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Niniejsze opracowanie jest prób  spojrzenia humanisty i mi!o"nika sportu 

na Wa!cz, miasto Pomorza Zachodniego, które nierozerwalnie na przestrzeni 

wieków wspó!tworzy!o losy Polaków i Niemców, a z kolei oni tworzyli cz#sto 

skomplikowan  i dramatyczn  histori# Wa!cza. W tym mie"cie pogranicza krzy-

$owa!y si# nie tylko zawi!e losy lokalnych spo!eczno"ci, ale te$ przeplata!y ró$ne 

kultury, tradycje i obyczaje. Zjawiskiem spo!ecznym, które spina!o w XX wieku 

te wszystkie z!o$one problemy, by! w!a"nie sport.

Wa!cz by! jednym z miast, gdzie w latach dwudziestych i trzydziestych 

minionego wieku Niemcy rozpocz#li budow# o"rodka sportowego. Po wojnie, 

ju$ w polskim Wa!czu, cho% troch# przypadkowo, kontynuowali te prace Polacy. 

Warunki naturalne, którymi to miasto zosta!o obdarzone, sprawi!y i$ jako jego 

mieszka&cy mieli"my znacznie lepsze mo$liwo"ci, aby uprawia% sport, który dla 

wielu Wa!czan sta! si# celem i sensem m!odego $ycia. St d by! ju$ tylko krok 

do wychowania reprezentantów kraju, którzy s!awi c Polsk# na mistrzostwach 

Europy, "wiata i igrzyskach olimpijskich, rozs!awiali równie$ Wa!cz.

Opisuj c te wszystkie zdarzenia w sposób bardziej szczegó!owy, chc# poka-

za% przekuwanie szarej, ma!omiasteczkowej rzeczywisto"ci w sportow  jako"%, 

przed któr  otworzy!y si# najwi#ksze areny sportowe ca!ego "wiata. Jest to te$ 

próba pokazania na zasadach analogii, $e tak jak pojedynczemu sportowcowi, 
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tak równie$ takiemu ma!emu miastu jak Wa!cz potrzebna jest wiara w to, co si# 

robi, racjonalne przekonanie o swoich mo$liwo"ciach, troch# nak!adów inwe-

stycyjnych i nieod! cznego szcz#"cia, aby osi gn % sukces. To bez w tpienia 

uda!o si# Wa!czowi i dzi" ze swym potencja!em materialnym, grup  wybitnych 

sportowców stworzone zosta!o lokalne "rodowisko, które na trwa!e wpisa!o si# 

w sportow  histori# Polski i w "wiatowy ruch olimpijski.

Opracowanie takie by!o mo$liwe po zapoznaniu si# z wieloma materia!ami, 

które w postaci wspomnie& twórców podstaw organizacyjnych wa!eckiego sportu 

znalaz!y si# w moim posiadaniu. Wiele wnios!y te$ $yciorysy i wspomnienia 

wa!eckich olimpijczyków, którzy po sko&czeniu kariery sportowej nadal miesz-

kaj  w Wa!czu lub s  z tym miastem z! czeni wi#zami rodzinnymi b d' zwyk! , 

ludzk  potrzeb  wracania do miejsca swych narodzin.

W szczególny sposób ceni# sobie mo$liwo"%, jaka by!a mi dana w postaci 

spotka& i rozmów z twórc  pot#gi polskiego lekkoatletycznego Wunderteamu 

Panem Janem Mulakiem. To nie tylko ogrom zdobywanej wiedzy, ale te$ praw-

dziwa przyjemno"% wynikaj ca z rozmowy z tym ciekawym i wielce zas!u$onym 

dla polskiego sportu cz!owiekiem.

Zebrany t  drog  materia! przedstawiam w postaci chronologicznego zapisu 

faktów. Do minimum staram si# ograniczy% w!asn  ich interpretacj#, gdy$ oczy-

wisto"% i udokumentowanie tych zdarze& w sposób jednoznaczny pokazuj  rol# 

Wa!cza, jak  odegra! w tworzeniu warunków do uprawiania sportu i wychowaniu 

wielu wybitnych sportowców – polskich olimpijczyków.

Na prze!omie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, a wi#c wówczas, 

gdy Wa!cz le$a! w granicach Rzeszy Niemieckiej, Niemcy rozpocz#li tu budow# 

o"rodka sportowego. By! on jednym z wielu, który mia! zapewni% gospodarzom 

igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku bardzo dobre przygotowanie si# do 

tej "wiatowej imprezy i udowodnienie pot#gi sportu niemieckiego w konkuren-

cjach indywidualnych, zespo!owych, zwyci#stwa w klasyÞ kacji generalnej. O tej 

lokalizacji zdecydowa!y dwie zasadnicze przes!anki:

– warunki naturalne, które tworzy!y pi#kne bukowe lasy oraz nieko&cz ce si# 

dukty po"ród tych lasów i wzd!u$ jeziora Radu&;

– mikroklimat, który jak nigdzie indziej sprawia!, i$ regeneracja si! nast#powa-

!a tu wyj tkowo szybko.

By! to zaczyn i pierwszy kontakt Wa!cza z wielkim sportem oraz ide , jak  

s  igrzyska olimpijskie. Wojna, która wkrótce wybuch!a, zmieni!a bieg historii 

i losy miasta. Po jej zako&czeniu rodzi!o si# tu nowe $ycie. Ju$ w marcu 1945 ro-
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ku zjawili si# pierwsi osadnicy z grup  operacyjn  i pe!nomocnikiem Rz du Tym-

czasowego Stefanem Zaremb . Pierwszymi osadnikami w Wa!czu byli kolejarze 

i pocztowcy. Tworzy!y si# zr#by innych jednostek administracyjnych.

Kilka lat po wojnie rozpocz#to poszukiwania o"rodka, gdzie mo$na by!oby 

organizowa% wiosenne i letnie obozy dla polskich lekkoatletów. Nadle"niczy 

lasów miejskich, marato&czyk, wspó!pracownik Jana Mulaka – Winand Osi&ski 

zaproponowa! Wa!cz. O"rodek na wa!eckiej Bukowinie1 spe!nia! wszystkie sta-

wiane kryteria i warunki, aby w tym czasie i w przysz!o"ci zrealizowa% wa$n  

funkcj# szkoleniow  dla sportu i polskich olimpijczyków. 

Do Wa!cza zacz#li przyje$d$a% polscy lekkoatleci, g!ównie biegacze 

na "rednich i d!ugich dystansach. Tu stworzona zosta!a na prze!omie lat pi#%-

dziesi tych i sze"%dziesi tych pot#ga polskiej lekkoatletyki – s!ynny Wunder-

team. Sta!ymi go"%mi Wa!cza w tym czasie byli najznakomitsi biegacze polscy, 

a jednocze"nie najlepsi na "wiecie: Jerzy Chromik, Kazimierz Zimny, Stanis!aw 

O$óg, Jerzy Makomaski, a nieco pó'niej Witold Baran i Bronis!aw Malinow-

ski. Zupe!nie oddzieln  kart# w tej historii stworzy! najwybitniejszy powojenny 

polski d!ugodystansowiec – Zdzis!aw Krzyszkowiak. W Wa!czu przygotowywa! 

si# do igrzysk olimpijskich w Rzymie, sk d wróci! ze z!otym medalem. W wa-

!eckim o"rodku, na ma!ym le"nym stadionie, ustanowi! te$ rekord "wiata na 

swym koronnym dystansie – 3 km z przeszkodami. By!o to 11 sierpnia 1961 ro-

ku. Kocha! Wa!cz i wiele razy tu wraca!. W!adze i "rodowisko wa!eckich olim-

pijczyków równie$ zawsze pami#ta!y o wielkich dokonaniach sportowych Zdzi-

s!awa Krzyszkowiaka i roli, jak  odegra! w rozs!awieniu naszego miasta. Na 

le"nym stadionie wa!eckiej Bukowiny w 2001 roku miasto ufundowa!o tablic# 

dla upami#tnienia ustanowionego tu rekordu "wiata. Z okazji 700-lecia Wa!cza 

w 2003 roku Rada Miasta nada!a Zdzis!awowi Krzyszkowiakowi, jeszcze za jego 

$ycia, tytu! Honorowego Obywatela. (mier% mistrza olimpijskiego nie pozwoli!a 

mu na odebranie tego zaszczytnego wyró$nienia. Zrobi!y to za niego $ona i dwie 

córki.

Wa!ecka Bukowina rozbudowa!a si# i po wielu zawi!o"ciach organiza-

cyjnych w roku 1995 sta!a si# O"rodkiem Przygotowa& Olimpijskich. W!a"nie 

s!owo „olimpijski”, odmieniane w ró$nych przypadkach, na trwa!e z! czy!o si# 

z Wa!czem. Do !a&cucha tego przyby!o kolejne ogniwo w roku 1964. W!a"nie 

wtedy przyjecha! ze Szczecina do Wa!cza Marian Mat!oka – reprezentant Polski 

1  Wa!ecka Bukowina – teren po!o$ony na zachodnim skraju miasta nad jeziorem Radu&. Nazwa 

pochodzi od 200-letniego lasu bukowego, który porasta ten obszar.
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w kajakarstwie na pierwszych powojennych igrzyskach olimpijskich w Londynie 

w 1948 roku. Pierwsz  prac , jak  wykona!, by!o stworzenie sekcji kajakowej, 

która mia!a sw  siedzib# w OPO Wa!cz. By! jej organizatorem i jednocze"nie tre-

nerem. W kolejnych latach wychowa! wielu wybitnych olimpijczyków. Marian 

Mat!oka robi! to z pasj  i ogromnym po"wi#ceniem, a$ do ko&ca swych dni. 

Zmar! w Wa!czu w 1985 roku. 

Marian Mat!oka skupi! wokó! siebie grup# wspó!pracowników, którzy 

szybko stworzyli system naboru i szkolenia wa!eckiej m!odzie$y w kajakarstwie. 

Wychowankowie odp!acili si# talentem i prac , a ukoronowaniem tego by!y 

tytu!y zdobywane na najwi#kszych imprezach ca!ego "wiata.

Oto najwybitniejsi wa!eccy olimpijczycy:

– Grzegorz Ko!tan – mistrz "wiata z Belgradu i SoÞ i, zdobywca wielu srebr-

nych i br zowych medali, olimpijczyk z Montrealu i Moskwy;

– Kazimierz Górecki – partner w dwójce G. Ko!tana, olimpijczyk z Montre-

alu, zmar! przedwcze"nie na nieuleczaln  chorob# po powrocie z igrzysk 

1976 roku;

– Maciej Freimut – mistrz "wiata z Meksyku, zdobywca wielu medali na naj-

wi#kszych imprezach "wiatowych, olimpijczyk z Seulu, Barcelony i Atlan-

ty;

– Tomasz Goliasz – zdoby! srebrny medal mistrzostw "wiata w P!owdiw i br -

zowy w Meksyku, olimpijczyk z Atlanty;

– Jolanta )ukaszewicz-Sta&czak – olimpijka z Seulu;

– )ukasz Woszczy&ski – olimpijczyk z Aten.

Sporty wodne by!y reprezentowane równie$ przez wio"larzy – wychowan-

ków wa!eckiej Szko!y Mistrzostwa Sportowego. ) cznie by!o to 16 sportowców, 

którzy wzi#li udzia! w igrzyskach w Moskwie, Seulu, Atlancie, Sydney, Atenach 

i Pekinie. W"ród nich tak wybitny sportowiec jak Pawe! Baraszkiewicz, zdo-

bywca srebrnego medalu w Sydney.

Dominacja sportów wodnych jest oczywista. Wa!cz od wielu lat jest cen-

trum szkolenia polskich olimpijczyków w kajakarstwie i wio"larstwie. Ale te$ 

tradycje lekkoatletyczne spowodowa!y, $e i ta dyscyplina sportu wypromowa!a 

kilku Wa!czan, którzy swoimi wynikami sportowymi udowodnili, $e nale$a!o im 

si# miejsce na igrzyskach olimpijskich. Zaszczytu tego dost pili:

– Anna Bukis-Owsiak – rekordzistka Polski w biegu na 1500 m, wicemistrzyni 

Europy z SindelÞ ngen, olimpijka z Moskwy. Urodzi!a si# w Wa!czu 8 wrze"-
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nia 1953 roku. Tu si# wychowa!a, uko&czy!a Liceum Ekonomiczne, a nast#p-

nie AWF w Poznaniu w 1977 roku; 

– Przemys!aw Radkiewicz – olimpijczyk z Atlanty w skoku wzwy$. Urodzi! 

si# w Wa!czu 25 sierpnia 1970 roku. Obecnie mieszka w Warszawie i jest 

trenerem w KS „Skra”.

Dorobek sportowy Wa!cza i wk!ad miasta w sukcesy sportowe naszego 

kraju nie mo$e by% kwestionowany. W okresie powojennym, w tym obecnie 

27-tysi#cznym mie"cie wychowa!o si# ponad dwudziestu olimpijczyków, którzy 

zdobyli kilkadziesi t medali i trofeów na mistrzostwach Polski, Europy, "wiata 

i igrzyskach olimpijskich. Wa!czanie, sportowcy trenuj cy w O"rodku Przygoto-

wa& Olimpijskich oraz uczniowie i absolwenci Szko!y Mistrzostwa Sportowego 

stworzyli wyra'n  grup# spo!eczn , która na trwa!e wpisa!a si# w oblicze ca!ego 

miasta. Mo$emy wi#c wyra'nie powiedzie%, i$ powsta!o wa!eckie "rodowisko 

olimpijskie, skupiaj ce sportowców, którzy przez ca!e lata ci#$ko pracowali na 

swój wynik sportowy. Ich sukces sta! si# równie$ wspania!ym dorobkiem miasta, 

w którym rozpoczynali swe kariery sportowe. 

Tak jednak nie ko&czy si# przygoda i kontakt Wa!cza z wielkim sportem 

i imprezami wymiaru igrzysk olimpijskich. Kilku by!ych olimpijczyków mieszka 

nadal w Wa!czu i pe!ni wa$ne funkcje gospodarcze i spo!eczne. Mi#dzy innymi 

Grzegorz Ko!tan jest radnym Rady Miasta. Z kolei Anna Bukis-Owsiak mieszka 

w Warszawie i jest trenerem w klubie sportowym „Skra”. O"rodek Przygotowa& 

Olimpijskich na wa!eckiej Bukowinie stale go"ci najwybitniejszych przedstawi-

cieli polskiego sportu, a g!ównie olimpijczyków w kajakarstwie i wio"larstwie. 

To zatem nie przypadek wi#c, $e w roku 2003, w rocznic# 700-lecia Wa!cza, 

utworzono w Miejskim O"rodku Sportu i Rekreacji Klub Olimpijczyka. Jest to 

symboliczne zwie&czenie dzia!a& i dokona& wa!eckiego sportu na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesi#ciu lat. Zgromadzono tam wiele cennych pami tek, medali, 

zdj#%, notatek prasowych i spisanych wspomnie&, które oddaj  ducha i atmosfer# 

sportowej rywalizacji, !zy szcz#"cia i gorycz pora$ki, o$ywiaj  atmosfer# igrzysk 

olimpijskich, jak  wspó!tworzyli równie$ wa!czanie – wychowankowie miejsco-

wych klubów i Szko!y Mistrzostwa Sportowego.

A co na przysz!o"%? 

Rozwój bazy materialnej wskazuje na to, i$ sport w Wa!czu b#dzie nadal 

harmonijnie si# rozwija!.

W ostatnich kilku latach powsta!y w Wa!czu trzy pe!nowymiarowe hale 

sportowe, zbudowano dwie kryte p!ywalnie. Wybudowano du$y hotel na 
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Bukowinie, modernizowany b#dzie stadion, zako&czono przebudow# MOSiR 

w naszym mie"cie. Przebudowywany jest tor wio"larsko-kajakowy. COS-OPO 

ma szans# sta% si# zapleczem zbli$aj cych si# mistrzostw pi!karskich 2012. 

Oddano do u$ytku dwa boiska „Orlik” oraz kilka boisk wielofunkcyjnych. 

W 2010 roku rozpocznie si# na Dolnym Mie"cie (nowa dzielnica Wa!cza) budowa 

Euroboiska. Kolejnym, wa$nym obiektem sportowym jest sztuczne lodowisko, 

które zostanie przekazane mieszka&com i sportowcom na prze!omie 2009/2010 

roku. Równie$ w 2010 roku rozpocznie si# zagospodarowanie nabrze$a jeziora 

Radu&, a jego fragment swym wystrojem architektonicznym po"wi#cony zosta-

nie upami#tnieniu polskiego lekkoatletycznego Wunderteamu. 

WA CZ OLIMPIC ENVIRONMENT

Summary

Olympic Environment in Wa!cz is a brief presentation of several aspects and sports 

events which has been, during the XX century and up till now, connected with Wa!cz 

– the city in which I was born, brought up and in which I still live. This is an extremely 

beautiful place on earth. 

It all started when Germans decided to built a sports’ centre which was to be treated 

as a main base for preparation to the Olympic Games in Berlin in 1936. The second world 

war changed the history course in a very important way. After the year 1945 Poles started 

to take decisions concerning Bukowina in Wa!cz. Two great Þ gures appeared in that times 

who had an import inß uence on sports’ life in Wa!cz. Jan Mulak created foundations for 

the future Centre of Olympic Preparations and from the beginnings of the 1950s he built 

the power of Polish, athletics Wunderteam.

Marian Mat!oka, in turn, settled the section of canoeing in 1964 and through the 

next 20 years he brought up young people in Wa!cz – later Olympians, champions of the 

World and Europe. Today, his work is being continued by the others.

The sports’ history of our small town Wa!cz was written in that interesting way. 

It is also the proof that the beginnings of successes lay not in money but in a talent, work 

and of course lucky.  

Translation: Jaros!aw Gu"niczak


