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Widzę Murakoso
(zamiast wstępu)

Masz, Czytelniku, dopiero 18 lat. Nie było Cię na świecie, kiedy Wojtek Fortuna skoczył
na nartach w Sapporo tak daleko, że zdobył złoty medal olimpijski. Jeśli masz 20 lat, to
urodziłeś się w tym samym roku, kiedy Wojtek Woyda jako niezrównany florecista na
Igrzyskach w Monachium wywalczył nie jeden, ale aż dwa złote medale.
Czy wiecie, młodzi Czytelnicy, kto to był Janusz Sidło, zwany „Łokietkiem”? A „Złota
Ela”? Kto to był pan Zbyszek, który pokonał słynnego króla nokautów, Pappa? Jakiej
narodowości był Papp? A „Czeska Lokomotywa”, „Czarna Gazela”, „Biały Anioł”?
Pamiętam dobrze te postacie oraz ich wyczyny. To wszystko ludzie, z którymi miałem
szczęście przeżywać ich walki na arenach wielu Olimpiad jako sprawozdawca radia, prasy,
czasem telewizji. To tylko niektórzy z dawnych, wielkich olimpijczyków.
Oni na ringu, bieżni lub skoczni, na boisku piłkarskim albo planszy, ja w kabinie
sprawozdawczej, umieszczonej daleko i wysoko, a jednocześnie razem z nimi – całym
sercem, nie szczędząc gardła, bo czasem trzeba było wołać ze wszystkich sił: „Gdzie taśma?...
– a zaraz potem „Złoty! złoty! złoty!” – Ale nie wszystkie chwile były radosne. Czasami
przegrywali.
Ich zmagania zapewne dobrze jeszcze pamiętają dorośli Czytelnicy, nie mówiąc o
starszych. Te kartki może będą okazją powrotu do dawnych przeżyć.
Niechaj doświadczeni kibice wybaczą, ale przedstawiam ten zbiór przede wszystkim z
myślą o młodych, którzy znają głównie sport dzisiejszy – okresu Olimpiad w Calgary, Seulu,
Albertville. Jeszcze większy poziom. Kolejne nowe rekordy. Oszałamiające kariery, również
finansowe. Wzloty i upadki, spowodowane niekiedy użyciem sztucznego dopingu.
Jest to inny sport, ale wyrósł z tego, który mnie wychował. Bez względu na różnice i
przekształcenia – czasem poddawane krytyce i wzbudzające niepokój – sens rywalizacji
sportowej był i pozostanie ten sam. Przekonujemy się najmocniej o tym właśnie podczas
Olimpiad.
Rozmyślnie jednak unikam tu ocen i szerszych analiz przemian zachodzących w
dzisiejszym sporcie. Temu poświęciłem wiele miejsca w swoich poprzednich książkach. W
tej pragnę przypomnieć przede wszystkim wydarzenia olimpijskie i bliskie mi postacie.
Moje kontakty z Olimpiadami zaczęły się bardzo wcześnie. Trzeba sięgnąć aż do
dzieciństwa. Coraz bardziej odległa i delikatna smuga wspomnień. Wyłania się pokój jadalny.
Letni wieczór i twarze starszych braci, którzy żywo o czymś rozprawiają. Byli podnieceni i z
czegoś bardzo dumni, a mówili o Ameryce i bieganiu. W ich nerwowych zdaniach i
wykrzyknikach powtarzało się wciąż jedno nazwisko, wtedy najzupełniej mi obce: „Kusy!”
Kusociński.
Ta rozmowa toczyła się 1 sierpnia 1932 roku, następnego dnia po pewnym pamiętnym
zdarzeniu.
Janusz Kusociński zdobył na Igrzyskach w Los Angeles złoty medal w biegu na 10
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kilometrów.
W cztery lata później byłem już zagorzałym sportowcem. Kopałem piłkę w szkolnym
klubie, biegałem na 60 metrów, co prawda dosyć kiepsko. Lecz rychło pochłonął mnie tenis i
następne spotkanie z Olimpiadą, już bardziej bezpośrednie i bez porównania bogatsze,
przypadło na lato 1936 roku. W Milanówku pod Warszawą odbywał się turniej tenisowy, w
którym brałem udział jako młodzik warszawskiej „Legii”. Graliśmy akurat ważny mecz, gdy
ktoś przybiegł, wołając: „W radio idzie transmisja z Berlina. Z naszym Nojim coś niedobrze!”
Przerwaliśmy rozgrywkę i wszyscy zawodnicy wraz z widzami pobiegli do domku
klubowego, gdzie na werandzie gadało radio. Odbywał się olimpijski bieg na 10 km z
udziałem głośnego wówczas Polaka Józefa Noji. Niestety, osłabł w połowie dystansu i zaczął
pozostawać w tyle.
Do dziś mam w uszach głos naszego sprawozdawcy. Jak wspaniale malował ten dramat!
Grał nam na nerwach, cierpiał razem z nami, a potem, kiedy sprawa była już przegrana,
skoncentrował uwagę na świetnej trójce Finów, której przeciwstawiał się tylko mały,
czarnowłosy Japończyk. Nigdy nie widziałem Japończyka Murakoso na własne oczy, ale w
czasie tamtej relacji zobaczyłem go. Widziałem czarną czuprynę i żółtą twarz wykrzywioną
wysiłkiem, i skośne oczy przesłonięte mgłą, kiedy kończył bieg za trójką Finów. To chyba
właśnie wtedy zakochałem się w Olimpiadzie i zrodziło się marzenie: być na Olimpiadzie,
przeżywać to wszystko razem z nimi – nie tylko z Polakami – z olimpijczykami wszystkich
krajów, bez względu na to, jakie barwy noszą, czy zwyciężają, czy zostają pokonani. I może
także opowiadać tak, jak ten niewidzialny pan z radia. Pan Wojciech Trojanowski.
Szczęśliwie się złożyło, że po latach udało mi się oglądać Igrzyska i opowiadać do
mikrofonu o tym, jak walczą olimpijczycy.
To była cudowna praca. Byłem nie tylko widzem czy kibicem własnej drużyny, ale
pracując przy mikrofonie miałem uczucie, jakbym uczestniczył w walce zawodników. Stałem
się jakby łącznikiem pomiędzy stadionem a wieloma ludźmi, oddalonymi nieraz o dziesiątki
tysięcy kilometrów. Czasem miałem wrażenie, że jestem „przekaźnikiem” transmisji
biegnącej w dwóch przeciwnych kierunkach – ze stadionu i walczących zawodników do
słuchaczy. W jednym kierunku – fakty i szkic obrazu, a w drugim – uczucia i życzenia
rodaków.
Długo zastanawiałem się, czy powrócić piórem do dawnych wspomnień. Zadecydowała
życzliwie zachęcająca propozycja P.T. Wydawnictwa, które uznało, że dawne moje książki i
najrozmaitsze inne zapiski docierały do rąk Czytelników przed wielu laty. Teraz ci Czytelnicy
mają dzieci i wnuki, które już niewiele albo prawie nic nie wiedzą o minionych epopejach
olimpijskich.
Niech więc będzie – lecz tylko o Igrzyskach Letnich. I bez nadmiaru wyników i zestawień
statystycznych.
Przeżyjmy to jeszcze raz.
W chwili, kiedy oddaję ten zbiór wspomnień do druku – Olimpiada w Barcelonie jest kartą
nie zapisaną. Jeszcze nie znamy zwycięzców i pokonanych. Jedno jest pewne – Barcelona to
dalszy ciąg wędrówki symbolicznego znicza i, mimo całej odmienności dzisiejszego świata,
dalszy ciąg nieustannych walk młodych ludzi o laury, zapoczątkowanych w Grecji u schyłku
ubiegłego stulecia.
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MELBOURNE
Olimpiada 1956 roku
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Moja pierwsza Olimpiada wypadła w bardzo trudnym czasie. Był pamiętny Październik
1956 roku. Gorączka przedolimpijska była niczym wobec ogromu napięcia politycznego,
które nabrzmiewało w kraju. W Budapeszcie krwawe powstanie – wjechały tam obce czołgi.
Wielkie i małe sprawy świata. Sportowcy i sprawozdawcy szykowali się do Olimpiady.
Początkowo miało jechać dwóch reporterów z radia, później trzech, potem znowu dwóch.
Moja kandydatura wisiała na włosku. Byli tacy, którzy nie chcieli, bym jechał, znalazł się
jednak ktoś w Radiokomitecie, kto w debiutanta uwierzył. Po latach czekania, u schyłku
poprzedniego roku, kiedy zaczęła się wyraźna odwilż, choć panowała zgodnie z kalendarzem
zwyczajna zima, stałem się wreszcie pracownikiem Polskiego Radia.
Oto fragmenty dawnych zapisów notowanych co pewien czas jesienią olimpijską 1956
roku.

Wtorek, 6 listopada
Paszport olimpijski oraz książeczkę z pieczątkami dwóch choler i jednej czarnej ospy mam
w kieszeni marynarki, odebranej wczoraj od krawca. Nie mamy jeszcze dolarów.
Okropny dzień! Dyrektor Komisji Dewizowej zatrzymuje pieniądze dla nas – dwóch
sprawozdawców Polskiego Radia. Koledzy z prasy mają czeki od kilku dni. Prezes Polskiego
Radia interweniuje dziś na wysokim szczeblu. Walizki nasze są już na lotnisku! Do odlotu
tylko trzy godziny. Pieniędzy nie ma. Na dwie i pół godziny przed startem dochodzi do
rozmowy, w której podobno brał udział premier. Zdaje się, że uratował nas w ostatniej chwili.
Jesteśmy w hotelu „Warszawa”. Podają obiad. Nie mogę nic przełknąć. Żołądek pusty, w
ustach gorzko od papierosów.
Jedziemy autokarem na Okęcie. Lotnisko. Za szybą okna stoi wielki samolot. W
poczekalni ścisk. Odjeżdżający mają koło siebie najbliższych. Krzyś wygląda nieźle. Wyrósł
z palta. Gdy w drodze powrotnej będę wsiadał do samolotu, skończy akurat dwanaście lat.
– Ile ma motorów, cztery czy sześć? – pyta, gdy mu się przyglądam.
Robi się szaro. Motory już grają.
Mój Boże, tak czekałem na tę chwilę, a teraz jestem smutny. Moja pierwsza Olimpiada!
Dobrze, że Jurek też przyszedł.
– Postaraj się jeszcze „ucieplić” to, co mówisz – radzi. – Pamiętaj, że kabina radiowa na
stadionie to będzie twój dom.
Siedzę w fotelu koło okna. Jest zupełnie ciemno. Moja trójka stoi na betonowej płycie tuż
przy balustradzie. Kolega z Polskiej Agencji Prasowej wyciera potniejącą szybę. Jest
zdenerwowany: w tłumie odprowadzających nie może teraz odszukać swojej dziewczyny.
Warkot czterech motorów samolotu jest coraz głośniejszy. Jeszcze nie tak dawno liczyłem
na palcach dni dzielące mnie od chwili odlotu. Teraz, kiedy start jest kwestią sekund, wiem,
że już wkrótce zacznie się niecierpliwe wyczekiwanie powrotu do kraju, który opuszczam
właśnie teraz na blisko dwa miesiące. Psiakrew! Jakże ten świat jest pozbawiony humoru! Nie
pozwala cieszyć się sprawozdawcy sportowemu nawet z pierwszego wyjazdu na Olimpiadę.
Patrzę na siedzącego obok trenera naszych szermierzy, majora Janosa Keveya, i robi mi się
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wstyd, że jestem jeszcze smutniejszy od tego smutnego Węgra.
Lecieliśmy do Melbourne via Amsterdam – Rzym – Chartum – Karaczi – Bangkok –
Manila z jeszcze jednym postojem – tym razem w zupełnie zagubionym miejscu na globie
ziemskim. Lecieliśmy wolno, bo nie było jeszcze samolotów odrzutowych, tylko
turbośmigłowe. Nie będę powracał w tej książce do opisu bardzo ciekawej podróży przez
cztery Kontynenty. Świat zmalał i wielu rodaków od pewnego czasu swobodnie wędruje po
świecie, nie jest więc teraz żadnym ewenementem pobyt np. w Bangkoku. Zatrzymamy się
więc tylko na chwilę w miejscu, gdzie nawet najbardziej przedsiębiorczy nasi turyścihandlowcy zapewne nie byli. Po kilku dniach i nocach podróży tam właśnie wypadł ostatni
przystanek przed Australią.

Sobota, 10 listopada
Tuż przed północą docieramy na małą wysepkę Biak, zagubioną na Pacyfiku przy
brzegach Nowej Gwinei. Schodzimy do lądowania, szukając w ciemnościach skrawka
lotniska. Lecimy przez ciemność w dół, potem pod podłogą czujemy zetknięcie kół z ziemią i
za chwilę maszyna kołuje w kierunku światła, umieszczonego wysoko nad dachem lotniczego
portu.
Wokół ciemność. Tylko z drugiej strony przez okienko samolotu widać na płaszczyźnie
lotniska czerwone i zielone lampki, migocące jak świętojańskie robaczki-olbrzymy.
Szyby samolotu ociekają wodą. Przez Biak przechodzi gwałtowna burza równikowa.
Wysokie, tajemnicze drzewa przeginają się jak w dziwnym tańcu. Wicher jest silny i rzuca w
twarze strumienie deszczu, który leje się z nieba. Betonowa płyta pokryta
dwudziestocentymetrową warstwą wody. Deszcz podnosi się z ziemi w postaci pary, dusznej i
nieprzyjemnej. Skóra zaczyna swędzić, jest gorąca i „dyszy” niczym płuca.
Port lotniczy na Biaku jest mały i drewniany. Mimo nocy na tarasie pod dachem siedzi
kilka białych kobiet, obok w tropikalnych ubraniach urzędnicy holenderskiej linii lotniczej.
Maleńki Biak to pomost łączący filipińskie wyspy z Australią. Nasza maszyna odpocznie
tu parę godzin.
Fotele na tarasie są podobne do tych w kawiarni w Łazienkach. Jasne, plecione, skrzypią
przy każdym poruszeniu.
Papuasi! Niscy, ubrani w brudne szorty. Pełnią tu funkcję bagażowych. Zabierają nam z
rąk osobisty bagaż. Idą przodem i szczerzą zęby, mamrocząc przy tym coś do siebie. Nie
sposób się z nimi dogadać. Podobno mogą żyć dwadzieścia lat wśród białych, słyszeć ich
mowę, a nie nauczą się więcej niż kilku słów.
Odległość kilkudziesięciu metrów od portu do budynku, gdzie znajduje się restauracja i
prysznice, przejeżdżamy autokarem. Wieczorem niebezpiecznie jest tutaj chodzić. Można
nadepnąć na coś, co gryzie.
Prysznic jest chłodny i orzeźwiający, ale po pięciu minutach człowiek znowu nurza się w
pocie. Strasznie gorąco! Ta wilgoć w powietrzu wprost parzy.
Która godzina w Warszawie? Czy moi bliscy teraz śpią, czy jedzą obiad?
Wychodzimy na mały tarasik. Silne wyładowania elektryczne. Błyskawice są długie i
wtedy widać ocean oraz wąską plażę, oddzielającą lotnisko od bezmiaru wód. W
ciemnościach niewyraźnie rysują się gęste zarośla.
Zabłocki robi parę kroków w tę stronę, ale Kevey natychmiast go zatrzymuje.
– Nie idź, „Kajtek”. Tam są węże.
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Zabłocki wraca. Śmiejemy się, ale nikt nie schodzi z drewnianego tarasu. Ulewa przybiera
na sile. Raz po raz błyskawice oświetlają wyspę, która, kiedy jest ciemno, wydaje się zupełnie
nierealna.
W godzinę później wzbijamy się znów w górę, pod czarne niebo, wśród burzy i wiatru, a
Biak zalany deszczem zostaje pod nami. Znów przesuwamy zegarki o trzy godziny.
Po raz czwarty od Amsterdamu zmieniła się załoga samolotu. Kapitanem jest teraz rosły
Kanadyjczyk o twarzy buldoga. W czasie wojny bombardował Niemcy na maszynach RAF-u.
– Good evening... Dobry wieczór... Biak – Sydney – dziesięć godzin lotu. – Słyszymy
nazwiska załogi i stewardów oraz życzenia dobrej podróży i szczęśliwego lądowania. Na
ścianie palą się, jak zwykle w czasie startu, czerwone litery: No smoking... Fasten seat belt...
Nie palić... Zapiąć pasy.
Idziemy ostro w górę. No smoking wkrótce gaśnie. Drugi napis jeszcze się pali. Tego dotąd
nie było. Lecimy w tę stronę nieba, gdzie najwięcej błyskawic. Maszyną silnie rzuca.
– Fasten seat belt... Prosimy nie rozpinać pasów – słychać znów głos kapitana – pogoda
jest zła. Prosimy nie chodzić po pokładzie. Przed nami burza. Postaramy się przejść po jej
lewym skrzydle. Dobranoc.
A więc nareszcie przygoda! Odczuwam miły niepokój. W dół, w górę – w dół i w górę.
Czasem mocno szarpie maszyną w bok, ale pasy trzymają mocno. Za oknami zupełnie czarno.
Motory grają twardziej. Widać, że nasz „Super” trochę się wysila.
Jeden z nas pochylił się nad torebką. Pozieleniał na twarzy, a może tylko nikłe światło
rzuca taki nieprzyjemny blask. Dajemy mu wody do picia, skronie nacieramy kolońską wodą.
Fasten seat belt – żarzy się bez przerwy na ścianie.
Ktoś chce pić, ale stewardesa nie przychodzi na dzwonek. Po raz pierwszy trzeba na nią
czekać. Zjawia się dopiero po kilku minutach. Rozkaz kapitana. Nikomu nie wolno bez
koniecznej potrzeby spacerować po korytarzu.
– Czy pan źle się czuje?
– Nie, dziękuję. Tylko pić mi się chce.
Ktoś ukradkiem łyka proszek. Huśta coraz mocniej.
Lecimy nad Pacyfikiem.
Przed każdym z nas w oparciu fotela znajduje się gumowa kamizelka ratunkowa, którą w
wypadku wodowania trzeba nadmuchać. Złożona w celofanowej torbie wygląda jak
nieprzemakalny płaszcz.
– Umiesz pływać? – pyta Pawlas Pawłowskiego.
– Umiem, i co z tego?
Udaję przed sobą, że się nie boję. Otulam się pledem, postanawiam zasnąć.
Huśtanie jest mocne i coraz bardziej miarowe. Burza kołysze do snu.

Wtorek, 13 listopada
Mimo zmęczenia drogą, nie można było zasnąć. W samolocie przeszkadzał szum
motorów, a teraz, gdy brak warkotu, nocna cisza w hotelu jakoś drażni.
Pokój mamy miły, przyjemny, na ósmym piętrze, okna wychodzą na dachy sąsiednich
domów, nawet w nocy jasnych od świateł okolicznych reklam i neonów. Hotel „Victoria”
znajduje się w sercu śródmieścia, przy Little Collingstreet, wąskiej, ruchliwej uliczce, idącej
trochę pod górę, od rana do nocy zaparkowanej autami. Naprzeciw hotelu wielki garaż,
którego istnienia nie można się domyślić, gdy stoi się na ulicy. Dopiero patrząc na ten dom z
ósmego piętra, widać dziesiątki samochodów ustawionych jeden obok drugiego na płaskim
dachu, dokąd auta wjeżdżają windą.
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Pierwszego dnia załatwiamy wiele spraw. Najpierw wizyta w centrum radiowym, które
rozlokowano we wnętrzach głównego stadionu. Zaczyna się korowód spotkań i rozmów z
obcymi ludźmi, który trwać będzie do rozpoczęcia Olimpiady. Gubimy się w labiryncie biur,
studiów, korytarzy, przejść i barów. Mylą się twarze i nazwiska dyrektorów, inżynierów i
techników australijskiej radiofonii.
Na razie zapamiętałem pana Nortona. Niski, o chudej, nerwowej twarzy, nosi świetną
angielską marynarkę z tweedu. Jest najlepiej ubrany spośród urzędników ABC (australijskie
radio). Ma pod opieką grupę sprawozdawców, w której się znajdujemy.
Po pierwszej konferencji pan Norton zaprasza na whisky z wodą sodową. Potem idziemy
na stadion.
Schodzimy pół piętra niżej. Na wprost schodów szerokie przejścia i długie rzędy ławek.
Mężczyzna w czystym kombinezonie maluje na oparciach cyfry. Jesteśmy w sektorze L-17.
Dość mroczno, bo dach zasłania niebo. Niżej rzędy ławek niczym stopnie schodzą w dół.
Dalej biała banda, pas zielonej trawy, bieżnia i boisko.
Stadion w Melbourne pod nami. Zupełnie pusty. Każde nasze słowo odbija się echem pod
dachem.
Geografia wioski taka sama jak na mapie. Polska sąsiaduje z Niemcami i Związkiem
Radzieckim. Przez szerokość ulicy mamy Węgrów. Czesi także pod bokiem. Australijczycy
są w pobliżu Japonii i Malajów. Francuzi mają za sąsiadów Włochy, Szwajcarię i Belgię.
Restauracji, czyli po polsku stołówek – jest wiele. W jednej nie pomieściliby się wszyscy
olimpijczycy. Duże, drewniane hale, gdzie najeść się można do syta najwspanialszymi
smakołykami. Sterty owoców, półmiski najlepszych zakąsek, całe baterie soków, limoniad,
orzeźwiających płynów. W stołówce, gdzie jadają Polacy, kucharz mówi po polsku i umie
gotować dobrą polską zupę.
Wychodzę z olimpijskiej stołówki, wydostaję się z tych szerokich uliczek, pełnych
kwiatów i trawników, mijam małe domki mieszkalne i stoję teraz na skraju boiska
treningowego. Ten widok, który mam przed oczami, przyprawi każdego, kto kocha
lekkoatletykę, o palpitację serca. Serce bije szybko, gdy widzi się największe sławy
lekkoatletyki światowej zgromadzone na jednym niewielkim boisku.
Tu, z prawej strony, drepcze w miejscu spocony do ostatnich granic olbrzymi miotacz
amerykański O’Brien. Mimo potężnej wagi jest smukły i ładnie zbudowany. Ubrany w
wiśniowy jedwabny dres, robi przysiady i nawet nie pośle jednego uśmiechu kilkunastu
fotoreporterom, którzy nie odstępują go na krok.
Na bieżni w odległości 50 metrów od O’Briena trenuje dwóch biegaczy. Jeden jest niski i
krępy, z jasną czupryną potarganą na wietrze. Drugi – wysoki i ciemny, o pociągłej twarzy.
Ma długi krok i nazywa się Gordon Pirie. Jest rekordzistą świata na długich dystansach.
Partnerem jest Włodzimierz Kuc – jego największy rywal. Biegną razem i milczą. Przed
chwilą, gdy przystanęli, śmieli się i o czymś rozmawiali.
Patrzę na skocznię. Jest daleko. Kręci się tam kilkanaście sylwetek w różnokolorowych
dresach.
Tak, to Ważny i Janiszewski. Wymierzają rozbieg, a Ważny wziął teraz pod rękę kolegę z
Kenii, który jest tak ciemny, jakby przed chwilą wyszedł spod prysznica z czarną farbą. Ktoś
na rozbiegu... Idzie ostro. Tyczka wynosi go wysoko w górę. Chyba cztery pięćdziesiąt. Ma
świetne „wahadło”... Oczywiście Gutowski z USA. Bob Gutowski, ten sam, który przed
dwoma miesiącami skakał w Bukareszcie w światłach reflektorów.
Pięć metrów dalej truchta po trawie zgrabny Murzyn, amerykański dziesięcioboista
Johnson. Jest wysoki, mocno umięśniony i szalenie milczący. Dziś rano widziałem go w
recreation room, w którym spędza wolne chwile nad szachownicą. Za partnera ma
przeważnie czarnego sprintera, Lemona Kinga, lub przystojną Włoszkę, Leone.
Oszczepnik radziecki Cybulenko schodzi już z boiska. Rzucił około 78 metrów. Jest
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wysoki, łysawy i mało opalony.
Wchodzę na mokrą i śliską trawę boiska. Zbyt często pada deszcz w Melbourne. Dziś
znowu nie jest za ciepło. Sportowcy opatuleni w dresy i swetry. Tylko w chwili rzutu lub
skoku zrzucają z siebie prawie wszystko i wtedy łatwiej poznać po emblemacie, który kraj
reprezentują.
Po lewej stronie drzewa jakichś parków i ogrodów, po prawej dachy wioski olimpijskiej.
Za płotem ukryło się trzech małych chłopców w zielonych marynarkach, w rękach mają
notesy i ołówki. Od godziny czatują na Piriego i Kuca. Parę minut temu mignęła gdzieś
sylwetka Krzyszkowiaka. Biegał przeszło godzinę i prosił, żeby mu nie przeszkadzać w
treningu. Potem przyszła Ela Duńska-Krzesińska i zawołała na obiad.
Na treningowym boisku coraz puściej. Dzisiejszy trening jest ostry, ale dość krótki. Patrzę
na elegancką sylwetkę norweskiego średniodystansowca Boysena, który biegnie ramię w
ramię z rosłym Amerykaninem Courtneyem i Irlandczykiem Delaneyem. Delaney ma długi,
spiczasty nos i śmieszną twarz, jakby pozbawioną woli. Wielka trójka! Biegną zupełnie
wolno, krok za krokiem – teraz zbliżają się do bramy prowadzącej między domki. I oni
skończyli trening. Courtney i Boysen! Który z nich zdobędzie złoty medal na 800 metrów?

Piątek, 16 listopada
Przed dwunastą zrywa nas ze snu telefon portiera. Taksówka już czeka na dole. Wsiadamy
z kolegą i jedziemy do studia, by asystować przy przekazaniu do kraju naszej pierwszej
olimpijskiej audycji.
Na taśmie zgrane poszczególne człony: jakiś wstęp, reportaż z olimpijskiej wioski i garść
informacji na zakończenie.
Nasza taśma jest krótka, ale dla nas bardzo ważna. Na niej sprawdzimy, jak będzie
wyglądała praca na linii Melbourne – Warszawa. Mamy tremę.
Jesteśmy w studio. Taśma leży w magnetofonie. Przed nami na stole duży mikrofon, przez
który mamy porozumieć się dziś z Warszawą.
Minęły 23 minuty, a my zachrypliśmy od bezustannych okrzyków:
„Tu Melbourne!... Tu Melbourne!... Halo! Warszawa! Słyszycie nas? Słyszycie nas?...”
Nie ma żadnej odpowiedzi.
Na ścianie studia cyka miarowo zegar. Jest cicho, przestaliśmy wołać. Za szybą drzemie
australijski technik – uosobienie bezradności i rezygnacji.
Psiakrew! Melbourne nie ma dotąd łączności z Londynem, który ma pomagać w
przekazywaniu naszych reportaży do Polski.
Nadchodzi czas rozpoczęcia polskiej audycji na falach radia australijskiego. Z Warszawą
nadal nie ma łączności. Czy polscy technicy złapią Melbourne na falach krótkich?
Już trzeba puszczać taśmę w ruch. Słyszymy sygnał, idzie zapowiedź spikera w języku
angielskim. A potem rozlega się nasz głos: „Halo, halo! Tu mikrofony Polskiego Radia w
Melbourne...”
Bezsilna złość ogarnia na myśl, że audycję tę słyszą tylko... Australijczycy.
Angielska zapowiedź końcowa i sygnał. Koniec. Właściwie można wstać i wracać do
hotelu. A więc pierwsza próba nieudana. Nie ma się co łudzić, Warszawa nas nie usłyszała.
Za szybą studia technik znów zapadł w drzemkę. Inżynier, który pomaga nam, współczuje i
ma smutny wyraz twarzy.
Siedzimy i czekamy, nie wiadomo na co.
Nagle z głośnika w radio rozlega się mocny, wyraźny głos kolegi Pyszkowskiego z
Warszawy:
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– Halo, Melbourne! Halo, Melbourne! Tu Warszawa. Odebraliśmy was. Na wszelki
wypadek puszczajcie szybko po raz drugi taśmę. Nie było za dobrze. Może teraz będzie
lepiej...
– Hura!
Ta pierwsza próba kosztowała sporo nerwów. Na ulicy – świt, pada deszcz, ale jest trochę
cieplej.

Sobota, 17 listopada
Dziś poznałem Wojciecha Trojanowskiego. Znakomity polski sprawozdawca radiowy,
który przed wojną zdobył wielką sławę – obecnie reporter „Wolnej Europy” – przyszedł do
naszej wioski po nowiny. Stał przed domkiem kierownictwa i rozmawiał z lekkoatletami.
Ostatni raz widziałem go w 1939 roku na trybunie centralnego kortu „Legii”. Niezbyt zmienił
się przez te lata. Zachował świetną figurę i czarujący uśmiech, na nosie sterczą słynne rogowe
okulary. Zaproszono go do środka. Była mowa o niedyspozycji Chromika i szansach Janusza
Sidły w pojedynku z Danielsenem.

Czwartek, 22 listopada
– My name is Bastin. Max Bastin. Jestem przydzielony do polskiej ekipy
sprawozdawców...
Szczupły, średniego wzrostu trzydziestoparoletni mężczyzna uścisnął nam dłonie i usiadł
obok skrzynki magnetofonu. Technik z radia australijskiego, z którym będę od dziś
codziennie pracował, zakłada słuchawki na uszy, włącza odbiór na stadion i sprawdza, czy
szmer tłumu nie jest za głośny. Widzę z jego twarzy, że nie po raz pierwszy sprawdza tło
akustyczne. Wczoraj jeszcze raz prosiliśmy pana Nortona, żeby odgłosy stadionu nie były
zbyt silne. Radio Warszawa kładzie na to nacisk. Spodziewają się zakłóceń w odbiorze i chcą
możliwie jak najwyraźniej słyszeć głosy swoich sprawozdawców. Technik Max Bastin wie
już o tym. Sprawdza mikrofon, mówi kilka zdań po angielsku. Wymowę ma dość trudną. Od
czasu do czasu obrzuca nas dyskretnym spojrzeniem. Pewnie myśli: jacy są ci polscy
reporterzy? Jak się będzie wspólnie pracować?
Mówię mu, że z dzisiejszej ceremonii otwarcia będę robił reportaż. Do moich obowiązków
należą relacje z lekkoatletyki, boksu, szermierki i piłki nożnej. Mój kolega jest kierownikiem
i specjalizuje się w pływaniu.
Bastin mówi uprzejmie, że bardzo lubi sport pływacki, i pyta, czy chcę trzymać mikrofon
w ręku, czy mówić do ustawionego na pulpicie.
– Myślę, że najlepiej będzie włożyć go w metalowe szelki.
Sprawdzamy szelki, dwa metalowe zagięte pręty, które wkłada się na ramiona.
Sprawozdawca ma przed ustami mikrofon i nie potrzebuje ściskać go w ręku. Szelki są
praktyczne: przy każdym ruchu głowy mikrofon wędruje za ustami i nie ma obawy, że mówi
się w powietrze.
O trzy piętra niżej, w odległości 100 metrów, rozciąga się boisko i stadion, tonący w
słońcu i uroczystej gali. Pogoda jest prześliczna. Na niebie ani chmurki. Australijscy
meteorologowie mieli rację, kiedy uparcie twierdzili, że 22 listopada zgodnie z tutejszą
tradycją pogoda będzie wspaniała. Przyroda przygotowała godną oprawę dla opening
ceremony.
100 stanowisk radiowych, reporterzy ze wszystkich stron świata. Wśród nich – my. Na
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boisko wchodzą orkiestry. Za nami, w najbliższym rzędzie, siedzą przedstawiciele radia z
Bukaresztu, Indochin, Malajów i Nigerii; nieco dalej Erthel ze wschodniego Berlina. W tym
samym rzędzie po prawej stronie rozsiadł się starszawy Fin, jak wszyscy z technikiem u boku.
Parę miejsc dalej Wojciech Trojanowski, a obok Kanadyjczyk w perłowym krawacie; po
lewej stronie – Hindus w wiśniowym turbanie, elegancka tłumaczka reportera z Rio, dwaj
murzyńscy komentatorzy, chudy reporter z Irlandii i wymuskany sprawozdawca z Rzymu.
Wszyscy sprawdzają mikrofony, palą, śmieją się, rozmawiają; w tym wielojęzycznym gwarze
panuje wielkie podniecenie.
Orkiestry australijskiego RAF-u i marynarki, te same, które wczoraj tak pracowicie
trenowały, przesuwają się tam i z powrotem po olbrzymim kwadracie boiska. Defilują w takt
marszów i wykonują efektowne ewolucje. Żołnierze ubrani są w białe kaski, czerwone fraki i
granatowe spodnie z szerokim lampasem. Różnobarwny czworobok przesuwa się po jasnej
zieleni murawy. Słychać dźwięki trąb i bębnów, a czasem ponad wszystko wznosi się wysoki
głos piszczałek. Nisko, niziutko, za nie kończącym się morzem głów ludzkich, stoi podium,
na którym będzie składana olimpijska przysięga. Z naszego miejsca podium wydaje się nie
większe niż dziecinny klocek.
Na trybunach stutysięczny tłum wygląda jak mozaika. Przeważają kolory jasne. Kobiety
przystroiły się dziś jak na uroczyste święto. Szerokie suknie na sztywnych halkach, głębokie
dekolty, olbrzymie kapelusze panama. Zbiorowa rewia mody – nastrój bardzo pogodny.
Na kilka minut przed włączeniem mikrofonu dostaję telegram z domu: „Słyszalność
pierwszej audycji niezła. Trzymaj się. Good luck. Ewa”.
O godzinie 16.00 na stadion wjeżdża wielki otwarty rolls-roys, a w nim książę Filip –
małżonek angielskiej królowej – ubrany w mundur marynarza, w którym mu bardzo do
twarzy. Witają go przeciągłe mocne brawa. Piękny Filip jest tu bardzo popularny. Do dziś
krążą po Melbourne legendy o jego włóczęgach po portowych barach. W młodzieńczych
latach służył w marynarce i często przybijał do brzegów Australii, a gdy odpływał, zostawiał
niejedno złamane serce. W Melbourne mówi się, że Filip jest demokratycznym księciem.
Gościa przed wejściem do loży wita premier Australii, Menzies, oraz przedstawiciele
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Avery Brundage’em na czele.
Po hymnie brytyjskim rozpoczyna się defilada. Wzruszenie ogarnia stadion, gdy zgodnie z
tradycją na czele maszerują Grecy. Szczególnie gorąco witani są Węgrzy i Polacy.
Najgłośniej ci, którzy maszerują na końcu – Australijczycy. Polską flagę niesie rosły Tadeusz
Rut... Amerykanie i Rosjanie ubrani są podobnie i idą blisko siebie... Mają białe marynarki i
czapki oraz granatowe spodnie. Dziewczęta z USA niosą zgrabne czerwone torebki. Przed
nimi maszerują granatowi Belgowie, jasnobłękitni Kanadyjczycy, zielone Bermudy,
Szwajcarzy, Czesi, czerwono-biali Duńczycy, seledynowa Etiopia, znakomicie prezentująca
się Francja, gorąco witani Anglicy, którzy odsłonili głowy przed małżonkiem swojej
królowej. Hindusi, oczywiście, w turbanach, garstka sportowców z Libanu, Luksemburga i
Kenii.
Na końcu defilady przesuwa się ciemnozielony prostokąt sportowców Australii.
Dziewczęta mają białe plisowane spódniczki, a na głowach zgrabne czapeczki. Chłopcy w
zielonych marynarkach, krawatach z kangurem i śnieżnobiałych spodniach.
4500 sportowców z 68 krajów ustawia się frontem do trybuny honorowej. Trzeba wyjąć
lornetkę, aby im się przyjrzeć. Pośrodku prawego skrzydła stoją Polacy.
Nasze zawodniczki prezentują się chyba lepiej niż ich koledzy. Jasnobeżowe modnie
wcięte kostiumy są bardzo eleganckie. Mundury mężczyzn są mało barwne, trochę nikną w
kolorowym tłumie. Kilka ekip ubrało się podobnie. Niełatwo jest znaleźć oryginalny strój na
defiladę. Nie ma Krzyszkowiaka, który nie chce się męczyć przed jutrzejszym startem.
Defilada zwykle trwa długo i jest bardzo wyczerpująca.
Przed kilkudziesięciu laty lord Burghley, wówczas słynny płotkarz, a dziś członek
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Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zazwyczaj brał udział w defiladzie. Raz nie
poszedł, lecz gdy dojrzał z trybuny największego rywala wśród maszerujących, bez chwili
wahania włączył się w szereg. Nie chciał się oszczędzać i mieć większe szanse w walce, która
ich czekała nazajutrz.
O godzinie 16.25 rozbrzmiewają fanfary olimpijskie i wielka flaga z pięcioma kołami
płynie na maszt. W górę wzbija się chmura białych gołębi. Dudni dwadzieścia jeden salw
armatnich. Na stadion wbiega Ron Clarke.
Australijczyk w białym stroju jest ostatnim biegaczem sztafety, która przyniosła na piąty
kontynent znicz. Ron niedawno wspomagał Landy’ego w ataku na nowy rekord świata.
Prowadził bieg i przewrócił się na wirażu. Landy zatrzymał się i pomógł wstać koledze; nie
uzyskał wyniku rekordowego, ale zdobył coś trwalszego – prawdziwą przyjaźń Rona.
Ron okrąża boisko, a w chwilę później pojawia się na koronie stadionu, gdzie zapala
olimpijski znicz.
Poczty sztandarowe gromadzą się wokół podium, skąd Landy w imieniu uczestników
Igrzysk składa przysięgę. Pochylają się sztandary.
„... Przysięgamy, że będziemy brać udział w Igrzyskach Olimpijskich przestrzegając zasad
szlachetnego współzawodnictwa z regulaminem sportowym. Dla chwały własnego kraju i
sławy sportu...”
Tak kończy się podniosła ceremonia otwarcia XVI Olimpiady. Jeden z polskich kolegów
powiedział, że uroczystość otwarcia Igrzysk w Helsinkach wypadła bardziej okazale. Może,
nie byłem tam – ale to, co widziałem w Main Stadium w Melbourne, pozostanie mi w
pamięci. Podobno pierwsza Olimpiada zawsze jest najpiękniejsza.

Piątek, 23 listopada
Pierwszy dzień zawodów. Rozpoczęło się panowanie lekkoatletyki. Dyskobolki,
skoczkowie, częściowo sprinterzy i długodystansowcy odkryli swe karty. Do obiadu całe
Melbourne żyło tragedią Bengta Nielsona, który przepadł w eliminacjach skoku wzwyż.
Pierwsza tragedia olimpijska. Kiedy sympatyczny Szwed wylał ostatnią łzę w szatni, na
bieżni byli już sprinterzy. Do miejsca, skąd startują, jest bardzo daleko, ale lornetka pozwala
dokładnie widzieć ich twarze. Najbardziej opanowany jest Ira Murchison, „kieszonkowy
sprinter”: 157 centymetrów wzrostu i 65 kilogramów mięśni. Polak Foik jest znacznie wyższy
i bardziej nerwowy.
Foik ma gorszy start od rywali, lecz od trzydziestego metra ciągnie świetnie i dotrzymuje
kroku najlepszym szybkobiegaczom świata.
Robię reportaże z każdej kolejnej serii. Świetne biegi Foika bardzo mi pomagają.
Na środku boiska walczą dyskobolki. Niebrzydka studentka z Pragi, Fikotova, jest
popołudniową sensacją Olimpiady. Osiąga 53,69 metra, zostawia za sobą miotaczki
radzieckie i uśmiechnięta staje na najwyższym podium, by wysłuchać hymnu. Pierwszy hymn
na cześć zwycięzcy XVI Igrzysk.
Stadion uciszył się zupełnie, bo na start wyszli uczestnicy biegu na 10 kilometrów.
Kuc był kotem, a Pirie – myszą. Tak określił ten pojedynek Roger Bannister, który przed
kilku laty jako pierwszy człowiek na świecie przebiegł milę poniżej czterech minut. Bannister
jest lekarzem, a w Melbourne bawi się w dziennikarza, zresztą świetnie się bawi; jego
komentarze są bardzo ciekawe. Moim zdaniem jednak, określenia „kot” i „mysz” nie pasują
do równej walki, która toczyła się przez 8 kilometrów. Proszę popatrzeć na międzyczasy
wszystkich 25 okrążeń. Pierwsze okrążenie – 61,04 sekundy. Drugie – 68,06. Trzecie – 68,08
i następne: 68,4 – 64,8 – 71,8 – 68,8 – 68,6 – 67,6 – 67,9 – 67,6 – 70,0 – 71,7 – 71,8 – 66,6 –

12

73,0 – 68,6 – 72,7 – 71,6 – 73,1 – 69,6 – 67,4 – 69,2 – 70,0 – wreszcie ostatnie okrążenie 66,6
sekundy. Wahania tempa przypominały szarpanie. Różnice czasu pomiędzy sąsiednimi
okrążeniami dochodziły niekiedy do 6 sekund, a nawet więcej. Pierwsza i ostatnia runda były
najszybsze. Pierwszą przebył Kuc mając tuż za sobą rywali, ostatnią biegł już samotnie,
dublując po drodze wymęczonych zawodników.
Najwolniejsze było okrążenie dwudzieste: 73,1. Wówczas Kuc zwolnił i czekał, by na
prowadzenie wyszedł Anglik. Zmienił jednak szybko Piriego, gdyż Gordon zaczął rozmyślnie
wpadać w tempo żółwia. Miał jeszcze ostatnią iskierkę nadziei. A nuż Rosjanin da się
zwieść? Anglik rozumiał, że może wygrać tylko na finiszu.
To nie była igraszka kota z myszką, lecz morderczy wysiłek. Kuc dał z siebie wszystko.
Pirie na dwóch ostatnich kilometrach zwolnił. Gdyby tego nie uczynił – padłby na bieżni, jak
kiedyś Belg Reiff w sławnym pojedynku z Zatopkiem.
Był to półgodzinny dramat z epilogiem szczęśliwym dla Rosjanina; gdy przerwał taśmę,
stopery wykazywały 28:45,6 minuty. Pirie był dopiero ósmy.
Na walkę Kuc – Pirie patrzyło sto tysięcy par oczu. Pozostali zawodnicy byli tylko tłem.
Krzyszkowiak trzymał się dzielnie i przybiegł czwarty. Ten skromny, nieśmiały zawodnik
zbytnio trzymał się końca drugiej grupy i aż trzykrotnie odpadał od Kovacsa i Lawrance’a.
Gonił ich potem wraz ze słabnącym Anglikiem Norrisem i te pościgi kosztowały go sporo sił.
Kovacs i Lawrence zdobyli medale, bo postawili wszystko na jedną kartę. Ambitny
Krzyszkowiak pobiegł bardziej defensywnie. Niewątpliwie w przyszłości będzie go stać na
poprawienie świetnego wyniku, który uzyskał – 29;00,0 minuty – lepszego od rekordu Polski
Chromika.
Sytuacja na bieżni była, nawiasem mówiąc, tak pogmatwana, iż w końcowej partii biegu
wielu sprawozdawców po prostu wyłączyło mikrofony. Niełatwo było zorientować się, gdzie
znalazł się Pirie, na którym miejscu biegnie Lawrence, a na którym Norris. Nawet pomyliła
się komisja sędziowska. Najpierw podała, że na czwartym miejscu uplasował się Niemiec
Pobradnik, dopiero po paru godzinach sprostowano, że Niemiec przebiegł o jedno okrążenie
za mało. Wówczas czwarte miejsce przyznano Polakowi.
Wydaje mi się, że do biegu zgłoszono zbyt wielu zawodników o wybitnie nierównej klasie.
Na bieżni panował tłok; słabszych często dublowano, komisja sędziowska pracowała w
szalenie trudnych warunkach. Długo nie ogłaszano wyników i kolejności zawodników na
mecie – trzeba było podawać je na własną odpowiedzialność.
W pewnym momencie, było to mniej więcej w połowie dystansu, słyszałem za plecami,
jak sprawozdawca rumuński najspokojniej mówił coś o Chromiku. Nie wiedział biedak, że
Polak w ogóle nie bierze udziału w biegu.
Czwarte miejsce Krzyszkowiaka jest cennym sukcesem. Prócz Kuca wyprzedzili go tylko
Węgier Kovacs i Australijczyk Lawrance.
Pod koniec biegu spadła nam taśma z magnetofonu. Zgubiliśmy jedno okrążenie. Ta
przygoda zbliżyła nas z Maxem: pierwszy bruderszaft na australijskiej ziemi.
Późnym wieczorem, już w studio, kolega przekazuje z hali ciężarowców radosną wieść o
brązowym medalu Zielińskiego. Wielka radość naszej ekipy w Heidelbergu. A więc mamy
pierwszego medalistę! Chyba nie będzie ostatni.

Sobota, 24 listopada
Jeszcze raz przekonałem się, że najlepiej robić reportaż ze sprintów z kabiny umieszczonej
wysoko. Odległość od torów daje złudzenie, że zawodnicy biegną wolniej.
Foik zrobił wszystko, co mógł, i doszedł aż do półfinału. Najlepszy sprinter, jakiego dotąd
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mieliśmy.
Finał setki mężczyzn był zacięty, ale wyniki rozczarowały. Cała szóstka: Morrow, Baker,
Australijczyk Hogan, Murchison, Niemiec Germar i reprezentant Trinidadu-Tobago Agostini
– została ułamek sekundy w dołkach. Wszyscy jak ognia bali się falstartu. Bobby Morrow,
zdobywca złotego medalu (187 wzrostu, 77 kilogramów wagi, długość kroku mniej więcej jak
Ovsena – 2,13 metra), powiedział po dekoracji:
„Pokonywaliśmy silny wiatr. Proszę odliczyć od naszych czasów przynajmniej 0,2
sekundy”.
Po lekkoatletyce pojechałem do West Melbourne Stadium, gdzie od wczoraj toczą walki
pięściarze. Pierwsze wrażenia z hali bokserskiej są raczej nieprzyjemne. Inna atmosfera niż na
lekkoatletyce, nawet nastrój wśród sprawozdawców jest inny. Nie ma tych miłych rozmów i
wymiany życzliwych uśmiechów. Każdy wpada, nagrywa, a potem pędzi z taśmą na drugi
koniec miasta do studia.
Pietrzykowski uporał się w trudnej walce z Rosjaninem Karpowem. Mistrzowskiej formy
nie wykazał: boję się o wynik pojedynku z Pappem.

Poniedziałek, 26 listopada
Dzisiejszej nocy Warszawa kiepsko odebrała naszą niedzielną audycję. Słyszalność, jak
dotychczas, nie była najgorsza.
– Wszystkiemu winne plamy na Słońcu – tłumaczy pan Norton z australijskiego radia.
Po dzisiejszych zawodach lekkoatletycznych każdy z Polaków czuje się zmęczony jak po
ciężkiej pracy. Za dużo było mocnych wrażeń.
Na ten dzień od kilku lat czekały miliony ludzi w Polsce. Startował Sidło w finale
oszczepu. Liczyliśmy na złoty medal.
Wiatr był głównym bohaterem trzeciego dnia Igrzysk i nic sobie nie robił z gniewnych
twarzy najlepszych oszczepników świata. Igrał beztrosko, przeszkadzał wszystkim,
nieznośny, kapryśny wiatr, który przestał wiać wtedy, kiedy mu się spodobało.
Dopiero w trzeciej kolejce Janusz Sidło wyszedł na prowadzenie. Wyrzucił oszczep mocno
i grot wbił się w ziemię prawie na osiemdziesiątym metrze. Polak miał przewagę aż czterech
metrów nad najgroźniejszymi rywalami.
Przez cały sezon najbardziej obawialiśmy się Danielsena. Przed południem Norweg z
trudem dostał się do finału; rzucał sztywno i blisko. Najgroźniejszy był Cybulenko, który w
czwartej kolejce rzucił 79,50.
Wierzyliśmy w Janusza. Max także mówił, że Polak już nie odda prowadzenia. Widziałem,
jak australijski technik trzykrotnie sprawdzał, czy nasz magnetofon rejestruje odgłosy boiska,
skąd za godzinę miały popłynąć dźwięki hymnu na cześć zwycięzcy oszczepu.
Niewiele osób patrzyło na Norwega, gdy stanął na rozbiegu do czwartego rzutu. Właśnie
kończył się jakiś interesujący przedbieg sprinterów. Dopiero gdy oszczep wyleciał w
powietrze, ściągnął na siebie oczy widzów. Ludzie z zapartym tchem śledzili jego lot.
Oszczep Danielsena szybował nad boiskiem płaską parabolą. W miarę, jak leciał, mijał
miejsca, w których przedtem padały oszczepy przeciwników, w miarę, jak szybował ponad
chorągiewkami oznaczającymi rekordy olimpijskie i świata – na trybunach narastał ogromny
krzyk, który wreszcie przeszedł w nieopisaną wrzawę. Oszczep Danielsena wylądował o dwa
metry dalej niż chorągiewka oznaczająca rekord świata Janusza Sidły.
Flagi na masztach bezwładnie zwisały w dół. Danielsen tańczył ze szczęścia.
Janusz Sidło biegł przez boisko, by przyjrzeć się miejscu, gdzie wbił się grot oszczepu
Norwega. A potem podszedł do rywala i ucałował go z uśmiechem. Był to uśmiech
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pokonanego. Najsmutniejszymi ludźmi na trybunach byli Polacy.
Max Bastin również był zmartwiony. Dopytywał się, czy mamy jeszcze jakiegoś
zawodnika klasy Sidły.
– Drugiego Sidły nie mamy. Jest Duńska-Krzesińska – skacze w dal.
Występy Zimnego i Chromika na 5 kilometrów skończyły się smutno. Chromik biegł w
trzeciej serii z Chattawayem, Australijczykiem Thomasem, Czerniawskim i Węgrem Szabo.
Pięciu zawodników z każdej serii kwalifikowało się do finału. Można było postawić górę
złota i przyjąć zakład, że Polak będzie w pierwszej piątce. Niestety. Chromik biegł ciężko na
końcu grupy i przyszedł dopiero siódmy w bardzo słabym czasie. Prawem kontrastu
przypomniał się jego wielki bieg z Iharosem w czasie warszawskiego festiwalu.
Zimny wycofał się w pierwszym przedbiegu po dziewięciu okrążeniach. Doznał poważnej
kontuzji nogi. Przez 600 metrów kulał, jakby miał krótszą nogę. Ten przedbieg wygrał Pirie.
W następnej serii Kuca wyprzedził Australijczyk Lawrence. Na Kucu i Pirie znać było
zmęczenie po starcie na 10 kilometrów.
Wielki finał, jak mówią Australijczycy great final – odbył się na 800 metrów. Najwięksi
mistrzowie średniego dystansu rozgrywali przedbieg nie na tempo, lecz na finisz. Ale w finale
wszyscy ruszyli ostro ze startu. Na pierwszym wirażu strasznie się przepychali. Po chwili
Sowell wyszedł przed Courtneya i poprowadził w mocnym tempie, lecz mimo to nie zgubił
rywali. To Sowellowi zawdzięczają zwycięzcy, że czas finału był tak znakomity.
Lekkomyślny Murzyn już po 250 metrach rozpoczął finisz. Ostatnie 300 metrów wszyscy
biegli sprintem, na finiszu – ławą. Wyrzut na taśmę decydował o pierwszeństwie. Zwycięzca,
Courtney, omal nie zemdlał po biegu. Zataczał się po boisku, a potem położył się na trawie.
Do szatni odprowadzili go koledzy.
Norweg Boysen i Anglik Johnson, którzy zajęli trzecie i drugie miejsce, mówili, że
Courtney po biegu był półprzytomny i pytał ich, kto zwyciężył. Amerykański trener,
nagabywany przez dziennikarzy, oświadczył, że zwycięzca 800 metrów był tak zmęczony, że
nie mógł mówić i przez 25 minut nie zdawał sobie sprawy, że wygrał bieg. Z tego powodu
dekoracja medalistów odbyła się o dwie godziny później niż zwykle.
Sprawozdawca węgierskiego radia, Sepessi, nie nadał dotąd do Budapesztu żadnego
reportażu. Ma technika i magnetofon, lecz nie ma połączenia z krajem. Sepessi chodzi jak
struty.
O drugiej w nocy wracam do hotelu. Na korytarzu przed drzwiami stoi jak zawsze wielki
dzbanek mleka. Mleko w Australii jest świetne i od biedy może zastąpić kolację. Od
dziesiątej wieczorem wszystkie restauracje w Melbourne są już zamknięte. O tej porze w
barze dla dziennikarzy można dostać tylko alkohol.

Wtorek, 27 listopada
Zawodniczki wyszły na boisko opatulone w koce. Pierwsza szła White, amerykańska
Murzynka, niska, przysadzista i szeroka w ramionach. Niemka Fisch także niezgrabna, za to
Francuzka, Lambert, drobna, o figurze czternastoletniej dziewczynki. Gdy szły, największą
uwagę zwracała Krzesińska, smukła i zgrabna w obcisłym, pąsowym dresie...
– Ile skoczyła?
– 6 metrów 35 centymetrów. Jest w tej chwili pierwsza i chyba nie powtórzy się taka
historia jak z Sidłą...
Spóźniłem się na początek finałowych skoków kobiet, gdyż musiałem w tym czasie zrobić
reportaż w bokserskiej hali z walki Drogosz – Jengibarian. Tym razem Polaka pokonał
bokser, a nie sędziowie. Jengibarian był świetny.
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Pierwsze informacje o skokach czerpię z pierwszej ręki, od jednego z reporterów, który
siedzi w tym samym rzędzie.
Znów zimny dzień. Po niebie przesuwają się chmury popędzane wiatrem. W finale mamy
aż trzy Polki.
Reprezentantka ZSRR Dwaliszwili i Niemka Fisch powiększają rozbieg. Poprawiają
wyniki na 6,07 i 5,89. Marysia Kusionówna jest dziewiąta, a Minnicka dwunasta. Ela
Krzesińska pali czwarty skok. W piątym przewraca się trochę do tyłu. Jaka szkoda.
Ela jest spokojna, my drżymy z emocji.
Ostatnia seria i na rozbiegu staje Amerykanka White. Pochyla się nisko, niemalże
przyjmuje pozycję startową. Rusza do przodu, biegnie ciężko, ale potężne nogi odbijają się
mocno od deski – 6,09! White wychodzi przed Dwaliszwili. Niemka Fisch spada na czwartą
pozycję. Na pierwszej nadal Polka.
Ostatni skok rekordzistki świata. Bierze najdłuższy rozbieg. Ostatnia szansa na
poprawienie rekordu. Już mknie... Zbliża się do belki... Wyskok w górę i pada na piasek.
Skok krótszy, ale nagrodzony oklaskami. Stadion bije brawo; bo wie, że już nikt jej nie
zagrozi.
Konkurs skoków zakończony.
– Do Eli mam za daleko, więc ty przyjmij gratulacje. Max mówi to nie przez kurtuazję.
Jest uszczęśliwiony, że tym razem nam się udało i trzeba będzie zagrać Jeszcze Polska nie
zginęła.
– Ja jestem gotów, mogą grać, dlaczego nie zaczynają? Krzesińska siedzi na ławce i czesze
się. Marysia Kusionówna i Minnicka skaczą na trawie z radości. Obok nich zemocjonowana
Murzynka White, która przed chwilą wyściskała Polkę. Najspokojniejsza z tej całej grupy jest
właśnie ta, która najmocniej przeżywała popołudnie. Megafony zapraszają zawodniczki na
podium zwycięzców, wokół którego utworzył się już gęsty wianuszek fotoreporterów.
Max włącza aparaturę na odbiór stadionu i podnosi się z miejsca. Cały stadion stoi na
baczność. Grają nasz hymn. Mazurek Dąbrowskiego brzmi w Australii jakoś inaczej.

Środa, 28 listopada
Późną nocą przeglądam w hotelu wydania gazet. Na pierwszych kolumnach
czteroszpaltowe zdjęcia Kuca zajmują pół wysokości strony. Biegacz w momencie
przerywania taśmy. Ten radziecki marynarz, kanciasty, o pospolitych rysach, na zdjęciu ma
uduchowiony wyraz twarzy. Na fotografii zastygł grymas wielkiego szczęścia i ostatecznego
wyczerpania.
Na starcie ustawiło się kilkunastu zawodników. Przez chwilę boli serce, że nie ma wśród
nich Chromika i Zimnego. Zimny był przedwczoraj w szpitalu, chodzi o kulach... Co myśli
teraz Chromik, czy jest na trybunie?...
Starter podnosi pistolet. Kuc zajął dogodną pozycję przy samej bandzie, Pirie w środku,
wysoki – góruje w tej kolorowej grupie. Strzał. Ruszyli do walki.
Rosjanin ostrym sprintem od razu wychodzi na prowadzenie. Nikt go nie zdołał
zablokować. Biegnie na czele... Są już na wirażu, za nim trzej Anglicy, których prowadzi
Gordon Pirie.
Kuc, metr za nim Anglik. Taki sam widok oglądaliśmy kilka dni temu...
Kuc stosuje ostre zrywy, zwalnia na wirażu, przy wyjściu na prostą znowu wzmacnia
tempo, ale trójka angielska jest nieczuła na te szarpnięcia. Wytrzymuje atak.
W tyle tasują się słabsi. Ciągle ktoś inny wychodzi na prowadzenie. Nikt na nich nie
patrzy.
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Czas pierwszego kilometra: 2 minuty 40 sekund. Pirie zupełnie nie zmęczony, jego rodak,
Ibbotson, także lekko biegnie, za to widać, że rudy Anglik Chattaway się wysila. Spadł na
czwartą pozycję, dochodzą go dalsi.
Dwa kilometry: 5 minut 26 sekund... Kuc... Pirie... Anglicy Ibbotson i Chattaway – w
takiej kolejności przemierzają bieżnię. W odległości niespełna 10 metrów biegną
Australijczyk Thomas oraz Węgrzy Szabo i Tabori.
Znów ostry sprint Kuca. Rosjanin wykrzywił z wysiłku twarz, głowę wcisnął w ramiona,
krok ma niezbyt długi. Kuc i Pirie. Rażący kontrast. Rosjanin biegnie brzydko. Styl Anglika
jest o wiele ładniejszy i pod względem techniki nienaganny. Chattaway zostaje w tyle, za to
Ibbotson trzyma się świetnie, przyspiesza i wychodzi na drugą pozycję, luzując Piriego.
Rosjanin ogląda się, jakby sprawdzał, ilu rywali ma jeszcze na karku. Już tylko dwóch, lecz
bardzo groźnych. Lekkość biegu Anglików jest niepokojąca. Mają ten sam rytm kroków. Pirie
wychodzi przed Ibbotsona. Nie traci do Kuca ani centymetra, są jakby przylepieni.
Tempo nadal bardzo duże. Czas trzech kilometrów: 8 minut 11 sekund. Węgier Tabori jest
dopiero siódmy, Chattawaya nie widać nawet w pierwszej dziesiątce.
Gwar na trybunie rośnie. Dziewięć ataków Kuca nie dało mu ani metra przewagi. Nadzieje
Anglików stają się coraz bardziej realne.
– Pirie ma świetny finisz... Pirie ma świetny finisz... – powtarza do mikrofonu reporter
angielskiego radia.
Zerkam na stoper. Czas czterech kilometrów: 10 minut 57 sekund. Do końca jeszcze dwa i
pół okrążenia. Na czwartą pozycję wysunął się Węgier Szabo, mając tuż za sobą małego
Australijczyka Thomasa. Tabori przetrwał kryzys i goni tę dwójkę. Chattaway zostaje coraz
bardziej w tyle.
Znów atak Kuca. Rosjanin bierze wiraż na pełnej szybkości. Zwalnia przed wyjściem na
prostą, nabiera tchu, a potem znowu wydłuża krok i rozpoczyna nowy zryw. Ibbotson słabnie,
lecz Pirie trzyma się. Zaledwie dwa metry dzielą go od Kuca. Anglik wyciąga nogi. Profil
jego sylwetki nie jest już tak stylowy. Kieruję na Anglika lornetkę. Pirie ma rozpacz w
twarzy. Jest u kresu sił. Został sam na sam z przeciwnikiem, który morderczym tempem
pozbawił go asysty rodaków. Pirie nie rezygnuje z walki. Ostatnim wysiłkiem rzuca się w
pościg za Kucem. Zmniejsza odległość o metr, by w następnych sekundach stracić dwa. Obaj
szarpią do przodu, ale szarpnięcia Kuca są potężniejsze.
Gordon Pirie o 5 metrów w tyle... Już o 8... Kuc wzmacnia tempo. Jeszcze raz zwycięża
Piriego, uprzedzając atak Anglika na finiszu. Ostatnie kilkaset metrów przebywa w
ogłuszającej wrzawie. Finisz Kuca jest dobry. W poprzednich startach nigdy nie
demonstrował takiej szybkości.
Przerywa taśmę z ręką podniesioną w górę, jakby pozdrawiał stadion. Kilkadziesiąt
metrów w tyle obaj Anglicy, czwarty jest Węgier Szabo, piąty Thomas, a szósty Węgier
Tabori. Chattaway dopiero jedenasty. Wielki strateg bieżni doznał w tym biegu dotkliwej
porażki.
Kuc odbywa honorową rundę wokół stadionu, dziękując za owację. Jest wylewny w swych
gestach, wymachuje rękami i śmieje się do ludzi. Leci bukiecik kwiatów i Kuc go podnosi;
podbił stadion, który chciał zwycięstwa Piriego.
Czas Kuca 13;39,6 minuty – nowy rekord olimpijski.
Jeden ze sprawozdawców BBC miał żal do Piriego, że zaprzepaścił szansę zwycięstwa w
dzisiejszym finale. Twierdził, że Gordon powinien ograniczyć się do biegu na 5 kilometrów,
gdyż nie posiada niespożytych sił Kuca. Kuc prowadził wyjątkowo intensywny trening i
zahartował się jak stal.
Oglądałem już drugą z kolei porażkę Anglika, lecz nie mógłbym się zdobyć na najmniejszą
krytykę. Pirie zachował wielkość, gdy gratulował Kucowi. Zrobił to bez cienia pozy, w
prosty, niewymuszony sposób. Gratulował tak, żeby nikt nie widział. Piękne gesty wykonuje
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się przeważnie na oczach tłumu, który wówczas nagradza pokonanego taką samą porcją braw
jak zwycięzcę. Anglik nie chciał oklasków na otarcie łez.

Czwartek, 29 listopada
Przez pierwsze dwa dni największe zainteresowanie wzbudzała na stadionie elektryczna
tablica. W kilka minut po każdej konkurencji można przeczytać na niej nazwiska i wyniki
zwycięzców. Zapalają się kolejno złociste lampeczki, jakby niewidzialna ręka pisała
światłem.
Bohaterem dzisiejszego popołudnia był Norweg Larsen, choć nie zdobył złotego medalu.
Po biegu na 3 kilometry z przeszkodami podszedł do sędziów i wziął w obronę Anglika
Brashera, który go potrącił na wirażu. Brasher pierwszy przerwał taśmę, lecz sędziowie go
zdyskwalifikowali. Zwycięstwo przyznano Węgrowi Rozsnoyiemu, który na mecie był
dopiero drugi. Postępek Larsena, nie pierwszy dżentelmeński czyn w czasie Olimpiady,
zjednał mu sympatię stadionu.
– On potrącił mnie niechcący. Był najlepszy i należy mu się złoty medal.
Norweg tak długo błagał sędziów, żeby Anglikowi wybaczyli, aż w końcu ulegli i
uszczęśliwiony Brasher wskoczył na podium zwycięzcy.
– Pół zdrowia straciłem przez te trzy godziny oczekiwania – mówił mocno zbudowany
Anglik w profesorskich okularach na nosie. – Najchętniej przełamałbym swój medal i
„większą połowę” ofiarował Larsenowi.
Lekkoatleci prześcigali się tego dnia w pięknych gestach i słowach.
Bieg, w którym zabrakło kontuzjowanego i pogryzionego przez psa w wiosce olimpijskiej
Zdzisia Krzyszkowiaka, rozpoczął się przy silnym wietrze i pochmurnym niebie. Potem się
przejaśniło. Tempo biegu było mocne, a podmuchy wiatru tak silne, że strąciły dwukrotnie
poprzeczkę skaczącym wzwyż wieloboistom.
Prowadzili na zmianę Larsen i Rosjanin Rżyszczyn. Potem na czoło wysunął się Węgier
Rozsnoyi, którego prześcignął szaleńczym finiszem Brasher.
Przygoda z psem to jedno ogniwo z długiego łańcucha nieszczęść nękających
Krzyszkowiaka. Częste kontuzje, kąśliwy piesek, choroby – nie wyczerpują wszystkich
przeszkód, które biegacz ciągle musiał pokonywać. Na krótko przed Olimpiadą napadli na
Krzyszkowiaka w Ostródzie awanturnicy. Biegacz nie mógł uciekać, gdyż był z żoną. Stawił
czoło w jej obronie. Został mocno poturbowany i przeżył to głęboko.
– Takie już moje szczęście – mówił strapiony.

Piątek, 30 listopada
Laszlo Papp egzaminuje już drugie pokolenie polskich bokserów. Jego wielkie pojedynki z
Antonim Kolczyńskim przeszły do historii polskiego i węgierskiego boksu. Kiedy „Kolka”,
moim zdaniem największy talent bokserski, jaki wydała polska ziemia, znikł z ringu –
wielkość Pappa była już ugruntowana. Węgier miał za sobą serię błyskotliwych zwycięstw
nad najgroźniejszymi przeciwnikami, wygrywał mistrzostwa Europy i Olimpiady.
Przejściowy spadek formy przypadł na czas turnieju o mistrzostwo Europy, wiosną 1953
roku. Papp przegrał wówczas z Rosjaninem Tiszinem i został wyeliminowany. W tym samym
turnieju bił się pewien młody bokser, który zwrócił wtedy na siebie uwagę fachowców. Był
odważny, miał silny cios i doszedł do półfinału. Nazywał się Zbigniew Pietrzykowski.
Od tego czasu minęło trzy i pół roku, a Papp nie stracił ani jednego listka z wieńca swej
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sławy. Pietrzykowski także nie zmarnował czasu i szedł w górę. Zdobył mistrzostwo Europy
w Berlinie, a na parę miesięcy przed Olimpiadą odniósł w Warszawie pamiętne zwycięstwo
nad Pappem przez techniczny nokaut.
I oto tego wieczoru, na ringu w West Stadium, doszło do ponownego pojedynku. Mecz
zapowiadał się sensacyjnie, jak zawsze, kiedy mają skrzyżować rękawice stary i młody
mistrz.
Hala bokserska leży w dzielnicy przylegającej do portu. W dzień widać stąd kominy i
maszty statków. Wewnątrz West Melbourne Stadium ciemno od dymu, zbity tłum wypełnił
wszystkie miejsca wokół ringu i mroczne kąty hali. Gęsta chmura dymu unosiła się nad
oświetlonym kwadratem ringu, na którym stali już przeciwnicy. W świetle reflektorów Polak
przy smagłym Węgrze wydawał się zupełnie biały.
Tego wieczoru przybyła do hali prawie cała ekipa węgierska, z wyjątkiem kilku
szermierzy, którzy w tym samym czasie byli zajęci na planszy. Sporą grupę Polaków
powiększyły zastępy rodaków z Australii, którzy, tak jak my, z biciem serca oczekiwali na
rozpoczęcie walki.
Zbyszek był naszym ostatnim atutem. Z dziewięciu polskich bokserów pozostał w
półfinałowych szrankach tylko jeden. Nasi chłopcy, zawsze bitni, tym razem byli jacyś
ociężali. Obfite jedzenie w czasie podróży, a potem w wiosce, przydało im wagi. Zrzucenie
zbędnych kilogramów wyczerpało ich siły. Spadek formy był widoczny.
Po kilkunastu sekundach bacznego wyczekiwania Węgier rozpoczął szybki atak. W
trzeciej wymianie ciosów zadał potężny sierp w szczękę, po którym Pietrzykowski padł na
deski. Szybko zerwał się, ale sędzia doliczył do ośmiu. Cała runda upłynęła pod znakiem
wyraźnej przewagi Pappa. Tańczył na krótkich, krzywych nóżkach z przechyloną na bok
głową, patrzył w prawo i bił z lewej – w górę i dół; Polak tylko niektóre ciosy blokował.
Bardzo denerwowaliśmy się, czekając na sygnał zwiastujący koniec pierwszej rundy. Gdy
Polak przetrzymał napór i usłyszeliśmy przeciągły dzwonek na znak, że pierwsze starcie
skończone – odetchnęliśmy z ulgą.
Polak potrząsnął głową, jakby chciał się pozbyć resztek zamroczenia. Zgarbiony Feliks
Stamm szeptał mu coś do ucha. Papp nawet nie usiadł w narożniku. Chwalił się swoją
świeżością.
Druga runda była równie ciężka dla Zbyszka. Znów znalazł się pod artyleryjskim
ostrzałem. Każdy pocisk - cios Pappa był potężny, na szczęście nasz bokser krył się dobrze i
nie „chował głowy w piasek”: rozumiał, że w defensywie nie ma żadnych szans zwycięstwa.
Od czasu do czasu szedł sam do przodu, na wymianę ciosów. Przewaga Węgra była jednak
wysoka. Jeden z ciosów znów zachwiał Polakiem. Zaczęliśmy patrzeć na sekundnik zegarka.
Żeby tylko wytrwał. Dwukrotny mistrz Olimpiady nokautował przeciwników przeważnie w
pierwszym lub najpóźniej drugim starciu. W trzecim bywa najsłabszy. Pod koniec walki ciosy
Pappa nie są zwykle już tak potężne.
Polak dotrwał do dzwonka. Do narożnika wracał blady jak mata. Ciężko siadł na krześle i
patrzył na przeciwnika, który, jak poprzednio, odtrącił stołek podany przez sekundanta. Papp
uśmiechał się, ale oddech miał przyspieszony.
Ostatnie starcie było najciekawsze. Rozpoczął je Papp trzema silnymi sierpami. Po
trzydziestu pięciu sekundach przeszedł do ofensywy Polak. Parł teraz do przodu i bił seriami.
Dwa razy trafił Węgra schronionego w narożniku; zręcznie unikał ciosów, skrócił dystans i
znacznie wzmocnił tempo walki. Papp zaczął słabnąć, raz omal nie wyleciał za liny.
Kolonia polska dopingowała Zbyszka stojąc. Ryk Węgrów przycichł, bo na ringu do głosu
doszedł Pietrzykowski.
Zbyszek z godną podziwu ambicją starał się nadrobić stracone punkty. Na minutę przed
końcem był już bliski celu. Papp giął się, lecz raptem zdobył się na ostatni zryw, a po udanej
kontrze znów przeszedł do ataku. Finisz należał do Pappa! W ostatnich chwilach meczu obaj
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się słaniali. Nie mieli już siły na wyprowadzenie ciosu, który by skrócił ten dramatyczny
pojedynek. Końcowy sygnał zastał ich, kiedy zwisali na linach. Wzrok mieli szklisty, usta
otwarte, ręce nie mogły już dźwigać rękawic.
Koniec! Koniec wspaniałego półfinału! Pietrzykowski zdobył się na gest i podniósł rękę
Pappa w górę. Nie miał wątpliwości, że zwyciężył Papp. Biliśmy brawa z żalem, że zły los
kazał Pietrzykowskiemu zmierzyć się z Węgrem już w półfinale. Polakowi należał się medal
srebrny, a nie brązowy.
Papp odnalazł swą młodość na ringu West Stadium. Schylić czoło przed tym
niezrównanym bokserem!
Po walce hala jeszcze długo wrzała. W połowie następnej walki wielu ludzi poszło do
domu. Po wielkim meczu trudno patrzeć na małe.

Sobota, 1 grudnia
Gdy falanga maratończyków ruszyła ze startu, by przebiec dwa okrążenia na
przepełnionym stadionie, w kabinach radiowych słyszało się tylko jedno nazwisko:
– Zatopek ma na koszulce numer 7... W tej chwili Zatopek biegnie na dziewiątej pozycji...
Na głowie Zatopek ma białą czapeczkę... Zatopek... Zatopek... Zatopek...
Tylko redaktor Marcillac z paryskiego radia patrzył na czekoladowego Mimouna. Gdy
znikł za bramą, rzucił z uśmiechem, w którym była i wiara, i zdenerwowanie:
– Zobaczy pan Mimouna! On zagra nam dziś Marsyliankę.
Boisko opustoszało na krótko, gdyż zaraz ustawili się na starcie średniodystansowcy.
Z trasy maratońskiej pierwszy meldunek nadszedł po kwadransie. Siedząc wygodnie na
trybunach w daszkach chroniących od Słońca, sto tysięcy ludzi czekało dwie i pół godziny na
tego zawodnika, który najdzielniej zniesie trudy trasy, żar i zmęczenie.
Tymczasem na stadionie działy się ciekawe rzeczy.
– Średni dystans jest tylko trochę krótszy niż angielska mila – mówił Australijczyk. – To
będzie walka!
Osobny rozdział dziejów królowej sportu. Ten bieg ma olimpijskie tradycje. Finał 1500
metrów!
Zawodnicy ogromnie się tasowali po strzale startera. Tempo było szybkie, jakby silny
wiatr dmuchał im w plecy. Do przodu wyskoczył Nowozelandczyk Halberg, zmienił go
Niemiec Richtzenhein, potem Duńczyk Nielsen, a jeszcze później Anglik Boyd.
– Landy! Landy! – niosło się po amfiteatrze trybun.
Halberg w czarnym kostiumie znów prowadził bieg. Przesuwali się po pierwszym torze
bieżni.
– Landy! Landy! Landy!
Bożyszcze Australii, John Landy, wraz z Węgrem Tabori trzymał się końca stawki. Przed
startem miał straszliwą tremę. Gdy wyszedł z rywalami na stadion, powitała go olbrzymia
owacja. Johny był blady, drżały pod nim nogi i z trudem zdobył się na uśmiech, którym
dziękował najbliżej siedzącym widzom. Uspokoił się dopiero wtedy, gdy zaczęli ustawiać się
na starcie. Teraz biegł długim, ślicznym krokiem, potrząsając jasną czupryną.
– Landy! Landy!
Na czele był jednak zgrabny Niemiec Richtzenhein, który jeszcze bardziej wydłużył krok.
Dwa razy obejrzał się za siebie. Na karku miał wszystkich rywali. Rozpoczynało się trzecie
okrążenie i z dalszej pozycji zaczął przesuwać się do przodu Anglik Hewson. Pierwszy był
znowu Nowozelandczyk Halvorg... Po chwili zluzował go Niemiec; znów zmiana: na wiraż
wpadli jako pierwsi Czech Jungwirth i Anglik Hewson. Tempo szybkie, biegli zwartą grupą,
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nikt nie został w tyle.
Landy dopiero teraz zaczął przesuwać się do przodu, za nim sunął Duńczyk Nielsen i
Węgier Tabori, o najkrótszym kroku. Na końcu grupy zieleniła się koszulka Irlandczyka
Delaneya.
Ostatnie okrążenie zaczęli w tempie czterystumetrowców. Koszulka na czele co chwilę
zmieniała kolor. Na ostatni wiraż wpadł najpierw Niemiec Richtzenhein, za nim Hewson,
Nowozelandczycy Halberg i Scott, Tabori, Boyd, Jungwirth, Landy, Anglik Wood i Delaney.
Wbiegli na prostą szerokim szeregiem. Do taśmy było jeszcze niespełna 100 metrów. Tłum
wstał z miejsc, ryk przybierał na sile. Okrzyk: „Landy!” – zmienił się w ogłuszającą wrzawę.
Australijski rekordzista świata wysunął się na drugą pozycję za Richtzenheina. Halberg
potknął się i gubiąc rytm stracił od razu 3 metry. Prowadził Niemiec przed Landym,
Czechem, Anglikiem, piąty biegł Węgier Tabori.
I wtedy właśnie Irlandczyk Delaney rozpoczął brawurowy atak. Z olbrzymią szybkością
wytrawnego sprintera wyskoczył z dalszego miejsca. Na pięćdziesiątym piątym metrze przed
taśmą zdołał wyjść na czoło. Mądrze rozłożył siły, przy słaniających się rywalach robił
wrażenie najmniej zmęczonego. Dotknął taśmy, gdy Niemiec i Landy znajdowali się o 4
metry za nim. Rozpęd wyniósł go na trawę, gdzie tuż przy bandzie padł na kolana i ukrył
twarz w dłoniach.
Były to łzy radości! Delaney wcale nie omdlał, jak potężny Courtney w finale na 800
metrów. John Landy podbiegł i objął go za szyję. Stadion milczał.
Widownia głęboko przeżyła fakt, że jej ulubieniec zajął nie pierwsze, lecz trzecie miejsce,
zdobył medal brązowy, a nie złoty. Przez jakiś czas było zupełnie cicho, ale potem, kiedy
Irlandczyk wstał i zaczął dziękować Landy’emu za gratulacje, podniosła się znowu burza
oklasków, tym razem na cześć płaczącego z radości zwycięzcy.
Czasy były znakomite. Delaney ustanowił rekord olimpijski 3,41,2 minuty. Zdobywca
srebrnego medalu, Richtzenhein, i trzeci na mecie Landy mieli ten sam czas: 3 minuty 42
sekundy.
Epilog maratonu pozornie był pozbawiony dramatyzmu. Zwycięzca nie zemdlał na mecie.
Mimoun, który wyprzedził drugiego zawodnika, Mihalica, o minutę i 25 sekund, biegł
krótkim krokiem niezbyt zmęczonego człowieka. Gdy przerwał taśmę, był jakby
niezadowolony. Miał cierpką minę i nieprzyjaźnie machnął ręką do zachwyconych nim
fotoreporterów. Chciał, by dali mu spokój.
Dopiero gdy zagrali Marsyliankę, Alain Mimoun wzruszył się.
Kilku maratończyków upadło na trasie, dwóch zemdlało dopiero na stadionie. Zatopek
przybiegł szósty.
Ostatni finisz Zatopka na Olimpiadzie! Nie był to zbyt wesoły widok. Oto kończyła się
nieodwołalnie wielka Zatopkowa era. Gdzie te czasy, kiedy Emil na trasie maratonu
poprzedniej Olimpiady zapytał biegnącego obok Anglika: „Nie znam się na tym, bo po raz
pierwszy biorę udział w maratonie, ale przepraszam... nie można by tak szybciej?” – po czym
przyspieszył i zgubił Anglika na trasie.
I choć, jak wszyscy, odczuwam wielki szacunek dla tej postaci, choć rozumiem, że nikt nie
zdoła się oprzeć nieuchronnemu upływowi lat, nie mogę się powstrzymać od smutnego
pytania: „Gdzie są te czasy, Emilu?!”
Skończyły się zmagania lekkoatletów. Niezapomniane chwile na stadionie.
Wieczorem w hali bokserskiej walczyli finaliści. Polscy pięściarze występowali tylko w
roli widzów.
Poziom finałów nie wzbudził zachwytu. O ile piękniejsze były walki w czasie
warszawskiego turnieju o mistrzostwo Europy.
Najbliżej ringu usiadło kilkudziesięciu bogato ubranych panów, którzy ze szczególną
uwagą śledzili pojedynki o złote medale. Wielkich gwiazd, z wyjątkiem Pappa, nie było.
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Menażerowie z amerykańskich krajów nie potrzebowali wyjmować portfelów.
Obserwacja kiepskiego turnieju olimpijskiego upewniła mnie, że boks amatorski znalazł
się w ślepym zaułku. Nastąpiło pomylenie pojęć w podstawowej ocenie walki pięściarskiej:
jedni punktują przede wszystkim cios, drudzy tylko płaczą – a gdzie technika?
Finały olimpijskie uratował Laszlo Papp i to nie tylko dlatego, że stoczył dobrą walkę z
odważnym amerykańskim Murzynem Torresem, lecz z tego powodu, iż odniósł
bezprzykładny tryumf w dziejach amatorskiego boksu. W czasie finałów po raz trzeci z rzędu
wręczano złoty medal temu samemu pięściarzowi. 1948 – Londyn, 1952 – Helsinki i 1956 –
Melbourne – jakby trzy słupy milowe wielkiej kariery Pappa.
Węgier stał na podium i słuchał hymnu swojego kraju. Ciemna twarz Laszlo pobladła ze
wzruszenia. Dla tej chwili warto było odbyć daleką podróż z głównego stadionu do hali
bokserskiej. Hymn brzmiał mocno. Wszyscy Węgrzy płakali.
Będąc późnym wieczorem w City, zaszedłem do baru pewnego Greka na kolację. Była
22.30, ale Grek zamykał lokal dużo później i dzięki temu miał swoją klientelę. W tych dniach
najliczniej przychodzili tu marynarze amerykańskich okrętów, przybyłych do Melbourne w
czasie Olimpiady. W knajpie był duży ruch i gwar, gdyż marynarze zwykli przychodzić tu nie
sami. Dziewczęta, podniecone alkoholem, śmiały się głośno, muzyka z radia zwiększała
ogólny harmider. Kilku granatowych chłopców z lotniskowca tańczyło w przejściu rock and
roll; byli zgrzani i zawadiaccy, jakby cały świat należał do nich.
Moją uwagę zwrócił pewien młody mężczyzna, ubrany w płaszcz i dość podniszczone
buty. Siedział spokojnie przy piwie, zapatrzony przed siebie – nie widział nikogo.
Dziwnie spędzał wieczór po zwycięstwie Irlandczyk Delaney. Poznałem go od razu.
Chciałem początkowo do niego podejść, ale zaniechałem tego pomysłu. Zapewne szukał
samotności i schronił się tu przed deszczem, który znowu się rozpadał. Miał jeszcze na twarzy
ślady niedawnego zmęczenia. Pił piwo, był nieco senny i nikt nie domyślał się, że to bohater,
o którym mówiło tego dnia całe Melbourne. Wyglądał na studenta filozofii. Ubrany był dość
nieporządnie, na głowie sterczał mu niesforny kosmyk. W oczach przebłyski uporu.
Irlandczyk – student uczelni w Stanach – w roku Olimpiady miał przykry wypadek na bieżni
w Paryżu, po którym wykreślono go z listy kandydatów na wyjazd do Australii. Leczył się, a
potem zaszył w jakimś ustronnym miejscu, prowadząc forsowny trening. Irlandia wysłała go,
bo zaklinał się, że będzie piąty.

Poniedziałek, 6 grudnia
Przed południem słońce przygrzało mocno i szermierze narzekali, że w sali jest duszno.
Biały pas planszy, a wokół trybuny. W rogu hali spora czarna tablica, na której po każdym
trafieniu czyjaś ręka ustawia cyfry.
Po pierwszych walkach naszych szermierzy uciekliśmy z sali do bufetu. Przykro było
patrzeć na ich porażki. Na planszy królował Karpati, rozdając dotkliwe ciosy jak zły władca.
Posępny Węgier, wysoki, czarny, nieustępliwie dążył do pełnego tryumfu. Nie oparł mu się
słynny technik, Kovacs, przegrał wytworny w każdym ruchu Gerevich, uległ najlepszy z
Francuzów, Lefevre, skapitulował pełen temperamentu Włoch, Narducci. Zabłocki i
Pawłowski walczyli bardzo słabo. „Kajtek” ciągnął za sobą długą serię smutnych porażek.
Jerzy, po wstępnym zwycięstwie nad kolegą, przegrał i z Kuzniecowem, i z Włochem.
Niewątpliwie – wiele utrudnili mu sędziowie, myląc się w przełomowych chwilach walki.
Niemniej Polak pojedynkował się niemrawo, stał w miejscu i czekał, aż przeciwnik zada
trafienie.
Osowiali siedzieliśmy w bufecie i nawet świetna kawa nie smakowała. Z sali dochodziły
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dźwięki kling i bojowe okrzyki Węgrów idących od zwycięstwa do zwycięstwa.
– Zabłocki będzie ósmy, a Pawłowski w najlepszym wypadku piąty – „krakał” kolega z
Trybuny Ludu i nikt nie oponował.
Wtem nadbiegł ktoś i powiedział, że za chwilę Pawłowski będzie walczyć z Gerevichem.
Jest dobrze! Już po pierwszym złożeniu widać, że w Polaka wstąpił inny duch. Nie czeka,
nie medytuje, sam rozwija akcję, odważnie idzie do przodu; Gerevich ciągle się cofa, omal
nie wpada na ścianę.
Dawny Pawłowski walczy na planszy. Nareszcie stosuje swoje sławne flesze. Wygrał!
Gerevich zdejmuje maskę i odsłania boleśnie uśmiechniętą twarz. Gratulacja jest szczera,
w oczach Węgra błysk podziwu. Mistrz świata nie przypuszczał, że walkę tę przegra tak
szybko.
Wielka seria zwycięstw Pawłowskiego rozpoczęta. Z kolei bije drugiego mistrza świata,
Kovacsa. Szanse na medal brązowy są znów realne.
Na planszy Pawłowski i niepokonany Karpati. Któż mógł przypuszczać, że Węgier
znajdzie pogromcę? Jedna z najlepszych walk w karierze Polaka. Szybka, efektowna, obfita w
błyskawiczne natarcia. Pawłowski prowadził 2:0. Wygrał 5:2. Wyprzedzał o ułamki sekund
wszystkie natarcia przeciwnika, olbrzymi Węgier zaciskał zęby, próbował zmieniać tempo,
raz w ataku, to znów w defensywie, szukał luk w gardzie Polaka.
Nie dał rady i przegrał czysto. Karpati bez trudu zdobył się na serdeczne gratulacje po
porażce.
Teraz zaczęliśmy myśleć o srebrnym medalu. Przedostatnią przeszkodą był Francuz
Lefevre. Polak walczył świetnie, pokonał i tę przeszkodę.
Szał radości po zwycięstwie Pawłowskiego nad Francuzem trwał krótko, bo oto nadeszła
nie mniej ważna chwila – pojedynek Kuzniecowa z Gerevichem. W wypadku zwycięstwa –
Rosjanin miałby tyle samo punktów co Polak, i o drugim miejscu musiałby decydować
dodatkowy barrage. Gerevich był już bardzo zmęczony, silny jak tur Kuzniecow uznany
został za faworyta w tej walce.
Jak gdyby tego wieczoru za mało było silnych wzruszeń, mecz Kuzniecow – Gerevich
rozpoczął się wprost sensacyjnie. Węgier tak się skoncentrował, że wyczuwał każdy zamiar
Kuzniecowa, sam zaś był nieprzenikniony.
1:0, 2:0, 3:0, 4:0 dla Węgra!
Rosjanin szarżował do przodu i za każdym razem nadziewał się na ripostę. Ale Gerevich
zaczął słabnąć i Rosjanin to widział. Zwiększył więc jeszcze bardziej tempo, zachęcony
ciężkim oddechem przeciwnika.
Dla nas, Polaków, były to chyba najbardziej denerwujące chwile z całej Olimpiady. Szok,
spowodowany szczęśliwym rzutem Danielsena, był nagły i krótki, potem nie było już żadnej
nadziei. W walce Gerevicha z Rosjaninem nadzieje za to urosły do olbrzymich rozmiarów.
Dopiero od stanu 4:0 dla Węgra zaczęły maleć, ale bardzo powoli, gdyż mecz trwał długo,
rozwleczony przez sędziów medytujących nad każdą akcją przeciwników. Kuzniecow ciągnął
nieustępliwie: 1:4, 2:4, 3:4. Gerevich, gdy zdejmował maskę, odsłaniał twarz mokrą od potu.
Znikł uśmiech, z którym Węgier nigdy nie rozstawał się na planszy. Naprzeciw stał
Kuzniecow żądny walki. Szczęk kling – Kuzniecow znów poszedł do ataku. Sędziowie
przerywają walkę.
– Touche... Pare!... Touche!
Sędzia główny ogłosił zwycięstwo Gerevicha. Węgier zdołał jeszcze wyprzedzić atak
Rosjanina. Swoim zwycięstwem uratował srebrny medal dla Pawłowskiego. Kevey omal nie
zadusił go z radości.

23

Piątek, 7 grudnia
W przeddzień uroczystości zamknięcia Igrzysk ZSRR posiada 36 złotych medali, USA 32,
Australia 13. Według nieoficjalnej punktacji – tę nieoficjalność podkreśla się od lat, a gazety
prawie całego świata podają ją w ramkach na pierwszych kolumnach – ZSRR prowadzi przed
USA i Australią.
Olimpijski pojedynek dwóch potęg sportowych kończy się zwycięstwem Związku
Radzieckiego. Rosjanie skaczą do góry z radości, że w Melbourne udało im się to, czego nie
dokonali w Helsinkach. Amerykanie tłumaczą, że ogólna punktacja w ogóle ich nie obchodzi.
Zrobili to, co chcieli: rozgromili cały świat w lekkoatletyce, pokazali, że są królami
najważniejszej konkurencji Olimpiady.
Polska zajmuje 13 miejsce, a więc nie zdołaliśmy poprawić naszego 12 miejsca sprzed 24
laty, które to miejsce wywalczyła ekipa starych mistrzów na Olimpiadzie w Los Angeles.
Mimo to nie wypadliśmy źle. Każde państwo stara się chwalić swoje osiągnięcia w
Melbourne. Pod tym względem nie pozostajemy w tyle: jesteśmy bardzo dumni ze złotego
medalu Krzesińskiej, z czterech srebrnych medali: Sidły, Smelczyńskiego, szablistów i
Pawłowskiego, oraz z czterech brązowych: atlety Zielińskiego, bokserów Niedźwiedzkiego i
Pietrzykowskiego oraz gimnastyczek które dziś zajęły trzecie miejsce w tak zwanych
ćwiczeniach zespołowych z przyborami.

Sobota, 8 grudnia
Dzień zamknięcia XVI Olimpiady był pochmurny, pod niebem wisiał deszcz. Szeregi
defilujących olimpijczyków były rzadsze niż w słonecznym dniu 22 listopada. Szybko
przeleciał czas Igrzysk – jak zawsze, gdy dnie są pełne wrażeń. Olimpijczycy szli
pomieszanym szykiem – Hindusi w turbanach obok dziewcząt z Polski, Murzynki z Kenii w
jednym szeregu z Amerykanami.
Przemarsz tym razem nie miał charakteru oficjalnej parady. Wszystkie reprezentacje
defilowały pod jednym sztandarem z pięcioma kołami. W Helsinkach tego nie było.
W ekipie węgierskiej pożegnania były wzruszające. Niektórzy przyjaciele z bieżni i ringu
rozstawali się teraz na długo. Około czterdziestu sportowców węgierskich postanowiło nie
wracać do ojczyzny, XVI Igrzyska wypadły w niedobrym czasie.
Za kilka dni pierwsze odloty do zimnych krajów. Europejczycy już pakują walizki.
Amerykanie dopiero je kupują. W sklepach olbrzymi ruch. Dziś skończyły się Igrzyska, a
olimpijskie pamiątki już wykupione.

Czwartek, 13 grudnia
Tego dnia pojechałem na wycieczkę. Opuściłem poolimpijskie Melbourne, nadal ruchliwe,
strojne jeszcze w reklamy i dekoracje, przygotowujące się do świąt, które obchodzi się tu
szczególnie uroczyście, choć bywa i tak, że przed Wigilią można iść na plażę. Na frontonach
udekorowanych domów biegacza z pochodnią zastąpił święty Mikołaj z długą brodą.
Wypuściłem się na wycieczkę do australijskiego buszu, czyli puszczy; najprawdziwszej
puszczy, dzikiej, groźnej i pięknej zarazem, bezkresnej – ciągnącej się od małego miasteczka,
zwanego Doliną Paproci, nieprzerwanie przez setki mil w głąb stanu Victoria.
Dolina Paproci oddalona jest od Melbourne zaledwie o 25 mil. Pierwszy etap wycieczki
przypadł na uroczą miejscowość weekendową Heallsville, gdzie oglądałem najpierw
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rezerwuar wodny i gigantyczną tamę, wysoką na 80 metrów. Stąd płynie woda do Melbourne
i zaopatruje mieszkańców. Piękne ogrody i parki Heallsville były przepełnione ludźmi.
Dziesiątki namiotów i namiocików, setki aut. Dla kogoś, kto dwa tygodnie spędził wśród
tysięcy ludzi na stadionie lub chodził po ruchliwym City, stale o krok od przejechania przez
auto – Heallsville, choć ładne, było ostatnim miejscem, w którym chciałoby się spędzić
pożegnalny dzień w Australii.
A więc jedziemy do buszu! Ale przedtem trzeba wpaść choć na chwilę do rezerwatu dla
zwierząt, by wreszcie zobaczyć na własne oczy kangura.
Co prawda znam takich Australijczyków, którzy nie widzieli tego przedziwnego
zwierzęcia – ale jakże ja, warszawiak, wyjadę stąd i go nie zobaczę?!
Zatrzymaliśmy się więc w rezerwacie.
Znów tłumy ludzi. Malajskie pływaczki i gimnastyczki z Rzymu przyniosły tu sporo
hałasu. Poszedłem w bok, gdyż upatrzyłem sobie pewnego kangura, który ukrył się przed
ludźmi za potężnymi pniami gumowych drzew i najspokojniej gryzł trawę. Tam zawarliśmy
znajomość. „Kangaroo” jest bardzo grzecznym zwierzęciem, lecz niezbyt towarzyskim.
Wytrzymuje obecność człowieka, jeśli ten się zbytnio nie naprzykrza, najwyżej przez dziesięć
minut. Sierść ma szorstką, pysk długi i na końcu wilgotny, a przednie łapy krótkie, wiotkie,
ogromnie rachityczne, zwisające bezwładnie po bokach płowego futra.
Mój pierwszy kangur był łagodny, ale podobno zdarzają się kangury-bokserzy, o silnym
ciosie i dobrej pracy nóg, które nie boją się atakować na drodze samotnych aut, zagubionych
na przedpolu puszczy.
Opodal spacerowały na chudych nogach australijskie niemądre strusie, zwane emu,
kapryśne w nastroju, raz łagodne, za chwilę płochliwe i nieznośne.
A potem pojechaliśmy dalej. Droga zaczęła piąć się pod górę, była coraz bardziej mroczna,
gdyż po obu stronach drzewa i krzewy zaczęły gęstnieć. Mimo upału od brzegów rzeki szedł
chłód: skończył się asfalt i jechaliśmy przez trakt pełen wybojów.
Co pewien czas mijaliśmy smutne lasy ogołoconych czarnych pni, strzelających w górę jak
maszty. Te czarne pnie stoją tu całe lata. Przypominają o pladze pożarów, wyniszczających
australijską dżunglę. W 1939 roku palił się cały stan Victoria. W Melbourne było wówczas w
dzień tak czarno, jak w nocy. Po szosach w kierunku miasta pędziły w popłochu auta, chcąc
uciec przed pościgiem płomieni. Owego dnia szalała silna wichura i niosła górą płonące
gałęzie. Niejeden samochód padł ofiarą pożaru. Nie było wielkich ofiar w ludziach. A potem
z nieba spadł błogosławiony deszcz i uratował od zagłady miasto.
Całe połacie spalonych przed laty lasów oraz świeże ślady niedawnej pożogi nagle się
urywają i znów rozpościera się najprawdziwsza dżungla.
Spróbuj, przybyszu z cywilizowanego kraju, zapuścić się w jej głąb choć na 20 metrów.
Od razu poczujesz się zagubiony i bezradny w obliczu potężnej przyrody, która naciska ze
wszystkich stron, oplata, jakby broniła do siebie dostępu. Ledwo trafiłem z powrotem do auta.
Widziałem na wysokich, osiemdziesięciometrowych drzewach białe kruki śpiewające jak w
bajce, słyszałem przedziwny głos „kokabury”, miłego ptaka, którego śpiew i wizerunek
zdobią czołówkę australijskiej kroniki filmowej. Grunt jest, na szczęście, dość suchy i nawet
nad brzegiem rzeki nie można spotkać krokodyla. Celny strzelec musi ich szukać na
północnym wschodzie, gdzie zwierząt tych jest bardzo wiele.
Mieszkańców puszczy, niestety, nie zobaczyłem w czasie wyprawy do buszu. Aborygeni,
czyli po tutejszemu tubylcy, mają swoje odludne siedziby dopiero o dzień drogi od
Melbourne. Ludożerców w Australii nie ma, spotkać ich można za to na Nowej Gwinei.
Aborygeni są dość spokojni, przeraźliwie chudzi, niechętni do pracy i często przenoszą się z
miejsca na miejsce. Mają niepowszednie zdolności do malarstwa. Jeden z nich, zwany Namat
Nadiira, jest wielkim pejzażystą – mistrzem kolorów, którego porównują w Australii do
samego Van Gogha. Pędzel Namat Nadiira cudownie oddaje koloryt gęstwin, gór, rzek i
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potoków, pełen mroku i światła. Australijski las! Gorące czerwone skały i biała kora drzew, a
wszystko w rudawym świetle, zmuszającym do mrużenia oczu.
Wizyta w buszu i poznanie kangura – to było pożegnanie z Australią.

Wtorek, 19 grudnia
Nie sposób oddać piękna mgły w Villa Borghese, gdy jedzie się do Monte Parioli – uroczej
dzielnicy na wzgórzu, gdzie mieści się polska ambasada. Jak oddać niewysłowiony wdzięk
wąskich uliczek rzymskich na Zatybrzu, starych kamienic obwieszonych bielizną i
dostojeństwo odwiecznych mostów, którymi przechodziły niegdyś legiony cezarów. W
oddali, na tle nieba, rysuje się kopuła Bazyliki świętego Piotra – lekka i delikatna jak
dziecinny srebrzysty balonik, który wzleci za chwilę w powietrze. Ogromny masyw
postrzępionych murów Colloseum i śliczne Corso – pełne wspaniałych sklepów, przytulnych
kawiarni i pięknych, strojnie ubranych kobiet. Obok smukli młodzi księża idą szybkim
krokiem, pochyleni nad książką do modlitwy. Prześliczne dzieci, wesołe i umorusane, zgiełk
biednej dzielnicy, w której nikt nie mówi cicho. Wyniosłe mury Watykanu kryjące cuda
ludzkiego geniuszu.
Po jednym dniu pobytu czuję się w Rzymie jak w domu. Trochę tu i Krakowa – choć
porównanie może wydać się śmiałe. Krakowski plac Świętej Magdaleny, który się mija w
drodze z Rynku na Wawel – stale stawał mi przed oczami w czasie wędrówek po Rzymie.
Dzielnice nowsze – zamieszkałe przez ubogich i skromnych ludzi – przypominały
przedwojenną Warszawę.
Prócz murów zachwycają ludzie – uroczy, tacy sami jak w filmach De Sici. Poznawałem
filmowe szlaki smutnej wędrówki Antonia, który, prowadząc synka za rękę, szukał „Złodziei
rowerów”.
Rzym wydał mi się najpiękniejszym miastem świata. Kocham to miasto prawie jak
Warszawę, wolę od Paryża i Londynu. Rzym zatarł nawet wrażenia egzotycznej podróży.

Piątek, 22 grudnia
W Pradze Czeskiej na lotnisku słyszy się na każdym kroku polski język. Delegacje z
Warszawy lecą do Brukseli, Londynu i Paryża. Nudzą, pytają o Melbourne i trudno wykręcić
się od rozmowy. Jestem zniecierpliwiony, bo spieszy mi się do Warszawy. Pojutrze Wigilia.
Samolot Lotu turkocze głośno, huśta maleństwem zawieszonym wysoko pośród
niespokojnej nocy. W kabinie zimno i pusto, leci zaledwie kilku pasażerów. Stewardesa ma
źle skrojony mundur i chucha w palce, skulona w ostatnim fotelu.
Dygoczę także z zimna, jestem zmęczony. Kawa dość kiepska, zamiast pomarańczy –
twarde i cierpkie jabłka.
Ale pokład niewygodnej maszyny to kawałek Polski. Do domu już blisko. Przeglądam
notatki. Jakże – żadnych konkluzji? Bez podsumowania? Mój starszy kolega, Aleksander
Reksza, który przed laty pozwolił mi zrobić pierwszy reportaż radiowy, zawsze kładł mi w
głowę, że każda rzecz powinna mieć swoje zakończenie.
Jakże to zrobię, Olku? Doprawdy – nie wiem. Za dużo było wrażeń w czasie tej
wymarzonej Olimpiady.
Samolot mruczy jak przez sen, na dole skąpe światła. Pewno Skierniewice, a może dopiero
Piotrków?...
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* * *
Rzym – to miasto będzie się przewijać, ku mojej radości, coraz częściej w późniejszych
sportowych podróżach. Miną niespełna cztery lata od powrotu z Melbourne i tak się cudownie
złoży, że następne Igrzyska będą rozgrywane w Wiecznym Mieście. Mieście, gdzie
niezwykłość i świątobliwość mieszają się ze zwyczajnością. Proza z poezją. Cuda geniuszu
ludzkiego spotykają się co krok ze zwyczajnym przechodniem.
W dodatku tak bliskie i serdeczne są związki historyczne naszej ojczyzny z Italią.
Przybrały tysiąckroć na sile w blisko 30 lat po rzymskich Igrzyskach, kiedy spełniło się
prorocze natchnienie Juliusza Słowackiego i świat otrzymał papieża z Polski.
Drugi nasz wieszcz, Mickiewicz, pisał o Włoszech, że „bywają one przybraną ojczyzną
wszystkich tych, którzy czują się zanadto źle albo zanadto dobrze w swych stronach”.
Na dalszych kartkach tych wspomnień Czytelnik przekona się że polscy olimpijczycy w
roku 1960 czuli się na arenach rzymskich jak u siebie i po raz pierwszy zdobyli tak wiele
medali.
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RZYM
Olimpiada 1960 roku
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Piątek, 19 sierpnia
Wraz z dwoma kolegami z Polskiego Radia wyjechaliśmy z Warszawy po południu
samochodem marki Skoda 440. Jestem kierowcą. Czekają nas cztery dni forsownej jazdy. Aż
cztery, gdyż skodą nie powinno się jeździć ponad dziewięćdziesiąt kilometrów na godzinę.
Jest wywrotna, szczególnie na górskiej trasie. Muszę szczęśliwie dowieźć ekipę na miejsce
Olimpiady. Wszakże kilka milionów ludzi czekać będzie na wiadomości przy
radioodbiornikach.
Koledzy są trochę zemocjonowani, gdyż wiedzą, że od stosunkowo niedawna prowadzę
samochód. Już na Wolskiej zatrzymał nas Dobrowolski, gdyż zapomniał paszportu. Czekając
w Domu Towarowym w kolejce do telefonu, by zawiadomić Radio, znalazł w kieszeni zgubę
i pojechaliśmy dalej. Pod Łowiczem podczas wichury spadł z dachu bagażnik z naszymi
walizkami. Umocowano go tym razem solidnie w rozgłośni łódzkiej. Późnym wieczorem
przed Wrocławiem zakrztusiłem się cukierkiem w czasie jazdy. Okropne uczucie. Od razu
spóźnienie na wstępie podróży. Ładnie się zaczyna.

Sobota, 20 sierpnia
W Wiedniu zatrzymaliśmy się na noc w pensjonacie pewnej starszej damy. Jej ojciec w
XIX wieku polował na lwy i słonie w Afryce. Śpię pod wyszczerzonymi zębami lwa.
Strząsam popiół z papierosa do popielniczki stojącej na stoliku zrobionym z nogi słonia. Na
ścianach totemy murzyńskie, skóry wężów i łeb hipopotama. Portier pensjonatu pyta o formę
Józefa Szmidta i wie, że Krzyszkowiak nie lubi startować w upale.

Niedziela, 21 sierpnia
Przekroczyliśmy granicę austriacko-włoską w alpejskim miasteczku Tarvizio. Nocleg w
maleńkim Albergo. Do drugiej w nocy przed domem tańczą strażnicy z dziewczętami.
Zatrzymało się tu także kilku turystów ze Szwecji i Finlandii. Też jadą na Olimpiadę.
Wzdychają, że w Skandynawii nie ma teraz wielkiego sportu. „Mamy tylko
średniodystansowca Waerna” – mówi kupiec ze Sztokholmu. Nie szczędzą komplementów
pod adresem Sidły, Krzesińskiej, Piątkowskiego i Krzyszkowiaka.
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat radykalnie zmienił się układ sił sportowych w
Europie. Szwecja i Finlandia – potęgi na poprzednich Olimpiadach – jadą do Rzymu nie po
medale, lecz by podtrzymać kontakty, uczyć się i podpatrywać metody treningu.
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Wtorek, 23 sierpnia
O jedenastej jesteśmy na miejscu. Wysiadam z auta przed centrum prasowym z ogromnie
dumną miną. Przybyliśmy na czas. Teraz odpoczynek. Jutro zajmiemy się sportem.
Niestety! Organizatorzy umieścili nas w pięknej willi, ale o dwadzieścia kilometrów od
głównego stadionu. Zrezygnowani jedziemy tam. Okolica prześliczna, willa wygodna:
wielkie pokoje i tarasy. Ale za daleko. Rzymski Konstancin albo Leśna Podkowa. Jak tu
mieszkać i obsługiwać Olimpiadę? Wyprowadzamy się czy nie?
Zamiast spać, dyskutujemy do późnych godzin. Na razie zostaniemy.

Środa, 24 sierpnia
Jutro otwarcie Igrzysk i pierwsza transmisja. Dostajemy tylko jedną kartę wstępu na naszą
radiową trójkę. Tłumaczenia i prośby nie skutkują. Tyle miejsc przewidziano dla
dziennikarzy, i koniec. Nie zobaczę otwarcia Olimpiady! Przykro. Z wieku i urzędu
transmisję z otwarcia będzie prowadził kolega Witold Dobrowolski.
Nagle wpada mi myśl do głowy: pójdę z naszymi zawodnikami w defiladzie. Włodzimierz
Reczek, kierownik polskiej ekspedycji, obrzucił mnie spojrzeniem i powiedział:
– Wzrost jest, niech pan idzie.
Ponieważ jeszcze nie dostałem przepustki do wioski olimpijskiej, wchodzę warszawskim
sposobem: jeden z kolegów podaje mi przepustkę przez drucianą siatkę ogrodzenia.
Za siatką mieszka sześć tysięcy najlepszych sportowców świata. Śpią długo, jedzą dużo,
trenują, nie flirtują, wymieniają znaczki i udają, że się nie denerwują.
Sceptycy twierdzą, że nasi sportowcy mają wyjątkowego pecha, specjalnie na Igrzyskach
Olimpijskich.
Mówi się w ostatnich latach, że najbardziej pechowym polskim sportowcem zwykle bywał
Zdzisław Krzyszkowiak. Do opinii tej zresztą niemało przyczynił się sam przemiły
zainteresowany. Wspaniały zawodnik; kiedy się o nim mówi, aż cisną się superlatywy, ale
lubi sobie ponarzekać i rzadko jest z siebie zadowolony. Trzeba go jednak wytłumaczyć.
Przeziębienia i inne choroby w obliczu ważnych występów... Złośliwy piesek, który pogryzł
go w wiosce olimpijskiej w Australii, przygoda z chuliganami, z której Krzyszkowiak nie
mógł salwować się ucieczką, gdyż napadli go, kiedy spacerował w towarzystwie kobiety – oto
niespodziewane przeciwności losu, z którym musiał się borykać nasz wybitny wyczynowiec.
W roku olimpijskim jakoś wszystko idzie mu lepiej. Memoriał! Tuła! Rekord świata! Dobre,
dużo lepsze samopoczucie.

Czwartek, 25 sierpnia
Rano przeprowadziliśmy się z „Leśnej Podkowy” do pensjonatu o parę kilometrów od
olimpijskich centrów. Uzupełniamy formularze na kable, nagrania, stanowiska w kabinach
radiowych. Wypełnienie każdego druczku trwa długo. Takich jak my jest kilkuset.
Uniform olimpijski na defiladę dostaję od koszykarza Wichowskiego, spodnie od
„centrnapadu” Nartowskiego. Ubieram się w łazience. Zawodnicy pocieszają, że wszystko
dobrze leży i nie zrobię im wstydu. To zbliża mnie do sympatycznych chłopców bardziej niż
dziesięć radiowych wywiadów.
Dyrektor Antoni Miller z GKKF zarządza o godzinie 14.55 zbiórkę przed polską kwaterą.
Wyznacza mi miejsce w szyku, będę maszerował w czwartej czwórce. W wiosce podniecenie.
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W ordynku ustawia się Turcja, Uganda i Australia. Osiemdziesiąt pięć krajów defilować
będzie na Foro Italico przed stu tysiącami widzów z całego świata. Upał czterdzieści stopni.
Niebo bez chmurki. Kilku bokserów i kolarzy nie pójdzie w defiladzie. Już jutro czeka ich
start. Defilada to strata energii.
Lewa...lewa... Idziemy jak harcerze przez stary rzymski most na Tybrze w kierunku
białego marmuru stadionu. Szpalery widzów. Eviva Polonia! Ogromnie serdecznie nas witają.
Przez godzinę stoimy na puszystej trawie bocznego boiska w oczekiwaniu na swoją kolej.
Pakistańczycy, jakby najmniej odporni na upał, pokładli się na trawie. Dziewczęta z
Portugalii skracają czas tańcem. Są grube, niezgrabne, ale mają wiele wdzięku. Za znaczek
warszawskiej „Polonii” dostaję maleńki metalowy liść klonu od wioślarza kanadyjskiego. Z
pobliskiego stadionu dochodzą huragany braw. Tam maszerują już pierwsze kolumny.
Idziemy według alfabetu. Jak nas będzie witać publiczność? Czy dostaniemy takie same
brawa jak Cejlończycy?...
Wreszcie możemy ruszać. Wchodzimy w tunel. Na chwilę stajemy. Szum stadionu już
bardzo blisko. Poprawiamy krawaty. Iść w nogę, chłopcy! Lewa... Lewa...
Jaki wielki jest stadion! Morze głów. Ogromna wrzawa. Prowadzi nas biało-czerwona
flaga niesiona przez Kocerkę. Źle zniósł podróż, nie chciał jednak słyszeć, że może go ktoś
zastąpić w roli chorążego reprezentacji.
– Moja trzecia Olimpiada i na pewno ostatnia. Nie zrezygnuję!
– Eviva Polonia!
Jesteśmy na wirażu. Za chwilę trybuna główna – na prawo patrz! – i przechodzimy koło
oficjalnych gości. Nawet nie wiem, kto siedzi w honorowej loży. Zapatrzyłem się hen,
wysoko, na kabiny radia i telewizji, gdzie setki reporterów opowiadają światu, co dzieje się na
stadionie.
Lewa... Lewa... Machamy w stronę ludzi. Są brawa. Dochodzą polskie okrzyki. Nasi
turyści.
A potem środek boiska, przemówienia, wzlot gołębi; jeden spadł wprost na głowę strzelca
chilijskiego. I wreszcie wbiega ostatni biegacz symbolicznej sztafety. Szum braw i aplauzu.
Gdy stoi się na środku boiska, echo trybun jest bardziej ciche niż wydaje się zazwyczaj
widzowi. Z boiska do trybun wcale nie jest tak blisko. Nie widzi się pojedynczych twarzy,
ogromny tłum wokoło przypomina gigantyczne powiększenie zamazanej fotografii.

Niedziela, 28 sierpnia
Znów byłem w wiosce olimpijskiej. Kompleks jasnobeżowych bloków, wzniesionych na
kolumnach. Trawniki i sklepy. Idę szerokim asfaltem zalanym potokami słońca. Samo
południe. Sławy światowego sportu leżą o tej porze nieruchomo w swych pokojach,
wyczekując leniwie na posiłek. Leżaki zajęte. Najbardziej wytrzymali na upał próbują grać w
ping-ponga. W sklepach wioski olimpijskiej także pustawo. Tylko w miejscowym klubie
odbywają się ostatnie tańce przed obiadem i popołudniową sjestą. Murzyni porywają w rytm
samby białe dziewczęta. Słynny Mac Kenley, dziś trener, a przed kilku laty niezrównany
sprinter, znów demonstrować będzie niezwykły kunszt tańca. Tańczy ze śliczną florecistką
austriacką. Błyskają flesze fotoreporterów. Ostatnie łyki brazylijskiej kawy, którą dostaje się
w barze za darmo. Coraz mniejszy ruch na uliczkach olimpijskiej wioski.
Decyduję się przejść przez dwudziestometrowy pas jezdni, której asfalt parzy stopy mimo
pantofli. Nie, nie wierzę własnym oczom: na nieocienionym trawniku Elliott gra w pingponga!
Wysoki, niezmiernie żylasty, o szerokiej klatce piersiowej i nogach charta. Ostatnio
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mówiono, że przetrenował się, że Elliott to wielkość jednego sezonu.
– Podobno jest pan trochę przetrenowany? – pytam Australijczyka, kiedy skończył partię.
– Nie sądzę. W Rzymie biegam w czasie największych upałów i nie odczuwam większego
zmęczenia. Mój trener, Cerutti, zaaplikował mi zaprawę – jak mówi – stosowną dla
wyścigowego konia. W Europie trening to trucht, ja odbywam prawdziwe galopy.
– Kto wygra na 1500 m w Rzymie?
Elliott śmieje się. Twierdzi, że trudno to przewidzieć. Jego kolega siedzący na leżaku woła
na całe gardło:
– Herb, nie kłam! Wiesz, kto wygra. Każde dziecko w Australii to wie...
I wreszcie jest Thomas! Któż by go nie poznał? Piękna głowa osadzona na długiej szyi,
duże smutne oczy, z których wyczytać można wrażliwość. Niespotykany sposób chodzenia.
Miękki, czujny, a jednocześnie dostojny. Nie, nie podejdę do niego, nie będę go zamęczał
setnym wywiadem, nie będę pytał o szanse tego największego z faworytów. Podobno cierpi
na bezsenność, a na treningach nie udaje mu się rozbieg. Do świata dziennikarskiego
przedostała się wieść, iż skoczek uważa Olimpiadę za rzecz nieludzko denerwującą.
– Gdybym wiedział o tym, wycofałbym się ze sportu przed przyjazdem do Rzymu. Mój
rekord istotnie jest świetny. Niechaj ktoś spróbuje go pobić! Jednak mogę z kimś przegrać i
wtedy wstyd. Przecież cały świat dał mi złoty medal już przed Igrzyskami.
Thomas idzie brzegiem trawnika. Za kilka dni, kiedy wchodzić będzie na najwyższe
podium zwycięzców, wyprostuje się i podniesie głowę.

Poniedziałek, 29 sierpnia
Mecze, występy polskich ekip.
Nasi piłkarze przegrali z Danią 1:2. Jeszcze jeden dramat jedenastu mężczyzn najlepiej
kopiących w Polsce piłkę. Grali dobrze i przegrali. Atakowali z polską fantazją szczelnie
zablokowaną bramkę Duńczyków. Tryumf cierpliwości nad ambicją. Zmieniają się epoki w
sporcie, padają rekordy i zmieniają się sportowe uzdolnienia narodów. Tylko polska piłka
nożna trwa niewzruszenie na tej samej pozycji. Kilkanaście lat dramatów i rozczarowań.
Rejestr bramek traconych na ileś tam sekund przed końcowym gwizdkiem sędziego. Miliony
kibiców i stale nadzieje, że polska drużyna da wreszcie ów koncert-marzenie, gdy piłka
chodzić będzie od nogi do nogi, gdy piękna akcja zakończy się golem, a gracze na ramionach
rozentuzjazmowanych ludzi powędrują do szatni, fetować zwycięstwo.
Nie spełniło się w 1936 roku w Berlinie, nie spełniło się w Helsinkach, teraz porażka w
Rzymie.
Każdego wieczoru w centrum radiowym wyjmuję ze skrytki dwa kilogramy
zadrukowanego papieru. W Melbourne raczono nas co najwyżej kilogramem. Komunikaty z
placów boju. Aby pospiesznie przejrzeć wszystkie wyniki, potrzeba dwóch godzin.

Wtorek, 30 sierpnia
Ogromnie silne emocje, kiedy walczył jeden z najbliższych sportowych przyjaciół, student
z Warszawy, Witek Woyda, w finale olimpijskiego floretu. W ciągu dwudziestu czterech
godzin awansował raptem z szarego uczestnika Olimpiady na jednego z najlepszych
szermierzy. Wychowanek trenera mgr Władysława Dobrowolskiego bił się wspaniale.
Znamy się dobrze. Razem spędzaliśmy wakacje, grywamy w „kierki”, chodzimy do kina.
Kiedy skupiony przesuwał się po planszy naprzeciw słynnego Francuza d’Oriela, wydał mi
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się jakiś obcy. Witek czy nie? Ale kiedy w walce z Rosjaninem Midlerem skrzywdził go
sędzia i Witek zerwał maskę, odsłaniając twarz wykrzywioną dziecinnym oburzeniem, od
razu go poznałem. Tak, to jego grymas, kiedy jest niezadowolony. Jedno, jedyne trafienie
zaliczone i byłby medal! Na razie Witek jest szczęśliwy ze swego czwartego miejsca.
Nieśmiało marzył przecież o półfinale.

Środa, 31 sierpnia
Nareszcie start lekkiej atletyki. Jak na poprzednich Olimpiadach – i w Rzymie
lekkoatletyka uznana jest za główny punkt programu.
Trudny dzień Elżbiety Krzesińskiej. Jest druga w skoku w dal. W Melbourne była
pierwsza. Regres? Nie, to wielki sukces dla olimpijczyka – po około czterech latach stanąć
znowu na podium trzech zwycięzców. Rosjance Krepkinie udał się właściwie tylko jeden
wspaniały skok. Szczęście? Także nie, ostatecznie każdy zawodnik zna regulamin
obowiązujący w walce. Złoty medal daje się za jeden najlepszy skok albo rzut. Złoty medal
nie jest nagrodą za „najwyższą przeciętną”.
Pani Elżbieta zwykle unika wszelkich wywiadów jak ognia. Kiedyś pogniewała się na
jednego z dziennikarzy i przyrzekła sobie, że wywiadów nie będzie. Jest uparta, nie zawsze
ma poczucie humoru. Źródłem informacji jest więc jej małżonek – tyczkarz i trener
Krzesiński.
– Ela jest zadowolona z wyniku – mówi – nie ma sobie nic do wyrzucenia.

Czwartek, 1 września
Kilka polskich lekkoatletycznych „płotek” przegrywa w przedbojach. „Klapa” – mówią
rozsądni sceptycy. Mają zupełnie inne miny wieczorem. Byli świadkami największej sensacji
olimpijskiej – oto przegrał Thomas w skoku wzwyż. Tak, on przegrał już przed startem. Nie
wytrzymał nerwowo. Pokonał go lęk przed porażką. Najgorszy strach, jaki ogarnia niektórych
wybitnych sportowców. Thomas był jedynym na świecie, który przeczuł tę sensację,
uderzającą jak grom przede wszystkim właśnie jego.
Zmierzch na stadionie, a walczy jeszcze czterech skoczków. Trzej Rosjanie i amerykański
Murzyn. Poprzeczka na wysokości 2,14 m. Szawłakadze, Brumel i Bolszow atakują z
odwagą. Thomas stawia stopy na rozbiegu jak człowiek obarczony wielkim ciężarem. Znów
to pochylenie głowy, kiedy przechodzi za drugim razem 2,14. Ach, to trzepnięcie dłonią po
piasku! Gest wiary we własne siły. Stadion szumi i przestaje wierzyć w sensację. Thomas
wygra!
Ale znów Murzyn musi skakać i znów chwieje się na długich nogach. Rosjanie atakują i
przechodzą. Długa cisza i jęk zawodu. Thomas uderza nogą w poprzeczkę. Nie wiedział
potem, gdzie stoi ławka, na której siedział dwie minuty temu. Głęboki szok psychiczny. Jak
bokser po nokaucie, który nie może trafić w objęcia swego sekundanta.
Niemal wszyscy olimpijczycy, szczególnie mający duże szanse, są wstrząśnięci tragedią
Thomasa. Słyszy się w wiosce nieskończone dyskusje. Wskutek sensacyjnej porażki Thomasa
dzień wydaje się ciężki jak brzemię. Trzeba schylić czoło przed odwagą i brawurowym
atakiem zawodników radzieckich, lecz w takich chwilach silniejsze niż podziw dla zwycięzcy
jest współczucie dla faworyta, który w ostatniej chwili dramatu przypominał skrzywdzone
dziecko. Czasami porażka sportowca urasta do rozmiarów prawdziwej tragedii.
Matka Thomasa jest w Rzymie. Na stadionie nie kryła łez.
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– Dlaczego przegrał mój Johny? Nikt tak nie skacze jak on! Jako mały chłopiec nigdy nie
otwierał furtki od domu, lecz przeskakiwał ją!
Pierwszego września 1960 roku w Rzymie amerykańskiego skoczka Johna Thomasa
spotkał głęboki życiowy wstrząs.
Przed snem wolę napisać jednak coś pogodnego. Tłumom na olimpijskim stadionie
pokazała się wreszcie urocza Murzynka Rudolph. Jej występy w eliminacjach sprintu miały
charakter beztroskiej zabawy. Biega nie tylko najszybciej, lecz i najpiękniej; bieg jej nie jest
stylizowany, lecz najzupełniej naturalny. Chyba nie potrzebowała się tego uczyć, a jej trening
nie miał nic z wysiłku, lecz przypominał rozrywkę. Cudowne dziecko natury. Mówią, że już
w dzieciństwie była niedościgniona. Miała kilkanaścioro rodzeństwa. Kiedy matka wołała na
kolację, Wilma była pierwsza przy stole, wyprzedzała starszych braci.
Wychodzi na stadion w śmiesznym słomianym kapelusiku, kupionym za sto pięćdziesiąt
lirów na ulicy. Rozstaje się z nim tylko podczas biegu. Taśma przerwana i sprint po kapelusik
leżący na trasie. Kładzie go na głowę wdzięcznym, przekomicznym ruchem. Widocznie
wielki, bezkonkurencyjny faworyt potrzebuje także maskotki. A może urocza czarna
dziewczyna uśmiechem pokrywa niepokój, że spotka ją w finale los nieszczęsnego Thomasa?

Piątek, 2 września
Dzisiaj zapraszam Czytelników do zajęcia miejsc w blokach startowych. Nie, nie
proponuję zorganizowania wyścigów drogą korespondencyjną. Nasze spotkanie na starcie
traktujmy jako małą przenośnię. Chciałbym, abyśmy zajęli się na wstępie pewną szczególnie
ciekawą konkurencją sportową, zawierającą niektóre elementy wyróżniające ją spośród
pozostałych dziedzin lekkiej atletyki.
A więc sprint – bieg krótki, owa stumetrówka, którą w roku olimpijskim fenomenalny
Hary przebiegł w równe 10 sekund. 10 sekund na sto metrów! Dziesięć metrów na sekundę!
Proszę sobie wyobrazić odległość dziesięciu metrów i powiedzieć – nie za szybko –
„dwadzieścia jeden”. To „dwadzieścia jeden” mniej więcej wyznacza upływ sekundy. Hary
pokonał w tym czasie 10 metrów! Rzecz na pozór dobrze wszystkim znana, ale kiedy
człowiek raz jeszcze nad tym wszystkim się zastanowi, wówczas ogarnia go podziw nad
niepojętą szybkością, w jaką sportowiec umie wprowadzić swoje ciało. 10 metrów na
sekundę, mniej więcej 36 kilometrów na godzinę.
Człowiek od lat walczy o uzyskanie maksymalnej szybkości na bieżni, śrubuje rekordy,
wyciska wszystkie siły i wreszcie osiąga nikły efekt w porównaniu z szybkością
mechanicznego pojazdu, który umie zbudować własnymi rękami i mniejszym nakładem
wysiłku niż przy pobiciu rekordu świata.
Najszybszy człowiek Polski – Marian Foik – biegał setkę w 10,3 sekundy. Ułamek 0,3
sekundy wymierza na bieżni mniej więcej odcinek trzymetrowy. Jest to różnica znaczna.
Porażka o trzy metry na dystansie stu metrów uważana jest za dotkliwą. To porównanie
uświadamia dobitnie, jak wielką klasę sprinterską osiągnął młody Niemiec.
W Rzymie nie uważano go za stuprocentowego faworyta. Przeciwstawiano mu przede
wszystkim amerykańskiego Murzyna Nortona. Ray Norton jest rówieśnikiem Hary’ego. Są
podobnie zbudowani: stosunkowo mała głowa, szerokie plecy i cienkie, lecz mocne nogi.
Legenda o nieuchwytnym przez oko startera falstarcie Hary’ego okazała się we
wczorajszym finale stu metrów tylko legendą. Nie tylko starter, ale cały stadion, więcej,
wszyscy telewidzowie zatrzymali oddech patrząc na sześciu najszybszych ludzi, klęczących w
blokach startowych. A kiedy mężczyzna ubrany na biało wzniósł wolno pistolet do góry,
wówczas cały świat skierował oczy na boczny tor, bo oto Armin Hary się unosi. Zrobi falstart
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czy nie?
Padł strzał, w ułamek sekundy później starter wypalił po raz drugi. Świat oddycha z ulgą.
Tak, Hary przyłapany na gorącym uczynku. Zrobił falstart, a więc zwycięży Norton. Sześciu
najszybszych ludzi świata zawraca ławą w stronę bloków startowych. Norton, Budd i Sime ze
Stanów Zjednoczonych, Anglik Radford, Kubańczyk Figuerola i Niemiec Hary.
Szum na stadionie cichnie, kiedy klękają po raz drugi. W pięć sekund później mknęli do
taśmy. Hary przezornie wystartował tym razem jako ostatni. Najpierw zbliżał się centymetr
po centymetrze do uciekających rywali, potem począł zyskiwać metry, zrównał się i wreszcie
na ostatnim odcinku trasy dynamicznym, lecz swobodnym krokiem wysunął się przed linię
biegaczy.
10,2 sekundy! Ten sam czas uzyskał Dave Sime. Norton był ostatni.

Sobota, 3 września
Od samego rana znowu duży upał. Start rozpoczynał się o godzinie 18. W powietrzu
zastygł żar, a bieżnia była zupełnie sucha. Niemal nie znać było na niej śladu kolców
biegaczy, którzy kilka minut temu ukończyli swą konkurencję. Dziewięciu zawodników
ustawiło się w szeregu. Pierwszy od bandy Belg Roetlants, a zaraz obok Krzyszkowiak i
Rżyszczyn – jeden z najgroźniejszych przeciwników. Dalej: Know, Szwed Tiörnebo, Niemiec
Müller, Murzyn amerykański Jones, trzeci zawodnik ZSRR – Sokołow i drugi Niemiec
Hünecke.
Starter ich ustawiał. Dreptali w miejscu. Niektórzy poprawiali włosy. Belg wciąż nie mógł
dać sobie rady z tasiemką przytrzymującą numer startowy na piersiach i plecach. Próbował ją
zawiązać, ale drżały mu ręce. Krzyszkowiak jeszcze raz popatrzył na Sokołowa i Rżyszczyna.
Ci dwaj będą najgroźniejsi. Wraz z Konowem utworzą mocną koalicję. Zaraz po strzale
nawiążą współpracę i przeprowadzą swój plan taktyczny. Jaki to będzie plan? Pewnie rozwiną
bardzo silne tempo. Wiedzą, że mają słabszą końcówkę niż ja... Na pierwszy ogień pójdzie
Konow. Poświęcą go, aby jak najwięcej wyczerpać moje siły.
Starter wciąż ich ustawiał. Ludzie na trybunach usadowili się już wygodnie. Starter raz
jeszcze bystro popatrzył na biegaczy i podniósł pistolet.
Padł strzał. Już biegną. Tak, Konow od razu wychodzi na czoło. Z miejsca narzuca ostre
tempo długim, energicznym krokiem. Na drugiej pozycji Belg Roetlants, a zaraz za nim
Sokołow. Krzyszkowiak biegnie w środku grupy. W pewnym momencie spada na 6, a potem
na 7 pozycję. Zaraz podciąga swym miękkim długim krokiem. Jest znów piąty, potem szósty,
znów trochę przyspiesza i wychodzi na czwarte miejsce.
Konow wciąż na czele. A potem Belg i Sokołow. Konow biegnie coraz szybciej. Stawka
dziewięciu biegaczy wydłuża się i pęka po przebyciu 500 metrów. Konow, Belg, Sokołow. O
trzy metry za nimi druga zwarta grupa biegaczy. Lider jest niezmordowany. Wciąż mu mało;
za chwilę koniec pierwszego kilometra. Konow, Belg, Sokołow. Już nie o trzy, lecz o pięć ...
a potem osiem metrów za nimi biegną pozostali rywale. Pierwsza trójka wchodzi ostrym
szpurtem na wiraż. Podniecenie na trybunach. Czołówka ma już 10 metrów przewagi. Czas
pierwszego kilometra 2;45,5. Zaczynamy się niepokoić o Krzysia. Wciąż w drugiej grupie i
nawet jej nie przewodzi. Na domiar złego niezbyt płynnie przechodzi przeszkody. Przed
każdą barierą trochę zwalnia, skraca krok, nie może trafić atakującą nogą na barierę.
Rżyszczyn, biegnący tuż obok Polaka, pokonuje przeszkody płynniej. Niemiec Hunecke
zostaje coraz bardziej w tyle. Müller, Tiörnebo i Jones z coraz większym trudem biegną za
Krzyszkowiakiem. Z drugiej grupy tylko Rżyszczyn i Polak mają jeszcze szansę doścignąć
czołówkę. Ale czy dościgną?
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Konow przebiegł już 1200 metrów. Nagle zwalnia i do przodu wyskakuje Belg Boetlants.
Belg, Sokołow i Konow. Ale tempo czołówki wyraźnie spadło. Zmęczony Konow zaczyna
odpadać. Jego rola jest skończona. Do mety pozostało 1500 metrów. Sokołow ma osiem
metrów przewagi nad Krzyszkowiakiem!
W tym momencie Polak rozpoczyna pościg. Raptownie przyspiesza i metr po metrze
zbliża się do uciekających rywali. Widać wyraźnie, że na początku nie chciał się męczyć. Nie
pozwolił zbyt daleko uciec przeciwnikom, a teraz jest świeższy. Do tej pory biegł swoim
tempem i „miał oczy otwarte”.
Czas dwóch kilometrów 5;45,8. Krzyszkowiak prześcignął Konowa, jest już o parę metrów
za Belgiem i Sokołowem. Roetlants słabnie. Oddaje prowadzenie Sokołowowi. Rosjanin
ogląda się. Widzi tuż za sobą Krzyszkowiaka. Raptownie przyspiesza i znów ogląda się przy
wyjściu z wirażu. Krzyszkowiak, jak przylepiony, biegnie za nim. Potem długa przerwa:
Belg, Roetlants, Konow – znów 10 metrów przerwy i rozpaczliwie goniący Rżyszczyn.
Na przeciwległej prostej Sokołow raz jeszcze próbuje sprintu. W każdym jego ruchu widać
ogromny wysiłek. Krzyszkowiak nie traci ani metra. Biegnie z całkowitą swobodą. Nie ulega
wątpliwości, ma jeszcze ogromny zapas sił. Pięćset metrów do taśmy. Sokołow wie, że
uratować go może rwane tempo. Jeśli wypuści Polaka przed siebie – przegra.
Biegną na prostej przed głównymi trybunami. Z naszych miejsc widać ich wyraźnie. Na
twarzy Sokołowa maluje się nadludzki wysiłek. Zapadłe policzki, na wpół otwarte usta.
Krzyszkowiak kamiennie spokojny. Kiedy dolatuje go polski okrzyk: „Krzysiu! Tempo!” –
przez jego twarz przebiega półuśmiech. Nie, nie ma już wątpliwości! Zaraz rozpocznie
rozstrzygający atak.
Ostatnie okrążenie. Wynik biegu będzie wspaniały. Sokołow wciąż na czele. Są w połowie
wirażu. Krzyszkowiak nadal drugi. Wyszli na przeciwległą prostą. Biegną. Środek prostej.
Już tylko 250 metrów do taśmy. Krzyszkowiak wciąż o metr za Sokołowem. Rosjanin
próbuje kolejnego ataku. Oderwał się o półtora metra!... Natychmiast nowy kontratak! W
momencie, kiedy Sokołow odrywa się, następuje raptowny finisz Polaka.
Oto Krzyszkowiak zobaczył, że od kolejnej przeszkody dzieli ich jeszcze 30 metrów. Więc
mija błyskawicznie przeciwnika, aby jako pierwszy przeskoczyć ponad płotem. Ma dwa
metry przewagi! Sokołow jakby stanął w miejscu. Zupełnie się załamał.
Cztery metry przewagi. Na trybunach wzmagający się grzmot oklasków. Jeszcze rów z
wodą. Płynny podbieg... Odbicie i daleki skok. Ani kropla wody nie trysnęła spod pantofli.
Sokołow o 10 metrów w tyle. Finisz Krzyszkowiaka nabiera jeszcze większego rozpędu.
Przewaga wzrasta. Już 17 metrów. Trudno opisać, co się dzieje na trybunach wśród Polaków.
Krzyszkowiak jest już na ostatniej prostej. Teraz dopiero ogląda się. Sprawdza, jak daleko
został Sokołow. Uznaje, że dystans jest wystarczający, więc lekko zwalnia. Tak dobiega do
mety. Swobodnym, zupełnie rozluźnionym krokiem.
Wielki faworyt nie zawiódł. Czas 8;34,2 min.
Tylko przez połowę dystansu można było niepokoić się o jego losy. Kiedy podciągał do
czoła, wiadomo było, że tylko on może zwyciężyć. Łatwo to powiedzieć! Wysiłek był
ogromny. Wygrał czysto, ale kiedy przerwał taśmę, nie krył zmęczenia. Oparł się na
przeszkodzie, ciężko dysząc. Po chwili podniósł głowę. Może szukał nas na trybunie. Pewnie
chciał powiedzieć: „Nie było łatwe to wszystko, bieg i złoty medal, dla was i dla mnie”.
Przed 28 laty w Los Angeles polski biegacz po raz pierwszy zdobył złoty medal. Długo
więc czekaliśmy na drugi medal w biegach.
Krzyszkowiak był szóstym z kolei złotym medalistą w dziejach polskiego sportu. Pierwszy
medal zdobyła Halina Konopacka w 1928 roku, a potem: Kusociński i Walasiewiczówna w
1932 r., Chychła w 1952 r., Krzesińska w 1956 r. i Krzyszkowiak w 1960 r. Ważny dzień.
Bohaterowie biegu z przeszkodami zeszli na kilka minut z boiska. Widownia
skoncentrowała uwagę na rzucie młotem. Niewiele osób zauważyło, jak potem
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Krzyszkowiak, Sokołow i Rżyszczyn weszli przez boczne wyjście z powrotem na stadion.
Stali chwilę przy samej bandzie, czekając, aż ich zaproszą na podium. Szli w dresach gęsiego,
w nogę, długim, elastycznym krokiem. Czarny, silnie zbudowany Rżyszczyn, krępy blondyn
Sokołow i nasz Krzyś – najchudszy i oczywiście najbardziej wzruszony z całej trójki. A kiedy
stanął na najwyższym podium i zaczęli grać hymn, choć każdego dnia odbywało się kilka
podobnych ceremonii, a w czasie całej Olimpiady ponad 150, kilka tysięcy ludzi na rzymskim
stadionie i kilkanaście milionów przy radioodbiornikach i telewizorach szczególnie się
wzruszyła, gdyż to zwyciężył ich rodak.
A wieczorem, w wiosce, Krzyszkowiak był jakiś skrzywiony i niezbyt pewny siebie. Czuł
się zmęczony „Nie wiem, czy dam radę zdobyć dobre miejsce na 10 kilometrów” – mówił.

Niedziela, 4 września
Kompletny odpoczynek, hurra! Cały dzień spędzam na brudnej plaży, o pięć kilometrów
od Ostii. Tłok, sterty papierów rozrzucane przez wiatr, ale ciepłe morze zmywa całe
zmęczenie ostatnich dziesięciu dni.
W wiosce olimpijskiej zjawił się niespodziewany gość. Sportowiec, przedstawiciel planety
Mars. Był objuczony tobołami, na głowie miał metalowy kask, lecz ubiór brudny i
poszarpany. Długa broda i okulary na nosie. Wprost nie można zrozumieć, jak przedostał się
przez bariery porządkowych. Potem okazało się, że przybył z Paryża. Nazywa się Agligulle.
– Co pan tu robi? – pytali zdziwieni karabinierzy.
– Jestem Marsjaninem. Także chcę startować w Olimpiadzie.
– Dobrze, doskonale – uspakajano go. Ktoś pobiegł po lekarza. Wyprowadzono go z
olimpijskiej wioski, kiedy próbował wmieszać się w tłum lekkoatletów idących na trening.
Nawet specjalnie się nie opierał. Uśmiechał się tylko pobłażliwie, widząc zaciekawione, a u
niektórych oburzone twarze. Wariaci!

Wtorek, 6 września
Złoty medal w boksie zdobył Paździor, srebrne – Adamski, Walasek i Pietrzykowski. Pan
Zbyszek przegrał po bardzo trudnej walce z Murzynem z USA Clayem. Clay był wspaniały,
ale kto mógł przypuszczać, że w przyszłości stanie się jednym z największych championów w
dziejach. Clay to Mohammad Ali. Brązowe medale wywalczyli Drogosz, Bendig i Kasprzyk,
który dokonał wielkiej sztuki: zwyciężył na punkty sławnego Jengibariana.
Aż czterech polskich bokserów walczyło w olimpijskich finałach. Nie oglądałem ich
pojedynków. Kiedy zaczęła się lekka atletyka, musiałem wziąć rozbrat z pięściarstwem. Pory
zawodów kolidują ze sobą.
Walaska dotkliwie skrzywdzili sędziowie punktowi, uznając, że przegrał w finale z
Amerykaninem Crookiem. Crook to świetny bokser. W finałowym pojedynku walczył trochę
poniżej możliwości. Walasek był tego wieczoru lepszy od Amerykanina. Dokładnie aż siedem
minut trwała burza protestów na widowni. Trochę lżej było Polakom znieść głębokie
rozczarowanie.
– Jestem etatowym wicemistrzem – próbował żartować bokser, który tak blisko był
upragnionego mistrzostwa.
Dla mnie głównym bohaterem jest jednak Feliks Stamm. Postać, w której ogniskuje się
kilka epok polskiego boksu. Kiedy z nim rozmawiam, widzę przedwojenne walki
Chmielewskiego, Czortka i Rotholza. Wydaje się, że to wczoraj brzmiały warszawskie
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wiwaty na cześć Kukiera, Stefaniuka i Kruży, gdy otrzymywali pasy mistrzowskie...
Od kilku lat najbardziej wyrafinowani spece czekali niecierpliwie na olimpijski start
Australijczyka Herba Elliotta. Właśnie dziś wystąpił w finale biegu na 1500 metrów. Wygrał
z tak wielką łatwością, że widowisko było wprost nudne. Bieg charta z żółwiami. Nawet nikt
nie próbował rzucić się za nim w pościg. Finaliści od razu walczyli o drugie miejsce.
Pierwsze oddali Elliottowi, zanim starter wypalił z pistoletu.
Elliott urodził się w Perth w 1937 roku. 182 centymetry wzrostu przy wadze tylko
sześćdziesięciu trzech kilogramów. Studiuje na uniwersytecie w Oxford. To na marginesie
polemiki, czy sport sprzyja wyższym studiom. Jego trenerem jest sławny Percy Cerutti, siwy,
sześćdziesięciokilkuletni... młody staruszek. Cerutti jest wyznawcą tzw. psychologicznego
treningu. Trener i zawodnik muszą żyć ze sobą jak ojciec z synem. Całkowite wzajemne
zaufanie. Zaprawa jest trudna, wymaga systematyczności, woli, a przede wszystkim
świadomości celu. Autorytet trenera i ślepy posłuch zawodnika.
Pora już iść spać. Jutro trójskok z udziałem Józefa Szmidta! Czeka mnie parogodzinna
transmisja.

Środa, 7 września
Jeden z najbardziej przekonywających tryumfów olimpijskich – trójskok Polaka Józefa
Szmidta na rzymskiej arenie. Górował o klasę nad wszystkimi konkurentami. Prowadziłem
trzyipółgodzinną transmisję z konkursu, zakończoną półminutowym Jeszcze Polska nie
zginęła...
W ciągu paru godzin Szmidt kilkakrotnie poprawiał rekord olimpijski. Już myśli o starcie
w Tokio. Jest młody, ma 24 lata.
Jego partnerem był Malcherczyk, który spisał się dobrze, zajmując szóste miejsce w finale.
W końcowej fazie konkursu przykry incydent na boisku. Nagle podniosła się burza
gwizdów, z każdą sekundą przybierająca na sile. Maleńkie sylwetki trójskoczków krążyły
niespokojnie wokół rozbiegu i piaskownicy. Nikt nie wiedział, co się stało. Reporterzy
odkładali mikrofony i wybiegali z kabin, by wypytać sąsiadów. Daremnie.
Dopiero po zakończeniu zawodów można było się czegoś dowiedzieć. Wieści były i tak
sprzeczne. Incydent powstał w związku z doskonałym skokiem radzieckiego zawodnika
Krejera, który w rozstrzygającym momencie uzyskał lepszy wynik niż Murzyn Ira Davis.
Odebrał w ten sposób Davisowi brązowy medal. Murzyn podszedł do Krejera z wyciągniętą
ręką, chcąc złożyć mu gratulacje. Krejer zrobił niefortunny gest, który mógł być źle
zrozumiany przez widownię. Żachnął się – jak wyjaśniano potem – dlatego iż uważał, że
jeszcze za wcześnie na przyjmowanie gratulacji z powodu zdobycia medalu. „Konkurs
przecież jeszcze nie skończony” – miał powiedzieć do Davisa.
Wielka szkoda, że to wszystko się stało. Część widzów popsuła nam, Polakom, smak
radosnej chwili. Józef Szmidt wchodził na najwyższe podium przy gwizdach, na szczęście już
cichnących. Gwizdy były skierowane, oczywiście, nie pod jego adresem. Atmosfera nie była
przyjemna. A tak ładnie zachowywała się do tej pory publiczność: gorąco, ale gościnnie i
inteligentnie.

Czwartek, 8 września
Sidło w eliminacjach rzucił oszczepem 85 metrów i 14 centymetrów. Przypływ ogromnego
optymizmu w naszym obozie rzymskim, a pewno i w kraju. Ostrożnie! Niechaj Janusz będzie
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choć drugi w finale. Konkurencja jest bardzo silna, choć przerzedziła się trochę. Między
innymi odpadł Amerykanin Alley, jeden z głównych faworytów, tajemniczy, nieregularny,
wielki rywal Janusza.
Liczę, że jutro Krzyszkowiak zdobędzie srebrny lub brązowy medal na dziesięć
kilometrów.
Przed zmierzchem spadła silna ulewa. Dobrze jest! Upały skończyły się. Jutro będzie
pogoda dla Krzyszkowiaka!
Rozpaczliwa walka rekordzisty świata, Edmunda Piątkowskiego, w finale rzutu dyskiem.
Zdobywa piąte miejsce. Przed rokiem uważalibyśmy, że to katastrofa. Rzadki wypadek
zagubienia techniki w ciągu pół roku fantastycznie silnego treningu. Piątkowski rzuca teraz z
miejsca. Nie wie, jak wykorzystać obrót.
W Rzymie przegrywają więksi faworyci niż on, przeto zasługujący na większe
współczucie. Mimo to Piątkowskiego najbardziej mi żal. Niemało rozmów przeprowadziłem
z dyskobolem w ostatnim spotkaniu w Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach w
samym środku olimpijskiego lata. Wymyśliliśmy wtedy z panem Edmundem historyjkę o
spince od mankietów. Spieszy się człowiek na umówione spotkanie, upadła na podłogę i nie
można jej znaleźć.
– To samo z tym drobnym elementem pańskiej techniki dyskobola. Nie trzeba się
przejmować. Zawieruszył się, ale znajdzie go pan na pewno w odpowiednim momencie –
mówiłem do Piątkowskiego podczas tamtego spotkania. – Jaki to element?
– To są w ogóle ogromne niuanse – odpowiedział. – Nie będę bliżej tego precyzował.
Mówiąc ogólnie, nie wychodzi mi jak należy obrót przed wyrzutem. Rzucam z miejsca 54
metry, a z obrotem – około 55. Zawsze idę na trening z nadzieją, że dziś cała umiejętność,
którą przecież posiadłem, która dała mi rekord świata, znów powróci do mnie. Wracam zły na
siebie, pełen niepokoju.
I nagle Piątkowski ożywił się.
– Ale nie tracę nadziei. Albo technika wróci wskutek systematycznego treningu, albo
znajdę ją nagle, jak tę przysłowiową spinkę, o której pan mówił przed chwilą. Potrzebujemy
tylko spokoju – ciągnął dyskobol. – Nic mi nie pomogą natarczywe przynaglenia. Niestety,
trudno zrozumieć sport stojąc na skraju boiska. Publiczność obserwuje nas z oddalenia, z
trybun. Nie zawsze rozumie przyczyny, które sprawiły, że pada wielki wynik lub rodzi się
dotkliwa porażka.
Uporczywa, pełna dramatu walka Piątkowskiego o formę na Olimpiadę nabrała dopiero w
Rzymie dramatycznego patosu. Przecież przegrał i nie udało mu się, mimo
najserdeczniejszych życzeń wielu tysięcy sympatyków. Sławy polskiego sportu jeżdżą po
świecie, a tymczasem w kraju, w wielkich miastach, czasem na zupełnym odludziu –
najszczersi entuzjaści sportu i sportowców przeżywają ich straty jak sprawy niemal osobiste.

Piątek, 9 września
W oszczepie złoty medal zdobył zupełnie kto inny... Drugie miejsce w skoku wzwyż pań –
za fenomenalną Rumunką Balas – wywalczyła... Jóźwiakowska. Halberg i Krzyszkowiak nie
otrzymali medali po biegu na 10 kilometrów! Polki mają brązowy w sztafecie! Fantastyczne
wyniki w lekkiej atletyce. Po rekordach Ottisa Davisa i Kaufmanna na 400 metrów, po
rekordach Elliotta i Szmidta – seria następnych. Kolejny dzień sensacji. Więcej – dzień
rekordowej sensacji.
Cybulenko ze Związku Radzieckiego jest Danielsenem rzymskiej Olimpiady. Miał tylko
jeden jedyny rzut przy sprzyjającym wietrze. Konkursy oszczepów – to loteria. Sidło,
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usztywniony na rozbiegu i zbyt powolny, nie zakwalifikował się nawet do finału. Przez
chwilę miejscem w finale cieszył się jego przyjaciel Radziwnowicz. I on spadł jednak na
dalsze miejsce.
Czy w ogóle możliwe, by Sidło – nasz drogi „Łokietek” – zdołał przedłużyć swoją karierę
o dalsze cztery lata? Największy oszczepnik świata miałby nigdy nie stanąć na najwyższym
podium dla zwycięzców?
Krzyszkowiak za to naprawdę nic nie mógł zrobić. Bołotnikow w asyście dwóch swoich
rodaków, przy współudziale bojowego Powersa z Australii, przy nacisku Niemca Grodtzkiego
wygrał 10 kilometrów w znakomitym czasie. Wielki bieg. Na czoło wysforowało się pięciu
zawodników, narzucając szczególnie silne tempo w drugiej połowie dystansu. Padło wiele
życiowych rekordów. Ogromne zadatki na przyszłość wykazali długodystansowcy niektórych
egzotycznych krajów.
Krzyszkowiak zajął siódme miejsce i ustanowił rekord Polski – 28 minut 52,4 sekundy.
Sidło przegrał! Czym byłby sport pozbawiony dreszczy emocji? Stadion stałby się oazą
spokoju, raczej miejscem zebrań, dokąd przychodzą ludzie, by stwierdzić, że to, co
przewidywali, sprawdza się oto na ich oczach.
Na szczęście jest inaczej. Wszystkie areny sportowe na globie ziemskim to osobliwe
miejsca, gdzie przeżywa się specjalne wzruszenia i dreszcze emocji czy sensacji – uczucie
dobrze znane każdemu bywalcowi. Charakterystyczne jest, że zawody obfite w niespodzianki
znacznie trwałej zapisują się w naszej pamięci. Widz łaknie silnych wrażeń, a któż ich
dostarczy? Przecież nie bezkonkurencyjny mistrz, wyprzedzający z łatwością rywali.
Publiczność jest żądna sensacji. Dlatego trybuny często dopingują słabszych. Zawodnik
słabszy nosi w sobie potencjalną możliwość wywołania spięcia na stadionie. Niech tylko
natrafi na swój dzień!
Skok wzwyż wygrała dziś nasza dobra znajoma, tak często startująca w Memoriale
Kusocińskiego w Warszawie. W ciszy jak makiem siał, z charakterystycznym ruchem ręki,
poprawiającej włosy, zastyga w miejscu przed skokiem. Wzrok utkwiony w poprzeczkę.
Cicho na stadionie.
Wąziutka deszczułka na bajecznej wysokości. Padnie znów rekord świata czy nie?
Jolanda Balas – jedna z nielicznych faworytek rzymskiej Olimpiady, która nie zawiodła.
Ale naszą bohaterką była Jóźwiakowska. Los nagle ulitował się nad nami. Kiedy Sidło
zaprzepaścił swe szansę, panna Jarosława nieoczekiwanie przeskoczyła 171 centymetrów.
Nastąpiło raptowne przesunięcie w planie akcji. Sidło stał się tłem, bohaterką dnia zaś –
Jóźwiakowska. Do tej pory była mało popularną sportsmenką. Miała nawet nie jechać na
Olimpiadę. Wysłano ją, bo pracowita i młoda. Wysłano „na naukę”. W Rzymie ona dała
świetną szkołę kilkunastu sławniejszym rywalkom. Czasem warto zaryzykować. I oto mamy
największą polską sensację Igrzysk. Tuż przed zmierzchem 9 września 1960 roku nastąpił w
Rzymie ten fakt. Sylwetki dekorowanych zawodniczek ledwo było widać z radiowej kabiny.
Jóźwiakowską, gdy szła w stronę podium, rozpoznałem po jasnych włosach. O jej wyczynie
wspominać się będzie długo.

Sobota, 10 września, wczesnym rankiem...
Olimpiada właściwie kończy się już dla nas. Nagle okazało się, że wszystkie najciekawsze
dla Polski konkurencje są za nami. Jeszcze Paliński zdobywa złoty medal w podnoszeniu
ciężarów. Mamy cztery złote medale: Krzyszkowiak, Paździor, Szmidt, Paliński. Niemal tyle
złotych medali, ile zdobyliśmy łącznie na wszystkich poprzednich Olimpiadach. Wchodzimy
w nieoficjalnej klasyfikacji zespołowej do grona najsilniejszych państw na świecie. Tego
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jeszcze nie było w dziejach naszego sportu. Nasi zawodnicy zapisali w Rzymie nowe piękne
karty. Nie tylko ci, którzy zdobywali medale. Czwarte miejsce Foika w biegu na 200 metrów!
Od kilku dni obok Colosseum stoją żelazne trybuny dla widzów, którzy dziś wieczorem
obserwować będą stąd finisz maratonu.
Za kilka godzin w Rzymie start do tego biegu. Ustawią się na starcie koło Łuku
Konstantyna, kilka kroków od Colosseum. Via Appia – to fragment szlaku. Będą przebiegać
koło kapliczki z napisem „Quo vadis”, przesuwać się wzdłuż alei piniowych, mijać stare ruiny
i kolumny.
Dostojne miejsce koło Łuku i stary stadion zwany Colosseum w dwie godziny później
stanie się już metą. Rzymski bieg ma 42 kilometry i 195 metrów, zanim rozpoczął się, już był
owiany legendą.

Sobota, 10 września, godzina 23.00
Gąszcz świateł na Wzgórzu Kapitolińskim. Ciemne, wąskie i stare ulice, przez które
wiodła przedmieściami trasa. Nieprzeliczone mrowie ludzkie. Ciepły, parny wieczór.
Wieczorem, obok Łuku Konstantyna, na mecie maratonu, tańczył ze szczęścia młody
Etiopczyk, Bikila Abebe. Zwycięzca. Wyprzedził o około pół minuty Marokańczyka Rhadi.
Najszczęśliwszy ze wszystkich złotych medalistów rzymskiej Olimpiady. Przed maratonem
nikt nic o nim nie wiedział poza Abisynią. Zrobił bodaj największą karierę ze wszystkich
zawodników. Liczono na Rosjan, Skandynawów, Japończyków, Argentyńczyków. Wielkim
urokiem sportu są właśnie takie tryumfy. Zasłużona sława zdobyta jednego wieczoru. Trwała
sława, bo maraton – to nie tylko rozgłos, ale i szacunek.
Abebe także miał nie jechać na Olimpiadę. W Etiopii był lepszy od niego biegacz
nazwiskiem Biratou, lecz będąc na urlopie, spóźnił się na pociąg, którym miał przyjechać na
rozstrzygającą olimpijską eliminację. Odległość około czterdziestu kilometrów przebył więc
na piechotę i stawił się na starcie w ostatniej chwili, bardzo zmęczony. Załamał się w czasie
eliminacji i wycofał z walki. W rezultacie zrezygnowano z jego udziału w Olimpiadzie i
wysłano do Rzymu Bikilę Abebe.
Abebe prawie nie pił w czasie walki na trasie. Przez długi czas toczył zażarty bój z
Marokańczykiem Rhadi. Narzucili szaleńcze tempo. Etiopczyk zaimponował fenomenalnym
jak na maratończyka finiszem.
Ostatnie paręset metrów przebył niemal z szybkością sprintera. W rozpędzie wpadł na
szpaler widzów. Był nie zmęczony i uśmiechnięty.
Padł rekord poprzednich tras. Tym razem zwycięzca nie przeżywał na trasie dramatów.
Nikt z sędziów się nie pomylił. Spodziewano się zaciętej, wyrównanej walki, oczekiwano
omdleń i tragedii. Uśmiech nam mecie i taniec zwycięzcy wytworzył szczególny nastrój. Był
to pierwszy pogodny maraton.
Za to w pięknej sali Palazzo Dei Congressi panowała ciężka, nerwowa atmosfera podczas
finałowego pojedynku szablistów polskich i węgierskich. Znów stawką był tytuł mistrza
Olimpiady. Nasi zawodnicy, po średnio udanym starcie w turnieju indywidualnym, bili się
dużo lepiej w drużynowym. Pokonali kolejno Japończyków, Austriaków i Niemców i doszli
do półfinałów z USA. Amerykanie byli niespodzianką turnieju.
Wygrali nawet z ZSRR, zaledwie różnicą paru trafień. Ale w końcu załamali się na
polskim zespole.
Po południu nasz pojedynek z Węgrami rozpoczął się wręcz sensacyjnie. Prowadziliśmy
3:0, a Węgrzy wystawili najlepszy skład: Karpati, Kovacs, Horwath, Mendelenyi. Z naszej
strony wystąpili: Pawłowski, Zabłocki, Piątkowski i Ochyra. Niestety, Ochyra był zbyt
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nerwowy. W czwartej walce, będąc o krok od zwycięstwa nad Horwathem, nagle wypuścił
inicjatywę. Przeciwnik rozkleił go nagłą zmianą tempa walki. Horwath zaczął walczyć niby
od niechcenia, udawał, że jest zdekoncentrowany. Nonszalancko rozglądał się po widowni,
lecz jednocześnie pilnie obserwował każdą akcję przeciwnika. Ochyra złościł się, denerwował
i wreszcie przegrał 4:5.
Szale od razu przeważyły się na korzyść Węgrów. Wyrównali stan meczu, a potem objęli
prowadzenie. W końcu pokonali nas 9:7.

Niedziela, 11 września
Jeszcze raz przekonuję się, jak względną rzeczą jest pojęcie czasu. Papieros, zapalony
przed finałem setki, nie zgasł jeszcze, kiedy już prowadzą sprinterów do dekoracji. Wszystko
trwa krótko. Ale ostatnie minuty przed startem, dla nich w dołkach i dla widowni, dłużą się
nieznośnie.
Dziś wieczorem wydaje mi się, że od pierwszego dnia Olimpiady minęły miesiące. Gdy
wspomnę popołudnie w Warszawie i wyjazd, odnoszę wrażenie, że minął rok.
Każdy dzień wypełniony był wrażeniami i zmęczeniem. Pamięć zarejestrowała
nieskończoną serię konturowych szkiców, które dopiero w jakiś czas później przemienią się w
plastyczne obrazy. Po powrocie do domu nagle przypomni się sekunda po sekundzie bieg na
400 metrów Ottisa Davisa i Kaufmanna i będzie można odtworzyć drobiazgowo poszczególne
fazy zwycięstwa Krzyszkowiaka.
Po południu odbywało się kawaleryjskie Grand Prix na stadionie olimpijskim – tej samej
arenie, gdzie kilka dni temu ludzie szaleli na widok fenomenalnych sprintów Rudolph i
oklaskiwali zwycięstwa Beruttiego, Bostona, Bołotnikowa. W ostatnim dniu Olimpiady
murawa boiska najeżona była przeszkodami. Ustawiono ogromnie trudny parcours. Konie
denerwowały się jeszcze bardziej niż jeźdźcy. Galopowały na oczach stu tysięcy widzów
lśniące od potu. Często zrzucały z siodła nawet najlepszych zawodników, którzy potem
musieli gonić swe rumaki przy... grzmiących brawach widzów. Panowała atmosfera
wielkiego sportu. Zaskakujące były ciepłe oklaski, skierowane pod adresem nieszczęsnego
oficera lub pana w czerwonym fraku, kiedy zziajany, nierzadko bez czapki, gonił rumaka
uciekającego do boksu.
Już pierwsze pojawienie się konia na boisku wzbudzało entuzjazm. Koń potrząsał głową i
strzygł uszami. Zdawał się tańczyć na smukłych nogach, prowadzony wprawną ręką swego
pana.
Kto nie lubi koni? Szlachetne zwierzę, niecodzienny uczestnik Igrzysk wniósł na stadion
szczególnie sympatyczną atmosferę.
Sceneria też była niezwykła. Czerwone fraki, czarne czapki, różnorodne mundury, długie
buty. Potrójne przeszkody. Rowy z wodą. Przenikliwy dźwięk sygnału na znak, że można
puścić konia galopem. Długie sekundy ciszy, kiedy wierzchowiec najeżdżał na barierę i
głośne westchnienie ulgi, gdy ciało zwierzęcia zręcznie przechodziło ponad przeszkodami.
Dwie minuty dużego napięcia, kiedy w drugim przejeździe Włoch Raymondo d’Inzeo
atakował siedemnaście przeszkód i strącił tylko jedną. Właśnie on zdobył ostatni złoty medal.
Wiele ciekawych sylwetek na torze. Jedyna amazonka w konkursie. Angielka Smith, nie była
wcale ostatnia. Przy większym szczęściu mogła nawet zdobyć brązowy medal.
Niemcy w jeździe zespołowej byli jednak najlepsi. Wolna jazda, niezwykle dokładna.
Powstrzymywany przed przeszkodą koń raptem skacze w górę jak piłka. Sukces Niemców to
raczej tryumf najlepiej wyszkolonych koni, a nie najlepszych jeźdźców. Drugie miejsce zajęła
drużyna amerykańska, trzecie włoska.
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Uradowani medaliści odbierali na zakończenie pamiątkowe trofea z rąk przewodniczącego
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Avery’ego Brundage’a. Galopem przemknęli
przez długość boiska i porządkowi zaczęli rozbierać przeszkody. Ostatni akt sportowy był
zakończony. W dwadzieścia minut później, gdy zapadł już zmierzch, na stadion
wmaszerowały sztandarowe poczty.
O ile otwarcie Olimpiady nie pozostawiło tak mocnego wrażenia jak inauguracja Igrzysk w
Melbourne, o tyle rzymska ceremonia zamknięcia Igrzysk wypadła przepięknie. Saluty
armatnie, gra świateł z reflektorów przecinających niebo, hymny trzech państw – Grecji,
Włoch i Japonii. Na świetlnych tablicach żarzy się olbrzymimi literami napis: TOKIO.
Arrivederci a Tokio!
Parę uwag o polskim starcie. Był bez wątpienia udany. 21 medali i zaszczytne miejsce
wśród dziesięciu najbardziej „usportowionych wyczynowo” krajów świata. W niektórych
nieoficjalnych punktacjach znaleźliśmy się w pierwszej szóstce. Zdobyliśmy medale nie tak,
jak na przykład Turcy – niemal wszystkie w zapasach, lecz sukcesy rozkładaliśmy
stosunkowo równomiernie – na lekkoatletykę, boks, kajaki, wioślarstwo, zapasy, podnoszenie
ciężarów. Startowaliśmy w wielu dyscyplinach; prawie wszędzie reprezentanci Polski
dochodzili do finału. Mieliśmy piękne dni dzięki punktowanym, wysokim miejscom w
skokach i rzutach, biegach i florecie, w koszykówce i hokeju na trawie oraz trudnym
pięcioboju nowoczesnym. Skończył się mit o uzdolnieniu sportowym Polaków jedynie do
pięściarstwa.
Epos porażek. Krzyszkowiak doprawdy nie mógł zdobyć medalu na dziesięć kilometrów.
Nie jest przecież tym, kim dla poprzednich Olimpiad byli Nurmi, Zatopek i Kuc. Długi
dystans znów czeka na fenomena. Siły są wyrównane.
Najmocniej żal mi Sidły, do którego w kraju zapewne będzie najwięcej pretensji. O
Piątkowskim pisałem już wiele. Nie tylko Sidło zawiódł nadzieje milionów ludzi. Niemal
każdy kraj miał w Rzymie swego „Sidłę”.
Najwspanialsze momenty Igrzysk? Dla nas, Polaków, chyba finisz Krzyszkowiaka na trzy
kilometry z przeszkodami, fantastyczne skoki Szmidta, kilka walk bokserów.
Najbardziej zaskakująca i radosna była chwila, kiedy Jóźwiakowska przekroczyła 171
centymetrów. Najbardziej przykra z porażek to przegrana naszych piłkarzy w meczu z
Duńczykami. Mądrzy Duńczycy! Trzymają się defensywy, umiejętnie wykorzystują każdą
szansę, jaką im da sporadyczny atak.
A największy fenomen rzymskiej Olimpiady? I takich pytań spodziewam się po powrocie
do kraju.
Żadna z poprzednich Olimpiad nie zgromadziła tylu fenomenów. Największą rewelacją
jednak była młodziutka Murzynka, Wilma Rudolph. Napisałem, że oszczepnik Cybulenko to
Danielsen rzymskiej Olimpiady. Rudolph – to Owens.
Cóż, za dwadzieścia lat przyjedzie w roli widza na jakąś Olimpiadę mistrzyni Rudolph, już
jako starsza dama, i może ktoś, tak jak dzisiaj Owensa, będzie ją gonił w tłumie
opuszczającym stadion, aby choć przez chwilę zetknąć się z dawną wielką sławą, której nie
zwyciężył nawet czas.

43

TOKIO
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Kiedy po przeszło trzydziestu latach przeglądam notatki z rzymskiej Olimpiady,
przypomina mi się wiele drobnych, nie związanych bezpośrednio z walką sportową zdarzeń i
przelotnych spotkań. Igrzyska te zachowały się w pamięci jako pogodne. Może ostatnie takie
w pełni pogodne dla mnie Igrzyska. Klimat i ludzie.
Młodszemu Czytelnikowi należy się parę drobnych uzupełnień: „Złota Ela” – to
oczywiście Elżbieta Krzesińska. Dyskobol Edmund Piątkowski – to „Biały Anioł” – typ
rasowego sportsmena. Nie lubił rozgłosu. Dżentelmen. Dlatego koledzy dali mu taki
przydomek. „Czarna Gazela” – tak nazwano Wilmę Rudolph natychmiast po jej biegu
eliminacyjnym. Zdobyła trzy złote medale w obu sprintach i sztafecie. Na 100 metrów
uzyskała w Rzymie czas 11,0 sekundy. Na poprawienie tego rezultatu trzeba było lat, zanim
kolejne mistrzynie pokonały ową granicę.
Po Rzymie było Tokio. Daleki Wschód – bardzo chętnie, Indie albo wyspy o tajemniczych,
jak przygoda ze snu, nazwach: Borneo, Sumatra, Celebes. Tak, w tamtą stronę świata zawsze
mnie ciągnęło, nie tylko pod wpływem lektury Conrada. Ale Japonia?
Tym razem więc nie kierunek kolejnej wędrówki i nie egzotyka ale same Igrzyska
sprawiły, że wyruszałem w drogę do Tokio z uczuciem ogromnej radości. Tym bardziej, że
nasza ekipa była doskonale przygotowana i wprost naszpikowana wybitnymi
indywidualnościami. Obok wypróbowanych sław znalazło się w drużynie sporo młodych i
wyjątkowo utalentowanych osób. Wśród nich jechały dwie szybko biegające dziewczyny. Kto
mógł przypuszczać, że dokonają tak wiele. Ewa Kłobukowska i Irena Kirszenstein. Tę
ostatnią za kilka lat cały świat będzie podziwiał pod nazwiskiem Szewińska. Podróż do
Japonii polska reprezentacja odbyła lądem, powietrzem i morzem. Trasa z Warszawy wiodła
pociągiem do Moskwy, potem samolotem do Chabarowska, skąd jechaliśmy znowu
pociągiem do portu Nachodka, by ostatni etap popłynąć statkiem do Jokohamy, przedsionka
Tokio.
Na nabrzeżu witały nas tłumy ludzi. Ani jednej białej twarzy. I tak to już dalej będzie.
Uprzejmość, czystość, perfekcyjność i – obcość.

Poniedziałek, 5 października
Nie wolno uronić pierwszego wrażenia z zetknięcia się z tym dziwnym miastem,
największym na świecie. Pierwsze wrażenia zwykle są najsilniejsze. W chwili przyjazdu były
jednak zaskakująco nikłe. Ogrom miasta rysował się niewyraźnie, kontur obrazu ginął w
żółtej mgle i pyle unoszącym się nad ulicami. Wzrok raziła ogromna migotliwość żółtych i
czerwonych świateł. Było parno i obco. Do wnętrza auta przesączał się słodkawy zapach.
Wszystko w Japonii pachnie inaczej: ulice, pościel, jedzenie, nawet benzyna, nawet papier.
Wczoraj w Tokio trzęsła się ziemia, a przedwczoraj dmuchał tajfun. Powtórzyć się to ma w
przyszłym tygodniu. A więc i to nas czeka... Patrzyliśmy nieufnie na wysokie wieżowce.
Uspokajał za to widok małych, drewnianych domków, śmiesznych i niezgrabnych jak
gołębniki. W razie czego – te się nie wywrócą.
Lecz oto Press House, nasz japoński dom na najbliższy miesiąc. Wysoki, nowoczesny,

45

zgrabny. Duży hol i ogromna restauracja, gdzie będziemy próbować tego, co gotuje się i tu, i
w Europie. Bezszelestne windy i służba, która szybko i dokładnie sprząta, a której prawie się
nie widzi.
W jednym domku mieszka blisko dwa tysiące dziennikarzy. Wysłannicy stu krajów i kilku
miliardów ludzi szykują się do wielkiej roboty. Podnieceni i już zmęczeni, choć nic się
jeszcze nie dzieje. Nieprawda! Olimpiada zbliża się do Tokio. Ogromny harmider przy
każdym posiłku w naszej dziennikarskiej jadalni. Brzęk i stujęzyczne rozmowy wypełniają
salę aż po sufit. Hałasują porozstawiane telewizory.
Nagle robi się cisza. Na ekranie biegacz ze zniczem.
Biegacze zmieniają się, tylko płomień wciąż ten sam. Przemierzają szosy i uliczki
miasteczek, biegną na tle gór albo wzdłuż brzegu morza. Sztafeta przybywa do jakiegoś
miasta w Japonii. Zbliżenie twarzy młodego chłopca, kiedy wbiega na ustawione na placu
podium. Nogi w miejscu wybijają miarowy rytm. Tylko nieruchoma ręka z płonącym
zniczem uniesiona jest w górę.
Wioska zawodników. Pogodna, ale skupiona. Wszyscy żyją jednym życiem. Te same
domki, to samo jedzenie, takie same rowery do przemierzania alei i trawników. Ten sam
niespokojny sen.
Położona jest w dzielnicy Yoyogi, wzniesionej w dużej mierze dla potrzeb Igrzysk. Opodal
pływalnia i hala koszykówki, obie budowle o nowoczesnej linii i fantazyjnie wygiętych
dachach. Obok gigantyczny gmach NHK (tak w skrócie oznacza się radio i telewizję
japońską). Boisko treningowe położone w płytkiej niecce, zwyczajne, bez trybun, jak w Spale
lub Łomży, lecz zagospodarowane jak żadne na świecie! Krótkie odcinki wirażu bieżni z
blokami, aby można było trenować sto razy rytm kroku po krzywiźnie; kilka znakomicie
przygotowanych skoczni i rzutni. Sprzęt leży na trawie – tylko go podnieść i ćwiczyć. Na tym
boisku uczą się jeszcze albo repetują swą wiedzę: Boston i Brumel, Pedersen i Szmidt, Snell i
Hayes, Oerter i Sidło. Asy giną w tłumie. Na tym boisku następuje zrównanie wszystkich
olimpijczyków – ale w górę. Wszak jutro każdy z nich może zostać mistrzem.
Zmierzcha, kiedy wychodzę z wioski. Na wylotowej ulicy spotykam nieznajomego, który
w ciągu dzisiejszego dnia stał się moim dobrym znajomym. Wysoki, żylasty piechur,
maszerujący po alejach od kilku godzin. Po raz pierwszy zobaczyłem go, gdy wchodziłem do
wioski. Potem pojawiał się wiele razy. Jego sylwetka migała między drzewami i domami,
kiedy siedziałem na ławce w naszej kwaterze, kiedy oglądałem olimpijskie sklepy. Krążył jak
duch. I teraz właśnie znów go widzę. Niezmordowany i niezgrabny. Kołysze się śmiesznie w
biodrach, stawiając dziwnie stopy. Ma zamaszyste ruchy ramion, na nogach kropelki potu.
Nawet nie wiem, z jakiego jest kraju. Na koszulce nie ma emblematu: zielonkawe,
wypłowiałe spodenki i biała góra kostiumu. Rzednące, jasne włosy, mokre od potu,
przylepione gładko do głowy. Może jakiś Skandynaw, Brytyjczyk lub Niemiec.
Zresztą, czy to ważne? Kiedy mnie mija, mruży oko, uśmiecha się, lecz zaraz poważnieje i
ze wzrokiem utkwionym przed siebie idzie dalej, jak brzydka kaczka, nie rozpoznany
olimpijczyk.
Wieczorem przed kolacją wychodzę się przejść po pobliskich ulicach. Wziąłem ze sobą
aparat fotograficzny. Najwyższy czas popstrykać. Press House, jak już wspomniałem,
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch stadionów: olimpijskiego i baseballowego,
na skraju parku, który oddziela nas od następnej ruchliwszej, handlowej dzielnicy. Wokół
hotelu mieszanina architektury. Niskie, piętrowe domki i nowoczesne wieżowce. Zaraz
opodal maleńki cmentarzyk z fantazyjnymi grobowcami, a obok kilka kortów tenisowych i
świątynia buddyjska. Trochę dalej Bowling Club – królestwo kręglarzy, których w Tokio jest
nieoczekiwanie dużo. Klub leży przy szerokiej ulicy, która wiedzie w kierunku ogromnej
dzielnicy Shibuya. Przeszedłem z 1000 kroków, z niemałym trudem zmieniając prawy
chodnik na lewy. W lewostronnym ruchu aut nie tak łatwo jest przeciąć jezdnię. Reflektory
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oślepiają, gdyż w mieście tym jeździ się tak, jak kiedyś w Warszawie w czasie krótkotrwałej
akcji „Jutrzenka”.

Piątek, 9 października
Telefon od pana Mariana. To masażysta. Stary przyjaciel z dawnych lat, kiedy byłem
jeszcze tenisowym juniorem – wie, że dzisiaj nie będę mógł odwiedzić wioski, więc
przekazuje garść aktualnych informacji. Czernik czuje się trochę lepiej po przebytej chorobie
i całej porcji zastrzyków, które zaaplikowano mu w AWF. Na ostatnim treningu skoczył 2,06.
Zmartwienie za to z Sosgórnikiem. Bolał go ząb i trzeba było wyrwać. Jednemu z działaczy
umarła w Warszawie żona. Depesza szła trzy dni. Jest już po pogrzebie.
Oto skala ludzkich spraw.
Dziękuję panu Marianowi za meldunek i odkładam słuchawkę.
Deszcz, bez przerwy leje deszcz. Na stadionie głównym wytężona praca, by uratować
boisko przed całkowitym zalewem. Przecież jutro otwarcie Igrzysk.
Dziś spotkałem przypadkiem Emila Zatopka. Zajmuje się wychowaniem fizycznym w
armii CSRS. Dłuższy czas spędził w Indonezji. Trochę się postarzał. Jak zawsze opowiada
wiele o żonie.
– Jeszcze niedawno rzuciła oszczepem około 52 metrów. Dana to lepszy zawodnik niż ja.
Długo i ostrożnie typuje swoich faworytów w biegach.
– A więc 10 km powinien wygrać Clarke. 5 km – Jazy. A w maratonie stawiam na
Japończyka Tsubaraya. Liczę po cichu na naszego Danka w dysku. Może wygrać z Oerterem,
gdyż Amerykanin wciąż cierpi na bolesną kontuzję mięśni pleców.
Wieczorem nie mogę zasnąć. A więc już jutro się zacznie! Jak nam pójdzie? Nam, to
znaczy zawodnikom i sprawozdawcom. Czy jestem w formie, czy nie? Czy jestem należycie
przygotowany? Nie lubię szpikować się nadmierną ilością informacji przed transmisją. Potem
nie zawsze się to wszystko przydaje. Nie ma czasu ani głowy, by podawać liczbę startujących
zawodników, liczbę państw, nazwiska chorążych poszczególnych ekip. Będziesz mówił o
szczegółach, a ucieknie to, co najważniejsze: atmosfera widowiska, nastrój miasta, w którym
wszystko się odbywa. Kręcę się w łóżku, a sen uleciał. Stary zegar nie opodal świątyni
buddyjskiej wybija drugą godzinę. Zdaję sobie sprawę, że peszą mnie trudności. Ci japońscy
technicy tacy uprzejmi i tacy... powolni. Ten mikrofon w czapeczce... A przede wszystkim,
czy organizatorzy podłożą efekty. Jeszcze dzisiaj mówiło się, że za każdą minutę efektów
dźwiękowych ze stadionu podobno trzeba będzie płacić. Nie mamy na to pieniędzy, jak więc
będzie wyglądało otwarcie bez przemówienia Brundage’a, bez sakramentalnej formuły
Micada: I declaire... Będzie nieznośna dziura. Cisza w eterze. Usiłuję się uspokoić. Kabiny
sprawozdawcze nie różnią się od siebie, mikrofony zaś – jedne mniejsze, inne większe,
trzymane w ręku lub wiszące na szeleczkach – w istocie zawsze są ciężkawym, martwym
przedmiotem, połączonym z krajem jakąś horrendalnie długą liczbą kilometrów kabli i łącz.
Gigantyczny program Igrzysk Olimpijskich nawet kilkunastoosobowej grupie reporterów
wielkiej radiofonii uniemożliwia obecność na każdej arenie. Dziennikarze pracują w biegu.
Nie lubią przy tym miast rozległych. W Tokio stadiony odległe są od siebie nieraz o wiele
kilometrów. Wczesnym popołudniem tutejszego czasu rozpoczynać się będzie lekka atletyka,
parę godzin później, czasem zaraz albo nawet jednocześnie, toczyć się będą walki bokserskie
i szermiercze. Po kilku dniach pracy główną troską już nie jest forma i jakość
przekazywanych relacji, ponad wszystkim dominuje upór, aby koniecznie doszły na czas, by
nie spóźnić się, bo przecież ludzie czekają.
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Środa, 14 października
Pierwszy dzień igrzysk lekkoatletycznych! Startował Janusz Sidło w oszczepie, a potem
zawodnicy biegli na 10 kilometrów. Znów te dwie konkurencje splotły się w jeden dramat.
Tak samo było przed czterema laty w Rzymie: Sidło i 10 km – tyle że wtedy wszystko odbyło
się ostatniego dnia lekkoatletycznych konkurencji, a teraz od razu dano nam tę wspaniałą
ucztę.
Padał deszcz. Zaledwie w kwadrans po zajęciu ostatniego miejsca w kabinach
sprawozdawców, Janusz Sidło ruszył do pierwszej próby w szerokim finale.
Było ich dwunastu, brakowało już dwóch świetnych Norwegów: Pedersena i Rasmusena,
którzy odpadli w porannych eliminacjach. Tylko przez kilka godzin komentowaliśmy ten fakt.
Finał oszczepu bez Pedersena! Sensacja, która wzburzyła umysły na krótko, gdyż teraz już
mieliśmy finał jak na dłoni.
Sidło w pierwszej serii rzutów osiągnął ładny wynik 80,17 m. Rozbieg miał płynny, a
zamach ręki długi i mocny. I znów, jak w Melbourne, odwróciły się w stronę kabiny
polskiego sprawozdawcy oczy najbliżej siedzących reporterów. Uśmiechali się, kiwali
głowami z uznaniem, a jeden pokazał zagięty w górę kciuk.
Inni rzucali znacznie gorzej niż Polak. Tylko Węgier Kulcsar przekroczył 76 metrów.
Jeden z faworytów, radziecki oszczepnik Lusis, osiągnął tylko 72 metry, a nasz Nikiciuk
jeszcze mniej.
Wciąż padał deszcz. Boisko i bieżnia były grząskie, na rozbiegu pojawiły się głębokie
ślady stóp. Sidło spalił. Sędzia machnął kilka razy czerwoną chorągiewką i ukazał się
następny zawodnik. Jeszcze nic nie zapowiadało zmiany lidera, gdy nagle wystartował Lusis.
Miał teraz płynny rozbieg. Głośny szmer rozszedł się po trybunach, kiedy oszczep padł poza
linią wyznaczającą 80 metrów. Zaraz ukazały się cyfry na świetlnej tablicy: 80,57. A więc
Sidło jest teraz drugi.
Trzecia kolejka rzutów jest bardzo ważna, gdyż za chwilę ukształtuje się kolejność
pierwszej szóstki uczestników, którzy będą walczyć w wąskim finale. Lecz nie notujemy
żadnego lepszego wyniku. Nikiciuk z trudem osiąga 73,11 m i już jasne jest, że do finału nie
wejdzie. Lusis i Sidło, Kulcsar, dwóch Finów, Kinnunen i Nevala, oraz Szwajcar Wartburg.
Dwóch asów na czele, ale Kulcsar też umie walczyć, a Nevala?... Też dobry, czy raczej
kiedyś był dobry... Przed rokiem w Helsinkach przegrał z Polakami. W sezonie
przedolimpijskim specjalnie się nie wyróżniał.
Największą niespodzianką jest zatem udział w finale zgrabnego Szwajcara Wartburga.
Czwarta kolejka, która jest zarazem pierwszą serią finałowych rzutów. Oto Kulcsar raptem
wysuwa się na czoło. Daleki rzut, wyraźnie lepszy od Lusisa i Sidły, 83,32 m! Węgier
podskakuje z radości. Lusis i Sidło gorsi od niego. Janusz jest już na trzecim miejscu.
Kolej na Nevalę. Staje niezbyt daleko – na trzecim albo nawet na drugim torze bieżni.
Chwilę czeka, skupia się, a potem biegnie. Nie pośliznął się. Sunął płynnie, a potem przegiął
się i wyrzucił oszczep. 82,66 m! Patrzę na Sidłę. Opuścił głowę. Spaceruje koło ławki. Potem
z ociąganiem siada. Widzę przez lornetkę rozrośnięte plecy obciągnięte w czerwony dres.
Siedzi na ławce i nie patrzy na rozbieg Wartburga.
Piąta kolejka jest dla wszystkich nieudana. Albo spalone rzuty, albo bliskie. Nevala przed
Kulcsarem, Lusisem i Sidłą. Już nikt nie patrzy na polską kabinę. Rojno i gwarno jest tam,
gdzie siedzi fiński sprawozdawca.
Ale Sidło nie rezygnuje. Ostatni rzut, ostatnia szansa. Długo medytuje na piątym torze
bieżni. Potem cofa się jeszcze pół metra, podnosi oszczep do góry i opuszcza. Patrzy na grot.
Znów przyjmuje pozycję startową. Biegnie. Długo i ciężko. Nie tyle rytm rozbiegu, ile siła
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ramienia wyrzuciła oszczep w przestrzeń. Uniosłem się z krzesła, jakby chcąc pomóc...
przenieść oszczep jak najdalej. Już opadał w trawę boiska. 78,17m. Koniec. Konkurs
rozstrzygnięty. Cała Polska czekała nań przez cztery lata. Ledwie skończyły się rzymskie
Igrzyska, już myślano o tokijskim rewanżu Sidły. I znów nic. Czy nic? Czy czwarte miejsce
jest złe?
Wkrótce na stadionie pojawili się nowi aktorzy. Ustawili się koło linii startu, a kilkunastu
sędziów krążyło wśród różnobarwnej grupy. Oto zaczyna się wielka przygoda, długa podróż
na dystansie 10 kilometrów. 25 okrążeń i 43 uczestników. Nie ma wśród nich Polaka. Kto
może wygrać ten bieg? Ach, tylu faworytów! Nowozelandczyk i Australijczycy, Rosjanie i
Anglicy, wśród Amerykanów groźny biegacz, młodziutki Lingren. Faworyt większości to
Ron Clarke.
Rzucałem nazwiska, kreśliłem w telegraficznym skrócie niektóre sylwetki, gdy przerwał
mi wystrzał startera i wielki barwny prostokąt wydłużył się raptem i toczyć się począł po
bieżni. Tasują się, co chwilę inna koszulka na przodzie. Nie można w tłumie odnaleźć
Bołotnikowa... Gdzie biegnie Halberg? Gdzie Lindgren i Clarke? Lindgren, to ten, który
biegnie teraz na czele. Nie, już wchłonęli go inni. Oto Clarke!
Biały kostium i wąski zielony pas. Wysoki, potężny, rwie mocno. Wysforował się do
przodu. Kilku podąża za nim. Rozciągnęli się. Zaczynają tworzyć poszczególne człony.
Australijczyk wciąż prowadzi. Za nim pięciu rywali. Szalone tempo! Błoto i deszcz. Szmer na
trybunach. Wszyscy mówią szeptem, mimo to ten szum jest głośny. Już tylko czterech za
Clarke’em. Już tylko trzech... Ale kto?
Ktoś w czerwonej koszulce z białymi wypustkami, śniady i czarnowłosy, ktoś chudy i
ciemny jak heban, ubrany na zielono, i trzeci – w granatowym amerykańskim kostiumie.
Prowadzi Clarke. Oderwali się od czoła wielkiej grupy. Kim są?
Na pulpicie koło mikrofonu długa lista nazwisk, obok numery startowe. Kim są? Sięgam
po lornetkę, by odczytać numery na plecach biegnących zawodników. Teraz zaczyna się
męka. Numer po numerze porównuję listę startową. Szukając, staram się mówić, ale tok
narracji się mąci. Znów chwila szczerości sprawozdawcy.
– Zaraz, chwilę... Zaraz rozszyfruję, kto walczy z Clarke’em o prowadzenie. Wolde? Z
Etiopii? To niemożliwe!
Lecz widzę na jego spotniałej koszulce numer 390. Te same cyferki przy nazwisku
Etiopczyka w programie.
Więc Wolde!... Gamoudi z Tunezji to numer 615! Chyba on? Po raz pierwszy słyszę to
nazwisko, kiedy mówię je do mikrofonu. Nie! Sprawdzam po raz trzeci w programie i po raz
trzeci kieruję lornetkę na biegacza; akurat oddalił się i biegnie tuż za Clarke’em po
przeciwległej prostej. Tak, to na pewno Gamoudi. Z tyłu atakuje Wolde! A ten czwarty? Mają
kilkanaście metrów przewagi. Granatowa koszulka, na plecach białe litery USA.
Nie Lindgren – lecz... Mills!
Clarke, Gamoudi, Wolde i Mills. Chwila ulgi. Są zidentyfikowani. Widzę, że obok w
sąsiedniej kabinie reporter z Kenii zasłonił mikrofon ręką i milczy, gorączkowo przerzucając
kartki. A potem patrzy w moją stronę. Woła:
– Gamoudi? Kiwam głową.
– Wolde?
– Tak!
Teraz ja w jego stronę:
– Mills? A on wrzeszczy:
– Yes! Yes!
Cała czwórka rwie, ile sił do przodu. Już mają ćwierć setki przewagi. Na czele najczęściej
Clarke. Czasem opuszcza nisko ręce i biegnie luźno, niedbale, jakby za uciekającym
autobusem. Ot, umknął mu sprzed nosa, ale jeszcze jedzie wolno, więc tylko trochę
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przyspieszyć. To krótka chwila wytchnienia. Z tyłu atakują z energią. Teraz Gamoudi na
czele! Teraz Wolde! Więc Australijczyk unosi ramiona i mknie szybko po zabłoconej bieżni.
Biegną forsownym krokiem, z ramionami zgiętymi, piersi wysunęli naprzód, głowy podnieśli
wysoko, jakby zapatrzeni przed siebie, w przestrzeń, która leży daleko poza stadionem. To nie
był długi bieg w regulaminowym tempie i odmierzonym w odpowiednim momencie finiszem.
To był prawdziwy fighting! 5 km w 14,05. Biegli, jakby gonili uciekające życie. A na mecie
czeka tylko złoty krążek. Potem dla jednego z nich będą grali przez półtorej minuty hymn.
Warto więc się spieszyć, gdyż przez półtorej minuty cały świat będzie słuchał tej melodii.
Piękny wyścig, gdyż wszyscy czterej mają równe szanse. Nie, Mills się zmęczył. Został o trzy
metry w tyle. Już pięć metrów. A więc Clarke, Wolde i Gamoudi! Przedzierają się przez
ousiderów, dublują bez litości. Tłok na mokrej bieżni. Wokół boiska w odstępach
kilkunastometrowych grupki biegaczy. Wbijam się wzrokiem w tych trzech. Lecz oto
przylepia się do czołówki koszulka Amerykanina. Mills doszedł. Prowadzi znów Clarke.
Kiedy przebiegają koło rozbiegu skoczni w dal, widzę przez chwilę biało-czerwony
kostium Polki. Irena Kirszenstein szykuje się do próby. Wiem, że walczy w finale. Tam
prowadzi Angielka Rand, lecz która jest Irena?
O Kirszenstein później. Oto bieg na 10 kilometrów wchodzi w rozstrzygającą fazę. Panie
dopiero zaczęły skoki w wąskim finale. Uwaga, Mills znowu odpadł. Teraz już zostanie. Nie!
Znów dochodzi...
Przez kilkadziesiąt sekund patrzę tylko na niego. Jest dramat, którego nie można zagubić.
Patrzę, jak po raz trzeci dościga rywali. Teraz za to słabnie Etiopczyk Wolde. Tempo przez
cały czas ogromne. Minęli ósmy kilometr. Na co czeka Clarke? Nie zmordował ich przecież
tempem, jeśli wytrwali za nim, musi przegrać na finiszu. Jest za ciężki i nie ma szybkiego
zrywu. A więc teraz! No! Na co czeka? Pewnie już nie ma sił. Etiopczyk o 10 metrów w tyle,
o 15. Mills się świetnie trzyma. Krępy Gamoudi mocno tłucze nogami o bieżnię. Dzwonek!
Ostatnie okrążenie! Co chwila wyprzedzają zdublowanych zawodników. Tłok na bieżni.
Koniec wirażu i początek pierwszej prostej. Gamoudi wyskakuje przed Clarke’a. Mills potyka
się. Tunezyjczyk ucieka. Clarke słabnie, lecz na ostatnim wirażu znów się zrywa do walki.
Gamoudi uciekł o kilka metrów. Potem Clarke i Mills. Znów wpadają między zapóźnionych
biegaczy.
Na ostatnich kilkudziesięciu metrach trudno rozpoznać tych, którzy walczą o zwycięstwo.
Na czele czerwona koszulka Gamoudiego. Wygrał! Do taśmy już tylko 40 metrów.
I nagle wyłania się Mills. Jakimś nadludzkim zrywem dościgając i wyprzedzając najpierw
tych, którzy byli o okrążenie w tyle, po trzecim torze, centymetr po centymetrze zbliża się do
fantastycznie finiszującego Tunezyjczyka. Zrównał się z nim i wysunął na czoło. Ostatnie
metry przemierzył potężnymi susami. Taśma. Mills, Gamoudi, Clarke – odstęp siedmiu
sekund – i Wolde.
W ciągu zaledwie półtorej sekundy pierwsza trójka wpadła na metę. Takiego finiszu nigdy
do tej pory nie było w długodystansowym biegu! Czas zwycięzcy 28;24,4. Nie był to rekord
świata, lecz nikt nie myślał o rekordowym wyniku. Tłum, zafascynowany niezwykłą walką o
pierwszeństwo, tym razem zapomniał o wymiarze czasu. Dopiero potem okazało się, że
czterech pierwszych biegaczy poprawiło znakomity rekord olimpijski Bołotnikowa z Rzymu
(28:32,2). Rezultat był nieważny.
Oto miara fascynującej walki.
– Mills, Indianin Siuks, a przy tym oficer marynarki! – Musiało to zagrać na wyobraźni nie
tylko młodzieży, kiedy mówiłem do mikrofonu te słowa.
Mills i Mills! A potem było zaraz o Kirszenstein. Kiedy bieg się skończył, skok w dal pań
wszedł w decydującą fazę. Tak, panna Irena istotnie znajdowała się na drugim miejscu.
Zdołałem jeszcze uchwycić jej najwspanialszy skok na odległość 6,60 m. Miała świetną serię:
5,86–6,43–6,56–6,03–6,60 i ostatni spalony. Ustanowiła, oczywiście, rekord Polski.
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Wyprzedziła ją tylko Angielka Rand: wszystkie skoki ponad 6,50 m, uwieńczone najlepszym
6,76, który był rekordem świata.
Rand, wysoka, ładna dziewczyna, przez cały czas walki pozostawała z naszą Ireną w
świetnej komitywie. Z dala nie wyglądały na rywalki, kiedy siedziały obok na ławce, patrząc,
jak skaczą inne zawodniczki.
Szczełkanowa (ZSRR) była dopiero trzecia, ale i ona miała świetny wynik – 6,42.
Kirszenstein, bardzo szczupła i wysoka, biegła miękko i lekko wybijała się w górę.
Startowała na olimpijskim stadionie jak na szkolnym boisku. Po dramatycznym oszczepie i
pełnym wstrząsów biegu na 10 kilometrów, jej start w finale zdał się historią pogodną. Cztery
lata przed Tokio poznała się ze sportem raczej „z drugiej ręki”, za pośrednictwem prasy i
radia. Jako uczennica bywała na szkolnym boisku, gdzie trochę biegała i skakała, grała w
piłkę. Minęły cztery lata i w Tokio panna Irena, hop! od razu na podium. Dzieje tej kariery
zdają się zaprzeczać rozsądnym teoriom o ogromnej roli wieloletniego treningu w rozwoju
wyczynowca wielkiej klasy. Nie przeszła „wyścigowej stajni”. Do ekstraklasy trafiła
niepostrzeżenie z szeregów młodzieży szkolnej bawiącej się w sport. To szczególnie
ucieszyło, kiedy dowiedzieliśmy się o jej sukcesie.
Po lekkiej atletyce w ogromnym pośpiechu jadę do odległej o wiele kilometrów hali
Vaseda, by zdążyć na floret. Kiedy siedzę w taksówce, już wiem, że Egon Franke walczy o
medal. On, dwóch Francuzów i Austriak. Z rozwianym włosem wpadam na salę. Mało ludzi,
lecz w rzęsiście oświetlonym wnętrzu czuje się napięcie. Po prawej stronie głównej trybuny
rozwrzeszczana grupa Francuzów. Tuż koło planszy kilkunastu Polaków. Akurat spiker
zapowiadał: Magnan (Francja) i Franke (Polska). Przybyłem w ostatniej chwili.
Są podobni w białych strojach i maskach. Jeszcze sprawdzali sprzęt, więc zdążyłem
dowiedzieć się od Zabłockiego i Zuba, jaka jest sytuacja. Francuz i Polak bez porażek. Rodak
Magnana – Revenu i Austriak Losert na trzecim i czwartym miejscu. Akurat Polak i Francuz
wyszli, by pojedynkować się o złoty medal. Naciskam guzik magnetofonu. Tańczą, skaczą we
wzrastającej wrzawie. Chwila ciszy, kiedy czają się do skoku. Obaj znakomici technicy,
czujni i szybcy.
1:0 dla Franke!
2:0 po błyskawicznym ataku...
Cichną Francuzi siedzący na trybunie. Gadam do mikrofonu, widzę tych dwóch, słyszę
okrzyki naszych, 3:0.
A potem znowu robi się cicho, bo Mangan celnie trafia, 3:1.
A potem 3:2, 4:2. Radosny wrzask po przeciwnej stronie. Szalony doping Francuzów.
4:3...
4:4. Długie sekundy przejmującej ciszy. Czają się. Ktoś z siedzących obok zakrywa oczy.
Wygra ten, kto ma mocniejsze nerwy i będzie szybszy o ułamek sekundy.
Czają się. Któryś wrzasnął i zerwał maskę z twarzy. Nie, jeszcze nie koniec. Wciąż 4:4.
Nagle szybszy niż myśl floret Polaka i wielki polski wrzask radości. Franke zdobył złoty
medal!
Trochę pobladły ze wzruszenia mówi kilka słów do mikrofonu. Ściskają go koledzy i
trenerzy, serdeczne gratulacje składa Włodzimierz Reczek. Gdzieś w tłumie przyjaciół
mignęła siwa głowa Keveya.
Na podium ukazują się szermierze. Podnoszę mikrofon do góry, by lepiej złapać dźwięki
hymnu i uruchamiam taśmę.
Za pół godziny taśmę przekażemy do Polski. Jak zdążyć na czas audycji? Do NHK z
Vasedy 30 minut jazdy samochodem.
Tym razem już nie złapałem taksówki. Taśmę i mnie zawiózł do studio samochód prezesa
PKOl-u. Wszyscy działacze szermierki potracili głowy. Tylko wódz nie zapomniał o
sprawozdawcy.
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Kiedy relacja szła do kraju, dowiedziałem się w studio od kolegów, że Grudzień i Walasek
wygrali eliminacyjne walki. Za to koszykarze potknęli się na Meksyku. A więc było dziś
jeszcze i to. Jak na kilkanaście godzin niemało. Ciężki, piękny dzień.

Czwartek, 15 października
Z budowy przypomina trochę przyciężki posąg czarnego bożka o delikatnie rzeźbionych
mięśniach. Jest milczący, opanowany, kiedy wyjdzie na stadion, spokojnie rozgląda się
dookoła. Gdy biegnie, dudni ziemia. Krok ma stosunkowo krótki, ale szybki, rytmiczny.
Nazywa się Bob Hayes, urodził się na Florydzie, w Jacksonville. Dopiero od niedawna jest
pełnoletni.
Długo przed Igrzyskami w Tokio menażerowie amerykańskiego futbolu zagięli parol na
Boba. Jego idealna budowa, 86 kilogramów wagi bez grama tłuszczu, dynamiczne wyjście z
dołków i piorunująca szybkość na pierwszych kilkudziesięciu metrach – to były wprost
bezcenne cechy przyszłego wielkiego futbolisty. A ponieważ cały świat sportowy przed
olimpijskim finałem w sprincie z góry przyznał mu pierwsze miejsce, więc menażerowie
amerykańskiego futbolu zacierali ręce: „Niech tylko zdobędzie ten złoty medal, już my go
poprosimy do siebie. Będzie gwiazdą boiska i będzie przynosił gruby dochód”.
Dzisiaj po południu w półfinale Bob Hayes osiągnął 9,9 sekundy! Od startu do mety pędził
jak kula. Drugi wpadł na metę ze stratą najwyżej 2 metrów krępy, mocno zbudowany Polak.
Oczom nie wierzyłem, kiedy Wiesław Maniak prześcigał w zawrotnym tempie takie sławy
jak: Robinson z Wysp Bahama, Niemiec Schumann, Australijczyk Lay... W tyle pozostali
Jamajczyk McNeil, Wenezuelczyk Herrera i Amerykanin Jackson.
Kiedy Maniak wpadł na metę, wyrzucił obie ręce do góry upojony własną szybkością, bez
granic szczęśliwy z drugiego miejsca, które otwierało mu start w olimpijskim finale. Uzyskał
czas 10,1 sekundy! Niestety, akurat wiał silny wiatr, przekraczający dopuszczalną normę.
Rekordów, oczywiście, nie uznano. Ważniejszy jednak stał się udział Polaka w ostatniej
rozgrywce najszybszych ludzi świata.
W godzinę i 40 minut później zajął miejsce w bloku startowym obok Hayesa. Najbliżej
boiska klęczał Kanadyjczyk Jerome, zaraz obok też czarny Kone z Wybrzeża Kości
Słoniowej, dalej masywny Murzyn kubański Figuerola, Niemiec Schumann, Hayes, Polak,
wreszcie Robinson z Wysp Bahama i drugi Amerykanin Pender.
Nie łudźmy się, tu nie może być mowy o medalu. Niech będzie choć punktowane
miejsce... Co prawda, forma Maniaka z półfinału dawała pewne nadzieje.
Raptownie zerwali się i mknęli równą linią wzdłuż ośmiu torów, lecz już zaczął się
wysuwać na czoło Bob Hayes. Pender, Kone i Robinson biegli w tyle, na pierwszym planie
okrągła głowa, szerokie ramiona czarnego bożka, a zaraz za nim Jerome, Figuerola i Maniak.
Trzymał się znakomicie do 80 metra. Potem przegrał z parą Murzynów, których z kolei
wyraźnie wyprzedził Hayes.
Maniak był czwarty! Hayes uzyskał równe 10 sekund. Figuerola i Jerome po 10,2 sekundy,
Polak 10,4. Ten ostatni rezultat uzyskali także Schumann, Kone i Pender. Ostatni był
Robinson z wynikiem 10,5.
Największy sukces polskiego sprintu w indywidualnym biegu. Co prawda, Foik też był
czwarty w Rzymie, lecz na dystansie 200 metrów. Od dawna uznano, że bieg na 100 m
znaczy więcej.
Spotkałem jednak bardzo trzeźwych rodaków, którzy skomentowali wydarzenie krótko:
„Czwarte miejsce nie jest złe, ale na Igrzyskach liczą się tylko medale”.
Obruszyłem się na taką opinię. Jestem poruszony biegiem Maniaka. Tylko „Czarni” go
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wyprzedzili, i to jakie sławy! Maniak najszybszy człowiek na świecie... Oczywiście poza
kontynentem amerykańskim. Pierwszy z białych. Można mnożyć jego tytuły do sławy.
Na kilkanaście minut przed biegiem wiatr uspokoił się, więc wszystkie wyniki były
miarodajne. Akurat tylko w czasie wspaniałego półfinału wydał potężne tchnienie: 5 metrów
na sekundę! Hayes przebiega w tym czasie 10 metrów.

Piątek, 16 października
Rano przy śniadaniu kolega Olszański ze Sztandaru Młodych pokazuje mi wielką płachtę
dodatku nadzwyczajnego. Wszyscy dziennikarze krążyli po sali z tą samą gazetą. Nikita
Chruszczow ustąpił ze stanowiska premiera z powodu choroby. Obok jego zdjęcia na
pierwszej stronie wielka fotografia Breżniewa i Kosygina. Na chwilę wydarzenia olimpijskie
schodzą na drugi plan. Ale już po śniadaniu cała nasza armia rozbiega się po stadionach.
Tłumy czekają na wzruszenia. Czymże one są w porównaniu z uniesieniami tych, którzy
walczą na boisku? Co pozostaje z okrzyków i oklasków podniecających zawodnika do czynu?
Głos trybuny jest niekiedy potężny, lecz zaraz ginie i przepada w bezmiarze czasu, trwa bez
porównania krócej niż radość zwycięzcy albo smutek pokonanego. Huragan oklasków
ucichnie i nic nie zatrzyma fali głosów, rozpłyną się kręgi wody, zanim zawodnicy dotrą ze
stadionu do swej kwatery.
Kłobukowska zdobyła brązowy medal na 100 metrów. Przegrała tylko z dwoma jeszcze
szybszymi Murzynkami: Tyus (11,4) i McGuire. Miała ten sam czas, co McGuire – srebrna
medalistka – 11,6 sekundy. Górecka była siódma. Niewątpliwie sukcesy naszych pań. Po
finałowym biegu panna Ewa nie jest wcale zadowolona. Mówi spokojnie i logicznie:
– Chyba stać mnie było na więcej. Ale wylosowałam zły tor. Biegłam po pierwszym, który
zawsze jest najbardziej zorany. Służy przecież zawodnikom we wszystkich biegach. Ten
pierwszy tor to klęska. Ponadto najgroźniejsze rywalki ze Stanów Zjednoczonych znajdowały
się nie w bezpośrednim sąsiedztwie, lecz biegły po odległych torach. Nie miałam z nimi
kontaktu, a bliskość największych rywalek dopinguje.
Ogląda brązowy krążek i leciutko się uśmiecha.
– Jeszcze jest sztafeta – mówi na pożegnanie.
Po drugiej stronie stadionu, opodal przeciwległej prostej, ukazało się w jakiś czas później
trzynaście sylwetek zawodników. Najpierw kręcili się koło długiej piaskownicy, pochylali
nad rozbiegiem, kładli pantofle i przesuwali, czasem ktoś siadał na stojącej obok ławce.
Łatwo było go poznać. Wysoki i wyprostowany. Ciemna głowa i profil o wydatnym nosie.
Kiedy chodzi, jest rozluźniony, lecz sprężysty. Bodaj najwyższy z całej grupy. Przez długi
czas paradował w amarantowym dresie, potem szybko zdjął go i stanął daleko przed pierwszą
belką. Zaraz ruszył długim, rytmicznym krokiem.
16,37 m! Patrzyłem tylko, czy nie kuleje. Szedł równym krokiem, z podniesioną głową. W
chwilę później Anglik Alsop skoczył dalej o 9 centymetrów. Zaraz ruszył do walki Jaskólski.
Osiągnął 15,82, ale przy lądowaniu przewrócił się i wstał z trudem. Już więcej nie skakał,
gdyż nadwerężył nogę. Zajął miejsce na ławce i pozostał tam do końca konkursu. Nie chciał
zostawić kolegi samego.
Tymczasem Józef Szmidt skakał coraz lepiej. Jakby zapomniał o wszystkim, co
wypełniało niemal każdy dzień jego olimpijskiego roku, o bólu, szpitalu, o złych
proroctwach, o własnej niepewności. Miał naprzeciw siebie rozbieg i piasek, a obok rywali.
Wokół wielki stadion wypełniony mrowiem ludzi. To, co najbardziej lubi. Atmosfera walki.
Napływa wtedy wiara we własne siły.
16,65 – i prowadzenie.

53

16,58! – nikt dalej nie potrafi.
W wąskim finale oprócz Polaka znaleźli się Anglik Alsop, dwaj trójskoczkowie radzieccy
Fiedosiejew i Krawczenko, Niemiec Hinze i Rumun Ciochina.
Czwarta kolejka. Teraz ostro atakują Rosjanie: Krawczenko – 16,57, Fiedosiejew – 16,58.
Już tylko 7 centymetrów dzieli go do Szmidta, Krawczenkę – 8.
Na stadionie jest już szaro, gdy Polak ustawia się do ostatniego skoku. Tym razem czekał
długo.
W długim i płynnym rozbiegu zbliża się do punktu odbicia. Potem pierwszy skok... drugi i
trzeci. Szum publiczności siedzącej po tamtej stronie stadionu urasta do wrzawy. W chwilę
później ogłaszają wynik – 16,85!
Jeszcze dalej niż w Rzymie! I znów największy wyczyn w ostatnim skoku. Tak jak w
mistrzostwach Europy w Sztokholmie, tak jak w Belgradzie.
A potem zagrali mu hymn. Stał na najwyższym podium, najwyższy i najbardziej
wyprostowany. Nieco niżej dwaj Rosjanie – Fiedosiejew i Krawczenko. Wolno płynęły na
maszty flagi: polska i dwie radzieckie.
Drugi złoty medal w Tokio. Ile ich jeszcze będzie?
Wieczorem floreciści w hali Vaseda zdobywają srebrny w turnieju drużynowym.

Sobota, 17 października
Rano telefonuje pan Marian z wioski. Przyszła wreszcie paczka listów z Warszawy.
Natychmiast jadę je odebrać. W kilku znajduję pozdrowienia dla Szmidta, Kłobukowskiej i
Sidły. Proszą mnie o przekazanie pokrzepienia i serdeczności zawodnikom. Nieznani mi
ludzie ogromnie mocno przeżywają występ swoich ulubieńców. Listy nadeszły oczywiście
już po starcie. Ponadto są listy od bliskich. Jakieś warszawskie sprawy, o zdanym egzaminie
Krzysia, o chorobie psa i ostatnie ploteczki ze Spatifu. Na chwilę Tokio rozpływa się, kiedy
siedzę na ławce przed domkiem, w którym mieszkają lekkoatleci. A potem pędzę na stadion.
Marian Foik walczył dziś w finale 200 m. Zajął szóste miejsce z czasem 20,8. Wygrał
bezkonkurencyjny na tym dystansie Amerykanin Carr przed swym rodakiem Draytonem i
Robertsem z Trynidadu. Na dalszych miejscach znalazły się nie byle jakie sławy: Jerome
(Kanada), Berruti (Włochy), Foik. Czas zwycięzcy – 20,3. Znów musiano oglądać
fotokomórkę, gdyż Berruti, Foik i Stebbins wpadli na metę niemal jednocześnie.
To już nie był ten sam Berruti z Rzymu. Gdzie podziała się jego niezrównana miękkość
kroku? Cztery lata to szmat czasu dla niejednego zawodnika. Można się „zestarzeć”. Tylko
Foik wciąż odporny na lata. W Melbourne był w półfinale, w Rzymie w finale, a teraz po
ośmiu latach znów w czołówce wśród najlepszych szybkobiegaczy świata.
Dotkliwy zawód sprawili nam miotacze. Sosgórnik nawet nie wszedł do szerokiego finału.
Komar wprawdzie przedostał się, lecz walczył bez energii. A tak szykowałem się na jego
występ! Zresztą sam mnie do tego zachęcił. Poprzedniego dnia w wiosce, kiedy spotkałem go
przed klubem powiedział:
– Proszę jutro przed transmisją zjeść dużo jajek na surowo. Musi pan mieć mocne gardło,
bo będzie kula i mój start. Czuję się mocny.
Jajek co prawda nie zjadłem, ale – jak pan Władysław przykazał – byłem przygotowany na
specjalną relację. Aż przykro wyznać: skończyło się na kilku słowach pełnych żalu
(wyrzutów nie lubię robić zawodnikom) i na wielu superlatywach pod adresem Dallasa
Longa, Matsona i Węgra Variu. Szczególnie dwaj pierwsi zaimponowali wspaniałymi
rzutami. Najpierw Matson osiągnął 20,20, lecz wnet Long zdystansował go o 13
centymetrów. Variu uzyskał 19,39. Komar tylko 18,30 i został sklasyfikowany na dziewiątym

54

miejscu. Zmarnował wielką szansę. Wszak już nieraz wygrywał z Węgrem, a wynik
olimpijski Variu leżał w granicach możliwości Polaka.

Poniedziałek, 19 października
Badeński biegł na torze drugim, mając prawie wszystkich przeciwników w polu widzenia.
Od razu wzięli ostre tempo, które wzbudziło podziw widzów. Łatwo można było dostrzec
główne ogniska walki. Tor drugi i tor siódmy, tam gdzie biegli Polak i Murzyn z TrynidaduTobago. Ci rozpoczęli najszybciej.
Anglik Brightwell i Amerykanin Williams walczyli z trudem, jakby nie wpadli jeszcze w
rytm. Na dalszej pozycji trzymał się także Larrabee, ale o nim wiedziałem, że zawsze tak
biega, gdyż wierzy w swój niepospolity finisz.
Kończą wiraż i wysuwają się na ostatnią prostą. Teraz sytuacja jest bardziej jasna. Na
pierwszej pozycji niemal pierś w pierś Badeński i Mottley. Polak jednak zaczyna słabnąć, a
400-metrowiec z Trynidadu-Tobago prze mocno do przodu. Biegną koło siebie, z tyłu
podążają inni. Przebyli już jedną trzecią ostatniego odcinka. Do przodu zaczyna przesuwać
się Larrabee. Badeński biegnie ostatkiem sił, Mottley jest nieco mniej zmęczony.
Przed 40 sekundami, kiedy cała ósemka wyskoczyła z bloków startowych, biegacze
imponowali świeżością i energią. Teraz prostują się sylwetki, kolana podnoszą się z
największym trudem. Tylko Larrabee ma elastyczny, długi krok. Stopniowo wysuwa się na
pierwszą pozycję i nie zagrożony zwycięża. Mottley na drugim miejscu, Badeński z
największym wysiłkiem woli utrzymuje się na trzecim, tuż za nim wyrosła raptem masywna
sylwetka Brightwella.
Larrabee uzyskał 45,1, Mottley 45,2, Badeński 45,6 wyprzedził Brightwella tylko o 0,1
sekundy. Williams dopiero piąty.
W Rzymie finał 400 metrów był wspaniały, lecz ten zapamiętamy równie długo, a
wspomnienie będzie radosne. Po raz pierwszy w dziejach naszego sportu Polak znalazł się w
tej konkurencji w finale i od razu zdobył brązowy medal.
Jeszcze raz powtórzę: mimo znakomitej formy, jaką wykazał Badeński podczas całego
sezonu, nie wierzyłem, by mógł zająć tak wysoką pozycję na Igrzyskach. Jest ogromnym
talentem, umie walczyć i jest raczej przezorny. Nie posiada jednak warunków na wielkiego
400-metrowca: niski wzrost i przez to stosunkowo krótkie nogi. Uzmysłowienie tych faktów
jest tylko komplementem dla brązowego medalisty, który wyprzedził na Igrzyskach tyle
znakomitości. Całą plejadę wysokich, długonogich i atletycznie zbudowanych młodzieńców.
Dokonał tego dzięki wrodzonej szybkości.
Po sukcesie rozmawiałem z biegaczem. Początkowo był nawet trochę zmartwiony, gdyż
przez krótką chwilę znajdował się nawet na pierwszej pozycji, a do mety było już niedaleko.
Jednocześnie cieszył się, bo zdawał sobie sprawę z rozmiaru sukcesu. Pod koniec rozmowy,
przejęty pięknym dniem zawodów, mnogością widzów, wspaniałą atmosferą – rzuciłem
pytanie:
– Panie Andrzeju, dlaczego właśnie lekka atletyka jest królową olimpijskich sportów?
Dlaczego właśnie ona najwięcej pasjonuje ludzi w czasie Igrzysk, kiedy jednocześnie odbywa
się boks, pływanie i piłka nożna? Jak pan sądzi?...
Badeński zastanowił się chwilę i odpowiedział:
– Może dlatego, że wszystko jest w niej wymierne. Widz wie, kto wygrał. Nie ma co do
tego wątpliwości. Sędziowie nie mają nic do powiedzenia. Mierzą tylko czas i odległość.
Ogromne napięcie, towarzyszące atmosferze Igrzysk, skłania ludzi do nieprzepartej chęci, by
ci, których kreują na swoich bohaterów, byli bohaterami bez wątpliwości. Nie tak, jak np. w
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boksie lub gimnastyce albo skokach pływackich, gdzie dużą rolę odgrywa sędziowanie.
Irena Kirszenstein zdobyła srebrny medal w biegu na 200 metrów! Barbara Sobotta była
szósta. Finał był wspaniałym widowiskiem, gdyż McGuire i Kirszenstein pobiły rekord
olimpijski, a jednocześnie Polka ustanowiła nowy rekord Europy. Kirszenstein druga, Sobotta
szósta... Są to dwa nie byle jakie wyczyny! Zwycięstwo talentu i młodości, tryumf
doświadczenia i siły woli. Obie panie mają powód do ogromnej satysfakcji.
Kirszenstein pierwszą połowę dystansu biegła jakby bez rozpędu. Dopiero na prostej
swobodnie przyspieszyła, lecz nadal sprawiała wrażenie, że zbytnio się nie wysila. Ma taki
styl biegania: niby wolno, a szybko, długi krok, swobodne, luźne ruchy ramion. W tym
zwolnionym rytmie tkwią jej obecne możliwości, a jednocześnie kryją się nie wykorzystane
rezerwy. Po dzisiejszym sukcesie wielu fachowców zapowiada, że Polka jako pierwsza
kobieta w świecie przekroczy 7 metrów w skoku w dal i pobije rekord Wilmy Rudolph na 200
metrów.
Sobotta miała dobrą końcówkę, mijając niedaleko taśmy Angielki Simpson i Arden.
Dziś na stadionie w loży honorowej znów zajął miejsce cesarz. W czarnym opiętym
garniturze i w binoklach wyglądał na wysokiego urzędnika banku. Jest bardzo opanowany,
nie wykonuje żadnych gestów. Wielokrotnie kierowałem na niego lornetkę, ani razu nie
zobaczyłem, by się uśmiechał.
Japończycy po cichu liczyli, że ich plotkarka Yoda, która uzyskiwała bardzo dobre czasy
przed Igrzyskami, odegra dużą rolę w dzisiejszym finale na 80 m. Znów publiczność przeżyła
zawód, lecz nie okazała tego, serdecznie oklaskując wszystkie zawodniczki.
Mieliśmy w bloku startowym znów dwie Polki: Ciepłą i Piątkowską. W finale ponadto
startowały: Niemka Balzer, Australijka Kilborn, Rosjanka Press, Japonka Yoda,
Jugosławianka Stamejcic i Amerykanka Bonds. Wiatr był lekki, ale sprzyjający.
Przeszły pierwszy płotek razem, a potem wysunęła się najlepsza technicznie Balzer.
Murzynka Bonds przewróciła drugi płotek, a potem dwa następne. Prowadziła Niemka – lecz
oto Teresa Ciepła w połowie dystansu rozpoczęła pełen brawury atak. Doszła Niemkę, mając
tuż obok siebie Kilborn i Press. Yoda biegła na piątej pozycji, straciła przewagę nad
Piątkowską dopiero na ostatniej przeszkodzie. Szybki bieg, wyrównane siły. Tak jak na
mistrzostwach Europy w Belgradzie przez długi czas nie było wiadomo, kto zwyciężył.
Wiemy tylko, że Ciepła ma medal. Ale jaki? Wszyscy patrzą na tablicę świetlną. Wreszcie
zapala się literka za literką. l) Balzer – 10,5; 2) Ciepła – 10,5; 3) Kilborn – 10,5. Wszystkie
wyrównały rekord świata i ustanowiły nowy rekord olimpijski! Piątkowska zdobyła punkt za
szóste miejsce. Jednego dnia nasze panie zdobyły dwa srebrne medale i dwa szóste miejsca.
Po dzisiejszym dniu Polska ma 3 złote medale, 4 srebrne i 5 brązowych. Teraz już
jesteśmy pewni, że zbliżamy się do tej liczby cennych krążków, jaką zgromadziliśmy w
Rzymie.
Zanim wyszedłem z Press House na lekką atletykę, miałem telefon od Kuniko Sha,
Japonki władającej językiem polskim. Zapowiadała swe odwiedziny, więc czekałem na nią w
holu obok restauracji.
Musieliśmy najpierw powiedzieć sobie, jak wyglądamy, co było dosyć zabawne:
– Jestem wysoki i będę miał w ręku granatową torbę lotniczą Pan American.
– Jestem mała i przyjdę z żółtą torebką i kwiatkiem. Od razu ją poznałem. Kuniko Sha jest
niziutka i chuda, przypomina już nie kwiatek, ale najdelikatniejszą roślinkę. Wygląda na 13,
ma 19 lat. Mówi po polsku! Nie rozumiem gdzie i dlaczego się nauczyła? Pytam i słyszę
rozczulające liryczności. Przytaczam dosłownie:
– Pokochałam Polskę, gdy usłyszałam Chopina. Musicie być bardzo romantyczni i
bohaterscy.
Przekazuję jej pozdrowienia i podziękowania za mile listy, które przysłała do kolegów z
zagranicznego programu.
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– Nie trzeba dziękować. To dla mnie przyjemność. Nagle Kuniko przeprasza, gdyż musi
gdzieś zatelefonować. Patrzę, wyciąga kalendarzyk... Nie wierzę oczom... Kalendarzyk
naszego „Orbisu”, taki sam, jaki mam w kieszeni.
– Dostałam od polskiego marynarza, przepraszam, od kapitana. Rozmawiamy dalej. W
pewnym momencie zapytałem, jak długo idą listy z Polski?
– 10 lat. – I śmieje się cichutko, spuszczając oczy z zażenowania. – Przepraszam... 10 dni.
Ja mówiłam źle po polsku.
Na takich prostych pomyłkach wychwytywałem jej całą mechaniczną znajomość naszego
języka. Uczyła się na początku sama. Jakiż to musiał być trud!
Pomagała nam dziś w naszym studio przy wysyłaniu audycji do Polski jako najbardziej
ofiarny tłumacz. Lecz po trzech godzinach pracy załamała się. Jej delikatność nie mogła
wytrzymać naszego pośpiechu i zdenerwowania. Widząc, jak tę audycję przepycha się w
pewnym sensie własnymi gardłami do kraju, zakryła uszy i oczy, wybiegła na korytarz.
Szczególnie lubi naszych bokserów.
– Pan Pietrzykowski... Pan Grudzień... to wspaniali panowie. Olech – czarujący bokser.
Bardzo to było miłe widzieć, jak ci wszyscy mocni i nie zawsze zgrabni w ruchach
panowie siedzieli z Kuniko na ławeczce w wiosce, rozmawiali z nią i prześcigali się w
galanterii. Raz jeden przyniósł jej kwiatek. Zaraz inny ofiarował znaczki pocztowe. Kuniko
była dumna i od razu nabrała pewności siebie. A potem, wieczorem, kiedy polscy chłopcy już
walczyli na jasno oświetlonym ringu hali Karakoen, siedziała gdzieś wysoko na ciemnej
trybunie, wpatrzona w Grudnia albo Kasprzyka. Słyszałem, jak dopingowała Polaków.
Krzyczała wtedy po japońsku.

Wtorek, 20 października
Świetna passa polskich pięściarzy trwa. Siedmiu znalazło się w półfinałach. Do Olecha,
Kasprzyka i Pietrzykowskiego po dzisiejszych walkach dołączyli Grudzień, Kulej, Grzesiak i
Walasek.
Olśniony ich świetną postawą zacząłem myśleć o skomplikowanych ścieżkach, jakie
prowadziły niejednego z nich do wioski olimpijskiej.
Przesiedziałem dziś w niej przeszło dwie godziny.
– Panie Marianie? Jak wam się tu żyje? – pytam masażystę.
– Opowiem panu coś innego. Mieliśmy ciekawą wizytę. Wchodzi dzisiaj do naszego
domku jakiś brodacz w sutannie. Biały, nie Japończyk. Mówi po polsku. Świątobliwy strój i
długa, siwa broda. Ale trzyma się krzepko i prosto. Postać jak z Sienkiewicza.
– Polak? – pytam pana Mariana. – Bo tu i Japonki mówią po naszemu.
– Polak. Stary brat Polak. Nazywa się Żebrowski, jest zakonnikiem. Niezwykły człowiek.
Kiedyś był oficerem Legionów Piłsudskiego. Potem rzucił to wszystko i z bliżej nie
określonych przyczyn wylądował w Japonii, gdzie wstąpił do klasztoru. Było to przed 40 laty.
Nie dość na tym, ojciec Żebrowski przebywał w klasztorze opodal Nagasaki, na którą
zrzucono drugą bombę atomową. Istny cud sprawił, że klasztor nie uległ kompletnemu
zniszczeniu. Podmuch powietrza zatrzymał się na stoku góry, za którą znajdował się klasztor,
Żebrowski natychmiast zorganizował ekipę ratunkową i odznaczył się bezgranicznym
poświęceniem. Cesarz Hirohito nagrodził go wysokim odznaczeniem. Oczywiście jest w
Japonii ogromnie popularny. Nazywają go tu „Zeno”. Od tego przydomka pochodzi nazwa
jednego z japońskich miast. Brat Zeno odwiedził nas w wiosce. Ogromnie się wszystkim
spodobał.
– Co dostajecie do jedzenia? – powracam do poprzedniego pytania.
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– Mamy cztery stołówki, w każdej jadalni może zmieścić się 150 osób. Jadamy wspólnie z
Rumunami, Bułgarami i Węgrami. A więc soki ze wszystkich owoców i wiele jarzyn. Sałaty,
ogórki, kapusty, oczywiście wszystko na oliwie. Jabłka, gruszki, jakieś dziwne krzyżówki,
morele, mandarynki. Jada się kraby, homary, krewetki. Oczywiście sporo ryżu, kurczaki, ryby
– te aż do znudzenia. Znakomite desery – owoce, lody, maleńkie ciasteczka rozpływające się
w ustach, dżemy i marmolady. Nie wszystko nam smakuje. Okropny jest chleb z mąki
ryżowej.
– Nieźle – mówię – przytyjecie sobie trochę. Mikołajewski kiwa głową.
– Kto tam przytyje. Ciągle się czeka na czyjś start. Co się zje, zaraz się spali. Nerwy.
Kiedy mówię, że muszę już iść, masażysta prowadzi mnie w stronę bramy.
– Skręcimy teraz w bok na chwilę, coś panu pokażę. Idziemy przez plac opodal
olimpijskiego klubu, gdzie górują nad wszystkim maszty z flagami.
– Ja to już znam, byłem tu kilka razy.
– Nie tu. – I ciągnie mnie trochę w bok między trawniki i alejki. Nagle stajemy przed
niewysokim cokołem, na którym stoi popiersie młodego mężczyzny o skośnych oczach i
przylizanej czuprynie.
– To porucznik Taganawe – mówi Mikołajewski. – W 1925 roku pierwszy przeleciał
samolotem z Japonii do Europy. Niech pan sobie wyobrazi, że równo w rok później tutaj,
gdzie stoimy, wylądował inny lotnik, który leciał z Europy do Japonii. Polski pilot, kapitan
Orliński. Wylądował dosłownie w środku olimpijskiej wioski. Tu znajdowało się kiedyś
sportowe lotnisko.
Pan Marian Mikołajewski jest niezastąpiony. Wszystko wyszpera. Jak znajduje czas? Ile
razy przyjdę, zawsze pochylony nad stołem do masażu. Ugniata mięśnie, wygina ręce i nogi.
A obok przy drugim stole drugi masażysta, Paszkiewicz. Najciężej pracujący ludzie w
olimpijskiej ekipie. Obaj są mocno zbudowani, mają silne ramiona i zręczne ręce.

Środa, 21 października
Wszystko, co było przedtem, zostało przyćmione w ciągu krótkiej minuty. Zawiera ona w
sobie niemal całą syntezę Igrzysk, oczywiście, jeśli spojrzymy na nią jedynie z naszego
punktu widzenia. Cóż, wolno nam mieć czasem „polskie oczy”. Po raz pierwszy w dziejach
naszego sportu, a stanęliśmy na olimpijskiej arenie jeszcze w 1924 roku w Paryżu – a więc 40
lat temu – polski zespół zdobył złoty medal i jednocześnie ustanowił rekord świata!
A jednak deszcz nie spadł. Ranek wstał rześki, chłodny i jasny. Na stadionie znów stawiło
się około 100 tysięcy ludzi. Był to ostatni dzień panowania wszechwładnej królowej sportu.
Byłem dziwnie spokojny. Jeszcze raz sprawdziłem swe obliczenia. W indywidualnym
biegu na 100 metrów wśród czterech najszybszych zawodniczek były aż trzy Amerykanki. W
sztafecie, oczywiście, dużą rolę odgrywają zmiany, lecz czy nasze dziewczęta doprawdy tak
bardzo górują pod tym względem nad najgroźniejszymi przeciwniczkami? Tworzą przy tym
zespół niemal zupełnie nowy. Kirszenstein zastępuje Sobottę na drugim odcinku.
Kłobukowska odbierać będzie pałeczkę od Góreckiej. Niemało mówiło się na ten temat przed
Igrzyskami i w czasie pobytu w Tokio. Bywały wpadki, że te lub ci, którzy byli najszybsi, na
Igrzyskach nie zajmowali nawet ostatniego miejsca. Dyskwalifikacja! Zwycięzcy czasem
przekraczali strefę zmiany, innym razem gubili pałeczkę. Gdzieś na wirażu leżał upuszczony
przez niezręczną dłoń kawałek bambusa. Zgubiły pałeczkę Niemki na Igrzyskach w Berlinie,
wypuszczały ją nieraz szybkonogie Australijki. Napięcie było tak duże w kabinach
sprawozdawczych i wśród zalegających amfiteatr, chwila tak wspaniała, bez reszty
wypełniona oczekiwaniem, że wydało mi się, iż nie trzeba już nic ubarwiać ani opisywać, czy
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one tam w dole drepczą w miejscu, czy stoją nieruchomo; wystarczy po prostu podać
nazwiska i kolejność, w której ustawiają się na starcie. Najchętniej zrobiłbym chwilę ciszy.
Niechaj podenerwują się jeszcze bardziej słuchacze siedzący w Polsce przy aparatach
radiowych! Niech zamilknie głos sprawozdawcy, a ludzie niech wsłuchają się w delikatny
szum stadionu, cichnący coraz bardziej...
Teresa Ciepła już klęczy na torze czwartym. Obok niej czarna Amerykanka White, z
drugiej strony Niemka Frisch. Startują Australijki i Angielki, Niemki i Polki, Amerykanki i
Węgierki, Rosjanki i Francuzki.
– Faworytkami są Amerykanki – przypominam – setkę wygrała Tytus przed McGuire i
Kłobukowską, czwarta zaś była White. Na 200 m McGuire wyprzedziła Kirszenstein... Prosty
rachunek, kto szybszy... Nie chcę robić państwu niepotrzebnych nadziei...
W tym momencie padł strzał.
Ciepła, pokrzepiona srebrnym medalem za płotki, mocno ruszyła z bloków i już po
kilkudziesięciu metrach widać było, że prześciga White. Potem ruszyła Kirszenstein. Biegła
coraz szybciej i raptem widziałem tylko jej rękę wysuniętą do tyłu, a potem już tylko z profilu
jej mknącą sylwetkę pośród pozostałych postaci. Rejestracja faktów. Dobrze zmieniły!
Kirszenstein ciągnie... Jeszcze nie ma jasności sytuacji. Z Polką biegnie złota medalistka
Tytus... Początek wirażu i Halina Górecka wchodzi do akcji. Znów płynna zmiana i
nieustępliwy pojedynek polsko-amerykański. Wrzawa rośnie, gdy 8 sprinterek zbliża się do
krańca zakrętu. Tam stoi sprężona jak do skoku ostatnia z Polek! Ale panna Ewa rusza do
walki z tak ogromnym animuszem, że już po kilkunastu metrach przewaga jej zaczyna rosnąć,
a na 40 metrach przed metą jest bardzo wyraźna.
Wtedy zacząłem krzyczeć na całe gardło: „Złoty! Złoty! Złoty!”
Kłobukowska podskakuje w górę z radości, biega tam i z powrotem. Ale już koło niej
pojawia się jakiś działacz japoński. Wyciąga rękę po pałeczkę. Stanowczy gest Polki. Nie!
Nie oddam za żadną cenę! Proszę odejść! I znów podskakuje, biega, ustać nie może w
miejscu. Japończyk jeszcze raz podchodzi. Znów gest, że nie!
Już zebrały się wszystkie o kilka metrów za linią mety, ściskają się, całują, jak to baby.
Po kilkudziesięciu minutach znów stoją na stadionie, ale już w innym miejscu. Na samym
środku – najpierw za białym podium, a potem na jego najwyższym stopniu. Zrobiły zwrot w
prawo i podniosły głowy. Patrzyły wraz z tłumami na szczyt korony stadionu. Na trzy cienkie
maszty i na trzy flagi. Najwyżej wznosi się biało-czerwona. Rozlegają się dźwięki polskiego
hymnu.
Trzy zespoły uzyskały czasy lepsze od rekordu świata. Polki 43,6, Amerykanki 43,9,
Angielki 44,0. Czwarta na mecie sztafeta radziecka wyrównała dotychczasowy rekord świata
(44,4). Rekord naszych pań przeszedł najśmielsze oczekiwania. Był to jeden z
najwspanialszych wyników Igrzysk.
Siedzący w sąsiedniej kabinie reporter amerykański powiedział mi, kiedy umilkł hymn, że
Polki wygrały nie tylko zdecydowanie, ale i jak najbardziej zasłużenie. „Powinien wygrać ten,
kto przed walką się uśmiecha; nasze dziewczęta były ponure”.
Chyba czas, żeby napisać o sukcesie panów.
Nasza sztafeta biegła w składzie: Zieliński, Maniak, Foik, Dudziak. Mieli szósty tor o
łagodnych krzywiznach. Wszyscy pobiegli znakomicie. Zieliński poszedł jak burza i nadrobił
półtora metra na Draytonie, Maniak uciekł może trochę za późno, ale nie wypuścił przed
siebie Amerykanina; Foik wywalcza co najmniej remis ze Stebbinsem – i oto Dudziak o pół
metra na czele! Amerykanin dopiero na trzeciej... czwartej pozycji... Wszyscy biegną niemal
razem. Lecz oto do walki włącza się Hayes. Potworna siła przytłumiająca miękkość i
harmonię ruchów. Kilka potężnych susów i już jest na czele. Dudziak drugi, odpiera
wszystkie ataki szybkonogiego Francuza Delecour i tak wpada na metę.
39,3 sekundy! Zaledwie o 0,3 sek. wolniej niż Amerykanie. Polacy uzyskują lepszy czas
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niż dotychczasowy rekord olimpijski. Zwycięzcy poprawiają rekord świata. Francja
przegrywa z nami, mając ten sam czas. Jamajka i ZSRR zaledwie o 0,1 sek. w tyle.
Wenezuela i Włochy mają ten sam wynik – 39,5. Ósma Anglia – 39,6. Fenomenalny bieg,
znów największy w dziejach sportu!
Wprost nie chce się wierzyć w srebrny medal Polaków. Gdy obudzę się jutro rano, będę
myślał, że to sen... Co prawda, zawsze należeliśmy do zespołów dobrze zmieniających
pałeczkę. Chyba najlepiej czynili to zwykle sprinterzy radzieccy. W konkurencjach
indywidualnych nie odgrywali większej roli, ale w biegu rozstawnym zawsze byli groźni.
Amerykanie za to kiepsko zmieniali, lecz zawsze mieli w ręku czterech asów... Teraz mają
jednego. Też wystarczył.
Bikila Abebe biegnie samotnie po maratońskiej trasie, zmarszczony i mokry ze zmęczenia.
Co pięć minut wylewa sobie na głowę kubek wody, którą podaje mu obcy człowiek, stojący
na skraju chodnika. Kiedy Etiopczyk biegnie po trasie, w jego wysiłku jest dostojeństwo.
Kiedy przybędzie do mety, zachowa się tam jak uszczęśliwiony chłopiec. Nie będzie mógł się
opanować. Oto szczęście człowieka uchwycone przez miliony oczu. Wszyscy są jednakowo
wzruszeni.
Ale teraz widownia przeżyje szok. Tsuburaya wbiegł na stadion jako drugi i zdawało się,
że srebrny medal już jego. Wtem pojawił się w bramie następny maratończyk. Brytyjczyka
poderwała bliskość mety i powolność ruchów biegnącego przed nim Japończyka.
Przyspieszył więc. Japończyk chwiał się już na krótkich nogach, biegł jak we śnie,
półprzytomny, ostatkiem woli. I niedaleko celu Tsuburaya przegrał srebrny medal w obliczu
własnej widowni. Chwila ciszy na stadionie. Nie słychać jęku rozpaczy. A potem brawa,
jakby nic się nie stało. Jakże oni umieją ukrywać swe prawdziwe uczucia!
Zakończenie maratonu obserwowałem już nie z kabiny, lecz stojąc na schodach w
przejściu między sektorami zapełnionymi przez tłumy. Ogromnie spieszyło mi się na
półfinały boksu.
Lecz zatrzymuje i przykuwa wzrok chuda, czarna sylwetka rozciągnięta na trawie. 5 minut
gimnastyki zwycięzcy maratonu.
Skłony, przysiady, wymachy rąk i nóg. Nie może pohamować szczęścia i dumy. Każdy
wyrzut chudych ramion w górę to okrzyk:
„Za chwilę zobaczycie tamtych...! Ledwo biegną... A ja... proszę. Wcale nie jestem
zmęczony”. Bikila Abebe znów zrywa się z trawy i znów siada. Skłony, wymachy rąk i nóg.
Niezwykłe było zachowanie zwycięzcy. Tak jak czymś jedynym w swej wymowie był
jego bieg. Prześcignął wszystkich, a pokonanie trasy, zdawało się, nie było dlań żadnym
trudem. Fenomenalne dziecko natury, zrodzone i wyrosłe w zgoła odmiennych warunkach,
które zahartowały ten organizm. Wszak w Afryce tamtejsi mieszkańcy przywykli do
pokonywania ogromnych przestrzeni na własnych nogach.
Pojedynek Czernika w olimpijskim szerokim finale śledziłem, niestety, z oddali. W
samochodzie było radio, więc doszedł uszu jakiś strzęp relacji, lecz akurat sprawozdawca
japoński opowiadał o skoku Brumela, gdyż z potoku słów zrozumiałem tylko dźwięk
nazwiska. Potem w trakcie walk bokserskich nie wiedziałem, jak toczą się losy. Prowadziłem
relację z doskonałego pojedynku Grudnia z amerykańskim Murzynem Harrisem. Doskonale
wyszkoleni pod względem technicznym stoczyli ładną walkę. Polak wygrał zasłużenie, ale
nieznacznie.
Wkrótce ciężką porażkę poniósł Tadeusz Walasek, przegrywając przez to ze znakomitym
Rosjaninem Popienczenko. Po kilku nokautach nagle spadł na ring ręcznik rzucony ręką
trenera Stamma, znak zakończenia walki, poddania się.
Z hali Karakoen jadę znów autem do NHK. Na ulicach straszne zatory, jedziemy wolno,
często stajemy przed czerwonymi światłami. Radio jest włączone. Słyszę teraz głos
sprawozdawcy amerykańskiego. Rozstrzygająca faza skoku wzwyż. Już tylko trzech
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zawodników walczy o złoty medal. Nie ma Czernika! Nie ma go na pewno, gdyż wciąż
powtarzają się tylko trzy nazwiska: Brumel... Thomas... Rambo... Walery kontra dwaj
Murzyni z USA!
W mieście już noc. Tysiące świateł pada na asfalt ulicy. Przez okna widać przesuwającą
się po chodnikach ciżbę ludzi.
Zaczęli skakać w południe, a więc walczą od sześciu godzin. Sprawozdawca umiejętnie
wykorzystuje dramat, który ma przed oczyma. Robi częste pauzy. A kiedy jeden z trzech
ostatnich zawodników szykuje się do skoku, rzuca tylko krótko nazwisko.
Thomas...! I cisza, w radioodbiorniku słychać tylko szmer stadionu. Brumel!... Cisza. A
potem huragan braw. A teraz Rambo!... Jeszcze raz przekonuję się, jaką potęgą jest radio.
Siedzę w jadącym samochodzie, przed sobą mam mokrą szybę i dwie wycieraczki rytmicznie
ścierające z niej wilgoć, perspektywę ulicy i biały pas przed maską samochodu. A jednak...
jestem na stadionie! Widzę Thomasa, jak stoi nieruchomo i patrzy na poprzeczkę. Wysoki,
szczupły, czujny, lecz rozluźniony. Piękna głowa na kształtnych ramionach. Inny Thomas niż
ten w Rzymie. Spokojny i opanowany.
Rambo za pierwszym razem pokonał wysokość 2,14!
Pauzy teraz coraz dłuższe, gdyż skoczkowie są już bardzo zmęczeni. A potem 2,16 – i
Brumel od razu za pierwszym razem! Thomas poprawia skok, Rambo zaś dopiero w ostatnim
skoku im dorównuje. To decyduje o kolejności i rozdziale medali. Brumel przed Thomasem,
lecz obaj osiągnęli tyle samo – 2,18 m.
Dlaczego Czernik przegrał? Nie podzielałem optymizmu wielu kolegów, kiedy
zobaczyłem naszego skoczka w wiosce po przyjeździe z kraju. Był szalenie mizerny.
Choroba, którą przebył tuż przed odlotem, wycisnęła wyraźne ślady. Nie, Czernik nie był w
normalnej formie, choć na ostatnim treningu uzyskał wynik 2,12. Któremu zawodnikowi
może wyjść na zdrowie cała seria zastrzyków przeciwko gorączce? Na zdrowie zastrzyki
podziałają, ale formę sportową wraz z bakteriami mogą zabić.

Czwartek, 22 października
Jakże niezmierzone i wciąż obce jest to miasto! Szumi jak ocean, cicho, lecz potężnie.
Jego odgłosy przenikają ściany, wciskają się przez uchylone drzwi balkonu, są słyszalne
nawet we wnętrzu mego tymczasowego mieszkania. Obok mały stolik z kwadratową lampą,
w nogach posłania miękka kotara i rozsuwane drzwi, za którymi wąski, długi balkon, a dalej
ciemna czeluść czterech pięter. W dole podwórko, brama, dwa korty tenisowe, wąska ulica i
mur, za którym rozpościera się stary cmentarz. W rogu pokoju żelazna szafka na bieliznę i
ubranie, stół do pracy. Za głową drewniana ścianka odgradzająca od kuchni.
Potem korytarzyk wyprowadza na hotelowy balkon, gdzie jeszcze większa jednostajność:
drzwi obok drzwi, kryjące takie same kwatery jak ta. Lampa jarzeniowa umieszczona pod
sufitem rzuca trupie światło na sprzęty i ściany.
Jakże niezmierzone jest to miasto! Nie zmniejszyły jego ogromu dni, które są już za mną,
ani poznane fragmenty ulic, kształt budynków, ani ludzie widziani na co dzień. Krążę po nim
od trzech tygodni, przenosząc się z dzielnicy do dzielnicy, poznaję ludzi i smak potraw, śpię i
budzę się tu, przeżywam wiele małych i dużych wzruszeń. Lecz wciąż miasto jest obszarem
zamkniętym, choć przyjaźnie uśmiechniętym. Poznawanie czegoś jest próbowaniem
przeniknięcia tajemnicy. Tokio pozwala jedynie na siebie patrzeć.
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Piątek, 23 października
Olimpijskie finały boksu z udziałem czterech Polaków. Oto waga lekka. Grudzień i
Barannikow w ringu. Miałem za sobą jeszcze jeden odcinek reportażu z finału wagi koguciej,
byłem więc już rozgrzany, a wielka stawka pojedynku, który się rozpoczynał, zmuszała do
koncentracji.
Wydawało mi się, że zdania układają się płynnie, że są wyraziste. Wpiłem się wzrokiem w
dwie sylwetki tańczących między linami pięściarzy. Zanim wyszli z narożników, zdążyłem
ich krótko scharakteryzować, a potem rozgrywające się wydarzenia już tylko pomagały.
Walka była zacięta i ciekawa.
Wtem siedzący obok mnie red. Tadeusz Pyszkowski, z którym na zmianę prowadziłem
transmisję, zaczął nerwowo machać ręką, co trochę wytrąciło mnie z toku narracji. Wreszcie
trącił mnie w bok i powiedział:
– Nic się nie nagrywa. Zaczynaj jeszcze raz.
Właśnie minęła połowa pierwszej rundy. Zaczynam od początku, a oni walczą. Od czasu
do czasu zerkam na twarz kolegi, jakby chcąc wyczytać z niej, czy teraz już jest wszystko w
porządku. Ma minę niewyraźną. Mówię jednak dalej i zerkam na niego. Kiwa głową, że
wszystko w porządku. Potem stwierdza:
– Źle! Wciąż nic nie dochodzi do studia. Jeszcze raz! Właśnie Barannikow jest w pełnym
ataku, ale Grudzień umiejętnie kontruje, robi dwa ładne uniki i trafia celnie, idącego do
przodu przeciwnika. Akcje toczą się szybko. Chcę zaczynać po raz trzeci, lecz pada gong.
Minuta przerwy. Nie ufając teraz nikomu, korzystam i błyskawicznie telefonuję do studia,
pytając, co się dzieje. Jakieś uszkodzenia na linii łączącej salę Karakoen z gmachem NHK.
Teraz powinno pójść dobrze. Druga runda rozpoczęta. Zaczynam relację po raz trzeci.
Pojedynek jest coraz szybszy, a siły przeciwników niezmiernie wyrównane. Trzeba uważnie
patrzeć, śledzić każdy cios i każdą zasłonę.
Lecz po 30 sekundach narracji słyszę dzwonek telefonu stojącego na stoliku.
– Nic nie poszło, ale już naprawiliśmy uszkodzenie. Może pan teraz zaczynać. Wszystko w
porządku.
Nie opiszę wściekłości, jaka mnie ogarnęła. Robię chwilę przerwy, by wciągnąć głęboko
powietrze w płuca. To podobno uspokaja. Słuchacza nic nie obchodzi złość reportera. Więcej,
reporter nie może zdradzić się ze swym prywatnym rozdrażnieniem. Wiem, że za chwilę, za
kilka sekund, rozpocznę po raz czwarty relację z finałowej walki Józefa Grudnia i muszę być
czujny, i spokojny. Do końca drugiego starcia pozostało zaledwie 10 sekund. W tym
momencie rozpoczynam. Niefortunna chwila: gong! Tyle się już wydarzyło! Nie wiem, nie
pamiętam, o czym mówiłem, co podkreślałem, zamazał mi się zupełnie ton i barwa walki.
Technika często przeszkadzała mi w pracy. Jakby mściła się za to, że nie znam się na niej.
Zaczynam po raz czwarty. Już nie było zakłóceń. Patrzyłem na ring, trzymając usta blisko
mikrofonu, starając się całkowicie wczuć w naszego zawodnika i być razem z nim. Tylko
gdzieś w podświadomości błąkała się żałosna myśl: „Ach, dlaczego właśnie dziś? W czasie
pierwszej finałowej walki Polaków!” Uczucie żalu, którego nie mogłem się pozbyć,
przemieszane z ogromną radością, kiedy po twardej, zażartej walce ogłoszono światu, że złoty
medal zdobył Polak.
Kiedy odegrano hymn, kolega siedzący obok szepnął mi do ucha:
– Powiedz słuchaczom, że zaraz będą mieli Grudnia przy mikrofonie.
Lecz w tym momencie na ring wszedł następny polski finalista, Kulej, ze swym
radzieckim rywalem. Sprawozdanie z tej walki miał prowadzić kolega. Zerwałem się więc z
miejsca, żeby poszukać Grudnia. Miałem niewiele czasu, około 10 minut, gdyż tyle mniej
więcej trwa walka. A nuż zakończy się przed czasem?
Hala rozbrzmiewała okrzykami skierowanymi pod adresem bokserów, był tłok,

62

przeciskałem się więc przez wąskie przejścia, by trafić do szatni dla zawodników. Jak na
złość nie mogłem znaleźć odpowiedniego wyjścia z hali. Zanim je znalazłem, rozpoczęło się
już drugie starcie.
Jestem teraz już w podziemiach hali. Bary i restauracja, rekreacyjne pomieszczenia dla
sędziów i oficjeli, lecz gdzież, u licha, szatnie?
Dlaczego nie pytasz, myśli w tej chwili Czytelnik. Ależ pytam, tylko nikt mnie nie
rozumie. Porządkowymi i bileterami są przecież Japończycy. Jeden bierze mnie za rękę i
długo prowadzi.
– Nie, to nie tu! – wołam ze złością po polsku. Na drzwiach mała czarna tabliczka z
sylwetką mężczyzny.
Zdziwienie Japończyka jest większe niż moja pasja. Słyszę grzmot oklasków. Znak, że
kończy się druga runda Kuleja. Biegnę w lewo, to w prawo. Wreszcie jest!
Tak, to muszą być szatnie! Długi szpitalny korytarz z rzędami jednakowych drzwi.
Otwieram pierwsze z brzegu. Pusto. Drugie – jakiś Murzyn. Trzecie drzwi. W środku
samotny bokser siedzi na krześle z twarzą ukrytą w brązowych kulach rękawic. Kiedy
wtargnąłem, podniósł oczy znad rąk, był półprzytomny. Wyglądał, jakby się modlił. Czarna
kręcona czupryna i ciemny wąsik.
Kasprzyk! Tak, przecież on za chwilę wyjdzie do walki. Na sekundę zapominam o
Grudniu, który już zwyciężył, teraz wydaje mi się najważniejszy ten, którego finał dopiero
czeka.
– Panie Kasprzyk... – mówię tylko to, ale chyba serdecznie, gdyż bokser uśmiecha się. –
Nie mam ani sekundy, szukam Grudnia. Gdzie on? Niech pan się trzyma!
Kasprzyk nie mówi nic, tylko wskazuje niezgrabnie ręką na ścianę. A więc w sąsiednim
pokoju jest Grudzień.
– Wszystko będzie dobrze – wołam od drzwi. – Niech pan się trzyma! – Wpadam do
Grudnia. Jest! Udziela właśnie wywiadu jakiemuś sprawozdawcy z Niemiec. Przepraszam i
ciągnę go za rękę.
– Panie Józefie, ani chwili do stracenia. Zaraz kończy się walka Kuleja. Już jest pan
zapowiedziany w radio. – Przeciskamy się z powrotem przez widownię. Drogę, na szczęście,
już znam. Kiedy idziemy koło ringu, nagle Grudzień mówi prosząco:
– Przystańmy na chwilę, zobaczymy, jak Jurek walczy. Stajemy. Pod reflektorami lamp,
między drgającymi linami, dwie słabnące sylwetki pięściarzy. Z trudem podnoszą już
rękawice. Zadają ciosy, czy raczej już tylko pchają. Są wyczerpani do cna. Kto wygra? –
patrzymy na siebie z Grudniem bezradnie. A potem idziemy dalej, gdyż właśnie pada
końcowy gong. Jesteśmy na naszym stanowisku, kiedy ogłaszają zwycięstwo Kuleja. A więc
drugi złoty medal! Widzę, że Grudzień jest bardzo wzruszony, kiedy pręży się na baczność.
Właśnie grają hymn koledze.
W ring wchodzi teraz Kasprzyk z kolejnym bokserem z ZSRR.
– Panie Józefie, musi pan jeszcze poczekać. – Siadam naprzeciw mikrofonu, bo teraz kolej
na mnie.
Tak, Kasprzyk wygrał zasłużenie. Bił się z ogromną zaciętością. Przez pierwsze dwie
rundy wyższy i lżej skaczący Tamulis starał się wysoką techniką paraliżować energiczne
akcje Polaka. Lecz coraz częściej ciosy Kasprzyka dochodziły celu. W ostatnim starciu ruszył
do ataku ze zdwojoną energią. Trzecia runda, to wyraźna przewaga Polaka. Już nie było
wątpliwości, kto zwycięży.
Kiedy ogłoszono werdykt i odwróciłem na chwilę głowę, zobaczyłem za sobą nie tylko
Grudnia, ale i Olecha, i Stamma, i Kuleja, a chwilę po hymnie i wciągnięciu flagi, pojawił się
także nowy zwycięzca.
Stanowiliśmy sporą grupę i zasłanialiśmy siedzącym widzom, gdyż rozpoczęła się
następna walka. Zaczęto dyskretnie psykać, więc poprosiłem gości, by kucnęli w przejściu

63

pomiędzy naszym stanowiskiem i rzędami krzeseł dla widzów. Kucnąłem i ja, wziąwszy
mikrofon do ręki. Wędrował on potem przez kilkanaście minut z rąk do rąk. Mówili o swoich
walkach i przeżyciach. Publiczność japońska patrzyła w naszą stronę – na grupę mężczyzn w
dresach, pochylonych nad małym metalowym mikrofonem. Polska chwila wzruszenia i
radości. Tryumf bokserów. Masażysta Zalewski przy okazji wzruszył się tak bardzo, że głos
załamał mu się i trzeba było za niego mówić. Stamm powiedział krótko:
– Pracowaliśmy dość solidnie i teraz są wyniki. Kasprzyk w czasie wywiadu radiowego po
zwycięstwie trzymał się za rękę i trochę krzywił. Nie wiedziałem o jego kontuzji.
– Ręka pana boli? – zapytałem wprost do mikrofonu. I wtedy padło po raz pierwszy
sensacyjne wyznanie:
– Złamałem palec. Każdy cios sprawiał niewymowny ból. Musiałem jednak bić i tą ręką,
inaczej przeciwnik by się domyślił, co się stało. Ale to była właśnie ta walka, w której nic
poza zwycięstwem nie było ważne. Musiałem wygrać. Pan rozumie... Ja i złoty medal...
Stało się to już w pierwszej rundzie. Padł wreszcie gong, więc idzie do narożnika i siada
ciężko na stołku. Stamm zaczyna go wachlować ręcznikiem. Milczą. Mija 20 sekund.
Wreszcie Kasprzyk mówi cicho:
– Złamałem palec, panie trenerze.
Cisza. Stamm wachluje dalej. Wreszcie rzuca:
– Pewnie tylko wybiłeś?
– Nie. Złamałem.
Patrzą na siebie. Ręcznik nie przestaje furczeć w rękach Stamma.
– Do końca jeszcze 6 minut. Wytrzymasz?
– Wytrzymam – mówi po chwili namysłu. W tych wszystkich zasługach i aktach ambicji
oczywiście mają ogromny udział trenerzy: Stamm i Szydło oraz kierownik ekipy bokserów
doktor Moskwa. Grono młodych ludzi obdarzonych przez naturę bojowością i silnym
uderzeniem z obu rąk, ćwiczących systematycznie, by te uderzenia były celne i mocne, grono
młodych ludzi, z których nie wszyscy byli świętoszkami, tworzyło na Igrzyskach drużynę
wzorową. I w tym właśnie doszukuję się przyczyny, iż drużyna, składająca się nie z
wybitnych talentów, niemal w całości doszła do półfinałów olimpijskich. Pochwała
sumienności i postawy. Chyba największy komplement.

Sobota, 24 października
Zamknięcie Igrzysk! Wielki wspaniały teatr pełen smętku. Kiedy stadion przy
wygaszonych światłach tonął w pomroce, wyglądał jak pełen grozy gigantyczny wąwóz. Ta
dziwna muzyka, rozdzierające pienia, nie chciało się wierzyć, że w dole, w ciemnościach na
trawie stało kilka tysięcy młodych, wesołych i nad wyraz zdrowych ludzi. Zasłoniła ich
ciemność. Wyczuwało się tylko, że stoi tam tłum. Grały martwe rekwizyty, oświetlone
rzęsiście długimi smugami reflektorów. A więc trzy flagi: Grecji, Japonii i Meksyku, a więc
znicz szarpany przez wiatr, purpurowy i groźny. Kiedy zgasł, zdawało się, że na zawsze.
Kiedy zapadła kurtyna i zapaliły się na lewej tablicy wielkie litery „Mexico City”, kiedy
odłożyłem już mikrofon, podziękowawszy słuchaczom za wspólnie przeżywane wzruszenia, i
poczułem, że służba jest zakończona, postanowiłem wraz z kolegą pójść wreszcie na
olimpijskie boisko.
Gdy tam staliśmy, nagle przemknęła obok nas grupa młodych ludzi. Uroczystość
właściwie dobiegła końca, lecz oni jeszcze raz wrócili na stadion. Biegli raźnym krokiem jak
rozbrykani sztubacy. Ruszyli po owalu bieżni, lecz w odwrotną niż zwykle stronę. Prowadził
ich Snell, bo byli to chłopcy z Nowej Zelandii. W kapeluszach, marynarkach i flanelowych
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spodniach, w normalnych butach bez kolców biegli szeroką ławą po wirażu, po prostej, a
potem znów zatoczyli łagodny łuk, kierując się w miejsce najbliższe honorowej trybuny. Tu
się zatrzymali. I raptem kilkunastu młodzieńców zaczęło tańczyć rytmiczny, pełen wyrazu i
temperamentu piękny taniec dzikich ludów, które zmieszkiwały wyspę, zanim osiedlili się na
niej ich dziadowie. Ten sam taniec zademonstrowali Snellowi koledzy, kiedy szedł na podium
zwycięzców. A teraz dla cesarza Japonii!
Starszy pan w okularach w ciemnym garniturze siedział jak zawsze nieruchomo w swej
loży. Patrzył na tańczących sportowców. Była to chwila pewnego zaskoczenia, gdyż zapewne
nikt z otoczenia cesarza ani nikt z organizatorów nie przewidywał, że takie właśnie będzie
zakończenie uroczystości... Na chwilkę zapadła głęboka cisza. A potem cesarz lekko się
uśmiechnął. Nowozelandczycy zaś przyjęli postawę pełną godności i zaczęli się nisko kłaniać.
Raz, drugi i dziesiąty. Kłaniali się tak przeszło minutę. W ten sposób dziękowali
gospodarzowi za przyjęcie, świetną organizację i znakomite stadiony, na których mogli bić
rekordy, a chyba dziękowali także za wspomnienia, które zachowają do starości.
To były znów najwspanialsze Igrzyska – większe niż te w Rzymie, które tak lubiliśmy –
nie tylko ze względu na poziom sportowy, lecz przede wszystkim na obszar oddziaływania.
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Azji! To ma swoją wymowę. Europa i Ameryka
organizowały już Igrzyska wystarczająco często. Dla Afryki i Azji Igrzyska były tylko
świętem sportowym. Te w Tokio stały się chyba czymś więcej: dla Japonii były na pewno
świętem narodowym. Przedstawiciel dużej agencji japońskiej Kyoto News Service powiedział
mi dzisiaj:
– My, Japończycy, mamy dość bogatą historię, liczącą, bądź co bądź, kilka tysięcy lat.
Lecz na dobrą sprawę po raz pierwszy po tylu wiekach nasz naród zetknął się bezpośrednio z
przedstawicielami innych narodów. Świat przyjechał do nas. Przeciętny Japończyk, który
nigdy nie wychylił nosa poza swoje wyspy, teraz codziennie spotykał na ulicy, stadionie, w
metro i autobusie Europejczyków, Amerykanów, Murzynów. To było fascynujące.

Poniedziałek, 26 października
Dziś odbyłem wycieczkę na Fudżijamę, słynną świętą górę, która właściwie nazywa się
Fudżi-Son. Przy okazji przeżyłem jedyną w swoim życiu emocję. Szofer naszego autokaru
zgubił resztę ogromnej wycieczki olimpijczyków i, jak żartowaliśmy, chcąc ratować honor
Japonii, zmobilizował wóz policyjny i gnał za nim po serpentynach nad kilometrowymi
przepaściami. Jechaliśmy do tego prawą stroną, a w Japonii, po brytyjsku, obowiązuje zasada:
keep left. Przy gwałtownych skrętach tył długiego autokaru zawisał nad przeraźliwą
stromizną, zza zakrętów co chwila wyłaniały się jadące naprzeciw cysterny z benzyną. Istne
„dżibaku”, prawdziwa zabawa w chowanego ze śmiercią!
To była prawdziwa emocja, lecz wartość wycieczki oceniliśmy dopiero blisko szczytu.
Najpierw, na zboczach góry, lasy zwalone przez tajfun, który przeszedł tędy wczoraj albo
przed rokiem, potem coraz silniej parująca ziemia – kłęby białej pary buchające w górę.
Potem chmury. Nic nie widać, posuwamy się wolno. I nagle wszystko przerywa się. Na ziemi
śnieg, nad głowami błękit nieba. Jesteśmy na wysokości blisko trzech tysięcy metrów. Gdzieś
ponad nami szczyt dziwnej i tajemniczej góry – teraz już niewidoczny Fudżi-Son. Był czas,
że niemal każdy samolot, który ośmielił się wzlecieć ponad szczyt, nieuchronnie spadał jak
kamień w przerażający krater. Jakby ściągała go w dół tajemnicza ręka mściciela! Nie wolno
przelatywać nad Świętą Górą! Za tę śmiałość musisz być ukarany!
Dziwna to była legenda. Szerzyła się powszechnie, choć niejeden mieszkaniec Tokio
mówił, że ci, co ginęli, popełniali po prostu samobójstwo. Tak czy inaczej, przelot ponad
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Fudżi-Son kończył się najczęściej tragedią. Dopiero później okazało się, że przyczyna
upadków maszyn była inna. Gardziel krateru ma potężny wdech. Fudżi-Son od czasu do czasu
ciężko wzdycha, a powstająca wówczas próżnia wciąga w głąb samoloty. Dno krateru tworzy
ponoć całe cmentarzysko pogruchotanych maszyn.
Mieliśmy piękną, słoneczną pogodę. Kiedy zatrzymaliśmy się na piątej stacji, ostatniej, do
której mogą dojechać pojazdy, trzeba było jeszcze przejść kilkaset metrów w bok, aby szczyt
świętej góry odsłonił się w całej okazałości. Stromy, o idealnie symetrycznej linii stożek,
obramowany białym wianuszkiem śniegu. Góra jak z bajki, pogodna i spokojna.
Obok przystanku dla autobusów wielki plac, stragany i stoły, a na nich najrozmaitsze
pamiątki: japońskie kapelusze w kształcie stożka o szerokim rondzie, popielniczki, talerze,
miski, malowidła i bohomazy, przedmioty domowego użytku – a wszystko z wizerunkiem
Fudżi-Son. Nieco powyżej – ruiny starej świątyni, do której trudno się dostać przez zwalone
pnie drzew, gęste krzaki i rozpadliny.
Tłum olimpijczyków przywiódł tu na dwie godziny wiele hałasu, śmiechów i rozbrykanej
młodości. Na krótki czas ożywiliśmy zagubioną w górach polanę leśną, zrobiliśmy parę
tysięcy fotografii i porozdawaliśmy cukierki dzieciom.
Na trasie tysiące japońskich dzieci. Dowiedziały się, że tędy przejeżdżać będą olimpijscy
goście. Wrzucają do aut chorągiewki swego kraju i kwiaty. Oczy mają ciekawe i ogromnie
życzliwe. Wiele z nich widzi po raz pierwszy białych ludzi, gdyż osiedla leżą na pustkowiu.
Tego samego dnia po południu poszedłem do NHK, aby oddać czapeczkę z mikrofonem
do magazynu. Po raz ostatni jestem w tym ogromnym gmachu. Dziękujemy sobie za
współpracę i żegnamy się. Daję ostatnie dwa polskie olimpijskie znaczki – jeden hostessie,
która często załatwiała nam najrozmaitsze sprawy, drugi naczelnemu inżynierowi. A potem
mówię pięknie się kłaniając: Sayonara – co po japońsku znaczy do widzenia – i wychodzę.
W gmachu już pusto, ale w ogromnym holu, naprzeciw palmy, przy czwartym biurku
niezmiennie siedzą trzy japońskie panny. Ostatni spacer po śliskiej posadzce. Kłaniają się tak
samo nisko i długo, z tymi samymi uśmiechami, jakimi witały mnie, kiedy zjawiłem się tu
przed trzema tygodniami.
Sayonara, piękne panny! I my pewnie już nigdy więcej nie zobaczymy się w życiu.
Przedostatni dzień pobytu w Japonii. Kręcimy się po mieście w trochę sentymentalnym
nastroju. Czas pożegnań. W drodze do Press House przechodzę jak zawsze koło jasnoszarych
murów i wielkich matowych okien, za którymi mieściło się biuro IBM obliczające wyniki.
Nie dochodzi stąd już szum maszyn. Wszystko jest dawno obliczone, wydrukowane,
przekazane do rąk dziennikarzy.
Przedostatnia kolacja w restauracji. Niektóre stoliki już wolne. Ale gejsza siedzi przy
pianoli i gra. Jak pierwszego dnia, przeplatają się dźwięki melodii z całego świata. Kiedy
milknie Wołga-Wołga, podnosi się od stolika starszy siwy pan i przechodzi dostojnym
krokiem przez całą salę. Zatrzymuje się na chwilę przy pianoli, coś szepcze japońskiej
dziewczynie, która wstaje zapłoniona, i kładzie przed nią na brązowym blacie pianoli maleńki
pakiecik. Potem wraca koło stolika, przy którym jem kolację, więc wstaję, by pożegnać się z
kolegą.
– Do swidania, panie Lwow. Co to za flirty z tą dziewczyną? – I żartobliwie grożę palcem.
Starszy mężczyzna uśmiecha się i mówi:
– Dałem jej w prezencie małą broszkę z Moskwy, z podziękowaniem za pieśń mojego
kraju, którą grała dla mnie każdego wieczoru.
I odchodzi. Jest jednym z najstarszych dziennikarzy i zarazem jednym z najlepszych
speców lekkiej atletyki.
Sala opustoszała dziś szybciej niż zwykle. Wszyscy idą spać wcześniej. Jutro od rana
szykuje się wielka wyprawa dziennikarska do sklepów po zakupy.
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Wtorek, 27 października
Od rana do późnej nocy krążę po mieście. Chcę nasycić się nim jeszcze, utrwalić jak
najmocniej w pamięci świat, który mnie jeszcze otacza, a z którym wkrótce się rozstanę.
Domy, ulice, ludzie.
Ale powróćmy do wrażeń olimpijskich!
Przed czterema laty wiadomo było – kto. Nie ulegało to wątpliwości. Mogła nią być tylko
ona: wysoka, smukła, ciemna, bajecznie zgrabna i stale uśmiechnięta, paradująca jak ulicznik
włoski w śmiesznym kapelusiku za sto lirów. Zdejmowała go tylko na chwilę, kiedy
wskakiwała na podium zwycięzców. Wilma Rudolph – nie koronowana królowa rzymskich
Igrzysk. W Tokio nie było królowej ani króla.
I pod tym względem Igrzyska japońskie różniły się od poprzednich. W Berlinie dominował
Owens! W dwanaście lat później, po przerwie wojennej, bezapelacyjnie tryumfowała
Holenderka – Blankers Koen. Wygrała wszystkie swoje starty. Teraz przyjechała do Tokio,
ale jako kierowniczka ekipy lekkoatletek holenderskich, w której była... jej córka.
Cztery lata po Londynie były Helsinki i Zatopek. Król Igrzysk objawił się od razu. Kiedy
wygrał pierwszy bieg, wszyscy wiedzieli, że wygra i następne. W Melbourne najbardziej
wyróżnił się Włodzimierz Kuc. Zdobył co prawda już tylko dwa złote medale, ale w biegach
długich nadeszły czasy ogromnej specjalizacji. Dlatego też fachowcy orzekli, że taki śmiałek,
który by odważył się uczestniczyć w biegach na 5 km, 10 km i w maratonie, już więcej się nie
pojawi. Fachowcy, jak fachowcy, tylko częściowo mieli rację. W Tokio był taki śmiałek:
Ron Clarke. Startował kilkakrotnie, lecz zdobył tylko jeden i to najskromniejszy medal.
Gdybyśmy chcieli kreować najbardziej zachłannego bohatera tokijskiej Olimpiady, to byłby
nim właśnie Australijczyk. Lecz idzie mi o największą indywidualność. Więc kto?
Mogę zaproponować kilka nazwisk. Podam je w kolejności alfabetycznej. A więc na
początek ktoś wspaniały. Jego inicjały: A. B. – Abebe. Nie ma dziś chyba człowieka, który by
go nie znał i nie lubił. W Rzymie, przed czterema laty, poza Etiopią nikt nie słyszał. W Tokio
nie tańczył wprawdzie po zwycięstwie, lecz gimnastykował się na murawie boiska. Sto
tysięcy Japończyków oniemiało z podziwu. Abebe jest pogodny, ale nierówny w
usposobieniu. Jakby sam nie wiedział, jak chce ułożyć swoją przyszłość. Najpierw zwierza się
dziennikarzom, że ma już dość i wycofuje się ze sportu, a w pięć minut później oświadcza
innym, że dopiero w Meksyku pokaże, jak się biega. Kaczki dziennikarskie powstają czasem
nie z winy dziennikarzy, lecz po prostu tworzy je zawodnik. Zresztą, czy w tak uroczystym i
ważnym dla siebie dniu człowiek zawsze musi wiedzieć, co naprawdę zamierza?
Może „najszybszy człowiek” – Bob Hayes? Lecz jest jedno ale: nie próbował nawet
startować na 200 m. Bał się? – ale kogo?... Pewnie Carra, a może i innych
dwustumetrowców? Tak, mimo wszystko byli już sprinterzy bardziej od niego wszechstronni.
200 m. Brak tego jednego listka do pełnej chwały. Ktoś powiedział o Hayesie: to żaden
sprinter! To huragan. Że niby siły starcza mu tylko na 100 metrów.
Jest jeszcze Oerter. Już trzy razy z rzędu zwycięża w dysku na Olimpiadach. Potężny i
posępny jak jego los przed Igrzyskami. Trochę taki „amerykański Szmidt”, gdyż i on
heroicznie walczył z przewlekłą kontuzją. Nie mógł trenować obrotu, zatrzymywał go
przeraźliwy ból krzyża. By nie zwiotczały mięśnie dłoni, podrzucał i łapał godzinami dysk –
na spacerze, przy oknie, kiedy patrzył na treningowe boisko na boisku, gdy nie mógł już
wysiedzieć w domu. Przełamał się i znów rzucił najdalej.
Jeśli mamy „amerykańskiego Szmidta”, jakże nie wyróżnić „polskiego Oertera”?
Oczywiście w gronie największych bohaterów Igrzysk musi być Józef Szmidt i nie kieruję się
tu patriotyzmem ani sentymentem. Gdyby był reprezentantem Marsa, też trzeba by go było
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wysunąć, a uzasadnienia są zbyteczne.

Środa, 28 października
Odbijamy od brzegu. Powrót.
Najpierw kilka godzin jazdy autokarem przez Tokio ulicami wyniesionymi ponad ulice.
Całe kwadranse jazdy przez port w Jokohamie. Magazyny, bulwary, rampy, doki, statki. Sam
port większy chyba niż duże miasto europejskie. Już było chłodno, jak niemal przez cały czas
Igrzysk, pochmurno. „Okrętujemy się” w niesłychanym bałaganie i udręce, posuwając się
centymetr po centymetrze po wąskim trapie w tłumie kilkuset pasażerów objuczonych jak
wielbłądy. Na trap przepuszcza kilku Japończyków z głowami pochylonymi nad stolikiem i
podfruwającymi na wietrze listami pasażerów. Urzędnicy japońscy usiłują zachować
porządek, ale właśnie przez swą drobiazgowość powodują nieopisany rozgardiasz. Oni
ledwie, ledwie odczytują nasze pismo! Wielu pasażerów wchodzi na statek w ogóle nie
okazując dokumentów. Jeszcze jeden kontrast Japonii. Raz wszystko idzie miękko, sprawnie i
cichutko, innym razem – zgrzyta i zacina się.
Stoimy przy burcie i patrzymy na brzeg i tłum ludzi. Żegnają nas tak, jak witali: ukłonem i
uśmiechem, ciepło i niemo. Właściwie nie wiadomo, czy cieszą się, czy martwią. W tłumie
dostrzegam Kuniko Sha i równie maleńką Hisako Abe. Pianistka, którą poznałem kilka dni
temu. Kocha polską muzykę, gra w dużych i bardzo małych miastach japońskich:
Szymanowskiego, Karłowicza, Moniuszkę, Chopina, Bairda, Lutosławskiego. Mówiła, że
najpierw na koncerty przychodziło po kilka osób, potem sale były już pełne.
Stoi teraz na brzegu i bezradnie szuka kogoś wzrokiem. Chce odwiedzić Polskę, prosiła, by
przesłać jej polskie nuty. Przyszła, by przypomnieć. Macham ręką i wołam: „Jestem tu!” Ale
statkiem wstrząsają już maszyny. Biały kadłub drży i oddala od brzegu. Żegnaj, Japonio!
Pożegnanie bez żalu. Góruje zmęczenie. Kończy się ciężki okres... Będziesz wspomnieniem
nierealnym jak ciekawy, nużący sen. Wiem, że jutro, pojutrze, wszystko się będzie oddalać,
niknąć w dali jak ten brzeg, zabudowania portowe, statki stojące na redzie, twarze żółte,
skośnookie, uśmiechnięte, nieprzeniknione.
Oparty o burtę długi szereg polskich olimpijczyków. Medaliści, finaliści, zwycięzcy i
pokonani. Patrzę na ich twarze. Nie widać żalu, że wszystko się skończyło. Jesteśmy ludźmi,
którzy bardzo spieszą się do swoich. Z niecierpliwością opuszczaliśmy kraj, by jechać do
Japonii, a teraz każdy myśli: Jak najszybciej z powrotem! Tak już jest...
W tyle, na rufie, tam gdzie kilka ławeczek, siedzi samotnie bokser Kasprzyk. Rękę
zawiniętą w długą białą rurę gipsu oparł o poręcz ławki i patrzy nie na brzeg, lecz przed
siebie, w morze. Wygrał na Igrzyskach, na które miał nie jechać, nie dlatego że źle boksuje.
Dla niego start olimpijski miał wyjątkowe znaczenie. Ten były zawadiaka, sławny przedtem
smutną sławą, wydaje mi się w tej chwili jakoś szczególnie sympatyczny. To nie wymyślona
historia z filmu o bokserze, to najprawdziwsze życie, dzieje upadku i wzlotu człowieka.
Historia raczej optymistyczna.
Ostatniego dnia pobytu w Japonii jechałem samochodem przez ulice Tokio do Press
House. W radiu znów posłyszeliśmy znajomy baryton spikera z rozgłośni amerykańskiej w
Tokio. Kończył program i mówił do swych rodaków tę samą formułę:
– Pamiętajcie, Tokio to trudne miasto. Zabiera siły i odbiera nerwy. Oszczędzajcie się!
Pamiętajcie o codziennym relaksie. Przynajmniej przez kilka godzin izolujcie się od miasta,
ruchu i ludzi. Szukajcie samotności. Uprawiajcie sport. Pamiętajcie, że w Ameryce czekają na
was bliscy. Musicie wrócić do nich zdrowi i silni... Tokio to trudne miasto. Good night.
W takim mieście odbywały się Igrzyska. Największe i najcięższe zarazem.
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Co wiem o Japonii? Właściwie nic, może jeszcze mniej niż przed wyjazdem. Nie usiłuję
więc formułować jakichkolwiek uogólnień, przekazuję tylko luźno zapisane notatki. Co
widziałem i co słyszałem od ludzi. Własne, jak najbardziej subiektywne wrażenia. Często
najzupełniej sprzeczne. Ta sprzeczność właśnie jest może jedynym uogólnieniem, gdyż
sprzeczności są charakterystyczne dla kraju XVIII
Igrzysk Olimpijskich. Jego egzotyka polega nie na tym, że rosną tu, na przykład, palmy
albo biegają tygrysy lub słonie. Ot, po prostu inny krajobraz, odmienne stroje, różny kolor
skóry. Egzotyka Japonii tkwi w czym innym. Kryje się po prostu w głębi mieszkających tam
ludzi. Pracowitych i powolnych, zręcznych i nieporadnych, delikatnych jak kwiaty i mocnych
jak granit, subtelnych, a zarazem nieczułych na okropność, przenikliwych i naiwnych,
dumnych i pokornych, czujnych i nieobecnych.

Poniedziałek, 2 listopada
Jestem w domu. Warszawa wydała mi się niewielkim i przytulnym mieszkaniem, gdzie
wszystko jest bliskie, kiedy się do niego wraca po długiej nieobecności.
Najbardziej ujęła mnie ekipa olimpijska w chwili, kiedy dziś po południu samolot dotknął
kołami polskiej ziemi. Pilot miał wyjątkowo trudne lądowanie, schodziliśmy we mgle przez 5
tysięcy metrów. Wyrzucił podwozie już wtedy, gdy w nią wchodził. A potem długie
wypatrywanie przez okno, kiedy wreszcie ukaże się ziemia. Trochę napięcia, minuta, zdawało
się, ma 500 sekund. I nagle – runway na Okęciu. Wyłonił się zaledwie o sto metrów pod
maszyną. Mistrzowskie lądowanie pilota Dąbrowskiego. Samolot toczył się jeszcze przez
chwilę i wreszcie stanął. Moment ciszy na pokładzie. A potem huragan braw. Nikt się nie
umawiał.
Przez otwarte drzwi wiodące do kabiny widzieliśmy, jak piloci odwracają się w stronę
pasażerów. Uśmiechają się, jakby zdziwieni owacją, lecz wyczuwa się, że jest im przyjemnie.
Spocone twarze i poodpinane kołnierzyki koszul. Nie było, zdaje się, tak łatwo...
Gorące oklaski od tych, którym przez dwa tygodnie biła brawo cała Polska.
Po krótkim odpoczynku przystąpiłem do pracy. Piszę co kilka dni dla radia i do gazet.
Parokrotnie byłem z wizytą w różnych miastach. Spotykam często młodych ludzi, którym
wciąż błyszczą oczy, kiedy usłyszą nazwiska: Szmidt... Baszanowski... Kirszenstein...
Grudzień...
Młodzi ludzie z Łomży, Skarżyska, Mogilna, a także z Warszawy i Łodzi.
Posłyszałem także, że Meksyk wznosi areny przyszłych Igrzysk Olimpijskich.
I tak płyną dnie.
Zima, wiosna, lato, jesień.
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Dziewczyna ze zniczem
To była trudniejsza niemal dla wszystkich Olimpiada niż w Tokio. Wysokie położenie
stadionów meksykańskich, sprawa przystosowania organizmu do zupełnie odmiennych
warunków niż do tej pory. „Rozrzedzone powietrze”, „dług tlenowy” – te określenia były jak
groźne hasła ostrzegawcze.
Jak więc się przygotowywać? Niektóre olimpijskie obiekty znajdowały się powyżej 2000
metrów. Wyżej niż Kasprowy. Klimat suchy. Góry zatrzymują napływ wilgotnego powietrza
oceanicznego. Temperatury są wysokie, jednak na wyżynach pojawiają się przymrozki.
W mieście Meksyk, jak wówczas słyszałem, w niektórych lokalach, gdzie się tańczy,
można napotkać namioty tlenowe, aby w razie czego tancerze mogli się ratować przed
raptownym omdleniem. A olimpijczycy biegali w maratonie, wiosłowały ósemki, pięściarze
boksowali przez 3 rundy.
Pewnie niejeden Czytelnik pamięta scenę, kiedy po finale biegu na 400 metrów
wynoszono Andrzeja Badeńskiego na noszach z boiska. Nie on jeden mdlał na mecie.
W Rzymie polska ekipa zdobyła ogółem 21 medali, w Tokio – 24. W Meksyku– 18. Tak,
było ich trochę mniej, choć polscy olimpijczycy, jak wszyscy, walczyli ofiarnie do ostatniego
tchu.
Nie startowała już w Meksyku najlepsza do niedawna kobieta świata w biegu na 100
metrów. Polka Ewa Kłobukowska. Nieco wcześniej musiała opuścić bieżnię na zawsze.
Zeszła z areny z zastygłą twarzą, przeżyła dramat.
W konkurencjach szybkościowych padały wielkie wyniki, czasem fenomenalne rekordy.
Gdzie wysiłek długotrwały – rezultaty były mierne, ale nie z powodu słabszej formy –
przyczyną był klimat.
Dla polskich sprawozdawców, tak sądzę na podstawie porównań i doświadczeń, była to
także szczególnie ciężka Olimpiada. Z innych przyczyn. Pojechało nas tylko pięciu, ze
względów oszczędnościowych.
Robiliśmy obszerny program dla radia i dla TV, pracując przez dwa tygodnie po 18 godzin
na dobę. Pozostawało kilka godzin na sen. Musieliśmy się dostosować do czasu
amerykańskiego i polskiego. Pracowaliśmy podczas dnia i podczas nocy, w kraju już wstawał
dzień, a ludzie chcieli dalej przeżywać Olimpiadę.
Ze względu na dużą ilość pracy na tej Olimpiadzie nie byłem już w stanie prowadzić
bieżąco notatnika. Forma zapisków z Meksyku jest więc nieco inna.

***
Pokój ten od razu skojarzył mi się z trumną. Nieduży – ale zmieścisz się – ciemny i
ponury, bez śladu światła. Z trudem znaleźliśmy kontakt po lewej stronie drzwi, ukryty za
jakimś ciężkim meblem. Kolega pstryknął i zamrugało nikłe światło w brzydkiej lampie,
wiszącej pod sufitem, tylko trochę rozświetlające mroczne pomieszczenie.
Za plecami posłyszeliśmy szelest i ukazała się postać Indianki w nieokreślonym wieku.
Spojrzała na nas wzrokiem, który nic nie wyrażał, i powiedziała kilka słów, których treści
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nawet się nie domyślaliśmy. Skrzypnęły drzwi brązowej szafy, powiesiła na pręcie kilka
wieszaków i zniknęła. Było już nie tyle gorąco, ile duszno. Rzuciłem płaszcz na łóżko,
zdjąłem marynarkę i ruszyłem do łazienki. Puściłem wodę z kranu i podstawiłem usta pod
strumień wody.
– Nie pij! Zwariowałeś?!
– A co? – zapytałem, raptownie odsuwając twarz od kurka.
– Ameby! Zapomniałeś?! Mnie też chce się pić.
Hotel nazywał się „Marlowe” i leżał przy calle Independentia, wąskiej, ruchliwej ulicy
położonej niedaleko jeszcze bardziej ruchliwych, ale bez porównania szerszych ulic, teraz,
późnym wieczorem, jaskrawo oświetlonych żółtymi i czerwonymi odblaskami neonów.
W godzinę po rozlokowaniu się w pokoju, pierwszy spacer po najbliższych ulicach. To
tradycja. W Melbourne także pospiesznie rozpakowywałem walizkę i chociaż podróż była
jeszcze dłuższa – gdyż trwała bez przerwy cztery dni i trzy noce, które spędziliśmy nie w
łóżkach, lecz w fotelach samolotu – po przybyciu na miejsce ani chwili nie mogłem usiedzieć
w pokoju. Spacerowałem wtedy po mieście sam. W 8 lat później, w Tokio, wyciągnąłem
kolegów zaraz pierwszego wieczoru na dłuższą wędrówkę, teraz także namówiłem ich do
wyjścia. Szliśmy w piątkę w naszych olimpijskich granatowych marynarkach, szeroką,
rzęsiście oświetloną, zatłoczoną i duszną ulicą. Przedwczoraj spacerowałem po Nowym
Świecie, wczoraj – po Quartier Latin w Paryżu. Niewiele godzin upłynęło od krótkiego
pobytu na lotnisku w Nowym Jorku. Obce miejsca stanowiły co prawda pomost do
osiągnięcia ostatecznego celu, jakim była otaczająca meksykańska rzeczywistość, lecz
uczucie gwałtownego kontrastu, pomiędzy widokiem i zapachem warszawskiej ulicy a ulicą
tego miasta, było oszałamiające i bardzo przyjemne.
Szliśmy w piątkę. Stanowiliśmy ekipę polskiego radia i telewizji. A więc szef – Ryszard
Dyja, rodem z Zagłębia, który, podobnie jak kolega Bogdan Tuszyński, wszedł do rodziny
reporterów mikrofonowych za pośrednictwem kolarstwa, czy raczej Wyścigu Pokoju.
Tuszyński jest dla odmiany łodzianinem. Trzeci z nas, Lesław Skinder pochodził z Kresów, a
od kilkunastu lat mieszkał na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Pozostałą dwójkę stanowili
warszawianie: specjalizujący się w piłce nożnej przystojny szatyn Tadeusz Pyszkowski, a
drugim urodzonym w stolicy byłem ja. Znaliśmy się, rzecz prosta, od dawna i w
najrozmaitszych składach bywaliśmy razem na międzynarodowych zawodach.
Byliśmy już senni i mocno zmęczeni, ale wciągało w głąb nieznane miasto i nikt nie chciał
zawrócić do hotelu. Przyznam, że wywarło nieszczególne wrażenie. Lecz nie mówiłem nic,
wiedząc, jak pochopne są te pierwsze osądy. Wiedziałem, że za chwilę któryś z kolegów i tak
się odezwie. Lecz nie byli skorzy do rozmowy. Szliśmy dalej.
– Dosyć, trzeba już wracać – powiedział wreszcie specjalista od futbolu. Przeciskaliśmy
się przez tłum zalegający chodniki. Dopiero na samym końcu drogi powrotnej zabrał głos
łodzianin. Nie taił rozczarowania.
– Mówcie, co chcecie, ale dziwię się, że im przyznano organizację Olimpiady. Przecież to
wiocha! Duża, brudna wiocha... Nie, nie mówię, oczywiście, o całym kraju, który na pewno
jest piękny. Ale widzieliście...! Przecież jesteśmy w samym centrum. Tego nie można
porównać nawet z Amsterdamem, Wiedniem czy Budapesztem, nie mówiąc już o Paryżu i
Rzymie. Zapałem i dobrymi chęciami nie można przeprowadzić Olimpiady. Zobaczycie, jaki
będzie bałagan!
Dyskusja, która się wywiązała, nie była zbyt ożywiona. Dwaj inni koledzy przestrzegali go
co prawda przed nadmierną szybkością w wydawaniu oceny, ale i oni nie kryli zawodu.
Niewiele wtrącałem się do rozmowy. Wszakże zwyczajny przypadek zrządził, że
zamieszkaliśmy właśnie w tym, a nie innym hotelu, w tym czworoboku ulic, w dzielnicy,
której nazwy jeszcze nie znamy. Maleńki skrawek niezmierzonej przestrzeni – tętniącej
życiem, mimo zbliżającej się nocy.
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Jeszcze kilka godzin temu widzieliśmy to wszystko przez okna samolotu. Ogromna płachta
świateł, mozaika plam w wysoko wzniesionej dolinie pośród jeszcze wyższych gór.
A potem wraz z kolegą znaleźliśmy się z powrotem w naszej „trumnie”. Dopiero w
łóżkach rozwiązały nam się języki.
– Stary, wiesz, jesteśmy na Olimpiadzie! – powiedziałem, a on się uśmiechnął.
– Mexico, czyli ojczyzna agawy. Może być i tak, ale mnie podoba się najbardziej legenda,
w której mowa o księżycu i lagunie – mówił niski i gruby mężczyzna o oliwkowej twarzy,
przeciętej kruczoczarnym wąsikiem. – Jezioro w srebrnych blaskach księżyca. – Przesunął
krótkimi palcami po lśniących włosach i westchnął. Był portierem w hotelu „Marlowe”.
Aztekowie założyli to miasto w wielkiej dolinie położonej na wysokości około 2200 m. W
ciągu dnia było ciepło, w południe – gorąco, ale stale wiał lekki wiatr, który orzeźwiał i
sprawiał, że jakoś raźno było człowiekowi na duszy. Mieliśmy październik, pierwszy miesiąc
po zakończeniu pory deszczowej. Wilgotność powietrza jest wtedy spora i przez to wydaje się
ono łagodniejsze.
Bacznie obserwujemy nasze organizmy. Nie odczuwam żadnych emocji. Rankiem wstaję
rześki, mimo że sypia się krótko ze względu na późną porę spoczynku. Dopiero kiedy
wszedłem na szóste piętro w naszej Torre, gdyż akurat tłok do wind był duży i trzeba było
długo czekać w kolejce, przekonałem się, ile kosztuje wysiłek. Jeden z kolegów, bardzo tęgi,
załamał się już na drugim piętrze. Z trudem dotarł na trzecie, ale potem musiał oprzeć się o
framugę okna. Ciężko dysząc, patrzył na mnie zdziwiony. Więc aż tak zatyka? Bezlitośnie
zostawiłem go i nie zatrzymując się wstępowałem krok za krokiem wyżej i wyżej,
odczuwając szybko narastające zmęczenie. Brakowało powietrza. Kryzys przyszedł na piątym
piętrze, musiałem także zatrzymać się na chwilę, ale na widok szybko idącego w górę
mężczyzny – mógł to być tylko Meksykanin – przełamałem się i powlokłem dalej. Dopiero
przed drzwiami pokoju biurowego, gdzie załatwialiśmy sprawy związane z naszą akredytacją,
postałem dłuższą chwilę, nie chcąc pokazywać gospodarzom swej twarzy. Była spocona, usta
raptownie chwytały powietrze, pewnie byłem blady.
W przeciągu pierwszych dni zetknąłem się trzykrotnie z innym, nie znanym mi
zjawiskiem, nie mającym już nic wspólnego z odrębnością klimatu. Oto poczułem pod
nogami lekkie drganie ziemi. Było delikatne, ale przypominało o jeszcze jednej odmienności
tego kraju. Lekko zakołysała się lampa w pokoju. Innym razem przez mury i podłogę domu,
w którym akurat byłem, przeszedł lekki dreszcz.
Mieszkańcy Meksyku już nie zwracają na to najmniejszej uwagi, może nawet nie
odczuwają lżejszych wstrząsów, ale przybysz – wystarczy, że w takiej chwili znajdzie się sam
– czuje się trochę dziwnie.
Za trzecim razem wstrząs przeszedł przez mury piętrowej eleganckiej kawiarni, do której
zaproszono sprawozdawców na kolejną konferencję techniczną. Delikatnie zadzwoniła
kryształowa karafka, stojąca przed kolegą z francuskiej TV. Posłyszał drganie szkła.
Natychmiast odwrócił się do siedzącej obok Meksykanki – tłumaczki. Szepnął do niej kilka
słów i spojrzał na sufit. Uśmiechnęła się i zrobiła ruch ręką, że owszem, to się często zdarza,
ale nie ma najmniejszego powodu, aby zwracać na to uwagę.
– Tu stale ziemia się trzęsie. Ale proszę pamiętać, że miasto wyrosło na dnie wyschniętego
jeziora i podłoże ma miękkie. Jest to więc pewna amortyzacja – wyjaśniła cicho.
Miasto jest fascynujące i ma własne, bardzo specyficzne, oblicze pełne kontrastów.
Najzupełniej nowoczesne przedmieścia powstają w bezpośredniej bliskości starych posesji w
kolonialnym stylu. W centrum, choć właściwie jest ich kilka, napotkać można szklane
wieżowce. Przylegają do nich secesyjne kamienice. Zaraz opodal zaniedbane domy,
nierzadko lepianki – siedliska brudu i nędzy. Ogromna różnorodność sklepów. W
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śródmieściach przeważają ze złotem, z prawdziwą i sztuczną biżuterią. Ale napotyka się
bazary i stragany wystawione wprost na ulicę. Niezliczona ilość krążących sprzedawców.
Sklepy z kukurydzianymi plackami zwanymi tortillas, mroczne antykwariaty mieszczące się
w drewnianych budach, sklepy z siodłami i dzwonkami, z ubiorami kowbojskimi i
karnawałowymi. Posągi i posążki, sombrera, złoto, panchos, tandetna konfekcja, pierścionki,
wyroby indiańskie, krawaty, pamiątki z corridy, minispódniczki. Oszałamiający ruch aut i
nagle widzisz spokojnie idącą Indiankę z mułem, otoczoną chmarą dzieci.
Ciepło. Lekki wiaterek. Powietrze czyste. Nad wierzchołkami dalekich wzgórz jedna
ciemniejsza plama. Może będzie padać? Znów deszcz?... Krótki, nad wyraz gwałtowny. Tak,
wkrótce nadejdzie rzęsista ulewa. Ziemia będzie parować. Przez pół godziny powietrze stanie
się parne. Pogrzeje słońce i wilgoć zniknie. Przyniesie orzeźwienie i przyjdzie ciepły wieczór,
a potem nieco chłodniejsza noc – tak czysta i gwiaździsta, że niebo zdaje się przezroczyste.
Była to ponadto Olimpiada rozgrywana po raz pierwszy w dziejach na tak dużej
wysokości. Słyszałem – i chyba nie trzeba sprawdzać – że wszystkie poprzednie Igrzyska
odbywały się w miastach bez porównania niżej położonych. Gdzieś tam zaledwie
kilkadziesiąt metrów nad poziomem morza. Do tej pory „najwyższą Olimpiadą nowożytną”
szczyciło się Saint Louis, położone na wysokości ok. 173 metrów nad poziomem morza, a w
ogóle były to dopiero trzecie współczesne Igrzyska, rok 1904. W 60 lat później Igrzyska w
Tokio rozgrywane były na... kilka metrów zaledwie nad poziomem morza.
Ile zyskiwać będą zawodnicy, a ile tracić wskutek rozrzedzonego powietrza, w zależności
od rodzaju konkurencji – krótkotrwałej czy wytrzymałościowej? W obliczu Olimpiady już nie
zastanawiano się nad tym. Lęk przed wysokością dawno minął. Najbardziej obiektywne
wypowiedzi określić by można w następujący sposób: „O medalach i rekordach zadecydują
przede wszystkim przygotowania oraz forma. I po dawnemu talent, a ponad wszystko
odwaga. Można powiedzieć mocniej i wznioślej – heroizm!”.
Kiedy płonie już znicz na koronie stadionu i raz po raz dźwięczą bloki startowe, mało jest
ludzi na świecie, dla których ich walki pozostaną sprawą obojętną. Nawet stojący z dala
sportu będą przeżywać namiętnie zmagania olimpijczyków. I tym razem rozpoczną się od
biegu na długim dystansie dziesięciu kilometrów. Ogromna, różnokolorowa grupa
zawodników, jak co cztery lata, ruszy ze startu. Po raz pierwszy po bieżni tartanowej.
Ale przedtem pojawi się na stadionie dziewczyna ze zniczem...
Lądem i morzem, przez ziemie różnych krajów i na pokładzie statków odmierzał tysiące
kilometrów z Olimpii. W 1956 roku odbył najdłuższą drogę z dotychczasowych, gdyż przybył
aż na południe Australii. Ale i w 12 lat później jego wędrówka też była długa. Trwała
przeszło miesiąc. Najpierw biegacze dotarli do portu w Pireusie, skąd płomień olimpijski
popłynął dalej na pokładzie greckiego statku do niewielkiego portu hiszpańskiego Palos. Stąd
właśnie przed blisko 500 laty wyruszył Krzysztof Kolumb w historyczną podróż. I oto znów
nawiązanie do najbardziej szczytnych przedsięwzięć człowieka! Trasa olimpijskiej sztafety
pokryła się ze szlakiem Kolumba.
Z Palos wyruszył znicz dalej na jednostce hiszpańskiej armady i z kolei na San Salvador
uroczyście przewieziono go na meksykański statek. Dalsza droga prowadziła do portu
Veracruz, dzisiaj pięknego, nowoczesnego miasta, pełnego ogrodów.
Stąd w początkach XVI wieku rozpoczął najazd na Meksyk Ferdynand Cortez. Mówiąc
językiem współczesnym, po udanym desancie, który rozpoczął z Kuby, w Veracruz założył
pierwszą bazę – umocnioną warownię i potem dopiero ruszył na podbój kraju. A więc jeszcze
jedno nawiązanie do przeszłości. Organizatorzy Olimpiady postanowili zetrzeć z tej drogi
wspomnienia o podbojach i żądzy złota kierując na nią biegacza ze zniczem pokoju.
Odbierze pochodnię z rąk poprzednika i będzie biegł dalej. Przemierzy swój odcinek i
przekaże znicz następnemu. I tak zmieniać się będą pośród gęstniejących szpalerów
wzruszonych ludzi.
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W przeddzień rozpoczęcia Igrzysk, nocą, u stóp rzęsiście oświetlonej Piramidy Księżyca
zebrany tłum ujrzał jednego z biegaczy. Ale przedtem poznałem pewną meksykańską
dziewczynę, której – po raz pierwszy w dziejach sportu – przypadł w udziale zaszczyt
zakończenia sztafety i rozpalenia płomienia na szczycie stadionu.
Kiedy ją zobaczyłem, wydała mi się uosobieniem tego kraju. Była piękna i śniada, o
szczerym uśmiechu.
– Płynie we mnie również krew indiańska – powiedziała.
Enriqueta Basilio Sotelo miała 19 lat. Poznałem ją pod kolorowym daszkiem przy kiosku z
kawą i oranżadą. W wiosce panował normalny ruch i nikt na nikogo nie zwracał uwagi. Stała
wraz ze swym towarzyszem. Mój Boże! Trzeba mieć szczęście. Pan Włodzimierz Puzio to
mój dawny znajomy. Ileż to razy rozmawialiśmy o sporcie i innych sprawach przy okazji
spotkań na najrozmaitszych zawodach. Ogromnie go lubię. Jest człowiekiem pełnym uroku.
To nasz dawny płotkarz. Sport, można powiedzieć, traktował niejako zawód, ale po prostu
jako pasję, przyjemną przygodę, dzięki której można sprawdzić szybkość, ambicję własną i
innych. Biegacz, śpiewak, malarz, a z czasem i doskonały lekkoatletyczny trener, którego
Meksyk zaprosił na kilka lat przed Olimpiadą. Enriqueta Basilio dostała się rychło pod jego
opiekę. Kiedy spotkaliśmy się przy kiosku, widać było, że są bardzo zaprzyjaźnieni. Patrzyła
na niego z szacunkiem i sympatią. To był właśnie ten idealny układ pomiędzy zawodniczką i
trenerem. Wszystko oparte na żmudnej pracy, na autorytecie i wzajemnym zaufaniu; wreszcie
na stałym kontakcie, który w końcu przeradza się w przyjaźń między kimś młodym i kimś w
średnim wieku.
Niedawno ukończyli trening i chcieli już odjechać z wioski, ja spieszyłem do swoich zajęć,
więc nasze drogi się rozeszły. Umówiliśmy się na dłuższą rozmowę nazajutrz po południu.
Następnym razem rozmawiałem długo nie tylko z Basilio i trenerem, ale poznałem także
jej ojca, a nawet narzeczonego.
Ojciec, niemłody już mężczyzna, o włosach równie kruczoczarnych, jak córka, o
miedzianej twarzy. Przyszedł w podniszczonych spodniach i kraciastej koszuli z zawiniętymi
rękawami. Narzeczony okazał się bardzo przystojnym młodzieńcem. Kiedyś był
zawodnikiem, a teraz jest sportowym dziennikarzem w pewnej gazecie. Z Enriquetą stanowili
wyjątkowo dobraną parę. Stawił się pan Włodzimierz w czapeczce z daszkiem, opalony,
jakby odmłodniał w czasie pobytu w Meksyku. Tak mi się wydawało, kiedy w czasie dłuższej
rozmowy mogłem dokładnie mu się przyjrzeć.
– Jest pan w dobrej formie – powiedziałem.
– Nie spieszę się ciągle tak jak w Polsce – odrzekł. – Mam dużo pracy, ale i wolne pole
działania. Słowo „trener” posiada tu ogromny autorytet. Nie ma podgryzań, zawiści.
Przy tequili, a raczej przy doskonałej mrożonej kawie, gdyż, proszę wierzyć, wypiliśmy
tylko po małym kieliszku, sporo mówiło się o Ronie Clarke’u. Podsycałem tę rozmowę, jego
osoba jest mi bliska, gdyż wiąże się z moimi pierwszymi wspomnieniami olimpijskimi,
zresztą każdy start Australijczyka śledziłem ze szczególną uwagą i przejęciem.
– Jest specjalistą od bicia rekordów, a nie od zwyciężania – powiedział młody dziennikarz
meksykański.
Ciekawe, jak podobnie formułują spostrzeżenia dziennikarze we wszystkich krajach.
Każdy tak o Clarke’u mówi i pisze. Przylgnęło do niego to określenie jak pieczęć.
– Nie, nie wygra w Meksyku! Nie ma mowy – mówiliśmy zgodnie. Przez chwilę było
cicho. Nagle odezwała się Basilio:
– Ogromnie chciałabym, aby zwyciężył!
– Dlaczego? – spytaliśmy jednocześnie.
Zawahała się, a potem rzekła:
– Dzisiaj pojęcie rekordu znajduje się w szczególnej cenie. Rekord określa konkretne
osiągnięcie czegoś, czego nikt przedtem nie dokonał. A jednak olimpijski złoty medal znaczy

75

najwięcej... Jest zwycięstwem nie tylko nad czasem i dystansem, lecz nad innymi ludźmi. No
i jeszcze...
– I co jeszcze? – zapytałem przez pana Włodzimierza dziewczynę.
– Nic, chyba już nic.
– A to, że on kiedyś zapalał znicz? Czy nie odczuwa pani jakichś dodatkowych więzów? I
dlatego tak bardzo chciałaby pani, aby Clarke był pierwszy?
Zaczęła się śmiać, jakby chcąc pokryć zmieszanie. Mówiła teraz szybko do ojca i
narzeczonego, tak że trener musiał uważnie się wsłuchiwać.
– I co? Co powiedziała? – natarczywie pytałem pana Włodzimierza.
– To niełatwo jest przetłumaczyć. Właściwie mówiła już o czymś innym. Że wie ode mnie
o sentymentalizmie Polaków, o ich zamiłowaniu do upiększania spraw i zdarzeń...
– Czy to odnosiło się do mnie? – natarłem znów na trenera.
Uśmiechnął się.
– Do pana, ale i do mnie. Uważają nas za sentymentalnych, i już.
Chciałem zebrać jeszcze więcej informacji o niej.
Otóż matka Enriquety kategorycznie sprzeciwiła się, aby córka biegała w negliżu razem z
chłopcami. Ojciec początkowo był neutralny (zdaje się, że trochę boi się żony), potem
nieśmiało przeszedł na stronę trenera i córki. Rozmowy trwały. Dziewczyna trenowała w
ukryciu. Osiągała zrazu słabe rezultaty. Biegała przez płotki gdzieś tam powyżej 13 sekund na
80 metrów. Ale biegała coraz szybciej i płynniej. Wreszcie doszła do lepszych wyników.
Została olimpijką. A potem dokonano wyboru: Enriqueto, wbiegniesz na stadion ze zniczem!
– Dlaczego ja?
Już jej na to nie odpowiedzieli. Nie mówili, że jest taka piękna i posiada niezwykłą
harmonię ruchów; że jest po prostu stworzona do tego, aby w momencie, kiedy cały świat
zobaczy meksykański stadion i sylwetkę ze zniczem, biegła ona, dziewiętnastoletnia półkrwi
Indianka, dorodna córka swojej ojczyzny.
– O czym marzyłaś najmocniej, gdy byłaś dziewczynką? – zapytałem Enriquetę.
– Chciałam być sławna w sporcie.
– Rozumiem, mistrzostwo Meksyku. A taka sława jak teraz... Marzyłaś o takiej sławie?
– Nie, wciąż nie chce mi się wierzyć. Najbardziej boję się, żebym nie potknęła się na
którymś ze stopni. Jest ich aż 90. Biegałam ostatnio tylko pod górę. Znam je na pamięć.
Senior – tu uśmiechnęła się do trenera – mówi stale, że te schody pomogą mi w pobiciu
życiowych rekordów. Może jeśli nie na Olimpiadzie, to później.
– Słuchaj, tylko bądź do końca szczera. Czy czasem nie jest tak, kiedy jesteś sama w
pokoju, że stajesz przed lustrem i robisz ten ruch ręką w górę, jakbyś już podnosiła płomień?
Milczy, śmieje się. Znów się zaczerwieniła.
– Powiedz – nalegam.
– Tak. Każdego wieczoru, gdy jestem sama. Staję przed lustrem i robię ten ruch, o którym
pan mówi. Muszę przecież wyglądać ładnie. Meksyk mnie wybrał.
– A jak będziesz biegła?
– Nie rozumiem...
– No, idzie mi o styl, ruchy.
– Tak jak on. Nie za szybko. Mam pamiętać o tym, żeby wyglądało uroczyście.
Był kolejny, już ostatni wieczór przed otwarciem Olimpiady. Długi przejazd w
zatłoczonym autokarze.
Miasto zostało daleko za nami. Karłowate drzewa, kaktusy, rozpadliny, parowy ukryte w
kępach zarośli, ziemia spalona słońcem. Taki sam krajobraz jak w kinie. Długi przejazd.
Zapada zmierzch. Autostrada się kończy. Sznur aut wznosi tumany kurzu. Jedziemy bitym
traktem. Przed nami łagodne wzgórza i ciemnoszare masywy z kamienia. Jakby dwie
ogromne skały o kształcie piramid. Teotihuacan. Wysiadamy. Kamienna ścieżka prowadzi
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pod górę. Już wieczór. Jasne niebo i gwiazdy. Piramida jak wielki kurhan, naprzeciw lekka
konstrukcja trybun. Mrowie ludzi. Szmer głosów rozpływa się i ginie w ciszy. Chłodna noc. Z
minuty na minutę coraz chłodniej. Czekamy na przybycie biegacza ze zniczem. W
ciemnościach rozbłyskują setki i tysiące krwawych punkcików. Także zapalam papierosa.
Dobrze, że wziąłem sweter, przestrzegali mnie. Wyciągam go z torby i nakładam na koszulę z
krótkimi rękawami. Coraz zimniej. Przeciskam się do indiańskiego chłopca i biorę brązowy
kubek z gliny, podstawiam pod szyjkę pękatej butelki. Nalej i mnie! Płyn ma ostry smak, fala
ciepła przepływa przez ciało. Wracam na swoje miejsce na trybunie. Obok Szkoci w
kraciastych spódniczkach rozcierają zziębnięte kolana. Rząd niżej Szwedzi i Bułgarzy.
Opatulili się kocami, widać tylko końce nosów. Przed nami niewyraźny masyw piramidy.
Nagle rozlegają się dźwięki muzyki. Za chwilę błyskawica przecina niebo. Rozbłysła i nie
zgasła. Strumienie świateł wydobyły z mroku i przybliżyły piramidę. Stromizna z kamienia.
Muzyka tężeje i nagle się urywa.
Jak za poruszeniem czarodziejskiej różdżki ukazują się w górze barwne sylwetki Indian.
Są ich setki. Na wąskich ścieżkach biegnących wzdłuż ścian, na półkach skalnych poruszają
się w tańcu. Przejmująca muzyka płynie jak spod ziemi. A może jej dźwięki płyną z
niewidocznego nieba? Odpłynęło wyżej, znikło w potokach świateł. Taniec indiański. Wieje
wiatr i przynosi odurzający zapach prerii. Teatr czy prawda? Jakby raptownie czas się cofnął
o ileś tam wieków. Wszystko jest prawdą, tylko czas się cofnął. Indianie, stroje, dawna
muzyka, mury i ściany piramidy, zapach ziemi i drzew – wszystko tak jak przed wiekami.
Ogarnia nagle uczucie solidarności i więzi z tym obcym, minionym już światem. Jego
odrębność przestała być odrębnością, jego piękno na chwilę staje się naszą wspólną
własnością. Mimo całkowitej odmienności historii, obyczajów tego kraju i upływu czasu,
który nas dzieli – to wszystko jest przecież wspólnym śladem pozostawionym przez nas,
ludzi. Takim śladem na prerii jest ta piramida, posągi, płaskorzeźby i twarze wyryte w
kamieniu, których oczy jak u umierającego wpatrzone są w nieskończoność, a rozchylone
wargi zdają się wydawać ostatnie tchnienie.
A może właśnie patrząc na nas widzą przyszłość? Oglądały przeszłość, widzą
teraźniejszość, a może dostrzegają i to, co nadchodzi?
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zastygło w milczeniu. I nie słychać ani jednego oklasku, kiedy
nagle u stóp piramidy ukazuje się postać biegacza ze zniczem. Mężczyzna wbiegł na plac i
rozpalił płomień w urnie. Gasną światła. Cichnie muzyka. W ciemności widać tylko jasny
płomień. Meksyk Majów, Azteków, Toltecków, Teotihuacanów, a teraz znicz – a więc i
Grecja!
Gwałtowny, potężny wybuch. Ze szczytu piramidy tryska płomień. Wybuchy jeden za
drugim. Trzęsie się ziemia. Pióropusze ognia wydobywają się w górę. Znów jasno jak w
dzień. Znieruchomiały sylwetki Indian na stokach piramidy. Gigantyczny wulkan rozrzuca
ogień na wszystkie strony w narastającym grzmocie.
Dopiero teraz zrywają się oklaski. Zaczął się teatr. Złudzenie autentyczności raptownie
pryska. To sztuczny wulkan, a ogień – ogniem zimnym ziejącym za pociśnięciem zapalnika.
W mrokach ukrył się reżyser widowiska.
Jeszcze kilka detonacji, kilka wystrzałów rakiet. Koniec. Wstajemy i opuszczamy plac
przed piramidą. Głośne rozmowy i śmiech. Ktoś potknął się w ciemnościach o kamień.
Słychać głosy sprzedawców: „coca-cola!, tequila!” Za skrętem droga skąpo oświetlona, widać
kioski i stragany z tandetnymi pamiątkami. Nastrój prysnął. Jak najszybciej do domu! Na
końcu szosy, która się urywa, kłębowisko cofających się i warczących samochodów. Jest ich
tysiące. Mają zabrać z powrotem dziesiątki tysięcy ludzi. Wszystkie zwrócone tyłem do
kierunku powrotnej jazdy, stoją, przyjechały, na wąskiej drodze i nie mogą zawrócić. Nikt nie
przewidział, że powstanie gigantyczny zator. Nawoływania i warkot. Gubimy się i potykamy
w ciemności. Z trudem odnajdujemy nasze autokary. A tu ani w przód, ani w tył.
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Zakorkowało się na amen. Dziesiątki policjantów z krótkofalówkami i gwizdkami. Nie
pomaga nic. Siedzimy w zatłoczonych samochodach i czekamy dwie godziny, zanim
pierwsze pojazdy z największym trudem odwrócą się w kierunku Ciudad de Mexico. Wolno,
po kolei, każdy samochód przechodzi przez tę operację. Na pierwszym, najwyżej drugim
biegu ruszamy w drogę powrotną. Przed nami i za nami tysiące aut. Jedziemy dwie godziny.
Wreszcie autostrada. Teraz nieco szybciej. Wyłania się wielkie wzgórze. Za garbem
rozlewisko migocących świateł.
Nareszcie w domu. Hol w hotelu, winda i pokój. Kąpiel i spać. Nie mogę długo usnąć. O
świcie wdrapuję się na Piramidę Księżyca. Im wyżej, tym dalej do szczytu. W górze tańczą
Indianie. Kolorowy sen!
Był 12 października. Stadion główny – o kształcie siodła, kiedy patrzyło się nań z
najwyższego miejsca – po raz pierwszy wypełnił się po brzegi.
Przemarsz ponad 7 tysięcy olimpijczyków z ponad stu krajów trwał dokładnie 63 minuty.
Polską flagę niósł Waldemar Baszanowski. Trzeba przyznać, że nasza drużyna prezentowała
się ładnie, dużo ładniej niż w Tokio i Rzymie. Zestaw kolorów kostiumów był tym razem
szczęśliwie dobrany.
Przed przysięgą, którą złożył maratończyk Lugo Garrido, wbiegła na stadion Enriqueta
Basilio Sotelo. To był moment, który najmocniej mnie poruszył. Nie biegła dostojnie, tak jak
chciała. Była żywiołowa w każdym ruchu. Wzruszenie ją porwało i nie umiała się opanować.
Była taka, jaka jest naprawdę. Właśnie w takiej chwili musiała być sobą, nie mogła zdobyć
się na dostojeństwo. Enriqueta nie umie grać. Wpadła, a nie wbiegła na stadion; pohamowała
się, zwolniła, lecz tylko na chwilę. Oszołomiły ją huraganowe brawa i okrzyki tłumu. Dopiero
kiedy znalazła się na samym szczycie schodów, stanęła koło urny i uniosła pochodnię w górę,
jej postać znieruchomiała i wtedy wydało się przez chwilę, że to ktoś inny, nie ona. Zamieniła
się w statuę, ale tylko na krótki moment, gdyż nagle zwróciła się w stronę urny i gwałtownym
ruchem zapaliła płomień.

Na tartanie
Poznałem ją osobiście dopiero na parę miesięcy przed wyjazdem do Japonii. Było to na
obozie treningowym w Spale. Siedziała na ławeczce w obcisłym dresie i wyglądała nad wyraz
niepozornie. Wydała mi się mizerna. Jasna, blada twarz, ciemne, wijące się włosy i wielkie
oczy wyrażające najzwyklejszą dziecięcą nieśmiałość. Kiedy siedziała, wyglądała raczej na
16 lat. Dopiero kiedy trener zawołał do niej:
„Chodź, zaraz będziemy biegać” – gdy wstała, zaskoczony byłem jej wzrostem. Szalenie
wysoka, długa, o powolnych miękkich ruchach. Tak, dobrze znałem ten typ zawodniczek.
Wbrew pozorom kryją czasem fantastyczną szybkość i ogromną zaciętość. Zdążyliśmy
zamienić tylko kilka zdań. Mówiła, że zmartwiona jest niedawną przerwą w treningu z
powodu kontuzji. Na początku przedolimpijskiego lata naciągnęła mięsień dwugłowy, ale
czuje się teraz świetnie i powinna wreszcie zacząć poprawiać wyniki. Lecz ani ja, ani ona nie
wspomnieliśmy nawet o Olimpiadzie. Igrzyska były nazbyt bliskie, by wiązać z osobą
utalentowanej juniorki jakieś konkretne nadzieje. I tak za często dziennikarz zadaje
konwencjonalne pytanie. Porusza temat szans, sam nie wierząc, że usłyszy coś ciekawszego
niż to, co słyszał tyle razy. „Trudno oceniać moje szanse. Konkurencja będzie bardzo mocna.
Trenuję solidnie” itp. itd. Wtedy dowiedziałem się także, że urodziła się w Leningradzie,
który opuściła jako roczne dziecko.
Meksyk. Przelotne spotkanie w wiosce, w pośpiechu zamieniane słowa. Jest bardziej
skupiona i poważna niż w Japonii. Wyczuwała napięcie nas wszystkich, nawet niepokój.

78

Stadion. Tyus przebiega 100 metrów w eliminacji w czasie 11,2 sek. przy sile wiatru
równej zeru. W kolejnych seriach eliminacyjnych 11,2 osiągają dwie pozostałe Amerykanki:
Bailes i Ferrell.
Polka uzyskuje 11,3. Też nie było śladu wiatru, jak w czasie startu Tyus – ale 0,1 sek., to
różnica prawie metra. Niepokój nasz rósł. Przecież to było już po skoku w dal i przykrej
porażce.
Odpadła w eliminacji i uznano to za wielką sensację olimpijskiego dnia.
Minimum kwalifikacyjne do szerokiego finału wynosiło 6,35 m. Cóż to za przeszkoda dla
niej! Niemal na zawołanie osiągała lepsze wyniki. Na ostatnich treningach dużo lepsze.
Najgroźniejsze rywalki patrzyły, jak skacze, i odchodziły ze spuszczonymi głowami.
Pierwszy skok spaliła. W drugim osiągnęła 6,19 m.
Czy trzeba opisywać, co przeżyłem w kabinie? To samo co Państwo. Można było tylko
wierzyć, że uda się ostatni skok. Wiara niekiedy rodzi się z niepokoju. Tyle razy nie
zawiodła! I teraz, właśnie teraz miałaby przegrać?
Patrzyłem z wysoka, jak idzie na początek rozbiegu. Wyprostowana, może była tylko
trochę bledsza. Stała dość długo. Wreszcie ruszyła. Z oddali wydawało się, że rozbieg jest
płynny i szybki. Narastająca szybkość, rozpęd na wielki wynik. Skoczyła bardzo daleko,
nawet z tego miejsca można było ocenić odległość. Nie można było tylko dojrzeć
mikroskopijnie małego przekroczenia stopy. Był to skok też spalony. Zaraz zapaliły się
lampeczki pod jej numerem startowym w złocisty krzyżyk. Stadion zaszumiał, a potem
ucichł. Zwykle tak publiczność przyjmuje niepowodzenie mistrza. Zaskoczenie i współczucie
wyrażone ciszą.
Wielu w ogóle nie chciało wierzyć w jej porażkę. Do późnych godzin nocnych po
radiowo-telewizyjnym centrum krążyła uporczywa pogłoska, jakoby jury miało powiększyć
liczbę zawodniczek dopuszczonych do szerokiego finału skoku w dal. Były to dziwne wieści i
tym dziwniejsze, że podsycali je sprawozdawcy, a więc w zasadzie obiektywni fachowcy. Do
tego dziennikarze nie polscy, lecz zagraniczni. Tak oto ujawniła się jeszcze raz potęga sławy
nazwiska.
– Finał skoku w dal bez Szewińskiej? To niemożliwe. Dopuszczą ją i jeszcze zdobędzie
złoty medal – upierał się jeden z afrykańskich reporterów.
– Na jakiej zasadzie? A regulamin? – oponowałem, ale wdzięczny mu byłem za
życzliwość wobec naszej zawodniczki.
A więc konkurs o medale odbył się bez niej. Jednak startowała w nim Polka, która wkrótce
weźmie udział w sztafecie. Pani Mirosława Sarna. Zresztą spisała się świetnie, osiągając
rekord życiowy 6,47 m, co pozwoliło jej zająć nieoczekiwanie piąte miejsce. Swój rekord
życiowy ustanowiła w pierwszej kolejce. Zresztą tryumfatorka konkursu, Rumunka
Viscopoleanu, także miała swój najlepszy wynik w serii, która zapoczątkowała walkę. Był to
jeden z rekordów świata (6,82 m), które nieprzerwanie padały w Meksyku.
Popołudnie w czasie półfinałów i ostatniego biegu było pochmurne. Niebo ciemniało, a
potem pojawiły się skłębione czarne chmury. Rychło spadła gwałtowna ulewa. Gęste strugi
wody przemoczyły widzów, bieżnię przykryła warstwa wody. Stadion wyglądał
niesamowicie. Światła reflektorów odbijały się w bieżni jak w lustrze. W górze ciemność, a w
dole jaskrawe światła lamp rzucały sine odblaski na twarze ludzi. Rozgorączkowany tłum
falował niespokojnie. Słychać było skandowane okrzyki. Cichły i do uszu dochodził
przytłumiony gwar i jednostajny szum deszczu. Bano się, czy któraś się nie poślizgnie i nie
skręci nogi. Lecz każda stawiała wszystko na jedną kartę. Wobec fatalnych warunków,
imponujące były rezultaty półfinałów. Nasza dziewczyna zdystansowała nieznacznie
Amerykankę Ferrell, lecz obie uzyskały jednakowy czas 11,3 sek.
W następnym półfinale Tyus wygrała i osiągnęła także 11,3. Boyle była druga. A więc
można już było stawiać horoskop. Chyba Tyus! Która będzie druga? – Ferrell czy Boyle? A
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może ona? Trzy zawodniczki kandydują do dwóch medali. No, niech będzie choć brązowy!
Zanim ukazały się z powrotem obok bloków startowych, ulewa przeszła równie
gwałtownie, jak przyszła. Wodę zgarnięto z bieżni. Reszta parowała szybko w dusznym
powietrzu.
Okropnie długo to trwało, zanim starter zdecydował, że opuściły blok zgodnie z
wymaganymi przepisami. Dwukrotnie je przed tym musiał zatrzymać. Najpierw
przedwczesny start miała Bailes, a potem Ferrell.
Polka startowała na torze szóstym, pomiędzy Australijką Burge i Amerykanką Ferrell.
Tyus klęczała na torze trzecim. Trochę zasłaniała Boyle, mając Australijkę z lewego boku.
Tego dnia pracowałem przy mikrofonie radiowym. Po drugim falstarcie stanąłem na
mokrym krześle i nikt nie krzyczał, że przeszkadzam. Wiedzieli, że będzie biegła słynna
Polka, a więc polski reporter musi widzieć wszystko dokładnie. Odczuwałem jedyne w swoim
rodzaju napięcie znane z innych olimpijskich przeżyć. Nie trzeba już było nic opisywać.
Napięcie rosło samo. Ograniczyłem się zaledwie do rejestrowania faktów. Boyle już klęka.
Ferrell najpóźniej usadawia się w bloku. Po raz trzeci powtórzyłem, w jakiej kolejności będą
biec, licząc od boiska. Zamilkłem na kilka sekund. Stadion zaległa absolutna cisza.
Wyraźnie spóźniła się na starcie. Tyus od razu objęła prowadzenie i nie oddała aż do
taśmy. Polka zdołała dogonić Ferrell i Boyle dopiero na ostatnich metrach.
Fotokomórka rozstrzygnęła, komu należy przyznać brązowy medal. Po nerwowych
chwilach oczekiwania dowiedziałem się, że zdobyła go Polka, a nie Australijka. Ferrell była
wyraźnie druga.
A więc brązowy medal. Sukces czy porażka?
Wydaje mi się, że nie była to porażka, choć znaleźli się i tacy, którzy mówili o wielkim
zawodzie. Zbyt łatwo przyznają z góry zwycięstwo swoim pupilom, a potem wyrażają
rozczarowanie, jeśli sukces nie jest pełny. Tacy ludzie w ogóle łatwo tracą wiarę w
zawodnika. I wtedy również słyszało się tu i ówdzie niedobre przepowiednie co do jej
następnego startu, którym był występ w biegu na 200 metrów.
Zbierzmy jeszcze raz fakty. A więc najpierw przykra, dotkliwa porażka w skoku w dal. Z
kolei na 100 m co prawda medal, ale przegrana nie tylko z Tyus, lecz i z Ferrell. Jak dalece
ten sukces pomnoży siły Amerykanek? Na sto metrów wypadły fenomenalnie. Start mają
doskonały. Tyus zrywa się z bloków w idealnym momencie, niemal równocześnie ze
strzałem. Obie powinny w pierwszej połowie dystansu mieć znowu wyraźną przewagę. Czy
zdąży je dogonić? A może tylko w znacznym stopniu odrobi stratę, lecz nie zdoła ich już
prześcignąć, mimo finiszu będącego z reguły jej najmocniejszą bronią? Słyszałem także od
Australijczyków, że Boyle jest bardziej groźna na 200 m niż na 100 metrów. A przecież w
finale setki niewysoka Australijka mknęła z wzrastającą szybkością i na ostatnich metrach
także nieco zbliżyła się do Ferrell i Tyus.
– Ona ma dobrą końcówkę – mówili. – Proszę się nie gniewać, ale po cichu spodziewamy
się miłej dla nas, a dla pana przykrej sensacji.
Oczywiście, dystans 200 metrów był, jak zawsze mówiono, jej dystansem. Wszakże
posiadała rekord świata! Lecz w Meksyku już dwukrotnie oglądaliśmy, jak przegrywa z
innymi zawodniczkami. Może nie tak wszechstronnie utalentowanymi, lecz przygotowanymi
z największą starannością i wytrenowanymi do ostatnich granic.
Szukaliśmy pokrzepienia dla naszych nadziei w eliminacyjnych biegach na 200 metrów,
bacznie obserwując nie tylko uzyskiwane czasy, ale i swobodę kroku najpoważniejszych
rywalek, ich zachowanie przed komendą „gotów”, opanowanie nerwowe i szybkość startu.
Wreszcie – zapas energii, który im pozostawał na ostatnich metrach, i sposób atakowania
taśmy.
W eliminacjach najszybsza była Ferrell – osiągnęła 22,9 – a więc tyle samo, ile
niezapomniana Wilma Rudolph przed 8 laty w Rzymie. Boyle uzyskała 23,0 sek. Tyus
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wyraźnie zwolniła przed metą, zadowalając się rezultatem 23,4. Wreszcie nasza dziewczyna
także wygrała swój bieg i także zwalniała na ostatnich metrach. Jednak osiągnęła 23,2.
Po półfinałach niepokój nasz znów się pogłębił. W pierwszym biegu zajęła dopiero III
miejsce, przegrywając aż o 0,3 sek. z Boyle, która osiągnęła 22,9. Tyus przegrała z
Australijką o blisko 2 m. To była pierwsza przestroga. Drugą był start Ferrell w następnym
półfinale. Wygrała w czasie 22,8! Australijka Lamy i Murzynka Bailes uzyskały po 22,9,
Francuzka Montandon zaś – 23,0. Nie ulegało wątpliwości, że rywalki są w jeszcze wyższej
formie, niż przypuszczaliśmy.
Nadeszła wreszcie chwila startu do finałowego biegu. Krążyły jeszcze w dresach po
przeciwległej stronie stadionu w znacznej odległości od naszych kabin. Mimo że w monitorze
telewizyjnym od czasu do czasu pojawiały się postacie sprinterek, przystawiłem lornetkę do
oczu, gdyż chciałem zarejestrować w pamięci jak najwięcej szczegółów. W zasięgu kamer
znajdowały się inne konkurencje, na miejsce startu pań zaglądano na razie z rzadka.
Górowała wyraźnie wzrostem nad rywalkami. Nie zdjęła jeszcze dresu, chodziła tam i z
powrotem, patrzyła przed siebie, jakby unikała wzroku widzów. Jej rywalki zachowywały się
podobnie. Tylko Boyle, ubrana w obcisłe spodnie i wzdętą przez lekki wiatr kurtkę koloru
wiosennej trawy, stała tuż przy bandzie i rozmawiała z jakimś mężczyzną w słomkowym
kapeluszu. Po lewej stronie marynarki miał emblemat z kangurem. Rozmawiali z ożywieniem
i nawet się śmiali. Zapewne trener uważał, że jest to najlepszy sposób na uspokojenie
zawodniczki. Już nie mógł jej nic pomóc. Za kilka minut miały stanąć w blokach. Były już na
stadionie i losu nie można było odwrócić.
Patrzę przez lornetkę. Siedem młodych kobiet krąży niespokojnie wokół miejsca startu.
Ósma opiera się o bandę odgradzającą boisko od trybun i uśmiechnięta rozmawia z
opiekunem. Która pierwsza zdejmie dres? Wszystkie czekają, jakby nie chciały zdradzić
niepokoju poprzez pośpiech. Jest już starter. Idzie w stronę, gdzie stoi białe podwyższenie, z
którego będzie strzelał. Porządkowy zbliża się do zawodniczek. Szybkim nerwowym ruchem
Tyus ściąga górę dresu. Odsłoniły się szczupłe, czarne ramiona. Poprawia potargane włosy.
O, już Ferrell także w białym kostiumie. Boyle już siedzi na trawie, poprawia sznurowadła.
Koło swojego miejsca na siódmym torze wciąż widzę wysoką sylwetkę w białym dresie.
Maleńki punkcik emblematu z orłem, cieniutkie czerwone paski na spodniach i brzegach
rękawów. Zatrzymała się koło bloku. Raz jeszcze spojrzała przed siebie. Idzie w stronę trawy
i przy ławeczce rozbiera się, układając starannie swoje rzeczy w torbie. Wolnym truchtem
powróciła na miejsce. Podniosła obie ręce i poprawiła włosy, zgarniając je za uszy. Uklękła
jako czwarta z kolei. Najpierw Tyus, potem jednocześnie Bailes i Australijka Lamy, Ferrell i
nasza zawodniczka. Jako ostatnia zajęła miejsce w pozycji klęczącej Boyle.
Nie było falstartu. Znakomicie ruszyły obie Australijki, zerwały się wraz ze strzałem o
ułamek sekundy przed Ferrell i Francuzką Montandon. Polka została w blokach. Już od
samego początku ten bieg był jakby wierną kopią jej wielu innych słynnych startów,
rozgrywanych na najrozmaitszych stadionach, tyle że nie o tak wielką stawkę.
Biegną! Wciąż kopia, dokładna kopia... Jest na odległej pozycji. Wiraż, jeszcze wiraż.
Jeszcze 140... 130... 120.. metrów do mety. Coraz dłuższy, coraz bardziej swobodny krok.
Nie, nie można dostrzec śladu wysiłku. Nie ma najmniejszej oznaki napięcia. Daleka pozycja.
Koniec wirażu. Prowadzą Australijki. Już wszystkie widzą granicę dystansu. Paska taśmy nie
widzą. Nie słyszą narastającej wrzawy. Ryk tłumu, a one jakby biegły w zupełnej ciszy. Jakby
wsłuchiwały się w dalekie, nierealne echo stadionu – na twarzach biegaczek tylko ślad
wysiłku. Ostatnie 70 metrów. Teraz ich rysy bardziej się zmieniają. Wyraz bólu w uśmiechu
Boyle. Biegnie na czele. Polka wydłuża krok. Osiągnęła idealną płynność ruchów. Powoli,
jakby w zwolnieniu, systematycznie odrabia stracony dystans. Nie jest jeszcze pierwsza – lecz
nie ulega wątpliwości, że zwycięży. Zdobywa złoty medal jakby przed taśmą, zanim
prześcignęła Australijkę. Na ostatnich kilkudziesięciu metrach w niezachwianej pewności i
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swobodzie objęła prowadzenie i powiększała je z każdym metrem. Przed taśmą odmierzyła
trzy ostatnie najdłuższe kroki i w płynnym rozpędzie wpadła na nią, unosząc się w ostatnim
momencie w górę. Wydała się wtedy jeszcze wyższa od pokonanych rywalek. Miała głowę
trochę wtuloną w ramiona, nieco odrzuconą do tyłu i twarz całkowicie spokojną. Za jej
plecami rozpaczliwie walczyła Boyle ze swoją rodaczką. Lamy – rozgrywały pojedynek o
drugie miejsce. Ferrell o krok w tyle. Tyus o trzy kroki.
W parę minut później mistrzynię olimpijską miałem już koło siebie. Nie był to wywiad,
lecz zwykła rozmowa prowadzona w obecności całej Polski. Mówiła jak zawsze prosto i tak
słowa jej biegły do kraju na gorącej, pełnej szczęścia linii Meksyk– Warszawa.
A potem poszła wprost na podium zwycięzców.
Resztę szczegółów o jej przeżyciach zebrałem w dniach następnych.
Lubi duże zawody. Właśnie te najpoważniejsze. Należy do zawodniczek, które ogrom
stawki mobilizuje do jeszcze większego wysiłku. Kiedy wchodzi w bloki, osiąga stan
maksymalnej koncentracji. Wyłącza się całkowicie z otaczającego świata. Nie widzi ani
rywalek, ani sędziów, ani widzów siedzących na najbliższych miejscach. Nie słyszy nawet
dopingu trybun. Zupełnie jakby się znajdowała w dźwiękoszczelnej próżni. To jest jej
określenie. „Pierwszym i ostatnim dźwiękiem, jaki rejestruje moja świadomość, jest wystrzał
startera. Jest sygnałem, który daje impuls mięśniom i woli”. To także jej dokładnie
przytoczone słowa.
„Kryzysy? Tak, to przychodzi nagle, kiedy się nie spodziewam. W moim przypadku
przeważnie bywa tak, że po prostu tracę najpierw lekkość kroków, a potem dynamikę. Nagle
ogarnia mnie ociężałość, a z kolei usztywniają się mięśnie. Nogi mam ciężkie, każdy
zawodnik zna to uczucie... jakby ktoś nalał ołowiu do nóg. Parokrotnie napadała mnie chwila
słabości, gdy zaatakowała mnie skutecznie rywalka. Przyznam, że zdarzało się to do tej pory
rzadko” – powiedziała bez cienia chełpliwości. „Pamiętam jeden bieg z początków mej
kariery. Zdawało mi się, że wygram bez specjalnych trudności, gdy nagle ktoś po prawej ręce
wysunął się do przodu. Zanim się skupiłam – bieg był przegrany”.
Wiedziałem, że ma już swój medal, wyprostowała się i zwróciła twarzą w prawo, w
kierunku, gdzie na masztach zaczęły unosić się w górę flagi – po bokach australijskie, a
pośrodku polska. Dźwięki hymnu były mocne. Zorientowałem się, że słyszę je w
słuchawkach spiętych z mikrofonem. Zdjąłem je więc, aby posłyszeć, jak brzmi nie w Polsce,
lecz tu, na stadionie. Tony melodii niosły się z oddali cicho, ale wyraźnie.
Ktoś kiedyś mi powiedział, że język sportowy jest szybkim językiem. „Widzi pan, gdy
Irena osiągnie w Monachium 10,9 albo 22,3 – to wieść o tym natychmiast obiegnie świat.
Zwyciężyła Szewińska – Polska!”
To jest szybki, dokładny język.
Tak mówiono po Olimpiadzie w Meksyku. Później urodziła syna. Minęły miesiące i
przystąpiła do treningu. Zupełnym zaskoczeniem dla wszystkich była jej słaba forma.
Przegrywała, zajmowała ostatnie miejsca, nie mogła nawet osiągnąć 12 sekund na setkę.
Wracała wolno na miejsce startu, jak zawsze wyprostowana. Wokół szumiało. Sensacja! To
niemożliwe! A potem ludzie odwrócili się w inną stronę. Niektórzy ganili ją, że niepotrzebnie
naraża swą sławę. Jej tajemnicą pozostanie, jak zniosła to wszystko. Być może ze względu na
delikatną konstrukcję proces odnajdywania formy był dla niej szczególnie trudny. Przybyło
rywalek. Straciła rekord świata. I tak rozpoczął się jej najtrudniejszy wyścig.

Beamon i inni
Jeszcze raz stadion lekkoatletyczny w Meksyku. Kabina, wokół tłumy, a pośrodku areny
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bohaterowie olimpijskich zmagań.
Wszystkie cztery konkursy stały na niespotykanym dotąd poziomie i każdy szczycił się
jakąś rewelacją. W trójskoku było ich kilka. Pierwsza – to występ brodatego Włocha Gentile
w porannych eliminacjach. Po pierwszym skoku, spalonym, w drugim wziął długi rozbieg i
pobiegł rytmicznie z ogromną dynamiką. W chwilę potem ogłoszono, że padł nowy rekord
świata. Włoch poprawił olsztyński wynik Józefa Szmidta o 7 cm. Dziennikarze zerwali się z
miejsc i zaraz w świat poszły wieści, że Włoch skoczył na odległość 17 m 10 cm.
8 lat trwał rekord Józefa Szmidta i choć przyzwyczailiśmy się do wciąż nowych i nowych
osiągnięć, szczególnie my, Polacy, odczuliśmy najgłębiej ważność tego wydarzenia. A więc
Włoch Gentile! Już nie Szmidt!...
Lecz nowy rekord świata przeżył zaledwie jedną noc. W finale poprawiono go jeszcze
kilkakrotnie. Szmidt, który z wielkim trudem zakwalifikował się do rozstrzygającej serii,
walczył bohatersko do końca.
Tymczasem Gentile w pierwszej serii poprawił swój wynik na 17,22 m i zdawało się, że to
już kres możliwości jego i pozostałych rywali.
Lecz w trzeciej serii zdystansował go o centymetr zawodnik radziecki, Saniejew.
A więc to on będzie mistrzem Olimpiady! Ten kształtnie zbudowany trójskoczek był
zresztą faworytem konkursu w tym sensie, że przed rozpoczęciem nikt nie przypuszczał, że
Włoch osiągnie w tym dniu jeszcze raz tak znakomitą formę. A więc jednak Saniejew!
W przedostatniej próbie po żywiołowym rozbiegu brazylijski Murzyn Prudencio osiągnął z
kolei lepszy o 4 cm wynik od Rosjanina. Saniejewowi pozostał już tylko ostatni skok.
Tłum na trybunach falował, a potem umilkł, aby obserwować ostatnią próbę trój skoczka
radzieckiego.
Na stadionie wytworzyła się atmosfera, że wszystko jest rozstrzygnięte i nikt nie zdoła już
dalej skoczyć.
I oto stoi Saniejew.
Nikt już nie wierzył, że przygotowujący się na rozbiegu trójskoczek może zmienić bieg
wypadków.
W ostatniej próbie Saniejew skoczył najdalej. Osiągnął 17,39 m. Zdobywcy pierwszych
sześciu miejsc pokonali granicę 17 m! Z ogromnym szacunkiem obserwowaliśmy walkę
Szmidta. Mimo dotkliwego bólu nogi, kiedy po piątym, nieudanym trójskoku myślano, że
wycofa się z konkursu – jeszcze raz się przemógł i osiągnął jeden z najlepszych wyników w
swej karierze. Uzyskał 16,89 m i choć zajął 7 miejsce, też był jednym z bohaterów finału.
Saniejew, a przedtem oszczepnik radziecki Lusis, wzbili się na szczyty klasy Józefa
Szmidta, gdy Polak był w pełni swych sił. Nasz trójskoczek nieraz przecież zwyciężał w
ostatniej próbie i kiedy to przypominamy, zdajemy sobie sprawę, jak wielką odporność
nerwową wykazali Saniejew i Lusis.
Lusis także zwyciężył w ostatniej chwili. Na stadionie wszyscy byli pewni, że nikt nie
zdoła wyprzedzić Fina Kinnunena. Podobny przebieg miała walka w oszczepie i trójskoku. W
ostatniej serii Kinnunen osiągnął 88,58 m, lecz Lusis zamykający konkurs potwierdził swą
klasę i styl. Wyrzucił oszczep na odległość 90,10 m i zwyciężył.
Nikiciuk i Sidło wywalczyli 4 i 7 miejsca w tym wspaniałym konkursie. Rozdział niniejszy
poświęcony jest największym sensacjom meksykańskim. Czy tryumf Lusisa był sensacją?
Zdawałoby się nie, ale kiedy przypomnimy przebieg konkursów olimpijskich w oszczepie, na
poprzednich Olimpiadach, Czytelnik nie będzie się dziwił, że i tego zawodnika stawiamy w
rzędzie najwspanialszych zwycięzców meksykańskiej Olimpiady.
Na jakiś czas przedtem skreślił z tabeli rekordów niebywałe osiągnięcie Norwega
Pedersena, który jako pierwszy pokonał granicę 90 m. Wynik Norwega ustanowiony na kilka
tygodni przed Igrzyskami w Tokio – 91 m 72 cm – słusznie uznano wówczas za wydarzenie
fantastyczne. Miano nawet wątpliwości, czy sędziowie się nie pomylili: nie o metr, ale aż o
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10 metrów. No ale zmierzono wynik ileś tam razy i rekord został uznany. Inna sprawa, że
Pedersen całkowicie zawiódł potem w Igrzyskach tokijskich. Przepadł już w eliminacjach,
lecz rekord jego trwał i przepowiadano mu długi żywot. Przetrwał jednak niespełna 4 lata.
Czekał na wielką formę Lusisa. Niespodzianką było właśnie to, że poprawił go nie jakiś
młody bożek sportu, nie jakiś nowy fenomen, lecz dokonał tej sztuki doświadczony
oszczepnik, którego możliwości, zdawało się, są już całkowicie sprawdzone.
Oczywiście Lusis jest jednym z najwspanialszych oszczepników świata wszystkich czasów
i od wielu lat zadziwiał nie tylko równą klasą, ale i pięknym stylem. Zawodnik dobrze znany
polskiej publiczności. Mocny, kształtnie zbudowany, opanowany i inteligentny. Taki, który
umie poznać na wskroś tajniki swojej konkurencji i zna nie tylko własne walory, ale i braki.
Dzięki temu właśnie nieustannie doskonali technikę, by osiągnąć w 1968 roku chyba już
pełnię perfekcji.
Ponieważ rzuty ponad 90-metrowe są coraz częstsze i postęp dokonuje się dużymi
skokami, więc zaryzykuję twierdzenie, iż chyba wcale nie tak odległy jest czas przeniesienia
rekordu świata poza granicę 95 m, a chyba wielu z nas doczeka, gdy ktoś rzuci poza linię
wyznaczającą odległość 100 m! I się doczekaliśmy.
Trzeba także przypomnieć, że przed Meksykiem najwięksi fachowcy, zawsze bardziej
ostrożni i sceptyczni niż namiętny kibic, powiadali, że aby wygrać Igrzyska, „wystarczy”
rzucić niewiele więcej niż 86 m. Pomylili się. Krążyła również druga opinia. Otóż wielu
twierdziło, że Lusis właśnie nie wygra Olimpiady. Jest najlepszym oszczepnikiem, lecz mimo
to nie zwycięży! Finał olimpijski oszczepu jest „konkursem zaczarowanym”. Faworyt zawsze
przegrywa. I przypomniano, jak to w Melbourne faworyt, Janusz Sidło, został pokonany nie
tyle przez Norwega Danielsena, ile przez wiatr, który pomógł Danielsenowi. A potem
wspomniano Rzym i niespodziewany sukces radzieckiego oszczepnika Cybulenki. Znów
zwyciężył nie faworyt. A w Tokio? Mógł wygrać Lusis albo Pedersen, tymczasem wygrał Fin
Nevala. Teraz głównym pretendentem do złotego medalu był już tylko... Lusis. A więc, jak on
ma zwyciężyć?
Ale oszczepnik radziecki doskonale znał przebieg minionych wypadków. Trenował nie
tylko technikę i siłę rzutu, lecz hartował także wolę, doskonalił opanowanie nerwów.
I wszedł po swoim zwycięstwie do grona największych postaci sportu, stając obok takich
mistrzów jak Józef Szmidt.
Nasz trój skoczek już po powrocie z Meksyku mówił mi, że z całej Olimpiady największe
wrażenie wywarł na nim amerykański skoczek Fosbury, a przede wszystkim jego zupełnie
nowy styl. Był też zawodnikiem obdarzonym wprost wyjątkową umiejętnością koncentracji.
Stał na rozbiegu z zaciśniętymi pięściami i kiwał się w przód i w tył. Jakby szykował się do
przebicia głową niewidzialnego muru. Jego przedziwny styl był dla wszystkich całkowitym
zaskoczeniem, a potem wzbudził gorące dyskusje. Niektórzy twierdzą, że gdyby Fosbury
skakał normalnie, uzyskiwałby rezultaty jeszcze lepsze i pobiłby rekord świata
niezapomnianego Brumela. Jestem innego zdania, choć mogę się mylić. Otóż wydaje mi się,
że właśnie dzięki swej wynalazczości Fosbury skoczył na Olimpiadzie tak wysoko. Przecież
nie chciał utrudniać sobie życia i szukał właśnie takiego sposobu, który mu najbardziej
odpowiadał. Poszukiwania ukształtowały jego styl, który w przyszłości można jeszcze
udoskonalić. On lub jego następcy, których po Meksyku pojawiło się sporo na
najrozmaitszych skoczniach. Mamy więc przykład, jak wiele w sporcie znaczy
indywidualność, niepowtarzalna osobowość. Toruje drogę dalszemu rozwojowi. Na pewno
wielu młodych ludzi, starających się teraz naśladować styl mistrza olimpijskiego, zacznie
poprawiać swe wyniki i być może powstanie nowa szkoła. Jedni nie osiągną niczego i
powrócą do „klasyki”. Ale znajdzie się taki, któremu styl Fosbury’ego będzie właśnie
odpowiadał. Może tylko wprowadzi jakieś małe poprawki, które z czasem pomogą mu
wynieść się nawet nad rekord Walerego Brumela. Kiedy? Tego to już chyba nikt nie wie.
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Ile naprawdę skaczą wzwyż? A ile o tyczce? Obie te konkurencje wyróżnia spośród
wszystkich innych pozostałych – składających się na to, co określamy mianem lekkiej atletyki
– właśnie owa niewymierność wyniku. Brzmi to zaskakująco, ponieważ lekka atletyka należy
do sportów jak najbardziej wymiernych, gdyż miejsca przyznaje się zawodnikom według
uzyskanych wyników, mierzonych dokładnie taśmą i stoperem. Każdy wie, że dla odmiany
boks lub szermierka, ćwiczenia gimnastyczne lub wreszcie skoki narciarskie czy skoki do
wody – nie są sportami całkowicie wymiernymi, ponieważ wynik i miejsca zostaną ustalone
za pośrednictwem w istocie niecałkowicie precyzyjnej oceny sędziów.
Ile naprawdę skaczą wzwyż?
Zawodnik atakuje np. wysokość 2,15 m i pokonuje ją – lecz czy można określić, jak
wysoko zdołał unieść swoje ciało? Czasami przechodzi ponad poprzeczką z dużym zapasem.
Pokonuje wysokość 2,15 m, a mógłby pokonać 2,20, Za chwilę ustawiono poprzeczkę na 2,20
m. Trzy razy próbuje i już nie zalicza tej wysokości. Nie liczy się to, czego dokonał
poprzednio.
To samo zjawisko ma miejsce i w skoku o tyczce. Oszczep zaś można wyrzucić trochę
przed linią, od której mierzy się długość osiągniętego wyniku. Tę minimalną odległość
zawodnik także traci. Lecz miotaczom w zasadzie zalicza się tyle, ile zdołają osiągnąć w
danej próbie.
W swoim czasie zastanawiano się, czy nie zmodyfikować obliczania rezultatów w skoku w
dal i trójskoku w ten sposób, aby mierzyć odległość nie od oznaczonego punktu, którego
zawodnik nie może przekroczyć stopą, lecz od ostatniego śladu, skąd nastąpiło odbicie.
Jeszcze dwa słowa o odbieraniu wrażeń z zawodów lekkoatletycznych. Obserwujemy bieg
sprinterów. Gołym okiem wyczuwamy, że biegną niezbyt szybko i za chwilę spiker
potwierdza to, ogłaszając, że zwycięzca osiągnął 10,5 sek.
Za chwilę następny bieg. I znów zanim osiągną taśmę, widzimy, czy raczej wyczuwamy,
że biegli szybciej. Spiker ogłasza – 10,3.
0,2 sekundy! Mikroskopijnie mała różnica. A jednak wyczuwa się ją. Jesteśmy chyba
opatrzeni sportem – to jedno, ponadto jest to chyba także sprawa doskonałej współpracy
naszych oczu z wyczuciem rytmu i szybkości.
Dla mnie osobiście najbardziej pamiętnymi wydarzeniami Olimpiady meksykańskiej,
rzecz prosta poza sukcesami polskich zawodników, do których przykłada się uczuciową
miarę, były właśnie zwycięstwa Saniejewa, Lusisa, Fosbury’ego... Nie tylko. Nie zapomnimy
również efektownego, ba – niepowtarzalnego wprost – biegu plotkarskiego Brytyjczyka
Hemery, który, jak pamiętamy, bezapelacyjnie zwyciężył na dystansie 400 m. Kiedy finaliści
uklękli w blokach, oczy wszystkich skierowane były na Amerykanów Vanderstocka i
Whitneya, na przyszłego medalistę typowano również Niemca Hennige i ewentualnie Anglika
Sherwooda. Na Hemery’ego nikt nie zwracał specjalnej uwagi, a i później, kiedy już po
strzale startera walczyli na bieżni, nikt nie spodziewał się, że to on z taką łatwością
prześcignie wszystkich na ostatnich 100 m. Widać było, że wszyscy biegną z ogromną
szybkością. Kto mógł się spodziewać jednak, że pierwszy tak dalece poprawi rekord świata i
osiągnie 48,1?!
Sensacyjny zwycięzca zdawał się mało zmęczony. Dość szybko uspokoił oddech.
Rozglądał się po trybunach, a kiedy dojrzał rodaków, wykonał ręką ruch, jakby zasalutował.
To on pierwszy złożył w ten sposób gratulacje współziomkom.
Jest jeszcze inne zdarzenie. Było nim bezprzykładne, gdyż już czwarte z kolei, zwycięstwo
olimpijskie w rzucie dyskiem Amerykanina Oertera. Ten weteran zaimponował przede
wszystkim dlatego, że w niebywale napiętym pojedynku był pogodny i startował tak, jakby
brał udział w przyjacielskiej zabawie. „Chłopcy, kto z nas rzuci dalej?”
Jego rywale byli napięci i drapieżnie wydzierali sobie centymetry, szarpali się w kole
przed wyrzutem dysku. Oerter wchodził w nie uśmiechnięty. Miał płynne ruchy i niezmąconą
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pogodę ducha. Wygrał w Melbourne, potem w Rzymie, potem w Tokio. Żegnał się z
Olimpiadą i chciał, żeby pożegnanie było przyjemne. Uda się albo nie. Najważniejsze, że
jeszcze startuję i walczę. I wygrał.
Jeszcze w rok po Olimpiadzie słyszało się dyskusje na temat – jak mówi się – pewnych
zniekształceń wyniku w dzisiejszym sporcie, zniekształceń wynikających z udoskonaleń
technicznych. Teraz mamy tartan, przedtem wynaleźliśmy szklaną tyczkę. Sprawa ta
oczywiście wiąże się zarówno z niektórymi sensacjami meksykańskimi, jak i osobą
niejednego wspaniałego zwycięzcy. Niewątpliwie Igrzyska w Meksyku przeszły do historii
jako Igrzyska bardzo ważne. Otworzyły nowe perspektywy – może właśnie dlatego, że nie
były Igrzyskami łagodnymi, bezkonfliktowymi i potwierdzającymi jedynie, że są szlachetnym
i pięknym widowiskiem samym w sobie. Taką była na przykład Olimpiada w Helsinkach,
którą znam zresztą tylko z opowiadań, Igrzyska w Melbourne, w Rzymie. Jeszcze Tokio nie
wzbudziło tyle niepokoju, co ta ostatnia Olimpiada. Do czego to dojdzie? Jaka jest wreszcie
granica możliwości człowieka?
Pamiętajmy także, że – co by się mówiło o szkodliwości cywilizacji czy mechanizacji –
ludzie w dzisiejszej dobie z pokolenia na pokolenie stają się jednak wyżsi i silniejsi. W ciągu
pierwszej połowy naszego stulecia, biorąc przeciętną, Europejczycy podrośli aż o 12 cm!
Imponujące zbroje rycerskie w muzeach wydają się bardziej ogromne niż są w istocie.
Niejeden obecny 15-latek zmieściłby się w niej z łatwością.
Granica ludzkich możliwości. Wciąż to samo. Już po Igrzyskach japońskich zabierałem
głos na ten temat, wypowiadając opinie, że granice tych możliwości są bardziej rozległe niż
się wydaje. Postęp techniczny bowiem chyba jeszcze bardziej przyspieszy swe tempo, metody
treningu tak samo. Ponadto pojawiające się fenomeny tylko pozornie przybliżają nas do
granic sportowych możliwości człowieka. W istocie granice te oddalają.
Świat oglądał skok na odległość 8 m 90 cm. O tym za chwilę.
Sensacja. Słowo to jest jednym z najczęściej używanych przez sportowych dziennikarzy,
przez kibiców. Sensacyjny! Rewelacyjny! Fenomenalny! Do czego i tu w końcu dojdziemy?
Jakie superlatywy przeznaczać dla kogoś, kto zwycięża w ostatniej próbie, kto bije rekord
świata i osiąga w ciągu sekundy wynik wyprzedzający o wiele lat obecną epokę?
Poziom wzrasta, lecz fenomenów coraz więcej. To oni dostarczają nam najczęściej
sensacji. A czymże byłby sport pozbawiony dreszczu emocji? Gdyby nie było tych
nieoczekiwanych zdarzeń, stadion stałby się areną spokoju, a nie miejscem dokąd przychodzą
ludzie z nadzieją że oto na ich oczach stanie się coś takiego, czego nikt jeszcze nie oglądał.
Widz łaknie silnych, wciąż nowych wzruszeń. Widz siedzi na trybunie – w słońcu lub
deszczu – albo we własnym domu przed ekranem telewizora, zdaje mu się, że widział już
wszystko, że nic go nie zadziwi. Gdy wtem na rozbiegu w skoku w dal pojawia się nieznana
przedtem sylwetka zawodnika. Czy widz zawsze zdoła przeczuć, że już za kilka sekund
będzie świadkiem niewiarygodnego wyczynu?
Czy jesteśmy za gwiazdorstwem w sporcie? W takim sformułowaniu i w potocznym
odbiorze pytanie to w zasadzie zachęca do odpowiedzi negatywnej. Jestem jednak za
gwiazdorstwem w sporcie, tylko za jakim? Odrzucimy na pewno model młodego sławnego
zawodnika, który swój talent spożytkuje jedynie dla osobistej reklamy albo materialnych
korzyści i chęci ułożenia sobie jedynie bardzo wygodnego życia. Gwiazdor, który mówiąc
najogólniej daje złe wzory zapatrzonej w niego młodzieży, spełnia, rzecz prosta, funkcje
społecznie szkodliwą. Na szczęście wśród sław stadionów często spotykamy wspaniałe
postacie. Idzie o to, aby walczyć z tym niedobrym modelem gwiazdorstwa nie pasującym i
nie mającym nic wspólnego z celami, które stawiamy przed sportem. Niekiedy do przyjęcia
nieodpowiedniej postawy zachęca najbliższe otoczenie albo niemoralny klimat w danym
środowisku sportowym. Innym razem główna wina tkwi po prostu w młodym człowieku. Ma
taki właśnie charakter i nie umie się zmienić, nie umie przyjąć należytej postawy i oczywiście
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nie jest wzorem do naśladowania.
Sport nie może żyć bez gwiazd. Są jego ozdobą. Podnoszą go do wysokiej rangi, dają
jeszcze jeden dowód nadludzkiej siły i dzielności człowieka, wytrzymałości i hartu woli.
I taka właśnie była ta Olimpiada meksykańska. „Najwyższa”... „Heroiczna”... „Igrzyska
niebywałych rekordów”... „Tryumfy sportowców Trzeciego Świata”... Tak, oczywiście.
Powtórzmy raz jeszcze: niewątpliwie przede wszystkim samo położenie musiało nadać
Olimpiadzie odrębność w porównaniu z wszystkimi, które odbyły się wcześniej. Rekordy
padały jeden za drugim i stwarzało to pozory, jakby rzadkie powietrze samo rozstępowało się
przed zawodnikami atakującymi nie pokonane dotąd bariery czasu i przestrzeni. Jakby
rekordy rodziły się łatwo, na zawołanie.
Lecz potem sportowcy mdleli i przewracali się pokotem. Nie wszyscy oczywiście: czarni
chłopcy nierzadko umieli się zdobyć po swych zwycięstwach na odbycie dodatkowych
honorowych rund wokół boiska. Proszę przypomnieć sobie także, że zawodniczki nie tylko
czarne, ale i białe – tak samo na ogół w mniejszym stopniu reagowały na zmęczenie niż
mężczyźni, choć i one nie zostawiały sobie przed metą najmniejszej cząstki ostatnich rezerw
sił. Podobno kobieta potrzebuje nieco mniej tlenu.
Do dziś jeszcze słyszę opinię, że była to jednak Olimpiada nieludzka i okrutna.
„Pozbawiono ich niezbędnego do życia powietrza i kazano walczyć do ostatniego tchu”.
Nie wiem, nie umiem polemizować z tymi opiniami. Sądzę, że gdyby łatwiej było
zaczerpnąć powietrza w płuca, niż miało to miejsce w Meksyku, także walczyliby do
upadłego. Potwierdzają to dzieje poprzednich Olimpiad. Dodam także, że wszyscy
olimpijczycy wiedzieli, co ich czeka na meksykańskiej arenie. Nie ulękli się niebezpieczeństw
i podjęli walkę. Te okrutne Igrzyska pokazały nam wszystkim, na ile stać człowieka nie tylko
pod względem sprawności fizycznej, ale i pod względem hartu ducha. Udowodniły one, do
czego są zdolni olimpijczycy. Sprawdziły ich wartość charakteru, stopień odporności. Patrząc
z tego punktu widzenia, można by określić Olimpiadę meksykańską jako właśnie Olimpiadę
humanistyczną, potwierdziła bowiem i uwypukliła nieograniczone możliwości współczesnego
człowieka, stała się świadectwem jego dzielności i pięknych porywów.
W Meksyku padło kilka wyników wprost wyjątkowych. Na pierwszym miejscu trzeba
postawić rekord Beamona w skoku w dal, 8,90 m. Tak, to był najbardziej zadziwiający
wyczyn.
Jesse Owens skakał sporo ponad 8 metrów przed przeszło trzydziestu laty. Nie było tartanu
ani żadnych innych cudów i cudeńków technicznych oraz treningowych, które obecnie tak
pomagają współczesnemu wyczynowcowi. Owens był j e d e n – takiego zawodnika nie było i
chyba nieprędko się narodzi. On właśnie wyprzedził swoją epokę, wyprzedził ją wyraźniej
nawet niż Nurmi albo chimeryczny Pedersen.
Długo trwał rekord Owensa. W końcu padł i zaczęto poprawiać go o centymetry. Aż
wreszcie!... O tym będzie mowa na zakończenie rozdziału.
Nie popełnię chyba błędu, chociaż wypowiem to jedynie na wyczucie, że gdyby Owens
miał w swojej dobie takie warunki treningowe, jakie mieli Ter-Owanesjan i Boston – dwaj
najlepsi skoczkowie w dal epoki następnej, kto wie, czy nie skakałby już w latach
trzydziestych może nawet i w granicach 9 metrów.
Ter-Owanesjan – wspaniały gladiator ekipy radzieckiej. Wspaniale zbudowany, elegancki,
spokojny, dżentelmen skoczni. Też długa, piękna kariera. Skakał w Meksyku stylowo i
daleko. Osiągnął 8,12 m w nienagannym stylu. Wystarczyło na zdobycie czwartego miejsca.
Boston. Charakterystyczna pozycja wyjściowa: znaczne pochylenie tułowia do przodu.
Pochylenie zmniejsza się w miarę narastania szybkości rozbiegu. Ma szybki rozbieg, ale nie
fenomenalnie szybki. Na setkę osiągał 10,5. Na 110 m przez płotki – znacznie lepiej – 13,7.
To dopiero świadczy o wyjątkowej koordynacji ruchów, o skoczności, płynności.
W Meksyku jego najlepszy wynik był o 4 centymetry dłuższy niż Ter-Owanesjana. Zdobył
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brązowy medal. Obie te sławy niespodziewanie wyprzedził reprezentant NRD, Beer, Bostona
o 3 cm!
Na długo przed zakończeniem konkursu wszyscy oni wiedzieli, że nie zdobędą złotego
medalu. Walka dopiero się zaczynała, gdy w pierwszej serii pojawił się na rozbiegu Bob
Beamon.
Nie można zapomnieć jego rozgrzewki! Był to jakiś opętańczy taniec. Błyskawiczny sprint
w miejscu. Wysmukłe, chude ciało naładowane energią. Ruszył. Widać było najpierw tylko
wyrzucone niebywale wysoko nogi. Zadarł je i szybował ponad piaskiem.
Potem zademonstrował drugi taniec, kiedy zobaczył złociste cyfry: 8,90. Zdawało się, że
pokonała go radość, gdyż tylko jeszcze raz uzyskał duży wynik – 8,04 m, resztę skoków
spalił.
Jego zwycięski skok był następstwem spełnienia w optymalnym stopniu wszystkich
warunków koniecznych do osiągnięcia fenomenalnego wyczynu. A więc dokładny co do
milimetra rozbieg, całkowicie harmonijny rytm każdego kroku, idealnie mocne odbicie
właśnie w tym, a nie innym ułamku sekundy i wreszcie parabola lotu! I jeszcze coś, już
zupełnie niewymiernego. Przypływ nadludzkiej energii i wiary w momencie, kiedy rozpoczął
bieg. Tylko on zna uczucie, którego wtedy doznał. Czy była to determinacja? A może
olśniewające przewidzenie, przeczucie, że uda się na pewno dokonać sztuki, której żaden
człowiek do tej pory nie umiał dokonać, na którą nawet się nie ważył.
I spełniło mu się! Beamon całował potem ziemię.
Przenieśmy się z dosyć odległego czasu do teraźniejszości. Inny czarny Amerykanin,
Powell, w 1991 roku w Tokio poprawił wreszcie rekord Beamona. Skoczył dalej o 5 cm przy
wietrze 0,3 m/sek. Kiedy powieje wiatr o szybkości 2,1 – rekordu się nie uznaje. Jaka to
różnica, te 0,1 metra na sekundę, czyli zaledwie 10 cm na sekundę? Przecież to nawet nie
wiaterek, to nieodczuwalny niemal zefirek, nie odgrywający roli, nie będący żadną pomocą.
Ale musi być jakaś granica określająca ramy gry. Sport nie może się bez tego obejść.
Powell na wielkich zawodach w Tokio w istocie uzyskał 8,98, gdyż odbił się o 3 cm przed
linią, której skoczkowi nie wolno przekroczyć.
Nieraz zastanawiano się, czy nie zmienić regulaminu i nie mierzyć prawdziwej odległości
skoku. Pozostaje wszystko po dawnemu, i chyba słusznie.
Powell, Beamon, Owens. Ślady stóp nowego rekordzisty są jeszcze wyraźne. Tamtych,
dawnych, coraz bledsze, właściwie już niewidoczne. Tylko w tabelach statystycznych
zarysowane są mocno i nie zatrze ich czas.

Zwycięzcy
„...Zawodnik musi przeniknąć do końca wszelkie zawiłości odgradzające go od wspólnego
z trenerem celu, po to – by cel już samemu osiągnąć...”
To kojarzyło się z Pawłowskim. Rozmowa toczyła się jeszcze przed Igrzyskami w
Meksyku – podkreślam to rozmyślnie. Ale i tak wystarczająco długo nasz najlepszy szermierz
szedł naprzód właśnie sam, trenował tak, jak uważał, że jest najlepiej. Niektórzy mówili, że za
mało systematycznie.
– Jest znakomity, ale mógłby być jeszcze lepszy. Nigdy przecież nie zdołał wygrać
Olimpiady. Nie ma złotego medalu olimpijskiego w swojej kolekcji. Czy zdąży go zdobyć?
Lata płyną – tak mówili niektórzy.
Lecz Pawłowski od dawna konsekwentnie walczył o osiągnięcie celu, którego dotąd
jeszcze nie osiągnął. Dzięki talentowi i poprzednio włożonej pracy, dzięki doskonałym
początkom, jakie otrzymał jako młody zawodnik, zdołał przeniknąć do końca wszelkie
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zawiłości techniczne, taktyczne, psychologiczne, które odgradzały go od największego
tryumfu. Umiał także poznać na wskroś siebie. Czy istotnie potrzebny mu był taki żmudny,
jednostajny, stały trening – nieodzowny dla zawodnika o zupełnie innej strukturze
psychofizycznej?
Był i jest człowiekiem pogodnym, trochę jakby niefrasobliwym, obdarzonym wyjątkowo
rzutkim refleksem, co przejawiało się nie tylko w szermierce na szable, ale i w szermierce
słownej. I on należy do ludzi, którzy nie mogą żyć bez sportu i nie zapominają, że sport może
nieść nie tylko wyrzeczenia, ale i przyjemność. Dlatego osiągnąwszy bardzo wysoki i trwały
poziom, mógł go podtrzymywać niekiedy krótkotrwałymi zrywami, ćwiczeniami nie
rozciągniętymi na dłuższy przeciąg czasu. Nieraz wystarczało, że dopiero w obliczu ważnej
imprezy raptownie i forsownie rozpoczynał zaprawę. To nawet pozwalało mu osiągnąć
mistrzowski poziom.
Pozwalało... A Olimpiady? Dlaczego nie wygrał nigdy do tej pory Olimpiady?
Było chyba wiele przyczyn i nie wszystkie dadzą się wytłumaczyć albo nawet uchwycić,
bo był człowiekiem niełatwym. Nie odrzucajmy całkowicie znaczenia, jakie mimo wszystko
odgrywa w wyczynowym sporcie na najwyższym poziomie i przy niebywałym wyrównaniu
klasy – zwykły łut szczęścia. To jest to jeszcze jedno „nieuchwytne”, jeśli mowa o
Pawłowskim. Można zastanawiać się także nad specyfiką turniejów szermierczych. Każdy
sport ma swoje odrębności. Turniej na szable albo szpady czy florety przemienia się na
Olimpiadach w jedyny w swoim rodzaju maraton. Parę dni walk – od rana do nocy!
Walczą w grupach wyczerpującym nerwowo i psychicznie systemem „każdy z każdym”.
Przedzierają się przez gęstą siatkę eliminacji, wyrąbują sobie drogę do ćwierćfinałów i
półfinałów. Toczą dramatyczne baraże. Prowadzą wysoko w pojedynkach i raptem je
przegrywają. Przeciwnik, kryjący twarz w takiej samej masce, okazał się jeszcze lepszy,
szybszy, bardziej opanowany nerwowo, bardziej dokładny. Maska kryje twarz, widać tylko
oczy. Jak przeniknąć, co zamierza?
Będzie atakował, czy kiedy zdecyduje się na natarcie, znów wypuści błyskawiczną
ripostę?
Niezliczona ilość przeszkód i sportowych niebezpieczeństw czyha na każdego szermierza
od początku do końca. Nawet na tych najlepszych, obdarzonych rutyną, zmysłem taktycznym,
opanowaniem nerwów i niespożytą wytrzymałością. Krótkie, parominutowe załamanie może
uniemożliwić przedostanie się do następnej serii walk. A co mówić już o walkach finałowych,
w których biorą udział sami mistrzowie strategii, umiejący jeszcze raz skoncentrować się i
osiągnąć stan tak pełnego skupienia, jakiego nie wykazywali w poprzednich seriach.
Niestety, w turniejach olimpijskich los nie obdarzał tym podarunkiem polskiego
szermierza. Późnym wieczorem znalazłem się w hali Mexhuco, gdzie odbywał się tego dnia
indywidualny finał szabli. Nie zapamiętałem, jak wyglądało jej wnętrze, nie pamiętam drogi,
która do niej prowadziła, ani kształtu budynku. To wszystko odbywało się w pośpiechu,
zupełnie tak samo jak cztery lata wcześniej, kiedy w szalonym tempie jechałem taksówką
przez zatłoczone ulice Tokio, dążąc na rozstrzygające pojedynki floretu, w których brał udział
także Polak, Egon Franke. W takiej sytuacji reporter traci wymaganą spostrzegawczość i
umiejętność zapamiętywania szczegółów. Jedyne wspomnienie, które pozostało, kiedy tam
jechałem, to wspomnienie nieznośnego upału, zmęczenia i niepokoju. Szybko spytałem,
którędy idzie się na miejsce sprawozdawcze. Jakieś schody, zakręty, puste pomieszczenia i
zatłoczone bary. Ale ludzi na widowni nie było wiele. Jak zwykle w czasie Olimpiady w
szermierce. Ogromna hala i tylko w niektórych miejscach grupki ludzi. Gęściej – im niżej i
bliżej planszy. Gdzieś w górze pojedyncze postacie, czasem para: chłopiec i dziewczyna.
Na wysokim pomoście pokrytym białą materią przesuwały się rozluźnione, ale czujne
sylwetki szablistów. Po obu stronach planszy zapalały się na przemian czerwone i białe
lampki. Było cicho, od czasu do czasu zastygłą ciszę przerywał metaliczny szczęk lub
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nerwowy okrzyk. Zrywało się trochę braw i znów tylko tupot pantofli na białym pomoście.
Po raz pierwszy startował w Igrzyskach Olimpijskich jeszcze w 1952 roku. Miał wtedy 20
lat, lecz nazywaliśmy go, jak „Kajtka” Zabłockiego, cudownym dzieckiem. Nie zdobyli
wtedy ani medali, ani nawet punktowanych miejsc. Po czterech zaledwie latach, w
Melbourne, ci dwaj w grupie takich samych młodzieńców zdobyli jednak już dwa srebrne
medale: jako drużyna, a on indywidualnie. Oglądałem te pojedynki. Też duża hala na dalekim
przedmieściu wielomilionowego miasta. Także nie pamiętam, jak wyglądała. Późny wieczór.
Upał, napięcie.
Po Melbourne nasi szabliści wywalczyli tytuły mistrzów świata, on także był mistrzem, ale
zawsze sięgał po pierwszeństwo wtedy, kiedy nie było Olimpiady, kiedy trzeba było na nią
czekać, przygotowywać się i marzyć, że może następnym razem się uda. Nie udało mu się i w
Rzymie, i w Tokio. Egon Franke był szczęśliwszy. Zadebiutował na Igrzyskach w Tokio i od
razu złoty medal!
Pawłowski po 16 latach olimpijskich bojów stanął jeszcze raz przed wielką szansą.
Siedział na krześle o kilkanaście kroków od miejsca walki. Wyciągnął nogi, oparł na drugim
krzesełku. Był spocony, blady, ale spokojnie uśmiechnięty. Patrzył na dwóch rywali z grupy
finalistów i czekał na swoją kolej. Miał już za sobą kilkanaście walk, w pierwszej eliminacji
wygrał cztery, w drugiej pięć, pokonał Węgra Kovacsa i Rosjanina Mawlichanowa. Teraz
miał pięciu rywali, już ostatnich. Każdy walczy z każdym. Mierzy siły z dwoma znakomitymi
szablistami radzieckimi Rakitą i Nazłymowem, z Włochem Rigoli, do rozstrzygającej
rozgrywki niespodziewanie doszedł także młody Polak, Józef Nowara. Pawłowski będzie
także walczył ze słynnym Węgrem Pezsą.
Szabliści węgierscy! Od Olimpiady paryskiej, a więc przez 44 lata, nie pokonani w
olimpijskich turniejach. Posta. Piller, Kabos, Gerewich, Kovacs, Karpati i Pezsa – znowu
Pezsa!
Właśnie z Pezsą przegra. Pokona jednak i Włocha, i obu Rosjan, i Nowarę. Ale Rakita też
ma tylko jedną porażkę. A więc musi być baraż. Dodatkowy pojedynek o złoty medal.
Poprzedni Polak wygrał z największym trudem, właściwie niektórzy z nas już wątpili. Rakita
– wielki mistrz i wytrawny taktyk – prowadził z Pawłowskim już 4:2. Wtedy nastąpił zryw,
trans, z którego Polak był dobrze znany. Trzy trafienia, kolejno jedno po drugim. Jak będzie
teraz?
Wystawił siebie i nas na jeszcze większe napięcie. Ostatni pojedynek. Nie może być już
żadnej dogrywki. Kto wygra, ten będzie ostatecznym zwycięzcą.
Walczyli jak równy z równym do stanu 4:4.
Płyną sekundy. Czas jakby się zatrzymał, jest wciąż 4:4. Oni czekają, a kiedy znów się
zetrą, sędziowie nie dadzą rozstrzygnięcia.
Wreszcie następuje końcowe mistrzowskie cięcie. Niemal równo z decyzją sędziego
Rakita wyciąga rękę do Pawłowskiego.
Potem w tej obcej hali było bardzo rodzinnie i po polsku, choć tylko część obecnych
mówiła naszym językiem. Radość była powszechna. I była to radość piękna, gdyż tryumf
zawodnika jednego kraju święcili serdecznie reprezentanci wszystkich stron świata. Świat
szermierczy też czekał na jego olimpijski sukces. Miał już 24 cenne trofea zdobyte wcześniej
na najrozmaitszych planszach. Brakowało mu tylko najczystszego olimpijskiego złota.
Gratulacje, uściski, nawet łzy. Dawny trener pana Jerzego, Janos Kevey, płakał.
W następnych dniach spotykaliśmy się już tylko przelotnie. W wiosce albo przy kiosku,
nie z piwem, oczywiście, lecz z orzeźwiającą na przeciąg godziny coca-colą. Drugi raz w hali
Mexhuco nie byłem. Raz – a dobrze! Tak samo jak w Tokio, kiedy wygrał Franke.
Podobnie jak w Tokio, sprawozdawcy przerzucali się natychmiast z jednej areny na drugą.
Ledwie skończyło się wioślarstwo, już na ekranach pojawiała się lekka atletyka, a potem boks
albo zapasy. Czasem kamery aż sięgały do Acapulco, do żeglarzy. Raz widziałem
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malowniczą zatokę i białe żagle kołyszące się na wietrze.
Tego dnia początek zajęć był taki sam jak w dniach poprzednich. Od rana siedziałem na
głównym stadionie i obserwowałem lekką atletykę. Przedpołudniowe eliminacje
przekazywałem zazwyczaj bezpośrednio nie dla telewizji, lecz dla radia. Potem następowała
przerwa w zawodach i trwała dwie do trzech godzin.
Tego dnia postanowiłem nie opuszczać stadionu i w czasie południowej przerwy zjeść
spokojnie obiad. Poszedłem do dziennikarskiego baru. Oczywiście self-service. Spora kolejka
między metalowymi barierkami biegnącymi równolegle do baru. Brało się tacę i za dwa,
czasem trzy dolary zjadało się dwa dania gorące i można było nawet czymś popić. Z
zastawioną tacą wróciłem do wolnego stolika. Naprzeciw, pod sufitem, wisiał telewizor.
Akurat szły ostatnie newsy, a potem kruczoczarna spikerka powiedziała kilka słów,
uśmiechnęła się i zniknęła.
Pojawił się nagle ring, a na nim dwóch zajadle walczących pięściarzy. Widać nie zdążono
już uchwycić samego początku walki. Ale była to pierwsza runda, gdyż zaraz wmiksowali
cyfrę „jeden”.
Podnosząc do ust kawałek mięsa – nagle znieruchomiałem! Nie ulegało wątpliwości, to
walczył on! Kim był przeciwnik? Starałem się wyłowić z szybkiego toku relacji
meksykańskiego reportera nazwisko przeciwnika, ale długo go nie wymieniał. Mówił dużo i
szybko, starając się rejestrować akcje. Kulej!
To „Kulej” wymawiał z zupełnie dobrym akcentem. I nagle poznałem, z kim walczy
Polak; po sylwetce i sposobie wyprowadzania ciosów, po szybkich uskokach. Ten pięściarz
szybki i zdecydowany w defensywie, zbierający punkty w zaskakujących atakach, był
oczywiście znakomitym technikiem węgierskim i nazywał się Kajdi.
Od chwili, kiedy pojawili się, aż do ostatniego gongu, walka była twarda i szale się
ważyły. Zapomniałem o jedzeniu. Stało nie napoczęte, tak byłem zajęty obserwacją. Kulej bił
się walecznie i dużo atakował. Kajdi znakomicie się bronił i od czasu do czasu przechodził do
niebezpiecznych natarć.
Zabrzmiał gong sygnalizujący zakończenie pierwszej rundy. Obserwowałem twarze ludzi
siedzących w barze, szukając w nich potwierdzenia mych nadziei i obaw. Nie ulegało
wątpliwości, że obaj byli świetni. Kto zyskał przewagę?
Lecz twarze siedzących na sali i pałaszujących z apetytem obiad nie wyrażały dosłownie
nic. Byłem jedynym Polakiem w tym gronie. Nie było tu żadnego z kolegów węgierskich.
Słychać było rozmowy w języku hiszpańskim i angielskim, tylko przy jednym z dalszych
stolików siedzieli, zdaje się, Turcy. Ci jednak zajęci byli wyłącznie jedzeniem i żaden z nich
nawet przez chwilę nie podniósł wzroku w kierunku telewizora. Inni patrzyli na zacięty
pojedynek beznamiętnie. Olimpiada trwała już tydzień, większość sprawozdawców
stopniowo obojętniała na emocje walk, jeśli akurat nie startował ich rodak.
Druga runda miała mniej więcej taki sam przebieg. Kajdi mistrzowsko się bronił, Kulej
atakował i kilkakrotnie dosięgnął go szybkimi ciosami, ale zaraz trafiał na celne kontry.
Parokrotnie Węgier wykonał szybkie sidestepy i nasz bokser poleciał z impetem na liny.
Dyszeli ciężko zlani potem.
Znów odezwał się gong. Bar trochę się ożywił. Patrzyłem na ludzi, starając się zrozumieć,
co mówią. Zdania były podzielone. Gdy tylko usłyszałem z czyichś ust: „Kulej!” – zaraz ktoś
inny wymawiał nazwisko Węgra. Wciąż nic nie było wiadome. Na kilka sekund ukazała się w
wielkim zbliżeniu twarz naszego boksera, a trochę wyżej nad nim – oblicze trenera Stamma.
Kto z nas nie widział Stamma w czasie wielkiej walki? Widzieliśmy dziesiątki, nawet setki
razy. Szeptał cicho przez zaciśnięte usta, zdawał się być spokojny, ale w jego oczach czaił się
niepokój. Kulej miał lekko otwarte usta, patrzył groźnie na niewidocznego na ekranie Węgra.
Potem kiwnął głową raz i drugi i lekko uśmiechnął się do trenera.
Na dźwięk gongu wstał powoli, ale nieociężale. Uniósł lekko barki, schował szyję i opuścił
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je, co wyglądało jakby wzruszył ramionami. Przyjął postawę pięściarską i wolno szedł w
kierunku Kajdiego.
Do końca walki pozostawały już tylko 3 minuty. Tempo jeszcze bardziej przybrało na sile,
chwilami był to bezustanny atak. Cios za ciosem. Szybki atak i skuteczna obrona. Kajdi
atakował rzadziej, ale celniej. Kulej wypuszczał serie. Na trzy ciosy trafiał przynajmniej
jednym.
Już dawno nie widziałem go tak skupionego i tak ze wszystkich sił dążącego do
zwycięstwa. Obaj fatalnie wylosowali. Stanowili parę godnych siebie przeciwników.
Pojedynek zasługiwał na finał olimpijski, a była to pierwsza eliminacja. Obaj wielcy, ale
zupełnie odmienni bokserzy. Żywioł i bojowość natrafiły na najwyższą technikę, rozwagę i
skuteczność.
Ostatnie półtorej minuty były najpiękniejsze. Wreszcie Kulej mocno trafił Węgra – raz,
drugi i trzeci! Poszedł za ciosami. Trafił znowu. Walczyli w ogromnej wrzawie, która
nałożyła się na głos meksykańskiego reportera. W barze także już nie było cicho. Nawet
Turcy przestali jeść. Jeden wstał i podszedł blisko ekranu telewizora. „Siadać! Nie zasłaniać!”
– zawołałem, zapominając, że Turek nie rozumie. Zrozumiał. Uśmiechnął się i odsunął. Ale
zaraz krzyknął na niego jakiś Meksykanin. Nieco speszony wrócił do swojego stolika i usiadł
wyprostowany, napięty, z nieruchomą mokrą od potu twarzą, wpatrzony w ekran telewizora.
Kulej szalał po ringu. Ostatnie 30 sekund to był nieustanny atak. Nie wszystko mu się
udawało, gdyż Węgier także trzymał się dzielnie. Byli wyczerpani, ale ani przez chwilę nie
zwalniali tempa. Kiedy odskakiwali od siebie, ruchy mieli nieco wolniejsze. Gdy wznawiali
boks, omdlewające ręce poruszały się szybko i miarowo jak tłoki. Aby tylko wykorzystać
ostatnie sekundy! Jeszcze raz trafić! I jeszcze raz, bo sędziowie patrzą, widzą i liczą.
Gong! Objęli się ramionami i przez chwilę jeden ciągnął drugiego do przeciwległego
narożnika, aby zgodnie z obowiązującą kurtuazją pierwszy podziękować obcemu
sekundantowi. A więc najpierw Kulej był w narożniku węgierskim, a potem do Stamma
poprowadził go Kajdi.
Mieli pociemniałe twarze, uśmiechali się półprzytomnie, klepali się po barkach, mamrotali
jakieś słowa, ale się rozumieli. Czuli, że stoczyli świetną walkę i zaraz opadnie pierwsze
oszołomienie. Kiedy będą już bez rękawic, w narzuconych na ramionach szlafrokach, wtedy
nadejdzie to najgorsze – oczekiwanie na werdykt.
Znaleźli się znowu pośrodku ringu, już nie naprzeciw, lecz obok siebie. Rozdzielał ich
sędzia. Pan w białym stroju ujął ich za ręce i patrzył spokojnie przed siebie, jakby oczekiwał
oznajmienia czegoś nieważnego. Ale też był napięty. Kto wygra? Atak czy obrona?
– Kulej! – Głosami 3:2.
Jeśli będzie tak walczyć dalej, nie będzie tu miał trudniejszego spotkania, pomyślałem
wówczas. Ale nieco się pomyliłem. W zwycięskim finale Polak też wygrał w takim samym
stosunku, tyle że Kubańczyk Requeiferos bił dziesięciokrotnie mocniej niż Węgier. Nie miał
techniki Kajdiego, ale potęga jego ciosów była niemal miażdżąca.
Zanim jednak doszło do tego pojedynku, Kulej musiał pokonać w niełatwym boju Włocha
Caprettiego. Na naszym mistrzu znać było zmęczenie po poprzedniej walce, chociaż upłynęły
od niej trzy dni. Kondycja szwankowała. Zdołał przebrnąć przez trzy rundy, wykazując
jednak przewagę, którą sędziowie określili stosunkiem głosów 4:1.
W dwa dni później już w ćwierćfinale spotkał się z niebezpiecznym reprezentantem NRD,
Tiepoldem. Dobrze wyszkolony Niemiec, wyższy od Polaka aż o 12 cm, umiejętnie
zachowywał dystans, mimo to Kulej nurkował pod jego długimi ramionami i zadał sporo
ciężkich ciosów. W trzecim starciu przeżywaliśmy pewien niepokój. Kulej zmęczył się i
wypuścił inicjatywę. Wygrał, ale znowu stosunkiem 3:2.
Najgorsze, że widać było dalszą utratę sił. Na jak długo starczą ostatnie rezerwy? Czy
pozwolą przejść przez półfinał? Jeśli przejdzie, w jakiej kondycji stanie do ostatniej walki?
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Na szczęście następny przeciwnik, zagradzający wejście do finału, Fin Nilson, okazał się
bokserem przeciętnym. Dość silnie bił, ale nie miał wielkiego doświadczenia. Jego
najsilniejsza broń, cios sierpowy, był sygnalizowany. Niespodziewanie Kulej odzyskał dobrą
formę kondycyjną. Wygrał bez większego trudu, tym razem jednogłośnie.
Walki finałowe wypadły w sobotę 26 października. Gigantyczną Arenę Mexico wypełnił
blisko 15-tysięczny tłum. Kulej z Kubańczykiem wystąpili w szóstej z kolei walce. Przed nim
Artur Olech i Józef Grudzień zostali pokonani przez Meksykanina Delgado i amerykańskiego
Murzyna Harrisa w sposób nie podlegający dyskusji. Z trzech naszych finalistów pozostał w
szrankach ostatni.
Finałową walkę Jerzego Kuleja z Kubańczykiem Requeiferosem przeżywałem dwa razy.
Pierwszy raz w Arena Mexico, kiedy trzymając mikrofon w dłoni, wpatrzony w sylwetki
pięściarzy, starałem się możliwie najwierniej przekazać jej dramatyczny przebieg. Drugi raz
przeżywałem ją w samochodzie marki Volkswagen, prowadzonym przez naszego mistrza na
drodze z Warszawy do Ostrowca Świętokrzyskiego. Uczniowie z tego niewielkiego miasta
zaprosili nas z Kulejem, abyśmy wspólnie opowiedzieli im o wrażeniach z Olimpiady w
Meksyku.
Była pełnia zimy. Śnieg pokrywał pola i zbocza pagórków, leżał na gałęziach drzew, a po
obu stronach szosy utworzył dwa białe pasy. Kulej prowadził samochód szybko, ale czujnie;
opowiadając czasami zdejmował z kierownicy rękę i pomagał sobie gestykulacją.
– Pojedynek z Kubańczykiem to była dla mnie ostatnia, najcięższa, mordercza runda z
długiej walki, jak bym określił swój cały start meksykański. Długo czekałem na pierwszy
start. Nie mogłem spać w nocy, a gdy zasypiałem, śnił mi się Kajdi. Stoi naprzeciw i
przyjmuje postawę. Wypuszcza cios. Trafia! Znów trafia! Budziłem się zlany potem.
Zasypiałem i – znów w narożniku naprzeciw stoi Węgier. Zbliża się. Idzie na mnie. Słyszę
gong. Siadam na łóżku. I tak w kółko. Pocieszałem się, że i on spala się nerwowo.
Obserwowałem go na treningach. On mnie też obserwował i też był niespokojny. Była to bez
wątpienia jedna z najtrudniejszych walk w moim życiu. Kajdi umie ze mną walczyć,
kilkakrotnie toczyliśmy boje ze zmiennym szczęściem. Zwycięstwo nad nim wiele mnie
kosztowało, ale i uspokoiło. Dlatego nastąpiło potem odprężenie. Wiem, następne moje walki
nie były zbyt efektowne. Raptem straciłem kondycję. Obserwowałem poprzednie walki
Kubańczyka. Nie ulegało wątpliwości, że będzie to straszny pojedynek. Z innych względów
niż z Węgrem. Tam napotkałem wysoką technikę, tu miałem przeciwstawić się potężnej sile.
Kiedy wychodzę na ring, nawet do tak ważnej walki, jaką jest finał olimpijski, moje
zdenerwowanie nie przekracza zwykłych granic. Nie ma takiego, kto by w takiej chwili był
zimny jak lód. W naszej ekipie jest zawsze dobry nastrój. Trenerzy i koledzy umieją
wytworzyć odpowiednią atmosferę wokół tego, kto idzie na ring. Byłem tylko zmartwiony
porażkami Olecha i Grudnia. Kiedy szedłem przez halę, ktoś krzyknął: „Jurek, musisz
wygrać!” Ostatnia szansa! Pierwsza runda od razu była trudna. Badaliśmy się przez jakiś czas
i mogłem raz jeszcze dokładnie przyjrzeć się przeciwnikowi. Był wyższy, miał szerokie barki
i umięśnione ramiona. Po czarnej twarzy już po kilkudziesięciu sekundach spływały kropelki
potu. Tańczył ociężale, ale sprężyście na mocnych nogach. Często przykładał jedną rękawicę
do drugiej. Patrzył w górę, wypuszczał cios w dół.
Wpadliśmy w zwój zakrętów, droga wiodła raz w dół, raz pod górę, przemknęliśmy przez
zaśnieżoną Słupię i wtedy bokser przerwał swą opowieść, widząc, że na chwilę zapatrzyłem
się na ruiny, na szczycie stromej góry.
– Przepraszam, niech pan opowiada dalej.
– Druga runda była jeszcze trudniejsza. Kilkakrotnie starliśmy się w ostrych zwarciach.
Trafiłem go parę razy w dół, poprawiłem w szczękę, ale on odskakując zawadził mnie także
silnym sierpem. Przy każdym skróceniu dystansu, kiedy na chwilę zetknąłem się z jego
ciałem, czułem, że jest jak kamień. Raz wpadłem na niego i odbiłem się jak piłka. Był

93

masywny, silniejszy ode mnie. Z wolna zbliżał się moment, kiedy powinienem zacząć
wykazywać przewagę. Mogłem jej szukać tylko we własnej szybkości nóg i wyprowadzania
ciosów. Nie wiem, jak się skończyła druga runda. Czułem, że nie przegrywam, ale czy już
zarysowała się jakaś moja przewaga? Oddech miałem lekko przyspieszony, kiedy znalazłem
się w narożniku. Stamm chłodził mnie ręcznikiem, coś szeptał, ale też był zdenerwowany.
Trzecia runda była najcięższa. Zwiększyłem tempo, ale on również je zwiększył. W pewnym
momencie wyprzedził mój atak i trafił z całą siłą. Ciemno! Ciemno zrobiło mi się przed
oczami. Instynktownie opuściłem rękawice. Nogi stały się ciężkie. Starałem się raźno
podskakiwać, żeby się nie zorientował, co się stało. Tylko instynkt! Chwilowa utrata
świadomości. Przed oczami rozciągała się ciemność. Wiem, że on jest gdzieś naprzeciw.
Może szykuje się do następnego ciosu. Wtuliłem głowę w ramiona. Garda. Jedną rękę
wysuwam, markuję atak. Nie idę do przodu. Udaję, że zwlekam. Wytrzeszczam oczy. Gdzie
on jest? Czuję uderzenie jedno i drugie, ale po barkach. Ciemno mi, wciąż ciemno! Jak długo
to trwa? A może był gong? Może go nie słyszałem? Dlaczego nie bije, dlaczego nie kończy
walki? Jak długo to trwało – nie wiem. Może dziesięć sekund, może dwie. Starałem się
przeniknąć czarną zasłonę. Gdzie on jest? I nagle widzę jakiś ciemny, najczarniejszy punkt.
To on! Jego twarz! Rzuciłem się do przodu. Jest, tańczy naprzeciw i walka jeszcze nie
skończona. Czuję mocne uderzenie, następne łapię na rękawicę. Czuję zapach potu, a potem
twardość jego ciała. Liny. Po obu stronach liny. Narożnik. Wypuszczam serię. Doszła.
Odskoczyliśmy. Znów idę do przodu. Teraz widzę go wyraźnie. Biały kostium, szerokie
czarne ramiona. Szary ze zmęczenia. „Naprzód” – jak przez wodę słyszę okrzyki Stamma.
Ostatnie sekundy. Kiedy opuszczam na chwilę ręce, wydaje mi się, że już ich nie dźwignę.
Przełamuję się. Naprzód. Gonię go po ringu. Tak, była krótka przerwa. Sfaulował. Uderzył
mnie najpierw głową, a potem trącił łokciem. Sędzia rozdzielił nas i dał mu upomnienie. Był
to niewysoki siwy pan. Spacerował w mokrej od potu koszuli. Ostatnia minuta należała do
mnie. Czułem, że wygrałem. Ale wie pan, nigdy człowiek nie jest pewny. Odprowadziłem go
do ich narożnika, potem on przyszedł do naszego. Było mi gorąco i zimno na przemian. Krew
odpływała w dół, w momencie, kiedy stałem obok sędziego. Resztę pan wie. – Uśmiechnął
się. – Popłakałem sobie na podium.– Uśmiechnął się szerzej. Kapelusz miał nasunięty na
czoło, kołnierz podniesiony, ręce trzymał swobodnie na kierownicy. Z lekkim poślizgiem
wszedł w wiraż. – Nie wiem, czy byłem najlepszym polskim bokserem. Ale jako jedyny z
naszych zdobyłem dwa złote medale, jeden po drugim. Trzeba chcieć! A chyba trzeba mieć
trochę fartu – poprawił po chwili. – Zbyszek, Józek, Tadeusz – to byli wspaniali bokserzy!
Kolki i Chmielewskiego nigdy nie widziałem – też byli świetni. A Leszek, Chychła,
Stefaniuk? Nazbierałoby się trochę nazwisk.
Wyłania się jednak sprawa szersza. Jeśli przypomnimy sobie, czym była polska szkoła
boksu, jak w istocie było to szerokie pojęcie udokumentowane istnieniem pięściarza
Paździora i Walaska, ale i Pietrzykowskiego, Drogosza, a także Kuleja, Kukiera, Stefaniuka,
Grudnia albo bombardiera Kasprzyka i można by wyliczyć jeszcze więcej zawodników,
tworzących ową potężną i wcale nie tak jednolitą szkołę – wówczas dopiero zobaczymy, jak
niewiele z tego zostało po Meksyku.
Zanim jednak powrócę do osoby zwycięzcy, jeszcze kilka uwag o sporcie, któremu się
poświęcił. Uwagi te skonfrontowałem z odczuciami niejednego boksera. Otóż w boksie
niewątpliwie kryje się coś bardzo atrakcyjnego. Stwierdzam to oczywiście nie z pozycji
zawodnika występującego w ringu, lecz z pozycji obserwatora. Boks jest najbardziej
bezpośrednią walką, jaką można sobie wyobrazić. Nie jest pojedynkiem toczonym za
pośrednictwem szabli albo floretu, nie ma ochronnych masek, nie jest także wyścigiem z
rywalem biegnącym na sąsiednim torze i oddalonym o pół metra czy o metr. Rywal w boksie
stoi naprzeciw. Kiedy dadzą sygnał, ruszy i będzie bił. Ja też mam go bić i trafiać w miejsce,
w które najmniej się spodziewa. Pięściarz spogląda z bliska w oczy przeciwnika. Twarz jego
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jest odsłonięta. Inteligentny przeciwnik czyta w niej jak w otwartej księdze. Dostrzega
odwagę albo lęk, spryt, albo zaciętość. W pierwszych minutach niekiedy nadzieję...
Dlatego po walce bokserzy zawsze mają tak wiele do powiedzenia, nie tylko o własnych
przeżyciach, ale i przeżyciach rywala.
– Dowiedziałem się wszystkiego, co zamierza. Powiedział mi to oczami – mówił Jerzy
Kulej o jednym ze swych najgroźniejszych przeciwników.
Kulej – jedyny do tej pory w polskim boksie dwukrotny złoty medalista olimpijski – był w
moim przekonaniu pięściarzem trochę innym niż większość naszych sław bokserskich.
Przebieg jego kariery jeszcze niecałkowicie określa tę inność.
Wszystkie jego walory ograniczały się do bojowości, tempa, wymiany silnych ciosów.
Inkasował wtedy wiele. Niektórzy uważali, że powalczy przez kilka lat na najrozmaitszych
ringach, będzie bił innych, ale w końcu jego rozbiją.
Przedarł się jednak przez niezliczoną ilość gard najlepszych pięściarzy z najrozmaitszych
krajów. Dopiero z czasem udało mu się udoskonalić sztukę pięściarską. Kariera nie rozwinęła
się więc szybko. Z wolna piął się na szczyt. Wreszcie zdobył mistrzostwo Europy. Potem
drugi raz je zdobył. Sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju. Ukoronowaniem są dwa
złote medale olimpijskie: w Tokio i w Meksyku.
Kiedy miał formę, był bokserem skutecznym i porywającym.
Kulej i Baszanowski – dwaj znakomici polscy złoci medaliści.
Nie mam szczęścia do ciężarowców. Ilekroć jestem na Olimpiadzie, nie mam możliwości
oglądania ich zmagań. Akurat jestem zajęty na innych zawodach. Unikam opisywania tego,
czego nie przeżywałem bezpośrednio i osobiście. Wolę więc napisać o Baszanowskim – nie
walczącym, lecz takim, jakiego poznałem poza areną.
I oto przed nami Waldemar Baszanowski, lecz nie na pomoście w obliczu
wielokilogramowego ciężaru. Jest naprzeciw, po drugiej stronie stolika, siedzi wygodnie w
fotelu. Ubrany w granatową kurtkę, ale bez emblematu, zdjął go, gdyż nie przyszedł na
oficjalny występ, lecz na towarzyskie spotkanie. Ta granatowa kurtka i krawat z kółkami i
zniczem, które wkłada niekiedy w zwyczajny dzień wypełniony pracą i treningiem,
przypomną na chwilę przelotne zetknięcia i bardzo krótkie rozmowy – tam w Meksyku, kiedy
widywaliśmy się jedynie w wiosce i to tylko sporadycznie.
Już na Olimpiadzie w Rzymie, a więc przed około 10 laty, kiedy był bez porównania mniej
sławny – zawsze sprawiał wrażenie człowieka bardzo skupionego wewnętrznie i uprzejmego
tą miłą uprzejmością, która wytwarza jednak pewien dystans, niełatwy do przekroczenia. Jest
to chyba dobra cecha w dzisiejszych czasach, gdy tempo życia i częstotliwość
międzyludzkich kontaktów nieustannie wzrastają. Nie zawsze chcemy przekraczać granice
znajomości z przypadkowym człowiekiem, o którym mało wiemy lub który, wydaje nam się,
nie zasługuje na to.
Baszanowski jest pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego, nie pije,
nie pali, jest najbardziej typowym higienistą i stara się wolny czas – co akcentuje – spędzać
na otwartym powietrzu.
Od lata roku poolimpijskiego cały wolny czas, jaki mu pozostaje po zajęciach
zawodowych i ćwiczeniach sportowych, poświęca wyłącznie niespełna 8-letniemu synkowi –
chłopcu mocno zbudowanemu i spokojnemu jak ojciec. Chodzą razem na spacery, razem
odrabiają lekcje, a i na nasze spotkanie pan Waldemar przyszedł z Markiem. Żonę – matkę
stracili w katastrofie.
Mistrz olimpijski i rekordzista świata po raz pierwszy pochylił się nad sztangą, żeby
spróbować dźwignąć ją w górę, dość późno. Miał już 20 lat. Było to w czasie służby
wojskowej. Wycisnął wtedy 60 kg, wyrwał – 70, a podrzucił – 90 kg. I zupełnie spokojnie
ocenił, że jak na pierwszy raz jest to wynik bardzo dobry i warto tym się zająć. Ocena ta nie
wynikła z chełpliwości ani z jakichś bardzo gorących, młodzieńczych marzeń o Olimpiadach,
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wojażach i sławie, lecz po prostu z konkretnej oceny własnych możliwości. Jeśli już jestem
tak silny, mimo że nie specjalizowałem się w dźwiganiu ciężarów, to gdy się wezmę za to.
solidnie, powinienem zostać dobrym zawodnikiem.
U szczytu kariery, po latach treningu, podwoi swój wynik w trójboju osiągnięty w
pierwszym starcie.
Wspominałem, że na Igrzyskach w Rzymie zajął tylko punktowane miejsce. Były to czasy
Ireneusza Palińskiego – ówczesnego złotego medalisty, pierwszej naszej wielkiej sławy w
podnoszeniu ciężarów, choć przed Palińskim był już świetny zawodnik – Marian Zieliński.
To ten, który niespodziewanie zdobył na Olimpiadzie w Melbourne pierwszy medal dla
Polski w tej dziedzinie sportu i otworzył drogę do późniejszych sukcesów. Jeśli on mógł,
mogli zdobywać złote medale i następni. Rozumowanie to, jakim kierowali się zarówno
zawodnicy, jak trenerzy i działacze sportu ciężarowego, było proste, logiczne.
W czasie tamtej rozmowy powiedział zdanie, które szczególnie utkwiło mi w pamięci.
Wiąże się bowiem z interesującym i dość skomplikowanym problemem – kiedy sławny
zawodnik powinien kończyć karierę. I o tym pisałem, opowiadając się za tym, aby decyzję
pozostawiać wyłącznie zainteresowanemu. Dziś, dzięki większemu doświadczeniu, które
zdobyłem, jestem jeszcze bardziej za podobnym stawianiem sprawy. Jeśli ktoś w momencie
osiągnięcia najwyższej klasy uważa za stosowne, że już czas powiedzieć „żegnajcie!”, można
go przyjacielsko namawiać, żeby pozostał, lecz dziwić się decyzji nie sposób. Jeśli ktoś inny,
bez względu na coraz częstsze porażki, decyduje się na dalsze straty, trzeba w równym
stopniu uszanować takie postanowienie. Przywiązał się do tego wszystkiego, przy okazji
przyczynia się do podciągnięcia poziomu młodszych rywali, a najtrudniejszą walkę – walkę z
sobą i z coraz bardziej podrażnioną ambicją – przeprowadzić musi już sam.
– Wycofam się wtedy, gdy zorientuję się, że nie robię postępów – powiedział
Baszanowski.
A więc mniej ważne dla niego są wyniki współzawodnictwa i własna pozycja w sportowej
hierarchii. Kiedy siła osłabnie, organizm sam da sygnał, że trzeba wszystko kończyć. Tak jak
podszepnął kiedyś, że warto wziąć się za dźwiganie sztangi.
Był mistrzem w osiąganiu całkowitej koncentracji przed startem. Na kilka godzin przed
olimpijskim występem najspokojniej zasypiał na jakiś czas i przeważnie budził się sam –
wypoczęty, pełen jasnych myśli, które jednak nie podsuwają przesadnego optymizmu.
W ogóle umie wypoczywać, posiadł sztukę organizowania własnego czasu, rzadko się
spieszy, wiele spraw rozwiązuje przez zaplanowanie i przemyślenie, zanim podejmie decyzję.
Najbardziej nie lubił pierwszego podejścia do próby wyciskania. Być może wynika to z
jakichś niuansów technicznych, a może – wreszcie przychwytujemy go w chwili słabości –
podniecenie, nieco większa trema?
Dużo pływa, co jest raczej rzadkością wśród atletów.
– Na ogół moi koledzy idą na dno – powiedział bez złośliwości, a raczej właśnie z
sympatią.
W swoim czasie sprawnie biegał przez płotki i uzyskiwał zaskakująco dobre czasy. A
przecież nie miał odpowiednich warunków fizycznych ku temu. Płotkarze to przeważnie
wysocy, smukli i długonodzy młodzieńcy. Jest więc po prostu sprężysty. Jako chłopak marzył
o starcie w... maratonie.
Odczuwał trochę niepokoju przed pierwszą próbą. Lecz w ostatnich bojach – jak otwarcie
stwierdzał – zwykle bywał najlepszy.
– Najwięcej mam siły, kiedy walka zbliża się do rozstrzygnięcia. Wyznał jeszcze co
innego:
– To, co demonstrujemy w czasie zawodów, jest tylko następstwem czy raczej
powtórzeniem tego, co dokonaliśmy już na treningu.
Na wielki wyczyn patrzy trochę inaczej niż niejeden z nas. Według niego rekord rzadko się
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rodzi z porywu, częściej jest następstwem żmudnej pracy.
Zdobyli w Meksyku 5 złotych medali: lekkoatletka Irena Szewińska, szermierz Jerzy
Pawłowski, bokser Jerzy Kulej, ciężarowiec Waldemar Baszanowski, strzelec Józef Zapędzki.
Cztery pierwsze postacie wystąpiły już na kartkach tej książki.
A więc postać piąta – strzelec Józef Zapędzki!
Tego sympatycznego pana poznałem dopiero w Meksyku, a i to, niestety, przelotnie.
Pistolet należy chyba do szczególnie szlachetnej spośród broni palnych. Choć nie staje się
oko w oko z przeciwnikiem, samo złożenie do strzału, postawa, siła i pewność ręki, nie tylko
oka, czy doskonałość broni – to wszystko w moim przekonaniu wynosi pistolet Józefa
Zapędzkiego i jego świetnych pokonanych rywali jakby ponad pozostałe strzeleckie
specjalności.
Niestety, ani razu nie słyszałem choćby dalekiego echa wystrzałów na olimpijskiej
strzelnicy Campo Military, gdzie 39-letni major wywalczył zwycięstwo w konkurencji pd-6 i
zdobył pierwszy w dziejach polskiego strzelectwa złoty olimpijski medal. Tym większa była
jego zasługa, gdyż przystąpił do swego startu w nastroju bliskim załamania, jakie panowało w
naszej strzeleckiej ekipie. Polskim zawodnikom nie wiodło się na Igrzyskach. Koledzy
Zapędzkiego strzelali gorzej, niż przypuszczano, i zajmowali odległe miejsca. Dotknęło to
nawet dr. Adama Smelczyńskiego w strzelaniu do rzutków. Zdawało się już, że zachowa
pozycję medalową, kiedy fatalny defekt broni spowodował niecelny strzał w przedostatniej
serii i pan Adam spadł na 6 miejsce.
Ostatnią naszą nadzieją stał się Józef Zapędzki. Stanął do walki wśród 55 rywali. Polak
objął prowadzenie po pierwszym dniu zawodów. Jeszcze nie wierzyliśmy... Napięcie w
wiosce wzrosło, niepokój był większy niż nadzieje. Znów mamy się łudzić? Tuż za Polakiem,
zaledwie o jeden punkt, znajdował się znakomity zawodnik radziecki Sulejmanow, o 2 punkty
dalej uplasowali się aż trzej wyborowi strzelcy, a wśród nich mistrz olimpijski z poprzednich
Igrzysk, Fin Linnosvuo.
Zapędzki następnego dnia odjeżdżał z wioski na strzelnicę. Nie sposób opisać wyrazu
twarzy jego kolegów i przyjaciół. Nie wiedzieli, co mówić. Życzyć szczęścia – źle, bo
strzelcy są przesądni, nie powiedzieć dobrego słowa – też źle, bo przecież cisną się na usta i
płyną z serca, a on – zuch, udaje humor, uśmiecha się, stara się wszystkich podtrzymać na
duchu.
Strzelał jako pierwszy. To było najbardziej denerwujące. Wraz z zakończeniem swoich
serii – miał pozostać na strzelnicy bezbronny i całkowicie odsłonięty, jakby był celem dla
swoich przeciwników, którzy już wiedzieli, ile punktów zdobył, a ile stracił.
Po pierwszych próbach – najpierw 8-sekundowej, a potem 6-sekundowej – miał, na
szczęście, tylko niewielką stratę, zaledwie 2 punktów. Napięcie wzrosło.
Jeszcze dwie serie 4-sekundowe. Pięć strzałów w 4 sekundy.
Niedostrzegalnie drgnęła mu ręka, kiedy sylwetki pojawiły się o ułamek sekundy z
opóźnieniem. Strzelał, ale nie we wszystkie trafił idealnie. Stracił 3 dalsze punkty.
Niektórzy byli pewni, że powtórzy się historia Smelczyńskiego.
Ale pan major w ostatniej próbie celował bezbłędnie, ani jednego pudła! W ostatnim boju
był najpewniejszy. Tak jak Baszanowski.
Na ostateczny tryumf trzeba było czekać jeszcze bardzo długo. Teraz wszystko zależało
już nie od niego, lecz od rywali.
Strzelali świetnie, lecz nie tak mistrzowsko jak Polak. Punktem kulminacyjnym tej już
niebezpośredniej walki, którą określić by można jako czekanie z założonymi rękami, był
występ o 10 lat młodszego od Polaka reprezentanta NRD, Dueringa. Dwie pierwsze próby
miał bezbłędne, a więc zrównał się w punktach z Zapędzkim. Niemiec załamał się jednak
nerwowo w decydującym momencie. W pierwszej serii 4-sekundowej stracił 3 punkty, a w
drugiej – 2 i zdobył ostatecznie 4 miejsce, zrównując się punktami z Rumunem Roscą i
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Rosjaninem Sulejmanowem, którzy zdobyli srebrny i brązowy medal. Złoty wręczono
Zapędzkiemu.
Nie był zdziwiony, że zwyciężył. Najpierw uczucie ulgi, a potem świetny humor, żart za
żartem sypał jak z rękawa.
Pan Józef zdziwił się tylko wtedy, kiedy w momencie uroczystej dekoracji zobaczył na
głównym maszcie nie flagę polską, lecz indonezyjską; dwukolorową flagę, lecz kolory jakby
odwrócone – na dole biały, u góry czerwony.
Mili organizatorzy także byli trochę zmęczeni. Olimpiada z wolna dobiegała końca.

Bikila i inni
Kolejny dzień konkurencji lekkiej atletyki dobiegał końca. Lampy umieszczone na
wysokich wieżach rzucały światło, oblewając jasnością równomiernie całą płytę boiska.
Zdjąłem z uszu słuchawki wraz z mikrofonem – mój podstawowy rynsztunek. Wypiłem
wprost z butelki resztę coca-coli i zapaliłem papierosa. Wsunął się do kabiny mój nowy,
kilkudniowy przyjaciel – mały i czarny jak smoła – skaut meksykański, uśmiechnął się i bez
słowa położył na pulpicie podłużną kartkę. Rzuciłem na nią okiem. Był to komunikat
prasowy centrum. Przypominał, że wewnątrz trybun, w znajomej nam sali, jak co dnia
odbędzie się konferencja prasowa z nowo kreowanymi medalistami. Na dole widniały ich
nazwiska: Amos Biwott – Kenia, Beniamin Kogo – Kenia, George Young – USA. Trzej
pierwsi w biegu przeszkodowym. Ożywiłem się. Muszę ich zobaczyć. Z bliska!
Pchnąłem ruchome drzwi i znalazłem się w dużym eleganckim pomieszczeniu. Panował tu
cichy gwar. Było duszno od dymu papierosów. Pośrodku sali w fotelach siedzieli medaliści.
Nieco za nimi tłumacze i dwaj trenerzy.
– Ile ma lat?
– Tyle i tyle.
– Kim jest z zawodu?
– Tym i tym.
– Czy spodziewał się, że zdobędzie medal?
Reporterzy też byli zmęczeni. Pytania były stereotypowe, rzucane cicho, jakby przez
grzeczność.
Nie, nie chciałem o nic pytać. Nie interesowało mnie, o co pytają inni. Najważniejsze było
dla mnie, jak wyglądają z bliska i jacy są ci dwaj z Kenii, którzy biegli z taką swobodą po
medale.
Przecisnąłem się do pierwszego rzędu. Biwott i Kogo zdawali się omdlewać w swoich
fotelach. Mieli zapadłe oczy i sfałdowane policzki. Jakby uszła z nich ostatnia iskierka życia.
Ich dresy, zdawało się, są wypełnione nie ciałem, lecz jakąś galaretowatą masą. Tylko
zdobywca brązowego medalu, Amerykanin, siedział, prosto z twarzą czerstwą i uśmiechniętą.
Jeśli ktoś więc przypuszcza, że czarni zawodnicy bez większego wysiłku osiągali
zwycięstwa w Meksyku, popełnia błąd. Nie zawsze zdobywali medale z uśmiechem na ustach
– tak jak inny Kenijczyk, Keino. Kiedy wybiegł z ostatniego wirażu na prostą, goniąc
Tunezyjczyka Gammoudi, Keino uśmiechnął się, a był to uśmiech wiary w zwycięstwo. Do
końca dystansu pozostało już tylko sto metrów, lecz Gammoudi raptem wykazał jeszcze
większą szybkość i odporność na finiszu. Jeśli Państwo pamiętają rozstrzygającą rozgrywkę
tych dwóch zawodników na ostatniej prostej w biegu na 5 km, proszę zdać sobie sprawę, że
był to jeden z najwspanialszych finiszów w dziejach sportu. Wytrzymały Keino, żyjący i
trenujący w górskich obszarach, po trzech atakach załamał się i nie wytrzymał czwartego z
kolei szturmu. Centymetr po centymetrze zaczął zostawać w tyle. Już się nie uśmiechał.
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Pozostawał tylko skurcz wysiłku i bólu na twarzy.
A więc Keino zdobył srebrny medal w biegu na 5 km, a złoty na dystansie 1500 m.
Gammoudi zaś do brązowego za start na 10 km dodał wspaniałe zwycięstwo w niezwykłym
pojedynku z Kenijczykiem.
Biegacze o ciemnych twarzach w minionych latach odnosili wielkie sukcesy jedynie w
biegach krótkich. Na długim dystansie jako pierwszy otworzył im drogę do olimpijskich
tryumfów dopiero Etiopczyk Bikila Abebe, wygrywając niespodziewanie bieg maratoński na
Igrzyskach w Rzymie. Był dopiero zapowiedzią tego, co musiało nastąpić w późniejszych
latach.
A więc Bikila Abebe rozpoczął nowy rozdział w dziejach olimpijskich biegów
długodystansowych. Rezultaty w tych konkurencjach, jakie przyniosły Igrzyska w Meksyku,
były jedynie imponującym rozszerzeniem przestrzeni zdobytej dużo wcześniej przez czarnych
lekkoatletów.
W końcu lat trzydziestych ugruntowała się już przewaga czarnych szybkobiegaczy nad
białymi. W Berlinie złoty medal w biegu na 400 metrów zdobył Williams, a w biegu na 800
metrów zwyciężył ogromny, o niebywale długich nogach Woodruff. Nie wiem, czy ktoś
prześcignął go potem pod względem długości kroku! On nie biegł, a odmierzał przeszło
trzymetrowe susy!
Można było oczekiwać, że na wyżynie meksykańskiej biegacze z afrykańskich krajów
odegrają jeszcze większą rolę. Kto mógł przypuszczać jednak, że rola ta będzie aż tak duża?
Zagarnęli wszystkie najcenniejsze trofea nie tylko w maratonie, na 10 i 5 km, ale i na 1500 m,
a nawet na 3 km z przeszkodami. W steeplechase zwyciężyli właśnie ci dwaj, zmęczeni do
ostatnich granic, których miałem przed sobą w odległości kilku kroków.
Przed Meksykiem długo przygotowywano batalię. Europejczycy i Amerykanie oraz
zawodnicy z Australii i Nowej Zelandii zdawali sobie sprawę z ogromu trudu, jaki ich czeka.
Francuz polskiego pochodzenia, Michel Jazy, i Ron Clarke wracali z Tokio bardzo
niezadowoleni i zapowiadali, że wezmą się za wszystkich. Trenowali jeszcze mocniej, a przy
tym czynili to rozważniej niż przedtem. Wreszcie zaczęło się! Australijczyk przypuszczał
kolejne ataki na rekordy świata. Asystowali mu inni.
Tylko Jazy pożegnał się z bieżnią, pojawił się w Meksyku w nowej roli – jako reporter
Radia Luxemburg.
Wreszcie niedługo przed Olimpiadą ujawnił swe możliwości Keino.
Ten Murzyn z Kenii jest rewelacją, ale czy rozwinie swój talent? – zastanawiali się
fachowcy. Już byli tacy egzotyczni długodystansowcy. Mieli jeden, dwa dobre biegi, a potem
przepadali z kretesem.
Przed Meksykiem już nikt o Keino tak nie mówił. Wygrywał na różnych bieżniach w
Ameryce i Europie, osiągał znakomite czasy. I on walczył z rekordami świata. Biegał z
niespotykaną łatwością, nie znać było wysiłku, jakby jego dalsze możliwości były
nieograniczone. Na Clarke’u znać było wysiłek. Kenijczyk po prostu biegał. Jego trening był
skromniejszy, stosował jednak dawki bardziej ostre niż biali rywale. Jeszcze jedno „dziecko
natury”, jak kiedyś Wilma Rudolph, a potem Bikila Abebe.
Na wiele miesięcy przed Igrzyskami w Meksyku Jan Mulak powiedział, że Keino jest
potencjalnym kandydatem do złotych medali, gdyż „najłatwiej będzie mu wtopić się w
tamtejszy klimat”. Kenia leży równie wysoko, jak Meksyk, Keino żyje i trenuje w podobnych
do meksykańskich warunkach.
Jak pamiętamy, polscy długodystansowcy nie odegrali w Meksyku poważniejszej roli.
Kryzys, w którym się znaleźliśmy, był zbyt głęboki aby można się było z niego na czas
Olimpiady wydobyć.
Bieg jest naturalnym ruchem człowieka... Tę naturalną czynność przodków przypomina
właśnie trening terenowy o dość łagodnym natężeniu. Urozmaicony zarówno w formie, jak i
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treści. Widzisz rów? Przeskocz! Płot? Cóż za przeszkoda! Krzaki, głazy, kamienie – nie bój
się ich! Zmęczysz się wbieganiem pod górę? Ale czy wiesz, jaka to rozkosz zbiegać po
zboczu i widzieć rozległą panoramę okolicy? Deszcz, wiatr, palące słońce – to przecież twoi
odwieczni towarzysze. Biegnij, biegnij! Jesteś coraz szybszy i coraz mniejsze odczuwasz
zmęczenie. Wkrótce prawie wcale nie będziesz się męczyć.
Bikila Abebe, Keino, Temu – wielu innych najwspanialszych biegaczy długodystansowych
albo sprinterów z wystarczająco zrozumiałych przyczyn przechodziło kiedyś tę cudotwórczą
zaprawę. Ba, pewnie ich koordynację ruchu, ich organizmy także ze zrozumiałych przyczyn
były dużo lepiej przystosowane do owego wysiłku.
Przypomnę jednak, co zaszło w konkurencjach biegowych na tej Olimpiadzie. W finale
biegu na 100 m na starcie stanęło 8 sprinterów o ciemnej skórze. Walka zakończyła się
najlepszymi rezultatami w dziejach sportu. Zwycięzca Hines osiągnął 9,9 sek., dwóch
dalszych zawodników po 10,0, najsłabszy zaś – ósmy na mecie reprezentant Madagaskaru –
10,2 sekundy.
Na 200 m przedstawił się światu wyjątkowy wprost fenomen: Tommie Smith! Jego
przyspieszenie na ostatnich kilkudziesięciu metrach było czymś niezwykłym. Raptownie
prześcignął znakomitych rywali, pozostawił ich z łatwością o parę metrów, mimo że na
ostatnim odcinku biegł z tryumfalnie wyrzuconymi ramionami w górę. Gdyby nie ten gest
radości, uzyskałby może wynik jeszcze bardziej niewiarygodny niż te 19,8 sek.
W pamiętnym dla nas finale na 400 m, ze względu na udział Andrzeja Badeńskiego, tylko
Polak i Niemiec Jellinghaus nie byli przedstawicielami krajów zamorskich. Evans, James,
Freeman, to ciemnoskórzy reprezentanci USA, czwarty był Senegalczyk Gakou. Trzeba
doceniać piąte miejsce Jellinghausa i siódme Badeńskiego. Nie umniejszając z kolei
brązowego medalu Polaka, jaki zdobył na Igrzyskach w Tokio, obiektywnie trzeba
wspomnieć o jeszcze silniejszej konkurencji, która miała miejsce w Meksyku. Ponadto nasz
biegacz wylosował w finale niedobry siódmy tor, a mimo to wyrównał swój rekord życiowy,
osiągając 45,4 sek. – tyle samo, ile zdołał uzyskać w półfinale, w którym startował na torze
pierwszym. Dla porównania podam, że rekord życiowy Badeńskiego na 400 m w starcie na
najgorszym ósmym torze, gdzie musi uciekać przed wszystkimi siedmioma rywalami, wynosi
46,0. Można tylko westchnąć nad pechem naszego zawodnika, który przeważnie w
najpoważniejszych próbach losuje tor tak niefortunnie. W Meksyku wyniesiono go po biegu.
Powracając zaś do osoby zwycięzcy w Meksyku, trzeba uznać Evansa za kolejnego
fenomena ostatniej Olimpiady.
Ekran telewizyjny przybliżył do nas te postacie. Pamiętają państwo, jak kończył maraton
Wolde, 37-letni niepozorny biegacz z Etiopii? Pokonał następnego zawodnika o przeszło 3
minuty! Zwyciężył, a był najmniej zmęczony. Chciał pobiegać jeszcze na stadionie, chciał
podziękować wiwatującej na jego cześć publiczności. Coraz surowsze prawa porządkowe
panują na największej widowiskowej arenie. Nawet zwycięzcy nie wolno zakłócać programu
i protokółu Igrzysk. Natychmiast podbiegli porządkowi i dyskretnie wyprowadzili
tryumfatora maratonu.
Bikila Abebe tym razem nie przybiegł do mety.
Już było po Igrzyskach. Wioska pustoszała, lecz tłok na tym niewielkim obszarze pośród
nowoczesnych bloków koloru rdzy był nadal duży.
Słoneczne popołudnie, poobiednia pora. Z olimpijskich stołówek wylał się już tłum,
sportowcy spacerowali po deptaku i jak zwykle powtarzały się wianuszki przy kioskach z
kawą i napojami orzeźwiającymi, ale najgęściej było na trawnikach okalających basen.
Plażowali w najlepsze, jak na dobrze zasłużonych wakacjach. Lekkoatletki brytyjskie wraz z
gimnastyczkami węgierskimi chlapały się w wodzie, nie wiedząc nawet, że zaraz obok kąpie
się słynny Don Schollander. Opodal wygrzewał się Gammoudi w towarzystwie przystojnej
hostessy. Przy stoliku siedział słynny jeździec z Brazylii – Pessoa, w sandałach i kraciastych
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spodenkach, i pisał list. O kilkadziesiąt kroków stał Keino w dwurzędowym szarym
garniturze, pozował kamerze TV meksykańskiej, coś opowiadał, gestykulował, ale przede
wszystkim szczerzył olśniewająco białe zęby.
Siedziałem na leżaku i rozglądałem się dookoła. Chciałem utrwalić w pamięci te sceny,
jedyny w swoim rodzaju klimat wioski kończącej w Meksyku niezwykłe życie, które miało
ulecieć na wszystkie strony świata, już jutro, pojutrze...
Byłem wśród ludzi, którzy dobrze się poznali. Żyli ze sobą tu razem przez kilka tygodni,
życiem tym samym, o jednakowej treści i jednakowym napięciu. Mieli te same nadzieje,
radości i smutki. Byli przeraźliwie młodzi. Czy zdają sobie sprawę, jak pięknie spędzają
młodość? W podróżach, walce i sławie.
Już miałem podnieść się i pójść w stronę bramy. Swoją pracę skończyłem dnia
poprzedniego, a kable, łączące Torre ze światem i moim krajem, tej nocy zostały zdjęte.
Ruszyłem, przeciskając się przez tłum, gdy nagle dostrzegłem chudą, nieco zgarbioną
sylwetkę mężczyzny, który wyszedł z drzwi olimpijskiego klubu i szedł skrajem trawy pod
murem budynku. Ubrany był w ciemny garnitur, miał źle skrojoną marynarkę, za długą i za
obcisłą na plecach, aż sterczały mu łopatki. Szedł wolno, trochę kulał. Miał twarz w odcieniu
ciemnobrązowej kory, czoło zmarszczone, policzki zapadłe. Bardzo zmęczona była to twarz,
może nawet nie tyle wskutek wysiłku fizycznego, ile przeżyć. To od razu rzucało się w oczy.
Skąd ja go znam? Wiedziałem, że go skądś znam, lecz w tłumie tylu sylwetek znajomych z
boiska albo fotografii – nie mogłem przypomnieć sobie, kim jest.
Ruszyłem za nim, lecz ubiegł mnie mały chłopiec – skaut meksykański, których w wiosce
zawsze było pełno. Poufale złapał mężczyznę za rękaw i sięgnął mu do klapy marynarki.
Jednocześnie wyciągnął dłoń, ukazując w niej mały olimpijski znaczek z trójkolorową flagą
Meksyku.
– Change! Change – zawołał. Od kilku tygodni to słowo było jak hasło powitania i
porozumienia. Zamieniali się wszyscy na wszystko, przede wszystkim na te małe metalowe
znaczki. Ciemny, zgarbiony mężczyzna nawet nie uśmiechnął się do chłopca, ale pomógł mu
wyjąć z klapy znaczek. Sam nie dokonał jednak zamiany. Lekko odsunął rękę chłopca. Malec
zakręcił się na pięcie i odbiegł, zdaje się nawet nie rzucił słowa gracias. Interesowała go
wyłącznie zamiana, a nie człowiek.
Teraz była kolej na mnie. Szedłem za jego plecami, miałem go tuż przed sobą, na
odległość wyciągniętej ręki. Wciąż ten oświetlony słońcem skraj chodnika, wzdłuż muru, a
dookoła tłum, gwar i śmiech. Plusk wody z basenu. Keino wciąż szczerzy zęby, przed jego
twarzą przesuwa się szumiąca kamera.
Szedłem za nim. Kulał i był bardzo chudy. Posuwał się jak zmęczony samotny człowiek,
zamyślony, delikatny. Ubranie było trochę podniszczone, nie pasujące do tej czarnej głowy, o
ostrym, posępnym profilu, osadzonej na smukłej szyi. Wciąż szedłem za nim.
Wreszcie decyzja. Tylko czy mówi po angielsku? Tak, zrozumiał. Trochę zwolnił.
Wreszcie zatrzymał się, jakby z ulgą. Wyglądał jak po długiej chorobie.
– Panie Bikila, oglądałem pana w walce, jak wszyscy... Jak cały świat, życzyłem panu
trzeciego zwycięstwa. Jak wszyscy zmartwiłem się, że pan przegrał.
Patrzył na mnie ciemnymi surowymi oczami, tylko trochę zadrgały mu fałdy na
policzkach.
– Kim pan jest i skąd? – zapytał.
– Jestem polskim reporterem.
– Polska...Warsaw?
– Tak. Z Warszawy. Urodziłem się w Warszawie – dodałem, nie wiadomo po co.
– Bardzo panu dziękuję – powiedział oficer gwardii cesarza Etiopii.
– To był kurcz nogi, czy coś poważniejszego? – zapytałem. Wiedziałem, że to było
poważniejsze, przecież chodził z trudem, ale musiałem coś mówić, chciałem koniecznie choć
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przez chwilę nawiązać kontakt z tym tragicznie wyniosłym człowiekiem. Czuł, wiedział, że
nie on, lecz uśmiechnięty Keino albo leżący na słońcu Gammoudi są teraz pierwszymi
mieszkańcami wioski. Nawet ten chłopiec go nie poznał, a tacy chłopcy na całym świecie
najlepiej wiedzą wszystko o zawodnikach i sporcie.
– Nadal dokucza mi noga – rzekł wreszcie.
– To się przeciągnie. Ale będzie dobrze. – Ach, jak byłem za nim w tym momencie! Na
przekór logice! – Będzie dobrze na pewno! Zobaczy pan, w Monachium pan wygra! –
powiedziałem żarliwie i zaraz urwałem, obawiając się, że moja naiwna serdeczność jest dla
niego aż nadto łatwa do rozszyfrowania. Lecz on zaskoczył mnie. Po raz pierwszy wyczułem
w jego wzroku niepewność. To on był teraz niepewny tego, co powie. Jak to przyjmę? Co
wyczyta w moich oczach? Ale rzekł:
– Wierzę, że będę startował na następnej Olimpiadzie i zwyciężę. Czuję się bardzo
mocny... Very strong.
Łudził się. Czy zdawał sobie z tego sprawę?
Jeszcze kilka zdań o tym, że w Polsce oczywiście jest bardzo znany i szanowany, wielka
szkoda, że nigdy nie widziano go na polskim stadionie. Olimpiada była piękna, lecz wszystko
ma swój koniec i trzeba wracać do domu.
Na pożegnanie wpiąłem mu w klapę podniszczonej marynarki w puste miejsce po jego
znaczku – nasz z orzełkiem i pięcioma kołami.
Kto mógł przypuszczać, że jego losy potoczą się tak tragicznie? Nigdy już nie wrócił na
bieżnię.
Bikila Abebe siedzi w fotelu na kółkach. Wokół zieleń trawników i białe szpitalne
budynki. Stoke Mandeville. Słynny szpital, w którym ratuje się ludzi po najcięższych
chorobach i wypadkach. Odbywają się tu co roku jedyne w swoim rodzaju zawody dla
kalekich sportowców. Zwycięzcom wręczają medale i grają hymny.
Siedzi na fotelu, bezwładne nogi oparte o podnóżek. Wychudły tułów dumnie
wyprostowany. Podniósł łuk, wolno naciąga cięciwę. Koniec strzały lekko drga, potem
nieruchomieje. Skierował ją w środek tarczy. Obok dyskretnie pochylony lekarz patrzy z
zainteresowaniem w tym samym kierunku.
Spokojnie puścił cięciwę. Świst strzały. Potem szmer. Trafił niemal w sam środek.
– Wspaniale, mój drogi – mówi lekarz. – Coraz częściej trafiasz w dziesiątkę. Potem
będzie już idealnie. Dziesiątka!... Dziesiątka!... Już zawsze w sam środek.
Przebłysk radości na twarzy. Już nie ma tej niepewności, z którą zdradził się w czasie
rozmowy w Meksyku. Zdawało mu się wtedy, że los go wystarczająco pognębił. Kontuzja w
tak ważnej chwili, w takim dniu!
W Stoke Mandeville miał za sobą nieporównanie większe cierpienia. Wypadek
samochodowy, bardzo długa kuracja, kalectwo. Łatwiej mu zaczynać wszystko od początku?
A może marzenie o tym, by mógł wstać, a potem chodzić na własnych nogach, jest tak silne,
że przeradza się w niewzruszoną pewność? Nie, dwukrotny mistrz maratonu unieruchomiony
w fotelu, nie wygląda na pokonanego. Nogi, które były najwytrwalsze, okrywa pled.
Niezliczona plejada gwiazd i meteorów przewija się od kilkudziesięciu lat przez stadiony
świata. Ciemnoskórzy biegacze. Nowe metody i nauka udoskonalą trening i doprowadzą go
do jeszcze większej perfekcji. Wrodzone zdolności ruchowe i naturalny pęd do pokonywania
przestrzeni – zwyciężą, czy górę weźmie trening całkowicie świadomy, poparty dogłębną
znajomością organizmu ludzkiego? Selekcja największych talentów doprowadzona zostanie
do perfekcji. Naprzeciw „cudownych dzieci natury” staną najdoskonalsi współcześni atleci,
kryjący za swymi plecami mędrca sportu: trenera – lekarza.
Najbliższe Igrzyska staną się zapewne jeszcze ciekawszą konfrontacją sprawności
fizycznej człowieka.
Lecz kiedy ciemnoskórzy biegacze pojawią się na stadionie, zawsze szmer zachwytu
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przejdzie przez trybuny. Wysocy i niscy, chudzi i barczyści, wyniośli jak Rafer Johnson albo
pogodni jak najweselszy z atletów Ralph Boston – iść będą w dresach, z treningowymi
torbami w długich palcach, w kierunku miejsca startu. Położą swe przybory na trawie i
rozbiegną się we wszystkie strony. Zaraz nastąpi jedyny w swoim rodzaju taniec, pantomima
– coś, co zawiera w sobie grację i dzikość zarazem, smutek i niezniszczalną radość życia. Oto
rozgrzewka szybkobiegacza o ciemnej skórze. Tańczą, tak, oni na pewno tańczą, choć nie
słychać dźwięków muzyki tamtamu.
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MONACHIUM
Olimpiada 1972 roku
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Dalsze losy zwycięzców olimpijskich. Cóż, bywają na ogół takie jak przeciętnego
człowieka. Wśród różnorodnych kolei życia sławnych sportowców znaleźć można pewne
prawidłowości, choć czasem zdarzają się wypadki zgoła wyjątkowe, nawet zaskakująco
dramatyczne. Nie będę jednak o nich pisał.
Znakomici zawodnicy często stają się trenerami – kiedy wiek odbiera młodzieńczą
sprawność i zmniejsza się witalność, a w następstwie i odporność nerwowa.
Niekiedy występuje raptowne załamanie formy, meteor się spala. Seria porażek i jak cięcie
nożem – urywa się zawrotna kariera. Tak było z Bobem Beamonem, uznanym za najmocniej
błyszczącą gwiazdę meksykańskich Igrzysk. Dalej życie toczyło mu się tak zwyczajnie, że
mało kto o nim pisał i mówił.
Jak patrzę dzisiaj na Olimpiadę w 1972 roku, o której będzie mowa na następnych
kartkach? Była bardzo pomyślna, wbrew sceptycznym przewidywaniom. W Monachium
zdobyliśmy 21 medali, w tym 7 złotych – łącznie tyle, ile w Rzymie, kiedy po raz pierwszy
weszliśmy do grona dziesięciu olimpijskich potęg. Inna sprawa, że główne sukcesy
wywalczyli zawodnicy już niemłodzi. Komar, Smalcerz, Szczepański i Woyda mieli wtedy
więcej niż 30 lat, a kolejny złoty medalista, Zapędzki, był nawet panem ponad
czterdziestoletnim. Reprezentacja piłkarska, która także zajęła pierwsze miejsce, nie należała
już do młodszych. Jej sukces, dodam, miał walor przede wszystkim psychologiczny i
społeczny, bo po raz pierwszy po latach nadziei i zwątpień wygraliśmy w oficjalnym
międzynarodowym turnieju. Jego ranga sportowa w porównaniu z piłkarskimi mistrzostwami
świata była i jest bez porównania niższa.
Nasze sukcesy, odnotowane na dalszych stronicach, to były nade wszystko wspaniałe
zrywy zawodników w pełni dojrzałych. Nazwałem je w swoim czasie nawet „Olimpijską
Somosierrą” i określenie to nadal podtrzymuję.
Były to Igrzyska zorganizowane pedantycznie i rozumnie. Wszędzie było blisko,
komunikacja płynna i szybka. W Meksyku sprawozdawcy wymęczyli się do ostatniego potu.
W Monachium reporterzy też mieli wiele pracy, ale dzięki niemieckiej praktyczności była to
dla nas Olimpiada, nazwijmy, wygodna.
Jednak stała się ona również wstrząsająca, w następstwie tragicznych zdarzeń, którym
towarzyszyły śmiertelne strzały. To dodatkowo wyróżniło ją spośród wszystkich, które
odbyły się do tej pory.
Potem już nigdy nie było takiej swobody w poruszaniu się po terenach olimpijskich.

Środa, 30 sierpnia
Jestem szczęśliwy, ale tak zmęczony, jakbym sam walczył od rana do nocy w tej sali.
Jakbym miał za sobą 100 pojedynków szermierczych i przeskakał na planszy 100 kilometrów.
Mówię szeptem. Mam chrypkę. Nie denerwuję się, bo wiem, że kiedy się prześpię, chrypka
przejdzie.
Po wizycie na ringu bokserskim i spacerach po innych terenach olimpijskich, pełnych
gwaru i tłumów ludzi, hala floretu wydała się idealnym miejscem dla relaksu. Szerokie
przejścia i korytarze, pustawe wygodne trybuny. Nieco niżej obszerna przestrzeń, białe pasy

105

plansz i skaczące sylwetki szermierzy. Przytłumiony gwar ludzi, od czasu do czasu spokojny
głos spikera w megafonach. Szczęk kling i pojedyncze okrzyki walczących – to wszystko.
Dostałem się do zawodników bez większego trudu. Na najbliższej planszy natknąłem się
na Woydę, a ponieważ akurat miał przerwę między walkami, rozmawialiśmy przez chwilę.
– Jakoś idzie. Na razie – dodał ostrożnie.
– Kto jest groźny?
– Jest ich kilkunastu. Ale najbardziej boję się Revenu. – Nagle się ożywił. – To ten, na
planszy trzeciej. Ten wysoki. Zna go pan przecież. To ten, z którym tyle razy przegrywałem.
Wygrywał ze mną w Tokio, Meksyku, w Paryżu. On złamał mi karierę. Nie umiem z nim
walczyć – mówił gorączkowo i nie krył zdenerwowania.
– Czy chodzi o styl, jakim walczy Francuz? A może chodzi o wzrost, że taki wysoki.
Długa ręka. Nie wiesz, jak przejść przez jego gardę? Nareszcie się uśmiechnął.
– To nie o to chodzi, to są inne sprawy. Tyle razy walczyłem z długasami. Długą rękę
można skrócić. Takie wielkoludy czasem nie mają szybkiego refleksu. Niekiedy lubię
walczyć z dużo wyższym od siebie zawodnikiem. Ja mam do niego po prostu pecha. I on wie
o tym.
Rozszyfrował mnie, czy co? Mam jakiś kompleks wobec Revenu. Kiedyś kryłem się z
tym, ale on i tak o tym wiedział. Teraz mu nawet o tym mówię i się śmiejemy. To świetny
facet. Bardzo go lubię. Porozmawiać pójść gdzieś razem. Ale na planszy go nie lubię.
Nienawidzę! Jest znakomity. Zaraz będzie walczył z Dąbrowskim. Oni są w jednej grupie.
Zostawiłem Woydę samego i odchodząc obejrzałem się, a on już skakał z floretem w ręku,
robił wypady, to znów czaił się, walcząc z niewidzialnym przeciwnikiem. Ale na pewno w tej
rozgrywce widział przed sobą wciąż tylko jego jednego spośród tylu przeciwników.
Naprzeciw Witolda Woydy stał wysoki elegancki Francuz.
– Revenu! – westchnąłem. – Gdyby choć jeden z naszej trójki doszedł do finału, żeby
któryś zdobył choć medal brązowy.
Na najbardziej oddalonej planszy toczył eliminacyjne walki Lech Koziejewski i szedł od
zwycięstwa do zwycięstwa. O niego na razie byłem spokojny. Woyda też wygrał kilka walk,
potykając się na Austriaku Losercie i na Czechosłowaku Koukalu. Największe kłopoty miał
Marek Dąbrowski. Właśnie do niego poszedłem. Szanse Marka wisiały na włosku. Walczył w
grupie, w której był Daniel Revenu, ponadto bojowy, ale surowy technicznie Rumun Tiu,
Anglik Barry, reprezentant gospodarzy Reichert i Murzyn kubański Johns. Na planszy już
stali naprzeciw Revenu i Kubańczyk, okazało się, że kilka minut temu Francuz pokonał
Dąbrowskiego bez większego trudu 5:2. Revenu egzaminował kolejnego przeciwnika, więc
zatrzymałem się obok Dąbrowskiego, który jeszcze zgrzany przyglądał się pojedynkowi. Był
zdenerwowany do ostatnich granic.
– Jeśli wygra Murzyn, przepadłem. Będzie miał tę samą liczbę zwycięstw co ja, ale on
wejdzie do półfinału jako trzeci za Revenu i Rumunem, gdyż wyprzedzi mnie lepszym
stosunkiem trafień.
Zaniepokoiłem się. Ale nie powiedziałem Dąbrowskiemu, że Revenu może właśnie
przegrać tę walkę. Przecież nie zależy mu już na niej. I tak przechodzi dalej. Ale pewnie woli,
żeby Dąbrowski odpadł. Dąbrowski będzie później groźniejszy niż Kubańczyk.
Salę przeszedł głośny okrzyk Johnsa, który poszedł naprzód i trafił. Wyrównał na 1:1.
Dąbrowski zagryzł wargi.
– Nie jest dobrze. – I jakby domyślając się o czym myślę, dodał gwałtownie: – Nie,
Revenu nie puści tej walki i choć wcale nie ma ochoty, bym wszedł do półfinału, wygra, bo
on nigdy nie wdaje się w takie kalkulacje.
Francuz rozpoczął piękny pokaz szermierki. Trudził się tylko na początku pojedynku, a
potem szybko zyskał przewagę i pokonał zdecydowanie Kubańczyka 5:2. Zdjął maskę i
rozejrzał się po sali, jakby kogoś szukał. Kiedy dostrzegł Dąbrowskiego, obojętnie przesunął
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wzrok dalej i może tylko lekko się uśmiechnął.
– Niech pan pójdzie do niego i dyskretnie mu podziękuje.
– A tak, już idę.
Widziałem, jak rozmawiali ze sobą i Revenu położył rękę na ramieniu Polaka. Odwrócili
się od siebie, jeden poszedł do tablicy z wynikami i jeszcze sprawdzał zawieszone tam
cyferki, a drugi usiadł na ławce. Podszedłem więc.
– Jest pan w znakomitej formie – powiedziałem do Revenu.
– Jak zawsze.
Uśmiechnął się uprzejmie i zapytał, kim jestem. Odparłem, że jestem reporterem polskim.
Francuz uśmiechnął się po raz drugi.
– Jesteście mocni – rzekł. – A jak u Woydy? Chyba przejdzie do półfinału. Witold jest
doskonale przygotowany. To wasz najlepszy florecista. Ale... Koziejowski, zdaje się, ma teraz
szczyt formy. Kamuti, Włoch Granieri i Wessel z NRD będą trudni do przejścia. Aha, jest
jeszcze Węgier Szabo, no i mój rodak Noel, Stankowicz z ZSRR...
– Stankowicz nie wejdzie do półfinału – powiedziałem. – Za to świetnie walczy Denisow.
Już nie słuchał uważnie tego, co mówię. Dopiero teraz dostrzegłem cień zmęczenia w
oczach. Miał zapadłe policzki i mimo że siedział, na czoło występowały mu coraz gęstsze
kropelki potu.
– Bardzo dziękuję, panie Revenu.
– Nie ma za co – odpowiedział i wstał powoli, kiwnął głową i szedł przez salę w stronę
szatni. Górował nad przeciwnikami.
Później dowiedziałem się, że przed południem w jednej ósmej finału pokonał Woydę 5:2.
Walka była bez historii i pewnie dlatego Witek był taki roztrzęsiony, przypomniały mu się
dawne porażki z Francuzem.
To wszystko było poprzedniego dnia. Nadszedł wieczór, wieczór finałów. Zostało ich
tylko sześciu: dwóch Polaków – Woyda i Dąbrowski, Denisow z ZSRR, Rumun Tiu, Węgier
Kamuti i Francuz... Tak, Francuz, ale nie Revenu! Wśród finalistów jako szósty walczył jego
rodak Christian Noel – też znakomity florecista, Revenu odpadł w półfinale! Niesłychana
historia! O porażce faworyta zadecydował bezpośrednio nie kto inny, lecz właśnie Marek
Dąbrowski. Co musiał przeżywać Francuz, kiedy przegrał z Markiem po dramatycznej walce
4:5, w której każde zadane i otrzymane pchnięcie rozstrzygało o dalszym udziale lub jego
klęsce? Nie umiem opisać, co malowało się na twarzy Revenu, kiedy wyciągał rękę,
dziękując Dąbrowskiemu za walkę. Tym razem się nie uśmiechnął. Popatrzył jakoś dziwnie
na rozpromienionego przeciwnika. Lekko skinął głową komuś, kto siedział w pierwszym
rzędzie trybun, błysnął floretem, żegnając sędziów, i wyprostowany wyszedł z sali. Mówił
potem Woyda, że Revenu nie oglądał finałów. Odjechał do wioski.
Dramatyczne były półfinały. Mający na swoim koncie w eliminacjach 15 zwycięstw i
jedną porażkę, Koziejowski raptem się załamał. Odpadł w półfinale, wygrywając jedynie z
Rumunem Tiu, i to z największym trudem 5:4.
Siedziałem wpatrzony w planszę drugą, gdzie Dąbrowski i Woyda zażarcie walczyli z
Węgrami Kamuti i Szabo, z Włochem Granieri i Revenu o miejsca w pierwszej trójce
półfinałów. Marek Dąbrowski walczył znakomicie. Przegrał tylko z Woydą 4:5 i, jak okazało
się potem, porażka ta otwierająca serię walk – jako że zgodnie ze zwyczajem najpierw
krzyżują klingi przedstawiciele jednego kraju – okazała się decydująca w awansie starszego
kolegi do finału.
Woyda walczył nierówno, zwycięstwa przeplatały się z porażkami. Po pokonaniu
Dąbrowskiego przegrał z Węgrem Szabo 1:5, za to zwyciężył Kamutiego 5:2, ale znów
przegrał z Revenu, mimo że prowadził 4:0.
Niewiarygodna historia! Po każdym celnym trafieniu Polaka ogarniał mnie wbrew logice
coraz większy niepokój. Kiedy było już 4:0, czułem, że zacznie się teraz coś niedobrego.
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Zresztą szczerze mówiłem o tym do mikrofonu. O kompleksie, pechu, o walce
psychologicznej toczącej się od lat między tymi dwoma szermierzami. Nazwij to, jak sam
chcesz.
Revenu zaczął „ciągnąć”. Przy stanie 2:4 sprawiał wrażenie, że jest już niemal pewny
zwycięstwa. Za to Woyda zaczął się gorączkować i niepotrzebnie się spieszył. Potem było
4:4. Jedno trafienie i miałby zapewniony udział w finale. Decydujący punkt zdobył Revenu.
Byliśmy oszołomieni, bałem się, że Woyda teraz się złamie. W hali wrzało. Głęboka cisza
zapadła dopiero wtedy, kiedy Polak mając ciągle dwa zwycięstwa, przystąpił do
rozstrzygającego o swoim losie pojedynku z Włochem Granierim.
Prowadziłem relację z tej walki. Rzadko „robię” szermierkę, przeważnie obowiązek ten
przypada mi w udziale na Olimpiadach. Ale lubię relacjonować ten sport. Ogrom napięcia.
Spokój, spokój, nic się nie dzieje, wciąż tańczą, tańczą – napięci, a jednocześnie rozluźnieni.
A potem atak! Błysk floretu. Błysk lampeczek. Dyskusje sędziów. I znów maski kryją twarze.
Dostrzega się tylko oczy. O tym trzeba opowiadać na pełnym gazie i nagle zwalniać tempo,
robić pauzy.
Woyda wygrał z Włochem 5:4! Siedziałem w pierwszym rzędzie miejsc dla reporterów.
Zerwałem się na równe nogi i krzyczałem tak głośno, że mnie usłyszał. Spojrzał w tę stronę,
był półprzytomny. Dopiero kiedy krzyknąłem: „Jesteś w finale!” – skinął głową.
Przerwa. Zmienia się scena. Już nie ma kilku plansz. Środek sali przecina jeden biały pas.
Tłumy widzów na trybunach. Tłok na miejscach dla sprawozdawców. Coś wisi w powietrzu.
Ale co? Idę do kuluarów. W sąsiedniej wielkiej sali przy ścianie mały bufecik, a w drugim
końcu białe ścianki odgradzające wnętrze od pomieszczeń dla zawodników. Na drzwiach
tabliczka w dwóch kolorach: białym i czerwonym. Wchodzę do środka. Na stole do masażu
leży Woyda. Nagle przypominają się dawne wizyty u polskich sportowców. Niezapomniane
chwile tuż przed ich wyjściem do walki. Kasprzyk w tokijskiej szatni siedzi samotny przed
wejściem na ring. A teraz Woyda. Jesteśmy sami. Chodzę tam i z powrotem i nic nie
mówimy.
Wreszcie przerywam milczenie:
– Musisz teraz połączyć dwie rzeczy. Całkowite rozluźnienie i całkowita koncentracja.
Jesteś szybki, ale byłeś dotąd za nerwowy. Przede wszystkim rozluźnij się. Uwierz do końca
w siebie.
Słucha, nic nie odpowiada. Wie, że nie znam tajników szermierki. Ale wie, że chcę mu
pomóc. Wyczuwa, że jestem zdenerwowany, i to go właśnie uspokaja.
– Najważniejsze, że odpadł Revenu – mówi wreszcie. – Jego nie ma, a ja jestem w finale.
Dwa razy ze mną wygrał i odpadł. Tak, pójdę teraz luźniej. Czuję, że się rozkręciłem. Jestem
zmęczony, ale nie czuję zmęczenia. Znam ich wszystkich niemal na pamięć. Typują Noela i
Marka – prawda?
– Tak, prawie wszyscy mówią, że wygra Noel. Niektórzy twierdzą, że Dąbrowski też ma
duże szanse. To bardzo dobrze, że nie stawiają na ciebie. Walka z Granierim była
przełomowa. Wtedy się wszystko ważyło. Mogę zapalić? – I robię ruch, że szatnia jest ciasna
i nie ma okien. Skinął głową. A kiedy zaciągnąłem się głęboko kilka razy, wyciągnął raptem
rękę i wziął papieros. Zaciągnął się tylko raz, ale głęboko. Puścił dymek i uśmiechnął się jak
uczeń, którego złapano na gorącym uczynku.
– Tylko czasem palę. Ale chyba zacznę palić. Kończę karierę. To już moja ostatnia
Olimpiada.
Nie odpowiedziałem nic. A niechże kończy i niechże wygra to, o czym marzy. Więc i on
wkrótce się wycofa? Weteran sportu? Witek Woyda weteranem? Przecież niedawno
asystowałem mu tak jak dziś na Olimpiadzie w Rzymie. Był wtedy młodziutkim debiutantem.
Przebił się do finału i walczył z wielkimi mistrzami w jakimś młodzieńczym transie. Był o
krok od brązowego medalu. W Rzymie nie zdobył, zdobędzie go w Tokio! W Tokio nie
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zdobył, no to przed nim Meksyk! Znów mu się nie udało.
Wygrywał tyle turniejów – największych, w bardzo licznej mocnej obsadzie. Ale na
Olimpiadach przegrywał.
– O czym pan tak myśli? – usłyszałem nagle jego głos. – Jakiś medal będzie. Jak nie
Marek, to ja.
Wyszliśmy z szatni. W wąskim korytarzu rozgrzewał się Denisow nacierający na swego
trenera. Trochę dalej podskakiwał rytmicznie krępy czarny Rumun Tiu i wyglądało to tak,
jakby rozgrzewał się bokser przed walką. Zza drzwi Węgrów dochodziły podniesione głosy.
Ktoś opowiadał szybko jak karabin maszynowy. Potem było słychać wybuch śmiechu.
Przeszedł Francuz Noel, kamiennie spokojny. Przebiegali jacyś działacze z opaskami.
Podszedłem do Dąbrowskiego. Znajoma, niemal dziecinna buzia, właśnie buzia. Pił herbatę
krótkimi łykami. Spojrzał bystro.
– No co, jest pan zadowolony? Dwóch Polaków w finale. Witek zdenerwowany?
– Trochę. Ale nie mówmy już o tym.
Trener Skrudlik podał mi pomarańczę. Certowałem się przez chwilę, w końcu podzieliłem
ją na trzy części, wręczając trenerowi i Dąbrowskiemu.
Miałem wiele stopniowo coraz dłuższych wejść na antenę. Szermierka tego wieczoru
usunęła w cień wszystkie inne wydarzenia z udziałem Polaków.
A potem kolejno ukazywały się na planszy, para za parą, postacie szermierzy i rozpoczął
się ostatni bój o złoty medal.
Woyda bił się fantastycznie! Widziałem jego wiele walk, ale tak pojedynkującego się, nie
widziałem nigdy. Powiedziałem mu w szatni:
„Jesteś szybki!” To nie była już szybkość, to była wprost błyskawiczna szermierka!
Idealne wyczucie odległości! Narzucał po kolei każdemu przeciwnikowi taki rytm walki, jaki
mu w danym momencie najbardziej odpowiadał. Panował w każdej sekundzie nad sytuacją.
Wyczuwał każdy zamiar rywala. I atakował, atakował, atakował! Uwijał się z niesłychaną
zwinnością i chwilami patrzyłem tylko na jego nogi – czujne, sprężyste. Odpierał z
nieomylnym wyczuciem ataki, uprzedzał je, pod gradem pchnięć cofali się zawodnicy.
Publiczność szalała.
Najpierw wygrał z Markiem Dąbrowskim 5:0, potem zwyciężył Noela 5:2, z kolei
Kamutiego 5:3 i Denisowa 5:2. Dąbrowski przegrywał. I on i my wiedzieliśmy, co w tej
chwili jest najważniejsze. Patrzyłem na drugiego polskiego florecistę i czułem, że myśli to
samo, co każdy z nas, Polaków, siedzących w sali. Tak, to wszystko już rozstrzygnęło się w
cudowny sposób. Zdobył złoty medal, choć finał jeszcze nie skończony. Kiedy Woyda
wychodził do ostatniego pojedynku z Rumunem, zdążono złożyć nam wiele gratulacji. Ale
teraz znów było cicho, gdyż nie kreowany jeszcze mistrz olimpijski kończył turniej. Tiu miał
jeszcze szansę na medal brązowy. Zakrył napiętą spoconą twarz maską i patrzył uważnie na
stojącego naprzeciw małego Polaka. Padła komenda sędziego i wolno zaczęli się do siebie
zbliżać. Błyskawiczny atak i Polak prowadzi 1:0.
Było tylko pięć trafień w tej walce. Jedno wprost niebywałe. Czegoś podobnego nie
widziałem dotychczas. Kiedy Tiu szykował się do natarcia, raptem Woyda spokojnie ruszył
naprzód z wyciągniętym floretem. Jakby zahipnotyzował przeciwnika. Rumun stał i czekał.
Wreszcie złapał się za głowę, kiedy ostrze floretu dotknęło jego piersi. „Trafił! Trafił!” –
wołałem do mikrofonu. Ostatnie trafienie olimpijskiego turnieju floretu. Piękne są Olimpiady!
Piękne są i dlatego, że pozwalają ziszczać się ludzkim marzeniom. Zdobył to, o czym marzył.
To, co wydawało mu się tyle razy nieosiągalne. Koledzy już podrzucali go w górę, a pierwszy
podskoczył do zwycięzcy Marek Dąbrowski. Szum braw. Wszyscy są pogodni. Kilku
mężczyzn w kombinezonach dźwiga ogromne pudło. Już ustawiają podium. W mojej kabinie
tłok. Naprzeciw siedzi zwycięzca Olimpiady. Dzieli się z krajem wspólną radością. Jeszcze
raz padają nazwiska: Tiu, Noel, Denisow i jeszcze raz Revenu. Wielki szermierz, który

109

przegrał.
Sto trzeci medal. Drugą setkę otworzył Smalcerz i kolarze szosowi pod wodzą
niezastąpionego trenera Łasaka. I teraz on. Jakoś więc idzie. Ciężko – ale idzie.
Słyszę w słuchawkach, jak rozmawia z bliskimi w Warszawie. Teraz z tamtego studia
mówi do kolegi Ryszard Parulski. Razem zaczynali uczyć się szermierki w „Marymoncie”, w
jednym klubie, i zaszli wysoko. Parulskiemu ziszczały się marzenia, zdobywał wielkie laury.
A jutro jedziemy dalej. Jutro zaczniemy biegać. Rozpoczyna się lekka atletyka.

Piątek, 1 września
Oto finał olimpijski. Ośmiu najlepiej wytrenowanych ludzi na starcie. Uzbrojeni w
najlepsze pantofle, zaopatrzone w specjalne kolce. Klęczą w blokach pomagających im w
natychmiastowym poderwaniu się do biegu. Znają nieomylnie rytm komendy startera i
posiedli jedyną w swoim rodzaju sztukę przeczucia krótkiej jak drgnienie powieki chwili, w
której padnie strzał. Rozciągnięta na odległość 100 metrów taśma połączona jest całkowicie
doskonałą aparaturą z pistoletem startera. Czas ich biegu mierzony będzie do setnego ułamka
sekundy. Klęczą w blokach na elastycznej bieżni, zwanej tartanem. Czują na sobie wzrok
tysięcy ludzi.
Domyślają się, że patrzy na nich niemal cały świat, gdyż przedtem, kiedy prowadzono ich
na start, dostrzegli wycelowane obiektywy kamer telewizyjnych.
Poprzedniego dnia po eliminacjach jeden z nestorów światowego dziennikarstwa
sportowego, Anglik Abrahams, przypomnę, że w młodości był sprinterem i w roku 1924
wygrał bieg olimpijski na 100 metrów, zapytany przeze mnie, co myśli o szansach Walerego
Borzowa, powiedział:
– Sądzę, że jutro przeżyjemy ważne zdarzenie w dziejach lekkiej atletyki. Borzow jest
obecnie najszybszym człowiekiem świata i pewnie wygra właśnie on, reprezentant ZSRR.
– A jak ustawia pan Borzowa w hierarchii wszystkich najlepszych sprinterów naszych
czasów?
– Myślę, że Owens pozostanie długo pierwszą wielkością. Wysoko stawiam Hayesa,
zwycięzcę z Tokio, świetni byli kiedyś Tolan i Metcalfe, a po wojnie Hines, Green, Jerome –
i dodał jeszcze kilka nazwisk, a wśród nich wymienił Borzowa. – Zobaczymy, co będzie
jutro.
Z 84 zgłoszonych do biegu na 100 metrów zawodników, którzy rankiem 31 sierpnia
rozpoczęli długą serię walk, 1 września o godzinie 17.37 wyszło na wypełniony do ostatniego
miejsca stadion ostatnich ośmiu najszybszych. Dwaj Murzyni amerykańscy Robinson i Hart
odpadli poprzedniego dnia w zgoła niecodziennych okolicznościach. Kiedy Borzow klękał w
finale na torze drugim, mając po lewej ręce Polaka Nowosza, a po prawej reprezentanta
Trynidadu-Tobago Crawforda, stawkę zaś pozostałych finalistów uzupełniali licząc od
czwartego toru: czarny Taylor z USA, czarny Miller z Jamajki, a nadto reprezentant ZSRR
Korneliuk, reprezentant NRF Hirscht i Jamajczyk Fray, nikt już nie myślał o wczorajszym
spóźnieniu się na start Robinsona i Harta. Rozpłynęły się i stały się nieważne fantastyczne
pogłoski o tym, jak sprinterzy amerykańscy najspokojniej siedzieli w wiosce. Jeden brał
akurat prysznic, a drugi leżał w łóżku i patrzył bezmyślnie w telewizor. Przyglądał się biegom
na 100 metrów, gdy nagle usiadł i powiedział do kolegi:
– Eddie! Ty wiesz, to chyba nie jest film z porannych biegów. Patrzył na ekran jak
skamieniały. Zerwał się i wołał:
– To jest druga seria! Oni biegną bez nas!
Borzow wyskoczył z bloków wraz z wystrzałem pistoletu. Mknął równym, długim
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krokiem, płynnie, z niepohamowaną energią. Po kilkunastu krokach wysunął się nieznacznie
na czoło i zachowywał przewagę prowadząc rywali, z których tylko Taylor w kilku
momentach zrywał się do bardziej energicznego ataku. Nie zagrożony Borzow wpadł na
taśmę wyraźnie jako pierwszy o metr przed Murzynem. Borzow, Taylor i Miller – to było
łatwo uchwycić okiem. Pozostali walczyli rozpaczliwie o dalsze miejsca, wydzierali sobie
centymetry rzutami na taśmę, której już nie było. Korneliuk, Fray, Hirscht i jako siódmy
Nowosz. Wszyscy patrzyli na Borzowa, więc mało kto zauważył, co stało się z Crawfordem,
który okulał i biegu nie ukończył.
W dwanaście lat po zwycięstwie Armina Hary’ego na Igrzyskach w Rzymie, tytuł
najszybszego człowieka świata wrócił do Europy. Borzow nie zawiódł. Wysoki, mocno
zbudowany, liczący 23 lata biegacz wygrał kolejny, czwarty bieg olimpijski z przewagą
metra, pewnie i bez wysiłku, jakby odmierzał tę niewielką różnicę dystansu, a w istocie tak
wielką. Uzyskał czas 10,14 sekundy. Taylor – 10,24, Miller – 10,33, Nowosz był siódmy –
10,46.
Stary dziennikarz angielski miał rację. Stadion szumiał, brawa cichły i znów się wzmagały,
a Borzow, opanowany, tylko podniósł rękę i dziękował za oklaski. Zdawał się teraz jeszcze
bardziej zamknięty w sobie niż przed startem. Szedł od eliminacji do finału nie zagrożony.
Eliminował współzawodników z jakąś matematyczną dokładnością. Kiedy znikł w tunelu,
wydało mi się przez chwilę, że wszystkie biegi, w których uczestniczył, były podobne do
siebie. Błyskawiczny start, niczym nie zachwiany rytm kroków, precyzyjnie odmierzona
szybkość i wysoka norma uzyskanych czasów.
Na zakończenie zostawiłem to, co dla nas było tego dnia najradośniejsze. Dziś 1 września
mjr Józef Zapędzki zdobył mistrzostwo olimpijskie w strzelaniu z pistoletu.
Wrócił szczęśliwy do wioski, gdzie powitali go entuzjastycznie koleżanki i koledzy. Drugi
z kolei tryumf olimpijski Zapędzkiego nabiera dodatkowego znaczenia. Akurat przypadł na
ten dzień! Ojciec majora zginął w czasie wojny w obozie koncentracyjnym w Dachau, o
kilkadziesiąt kilometrów od Monachium.

Sobota, 2 września
Jeszcze cięższy i bardziej obfity we wrażenia dzień niż poprzednie. Od rana do wieczora
siedzę sam w swojej kabinie radiowej na lekkiej atletyce, z krótką przerwą na obiad, a potem
jadę do hali szermierczej na finał drużynowych walk we florecie. Eliminacji i półfinałów nie
mogłem oglądać, ale poczta pantoflowa działa tu równie szybko jak komputery, toteż jadąc na
szermierkę już wiedziałem o dzielnej postawie naszego zespołu, który przebił się do finału.
Stanęli naprzeciw słynnej ekipy ZSRR i znów był komplet publiczności, gdyż tylko w
czasie eliminacji szermierze walczą przy szczupłej widowni.
Mecz o złoty medal rozpoczął się od pojedynku Dąbrowskiego z Denisowem. Bili się
ostrożnie, tak że minął przepisowy czas pojedynku i było 4:4. Walczyli dalej. Zaraz
Dąbrowski zaatakował, a Denisow trafił. 1:0 dla ZSRR. Taki był początek.
Potem Romanow pokonał Koziejowskiego 5:2, a Stankowicz zwyciężył Kaczmarka, także
5:2, i było już 3:0 dla ZSRR. Miałem trochę czasu do rozpoczęcia transmisji. Pobiegłem do
chłopców na dół.
– Co się z wami dzieje?
Byli jacyś speszeni, patrzyli na siebie bezradnie. Wśród działaczy również wyczuwało się
niewiarę w sukces.
– Chłopcy są chyba przemęczeni indywidualnym turniejem.
– A oni? – Wskazałem na Koteszewa, który już stał na planszy i czekał na wyjście Woydy.
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– Za mało atakują. Czekają, nie wiadomo na co – powiedział jeden z działaczy.
– No, Witek, teraz na ciebie kolej. – I trener Skrudlik klepnął po ramieniu złotego
medalistę.
Woyda wyprostował klingę floretu, przeciął nią powietrze, wziął maskę pod pachę i
wyszedł do walki.
Po paru chwilach, bo obaj poszli ostro, Koteszew prowadził 3:2 i zdawało się, że nie ma
sposobu na znakomicie przygotowanych i walczących z ogromnym spokojem rywali.
– Atak! Witek, atakuj! – krzyknął ktoś z naszej drużyny. Ale okrzyk był spóźniony i
zachęta niepotrzebna, gdyż Polak o ułamek sekundy wcześniej ruszył raptownie do przodu i
błyskawicznym fleszem trafił w pierś Koteszewa, 3:3.
Dwa następne natarcia rozpoczyna Polak. Były tak szybkie i zaskakujące, że florecista
radziecki nie zdołał ich odeprzeć. Nareszcie pierwsze zwycięstwo i przełamanie fatalnej
passy. Zamiast 0:4, jest 1:3 i temperatura w hali wyraźnie idzie w górę. Kto lubi mecze do
jednej bramki?
Koziejewski i Denisow na planszy. Polak rozpoczyna znowu jakoś ospale. Dwa razy
niepotrzebnie spojrzał na lampkę, czy się zapaliła, a Denisow nie czekał i zadał celne
trafienie. Rychło doprowadził do stanu 4:2. Nie, nie damy rady.
– Leszek, atak! Do przodu! Wyprzedzaj go – krzyknął Woyda. Urwał i cofnął się
gwałtownie, chowając się za naszymi plecami, bo włoski sędzia prowadzący walkę spojrzał
surowo w naszą stronę.
Koziejowski zebrał się w sobie, dosłyszał. Widać było, że stara się przełamać. Czuł, że coś
paraliżuje jego siły. Obejrzał się w naszą stronę, kiedy akurat Denisow poprosił o chwilę
przerwy i poprawiał coś przy swoim florecie. Koziejowski mówił potem, że kiedy znowu
odwrócił się do przeciwnika, ogarnął go spokój.
– Uwierzyłem w siebie. Wyczuwałem teraz każdą akcję Denisowa i miałem uczucie, że
wyprowadza pchnięcie jakby wolniej i sygnalizuje. Nie wiem, co się stało potem. Zadałem
mu kolejno trzy najczystsze trafienia. Tak, usłyszałem okrzyk Witka. Nie macie pojęcia, jakie
mieliście oczy. Jak byście mnie o coś prosili.
To był drugi przełomowy moment finału. Nawet potem, kiedy Stankowicz zwyciężył
Dąbrowskiego 5:4 i drużyna radziecka uciekła nam na 4:2, chłopcy się nie załamali. Woyda
pokonał Romanowa 5:3, choć ten finiszował wspaniale i wyciągnął ze stanu 0:4 na 3:4.
Wreszcie odnalazł się Kaczmarek i to on, właśnie wyrównał stan meczu na 4:4, wygrywając z
Koteszewem różnią jednego trafienia, mimo że przeciwnik prowadził już 4:3. Każdy
pojedynek był więc dramatyczny. Ale inny duch wstąpił w nasz zespół. Koziejowski
zwycięża Stankowicza, Woyda – Denisowa, Dąbrowski – Koteszewa. Prowadzimy 7:4. Teraz
Romanow wygrywa w wielkim stylu pojedynek z Kaczmarkiem – bezapelacyjnie, czysto, 5:0.
Szale jeszcze się ważą. Na plansze wychodzą Stankowicz i Woyda. Znów piękny zacięty
pojedynek. Polak jednak wygrywa 5:3, zdobywając ósmy punkt dla naszych barw i odnosząc
swoje czwarte kolejne zwycięstwo.
To był jego ostatni występ na monachijskiej planszy. Pomyślałem sobie, kiedy ściskali go
koledzy, że to zapewne w ogóle jego pożegnanie z Olimpiadą. Czy zdaje sobie z tego sprawę?
Oswobodził się z uścisków i patrzył w napięciu. Finał będzie zwycięsko zakończony. Idzie o
ten dziewiąty, rozstrzygający punkt.
Koziejowski wygrał 5:2! Drugi złoty medal dla polskiego floretu. Wchodzili po kolei na
podium, gdzie po chwili był tłok, gdyż na białym pudle musiało się pomieścić dwunastu
szermierzy. Czterech Polaków, czterech florecistów radzieckich i czterech Francuzów, którzy
w walce o brązowy medal wcześniej pokonali Węgrów 9:7. Wówczas zobaczyłem, jak
jeszcze raz uścisnęli sobie dłonie Woyda i Revenu. Uśmiechali się do siebie i po raz pierwszy
chyba Woyda patrzył na Francuza z góry. Stał przecież na najwyższym podium. Woyda jest
pierwszym polskim olimpijczykiem, który na jednej Olimpiadzie zdobył 2 złote medale.
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To wszystko działo się na parę godzin przed powrotem na noc do kwatery. Dzisiejsze
wspaniałe walki lekkoatletów wydają się w tej chwili już bardzo odległe. Za wiele wrażeń
nakłada się na siebie. Nawet oddalił się niewiarygodny bieg Akki-Bua z Ugandy na 400
metrów przez płotki, w którym ten Murzyn ustanowił rekord świata wynikiem 47,82 sekundy.
Na ostatnich metrach zwolnił! Oglądał się na przeciwników, jakby bawił się z nimi. „Prędzej!
Dlaczego mnie nie gonicie? Czy szybciej nie możecie?” Po swym wyczynie przebiegł po raz
drugi wokół stadionu, znów skakał przez płotki, wymachiwał rękami radosny, dziki,
nieokiełznany.
Gdyby nie zwalniał, osiągnąłby jeszcze lepszy wynik. Czy osiągnie go kiedyś? Wydaje się
to możliwe, choć nikt nie może przewidzieć, czy fenomenalny bieg w finale nie był biegiem
jego życia, tak jak skok Beamona w Meksyku.
Oglądaliśmy także finał biegu na 800 metrów z udziałem naszego Kupczyka. Zrobił, co
mógł już przedtem, kwalifikując się do ostatniej serii. Zajął ostatecznie siódme miejsce i
wyprzedził renomowanego Fromma z NRD.
Bieg upłynął pod znakiem arcyciekawego pojedynku Arżanowa z ZSRR z Wottlem z
USA. Eliminacyjne serie pozwoliły zebrać wystarczająco bogaty materiał obserwacyjny, więc
przed finałem było oczywiste, że walka o złoty medal rozegra się między tymi dwoma
zawodnikami. Czy Wottle doścignie Arżanowa na finiszu? – to było podstawowe pytanie.
Amerykanin we wszystkich biegach trzymał się nonszalancko końcowej pozycji i
przyspieszał dopiero na początku ostatniej prostej. Biega dziwnie, z niemal nieruchomym
rękami, raptownie wydłuża krok i kiedy chce, mija po kolei rywali. Powtórzył tę taktykę
również w finale. Arżanow był już daleko w przodzie. Taśma coraz bliżej. Wottle spokojnie
rozpoczął finisz. Musiał przesunąć się na drugi tor. Chwilami po trzecim przedzierał się przez
gęstwinę słabnących rywali. Kto wygra?
Arżanow energicznie mknie do mety. Czuje, że Wottle jest coraz bliżej. Czy zdąży?
Ostatnie kroki. Taśmę atakują słabnący Arżanow i zadziwiająco spokojny Wottle. Przerywają
ją razem. Mają ten sam czas, 1;45,9 minuty, ale o ułamek ułamka sekundy Amerykanin
dotyka jej wcześniej.
Piękny bieg i obaj przeciwnicy byli wspaniali. Wyznam, że nie mogę jednak pojąć, czemu
tak biega Wottle. Nazwałem go dziś pokerzystą. Rzuca się na jakiś niezrozumiały hazard. Czy
samo ściganie się i rywalizacja o tak wielką stawkę nie wystarczają mu i potrzebuje jeszcze
dodatkowych emocji? A swoją drogą, nie widziałem jeszcze biegacza, który by umiał
finiszować tak szybko bez pomocy rąk. Wottle biega dosłownie samymi nogami. Nie mogę
znaleźć innego określenia. Wydaje mi się, że wygra również 1500 metrów, choć znajdzie nie
byle jakiego przeciwnika w swoim rodaku Ryanie, a może i w którymś z czarnoskórych
średniodystansowców. Ale jego styl i taktyka są tak niezwykłe, że z góry cieszę się na
następne starty Wottle’a.
Poprzednio w eliminacjach 800 metrów zdarzył się dramatyczny wypadek w pierwszym
biegu. Rodak późniejszego zwycięzcy, Wohlhuter, przewrócił się zaraz po starcie i od razu
stracił kilkadziesiąt metrów, bo tempo było ostre. Gonił rywali przez blisko dwa okrążenia,
dopingowany przez całą publiczność. Biegło ich siedmiu, a tylko trzech pierwszych
wchodziło do drugiej serii. Zapóźniony biegacz walczył rozpaczliwie o trzecie miejsce z
Algierczykiem Azzouzi i dogonił go na samej mecie. Cały stadion czekał w napięciu, aż na
tablicy wyjawią, który z nich był trzeci. Kiedy złociste literki ogłosiły, że Algierczyk
przeszedł do następnych serii, a w chwilę później na miejscu czwartym zapaliło się nazwisko
nieszczęsnego Wohlhutera, przez trybuny przeszedł szmer żalu, a zaraz potem wybuchł
grzmot oklasków. Był to wyraz uznania dla heroicznego pościgu i współczucia, dla pecha,
który wyeliminował ambitnego olimpijczyka.
Do tej pory nie napisałem ani słowa o Irenie Szewińskiej, choć dziś odbył się również finał
100 metrów. Nie startowała w finale, gdyż w półfinale zajęła szóste miejsce. Jest to poważne
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memento przed jej występem w biegu na 200 metrów. Pani Irena nie jest w pełnej formie, a
jej przeciwniczki są bardzo, ale to bardzo mocne. Złoty medal zdobyła zgodnie z
oczekiwaniami Stecher z NRD. Wygrała finał w czasie 11,07 przed Australijką Boyle – 11,23
i Kubanką Chivas – 11,24. Wszystkie finalistki uzyskały znacznie lepsze czasy niż Polka w
półfinale. Wydaje mi się, że Stecher i Boyle będą poza jej zasięgiem i na 200 metrów, wśród
pozostałych zaś konkurentek znajdzie się przynajmniej kilka, które mogą zagrozić Polsce w
walce o brązowy medal.

Niedziela, 3 września
Gdyby powtórzyć ten konkurs, sądzę, że zwycięzca przegrałby z pokonanym. Pokonany
był największą postacią konkursu.
Widzieliśmy wiele pojedynków w rzucie oszczepem, a niektóre przeżywaliśmy
szczególnie mocno, myślę oczywiście o walkach, kiedy startował jeszcze Sidło albo Nikiciuk.
Jednak ten konkurs był najwspanialszy. Zapomniałem nawet, że tym razem oglądamy finał
olimpijski bez Polaków. Taka była walka, taka dramaturgia.
Już w pierwszej kolejce Janis Lusis objął prowadzenie, osiągając 88,88 metra i cztery
ósemki od razu wryły się w pamięć jak numer jakiegoś ważnego telefonu, paliły się dumnie
na świetlnej tablicy, wciąż górując nad pozostałymi rezultatami zmieniającymi się migotliwie
na czarnym tle ponad koroną trybun stadionu. Klaus Wolfermann atakował z furią.
Przysadzisty, rozrośnięty w barach brodacz, po szybkim rozbiegu zarywał się nogami w trawę
tuż przed linią zamykającą rozbieg i wtedy dopiero było widać, z jaką żywiołową siłą
wyrzuca oszczep.
W pierwszej kolejce uzyskał 86,68 metra, w drugiej – 85,14. Stadion grzmiał i natychmiast
cichł, kiedy grot jego oszczepu za pierwszym i drugim razem wbijał się bliżej niż tabliczka
oznaczająca pierwszy rzut Lusisa. Już wtedy jasne było, że pozostali uczestnicy będą tylko
asystą dla tych dwóch. Napięcie rosło, gdyż Lusis w drugiej próbie rzut spalił. To samo
przydarzyło się Wolfermannowi w trzeciej serii. Na rozbiegu pojawił się znowu oszczepnik
radziecki. I tym razem biegł sprężyście, potem wszedł w płynną, nie zmąconą wysiłkiem
przekładankę, a w wymach ramienia włożył jeszcze większą siłę. Stadion jęknął. Oszczep
wbił się tuż przed linią wyznaczającą granicę 90 metrów i zaraz zgasły cztery ósemki –
zamigotało i pojawiły się nowe cyfry: 89,54.
Czwarta seria rzutów. Wolfermann atakuje ze zdwojonym impetem. Zdaje się, że rozpęd
wyrzuci go poza linię. Zawodnik chwieje się po wyrzucie, z największym trudem utrzymuje
równowagę, wygląda to jak bolesny taniec na rozżarzonej do czerwoności żelaznej płycie.
Sędzia podnosi białą chorągiewkę. Rzut jest ważny. Ryk na stadionie wzmaga się. 88,40! A
więc i on znacznie poprawił swój wynik. Ale Lusis wciąż prowadzi. Ma przewagę 1 metra i
14 centymetrów. W czwartej kolejce jednak pali rzut, a w piątej też swego wyniku nie
poprawia. Pozostali konkurenci z największym trudem osiągają wyniki gorsze o kilka
metrów.
Wolfermann staje na rozbiegu i długo się koncentruje, jakby czekał na coś. Wreszcie
rozpoczyna żywiołowy rozbieg. Podnosi wysoko muskularne nogi, potrząsa w górze
oszczepem. Zbliża się do linii. Potworny zamach i oszczep wylatuje w górę. Jeszcze nie
przeleciał połowy boiska, a na trybunach podnosi się niesamowity wrzask. Przybiera na sile i
osiąga szczyt w momencie, kiedy oszczep uderza w trawę poza odległością 90 metrów. Na
tablicy ukazuje się wynik – 90,48.
Lusisowi pozostał ostatni rzut. Wstałem z miejsca, kiedy rozpoczął przygotowania, i
rozglądałem się wokół. Na twarzach niemieckich widzów malował się przestrach. Niektórzy
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zwieszali głowy. Bali się patrzeć w jego stronę. Wolfermann wstał z ławki i przyglądał się
przeciwnikowi. Zrobiło się cicho, kiedy Lusis ruszył. Biegł lekko i swobodnie, jakby był to
trening. Nie dostrzegało się napięcia, a przecież można wyobrazić sobie, co dźwigał w tej
chwili. Rozbieg był przepiękny.
Każda faza idealnie stylowa. Tylko w momencie wyrzutu, w ostatnim krótkim momencie
widać było, że użył teraz już dosłownie całej siły. Jakby wyrzucił z siebie wraz z oszczepem
całą energię i wszystkie rezerwy mocy. Oszczep poszybował niezmiernie daleko i leciał
wprost w to miejsce, gdzie przed chwilą wetknięto tabliczkę z wynikiem Wolfermanna.
Wyglądało na to, że Lusis chce w nią trafić, wywrócić i przebić na wylot. Trafił! Z sylwetek
pochylonych sędziów odmierzających rzut trudno było domyślić się, kto zwyciężył.
Wykonywali mechaniczne ruchy i byli bezosobowi. Lusis spokojnie patrzył na nich. Opodal
stał Wolfermann i patrzył w tym samym kierunku. Stadion zamarł. A potem jeden wielki ryk
tryumfu. Lusis wolno podszedł do zwycięzcy i wyciągnął rękę. Lekko się uśmiechnął.
Przegrał o dwa centymetry. Całkowicie doskonała technika została zwyciężona przez
żywiołową siłę. Lusis przegrał i to w wielkim stylu. Dlatego poświęcam pokonanemu tyle
miejsca i wysuwam na czoło całego konkursu, gdyż nadal uznaję go za największego
oszczepnika obecnych czasów. Za takiego, jakim w latach trzydziestych był Fin Jaervinnen, a
w latach pięćdziesiątych Sidło. Także czasem przegrywali w okresie swej świetności, lecz za
każdym razem, kiedy stawali do walki, uważani byli za głównych faworytów. I byli zawsze
groźni aż do końca konkursu.
Wypada oddać wreszcie głos znakomitemu Wolfermannowi. – Tuż przed Olimpiadą
uzyskałem na zawodach wynik lepszy niż 90 metrów. Byłem przerażony. Bałem się, że ten
rzut przyszedł za wcześnie. Na szczęście obawy były płonne. Wygrałem dlatego, że nie
załamałem się po wielkim ataku Lusisa w trzeciej serii. Najgorsza była chwila, kiedy stał po
raz ostatni na rozbiegu. Bałem się, że osiągnie 93 metry.
Choć nadal uważam, że najpiękniejszym biegiem olimpijskim na 10 km, jaki miałem
szczęście oglądać, był tokijski bieg Millsa, to jednak najbardziej dramatyczny był ten
dzisiejszy, w Monachium. Zdarzały się już najrozmaitsze karambole na bieżni, lecz to, co
zdarzyło się Virenowi i to, czego dokonał, przewyższa wszystko. Fina spotkało wielkie
nieszczęście, gdyż zderzył się z Tunezyjczykiem Gammoudim i obaj padli na bieżnię.
Potłuczony Tunezyjczyk, znany z ogromnej bojowości, zrezygnował z dalszej walki, lecz
Viren ani przez chwilę nie stracił wiary i choć został o wiele metrów za biegnącymi pełnym
tempem rywalami, bez wahania rzucił się w pościg. Kiedy spokojnie gonił, odrabiając
systematycznie utracony dystans, nie było człowieka na stadionie, który by wierzył, że
samotny biegacz nie tylko doścignie wszystkich, ale i prześcignie. Może wierzyło w niego
tylko kilku rodaków, którzy, ilekroć przebiegał obok miejsca, gdzie siedzieli, powiewali białą
flagą z niebieskim krzyżem.
Tymczasem Etiopczyk Yifter, Anglik Bedford, Belg Puttemans, Hiszpan Haro i
Amerykanin Shorter pędzili ile sił do mety, zmieniając się kolejno na prowadzeniu. Viren
biegł długim, równym krokiem i zbliżał się do nich. Rywale wyniszczali swoje siły. Mknęli w
tempie rekordu świata. Viren i to wytrzymał. Kiedy wreszcie wmieszał się w czołową grupę,
jego nadzieje zamieniły się w całkowitą pewność, że wygra. Współzawodnicy byli
zaskoczeni. To musiał być ciężki cios dla nich, kiedy zobaczyli koło siebie Fina. Co myśleli,
kiedy Fin wysunął się na prowadzenie? Jak to?! Przy takim tempie i po tak długim samotnym
pościgu?! Wtedy zrozumieli, że Lasse Viren walczy nie tylko o zwycięstwo, ale chce
jednocześnie pobić rekord Rona Clarke’a. Atakowali go kolejno, to były fale ataków.
Oddawał prowadzenie i znów wysuwał się na czoło. Z wolna zaczęły siły opuszczać najpierw
Bedforda, a potem Shortera i Haro. Ostatnie kilkaset metrów było popisem Virena. Najdłużej
starał się dotrzymać mu kroku Puttemans. W końcu i on zaczął zostawać w tyle.
Viren przerwał taśmę w czasie 27;38,4 minuty, poprawiając sztokholmski rekord świata
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Clarke’a z 1965 roku o równą sekundę.
Ile uzyskałby Viren, gdyby się nie przewrócił? A może właśnie dramat, który przeżył,
podwoił jego siły i wolę? Nie umiemy wymierzyć ostatecznej granicy sportowych wyników.
Czy możemy wymierzyć i określić, ile znaczy i czym jest poryw człowieka przemieniający
rozpacz w akt poświęcenia i odwagi?

Poniedziałek, 4 września
Przebywamy stale w gęstwinie ludzi. Tłumy przelewają się z jednej areny do drugiej i
trudno przecisnąć się na betonowych ulicach, trawnikach i ścieżkach łączących stadiony
gęstymi szlakami. Każdy coś dźwiga, sportowcy swoje treningowe torby, kibice – paczki
zjedzeniem, oficjele i działacze – teczki wypchane papierami. Tarasy kawiarni, położonych w
pobliżu obiektów olimpijskich, są oblężone. Trudno docisnąć się do kiosków z pamiątkami i
bufetów poustawianych pod dachem. W wiosce olimpijskiej także ruch i zgiełk. Dziś była
chyba rekordowa liczba odwiedzin.
Przed południem miałem zaszczyt zamienić kilka zdań z kanclerzem Willy Brandtem.
Wizytował nasze studia w asyście kilku dygnitarzy. Był pogodny i uprzejmy. Pytał
reporterów, jak im się pracuje, a kiedy dowiedział się, że jestem z Polski, wykazał żywsze
zainteresowanie.
– Jak panu podoba się na tej Olimpiadzie?
Odpowiedziałem, że podziw budzi znakomita organizacja, a walki sportowe stoją na
najwyższym poziomie i toczą się po przyjacielsku. Kanclerz, ubrany w jasnopopielaty
garnitur, chodził sprężyście, wyglądał młodo i czuło się, że jest bardzo zadowolony ze swej
wizytacji i komplementów na temat Olimpiady, które słyszał do reporterów.
Bronisław Malinowski, mimo dobrego biegu i ogromnych starań, nie zdobył jednak
medalu w biegu na 3 kilometry z przeszkodami. Gdyby tempo drugiego kilometra było
szybsze, wówczas znalazłby się zapewne na trzecim miejscu. Niestety, nikt się nie kwapił, by
ostro poprowadzić. Polak spostrzegł się i parokrotnie zaatakował, ale przecież musiał myśleć
o zachowaniu rezerwy sił na ostatnie okrążenia. Trójka Kenijczyków i trójka Finów biegła nie
po rekord, ale po medale. Finał miał świetną obsadę: Keino, Jipcho i mistrz z Meksyku –
Biwott, Kantanen, Paeivaerinta i Ala-Leppilampi z Finlandii, dwóch poprzednich mistrzów
Europy z Helsinek i Aten – Francuz Villain i Bułgar Żelew, wreszcie szybki Czechosłowak
Moravcik, najlepszy z przeszkodowców radzieckich Bitte, Japończyk Koyama i nasz
Malinowski. Keino i Jipho – wiadomo było, że mają lepszy finisz niż Polak, to samo
wiedzieliśmy o Finach, ale Malinowski dzięki ambicji utrzymał na ostatnim okrążeniu
czwarte miejsce. Biegł ciężko po wirażu i oglądał się na atakującego Moravcika. Tymczasem
Keino, Jipcho i Kantanen ścigali się jak charty na ostatniej prostej i w takiej kolejności minęli
metę.
Kenia znów zdobyła złoty i srebrny medal w biegu przeszkodowym, podobnie jak w
Meksyku. Potwierdziło się, że tam, gdzie przesadza się przeszkody i pokonuje rów z wodą, a
więc w konkurencji najbardziej zbliżonej do warunków terenowych, prym wiodą
czarnoskórzy biegacze z Afryki. Pierwsze poza medalowymi miejsce młodego Polaka jest
niezaprzeczalnym sukcesem. Zostawił za sobą nie byle jakie znakomitości; ostatnie miejsca i
to ze znaczną stratą dystansu zajęli zwycięzcy dwóch poprzednich mistrzostw Europy. Villain
był jedenasty, Żelew dwunasty, natomiast mistrz z Meksyku Biwott – szósty. Lecz rekordu
świata nie pobito. Czas Keino – 8;23,6, Malinowskiego – 8;28,0.
Szewińska, Badeński, Werner i Jaremski przeszli do półfinałów na 200 i 400 metrów, a
Borzow wygrał zdecydowanie kolejny finał sprintu, osiągając równo 20 sekund. Mknął jak
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torpeda. Błyskawiczny start, idealnie odmierzone tempo na wirażu i prostej.
Wszyscy twierdzą, że Renate Stecher z NRD będzie Borzowem sprintu kobiet. Po
zwycięstwie na 100 m nikt nie może jej zagrozić na 200 metrów. To także ogromna siła, także
nigdy nie spóźnia się na starcie. Najszybsi obecnie ludzie świata reprezentują podobne
walory.
Minęły czasy, kiedy w biegach krótkich prześcigali wszystkich ludzie o smukłej budowie,
jak Wilma Rudolph, Włoch Berutti albo Irena Szewińska.
Już od kilku dni nie mogę śledzić bezpośrednio walk bokserów. Tylko chwilami, kiedy
czas pozwoli, obserwuję ich pojedynki na ekranie telewizyjnym. Nasza drużyna poniosła
straty, ale asy idą dalej.
Gortat, Szczepański i Rutkowski biją się dobrze.
Wreszcie napiszę kilka słów o naszych piłkarzach, z którymi mam luźny kontakt ze
względu na inne zajęcia. Zgodnie z oczekiwaniami łatwo „przeszli” przez Kolumbię i Ghanę,
wygrywając kolejno 5:1 i 4:1. Potem zwyciężyli NRD 2:1 i raptem tylko zremisowali z Danią
1:1. Dotarli więc do półfinału. Jutro spotkają się z reprezentacją ZSRR. Będzie to bardzo
trudny mecz.
Dopiero w ostatnim dniu zawodów pływackich mogłem być po raz pierwszy na pływalni.
Poszedłem razem z Woydą, który zrobił mi dużą przyjemność, dając na pamiątkę miniaturkę
swojego medalu. Spitz zdobył dziś siódmy złoty medal – dla odmiany w sztafecie.
– Wywiezie z Monachium walizkę medali! – powiedział nasz szermierz.
Spitz, kiedy staje na podium, sprawia wrażenie, że jest już trochę znudzony. Ani śladu
przejęcia na twarzy, tylko godny spokój, nawet nie czuje się dumny. Miał dziś taką minę,
jakby chciał powiedzieć: „Przecież mówiłem przed Olimpiadą, że zdobędę siedem złotych
medali”.

Wtorek, 5 września
– Strzały w wiosce! Zabili kilka osób – mówi z przejęciem portier w momencie, kiedy
wieszam klucz. Tak zaczął się ten dzień. Młody Niemiec był ogromnie zdenerwowany. Jego
relacja była jasna.
– Wioska zamknięta – dodał, a ja wybiegłem.
W centrum prasowym szumiało jak w ulu. Nadchodziły nowe szczegóły o wydarzeniach,
które miały miejsce wczesnym rankiem. W głównej sali zebrało się kilkuset dziennikarzy.
Pośrodku na miękkim fotelu siedział Mark Spitz w asyście dwóch atletycznych mężczyzn.
Odbywał konferencję prasową. Sprawozdawcy słuchali, zadawali pytania i wybiegali do
telefonów, by wrócić po chwili.
– Próbowałem wejść do wioski, ale zatrzymali mnie! Są ofiary śmiertelne. Zrobił to
„Czarny Wrzesień”. Spitz wyjeżdża dziś z Monachium! – słyszało się ze wszystkich stron.
Największy fenomen wszystkich Olimpiad, sława, która w tej chwili jakby przygasła.
Człowiek-ryba. 22 lata. Student chirurgii dentystycznej na uniwersytecie Indiana. Był
cudownym dzieckiem przed Igrzyskami w Meksyku i już wtedy mówiło się, że usunie w cień
legendarnego Don Schollandera, choć nie ma równie wspaniałych warunków fizycznych,
tylko jest stylistą całkowicie doskonałym. Przyszedł Meksyk i wielkie rozczarowanie. Zdobył
co prawda dwa medale złote w sztafecie i jeden srebrny na 100 metrów stylem motylkowym,
ale na 100 metrów stylem dowolnym był dopiero trzeci. Fachowcy amerykańscy mówili
wtedy o klęsce młodziutkiego zawodnika.
Urodził się w Modesto w Kalifornii, ale uczył się pływać w Honolulu na Hawajach, gdzie
pracował jego ojciec. Mark miał dwa lata i już potrafił pływać. Rzucał się w ocean z takim
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zapałem, jakby chciał przepłynąć z Hawajów do rodzinnej Kalifornii. Cztery lata mieszkał w
Honolulu, potem powrócił z rodzicami do Modesto. W dziesiątym roku życia ustanowił
szesnaście rekordów świata w swojej kategorii wiekowej.
Mark siedział niedbale obok swoich opiekunów i patrzył spokojnie na szybko rzednący
tłum dziennikarzy. Nim zakończyła się konferencja prasowa, zostało ich mniej niż połowa.
Krążyliśmy teraz obok wejścia do wioski. Stało tam kilku policjantów i także patrzyli na
jasny budynek stojący na samym skraju. Wznosił się o dwieście kroków od naszego centrum
radiowego. Za ogrodzeniem było zupełnie pusto. Każdy już wiedział, które to okna, który
balkon. Szła stamtąd martwa cisza. Dwa razy ukazała się jakaś głowa, a potem pojawiła się na
balkonie smukła sylwetka zgrabnego mężczyzny ubranego w obcisłe jasne spodnie i dres bez
emblematu. Twarz i głowę zakrywała ciasno przylegająca ni to maska, ni miękki hełm. Była
to niesamowita postać. Poruszała się miękko i równie szybko, jak się ukazywała, znikała za
firanką. Była tak blisko i tak daleko od rozgorączkowanego, lecz cichego tłumu. Biegaliśmy
do naszych studiów i słuchaliśmy, co mówią w telewizji. Wracaliśmy z powrotem. Balkon był
pusty. Na dachu budynku centrum radiowego stały kamery telewizyjne wycelowane w jasny
budynek.
Już zaczął wyłaniać się pierwszy zarys zdarzeń. O godzinie 4.30 sprzątająca kobieta i
listonosz zauważyli, jak pięciu mężczyzn w treningowych strojach weszło do wioski
olimpijskiej. Sądzili, że to jacyś zapóźnieni sportowcy, którzy zabawili zbyt długo w mieście,
starają się wrócić niepostrzeżenie do swojej olimpijskiej kwatery. W pół godziny później
usłyszano strzały w kwaterze izraelskich sportowców. Padło dwóch zabitych, dziewięć
pozostałych osób członkowie palestyńskiej organizacji „Czarny Wrzesień” zatrzymali jako
zakładników. W zamian za uwolnienie ich żądają wypuszczenia na wolność uwięzionych
przez Izrael partyzantów palestyńskich. Tak się zaczęło.
Od godziny dziewiątej na boiskach olimpijskich rozpoczęły się zawody, jak co dnia. W
telewizji pojawił się mężczyzna, który zaczął informować o przebiegu dalszych wypadków.
– Toczą się pertraktacje. Sytuacja jest bardzo poważna.
Na ekranie już nie ukazywał się obraz wioski. Przerwano transmisję, ponieważ okazało się,
że terroryści oglądali ją, co ułatwiło im orientowanie się w sytuacji na zewnątrz budynku.
Dyżur w studio rozpoczynałem punktualnie o godzinie 11. Świat już wiedział o tym, co się
stało. Godzina 10.45. Zajmuję miejsce przed mikrofonem. Za szybą widzę inżyniera, jednego
z naszych dwóch kolegów – techników. Proszę go o połączenie telefoniczne z Warszawą.
Zwykle studio olimpijskie w Warszawie krótko rozpoczynało naszą pierwszą audycję i po
hejnale Igrzysk oraz wstępnych informacjach oddawało nam głos do Monachium.
Przy telefonie jest kolega Janusz Szałkowski.
– Wiecie o wszystkim?
– Wiemy.
– Jak rozpoczynacie audycję?
– Dajemy oficjalny komunikat PAP, a potem przekazujemy ci głos.
– Przeczytaj mi ten komunikat. Przeczytał.
– Nie odchodź od aparatu – mówię. – Idę teraz do drugiego pomieszczenia i porozumiem
się zaraz telefonicznie z kierownictwem naszej ekipy.
– Dobrze. Czekam.
Szczęśliwie łączę się szybko z naszym kierownictwem.
– Za dziesięć minut rozpoczynamy audycję, jakie macie wieści? Co podać nowego z
Monachium?
– Warszawa ma komunikat PAP?
– Ma.
– Kierownictwo polskiej ekipy olimpijskiej złożyło kondolencje kierownictwu olimpijskiej
reprezentacji Izraela. Mówi się o odwołaniu Olimpiady, ale tego chyba nie podawajcie.
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Zadzwonię do was jeszcze raz.
– Jesteś, Janusz?
– Jestem. Co się tam u was dzieje?!
Nie odpowiadam mu, gdyż w telewizorze pojawia się znowu sylwetka mężczyzny. To ten,
który informuje o całej sprawie co kilka minut.
– Poczekaj! – wołam do kolegi. Zrywam się i wzmacniam głos fonii. Mężczyzna mówi, że
Igrzyska prawdopodobnie będą przerwane. Jest zdenerwowany, widać, że i on niewiele wie.
Jest godzina 10.57. Inżynier woła przez szybę:
– Zaraz wracam! Niech pan się nie denerwuje. – I wybiega jak opętany z pokoju.
– Poczekaj przy telefonie – mówię do kolegi. – Muszę połączyć się jeszcze raz z naszym
kierownictwem. – Biegnę do aparatu. Jak na złość zajęte. Godzina 10.58. Do rozpoczęcia
audycji jeszcze dwie minuty. Łączę się po raz drugi i trzeci. Za czwartym razem otrzymuję
połączenie.
– Czy macie coś nowego? Zaraz zaczynamy.
– Wciąż sprzeczne wiadomości. Toczą się pertraktacje. Zawody odbywają się nadal. Przed
chwilą podali, że istnieje konieczność przerwania Olimpiady. Ale to jest wciąż niepewne.
Jest godzina 11. Siadam przed mikrofonem i zakładam słuchawki. Z Warszawy już idzie
hejnał olimpijski, a zaraz słyszę głos kolegi, który przekazuje słuchaczom komunikat PAP. I
potem:
– Na antenę prosimy Monachium.
Gaszę papierosa i biorę głęboki oddech.
– Dzień dobry państwu. Słyszeli państwo przed chwilą komunikat o tragicznych
zdarzeniach, które miały miejsce dziś rano w wiosce. Jestem na miejscu w Monachium.
Siedzę w studio od pół godziny. Za tymi ścianami, gdzieś niedaleko rozgrywają się
dramatyczne wypadki. Toczą się ważne rozmowy. Dochodzą do nas najrozmaitsze sprzeczne
wieści. O dalszym przebiegu wypadków będziemy starali się informować państwa w miarę,
jak będą do nas napływać. Igrzyska przeżywają ciężkie chwile, ale toczą się dalej. My,
reporterzy Polskiego Radia, jesteśmy na swoich stanowiskach, jak co dzień gotowi do
wypełniania obowiązków. Halo, boks! Tadeusz?
– Halo, tu hala bokserska! Toczy się w tej chwili drugi pojedynek...
– Dziękuję. Halo, koszykówka!
– Tu hala koszykówki.
I tak odzywały się głosy kolegów, którzy wczesnym rankiem zajęli swoje stanowiska.
Po audycji wychodzę na świeże powietrze. Kieruję kroki w stronę tamtej bramy. Gęsto od
ludzi. Okna i balkon puste. Coraz natarczywiej rozchodzą się wieści, że Igrzyska będą
przerwane. Przerwane, czy zerwane – tego nikt nie wie.
Następna audycja. Kolega znajduje się na dalekim stadionie piłkarskim, gdzie ma
rozpocząć się za chwilę mecz Polska-ZSRR. Łączymy się z nimi. I tam sytuacja niejasna.
– Drużyny przybyły na miejsce, ale rozpoczęcie gry opóźnia się – informuje kolega. –
Wyszli na boisko i zeszli. Musimy poczekać chwilę. Są! – woła nagle. – Wychodzą z
powrotem. Będzie mecz.
Kolejna informacja w telewizji NRF. Nadal toczą się pertraktacje z tymi, którzy wtargnęli
do wioski. Wszystkie zawody, które się rozpoczęły – zakończą się – ale o godzinie 17
Igrzyska będą przerwane.
Śledzę mecz naszych piłkarzy na ekranie telewizora, w słuchawkach słyszę relację kolegi.
Piłkarze radzieccy przeważali, prowadzili 1:0, gdy nagle padła wyrównująca bramka.
Raptowne ataki naszego zespołu. Drużyna się odmieniła w ostatnich kilkunastu minutach.
Niespodziewany gol! 2:1 dla naszych barw! Polska reprezentacja piłkarska uporała się z
mocnym rywalem. Polscy piłkarze w finale olimpijskim!
Po południu Igrzyska zostają przerwane. Zdenerwowane tłumy w milczeniu przelewają się
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z miejsca na miejsce. Stadiony pustoszeją. W telewizji wywiady z działaczami olimpijskimi, z
przedstawicielami władz. Jest już wiadomość, że w wiosce wylądują helikoptery. Zabiorą
członków organizacji „Czarny Wrzesień” i zakładników. Przywiozą na lotnisko, gdzie jedni i
drudzy wsiądą do podstawionego samolotu, aby opuścić miasto Olimpiady.
Kiedy wychodzę z centrum radiowego, aby pojechać autobusem do restauracji
dziennikarskiej na kolację, słyszę nad wioską głuchy warkot helikopterów. Za chwilę warkot
cichnie. Aha, wylądowali. Będą ich zabierać.
Zjadam pospiesznie kolację i idę do wielkiej sali, by zobaczyć, co mówią w telewizji. Dwa
tysiące dziennikarzy tłoczy się przed ekranami. Ten sam zmęczony mężczyzna mówi
zachrypłym głosem o operacji helikopterów na trasie wioska-lotnisko. Już są na lotnisku.
Ktoś wbiega i krzyczy po francusku, że tam znów padły strzały.
Zmęczony mężczyzna rozmawia przez telefon z kolegą, który jest na lotnisku. Słychać
nikły odgłos wystrzałów.
Wkrótce na ekranie pojawia się spokojna twarz rzecznika rządu NRF Konrada Ahlersa.
Rozmawia z tym samym dziennikarzem.
– Tak, wszystko w porządku. Padły strzały i są ranni, ale zakładnicy znajdują się w
naszych rękach. – Minister stara się zachować spokój i z jego słów wynika, że operacja się
udała.
To było już około północy. Dość. Idziemy piechotą z kolegami na kwaterę. Co dalej?
Krzyżują się sprzeczne zdania. Odwołają Igrzyska! Nie odwołają! Jesteśmy na miejscu w
Monachium i niewiele wiemy. Tylko uczucie zmęczenia i jakiegoś ciężaru.

Środa, 6 września
Okazało się, że wszyscy zakładnicy zginęli w czasie strzelaniny na lotnisku...
Dziś, zamiast zawodów, odbyła się na stadionie olimpijskim uroczystość żałobna. Jeszcze
nie było takiej Olimpiady.
Ale Igrzyska będą kontynuowane od jutra decyzją MKOl-u, oznajmił to jego
przewodniczący Avery Brundage.

Niedziela, 10 września
Ustawiali się na starcie i wyczuwało się, że chcieliby jak najszybciej wyruszyć w drogę,
ale sędziowie i starter uspokajali ich. „Macie jeszcze czas, dopiero za półtorej minuty”.
Rozbiegali się i tylko niektórzy stali spokojnie w różnobarwnych kostiumach i białych
czapeczkach osłaniających głowy przed słońcem. Tego dnia nie było skwarnie, coraz częściej
pojawiał się chłodny wiatr, a na horyzoncie z wolna gromadziły się chmury. Tworzyli wielką,
barwną grupę, ruchliwą i nerwową. Przeważali szczupli mężczyźni o długich, mocnych
nogach. W pewnym momencie dostrzegłem biało-czerwony kostium Edwarda Stawiarza, ale
zaraz zasłonił go jakiś Fin i rosły Murzyn z Etiopii. Po raz drugi zaczęli zbierać się w
ciasnych szeregach tuż za linią wyznaczającą miejsce startu. Widownia patrzyła na nich z
szacunkiem. Wszystkie konkurencje olimpijskie są piękne, lecz ta urasta zawsze do
rozmiarów największego symbolu. Samotny biegacz z pochodnią otwiera Igrzyska, a oni
zamykają zwykle całość lekkoatletycznych walk.
Padł strzał i jego echo rozległo się donośnie na cichym stadionie. Szeregi maratończyków
jakby się zachwiały, lecz zaraz ogromna masa zawodników zaczęła posuwać się po
czerwonym pasie i już po przebiegnięciu kilkudziesięciu kroków począł tworzyć się coraz
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węższy strumień różnokolorowych sylwetek. Płynął wartko, bo byli jeszcze nie zmęczeni, a
pewnie niejeden chciał zwrócić na siebie uwagę sprężystością kroku. Jeszcze nie zmierzali w
kierunku bramy. Zgodnie ze zwyczajem mieli odbyć honorową rundę wokół bieżni. Był jakiś
kontrast między szumiącym tłumem a całkowitą ciszą, jaka szła z bieżni. Słychać było tylko
odgłos kroków niczym cichy chrzęst. Wbiegli na lewy wiraż i mijali właśnie miejsce, gdzie
przed trzema dniami przed startem do finału 200 metrów klękała w blokach Irena Szewińska
wraz z siedmioma konkurentkami.
Rozglądałem się po stadionie. Niemal każdy skrawek boiska przypominał o ważnych
zdarzeniach i dramatycznych walkach, które toczyły się tu od wielu dni. Tam startowały – a
tu – w tym miejscu, dokąd za chwilę dobiegły, Renate Stecher przerwała taśmę znów jako
pierwsza, wyprzedzając znakomitą Australijkę Boyle. O niespełna 3 metry za nimi
finiszowała nabierając coraz większej szybkości Polka.
Jednak zdobyła medal brązowy – już szósty olimpijski medal w swojej karierze. Nikt w
naszym kraju nie wywalczył ich tyle na Olimpiadach a nawet na świecie niełatwo znaleźć
kogoś, kto zgromadził równie bogatą albo jeszcze większą kolekcję. Trzeba sięgnąć aż do
Nurmiego. Dwanaście medali, w tym dziewięć złotych! Lecz to było w dawnej epoce sportu.
W całej historii lekkiej atletyki kobiet tylko sprinterka i płotkarka z Australii, Strickland,
zdobyła więcej wawrzynów olimpijskich niż Szewińska. Trzy złote, trzy brązowe i jeden
srebrny. Szewińska ma sześć medali. Legendarna holenderska lekkoatletka Blankers-Koen ma
cztery, co prawda złote, podobnie jak inna wielka sprinterka – Australijka Cuthbert,
niezapomniana Wilma Rudolph – trzy, także same złote – ale tylko trzy, a Szewińska zdobyła
sześć.
Już minęli wiraż i zaczynali zapełniać prostą przed naszymi miejscami. Zbliżali się do
następnej krzywizny. Zapóźnieni przebiegali obok niewielkiego skrawka boiska, gdzie
poprzedniego dnia przeżyliśmy jedną z najradośniejszych sensacji w historii naszego sportu.
Tam zdobył się na nieoczekiwany wyczyn Władysław Komar. Sensacja, którą przyrównać
można jedynie do zwycięskiego skoku Wojciecha Fortuny. Cóż z tego, że nasz miotacz już
wcześniej był zawodnikiem rutynowanym, a skoczek należał do grona nowicjuszy? Czy w
ogóle mógł ktoś marzyć o tym, że Polak zwycięży na Olimpiadzie w pchnięciu kulą?! Tak jak
Fortuna, wygrał pierwszym impetem. W Sapporo rozstrzygnął pierwszy skok, w Monachium
– pierwsze pchnięcie.
Stał w kole, przez chwilę jakby ugniatał kulę, przytulał ją do twarzy. Raptem gwałtownie
poruszyła się sylwetka miotacza i do naszych uszu doszedł rozdzierający okrzyk. Czarny
punkt wyleciał, zatoczył łuk i padł poza linię wyznaczającą 21 metrów.
Wąż maratończyków coraz węższy i węższy zaczął ginąć w tunelu. Wrócą po przeszło
dwóch godzinach.
21,18 metra! Na tamtym niewielkim obszarze boiska rozegrał się wczoraj szczęśliwy dla
nas konkurs pchnięcia kulą. Zdawało się, że trwa godziny. Zmagali się z ciężarem kuli i
odległością tych 21,18 metra tacy mistrzowie, jak: Amerykanie Woods, Feuerbach i Oldfield,
reprezentanci NRD Briesenick i Gies.
Po pierwszej kolejce Polak prowadził, ale tylko o 4 cm przed Giesem i o 21 cm przed
Briesenickiem. Oczywiste było, że ani Niemcy, ani Amerykanie jeszcze nie pokazali tego, co
potrafią. O dziwo, w drugiej serii rzutów nieco uspokoiły się ataki. Tylko Gies trafił wprost w
linię 21 metrów. Bombardowanie zaczęło się w następnej kolejce i wtedy przeżyliśmy gorsze
chwile. Obaj Niemcy z NRD zdołali wreszcie przekroczyć granicę 21 metrów, ale tylko o
dwa i jeden centymetr.
Amerykanie wciąż nie mogli odnaleźć szczytowej formy. Komar rzucał dobrze, ale nie
zbliżał się do swego pierwszego wyniku.
Czwarta kolejka. Bombardowanie się wzmaga. Briesenick osiąga 21,14 metra. Woods po
krótkiej koncentracji jakby bez namysłu wypycha kulę i trafia w chorągiewkę Komara.
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Dreszcze niepokoju. Komar później powie: „Myślałem, że będzie ponad 21,20”.
Westchnienie ulgi, gdy ogłaszają wynik: 21,17 metra.
W piątej kolejce ani Woods, ani Briesenick nie poprawiają swych rezultatów, a Komar
odpowiada wynikiem 20,80 metra.
Zbliżało się teraz najgorsze. Pozostała im ostatnia próba. Wyrwie mu ktoś złoty medal czy
nie? Tylko kto? Co przeżywał? Chyba po raz pierwszy w swej karierze wygrał już wcześniej
walkę z lwem, jak określają zawodnicy zmagania z tremą, kiedy czekają w wiosce, jadą na
stadion, gdy wychodzą już wprost na start. A więc zdołał wreszcie obłaskawić tego swojego
lwa, który tyle razy władał nim, paraliżował ruchy, wiązał siły i budził przestrach.
Komar czasami siadał na ławce i stamtąd obserwował ataki rywali. Czasem przechadzał
się tam i z powrotem. Plecy miał wyprostowane i głowę trzymał wysoko. Przyłapać go można
było na niepokoju wtedy, kiedy raptem zatrzymywał się w pół kroku i wbijał wzrok w
Woodsa albo Briesenicka. Sylwetki przeciwników zastygały na moment przed wypchnięciem
kuli. Ogłaszano wynik, a Komar siadał z powrotem.
W piątej kolejce tylko Feuerbach, który przez tyle miesięcy przygotowywał się w
samotności na ten dzień, znacznie poprawił wynik, osiągając 21,01 metra. Zbliżała się szósta
kolejka. Olbrzymy wchodziły do koła już po raz ostatni. Jeszcze nie wierzyliśmy, że Komar
utrzyma się na pierwszym miejscu. Tylko Gies był już załamany. To było wyraźne. Spalił
rzut, podobnie jak poprzedni. Przypomniały mi się słowa Komara, że jego nie boi się, gdyż
wygrał z nim parokrotnie przed Igrzyskami. Ale i Komar w ostatniej kolejce nie zaliczył
pchnięcia. Dwie minuty wcześniej – bo Polak startował jako ostatni ze ścisłej czołówki –
przeżywaliśmy jeszcze jedną chwilę grozy. Oto wyleciała w górę kula pchnięta ręką Woodsa.
Bliżej! Zmierzono i podano na świetlnej tablicy: 21,05 metra. Pozostali rywale byli już
zmęczeni.
Maraton! Na tablicy nagle zapalają się złociste literki. Tak, przecież już przebiegli
pierwsze pięć kilometrów. Kto prowadzi stawkę maratończyków? Duża grupa, aż 29
zawodników, a także Polak, Stawiarz. Pierwszy pięciokilometrowy odcinek pokonali w
15;51,0 minuty, a więc o przeszło 2 minuty szybciej niż zwycięzca meksykańskiego
maratonu, Mamo Wolde. No tak, ale tu jest czym oddychać i nie ma takiego upału jak w
Meksyku.
A więc Komar zwyciężył pierwszym rzutem. Cała reszta była jakby czekaniem.
Wyobrażam sobie, co i wy w kraju przeżywaliście.
Nagle zauważyłem Owensa, jak szedł po stopniach w górę do stanowisk telewizyjnych.
Zacząłem gorączkowo wymachiwać ręką, a on na szczęście rozpoznał mnie po granatowej
czapeczce, którą ofiarował mi kiedyś na zawodach w Chicago. To właśnie Owens, mówiąc
później do słuchaczy Polskiego Radia, przepowiedział pierwszy, że w końcu spotka nas coś
radosnego na tym stadionie. Mówił, że nasza lekka atletyka nadal jest mocna i dostrzegł nasz
udział w wielu finałach.
– Start w finale olimpijskim to wielki sukces – powiedział, a na zakończenie dodał, że
wśród polskich zawodniczek i zawodników na pewno znajdzie się ktoś, kto zdobędzie złoty
medal. Być może było w tym wiele kurtuazji, a jednak Owens to przeczuł. W kilka godzin
później Ryszard Katus opowiadał w tej samej kabinie o walce, a na piersiach miał brązowy
medal. Następnego dnia siedział tu Komar z medalem złotym.
Maraton! Na tablicy pojawia się następny meldunek z trasy. Po 15 kilometrach prowadzi
Amerykanin Shorter, zaledwie o kilka metrów przed Mamo Wolde, Belgiem Lismontem,
Nowozelandczykiem Fosterem, Finami Nikarrim i Paukkonenem, Japończykiem Usami i
Belgiem Roelantsem. To jest czołówka. A więc Roelants się trzyma! Jego pogromca z
pamiętnego dramatycznego biegu sprzed trzech lat na mistrzostwach Europy w Atenach,
Anglik Hill, stracił już 19 sekund do grupy, w której biegnie Belg. Co ze Stawiarzem? Pewnie
podąża w najliczniejszej grupie, która została o kilkadziesiąt sekund w tyle.
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Jeszcze powiem o Komarze. Był oszołomiony, gdy przyszedł, jeszcze nie spłynęła z niego
pierwsza radość i wzruszenie. Chciał koniecznie rozmawiać z żoną i tak się złożyło, że akurat
czekała na niego w warszawskim studio. Rozmawiali ze sobą i ten najbardziej osobisty dialog
męża i żony, w chwili ich wspólnego szczęścia, słyszały miliony ludzi w kraju. Urywane
zdania o tym, że tak się udało, że nie zawiódł i jej, i nas wszystkich, że tyle wyrzeczeń nie
poszło na marne. Po audycji powiedział, że jego trener Janusz Koszewski nie wytrzymał
nerwowo w czasie konkursu i uciekł ze stadionu. Ogromnie serdecznie o nim mówił.
Mieszkali w jednym pokoju. Pewnego wieczoru Koszewski nie wrócił na noc. Miotacz szukał
go i znalazł w pobliskim pokoju.
– Co się stało? Przeskrobałem coś i obraził się pan na mnie?
– Nie, tylko ja chrapię. Nie chciałem ci przeszkadzać. Widziałem, jak kręcisz się w nocy
na łóżku.
Wywiad z Katusem odbył się poprzedniego dnia przed zwycięstwem Komara, późnym
wieczorem, bo dziesięciobój jak zwykle zakończył się przy sztucznym świetle. Stadion już z
wolna pustoszał, reflektory oświetlały zmęczone twarze zawodników i widzów kierujących
się do wyjścia. Brązowy medalista przyszedł razem z Tadeuszem Janczenko, który wywalczył
cenne ósme miejsce. Brakowało nam bardzo dzielnego Ryszarda Skowronka. Też walczył o
medal. Po sześciu konkurencjach znajdował się na trzecim miejscu, niestety, drugiego dnia –
w biegu na 110 metrów przez płotki – doznał bolesnej kontuzji. Próbował potem jeszcze
rzucać dyskiem, lecz osiągnął nieszczęśnik zaledwie 33,66 metra i musiał się wycofać, choć
rwał się do dalszej walki.
Obaj dziesięcioboiści siedzieli na krzesłach z wyciągniętymi nogami, mieli policzki
zapadłe i dopiero z bliska widać było, czym jest ich konkurencja. Mieli za sobą dwa dni
morderczej walki rozłożonej na długie godziny. Pierwsi przyjeżdżali na stadion, a kończyli
pojedynki jako ostatni. Jak było zawrzeć w kilkuminutowej rozmowie ogrom ich wysiłku i
przeżyć? Przede wszystkim wspominali Skowronka. Janczenko mówił z żalem, że nie dał
rady pobiec szybciej na 1500 metrów, które kończyły dziesięciobój. Nie krył, że liczył na
lepszy wynik i lepsze miejsce. Znalazł się w pierwszej dziesiątce najwszechstronniejszych
sportowców świata, ale nie uważał tego za sukces. Mówili o zmęczeniu swoim i rywali, o
chłodzie, który panował tego dnia i powodował kurcze mięśni.
– Masażysta Matlewski musiał długo masować mi nogę środkami rozgrzewającymi –
opowiadał Katus. To było przed ostatnim biegiem.
1500 metrów – epilog dwudniowej walki. Kilkanaście minut przed przyjściem do kabiny,
ciężko biegali po bieżni, która teraz była już pusta. Kołysali się niezgrabnie, atletyczni,
masywni, zmęczeni do ostatnich granic.
Najlepszy dziesięcioboista Olimpiady, Nikołaj Awiłow, biegł w tej samej serii co Katus.
Po minięciu mety padł na kolana, oparł się rękami i odpoczywał przez dłuższą chwilę. Tak
wyglądał zwycięzca, który ustanowił rekord świata wynikiem 8454 punktów.
Katus osiągnął 7984 punkty, wyprzedzając w pojedynku o brązowy medal o 10 punktów
Amerykanina Bennetta, przegrał zaś ze zdobywcą srebrnego medalu, Litwinienką, o 51
punktów. Litwinienko prześcignął wszystkich na 1500 metrów i dzięki temu awansował na
drugie miejsce.
Trudno określić, które momenty walki były najcięższe dla Katusa. W skoku w dal
dwukrotnie spalił dwie próby i musiał w ostatniej odbijać się daleko sprzed belki, co
pogorszyło końcowy wynik. W swojej najmocniejszej konkurencji – biegu płotkarskim – już
na drugiej przeszkodzie stracił rytm, gdyż trącili się rękami z Bennettem. Osiągnął przez to
znów nieco słabszy wynik. Przed skokiem o tyczce nagłe powrócił ból dłoni i przypomniał o
niedawno przebytej kontuzji. Musiał znieczulić sobie dłoń. Trochę pomogło, ale ból nie
ustąpił całkowicie. Mimo to skoczył na wysokość 4,50 metra i znów zebrał dużo punktów.
W przedostatniej konkurencji, w rzucie oszczepem, osiągnął o przeszło 4 metry gorszy
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wynik niż wynosił jego rekord życiowy. Jeszcze jedna chwila zwątpienia. Ale znowu się
przemógł. I wreszcie masaż przed biegiem na 1500 metrów. Pobiegł mocnym tempem,
rozsądnie rozkładając siły. Ostatnią rezerwę zużył na ostatnich metrach. To zdecydowało o
zdobyciu medalu.
Charakterystyczne, że najmocniej zapamiętał właśnie chwile najcięższe, te, kiedy musiał
najbardziej zmagać się ze sobą. To, co udało się w pełni, te starty, w których pracowicie
gromadził punkty, systematycznie pnąc się w górę klasyfikacji, jakby uleciało mu z pamięci.
W sąsiednich kabinach było już pusto, kiedy żegnaliśmy się z Katusem i Janczenko. Z
wolna zaczęły gasnąć lampy. Niebo rysowało się coraz wyraźniej – granitowe, pełne gwiazd.
To było dwa dni temu. Dziś mamy pochmurny, chłodny dzień. Na stadionie odbywają się
ostatnie konkurencje lekkoatletyczne. Co dzieje się w maratonie?
Już mieli poza sobą przeszło połowę dystansu. Shorter nieco powiększył przewagę. O 53
sekundy podąża za nim trzech zawodników: Mamo Wolde, Australijczyk Clayton i rodak
lidera Moore. Co z Roelantsem? Jak daleko pozostał Stawiarz? Czy walczą dalej, czy zmogły
ich trudy na trasie? Rozciągnął się sznur zawodników, popękał w wielu miejscach i
potworzyły się kilkuosobowe grupki, jak małe węzełki.
Shorter biegnie równym, mocnym tempem, nie oglądając się na nikogo. Wolde z
Claytonem parokrotnie próbują rozpocząć pościg. Moore stara się dotrzymywać im kroku, ale
rozmyślnie nie wychodzi na czoło pogoni. Clayton! Jeden z faworytów. Przed Igrzyskami
doszły wieści o wspaniałej formie, jaką uzyskał. Prowadził niezwykle forsowny trening. Nie
tylko on. Shorter przebiegał codziennie blisko 50 kilometrów, a jak czuł się dobrze, trenował
jeszcze ostrzej. A Wolde, Hill, Roelants i wielu, wielu innych?! Nikt nie zliczy setek
kilometrów, które mieli za sobą, i mozolnych treningów w miesiącach poprzedzających start
na Olimpiadzie.
Na stadionie dalej toczyły się zawody. Wielkie tryumfy święcili dziś Finowie. Najpierw
Lasse Viren w porywającym stylu rozstrzygnął na swoją korzyść bieg na 5 kilometrów.
Zdobył więc drugi złoty medal zwyciężając na obu długich dystansach, jak przed szesnastu
laty w Melbourne Rosjanin Włodzimierz Kuc.
Tym razem najdłużej opierał się Virenowi Gammoudi, ten sam biegacz z Tunezji, z
którym zderzył się Fin w biegu na 10 km. Gammoudi pałał żądzą rewanżu. Jeszcze raz odżyły
siły tego twardego biegacza – ale Viren był szybszy na finiszu. Gammoudi nie zwalniał. Do
ostatniego metra musiał odpierać ataki Anglika Iana Stewarta i w końcu je odparł, dążąc do
mety jako drugi. W tym momencie Viren wyrzucił ramiona w górę i przerwał taśmę. Wiele lat
czekała Finlandia na odrodzenie wielkości swoich długodystansowców. Ostatni raz zdobyli
złote medale olimpijskie przed trzydziestu sześciu laty na Igrzyskach w Berlinie, gdzie na 10
kilometrów zwyciężył Salminen, a na 5 kilometrów Hockert. Nie startował Kusociński.
Przyszła wojna. Po wojnie pojawili się fenomenalni biegacze noszący barwy innych krajów.
Wciąż nie było wśród nich Finów. Zapowiedzią odrodzenia siły fińskich długodystansowców
były dopiero wspaniałe zwycięstwa Vaeaetaeinena na mistrzostwach Europy w Helsinkach.
Ale dwukrotnego mistrza Europy prześcignął teraz Viren. Gwiazda Vaeaetaeinena raptem
zgasła w Monachium. W finale zajął dopiero ostatnie 13 miejsce, przegrywając z rodakiem o
przeszło 27,4 sekund! Objawił się więc kolejny wielki biegacz z Finlandii jeszcze większego
formatu. Ustanowił nowy rekord olimpijski wynikiem 13;26,4 minuty, biegnąc swobodnym,
długim krokiem. W sposobie biegania Vaeaetaeinena kryje się żywiołowa energia, niemal
furia. Gammoudi – to zaciekłość i upór. U Virena natomiast uderza naturalna płynność
ruchów i elegancja.
Drugi wielki tryumf odnieśli dzisiaj Finowie w biegu na 1500 metrów. Vasala prześcignął
o 0,5 sekundy Murzyna z Kenii Keino! Typowani na medalistów Amerykanie Ryun i Wottle
odpadli w pojedynkach poprzedzających finał. Rekordzista świata Ryun przewrócił się w
nietrudnym przedbiegu i stracił wiele metrów. Ambitnie gonił potem, ale sprawa była
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przegrana. Nie zszedł jednak z bieżni, kończąc swój występ dopiero jako dziesiąty, o blisko
100 metrów za zwycięzcami tej serii. Wottle z kolei przechytrzył bieg, za bardzo wierzył w
swój finisz. Zgubiła go nonszalancja i sklasyfikowano go na miejscu czwartym, a to
oznaczało wyeliminowanie z dalszej walki. Nie wiadomo już, po raz który decydowały nie
ułamki sekundy, ale ułamki centymetra.
Najpierw Viren, a potem Vasala! Na wypełnionym do ostatniego miejsca stadionie długo
kołysało się kilka białych flag z niebieskimi krzyżami. Powiewali nimi płaczący ze
wzruszenia Finowie.
Do stadionu zbliżał się Frank Shorter. Meldunki były teraz coraz częstsze. Na 40
kilometrze miał już przeszło 2 minuty przewagi nad Belgiem Lismontem, który wyraźnie
zwiększył tempo w drugiej części maratonu. Biegł o metr przed Mamo Wolde. Toczyli piękną
walkę o srebrny medal. Ze znaczną stratą dystansu dążyli do mety pojedynczo Amerykanin
Moore, Japończyk Kimihara oraz solidarnie współpracujący Anglicy Hill i MacGregor.
Clayton przeżył straszne załamanie na 37 kilometrze. Zatrzymywał się parokrotnie i stracił
więcej niż kilometr. Zszedł z trasy całkowicie wyczerpany Roelants. Wycofało się jeszcze
sześciu zawodników. Stawiarz biegł. Był jednak już o kilkanaście minut za liderami.
Stadion czekał w skupieniu na pojawienie się zwycięzcy. Na skraju boiska przed
najniższymi rzędami trybun koło wejścia na płytę siedział w fotelu na kółkach mężczyzna o
brunatnej twarzy i czarnych wełnistych włosach. Przywożono go tu każdego dnia przed
rozpoczęciem zawodów. Na jego widok zrywały się przeciągłe oklaski, a on uśmiechał się i
dziękował podniesieniem ręki.
Spiker poinformował publiczność, że Shorter zbliża się do bramy, więc wstałem i przez
lornetkę patrzyłem na siedzącego w fotelu Bikilę Abebe. Już zdawał sobie sprawę, że nie
wygra jego rodak Mamo Wolde. Uśmiechał się łagodnie i był to zupełnie inny człowiek niż
ten, którego spotkałem przed czterema laty w Meksyku po przegranym maratonie. Inny niż w
Tokio i Rzymie, kiedy zwyciężał nie zagrożony przez nikogo. Już nie było w tej twarzy
wyniosłej dumy i jakiejś tajemniczej obcości. Bikila Abebe roztył się wskutek kilkuletniego
bezruchu, a rysy jego straciły ostrość. Teraz często się uśmiechał.
W bramie ukazała się jakaś postać. Podniosły się brawa, ale po chwili raptem się urwały i
rozszedł się szmer zdziwienia. Znów brama i znów szmer, jakieś pojedyncze głosy.
Biegł młody człowiek w kostiumie o barwach innych niż Stanów Zjednoczonych. Nie, to
nie był Shorter! Więc kto? Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kim był ów tajemniczy
młodziutki „maratończyk”, zdemaskowano go dopiero po chwili. To uczeń jednej z
monachijskich szkół odważył się zakłócić uroczyste chwile epilogu maratonu olimpijskiego.
Zebrał brawa przeznaczone dla zwycięzcy. Zaskoczył kordony porządkowych jeszcze przed
stadionem i nikt go nie zatrzymał, nie zdążył zagrodzić drogi.
Prawdziwy Shorter pojawił się po chwili. Równym, mocnym krokiem zbliżał się do mety.
Siedzący opodal widzowie żartobliwie mówili, że złoty medal zdobył rdzenny monachijczyk.
Otóż Shorter istotnie urodził się w Monachium. Przyszedł na świat w 1947 roku, w mieście,
w którym dzisiaj, po 25 latach, odniósł największy sukces życiowy. Jego ojciec stacjonował
tu wówczas jako oficer amerykańskich oddziałów okupacyjnych.
A więc zwyciężył Frank Shorter! Amerykanie doczekali się wreszcie wielkiego sukcesu, a
trzeba przyznać, że w Monachium raczej nie wiodło im się. Ale wygrali maraton – po raz
drugi po 64 latach.
Zwycięzca zakończył bieg w tak dobrej formie, że mogło to łudzić, iż maraton przestał być
morderczą konkurencją. Prawda wyjdzie na wierzch dopiero po kilku minutach. Zjawią się
następni, przywloką się na stadion ci ostatni. O nich za chwilę. Shorter powie krótko o owym
uczniu, który zabrał mu część braw: „Ten młody człowiek nie zachował się jak sportowiec”.
Wieczorem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Willo Daume określi czyn
chłopca łagodniej: „Rozmawiałem z nim i wytłumaczyłem niestosowność jego postępku.
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Zdaje się, że zrozumiał swój błąd. Ostatecznie nie stało się nic tragicznego. Przeżywaliśmy
gorsze chwile w czasie tej Olimpiady”.
W 2 minuty i 12 sekund po Shorterze przybiegł Belg Lismont, a w trochę więcej niż pół
minuty po Belgu – Mamo Wolde. Z kolei w najrozmaitszych odstępach zjawiali się następni
maratończycy.
Stawiarz przybiegł jako czterdziesty w przeszło kwadrans po Shorterze. Niektórzy kładli
się na trawie, zanim narzucono im na plecy ciepłe koce. Inni, opatuleni, przechadzali się
wolno, chwytając łapczywie w płuca powietrze. Jeden chwiał się na nogach i drżał cały, nie
mógł utrzymać kubka z herbatą, więc ktoś podbiegł i pomógł pić jak dziecku. Byli tacy,
którzy nie opuścili boiska o własnych siłach. Brano ich na nosze. Jeden próbował się zerwać,
ale delikatnie zatrzymano go i ułożono z powrotem, opatulając pledem jak ciężko chorego.
Mimo nieustannego doskonalenia metod treningu, monachijski maraton niewiele różnił się od
poprzednich. Wielu zawodników zdradzało oznaki krańcowego wyczerpania. Szczególnie
widoczne było to u tych, którzy przybiegli najpóźniej. Po co biegli? Patrząc z wysokiej
kabiny na to pobojowisko, przyszła mi do głowy myśl, że kiedy stawali na starcie przed
trzema godzinami, większość z nich nie myślała jedynie o zaszczytach, awansach i medalach
czy najrozmaitszych innych korzyściach. Przecież nie każdy z nich wierzył, że zdobędzie
medal.
A może szło im po prostu o to, że zaczętą sprawę, bez względu na przeciwności, trzeba
solidnie doprowadzić do końca. Dlatego nie wycofali się na trasie, mimo kryzysów sil
fizycznych i psychicznych, mimo poranionych stóp i kurczów mięśni.
Tak kończyły się igrzyska lekkoatletyczne. Przyniosły znowu imponujący plon nowych
rekordów. Rekordy świata poprawiano bądź wyrównano aż 15 razy – w 12 konkurencjach, w
7 kobiecych i 5 męskich. Poprawiono 45 rekordów olimpijskich i 182 razy ustanawiano
rekordy krajowe, co także mówi o ogromnym postępie i rozwoju lekkiej atletyki. Nie będę już
wymieniał wszystkich nazwisk bohaterów tych niezapomnianych zmagań, zresztą musiałbym
zagłębić się w wyniki i wertować sterty papierów, których nazbierało się kilogramy. Borzow i
Viren, Akii Bua i Keino, Nordwig i Saniejew, Komar i Wolfermann oraz Lusis, Awiłow,
Renate Stecher i Ludmiła Bragina – tak, ta biegaczka radziecka na pewno także powinna
znaleźć się wśród największych sław tej Olimpiady. W każdym z trzech biegów ustanawiała
rekord świata, by wreszcie w finale na 1500 metrów osiągnąć wynik, który jest miarą tego,
czego dokonano już we współczesnym sporcie i zapowiedzią tego, czego mogą dokonać
następni olimpijczycy. Bragina przebiegła dystans 1500 metrów w 4;01,4 minuty! Niedaleki
dzień, gdy kobiety pokonają granicę czterech minut.
Lecz wspominając gwiazdy pierwszej wielkości nie mogę zapomnieć i o tych, którzy nie
pobili rekordów i nie zdobyli medali. Na Olimpiadach dostrzega się przede wszystkim
zwycięzców. W chwili, kiedy opuszczałem stadion, przypominały mi się stale najrozmaitsze
inne postacie i obrazy. Mieszały się. 100 metrów pań. Pojawia się Szewińska i nagle widzę
tylko przerywającą taśmę Stecher. Oto kołyszą się na sztywnych nogach pracując rytmicznie
rękami olimpijscy piechurzy. Widzę, jak wytrwały Polak Jan Ornoch wmaszerowuje jako
siódmy na stadion. Obraca się w kole za siatką masywnie zbudowany stary mistrz Zsivotzky.
Leci młot na odległość ponad 70 metrów, ale Węgier zajmuje dopiero piąte miejsce.
Przewraca się Ryun. Na końcu węża zawodników raźno podąża wspaniały pokonany Wottle,
najlekkomyślniejszy z biegaczy. Na trawie siedzi Ryszard Skowronek i ma twarz skrzywioną
z bólu. Łomot z płotków. Oto Leszek Wodzyński biegnie w finale na 110 metrów. Był szósty.
Za 40 minut sędzia gwizdnie, ktoś kopnie piłkę i rozpocznie się mecz o złoty medal.
Jeszcze mam trochę czasu. Pójdę do skrytki zobaczyć, co nowego w komunikatach. Będą
grali z Węgrami, a Szczepański i Rudkowski walczyć będą w finałach o złote medale. Za
kilka godzin będziemy wiedzieli, czy nam znów coś przybyło z najcenniejszego kruszcu.
Finiszujemy. Jest już pięć złotych medali – tyle, ile było w Meksyku.
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W niezwykłej scenerii odbywał się ten mecz. 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 i dach nie dawał całkowitego schronienia przed deszczem, zebrało
się jednak ponad 30 tysięcy widzów. Lśniły mokre parasole, płaszcze i kapelusze. Z widowni
rozlegały się na zmianę skandowane okrzyki. Za srebrnymi sznureczkami gigantycznej
zasłony z deszczu uwijali się piłkarze węgierscy i polscy w zaciętej gonitwie za piłką.
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 potrzeby i ciekawości, jak
chodziło się przed laty na mecze „Legii”, „Polonii” albo te najbardziej przejmujące – mecze
Polski!
Czy można było przyrównać to spotkanie do tamtych? Dziś Polska grała o mistrzostwo
olimpijskie! Siedziałem w grupie rodaków, tym razem dużo niżej przy pulpicie prasowym
jakiegoś dziennikarza holenderskiego. Na miejscach sprawozdawców nie było tłoku.
Rozbiegli się po innych arenach, gdyż ten mecz 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.
Walczyłem ze sobą, aby nie poddać się emocjom kibica. Zdawałem sobie sprawę, że
przeżywamy chwile ważne i trzeba za wszelką cenę nie zagubić tego, co jest obowiązkiem
każdego z nas, dziennikarzy. Cóż z tego, że nie zdaję bezpośrednio sprawy z tego meczu?
Muszę zdobyć się na całkowicie obiektywny sąd o nim. Właśnie dlatego, że jest wydarzeniem
niezwykłym i ziściło się to, o czym marzyliśmy przez tyle lat. Nasi piłkarze walczą w finale
olimpijskim! Ale nie wolno poddawać się jedynie wzruszeniom. Te są już wystarczająco
duże. Jak grają? Jaki poziom przedstawia dziś przeciwnik? Jeśli w fakcie, że zwycięsko doszli
do ostatniej rozgrywki, znajdziemy jedynie upojenie i zachwyt, zrobimy fatalny błąd. Niechaj
ten mecz bez względu na końcowy wynik otworzy istotnie nową kartę dziejów polskiego
futbolu. Niech nasza reprezentacja potem pójdzie jeszcze wyżej i sięgnie po laury na
mistrzostwach świata!
Usiadłem przy innym pulpicie, aby być sam. Koledzy zapatrzeni jedynie w graczy
ubranych w dresy z polskimi emblematami wznosili okrzyki pełne zachwytu. „Cudownie nasi
grają! Wspaniały mecz!”
Gra była utrudniona wskutek śliskiego boiska. Polscy piłkarze walczyli z niebywałą
ambicją. Byli szybsi i lepiej ustawiali się na pozycjach. Piłka chodziła dłużej od nogi do nogi
polskich graczy. Węgrzy przegrywali pojedynki. Gubili się w ofensywnych akcjach.
Chwilami odnosiło się wrażenie, że najchętniej zgodziliby się na remis. Nie ma remisów w
finale olimpijskim! Ktoś musi zwyciężyć. I szły ataki polskich piłkarzy jeden po drugim.
Nagle w 42 minucie raptowny wypad Węgrów przyniósł im prowadzenie. Gola strzelił z
bliskiej odległości Bela Varedi. Cicho zrobiło się przez chwilę na miejscach, gdzie siedzieli
Polacy. Rychło podniósł się znów doping, ale wynik do przerwy nie uległ zmianie.
Mieliśmy jednak nowy złoty medal, już szósty z kolei. Nieco wcześniej Jan Szczepański
wypunktował w finale wagi lekkiej znacznie młodszego od siebie Węgra Laszlo Orbana. To
były chwile, kiedy na dwóch arenach olimpijskich w Monachium toczyły się równocześnie
dwa pojedynki polsko-węgierskie o największe laury. Piłka i boks. Pierwsza runda była
wyrównana. Szczepański kłuł lewym prostym prącego stale naprzód przeciwnika. Widać było
jego przewagę techniczną, ale Orban atakował.
W drugiej rundzie kilka razy mocno trafił Polaka. Nasz bokser odczuwał wyraźnie ból
ręki, nie mógł nią swobodnie władać. Jak każdy z finalistów tego wielkiego turnieju, miał za
sobą wiele ciężkich walk – trudnych przeszkód zagradzających drogę do ostatniego
pojedynku. Ale panował nad sytuacją. Te lewe proste! Szybkie i celne, wyprowadzane w
idealnym momencie i z nieomylnym wyczuciem dystansu.
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W ostatniej rundzie dzielny Orban nie przerwał ataku – lecz i w tym starciu dla każdego
było oczywiste, że bez porównania lepiej wyszkolonym pięściarzem jest Szczepański. Wygrał
jednogłośnie. I choć nie był to jego najlepszy występ w Monachium, zapamiętamy tę walkę
długo. Przypomniała o pięknych tradycjach polskiej szkoły boksu. Miała styl, udowodniła, że
przytomność umysłu, technika i czystość ciosów – to walory, które mogą okiełznać
żywiołowość i siłę. Złoty medal Szczepański zdobył za finezyjną szermierkę na pięści.
Oglądałem to na monitorze TV podczas meczu piłkarzy.
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 lśniła wciąż woda.
Po 21 minutach niezawodny Deyna poprawił wynik na 2:1. Bramka Deyny była dziewiątą,
jaką zdobył w olimpijskim turnieju. Wzniósł się na szczyt swej formy, a jego koledzy
walczyli także z niespożytą ambicją. Nie ulegało wątpliwości, że grali lepiej i należało im się
zwycięstwo. Niezapomniana druga połowa! Hej, to był niemal nieprzerwany szturm! Czuło
się, że nie przepuszczą wielkiej szansy. Jeszcze 12 minut... Ćmikiewicz wygrywa pojedynek z
Węgrem, przerzuca do Gorgonia. Ten podciąga i zręcznie kopie do Szołtysika. Szołtysik
wypuszcza do Lubańskiego. Węgierski obrońca zatrzymuje akcję.
Jeszcze 9 minut. Gut do Kraski, Kraska do Szołtysika. Znów wypuszczenie. Przy piłce
Gadocha. Podciąga. Strzela. Tuż koło słupka.
Jeszcze 3 minuty!... Przyznam, że nieuważnie obserwowałem walkę finałową w wadze
lekkopółśredniej, którą toczył Wiesław Rudkowski z reprezentantem NRF Dieterem
Kottyschem. I w tym pojedynku szale się ważyły. Kottyscha dopingowano żywiołowo. Bił się
na własnym ringu i był to jego pożegnalny występ. Atakował energicznie. Rudkowski nie był
mu dłużny. W trzecim starciu przerwano pojedynki i lekarz oglądał przez chwilę rozcięty łuk
brwiowy Polaka. Pozwolił jednak na dalszą walkę. Przeciwnicy wznowili ją i do ostatniego
gongu zasypywali się gradem ciosów. Wygrał Kottysch stosunkiem głosów sędziowskich 3:2,
a Rudkowski zdobył dla nas piąty srebrny medal.
Ostatnie ataki Polaków na węgierską bramkę. Bezustanna szarża. Jeszcze jedna Somosierra
olimpijska! Sędzia spojrzał na zegarek i pobiegł dalej obserwując piłkę. Nagle zatrzymał się i
zagwizdał.
Popędziłem, jak wszyscy, do naszej szatni. Panował w niej niewymowny ścisk, słychać
było „Sto lat”, wszyscy przekrzykiwali się i mieli rozpromienione oczy. Chwile tryumfu.
Piłkarze zdejmowali przemoczone koszulki, ściskali wyciągnięte ręce i opowiadali,
opowiadali. Uwijał się wśród nich masażysta Marian Mikołajewski. Trzymał w ręku ręcznik i
co chwila przygładzał włosy na zmianę Deynie i Lubańskiemu. Podskoczył do Kostki. Ale
częściej tym ręcznikiem sięgał do oczu. „Marian, doczekałeś się!” Spojrzał i nie mógł słowa
wymówić. Tyle lat! Pamiętał jeszcze czasy Martyny, Albańskiego, Szczepaniaka. Masował
lekkoatletów, tenisistów, piłkarzy. Przez wiele sezonów w ostatnich latach zajmował się
właśnie tą reprezentacją. Wiedziałem, że dobiega czas jego kariery masażysty. Ziściło się
wielkie marzenie w ostatnim roku kilkudziesięcioletniej pracy.
Wymyli się, zmienili kostiumy, starannie przyczesali. Wyszli na boisko. Zajmują miejsca
na najwyższym stopniu podium: Kostka, Gut, Gorgoń, Ćmikiewicz, Anczok, Maszczyk,
Kraska, utykający Deyna, Szołtysik, Lubański, Gadocha, kulejący Szymanowski, Ostafiński.
Stoją stłoczeni obejmując się ramionami. Słuchają hymnu wraz z nami. Znów okrzyki. Niech
żyją! Rozlega się „Sto lat”.
Wróciliśmy do szatni. Wciąż gratulacje, urywane rozmowy, uściski, u niektórych łzy.
Kiedy tak wszyscy się ściskali, całowali i klepali po ramionach, nagle jeden z zasłużonych
działaczy powiedział na boku:
– Piękny dzień. Ale jeśli po tym wielkim sukcesie wszyscy w Polsce będą zajmować się
wyłącznie piłką i o nią jedynie troszczyć, a inne sporty zejdą na margines, wówczas
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zwycięstwo to może nam wyjść bokiem.
Była to niewątpliwie zaskakująca uwaga i niektórym w szatni wydała się nawet nie na
miejscu. Lecz kto wie, może to był właśnie głos rozsądku. Przypadł mi do gustu i dlatego go
tutaj powtarzam.
Należałem do tych, którzy dawali polskiej reprezentacji piłkarskiej szansę medalową.
Przesłanki były następujące: l) poziom naszego futbolu z wolna, ale nieustannie podnosił się
w ostatnich latach, a stopniowe tempo tej poprawy mogło właśnie budzić zaufanie, mimo
zdarzających się wahań formy; 2) układ sił w turnieju olimpijskim był przejrzysty. Nie było
ani jednej drużyny, z którą nie moglibyśmy wygrać. Szansa medalowa, to była w moim
przekonaniu szansa na medal brązowy, w najlepszym wypadku srebrny, gdyż trudno było
oczekiwać, że pokonamy na pewno wszystkich przeciwników. Medal złoty stał się więc
pięknym ukoronowaniem długich dziejów polskiego piłkarstwa.
Był to mecz na pewno znakomity, ale nie był to jeszcze szczyt naszych możliwości. Wiąże
się to z poziomem gry przeciwnika i tu zdradzę pewną małą tajemnicę. Otóż oglądając ważne
mecze naszych drużyn, stosuję od dawna następującą metodę: staram się obserwować z
jednakową uwagą grę nie tylko swoich, ale i obcych zawodników. Wtedy dostrzega się
znacznie więcej, gdyż poszerza się punkt widzenia. Widząc grę przeciwnika można lepiej
ocenić grę własną. Sporo kibiców ulega wyłącznie emocjom, widzą tylko jak grają nasi,
gubiąc w ten sposób drugi ważny element uzupełniający całokształt piłkarskiego widowiska.

Poniedziałek, 11 września
Ceremonia zamknięcia Igrzysk trwała krócej niż zwykle i była smętna. Trybuny tonęły w
półmroku. Wieczór był chłodny, deszczowy. Smugi reflektorów wolno wędrowały po niebie,
czasem gasły. W pewnym momencie pojawiła się tęcza. Niektórzy uważają tęczę za dobrą
przepowiednię. Po burzy przyjdzie pogoda. Ale wielki łuk nad stadionem, mieniący się
pastelowymi barwami, był niczym innym jak tylko jeszcze jednym dowodem technicznych
zdolności człowieka. Tworzył go gigantycznej wielkości balon wypełniony helem. W ten
sposób organizatorzy starali się upiększyć uroczystość zakończenia Olimpiady.
W istocie zamieniła się ona w melancholijne podziękowanie jednemu człowiekowi za
dwadzieścia lat pracy w służbie olimpijskiej idei. Cały świat dziękował Avery Brundage’owi i
jednocześnie go żegnał.
Być może widziałem go po raz ostatni, kiedy szedł ociężałym krokiem na trybunę, skąd za
chwilę miał wygłosić zamykające Igrzyska przemówienie. Stanął na podwyższeniu, poprawił
okulary i wyciągnął małą karteczkę. Milczał przez chwilę, jakby chciał przedłużyć o parę
sekund epokę. To, co zapoczątkował przed laty twórca nowożytnego olimpizmu, Pierre de
Coubertin. On, Avery Brundage był kontynuatorem tego wielkiego dzieła i pozostał zawsze
mu wierny, a działał w o wiele trudniejszych czasach i warunkach niż de Coubertin.
– Ogłaszam Igrzyska XX Olimpiady za zakończone i zgodnie z tradycją wzywam
młodzież wszystkich krajów, by za cztery lata spotkała się ponownie na XXI Igrzyskach w
Montrealu... Niech radość i jedność przyświeca młodzieży w jej działaniu na rzecz idei
olimpijskiej, odwagi, honoru, humanizmu – słowa te zabrzmiały niemal jak testament.
Thank You very much, Mr. Brundage. Za to wszystko, co czyniłeś, za to, co starałeś się
zachować! Był to trud ponad siły. Odchodził pozostawiając nie tyle puste miejsce, bo już
wybrano następcę, ile uczucie niepokoju. Co dalej? Reprezentował myśl dawną – ale czy
znajdzie się teraz ktoś, kto wysunie nowe koncepcje, dające gwarancje uzdrowienia sportu i
ruchu olimpijskiego? W Sapporo Brundage mówił: „Wierzę, że ideały olimpijskie są
ponadczasowe. Nikt nie wysuwa nowej idei... Mówi się tylko, że dawna jest nieżyciowa.”
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Pierwszy człowiek, na którego natknąłem się, dotknąwszy stopą ziemi kanadyjskiej, to był
żołnierz z automatycznym pistoletem. Uzbrojeni komandosi otaczali nasz samolot, kiedy
wylądowaliśmy na lotnisku w Montrealu, a potem, kiedy szliśmy w stronę budynku portu, aż
roiło się od tych młodych o kamiennych twarzach groźnych postaci.
Tysiące wojska, policji i tajnych agentów stanęło naprzeciw przeważającej, nieprzebranej
rzeszy ludzi, którzy ściągali ze wszystkich stron świata właśnie do tego miasta. Jedyna w
swoim rodzaju paradoksalna sytuacja: Montreal otworzył i rozłożył szeroko ramiona
„Welcome!” – a jednocześnie – ze zrozumiałych względów – starał się założyć gigantyczną
sieć, by nie przepuścić tego czy tych kilku, których się spodziewał. Musiano liczyć się z tym,
że „Szakal” jest gdzieś blisko.
Oto wioska olimpijska – wielkie jasne budynki w kształcie piramid, strzeżone jak magazyn
tajemniczej broni, jak sejf z najdroższym skarbem. Wejść można tam jedynie na specjalne
zlecenie, udzielone z wewnątrz wioski. Zezwolenie na wstęp otrzymują tylko wybrane osoby,
osoby sprawdzone, a mimo to potem dla pewności i tak przechodzą przez całe sito ścisłej
kontroli, łącznie z osobistą. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą najnowocześniejszych
aparatów, a kiedy wreszcie jest się w środku, ani na chwilę, ani na krok nie traci się uczucia
pozostawania pod ścisłą obserwacją.
Szybko jednak wytworzył się nastrój całkowitej solidarności pomiędzy kontrolowanymi i
kontrolującymi. Wzajemny stosunek obu stron jest chłodny, ale przyjazny. Tak widać musi
być. Nie czekając na gest, pierwsi otwieramy podręczne torby. Stoimy spokojnie, niemal na
baczność, kiedy żołnierz przesuwa wzdłuż naszego ciała aparat wykrywający przedmioty,
które mogłyby okazać się niebezpieczne. Czy „Szakal” jest w Montrealu? Gdzie jest
„Szakal”? Kim jest „Szakal”? Napięcie, a pewnie i niepotrzebna wyobraźnia podsuwają
najrozmaitsze obrazy. Bezwiednie tworzy się sceny z sensacyjnego filmu. Oto elegancki i
uśmiechnięty wsiada dopiero w samolot na lotnisku o tysiące kilometrów od miasta
Olimpiady. Nie, jest noc i wygodnie drzemie w fotelu samolotu, przesuwa się pomiędzy
chmurami i rozgwieżdżonym niebem, leci przez Pacyfik albo Atlantyk.
Już jest w apartamencie luksusowego hotelu. A może właśnie zatrzymał się w jednym z
tych odrapanych domków, wychodzi, niedbale trącił furtkę, idzie wzdłuż puszystych
trawników w kierunku stacji metra. W podziemiach City kupuje granatowy krawat z pięcioma
kołami.
A może już jest w wiosce? Kim jest? Czy w ogóle jest? To po co te tysiące żołnierzy?
Za słabe są kordony. Przedwczoraj przedostało się do środka kilku komandosów.
Wykonując wzorowo powierzone im tajne zadanie, przebrali się za zwykłych ludzi i weszli
do wioski jak gdyby nigdy nic.
Konsternacja. Szok. Kolejne surowe odprawy i konferencje. Jak pilnujecie?! Jak mogliście
ich przepuścić?!
Czy napięcie, jakie panuje, to tylko wytwór zbiorowej imaginacji? Wstrząs, jaki przeżył
świat cztery lata temu, był widać tak mocny, że obecnie strach przybiera jeszcze bardziej na
sile. Do Montrealu przyjechało dziesięć tysięcy najzdrowszych i najsilniejszych, zręcznych i
odważnych młodych ludzi z całego świata. Są wśród nich tacy, którzy jednym sierpowym
znokautowaliby „Szakala”. I tacy, którzy doścignęliby go na przestrzeni kilkunastu metrów.
Jednym chwytem obezwładniliby go jak dziecko. Olimpijczycy kwaterują w swej wiosce z
ponurymi twarzami. W dyskotekach mniej gwarno niż w Monachium, Meksyku albo Rzymie.
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Czują, że są stale pilnowani, nawet podczas treningu. Widzieli na własne oczy obstawę.
Każda Olimpiada była podobna do poprzedniej i każda była inna, w miarę jak rosły
rekordy i stopień wytrenowania. Olimpiadom nadawały kolory i odrębność miasto i ludzie w
nim żyjący – gospodarze Igrzysk. Ta, zanim się zaczęła, była pierwszą zupełnie inną, choć
przecież tak samo podniosą się oklaski, kiedy biało-niebieska flaga Grecji otwierając defiladę
zakołysze się w bramie prowadzącej na stadion. Będzie to samo wzruszenie, kiedy ktoś
dostojny wygłosi sakramentalną formułę: „Ogłaszam Olimpiadę za otwartą!” Ta sama cisza,
gdy pochylą się na starcie stu metrów. Wszystko tak samo, a jednak po raz pierwszy inaczej.
Tuż przed otwarciem Igrzysk montrealskich odbyła się generalna próba na stadionie
głównym. Trochę się spóźniłem, więc szedłem szybko, odnalazłszy wreszcie odpowiednie
wejście na sektor widowni, przeznaczony wyłącznie dla reporterów radia i TV. Z nisko
położonego boiska dochodziły dźwięki muzyki i przyciszonych młodych głosów. Odbywała
się generalna próba i na prostokącie trawy, a także na owalu bieżni, przesuwały się mieszane
kolorowe szeregi dziewcząt i chłopców, sprawdzających nie wiadomo który raz, jak dalece
opanowali pokazy, które mieli zaprezentować światu w uroczystym dniu otwarcia Olimpiady.
Szedłem po schodach wyżej i wyżej, aż dotarłem do pierwszego rzędu pulpitów, na których
stały aparaty radiowe i telewizyjne. Większość stanowisk była już zajęta. Zapytałem hostessę,
gdzie moja siedemnastka, wskazała ręką i szedłem dalej wąskimi przejściami. „Halo!” – ktoś
zawołał. I zaraz drugi, trzeci okrzyk – po imieniu albo nazwisku. Już siedzieli na swoich
stanowiskach ze słuchawkami na uszach, w hełmach z mikrofonem zagiętym przy ustach.
Koledzy ze Skandynawii i NRD, Anglii i Czechosłowacji, gruby Ozierow z Moskwy, którego
widziałem już poprzedniego dnia, ale nie zapytałem, dlaczego zaczął chodzić o lasce.
Dostrzegłem także Czecha Honsę, który ma każdy wynik lekkoatletyczny w głowie, i
łysawego Floriana z NRD, któremu przybyło piętnaście kilo od naszego pierwszego spotkania
na dawnym Wyścigu Pokoju, i Ericksona, który nawet nie wiem, jak ma na imię, który mówi
tak wolno i tak dostojnie, ale kocha go cała Szwecja. Siedział siwy, stary Anglik z BBC i
mały, ruchliwy Francuz, którego nazwałem kiedyś karabinem maszynowym. „Halo, Jean!”
Machaliśmy do siebie rękami, niektórzy uśmiechali się, a inni mieli już pewne połączenie ze
swymi stacjami, więc przesuwali tylko wzrokiem po mnie, któryś się uśmiechnął. Już gadał,
bo usta szybko mu się poruszały.
Ci sami, pamiętałem ich z Monachium i Meksyku, Tokio i Rzymu, niektórych jeszcze z
Melbourne. No, trochę już inni – przybyło im siwych włosów i zmarszczek. Jedyne w swoim
rodzaju znajomości i przyjaźnie. Widujemy się rzadko i prawie tylko na stadionach.
Wymieniamy krótko i szybko informacje. „Gdzie się urodził Werner? Ile lat ma Puttemans?
Czy prawda, że Szewińska przebiegła na treningu w 48 sekund? Viren startuje również w
maratonie? Tak, nie, powiedz krótko, bo się spieszę”. Częstujemy się papierosami, czasem
stawiamy sobie kawę, czasem whisky. Na małym obszarze kilkudziesięciu metrów
kwadratowych w wyznaczonym co cztery lata mieście, zdzieramy wspólnie gardła.
Niezliczoną ilość razy podnosiliśmy się ociężale ze swych miejsc i stawaliśmy na baczność,
kiedy grali czyjś hymn.
Próba otwarcia przeszła jako tako, a potem każdy z nas miał inne zajęcia. Nadszedł dzień
17 lipca i chwila, kiedy punktualnie co do sekundy, według programu ogłoszonego przed
rokiem, a może nawet dwu laty, pojawiła się w loży honorowej królowa Elżbieta w różowej
sukience, w której dopatrzeć się można było odcienia szkarłatu. Wszystko było tak, jak na
poprzednich Olimpiadach – fanfary, hymny, krótkie przemówienia przedstawicieli
olimpijskich władz. Potem królowa wstała i powiedziała do mikrofonu tę samą formułę, którą
wypowiada z tej okazji jakaś głowa państwa w zależności od tego, gdzie odbywa się
Olimpiada. Te same słowa wypowiedział małżonek królowej, książę Filip, przed 20 laty na
Main Stadion w Melbourne, bo on wtedy otwierał tamte Igrzyska. To zawsze jest piękne i
przejmujące. Wtedy prowadziłem relacje dla radia, teraz dla TV wraz z kolegą M.
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Stadion w Montrealu ogromnie mi się spodobał, po pierwsze, ze względu na piękno i
łagodność owalu amfiteatralnych trybun, a po drugie dlatego, że z każdego miejsca dobrze
widać. Całość przypominała gigantyczny, elegancki teatr. Za to z zewnątrz wielka bryła była
stanowczo przyciężka. Coś zupełnie szczególnego, to wielka dziura w nie dokończonym
dachu. Tłem dla wielkiej elipsy był błękit nieba. Przez chwilę pojawiła się tam chmara gołębi.
Wzleciały szybko i spłoszone salutami armatnimi uniosły się wysoko i zaraz zniknęły.
Z ceremonii otwarcia zapamiętałem kilka szczegółów. A więc uśmiech królowej,
skrywany, ale wyraźny w momencie, kiedy dostrzegła maszerującą córkę. W ekipie USA
szedł chromy zawodnik. Mimo ułomności dano mu reprezentacyjne miejsce na zewnątrz
maszerującej kolumny, tak aby właśnie było go widać. Nikt nie wstydził się, że w szeregach
idzie zgarbiony i kulawy młodzieniec. Zapalenie znicza było nie mniej wzruszające, chyba
najpiękniejsze ze wszystkich finałów tradycyjnej sztafety, jakie oglądałem. Dziewczyna i
chłopiec, kilkunastolatki, wbiegli na stadion z pochodnią, trzymając się za ręce. Ta chwila na
poprzednich Olimpiadach była zawsze przede wszystkim dostojna, celebrowana z
namaszczeniem. W Meksyku znicz zapalała kobieta, a w Montrealu dwoje niemal dzieci: 16letnia Sandra z Toronto i o rok młodszy Stephan z Quebecku. Francja i Anglia ujęły się
wreszcie w Kanadzie za ręce, mam na myśli, oczywiście, dwie główne grupy
Kanadyjczyków, raczej nie żyjące w zgodzie, które za pośrednictwem Sandry i Stephana
połączyły się w Montrealu przynajmniej na ten moment. Młoda para wbiegła niemal
tanecznym krokiem, roześmiana i pogodna. Przypomniał mi się Nurmi z fotografii, kiedy
zapalał znicz na Igrzyskach w Helsinkach w 1952 roku. Miał wówczas pięćdziesiąt pięć lat,
był łysy i tęgi. Tak ustawiono mu urnę ze zniczem, aby nie musiał wspinać się wysoko po
stopniach. Wielu sądzi, że rytuał ów jest tak stary jak współczesne Olimpiady, że zapalano
znicz od ich zarania, gdyż Coubertin tak sobie życzył. Otóż nie. Po raz pierwszy znicz
zapłonął na Igrzyskach w Amsterdamie w 1928 roku, sztafetę z pochodnią zorganizowano zaś
w osiem lat później. To Igrzyska berlińskie tak chciały się przystroić. Jeszcze jeden paradoks,
który obserwujemy w historii nowożytnych Olimpiad. Gigantyczna, najbardziej ponura
Olimpiada, której celem była przede wszystkim propaganda siły i przemocy. Właśnie w
Berlinie po raz pierwszy tak mocno gospodarze zaakcentowali prestiżowe znaczenie punktacji
medalowej, uznając, że liczy się zwycięstwo również za wszelką cenę, właśnie tam
zorganizowano symboliczną sztafetę ze zniczem. Jak na urągowisko.
Inną refleksję wzbudziła niezwykła uroczystość, którą obserwował świat kilka dni
wcześniej na ekranach telewizorów. Przeniesienie wiecznego ognia z Aten do Ottawy w
przeciągu ułamka sekundy za pomocą czarodziejskiego laseru. Z jakim pietyzmem ochraniała
Kanada znicz, z jaką precyzją! Opiekę nad wszystkim roztoczył wybitny naukowiec dr Lucien
Piché z wydziału chemii Uniwersytetu w Montrealu. Specjalnymi środkami uodporniono
płomień na działanie deszczu i wiatru, nadano mu szczególny kolor z myślą o barwnej
telewizji. Pochodnię sporządzono z delikatnego aluminium, aby ważyła jak najmniej:
dokładnie 836 gramów. Stephan biegł z nią bez wysiłku.
Do ostatniej chwili nikt nie wiedział, ile drużyn weźmie udział w defiladzie. Co prawda
wiadomo było wcześniej, że niektóre państwa afrykańskie wycofają się z Olimpiady na znak
protestu wobec Nowej Zelandii, której zawodowi rugbiści wystąpili w Południowej Afryce.
Wszystko stało się tak skomplikowane i nabrzmiewające, że nie tylko skromny reporter nie
potrafił sobie dać z tym rady, ale i wysocy przedstawiciele ruchu olimpijskiego również nie
mieli całkowitej jasności we wszystkich sprawach. Dodam jeszcze, że jeden z reporterów
afrykańskich, prowadzących transmisję z otwarcia, zapowiedział, że zaraz wmaszerują jego
rodacy. Czekał i czekał, aż pojawi się jego flaga – i nie doczekał się. Nawet on nie wiedział,
że reprezentacja jego kraju w ostatniej chwili zrezygnowała z udziału w Olimpiadzie.
Tymczasem następnego dnia rozpoczynały się zawody. Spałem źle. Denerwowałem się,
jak pójdzie mi transmisja z kolarskiego wyścigu drużyn na szosie. Tyle razy jechałem z
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Wyścigiem Pokoju, ale potem miałem przecież sporą przerwę. Od ładnych kilku lat
pracowałem tylko w warszawskim studiu wyścigowym, pomagając trochę kolegom, kiedy
byli na trasie.
I jestem na szosie. Kilkanaście mil do Montrealu. W takiej scenerii jeszcze nie
pracowałem. Wielopasmowy highway, o paręset metrów od naszych stanowisk ogromne
skrzyżowanie autostrad. Niskie zabudowania autoserwisów, jakieś hotele i sklepy, ale w
ogóle otwarta przestrzeń, zieleń poprzecinana pasami betonu. Tuż przy szosie drewniana
trybunka. Pod dachem pulpity, a na nich mikrofony. Wieje wiatr, jest nadspodziewanie
chłodno. Wkładam słuchawki i mówię:
– O pięćdziesiąt metrów w lewo ustawia się pierwsza drużyna na starcie. Chorągiewka w
dół. Ruszyli. Przede mną wachlarzyki zawzięcie pedałujących kolarzy, ale odwracam głowę
w lewo i na innym paśmie szosy pędzą ogromne krążowniki, policyjne motocykle z
pulsującymi migaczami, czasem słychać przeraźliwy dźwięk syreny, o, właśnie!... Państwo
słyszą, prawda? I te niskie, płaskie budynki, te jaskrawe neony mimo jasnego dnia. Ameryka,
nie Kanada. Uproszczony obraz Ameryki z filmu.
Polska czwórka zdobyła srebrny medal, ale wyczułem że nie wszyscy nasi kolarze byli w
pełni zadowoleni. Szurkowski otwarcie powiedział do mikrofonu, że trochę za późno
rozpoczęli finisz. Zwyciężyli kolarze radzieccy. Nasi gonili ich, gonili i nie prześcignęli, choć
mieli na mecie chyba więcej sił. No, ale był medal. I jeszcze rozmowa z Szozdą. Byłem
ciekaw, czy pan Stanisław znów sobie ponarzeka, że go coś boli, jak to on. Nie zawiódł
oczekiwań, powiedział, zdaje się, coś o swojej nodze. Złapałem go za słowa i palnąłem do
mikrofonu, ale bez cienia złośliwości. „Każdego czasem coś boli, panie Stanisławie. I nie
trzeba tak często o tym mówić, co, umawiamy się?” „Tak, umawiamy się” – powtórzył
żarliwie.
Przez następne dni – tak wypadało z naszego rozkładu pracy, – zostałem „rzucony na
kolarstwo”. Idę na welodrom, bo startuje Kierzkowski. Poprzedniego dnia składam mu
dłuższą wizytę w wiosce. Kiedy przyszedłem, drzemał. Rozmawialiśmy szeptem z masażystą.
– Może pójdziemy gdzie indziej, bo się obudzi. – Spojrzał na zegarek. – Prosił, żeby go
obudzić za pięć minut.
Minęło pięć minut. Wstał, przywitał się, był trochę wizytą zaskoczony. Inny Kierzkowski
niż zwykle, poważny, ani razu się nie uśmiechnął, ale rozmawiał chętnie. Nie pytałem o
szanse. Wiadomo, że był jednym z faworytów. Zdobył brązowy medal w Meksyku i
wicemistrzostwo świata w rok później. Potem był stale na punktowanych miejscach. W 1973
roku został mistrzem świata, a w dwóch następnych latach skończył jako trzeci. Mówił o
torze, że jest z drzewa kanadyjskiego i niezbyt szybki. Obwód dokładnie 285,714 metra.
– Każdy z nas będzie jechał niepełne trzy i pół okrążenia. Do maksymalnej szybkości w
takiej samotnej jeździe dochodzi się po 150 – 180 metrach. Idzie o to, aby ją zdobyć i
utrzymać, a potem pokazać jeszcze możliwie mocny finisz. Ale nasz finisz na ogół jest
marny. Na końcówce walczymy z krańcowym zmęczeniem. Kto ma później kryzys, ten
zwycięża. Mój rower waży dużo, bo 8,5 kilograma. Ja też ważę dużo – 90 kilogramów przy
wzroście 186 centymetrów, więc muszę mieć ciężki rower. Gumy pompuję powietrzem, nie
idę na rozwiązania stosowane przez niektórych kolarzy zachodnich, którzy jadą na helu. Hel
jest lżejszy niż powietrze, ale taka guma może wystrzelić, to się zdarzało i wtedy, hej! Czy
wygram? Oczywiście, chciałbym, zbliżam się już do trzydziestki. Na koniec przydałoby się.
Zależy od dnia. Jaki będę miał jutro dzień. Spałem niby dobrze, ale trochę jestem
zdenerwowany. Jak się wcześnie rozbujam, bo, powtarzam, mam dużą masę ciała, to dzięki
sporej sile mam szansę utrzymać mocne tempo do końca. Może być i tak, i tak. Jest nas kilku,
z których każdy może zdobyć złoty medal. Duńczyk Fredborg, Belg Vaarten, zawodnik
radziecki Rapp, są jeszcze torowcy z NRD i Czechosłowacji.
Mówiliśmy potem już nie o sporcie, lecz o nastrojach w wiosce i o helikopterach, które
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wciąż nad nią krążą. O księżniczce Annie, którą także zrewidowano dyskretnie, kiedy
wchodziła do środka.
Następnego dnia Janusz Kierzkowski kręcił jak mógł najmocniej, ale mimo pięknego
wysiłku, nogi nie niosły go tak, jak marzył. Ostatecznie uzyskał czwarty czas dnia, na drugim
okrążeniu, zdaje się, miał mały kryzys. Potem finiszował jak mógł, nadrabiał stracone ułamki
sekund.
Wygrał Grundke z NRD, rzeczywiście pojechał wspaniale, osiągając szybkość przeciętną
54,606 kilometra na godzinę, wygrywając o przeszło półtorej sekundy z Belgiem Vaartenem i
jeszcze o ułamki setnych części sekundy z Duńczykiem Fredborgiem, który z kolei pokonał
Kierzkowskiego o 0,043 sekundy.
I podobnie jak Szurkowski, i Kierzkowski nie był z siebie zadowolony, kiedy po wyścigu
udzielał wywiadu. Czwarte miejsce było i zawsze jest najbardziej rozdrażniającym miejscem
dla każdego olimpijczyka. Cenne miejsce, ale nie daje prawa, by wejść na podium.
Mamy dużo pracy, choć ekipa radiowa i ekipa telewizyjna są liczne. Wkrótce będę miał
jeszcze więcej pracy, bo zbliża się lekka atletyka.
Przez kilkadziesiąt godzin wszyscy żyliśmy pod znakiem emocji, rozbudzonych wspaniałą
walką w pięcioboju nowoczesnym. Pięciobój nowoczesny. Taka nazwa się przyjęła, choć
przecież jest to konkurencja właściwie niewiele mająca wspólnego z nowoczesnością. Tak jak
przed dziesiątkami albo nawet setkami lat młodzi ludzie dosiadają wierzchowców. Rzucają
się w nurty wody, by przepłynąć jak najszybciej trudny dystans. Strzelają, pojedynkują się z
rywalem. Biegną na przełaj, byle dotrzeć do mety. Rywalizacja ta zawsze oddziaływała na
moją wyobraźnię i przenosiła w lata chłopięce. Walka o medal w tych pięciu bojach, to jakby
piękna metafora. Każdy z młodzieńców otrzymuje trudne zadanie do spełnienia. Więc dąży
do mety i pokonuje przeszkody. Walczy z sobą, rywalami i przeciwnościami losu. Mieliśmy
podwójną satysfakcję, że w tej ciężkiej konkurencji, będącej sprawdzianem wytrzymałości i
szybkości, celności oka i pewności ręki, wśród najdzielniejszych nie zabrakło i Polaka. Mało
znany dotąd kibicom w kraju zawodnik o podwójnym imieniu i nazwisku – Janusz Gerard
Pyciak-Peciak – zawładnął naszą wyobraźnią. Startował wśród blisko pięćdziesięciu rywali i
po zmiennych kolejach wysunął się ostatecznie na pierwsze miejsce, zdobywając złoty medal.
Był wprost porywający w ostatniej konkurencji – biegu przełajowym. Na finiszu
rozstrzygnęły się losy zaciętej walki na punkty. Pięcioboiści kończyli cross w stanie
krańcowego wyczerpania. Peciak przebiegł dystans krokiem stosunkowo swobodnym i chyba
mądrze rozłożył siły, gdyż na mecie należał do stosunkowo najmniej zmęczonych.
Późnym wieczorem na podium ustawionym na stadionie głównym, stał niewysoki i
szczupły młodzieniec, w amarantowym dresie, unosząc nieco głowę, jakby chciał lepiej
słyszeć znaną mu przecież dobrze melodię. Wtedy dla naszej ekipy i kanadyjskiej Polonii
oraz dla wszystkich w kraju pięciobój nowoczesny stał się najważniejszą konkurencją,
usuwającą w cień całą Olimpiadę.
Aż wreszcie przyszedł dzień, na który nie tylko ja czekałem. 23 lipca – początek lekkiej
atletyki. Czym byłyby Igrzyska bez lekkiej atletyki? Olimpiada nie byłaby Olimpiadą.
Jak zawsze zaczęło się przed południem od eliminacji w biegach płotkarskich i potem
przez osiem dni od wczesnego ranka do zmierzchu było rojno na stadionie głównym. Po
bieżni przesuwały się różnobarwne postacie w zaciętych ucieczkach i pościgach, wylatywały
w górę oszczepy i dyski i padały na trawę, na piaskownicach skoczni lądowały sylwetki
zawodniczek i zawodników, znacząc swymi ciałami ważne ślady, nad którymi pochylali się
sędziowie, starannie wymierzając wyniki.
Nieoczekiwanie dobrze wypadła nasza nie tak liczna, jak na poprzednich Igrzyskach,
ekipa. Zatrzymam się jednak tylko na kilku konkurencjach lekkiej atletyki. A więc przede
wszystkim bieg kobiet na 400 metrów. Mało popularny jeszcze przed kilku laty dystans stał
się dla nas czymś szczególnie ważnym ze względu na udział Ireny Szewińskiej. Eliminacje, a
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przede wszystkim ćwierćfinał, wzbudziły ogromny niepokój. Polka biegła ciężko i odnosiło
się wrażenie, że z niemałym trudem zajmuje wymagane miejsce, dające prawo do startu w
następnej serii. Szczególnie niedobry był jej drugi dzień. Na ostatnich metrach, zaatakowała
ją niebezpiecznie jedna z zawodniczek. Szewińska ocknęła się w ostatniej chwili i odparła
atak, ratując prawo do dalszej walki. Coś się z nią działo, to było widoczne. Niektórzy
pocieszali się, że to może rozmyślna strategia i nie chce odkrywać kart, a jednocześnie
oszczędza siły.
Tak czy inaczej, z uczuciem niepewności rozpoczynałem relacje z jej następnego, już
półfinałowego biegu. Powiedziałem otwarcie do mikrofonu, że wszystko powinno się
rozstrzygnąć już po przebiegnięciu pierwszej setki. Kamień z serca spadł wcześniej. Nie
zdążyła zrobić trzydziestu kroków i widać było, że biegnie zupełnie inaczej – swobodnie,
długim krokiem. Mogłem już wołać do mikrofonu: „Tak – jest dobrze. Możemy być
spokojni!”
Przyspieszyła na przeciwległej prostej, wzmocniła tempo na wirażu. Ostatni odcinek
dystansu przebyła na równej dużej szybkości. Było teraz jasne, że jest w świetnej formie.
Bieg finałowy był już tylko popisem. Wygrała łatwo z ogromną przewagą. Biegła jakby
jedynie po rekord świata. Rywalki były zaledwie tłem i mało znaczącym dopingiem, gdyż ani
przez chwilę jej nie zagroziły. Upiększyła swój siódmy z kolei olimpijski medal rekordem
świata. Schodziła z boiska dystyngowanie, dyskretnie uśmiechnięta. Z twarzy można było
wyczytać, że dotarła do mety szczególnie ważnej. Czy będzie startować jeszcze w Moskwie?
Później powie w jakiejś rozmowie, że chyba nie, że już dosyć. „Za cztery lata? Pan trochę
żartuje.”
W środę 25 lipca w ciągu jednego popołudnia ustanowiono trzy rekordy świata. Najpierw
pobiła go na 100 metrów szczupła i lekko biegająca Richter z RFN, a stało się to już w
półfinale. W niespełna dwie godziny później dystans 400 metrów przez płotki pokonał z
ogromną łatwością amerykański Murzyn Moses. Jego wynik 47,64 sek. przeszedł najśmielsze
oczekiwania. Cztery lata wcześniej, kiedy na tym samym dystansie inny czarny płotkarz,
reprezentant Ugandy Aki Bua uzyskał w olimpijskim finale 47,82 – każdy lekkomyślnie
myślał, że to niemal już kres ludzkich możliwości. Tak samo mówiono o poprzednim
wyczynie z Meksyku Anglika Hemery, gdy przebiegł 400 metrów przez płotki w 48, l. Na
każdej z trzech kolejnych Olimpiad bito więc z łatwością rekord świata w tej konkurencji.
Potem Richter zdobyła złoty medal w finale, uzyskując 11,08, a więc o 0,07 sekundy
gorzej niż wynosił jej nowy rekord ustanowiony tego samego popołudnia. Zdystansowała
Renatę Stecher dość wyraźnie. Siła przegrała w pojedynku z miękkością ruchu. Na
najbardziej klasycznym krótkim dystansie nastąpiła więc w Montrealu detronizacja
najszybszych ludzi z poprzednich Igrzysk w Monachium. Także Borzow na 100 metrów był
teraz trzeci. Przegrał z potężnie zbudowanym sprinterem Trynidadu-Tobago Crawfordem,
przypominającym zarówno sylwetką, jak sposobem i stylem biegania pamiętnego Hayesa –
zwycięzcę Igrzysk w Tokio. Wspaniałe były to kwadranse. Rekord padał za rekordem.
Mistrzowie pojawiali się na arenie, zmagali z rywalami i z czasem, opuszczali ją żegnani
burzą braw i zaraz pojawiali się następni. Bodaj największe wrażenie wywarł bieg
Kubańczyka Juantoreny na 800 metrów. Na wiele miesięcy przed Olimpiadą przyszła już
fama o jego niezwykłej szybkości. Wreszcie zobaczyłem go na własne oczy. Biegł luźno,
długim krokiem i trzymał się z reguły na końcu stawki. Przesuwał się na czoło dopiero pod
koniec okrążenia. Atakował, kiedy chciał, i wyprzedzał wszystkich. Teraz był już finał,
sądziłem, że Amerykanin Wohlhuter jedynie będzie w stanie mu zagrozić. Ten sam
Wohlhuter, który na Igrzyskach w Monachium jako jeszcze mało znany zawodnik przewrócił
się zaraz po starcie w eliminacjach i od razu stracił kilkadziesiąt metrów do rywali.
Taki był właśnie Wohlhuter. Przez następne cztery lata zwyciężał w mitingach i bił
rekordy. Tylko on mógł nawiązać walkę z Juantoreną, tak mi się przynajmniej wydawało,
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kiedy ruszyli do biegu. Kubańczyk znów trzymał się dalszej pozycji. Pozostali tasowali się w
walce o prowadzenie. Tempo było zawrotne. Dopiero na ostatnim wirażu przypuścił
rozstrzygający atak. Od razu był na czele. Wohlhutera wyprzedzał jeszcze wysoki i
obdarzony szybkim finiszem Belg Vandamme. Kubańczyk uzyskał 1;43,50 i był to kolejny
rekord świata, ustanowiony tego popołudnia. Padł jeszcze rekord olimpijski. Był dziełem
Polaka. Bronisław Malinowski! Po swojemu, dość wcześnie, wysunął się na prowadzenie w
biegu przeszkodowym i podążał mocno stawiając stopy. Zademonstrował nieoczekiwanie
długi i szybki finisz.
Ale kiedy w parę dni później stanął do walki finałowej, nie wierzyłem, że zdoła pokonać
Szweda Gerderuda. Szwed ma dłuższy krok, biega lżej, wyczuwa się przy tym ogromną
rutynę i stopień wy trenowania. Zaatakował na początku ostatniego okrążenia i uciekł.
Dramatyczne były chwile aż do samej mety. Przy wyjściu z wirażu na ostatnią prostą
Gerderud miał kilka metrów przewagi nad Malinowskim i młodym zawodnikiem z NRD
Baumgartlem. Niemiec wysunął się przed Malinowskiego. Zaczął gonić Szweda. Wyrosła
bariera, ostatnia przeszkoda. Baumgartl wspiął się i postawił nogę. Przewrócił się. Znamy to
na pamięć z telewizji. Malinowski wykazał niebywały refleks, przeskoczył przez leżącego i
ruszył w pościg za Szwedem. Nie dał już rady go dogonić.
Co by było gdyby? Długo dyskutowaliśmy o tym zdarzeniu. Nie można wykluczyć takiej
wersji, że być może Baumgartl wygrałby bieg. Gerderud słabł już trochę, do mety było
kilkadziesiąt metrów. No tak, ale z drugiej strony, kilka tygodni później Malinowski
zdecydowanie pokonał Baumgartla na zawodach w Warszawie. Co by było, gdyby biegacz
NRD się nie przewrócił. Nie on pierwszy i nie ostatni miał pecha na Olimpiadzie. Sukces
Malinowskiego bezsporny. Do tej pory w historii polskiej lekkiej atletyki mieliśmy dwóch
wielkich „przeszkodowców”: Krzyszkowiaka i Chromika. Doszlusował do nich Malinowski.
Jeszcze nigdy nie skakaliśmy na Olimpiadach tak wysoko, jak w Montrealu. Polacy
tryumfatorami w skoku o tyczce i w skoku wzwyż! Tego naprawdę nikt się nie spodziewał.
Biedny Władysław Kozakiewicz. Skręcił nogę na samym początku konkursu, okulał, lecz
walczył dalej. Ślusarski stoczył dramatyczną walkę z Amerykaninem Robertsem i Finem
Kaliomaekim. Wszyscy trzej uzyskali ten sam wynik 5,50 m. O kolejności na podium
zadecydowała liczba oddanych skoków, liczba zrzutek – cała magia tyczkarskiego konkursu.
Ślusarski potem już czekał na ostatni skok Robertsa. Jeśli Amerykanin skoczy wyżej – żegnaj
złoty medalu! Padał deszcz, zmierzchało. Ciężkie warunki. Roberts nie dał już rady.
Dobrze się spisał Buciarski, zdobywając piąte miejsce. Kozakiewicz zakończył konkurs na
wysokości 5,25, co dało mu jedenastą lokatę. Nie miałem odwagi do niego pójść, by
pocieszać. Następna Olimpiada za cztery lata. Znów przygotowywać się dzień po dniu,
miesiąc po miesiącu. Gimnastyka, podnoszenie ciężarów, biegi, znów gimnastyka, ciężary – i
tak całe tygodnie.
Dwie analogie: tyczka i skok wzwyż. I tu, i tu wygrywa Polak, a w pokonanym polu
pozostawia faworyta i rekordzistę świata. W obu wypadkach Amerykanina. Ślusarski –
Robertsa, Wszoła – Stonesa.
Skok wzwyż. Konkurs, który przeżywała w szczególnym napięciu cała Kanada. W
końcówce walczyło ich trzech: Wszoła, Stones i Kanadyjczyk Joy. Gospodarze wciąż nie
mieli złotego medalu. Joy – to była jedna z ich ostatnich szans. Nie udało się. Kanadyjczyk
pokonał 2,23, Wszoła – 2,25. Stones, tak jak Roberts, zdobył brązowy medal. Uzyskał 2,21.
Stones, jedna z najdziwniejszych postaci całej Olimpiady. Nie chciał mieszkać w wiosce,
narzekał, że mu tam niewygodnie, mówił to publicznie. Naraził się gospodarzom. Widzowie
gwizdali, kiedy startował w eliminacjach. Stones trzymał nerwy na wodzy. Przeskoczył ponad
poprzeczką i słyszał gwizdy. Zrywał się na nogi, kłaniał, posyłał publiczności ironiczne gesty.
„Gwiżdżcie sobie, ja i tak wygram!” Przez całe przedpołudnie eliminacji toczyła się ta
nieprzyjemna rywalizacja pomiędzy zawodnikiem i niektórymi widzami. W finale nastąpiło

137

częściowe zawieszenie broni. Gwizdano już mniej. Stones nie małpował. Padał deszcz, tak
jak podczas konkursu tyczki.
– Deszcz mi pomógł – powiedział Wszoła na konferencji prasowej.
– Stones jest świetny. Jest lepszy ode mnie.
Dziennikarze byli zachwyceni.
– Ten chłopak nie tylko wysoko skacze, ale jest dżentelmenem. Siedzieli we trójkę za
stołem w niedużej sali obok centrum prasowego. Pośrodku Polak, z lewej Amerykanin, z
prawej Kanadyjczyk. Wszoła miał zapadnięte oczy, był blady i senny. Obok, trochę z tyłu,
tłumacz. Naprzeciw trzystu dziennikarzy. Joy – także wysoki i szczupły. Rudawe włosy. Był
szczęśliwy i zmartwiony zarazem.
– Mam srebrny medal, ale wszyscy w Kanadzie chcieli, bym zdobył złoty. Wszoła jest
świetny. Był dziś najlepszy.
Stones. Kręcone jasne włosy, wydatny nos, bardzo żywa gestykulacja rąk. Nerwowy,
inteligentny, zarozumiały, zmartwiony.
– Jacek był świetny. Był dziś najlepszy.
Medaliści prześcigali się we wzajemnej kurtuazji.
Stones wydymając wargi z bardzo wyrazistymi gestami rąk:
– Mam żal do publiczności. Domyślam się, że naraziłem się wielu widzom. Ale to są inne
sprawy. Przeszkadzano mi w walce na Olimpiadzie. Mam o to żal.
Wszoła z na wpół przymkniętymi oczami cicho do tłumacza, a ten głośno do dziennikarzy:
– Pan Wszoła mówi, żeby panowie napisali, że to nie było ładne ze Stonesem. Każdy z nas
chciał wygrać. Joy miał za sobą publiczność. Stones miał przeciwko sobie publiczność. To
nie były równe szanse. Byłem w najlepszej sytuacji.
Błyski fleszów. Szum magnetofonów. Długopisy błyskawicznie przesuwają się po
kartkach. Konferencja ciągnie się i ciągnie. Znów pytania do Joya, do Stonesa, do Wszoły.
Znów do Stonesa. Wszoła siada głębiej w fotelu, wyciąga długie nogi, aż wystają po drugiej
stronie stołu. Przymknął oczy. Jest bardzo zmęczony. Chyba nie słucha, co mówią. Otworzył
oczy. Rozgląda się po sali. Myśli o czymś innym. Siedzę w trzecim rzędzie. Przesunął po
mnie wzrokiem. Nie poznał. Patrzy na kogoś innego. Znów na kogoś innego. Patrzy, ale o
czymś myśli, jakiś błysk przesuwa się po twarzy, patrzy bystrzej. Patrzy znów na mnie.
Uśmiecha się. Robi gest, że przeprasza, że nie poznał. Podnoszę rękę i pokazuję kciuk. Kiwa
głową, rozjaśnia się.
Stones kończy swoją kwestię:
– Wkrótce z Wszołą się spotkamy. Wygram, na pewno wygram, jeśli nie będzie padał
deszcz.
Piękna była lekka atletyka na Olimpiadzie, choć padało mniej rekordów niż w Monachium
i Meksyku. Największe postacie? Szewińska, Juantorena, Moses, na pewno Viren – jeśli
mówimy tylko o królowej sportu. Lasse Viren, jak w Monachium, znów wygrał
zdecydowanie ciężkie biegi na 5 i 10 km. Nabiegał się. Łącznie przemierzył 30 kilometrów,
licząc eliminacje. A potem jeszcze przebiegł ponad 42 kilometry, bo chciał pójść śladami
Emila Zatopka i jak Czechosłowak w Helsinkach zamierzał zdobyć trzy złote medale na
trzech najdłuższych dystansach. W maratonie był jednak piąty. Wygrał niespodziewanie
Waldemar Cierpiński z NRD. Wbiegł na stadion mało zmęczony z twarzą nie wyrażającą nic.
Był to w ogóle maraton pozbawiony dramatyzmu, przynajmniej tak go odczułem. Trening
poszedł tak daleko, że prawie nikt już nie mdleje na mecie. Ot, zwyczajny długi bieg.
Amerykanin Shorter pilnował Virena, a Viren – Shortera. Wygrał Cierpiński. Shorter zdobył
srebrny medal. Wyczekiwałem na Polaków. Złożyłem im wizytę na tydzień przed startem i
opowiedzieli mi wiele o czekającej ich walce. W dniu 20 lipca Kazimierz Orzeł i Jerzy Gros
przebiegli podczas treningu 40 km. 23 lipca znów 40 km.
– Ja jestem bardziej wytrzymały – mówi Orzeł – a on szybszy. – Wskazał na Grosa. – Jak
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pobiegniemy? Swoim tempem, możliwie jak najostrzej. Jak poznać, na ile człowieka stać w
danym dniu? To się czuje. Czuję się dobrze, to biegnę tak mocno, jak mogę wytrzymać. Tak,
wiemy doskonale, że najgorszy kryzys przychodzi po trzydziestym kilometrze. Czasem
zwykła kolka, czasem osłabienie. Jak jest chłodno, to odczuwa się głód. Jak gorąco, to chce
się tylko pić. Najważniejsze, żeby nie stanąć, gdy człowiek się zatrzyma, trudno potem się
przełamać. Już nie sposób wejść w zwykłe tempo. Kto się zatrzymuje, na ogół przegrywa.
Podbiega potem, podbiega, idzie, podbiega, staje i koniec.
W blisko osiem minut po Cierpińskim pojawił się Kazimierz Orzeł. Był piętnasty. Jerzy
Gros, który na pewno dał tego dnia z siebie wszystko, przybiegł jako czterdziesty siódmy.
Mało kto dostrzegł i mało kto oklaskiwał dwóch dzielnych polskich maratończyków, więc
rozmyślnie poświęcam im tę skromną kartkę. Nie witano ich w wiosce jak Wszołę, Szewińską
lub siatkarzy. Niektórzy koledzy klepali ich tylko po ramieniu. „Nie martw się, stary. Dobrze
biegłeś”.
Podczas tylu Olimpiad miałem szczęście oglądać wiele najrozmaitszych efektownych
naszych sukcesów – w biegach i w boksie, szermierce i podnoszeniu ciężarów, a nawet w
skokach narciarskich. Nazbierało się tego piękna – skarbiec naszych wspólnych wzruszeń i
wspomnień. Podzielę się więc jednym głębokim marzeniem: doczekać tryumfu Polaka w
maratonie. Niemożliwe? Niby tak – ale przypomnę, kto z nas marzył, że w Sapporo wygra
Fortuna, a kto wierzył w złoty medal Wszoły i Ślusarskiego?
Siatkarze! Co to były za mecze! Pięciosetowe pojedynki od pierwszej gry do ostatniej.
Heroiczna obrona meczboli, obrona i atak na przemian.
Najwyższy stopień emocji, jaki można spotkać w sporcie. Kiedy patrzyłem na nich w
rozstrzygających chwilach finału ze świetną reprezentacją ZSRR, wydało mi się, że to nie
sześciu ludzi walczy, ale jeden. Jeden organizm. Choć wszyscy wraz ze swym trenerem
zasłużyli na najwyższą pochwałę, wyznam, że najdłużej pamiętać będę Skorka. Nie tyle jego
wspaniałą grę, ile jego odruchy. To dreptanie w miejscu, niezgrabny spacer w kółko po
każdym udanym ścięciu kolegi albo po wspaniałej robinsonadzie. Czuwał nad drużyną jak
kokosz, ogarniał wzrokiem, pokrzepiał partnerów, rozweselał, nigdy nie powiedział im złego
słowa. Było coś niesamowitego w jego ruchach na pozór nie skoordynowanych, nieledwie
niezgrabnych, oczywiście myślę o przerwach w grze, bo kiedy piłka śmigała ponad siatką,
Skorek przypominał lwa.
Ciekawa była ta Olimpiada, nadspodziewanie dla nas pomyślna. Pierwszy tydzień był
niewyraźny, zapowiadający, że chyba stanie się to, co niemal wszyscy przewidywali –
zdobędziemy kilkanaście medali, w tym niewiele złotych. Ale drugi tydzień był wręcz
znakomity. Posypało się.
Wywalczyliśmy znów czołową pozycję na świecie, gromadząc najbogatszy dorobek
medalowy i zdaje się punktowy w dziejach naszego sportu. Ekipy ZSRR, USA i NRD jeszcze
raz wykazały, że są największymi potęgami sportowymi świata.
Był wieczór, po bieżni maszerowali Indianie w spodniach i bluzach zdobnych we frędzle i
wysoko sterczących pióropuszach na głowach. Uroczystość zamknięcia. Po miedzianych
twarzach wodzów i wojowników z plemienia Irokezów przesuwały się smugi świateł
rzucanych z wysoko umieszczonych reflektorów. Na środku boiska dziewczęta w
różnobarwnych tunikach zastygły w bezruchu, utworzywszy pięć wielkich kół. Przejmująca
muzyka, gra świateł. Wolno, sekunda po sekundzie gaśnie płomień znicza. Pożegnalny
przemarsz zawodników. Idą tak, jak na ostatnich Olimpiadach – przemieszani, teraz już nie
wiadomo, kto do jakiego kraju należy. Olimpijczycy świata. „Kończy się Olimpiada w
Montrealu, dziękuję za głos, halo, studio”. Kiedy zdejmowałem henn z mikrofonem, raptem
coś ścisnęło mnie za gardło. A więc znów jeszcze jeden niezwykły rozdział zamknięty. W
historii sportu – czy tylko? Przecież zakończyło się coś i w moim życiu. Stałem nad swym
pulpitem zarzuconym papierami i nad martwą już aparaturą, obok której leżał mikrofon i
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słuchawki. Patrzyłem w milczeniu na przelewający się tłum przez bieżnie i boisko. Za mną,
rząd powyżej, jeszcze ktoś mówił do mikrofonu. Kolega z Finlandii miał obok Virena i
rozmową z największym bohaterem swojej ekipy kończył służbę olimpijską. Ruszyłem z
miejsca i szedłem między stanowiskami kolegów.
Większość także już kończyła pracę. Wszyscy patrzyli jakoś dziwnie na ruchliwy tłum
wypełniający boisko, a w oczach mieli ten sam żal. Ci sami ludzie, którzy przedtem każdego
dnia mówili o pięknie tych Igrzysk, a jednocześnie o skazach, które zaczęły Igrzyska te
rysować.
Jechałem w zatłoczonym metrze, pędzącym cicho i wyrzucającym ze swego wnętrza na
każdej stacji setki i tysiące ludzi. To była droga, którą przemierzałem pod ziemią wiele razy
każdego dnia. Tak, było to chyba najpiękniejsze zamknięcie Igrzysk, jakie oglądałem do tej
pory! Nie umiem uzasadnić, dlaczego ceremonia ta poruszyła mnie tak mocno. Trudno
uzasadnić własne odczucia. W Meksyku było pięknie – epilog bajecznie barwny, krwisty,
pełen temperamentu, szczególnej pogody. W Tokio ta sama ceremonia przybrała formę
monumentalną i zarazem surową. Jak było w Rzymie – chyba też ładnie. W Monachium – nie
za wesoło. W Melbourne? Hej, miałem o dwadzieścia lat mniej.
W Montrealu po raz ostatni widziałem i spotkałem w pobliskiej kabinie pewnego
człowieka. Poznałem go osobiście jeszcze w Melbourne jako legendarnego kolegę, w
Montrealu powiedzieliśmy sobie: do widzenia! – nie przeczuwając, że rozstajemy się na
zawsze. Od lat wczesnochłopięcych był kimś bardzo ważnym dla mnie. Nie znałem go
osobiście, ale znałem go doskonale za pośrednictwem jego głosu, jego narracji, wrażliwości,
temperamentu. Jak w czarodziejskim lustrze i dziś widzę chłopca, stojącego blisko
gadającego pana, jak wsłuchuje się w jedyny w swoim rodzaju potok słów. Pan gestykuluje
przy mikrofonie. Jest wysoki jak bocian, w okularach i kapeluszu zsuniętym niedbale na tył
głowy opowiada o wędrówce piłki przez boisko, innym razem opisuje biegaczy zdążających
do mety.
Jego słowa atakowały wyobraźnię, przyspieszały tętno, zapadały głęboko. I chyba
rozbudziły marzenia o obraniu właśnie tego samego zawodu, co miało ziścić się po latach.
Właśnie w Melbourne wreszcie poznałem osobiście Wojciecha Trojanowskiego,
legendarnego reportera wówczas pracującego już dla „Wolnej Europy”.
Tak zaczęła się znajomość, a potem przyjaźń, która trwała lata. Spotykaliśmy się na
Olimpiadach, bokserskich mistrzostwach Europy, w Wimbledonie, na meczach
lekkoatletycznych. Niejednokrotnie mieszały się nasze głosy i przebijały się przez ściany
kabin, gdyż organizatorzy imprez często ustawiali w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska
sprawozdawców dwóch tak różniących się radiofonii. Dawało to częściowo bezkarną okazję
do publicznego kontaktu z przedstawicielem RWE. Reporterzy z poszczególnych stacji z
reguły pomagają sobie wzajemnie. Wymieniają informacje w czasie pracy, częstują się
papierosami, po transmisji idą razem na kawę.
Ach, jak on prowadził te swoje relacje!
Pracował już w latach 30. przy mikrofonie, wtedy oczywiście dla Polskiego Radia, i
szybko stał się ulubieńcem słuchaczy, dystansując innych sprawozdawców, choć byli dobrzy.
Był wszechstronny, zdawał sprawę z piłki nożnej, lekkiej atletyki, boksu, tenisa, narciarstwa,
nawet hippiki. Po wojnie, pracując już dla RWE, jeszcze bardziej rozszerzył tematykę: dawał
barwne opisy z podróży, pól bitewnych, kiedy wskrzeszał zmagania polskich brygad i dywizji
na Zachodzie, nawet przeprowadzał relację z wyborów papieża Pawła VI, pełną napięcia i
skupienia.
Siłą i urokiem jego opowieści były malarskość, bogactwo języka, pomysłowe metafory,
wszystko oparte na różnorodności zainteresowań pozasportowych. Był płotkarzem,
olimpijczykiem z 1928 r. i miał sport w małym palcu, ale właśnie nie eksponował swej
fachowości, dyskretnie ją chował. Dzięki temu docierał zarówno do znawców, jak i do tych,
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którzy ze sportem stykali się dopiero za pośrednictwem jego relacji.
Ten żołnierz Września spędził resztę wojny w woldenberskim oflagu i wielu oficerów –
jeńców będzie długo wspominać z sentymentem jego sprawozdania z wyobraźni. Leżeli na
pryczach w ciemnym, zimnym baraku, a kolega malował wspaniałe mecze, biegi
Kusocińskiego, a tak opowiadał, że jeńcy przenosili się na ojczyste stadiony.
– Wojtek, jeszcze. Teraz o walce Chmielewskiego z tym Murzynem w Berlinie.
– Dajcie mi spokój. Już było 100 razy.
– Dawaj jeszcze raz!
Po wojnie BBC, potem RWE. Pożegna się z mikrofonem wraz z zakończeniem Olimpiady
w Los Angeles w 1984 r. Łącznie pracował jako reporter pół wieku.
Mieszkał przez lata w Londynie. Kilka razy w roku spotykaliśmy się na różnych
zawodach.
Przyszła zima 1981/82 i przestałem pracować przy mikrofonie, skończyło się. I już nie
zobaczyliśmy się więcej. Tylko telefonowałem parę razy do Londynu. Ostatni raz przed
Bożym Narodzeniem w 1987 r. Dowiedziałem się, że poważnie choruje. Czułem, że Pan
Wojtek wchodzi na ostatnią prostą.
Ucieszył się z telefonu, zapraszał do Londynu.
– Jest tyle jeszcze do pogadania. Jak tylko pan będzie mógł. Nie dało się pojechać.
Napisałem. Natychmiast odpowiedział listem datowanym 18 stycznia 1988. Zdołałem napisać
o nim w jednym z gazet, więc dziękował: „To jednak po raz pierwszy kiedy przez długi, długi
czas byłem non-person, coś tak miłego mogłem o sobie przeczytać w krajowej prasie...
Jednak pan grubo przesadził. Już kiedyś przed wojną Wieczór Warszawski nazwał mnie
człowiekiem o stu parach oczu i stu mózgach – przez pół roku wszyscy się ze mnie śmiali.
Jeśli pan myśli o przyjeździe do Londynu, proszę się pospieszyć, bo kostucha już się dobija
do drzwi (84 lata i ciężka choroba serca). I tak żyję dwa razy dłużej, niż mi to kiedyś wróżyła
Cyganka”.
I jeszcze parę serdecznych zdań i podpis: „Wojtek”.
Pan Wojtek zmarł kilka miesięcy później.
Przedwojenne polskie stadiony, później londyńskie White City, Foro Italico, Kolonia, tam
gdzie bieżnia ma owal 500-metrowy, zaśnieżony Insbruck, krwisty Meksyk, tyle kabin,
biegów, walk, goli – i to pierwsze wspólne już Melbourne, i wreszcie Montreal.
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MOSKWA
Olimpiada 1980 roku
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Do Moskwy pojechałem pociągiem razem z Janem Ciszewskim. Podróż upłynęła nam
przyjemnie, gdyż Janek umiał opowiadać nie tylko przy mikrofonie. Był gadułą nie
męczącym, bywał dowcipny, sypał dykteryjkami, których tematem były na przemian
opowieści o piłkarstwie i jego kulisach oraz o wyścigach konnych. Te były jego drugą
namiętnością. Wielka szkoda, że go już nie ma wśród nas. Miał żar, ekspresję, tworzył własne
formuły językowe, uważane przez purystów za nie całkiem prawidłowe, na co najbardziej
namiętni kibice, dostrzegający jedynie toczącą się piłkę, nie zwracali uwagi. Przybliżał im
piłkę tak, by sami mogli ją na niby kopnąć siedząc przed telewizorem.
I tak rozmawiając w pustym przedziale, ucinając czasem małą drzemkę, dojechaliśmy do
Moskwy.
O ile bliższe w czasie są te Igrzyska niż te, o których pisałem w poprzednich rozdziałach, a
o ile dalsze w pamięci! Nałożyły się na nie późniejsze, brzemienne wydarzenia, o ile
ważniejsze niż sport – dotyczące każdego z nas, Polaków. Zresztą pierwsze sygnały
nadciągających wstrząsów najpierw społecznych, a potem politycznych, zaczęły dochodzić
nas, kiedy siedzieliśmy już na stadionach uzbrojeni w mikrofon i słuchawki.
Ale na razie jesteśmy na peronie dworca w Moskwie. Natychmiast wyławia nas z tłumu
pasażerów kilku mężczyzn ubranych po cywilnemu. Na pewno poznali nas wcześniej z
fotografii. Wiedzą, który z nas jest który. Imię. Nazwisko. Uśmiechają się. Są uprzejmi i
szybko prowadzą do wyjścia, gdzie czeka czarna wołga.
Miasto udekorowane. Czerwone transparenty, hasła, ogromne rysunki na gmachach i
domach. Ruch samochodowy mały, przeważają ciężarówki i autobusy. Na chodnikach
pustawo. To wrażenie nie będzie nas opuszczać przez cały czas tej Olimpiady. Stolica ZSRR
w tamtym okresie to były wyspy i wysepki zbiorowisk ludzkich rozrzuconych po ogromnych,
wyludnionych przestrzeniach. W pobliżu stadionów i na stadionach, wokół kwater, gdzie
rozmieszczono olimpijskich przybyszów, panował ruch i gwar.
Ale miasto było jakby uśpione, w pewnym stopniu wyludniono je. Na okres wakacji
zorganizowano szeroki odpływ mieszkańców, przede wszystkim młodzieży, poza Moskwę,
co było zastanawiające, choć nie zaskakujące, jako że wielka impreza to przecież zjazd ludzi
z obcych krajów. Obcokrajowcy mogą być wścibscy i za bardzo ciekawi. Krótko mówiąc,
Moskwa latem 1980 roku to przecież jeszcze stolica ZSRR władana przez Leonida
Breżniewa.
Mieszkaliśmy wraz z całą armią zagranicznych dziennikarzy w nowoczesnym i wygodnym
hotelu „Kosmos”. Wejście nawet dla jego mieszkańców było dosyć kłopotliwe ze względu na
gęstą obstawę cywilów i dokładne kontrole dokumentów i podręcznych toreb, czemu nikt się
nie dziwił, bo tego rodzaju procedura była następstwem tragicznych wypadków w
Monachium. Czuło się opiekę nad nami, w ogóle miało się uczucie, że człowiek jest stale
obserwowany. Szybko przyzwyczailiśmy się do tego i po kilku dniach wytworzyła się nawet
atmosfera pewnej żartobliwości choć po obu stronach utrzymywała się pewna sztywność
zachowania. Znaliśmy się już z widzenia z niektórymi pilnującymi nas panami. Zdarzały się i
kontakty ze zwyczajnymi mieszkańcami Moskwy, przecież nie można było ich zupełnie
uniknąć podczas kilkutygodniowego pobytu. Gospodarze unikali ich, ale zdarzały się
sporadyczne spotkania i rozmowy. Ot, krótka wymiana zdań o niczym. Szła jednak od tych
ludzi często jakaś życzliwość, czasami rzucali celny, rubaszny żart, jak to Rosjanie.
Igrzyska moskiewskie przypadły na wyjątkowo niespokojny czas. W następstwie
wkroczenia wojsk radzieckich do Afganistanu świat zachodni zareagował zdecydowanie,
między innymi bojkotem Igrzysk, co znacznie zmniejszyło rangę sportową imprezy.
Przypomnę, że wśród krajów, które postanowiły stanąć do rywalizacji, zabrakło przede
wszystkim dwóch sportowych potęg – reprezentacji USA i RFN. Wielka Brytania podeszła
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do bojkotu nieco inaczej, pozostawiając zawodnikom decyzję, czy chcą pojechać na Igrzyska,
czy nie. Bojkot Zachodu był głośny, ale niejednolity. Bezkompromisowo podeszły do sprawy
np. federacje jeździeckie wielu krajów, w wyniku czego w konkursach hippicznych nie
uczestniczyła cała światowa elita koni i jeźdźców. W sumie startowało tylko 81 państw, co w
porównaniu z poprzednimi Igrzyskami było dla gospodarzy dotkliwym ubytkiem. W
Monachium położonym jak Moskwa na kontynencie europejskim, dokąd mniej zamożne
zamorskie ekipy musiały odbyć daleką i kosztowną podróż brało udział jednak 121 krajów.
Tak czy inaczej, biegły te Igrzyska. Otwarto je na Łużnikach w niezmiernie bogatej i
charakterystycznej dla ZSRR gali. Mały niedźwiadek „Miszka” był olimpijskim symbolem
Wielkiego Niedźwiedzia jak od lat przyjęło się określać to potężne imperium. Otwierał
Igrzyska Leonid Breżniew, boisko otaczały wypełnione trybuny. Szary tłum widzów często
zmieniał się na komendę w gigantyczne kolorowe obrazy. Pojawiały się wtedy wizerunki
znicza, pięciu kół, napisy i ludzie skandowali wtedy jednobrzmiące gromkie hasła.
Z tego ogromu czysto zewnętrznych doznań wyłaniają się najbardziej pamiętne dla nas,
choć tym razem nieliczne, polskie zwycięstwa. Myślę o złotych medalach, a tych było w
Moskwie tylko trzy: tryumfy Kozakiewicza w skoku o tyczce, Malinowskiego w biegu na 3
km z przeszkodami i Kowalczyka w konkursie skoków przez przeszkody. Walczyliśmy co
prawda w wielu dyscyplinach, startowało przecież w naszych barwach ponad 300
zawodniczek i zawodników.
Zanim rozpoczął się główny punkt programu – lekka atletyka, zgodnie ze zwyczajem
krążyłem po innych stadionach. Powierzono mi obsługę regat wioślarskich odbywających się
w ładnym obiekcie. Proste w konstrukcji trybuny, poniżej długa i szeroka tafla wody, a wokół
zielona przestrzeń. Aby przystąpić do tego zupełnie nowego zadania, musiałem zebrać garść
podstawowych informacji. Od wioślarstwa stoję z dala.
Tak to bywa, że na tego rodzaju wielkich zawodach, nawet przy dość licznej ekipie
sprawozdawców, czasem każdy z nich zmuszony jest do relacji z dziedzin bliżej mu nie
znanych. Tak debiutowałem w Melbourne w szermierce, w Meksyku po raz pierwszy w życiu
przeprowadzałem relacje z siatkówki kobiet, w Monachium robiłem dwa razy, o zgrozo,
pływanie. Jest to trudne, kosztuje sporo dodatkowych nerwów. Z wioślarstwa
przeprowadzano do tej pory rzadko transmisje, czy to telewizyjne, czy radiowe, i nie wyłonił
się jeszcze fachowy sprawozdawca. Dodam, że przedtem jeden jedyny raz robiłem relację z
wioseł, bardzo dawno, startował jeszcze Teodor Kocerka w Henley pod Londynem. Henley to
taki wioślarski Wimbledon, stare tradycje i ogromny prestiż. Przy okazji mojej pracy na
turnieju wimbledońskim radio uznało, że warto dać na antenę Henley.
Więc trzeba było zebrać trochę podstawowych informacji. Wstęp dla dziennikarzy do
wioski pociągał za sobą tak długą i skomplikowaną procedurę, że telefonicznie porozumiałem
się z wioślarzami i umówiliśmy się o wyznaczonej godzinie przed wejściem do wioski. Lało
jak z cebra.
Przyszło dwóch młodych trenerów, chłopców na schwał, i z ogromną życzliwością zaczęli
mi wykładać abecadło wioślarskie. Postawiłem sprawę jasno.
– Bardzo szanuję wasz sport, ale nie znam się na nim.
Chyba ich to ujęło. Tłumaczyli, na przykład, jaką rolę odgrywa pogoda, bo kiedy wiatr
wieje od trybun, to łatwiej wiosłuje się na torze pierwszym i drugim. W skifie liczba uderzeń
wioseł na minutę waha się w granicach 32–39, a w ósemkach dochodzi do 45–46. Tor
moskiewski jest szybki, jeden z szybszych, obok słynnych torów w Amsterdamie i Bled. I tak
dalej.
Z kolei i oni mnie ujęli, nie tylko życzliwością. Staliśmy zmoczeni do suchej nitki koło
wejścia do wioski. Był chłodny wieczór, wiatr rozwiewał różnobarwne flagi. Co pewien czas
zajeżdżał przed bramę autokar i wybiegały z niego postacie w dresach, kryjąc się pod
płaszczami i parasolkami. A oni stali i stali ze mną cierpliwie.
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Więc przez parę dni siedziałem na wioślarstwie. Prowadziłem relacje z eliminacji i
wydawało mi się, że jednak niektóre z naszych osad coś wywalczą, może nawet jakieś
medale. I zdobyły je. Dwa – srebrny w dwójce bez sterniczki oraz brązowy w czwórce ze
sternikiem, a w ogóle do finałów zakwalifikowało się sześć naszych załóg. Już nie oglądałem
tego, byłem gdzie indziej.
Nawet ci, którzy stawiają na pierwszym miejscu ze wszystkich sportów piłkę nożną,
podczas każdej Olimpiady schylają głowę w obliczu królowej, którą jest lekka atletyka.
Najwięcej jest więc o niej na tych kartkach.
Rozpocznę od skoku o tyczce. Władysław Kozakiewicz i Tadeusz Ślusarski. Około
czterech godzin trwał konkurs finałowy. Rywalizowali o pierwszeństwo z reprezentantami
ZSRR i Francji. Kozakiewicz był luźny, uśmiechnięty przed własnymi skokami, jedynie
ciekawy, a nie napięty, kiedy skakali inni. Na rozbiegu szybki, a kiedy już szybował ponad
poprzeczką, harmonijny w ruchach, zwinny, ale i drapieżny.
Inni mocno męczyli się, pokonując kolejne wysokości i w końcu strącili po trzykroć
poprzeczkę, kiedy wyniesiono ją na wysokość 5,70 m. „Koza” wciąż był pewny swego,
przerzucał ciało gdzieś, hen, wysoko, ponad cieniutkim pasemkiem i w końcu został sam na
polu walki.
Wykazał ogromną odporność – kiedy zagrażali mu najpierw smukły Wołkow i Ślusarski, a
potem gdy miał już przeciwko sobie nie tylko wysokość, ale i tysiące kibiców. Gwizdali, gdy
gotował się do skoku, a kiedy już biegł, przez trybuny szedł nieprzyjazny pomruk. Nie
przeszkadzało mu to, wręcz przeciwnie – potęgowało wiarę i budziło dodatkową energię, by
zrobić na przekór. Kiedy pokonał rywali, pobił rekord świata i zwyciężył nieprzyjazną
widownię, wówczas wykonał pamiętny gest. „Gest Kozakiewicza” No i co?! I tak jestem
najlepszy!
Szkoda, że później mistrz z Moskwy tak ułożył swoje losy. Wylądował w RFN, startował
w niemieckich barwach. Ale jakże zapomnieć to czego dokonał w Moskwie?
Dzielnie walczył Tadeusz Ślusarski i wraz z młodym, szalenie sympatycznym Wołkowem,
zdobył srebrny medal osiągając 5,65 m. Kozakiewicz skoczył wyżej aż o 13 cm.
Znakomici Francuzi Houvion i Bellot znaleźli się na punktowanych miejscach. Szósty był
trzeci Polak – Mariusz Klimczyk. Moskiewska tyczka była nasza.
Spora grupa polskich kibiców walczyła na gardła z przeważającymi siłami kibiców
radzieckich i wiwatowała nie tylko na stadionie, ale i potem na ulicach Moskwy. Uformowali
pochód i powiewając biało-czerwonymi flagami szli dumnie wśród zaskoczonych tym
widokiem szpalerów służb porządkowych. Proszę Państwa, to była Moskwa roku 1980. Tego
rodzaju spontaniczny pochód był przecież czymś zupełnie niezwykłym. W pewnym sensie
wyprzedził czas, kiedy w tej samej stolicy zjawiskiem częstym staną się pochody i
manifestacje.
Ale jest wciąż dzień 30 lipca 1980 roku, późny wieczór, pada deszcz i siedzę w autokarze.
Jest po konkursie. Czekam, aż zbierze się komplet pasażerów i nareszcie po pełnym emocji
dniu będę mógł znaleźć się w hotelu. Autokar jest wciąż nie zapełniony, motor warczy,
kierowca czeka na zapóźnionych uczestników Olimpiady. Koło wejścia stoi zmoknięty
młodzieniec w czerwonym dresie. Próbował wejść do środka, ale nie pozwolono. Przyglądam
mu się. Zaraz, tak, poznaję, to przecież Wołkow, Konstantin Wołkow, świetny, dzielny
chłopak, zdobywca srebrnego medalu. Zrywam się. Próbuję interweniować. Proszę, tłumaczę.
Daremnie. Trzask zamykanych drzwi. Autokar rusza. W ciemnościach i strugach deszczu
widzę smutną twarz olimpijczyka. Coraz mniejsza sylwetka ginie w mroku.
Jedno z najsmutniejszych wspomnień z tych Igrzysk. Srebrny medal – wielka rzecz!
Srebrny – ale nie złoty.
W drodze do hotelu zapytałem kierowcę, dlaczego nie zabrano Wołkowa. Spojrzał na mnie
filozoficznie, wzruszył ramionami i rzucił krótko:

145

– Przecież przegrał.
Tego samego wieczoru umówiłem się z dziennikarzem australijskim, że zjemy razem
kolację w restauracji naszego hotelu. Chodziło o wymianę olimpijskich krawatów, zbieram je
i mam ich sporo. W pewnym momencie przysiadł się do naszego stolika jakiś mężczyzna,
powiedzieliśmy sobie „halo” i przybysz zabrał się także do jedzenia.
Nasza rozmowa toczyła się dalej, rozmawialiśmy o Melbourne i tamtej Olimpiadzie.
Pytałem kolegę o zapamiętane ulice i stadiony, słowem, wspominaliśmy dawne dzieje.
Melbourne, australijska lekkoatletyka. Nie mogłem nie zapytać o Rona Clarke’a.
– Co robi? Jak się miewa?
Australijczyk uśmiechnął się dziwnie i zapytał, dlaczego tak bardzo interesuję się
Clarke'em.
– Jakże, to jeden z moich ulubionych sportowców. Zapalał znicz na mojej pierwszej
Olimpiadzie. Bił rekordy, ale nigdy nie zdobył złotego medalu – mówiłem ze wzrastającym
ożywieniem. – Jego porażki w Tokio przeżywałem jak własne. No i taki dżentelmen.
Dziennikarz wciąż się uśmiechał i raptem powiedział:
– To jest właśnie Clarke. Jecie razem kolację. Ron, słyszałeś? – zwrócił się do siedzącego
z nami mężczyzny.
Oniemiałem. Dopiero teraz przyjrzałem się sąsiadowi. Tak, to był on. Posiwiały mu tylko
skronie, zeszczuplał. Zapadło na chwilę milczenie pełne obustronnego zażenowania.
Clarke powiedział wreszcie:
– Dawno nie słyszałem takich komplementów, choć w swoim czasie trochę chwalono mnie
na świecie. Nie wiedziałem, wstać, czy zostać.
– Uśmiechnął się.
Zaczęliśmy rozmawiać. Było to jedno z najbardziej zaskakujących i przyjemnych spotkań,
jakie miałem ze sławami sportu. Mówił oczywiście o swoich faworytach, był zadowolony, że
kilka razy trafił. Przeczuł zwycięstwo Anglika Wella na 100 metrów i Etiopczyka Yiftera na 5
km i 10 km. Mówił też trochę o sobie:
– Tak, biłem rekordy świata, ale nie umiałem wygrać Olimpiady. Twierdzono, że to
sprawa słabej odporności psychicznej. Może tak, może nie. Ważyłem trochę za dużo. Byłem
masywnym biegaczem, jak wasz Malinowski. Yifter waży niespełna 53 kilogramy. Teraz na
długich dystansach prym wiodą dżokeje.
Był w Moskwie w roli komentatora australijskiej TV i radia.
– Pan pierwszy wprowadził zwyczaj dziękowania rywalom na mecie zaraz po biegu –
nawiązałem znowu do jego kariery.
– Robiłem to, bo byłem im wdzięczny, że pomagali mi uzyskać dobry czas. Sam nie
pobiłbym rekordu świata.
Mówiliśmy także o szansach Malinowskiego na 3 km z przeszkodami.
– On pomęczy się z tym Bayem z Tanzanii. Chyba wygra. Ron jeszcze raz trafił. Ale to
rozegrało się następnego dnia.
Bieg Bronisława Malinowskiego przez przeszkody po złoty medal był jedną z ładniejszych
sportowych historii, jaką widziałem w życiu. Zupełna odwrotność innego pamiętnego biegu z
przeszkodami, którego także nie zapomnę. Myślę o pojedynku Chromik – Rżiszczin o
mistrzostwo Europy w 1958 roku w Sztokholmie. Rosjanin gonił Polaka i nie dogonił. W
Moskwie Polak ścigał Tanzanijczyka i doścignął.
Bayi wysforował się na czoło i zyskał ogromną, wręcz przerażającą przewagę. Chudy
Murzyn mknął samotnie i rzucił się za nim w pościg tylko Polak. Znałem Malinowskiego z
uporu i odwagi, ale nie przypuszczałem, że jest też taki zimny, opanowany, że umie połączyć
bojowość i temperament z wyrachowaniem i precyzją działania. Wszystko obliczył jak
komputer. Zaoszczędził każdy ułamek sekundy, zużył tyle sił, ile było potrzeba do
zwycięstwa. Matka – Szkotka. Ojciec – żołnierz spod Monte Cassino. Znakomita mieszanka.
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Dogonił w końcu Tanzanijczyka. Ten słabł, jakby malał, kurczył się ze zmęczenia.
Malinowski jakby potężniał. Zostawił rywala i samotnie wpadł na metę. Wygrał o blisko 3
sekundy. Reszta uczestników finału nie odegrała roli. Przyszedł do mojej kabiny szybko, jak
zawsze – jak w Pradze, Montrealu i na innych stadionach po swoich świetnych biegach.
Usiadł obok i założył drugi hełm z mikrofonem i słuchawkami. Długi wywiad. Było i o jego
porywającym debiucie na mistrzostwach Europy w Helsinkach w 1971 roku, kiedy bez
kompleksów stawiał czoło najlepszym i zajął punktowane miejsce na 5 kilometrów. I o
twardej walce na Olimpiadzie w Monachium, i srebrnym medalu w Montrealu, o jego
mistrzostwie Europy w Pradze.
W kabinie na Łużnikach dał mi w odruchu serca plakietkę poświęconą mistrzostwom
Europy, które miały się odbyć w rok po Moskwie. Rozmawialiśmy, a ze wszystkich stron
podsuwali swe mikrofony reporterzy z wielu krajów. Wtedy reporterka grecka ofiarowała
panu Bronkowi tę plakietkę.
– Przyjedzie pan do Aten, będzie pan biegał i znów wygra. Kiedy odeszła, Malinowski
podał mi ją i powiedział:
– Niech pan to weźmie na pamiątkę.
Nie wystartował już na mistrzostwach w Atenach. Zginął w katastrofie samochodowej...
Wybił się, kiedy już nie było tzw. Wunderteamu. Ale był jednym z nich – tamtych
wspaniałych chłopców – „Łokietka”, czyli Sidły, Krzyszkowiaka, czyli „Krzysia”, „Białego
Anioła”, „Garbusa” – Foika i tylu innych, którzy kiedyś ofiarowali nam tyle radości.
Malinowski, czyli – Bronek.
Stawiał mocno stopy na bieżni i sunął po niej jak po niewidzialnym pasie transmisyjnym.
Z wolna zaczął przypominać sposobem biegania Clarke’a. Kiedy stał się już wielkim
biegaczem, często czekał na mecie na rywali i dziękował za walkę ściskając każdemu rękę.
Tak jak Ron Clarke.
Prócz medali olimpijskich i mistrzostw Europy, zdobył znaczną liczbę tytutów mistrza
Polski, której przez blisko 10 lat – nie tylko dlatego, że nosił nasz emblemat – był prawdziwie
do tego powołanym reprezentantem.
Było o naszych moskiewskich zwycięstwach, musi być też o jednej smutnej porażce.
Półfinał biegu pań na 400 metrów. Biegnie Irena Szewińska.
Kiedy niepokojąco zwolniła na ostatnich metrach i przegrała udział w finale, zajmując
końcowe miejsce w czasie 53,13 sekundy – w polskim sektorze na trybunach zrobiło się
cicho. Ciszą pożegnano ostatni występ w Igrzyskach słynnej biegaczki. Czy na krajowym
stadionie także w takim momencie byłaby cisza? A może ktoś by gwizdał? Szewińska
startowała bardzo długo, może nazbyt długo? Przypomniało się wtedy zwycięstwo
reprezentacji Europy, która zdobyła Puchar Świata pod koniec lat siedemdziesiątych.
Kapitanem tej reprezentacji była właśnie Polka. Może to był idealny moment, aby zejść z
areny.
Jak to na Olimpiadach, smutki przeplatały się z radością. Było to pod sam koniec Igrzysk.
Indywidualny konkurs jeźdźców w skokach przez przeszkody. Najpierw najlepiej ze
wszystkich przejechał w pierwszej próbie Jan Kowalczyk. Przeskakiwał czysto przeszkody na
nerwowo potrząsającym łbem „Artemorze”, aż zrobił jeden błąd, co kosztowało go 4 punkty.
Polak Wiesław Hartman i dwaj jeźdźcy radzieccy zainkasowali także po 4 punkty karne i
zapowiadało się, że jeden z tej czwórki zdobędzie złoty medal.
Drugi przejazd. Atakowali znów przeszkody tej samej wysokości co poprzednio, od 140
cm do 170 cm, tylko jedną podwyższono do 180 cm.
Rywale Kowalczyka pojechali gorzej w drugiej próbie. W walce o pierwsze miejsce
pozostali już tylko Korolkow z ZSRR i Kowalczyk. Najpierw jechał Polak. Ruszył po
swojemu, ostrym tempem, płasko pokonując przeszkody. Jechał z temperamentem, ale czuło
się, że wierzy w siebie. Znów stracił 4 punkty. A więc razem ma osiem.
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Sporo było nerwów, kiedy jechał Korolkow.
Rosjanin na parcourze. Musi przejechać bezbłędnie, a dosiada dość wolnego wierzchowca
o nazwie „Espadron”, trudno mu więc będzie zmieścić się w limicie czasu. I nie zmieścił się,
a przy tym stracił 4 punkty na rowie z wodą. Zadecydowały więc sekundy, a nie zrzutki.
Taki był przebieg ostatniego startu Polaków. Trzeci i ostatni złoty medal.
Największą wartością zwycięstwa naszego jeźdźca było to, że przypomniało ono o dawnej
świetności polskiej hippiki jeszcze w latach II Rzeczpospolitej. Królikiewicz, Szosland,
Komorowscy, Gutowski, Zgorzelski, Roycewicz, Kawecki. Ech, można by długo wyliczać
nazwiska dawnych polskich jeźdźców, którzy w czasie II wojny zdobywali jeszcze większe
laury niż na światowych hippodromach.
W Moskwie, podkreślamy obiektywnie, wcale nie chcąc pomniejszać postawy
Kowalczyka, obsada konkursów była nieliczna. Bojkot.
W punktacji medalowej zajęliśmy 10 miejsce, mimo że wszystkich krążków nazbierało się
32. Decydowała jednak liczba złotych. 10 miejsce, tylko o dwa wyżej niż w Kalifornii w 1932
roku, kiedy bardzo szczupła 20-osobowa ekipa zdobyła 2 złote, 1 srebrny i 4 brązowe medale.
W Moskwie nasza reprezentacja liczyła 306 osób.
Wyrządzilibyśmy naszemu sportowi krzywdę, chwaląc nadmiernie dorobek Igrzysk
moskiewskich. Prawie nie było wielkich błysków ze strony młodych, mniej znanych
zawodników. Po wspaniałym Montrealu, chyba w następstwie szybko pogłębiającego się
kryzysu ekonomicznego i coraz gorszych nastrojów społecznych – sport nasz gwałtownie
począł słabnąć. Atmosfera schyłku lat siedemdziesiątych. Niezadowolenie i napięcie w kraju
wzrastało, kiedy byliśmy w Moskwie. Coraz częściej dochodziły skąpe i niejasne wieści, że w
Polsce coś zaczyna się dziać. To był lipiec i sam początek sierpnia 1980 roku.
Igrzyska moskiewskie. Były to na pewno inne Igrzyska niż te, które miałem szczęście
przedtem oglądać. Rodzi się pytanie, jakie byłyby Igrzyska w Moskwie roku, powiedzmy,
1996 lub później? Zachodzące na tych ogromnych obszarach przemiany, które następują
nadal – niewątpliwie wpłynęłyby na odmienny kształt i nastrój. Nie myślę o organizacji, bo ta
była dość dobra. Myślę o tym wszystkim, co tworzyło przez dziesiątki lat piękno Igrzysk ze
zniczem. Współtwórcą tej urody bywała zawsze widownia, poczucie swobody.
Pierwsza Olimpiada autora wypadła na rok 1956, na jesień tego roku nazwaną „polskim
Październikiem”. Okres poważnych wstrząsów i niewielkich przemian.
Moje ostatnie Igrzyska, to lato roku 1980 – okres zwany „polskim Sierpniem”. Tak się
ułożyło.
W niespełna dwa lata później był stan wojenny.
Następstwa tych wydarzeń miały głęboki wpływ na losy każdego z nas. A więc i reportera
sportowego.
Kolejne Olimpiady roku 1984 i roku 1988 przeżywałem już tylko za pośrednictwem
telewizji i radia.
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LOS ANGELES i SEUL
Olimpiady 1984 i 1988 roku
(oglądane już z oddali)
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Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego przed pewną grupą stałych pracowników radia
zamknięto drzwi. Należałem do nich. Nie podszedłem nawet do tych drzwi. W ten sposób
natychmiast postanowiłem przestać opowiadać do mikrofonu o tym, że ktoś tam pierwszy
wbiega na metę albo wygrywa piłkę meczową efektownym smeczem. W sytuacji, która
powstała w kraju, to wszystko wydało się nieważne. „Mniejsze zło” – pozostaje złem.
Przeszedłem więc na emeryturę, choć jeszcze niedawno marzyłem o pracy na kolejnej
Olimpiadzie. Los Angeles to była przyszłość roku 1984 – i zarazem przeszłość roku 1932 i
tryumfu Kusocińskiego. To przecież było dla mnie pierwsze sportowe przeżycie, o czym
pisałem na wstępie.
Na Igrzyska do Los Angeles nie pojechała polska ekipa, podobnie jak wszystkie, poza
Rumunią, reprezentacje krajów socjalistycznych. Udało się tam jednak kilku naszych
sprawozdawców.
Olimpiadę tę, jak wielu z nas, śledziłem za pośrednictwem radia i skąpych wstawek
filmowych przekazywanych przez TV.
Jakby jej w ogóle nie było, trudno było później natrafić nawet na krytyczne
podsumowania, a przecież tyle pojawiało się złośliwości podczas trwania tych Igrzysk.
A sprawa dla naszego sportu istotna: znalazł się on jakby w ogromnej wyrwie – pierwszej
w dziejach polskiego ruchu olimpijskigo od 1942 r., nie licząc oczywiście przerwy
spowodowanej II wojną.
Ale, niezależnie od całej zasadniczej kontrowersji i podziału, które Igrzyska te wywołały,
przyniosły jednak niemało zdarzeń już czysto sportowych, a także – co może ciekawsze –
niektóre z tych zdarzeń utrwaliły się szczególnie mocno w pamięci telewidzów. Choćby
dramatyczny finisz szwajcarskiej biegaczki Gabrieli Andersen-Schiess w pierwszym
maratonie kobiet w dziejach Olimpiad. Jej mękę widzieliśmy na ekranie TV tylko przez
kilkanaście sekund. Czy można jednak zapomnieć?
Każdy z nas pamięta, co kryło się w tych rozpaczliwych, nieporadnych ruchach rąk i nóg.
Tak wygląda człowiek śmiertelnie raniony, który musi do końca wypełnić zadanie.
Mimowolna, na pewno zbyt śmiała analogia z pierwszym maratończykiem, legendarnym
Filippidesem, biegnącym z pola bitwy do Aten. Bądź co bądź, dla jego upamiętnienia powstał
ten bieg, jako bieg cierpienia i uporu.
Maraton jako pierwsza ukończyła Amerykanka Jean Benoit w wiele, wiele minut
wcześniej. Kto przypuszczał, że po siedmiu latach Polka Wanda Panfil zostanie mistrzynią
świata w tym biegu i na Igrzyskach w Barcelonie będzie miała szanse na jeden z medali?
Biegał jeszcze szybciej, a skakał jeszcze dalej niż Jesse Owens – ale czy Owensa
prześcignął? Zrównał się z Owensem liczbą zdobytych złotych medali w czterech startach
podczas jednej olimpiady, co start – złoty medal! Więc może chociaż go doścignął?
I na to pytanie nie odpowiem twierdząco, choć – jak wszyscy – jestem pełen podziwu dla
bohatera Letnich Igrzysk 1984 roku w Los Angeles Carla Lewisa, pełen podziwu i zachwytu.
A może nawet i zazdrości, którą w nas, zwykłych ludziach, budzi wyjątkowa siła, sprawność
fizyczna, szybkość, wytrzymałość oraz umiejętność najgłębszego skupienia, co zwykło się
określać w świecie sportu mianem pełnej koncentracji. I to wszystko zgromadzone w jednym
człowieku, po prostu w jednym z nas. Patrzymy na okaz zdrowia, rzadko spotykany
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egzemplarz ludzki.
Carl Lewis, a przedtem – przed pół wiekiem: Jesse Owens! Nie można ich rozdzielić.
Tworzą jakąś całość. Dzielą ich oczywiście właśnie epoki – nie tylko sportu – i w tym
stwierdzeniu kryje się cała odmienność warunków treningowych, stopień postępu techniki,
rozwój fizjologii, na pewno i psychologii, a także odmienność klimatu otaczającego dawny i
obecny sport wyczynowy. Wreszcie ranga sportu oraz wpływ sukcesu wyczynowego na
nastroje społeczne, narodowe. W czasach Owensa nie były jednak tak wielkie jak dziś...
Te dwie postacie skojarzyli natychmiast kibice, trenerzy, działacze, lekarze, dziennikarze –
jeszcze zanim Carl Lewis stanął na olimpijskim starcie w Los Angeles. Świat czekał już
niecierpliwie na pojawienie się nowego fenomenu bieżni i skoczni.
Owens i Lewis.
Igrzyska w Berlinie 1936 roku. Na 100 metrów Owens osiąga w pierwszej serii 10,2 sek.,
lecz z pomocą wiatru. W finale zwycięża z czasem 10,3.
Lewis w 1984 roku na Olimpiadzie w Los Angeles wygrywa na 100 metrów w 9,99 sek.
Na 200 metrów zwycięski Owens osiąga 20,7 sek. Lewis wygrywa w Los Angeles
uzyskując 19,8 sek.
Skok w dal. Berlin. Owens zwycięża rezultatem 8,06 metra. Lewis w 48 lat później
zdobywa złoty medal rezultatem 8,54 metra. Przypomnijmy jednak: skacze tylko jeden raz,
gdyż oszczędza nie tyle siły i nerwy, ile mięśnie nóg na sztafetę 4x100 m. O tej jego decyzji
będzie jeszcze mowa.
Sztafeta Stanów Zjednoczonych 4x100 m, którą zwycięsko kończy Owens na stadionie
berlińskim, uzyskuje wynik 39,8 sek., co jest nowym rekordem świata.
Lewis i jego trzej koledzy uzyskują w Los Angeles rezultat 37,83 sek. Także pada rekord
świata.
Raz obaj spotkali się na boisku. To było ich pierwsze spotkanie. Był rok 1971. Owens miał
wtedy 57 lat, Lewis – 10. Owens, wysokiej rangi działacz sportowy, niezrównany ekspert, nie
tylko sędzia, odwiedzał często chłopięce boiska. To były właśnie takie odwiedziny. Objął
małego czarnego chłopca w śmiesznej, długiej, białej koszulce, wyłażącej ze spodenek. Łysy
wytworny pan i rozczochrany malec.
Owens powiedział wtedy:
– Pamiętaj, Carl, sport ma dawać przede wszystkim radość. – Życzył mu po prostu dobrej
zabawy na boisku.
I chyba Carl Lewis zapamiętał te słowa, choć później, z biegiem lat, zamieniając się z
niezgrabnego, chudego chłopca w atletycznego młodzieńca, trenował bardzo ciężko z
niezwykłą systematycznością.
W Los Angeles trójka jego kolegów też miała wielki cel przed sobą: zdobyć złoty medal w
biegu rozstawnym. Skok w dal jest szczególnie ryzykowną konkurencją, niesie ogromne
obciążenia mięśni nóg przy odbiciu i lądowaniu. Oni jednak na pewno zostawili ostateczną
decyzję Lewisowi. A on z kolei wiedział, co czują partnerzy. W pościgu za indywidualnymi
wyczynami nie chciał ryzykować, myśląc o czwartym złotym medalu dla siebie, jak i o
szansie na złoty medal – pierwszy i jedyny dla trzech kolegów.
Czy powstanie wokół niego podobna legenda, jaka otaczała i otacza przez tyle lat Owensa?
Czarnoskórego dżentelmena nie tylko na bieżni i skoczni, sportsmena o wytwornych
manierach, który był wnukiem niewolnika i synem robotnika ciężko pracującego na plantacji.
Lewis na Olimpiadzie w Los Angeles skoczył tylko jeden raz.
Bez względu jednak na różnice i podobieństwa obu tych herosów, ledwie skończyły się
Igrzyska w Los Angeles, nie było chyba na świecie takiego, kto kierując się obiektywizmem
mógłby zaprzeczyć, że miano najlepszego sportowca w 1984 roku należy się Carlowi
Lewisowi.
Z Kalifornii dochodziły wieści prasowe, a czasem na szpaltach gazet pojawiały się
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fotografie kolejnych wielkich postaci, które dokonywały wspaniałych wyczynów. Oto jedna z
nich.
Rozpoczynał bieg w pełnej napięcia ciszy. Potem przedzierał się przez wrzask tłumu.
Może ich nie słyszał, mając w uszach swą własną, mosesowską melodię, pomagającą mu w
stawianiu kroków i nieomylnym odbiciu przed skokiem. Przefruwał nad przeszkodą, spadał i
mknął dalej. Była to jedyna w swoim rodzaju symfonia ruchu, nie skażona dostrzegalnymi
oznakami wysiłku.
Tak, wywołał przede wszystkim zachwyt estetyczny.
O ile bieg na 110 m przypomina trochę potężny podmuch wiatru i jest pełnym sprintem,
któremu towarzyszy brzęk trącanych nogami płotków, a huragan ten trwa kilkanaście sekund,
o tyle wyścig przez niskie (91,4) płotki nie tylko ze względu na blisko czterokrotnie dłuższy
dystans jest mieszaniną normalnego biegu z ekwilibrystyką płynnych skoków. Po sprincie
płotkarskim – 110-metrowy tor niekiedy przypomina pobojowisko. Na 400 m wszystko
rozpoczyna się spokojniej, idealny start nie odgrywa już decydującej roli. Dopiero ostatnie
kilkadziesiąt metrów, dopiero ostatnie płotki sprawiają wrażenie, jakby metry dla
zawodników były dłuższe, a przeszkody raptem urosły. W pierwszej części dystansu biegacze
przypominają rasowe charty. W miarę zbliżania się do mety, ruchy często tracą swobodę.
Odbicie przed płotkiem skażone jest wysiłkiem, a po jego pokonaniu bywa, że noga ugnie się
i nawet wytrenowany zawodnik z trudem utrzyma równowagę.
Lata nieustannych zwycięskich startów Mosesa. Oklaskują go stadiony nie tylko
amerykańskie. Biega i wygrywa w Zurychu i Viareggio, Stuttgarcie, Tokio, w Nairobi,
Paryżu, Budapeszcie, Londynie.
Oglądaliśmy go w Warszawie. Tylko raz, jeszcze w 1978 roku. Startował 13 sierpnia na
mityngu i wygrał lekko. Publiczność warszawska oglądała go w akcji dokładnie przez 48,85
sekundy. Jakoś nie spieszył się specjalnie nasz Edwin tego dnia, ale brawa dostał rzęsiste.
Igrzyska w Los Angeles. Zanim złoży tam uroczystą przysięgę olimpijską w imieniu
młodzieży sportowej z niemal całego świata, odniesie sześć zwycięstw na stadionach w swej
ojczyźnie, dwukrotnie schodząc poniżej 48 sekund.
Olimpiadę wygrał dystansując zdecydowanie nie tylko najgroźniejszych z usiłujących mu
dorównać rywali, Haralda Schmidta, ale i nowo wschodzącą gwiazdę – rekordzistę świata
juniorów, swego rodaka
Danny Harrisa (48,02 sek.). Przekroczył liczbę stu kolejnych zwycięstw w biegu przez
płotki. Niezwykły serial Edwina Mosesa trwał. Finał w Los Angeles to był jego 105 tryumf.
Nie był głównym bohaterem tych Igrzysk, gdyż pojawił się nowy fenomen: Carl Lewis.
Lewis zdobył przecież cztery złote medale. Startom Lewisa towarzyszyła entuzjastyczna
wrzawa. Kiedy pojawiał się Moses, brawa nie były tak huraganowe, ale były najdłuższe i
szczególnie ciepłe. Wyrażały szacunek.
Ton komentarzy naszych wysłanników też pewnie zapamiętaliśmy.
– Starannie skomercjalizowana, strasznie szowinistyczna Olimpiada oraz ta natrętność
reklamy – podkreślali w swych relacjach, które przekazywali do kraju. Zarysowała się
również w tych wypowiedziach, choć delikatnie, nuta subtelnego żalu, że Polska nie stanęła
na starcie. Rzecz prosta, żaden z komentatorów nie zakwestionował słuszności decyzji, która
ten start powstrzymała.
Akcenty krytyki rozłożono na ową komercjalizację Igrzysk i stwierdzono także, że
gospodarze znakomicie przygotowali swych zawodników do występu, a zawodnicy nad
wyraz mocno przeżywali swe tryumfy, kiedy stali na podium i słuchali hymnu. Publiczność
zaś entuzjastycznie reagowała na zwycięstwa reprezentantów.
– Było to aż niesmaczne – stwierdził jeden ze sprawozdawców. Zatem płacz wzruszonego
Komara na Olimpiadzie w Monachium był piękny, a łzy gospodarzy w Los Angeles niemal
odrażające? To niby drobiazg, lecz weszliśmy w interesującą sferę: jak podchodzić do

152

patriotyzmu własnego i cudzego? Ponadto, czy można mieć pretensje do kogoś o to, że
przygotował się należycie do Olimpiady? A o to, że widzowie radowali się z sukcesów
własnych zawodników? Wyobraźmy sobie, że w Polsce odbywa się Olimpiada. Sukcesy
Polaków w następstwie wzorowego przygotowania byłyby powodem naszej dumy. Każdy
szalałby z radości, a jaki byłby doping!
Komercjalizacja Igrzysk w Los Angeles. Każde Igrzyska są odbiciem kraju, który je
organizuje. A jakie mogły być amerykańskie? Takie jak ten kraj, w którym biznes i reklama
odgrywają wielką rolę, a walka o kariery jest ostra. Kraj bogaty, niestary, pełen dynamiki i
wysokiej techniki, a jednocześnie tak odmienny mentalnością swych mieszkańców od
mentalności Europejczyków. Z góry było wiadome, że nie będzie to Olimpiada
wysublimowana i nie będą tam cmokać nad szlachetnością symbolu znicza, i nie będzie się
udawać wzruszenia, lecz wybuchnie radość pełna witalności z efektownego widowiska i
emocji, które niesie sportowy hazard.
Rola pieniędzy na Olimpiadzie. Nie lekceważmy całkowicie znaczenia pieniędzy i zysku z
każdego, a szczególnie tak szeroko pojętego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada.
To są Olimpiady już schyłku dwudziestego wieku. Taki jest świat. Przyszedł czas, że nie
celebruje się wędrówki znicza. Każdemu państwu idzie także o najrozmaitsze zyski z udziału
w Olimpiadzie – materialne i niematerialne.
Startowało 140 reprezentacji, a wobec nieobecności ze znanych przyczyn paru sportowych
potęg, otworzyła się szansa uzyskania dużych sukcesów dla nie tak dotąd mocnych ekip (np.
Rumunia, Chiny, Kanada). I tak się w Los Angeles stało.
O Seulu będzie już krótko i w tonie całkowicie refleksyjnym. Nawet bardzo młodzi
entuzjaści sportu zapewne dobrze pamiętają, co działo się na stadionach tej poprzedzającej
Barcelonę Olimpiady. Jakie były wyniki. I znów siedziałem często przed telewizorem,
słuchałem sporo radia i przeglądałem rubryki sportowe gazet.
Była sensacja. Niestety, gorzka.
Przed Igrzyskami pojawił się nowy fenomen. Tym razem z Kanady. Prześcigał niemal
wszystkich na 100 metrów, atakował rekord świata. Aż przyszedł Seul i błyskawiczna kariera
Bena Johnsona została raptownie zatrzymana. Czarna rozpędzona kula wypadła z
olimpijskiego toru z ogromnym hałasem. Wygrał, ustanowił nowy rekord – ale doznał klęski.
Sztuczny doping. Afera ta położyła się cieniem na całych Igrzyskach.
Igrzyska w Seulu były jakby zwiastunem ostatecznego zmierzchu tego sportu, który
stworzył nowożytne Olimpiady. Łamanie przysięgi olimpijskiej poprzez oszustwa (zażywanie
środków dopingujących), odrzucanie bezinteresowności udziału (dopuszczenie zawodowców
i oficjalne premie dolarowe za zdobycie medalu) – to niektóre zjawiska odróżniające te
Igrzyska od poprzednich, które miałem okazję bezpośrednio oglądać. Sport nieodwołalnie
przestał być zabawą bezinteresownie startującej młodzieży. Olimpijczycy za pieniądze dają
widowisko. Już tylko show-business? Nie tylko. Następstwem bywało wyniszczanie
organizmów, hodowla dzieci na przyszłych rekordzistów, co znane było z praktyki niektórych
państw.
Obecnie osiągnięte zostało maksimum, wyczynowcy wkroczyli w biologiczną strefę
zagrożenia – alarmują lekarze.
Dzisiejsze „myślenie sportowe” jest bliższe myśleniu ekonomicznemu bardziej niż
kiedykolwiek. Mówi się, że obecny sport wyraża współczesny czas i rozwija się tak
dynamicznie, że wymknął się spod kontroli.
Program letnich Igrzysk stał się stanowczo zbyt obszerny. Za wiele konkurencji. Niektóre
wręcz nie pasują do Olimpiady. Choćby „pływanie synchroniczne”, to machanie nogami nad
taflą wody, jakaś frywolna zabawa urodziwych dziewcząt. Pasuje bardziej do programu rewii
czy cyrku, choć długie przebywanie pod wodą, to na pewno sztuka wymagająca ogromnej
wytrzymałości. Jestem miłośnikiem tenisa, ale byłem przeciwnikiem wprowadzenia go do

153

programu olimpijskiego. Tenis stworzył własny świat, bogaty, pasjonujący, ma długotrwałą,
świetną tradycję rozgrywek najwyższej rangi: turnieje wielkiego szlema z królewskim
Wimbledonem oraz Puchar Davisa dla zespołów. Wprowadzenie tego sportu na Olimpiadę to
ostateczna akceptacja startu w Igrzyskach zawodowców – milionerów. Widzę
niekonsekwencję. Jeśli ruch olimpijski definitywnie zgodził się na przekształcenie Olimpiad
w igrzyska najlepszych zawodowców, to czemu nie startowali już najlepsi profesjonałowie
boksu, kolarstwa, piłki nożnej, koszykówki?
Za duży program. Cieszę się, że MKOl zastanawia się, czy nie wyeliminować w
przyszłości w ogóle podnoszenia ciężarów, które miewało tak nieuczciwą kartę. Można
zastanowić się nad celowością udziału konkurencji strzeleckich. Zawodnicy korzystają już z
tak perfekcyjnych urządzeń celowniczych, że w tym przypadku technika zdaje się odgrywać
jeszcze większą rolę niż bystrość oka i opanowanie ręki. Tak, rozumiem. Nie powstrzymamy
rozwoju techniki. Nauka z tej dziedziny niechaj rywalizuje, ale na innym polu, a nie na
arenach sportowych. Przekształcamy Olimpiady w coraz większe giganty, planuje się
wprowadzenie dalszych konkurencji.
To przedziwne, żadne Igrzyska do tej pory nie były tak obszerne i z taką elektroniczną
precyzją przekazywane w naszej telewizji, a mimo to – słyszałem z wielu stron – przebieg
Olimpiady nie dał pełnej, rozległej epiki wydarzeń. Nie każdy mógł spędzać noce przy
„telepudle”, a dzienne relacje stały się chaotycznymi powtórkami z powtórek, zagubiono
niezmiernie ważne ekspozycje niektórych szczególnie ważnych i dramatycznych konkurencji,
niejednokrotnie z lekkiej atletyki, która była i jest solą Olimpiady.
Udział polskiej ekipy, przypomnę krótko, przyniósł 16 medali, wśród nich 2 złote:
zapaśnika Andrzeja Wrońskiego i judoki Waldemara Legienia. Ówcześni działacze PKOl-u
twierdzili potem, że osiągnięcia były lepsze niż można było się spodziewać. Może były
lepsze, ale faktem jest, że była to nasza najsłabsza Olimpiada od 30 lat.
Czy pozostaliśmy w tyle jedynie w następstwie kryzysu ekonomicznego? To uproszczenie.
Bułgaria i Rumunia nie są Szwajcarią, a mimo to osiągnęły duże sukcesy. Z kolei niektóre
zamożne kraje żyjące spokojnie miały dla odmiany nikły dorobek medalowy. Współzależność
między zasobnością materialną i równowagą społeczną a wybitnymi osiągnięciami na
Olimpiadach, nie potwierdza się. Gdzie wreszcie jest spokój i pełna harmonia na naszym
zwariowanym świecie?
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Posłowie
To była męka (bardzo przyjemna), te dawne transmisje z najrozmaitszych stadionów. Przy
ustach – mikrofon, i to wszystko. Reporter wciśnięty między ściany drewnianej kabiny, a w
dole boisko. Gdzie tam! Nie było jeszcze monitorów – arcypomocników, które przybliżały
walkę toczącą się w dużym oddaleniu, ani częstych powtórek ważnych akcji podawanych w
zwolnionym ujęciu. Pozwalają przecież rozwikłać tajemnice, kto na pewno był pierwszy, kto
na pewno strzelił bramkę. Kiedyś jedynym orężem reportera sportowego był mikrofon i
gardło. Co kwadrans albo i rzadziej przybiegał do stanowiska chłopiec z kartką odbitą na
powielaczu. To były wyniki, oczywiście, spóźnione. Wcześniej dochodził uszu tylko
bełkotliwy głos stadionowego spikera podającego nieoficjalne informacje. Pomagały tablice
pozostawione na boisku. Czyjeś ręce wsuwały na nie cyfry rezultatów, które gadający do
mikrofonu człowiek jednocześnie spisywał na kartce, którą czasami wiatr porwał i niósł
ponad głowy siedzących poniżej widzów.
Od pewnego czasu sprawozdawcy TV i radia korzystają już z błyskawicznych informacji
wrzucanych na kolorowe monitory stojące przed każdym reporterem. Jest to szczególnie
pomocne w bardziej skomplikowanych relacjach. W lekkiej atletyce, np. akcja toczy się
równocześnie w kilku miejscach. Mnogość konkurencji. Ułatwieniem znacznym stały się
zwolnione ujęcia i ripleje, co reporterowi i oczywiście telewidzowi wyjaśnia, co przed chwilą
stało się naprawdę. Stale pełna informacja.
Rozwój i postęp w sporcie wyraża się nie tylko podniesieniem poziomu wyczynu, ale także
ogromną poprawą warunków, w jakich pracują komentatorzy.
Oto kolejna Olimpiada, po raz pierwszy w Hiszpanii. Na stanowiskach pracować będą
kolejni polscy sprawozdawcy TV i radia, przejęci, tak jak ich poprzednicy, i na pewno równie
starannie przygotowani do pracy. Korzystający z jeszcze lepszej techniki, obstawieni
monitorami, na których, tak jak my w Polsce na naszych telewizorach, widzieć będą nie tylko
walki, ale i perfekcyjną informację mechaniczną: te wszystkie cyfry, nazwiska zawodników,
podające jak szybko biegną, jak pływają, który cios był rozstrzygający, kto prowadzi w danej
serii skoków, jakie były dotychczas rekordy i jaki nowy rekord padł w momencie, kiedy
został ustanowiony.
Trochę inaczej bywało na poprzednich Olimpiadach. Opracowując tę książkę kierowałem
się pragnieniem, aby przybliżyć to, co dawne i wspaniałe w polskim sporcie. Ważne jest
tworzenie pomostu tradycji, a także pewnej wiedzy o minionych sukcesach polskich i
zagranicznych olimpijczyków. Przemknęli przez areny Igrzysk jakby uskrzydleni. Ich wyniki
rozsypały się, ale znaleźć je można w statystycznych tabelach już nieaktualnych rekordów.
Pracowałem, jak umiałem najlepiej, przez całe lata dla olimpijczyków i największą
satysfakcją było, że zyskałem ich życzliwość, a nawet uznanie. Pewnie dlatego dostąpiłem
zaszczytu i dawni polscy olimpijczycy przyjęli mnie do swego grona. W roku 1992 przyznali
mi honorowe członkostwo Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Dziękuję im za to. A
młodym naszym olimpijczykom życzę pomyślnych startów w Barcelonie, wierząc, że będą w
przyszłości godnymi następcami.
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