
Załącznik nr 1 

 

Zakres wiedzy związany z I, II i III etapem konkursu „IV Triathlon intelektualny – 50 lat 

sukcesów polskiego sportu 1970 – 2022” 

 

50 LAT POLSKICH SUKCESÓW SPORTOWYCH 

Drogi  uczestniku IV Triathlonu intelektualnego. Przeczytaj poniższe artykuły o polskich sportowcach. 

Wiadomości te są podstawą wymagań w I, II i III etapie konkursu. Jeśli chcesz, poczytaj więcej o polskim 

sporcie, wykorzystaj zasoby Internetu lub inne źródła.  

Polska piłka nożna 

 

Na pierwszy poważny sukces reprezentacji Polski przyszło kibicom czekać do 1972 roku. Wtedy to 

odbywało się w Monachium Letnie Igrzyska Olimpijskie, na które zakwalifikowało się 16 ekip z całego 

świata. Polacy trafili do grupy D, gdzie przyszło im rozgrywać mecze z ekipami Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej, Kolumbii oraz Ghany. Polska drużyna wygrała 5:1 z Kolumbią, 4:0 z Ghaną i 2:1 z NRD. 

Dzięki temu awansowała z pierwszego miejsca do kolejnego grupowego etapu rozgrywek. W grupie 2 Polska 

zmierzyła się z reprezentacją Danii, a w meczu padł remis 1:1. Kolejne spotkanie miało zabarwienie 

polityczne, gdyż był to „mecz przyjaźni” z ZSRR – wygrany przez Polaków 2:1. Trzeci piłkarski pojedynek 

Polaków był przeciwko reprezentacji Maroka, którą biało-czerwoni pewnie pokonali 5:0, awansując tym 

samym do finału rozgrywek. Mecz o złoty medal odbył się pomiędzy reprezentacjami Polski i Węgier 10 

września 1972 roku. Padał rzęsisty deszcz, który utrudniał piłkarzom opanowanie piłki, ale to Węgrzy lepiej 

zachowali się w pierwszej połowie. W 42 minucie do bramki Huberta Kostki trafił Váradi Béla. Po przerwie 

jednak obudził się prawdziwy as całego turnieju – Kazimierz Deyna. Trafił dwukrotnie – w 47 i 66 minucie 

– a Polacy zdobyli złoto. Deyna został też królem strzelców turnieju z dorobkiem 9 bramek na koncie. 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1974 

Mundial ’74 organizowany był przez Republikę Federalną Niemiec, a gospodarze okazali się zwycięzcami 

całego turnieju. Jednakże były to też najlepsze Mistrzostwa Świata dla Polaków, którzy ostatecznie 

wywalczyli trzecie miejsce. W fazie grupowej Polska zgarnęła komplet 9 punktów po wygranych z 

Argentyną (3:2), Haiti (7:0) i Włochami (2:1). Awans do grupy 2 przybliżał Polaków do strefy medalowej 

Mundialu. Wystarczyło tylko wygrać trzy mecze. Ta sztuka udała się przeciw Szwecji (1:0) oraz Jugosławii 

(2:1). Polacy ulegli świetnie dysponowanej kadrze gospodarzy turnieju, a RFN w słynnym „meczu na 

wodzie” triumfowało po jedynej bramce Gerda Müllera. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Pi%C5%82ce_No%C5%BCnej_1974


 

Reprezentacji Polski pozostał mecz o trzecie miejsce, który rozegrali z Brazylią. Jedyną bramkę zdobył król 

strzelców całego turnieju – Grzegorz Lato, który w sumie pokonał bramkarzy na turnieju siedmiokrotnie. 

Warto dodać, że dwa lata później Polacy dorzucili do swoich sukcesów srebrny medal na Olimpiadzie w 

Montrealu.  

Irena Szewińska 

 

Najlepsza lekkoatletka w dziejach polskiego sportu, 7-krotna medalistka olimpijska (1964, 1968, 1972, 1976), 

rekordzistka Polski, Europy i świata (100, 200, 400, w skoku w dal, sztafetach), najlepsza sportsmenka świata 

(1974), działaczka polskiego i międzynarodowego ruchu sportowego, członek MKOl. W swojej karierze 

siedem razy zdobywała medale olimpijskie – trzy razy złoty, dwa razy srebrny i dwa razy brązowy. 

Adam Małysz 

 

"Forma Adama Małysza naprawdę oszołomiła rywali. Gdy przed skokiem Polak zjadł banana z bułką, 

wszyscy inni skoczkowie zaczęli robić to samo" - pisała "Wyborcza" po sensacyjnym zwycięstwie Małysza 

w Turnieju Czterech Skoczni. To w 2001 roku rozpoczęła się wielka kariera Małysza, choć pierwsze zawody 

Pucharu Świata wygrał już w 1996 roku. W ciągu kolejnych 10 lat skoczek narciarski z Wisły zdobył cztery 

medale olimpijskie i sześć medali mistrzostw świata, ustanowił wiele rekordów w historii swojej dyscypliny.  

 

 

 

Medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy siatkarzy 



 

Biało-czerwoni aż trzykrotnie okazali się najlepszą drużyną globu. Po raz pierwszy – pod wodzą trenera 

Wagnera, dwa lata przed złotem olimpijskim, gdy wygrali zawody w Meksyku. W grupie finałowej 

wyprzedzili wówczas ZSRR i Japonię. W 2014 roku drużyna prowadzona przez Stephane’a Antigę w finale 

w Katowicach pokonała Brazylię. Cztery lata później w Turynie z Brazylijczykami wygrał zespół Vitala 

Heynena. Tylko Rosja (wliczając w to dorobek ZSRR) ma na koncie więcej triumfów. Do tego trzeba jeszcze 

dołożyć srebro zdobyte przez Polaków w 2006 roku w Japonii. Mistrzostwa Europy to impreza, która 

przyniosła polskiej kadrze najwięcej medali. Łącznie siatkarze znad Wisły mają na koncie aż osiem krążków. 

Częścią tej kolekcji jest niezwykła seria z lat 1975-1983, kiedy Polska pięć razy z rzędu kończyła turniej na 

drugim miejscu. Za każdym razem wygrywał wówczas zespół ZSRR. Na kolejny medal biało-czerwonych 

trzeba było czekać do 2009 roku. Drużyna z trenerem Danielem Castellanim na ławce sprawiła wówczas 

sensację, wygrywając w finale z Francją i sięgając po złoto. Do tego trzeba doliczyć dwa brązowe medale z 

1967 i 2011 roku. 

Niesamowita Justyna Kowalczyk 

 

Symbol tego, że tytaniczna praca, waleczność i zawziętość może być źródłem całej passy sukcesów. Jest 

najbardziej utytułowanym polskim sportowcem na zimowych igrzyskach. Uprawiała narciarstwo biegowe. 

Zdobyła dwa złota, srebro i dwa brązy. Kolejne siedem medali ma z MŚ, czterokrotnie wygrywała klasyfikację 

Pucharu świata. - Polacy płakali ze wzruszenia? Ludzie! Nie ma co płakać, tylko świętować - mówiła 

Kowalczyk po igrzyskach w Vancouver. 

Złoty Robert Korzeniowski 

Uprawiał chód sportowy, dyscyplinę którą trudno oglądać z zapartym tchem i którą trudno porwać tłumy. Był 

jednak też przykładem perfekcjonizmu w sporcie. Zdobył cztery złote medal olimpijskie, trzy na MŚ i dwa na 

ME. Mało kto był w stanie siedzieć przed telewizorem blisko cztery godziny jego chodu, ale momenty, gdy 

mijał metę widziały miliony Polaków. 

 

Finał Wimbledonu i sukcesy tenisistki Agnieszki Radwańskiej 



 

W 2012 roku Radwańska osiągnęła swój największy sukces. W finale Wimbledonu okazała się być tylko o 

jednego seta gorsza od Sereny Williams. 

Dominator Kamil Stoch 

 

Małysz miał dziesiątki zwycięstw i sukcesów, ale nigdy nie udało mu się zdobyć złota igrzysk olimpijskich. 

Tymczasem Kamil Stoch w Soczi dokonał tego dwukrotnie. 27-latek do wielkich sukcesów musiał dojrzeć. 

Przez pierwsze sezony kariery był w cieniu Małysza, w 2013 roku zdobył dwa medale MŚ, a w kolejnym nie 

miał sobie równych. 

Medale piłkarzy ręcznych 

 

Po latach doczekaliśmy się wielkich sukcesów w tym sporcie. Podopieczni Bogdana Wenty zdobyli srebro 

MŚ w 2007 roku i brąz w 2009, dostarczając niesamowitych emocji kibicom. 

"Cud w Zadarze! Gramy w półfinale!" - pisano po zwycięstwie Norwegami 31:30 na MŚ 2009. Do końca 

zostało 15 sekund. Remis nie dawał awansu ani nam, ani Norwegom, ale to oni mieli piłkę. Trener Bogdan 

Wenta poprosił o czas. "Jak wycofają bramkarza, trzeba przerywać akcję i mamy pustą bramkę. Tylko 

spokojnie, jest dużo czasu." To ostatnie zdanie przeszło do historii. Norweg po wznowieniu gry stracił piłkę, 

dopadł do niej Artur Siódmiak i rzutem spod własnej bramki na osiem sekund przed końcem zapewnił Polsce 

zwycięstwo. 

Pewny jak Tomasz Majewski 

 



Jego złoty medal w pchnięciu kulą na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie był wielką niespodzianką. Polak 

chciał walczyć o medal, ale Amerykanie wydawali się być poza zasięgiem. Majewski pokazał, że czasem nie 

trzeba mieć najlepszych wyników na świecie, tylko wystarczy trafić z formą na kluczowy start. Cztery lata 

później w Londynie, broniąc tytuł udowodnił, że nie ma mowy o przypadku. Majewski udowadnia też na 

każdym kroku, że można odnosić wielkie sukcesy i pozostać cały czas skromną osobą 

Żużel znaczy Tomasz Gollob 

 

Pierwszy medal indywidualnych mistrzostw świata na żużlu zdobył w 1997 roku, ale musiał czekać aż 13 lat, 

by w końcu sięgnąć po złoto. Ikona sportu żużlowego w Polsce, w lidze startuje już 27 sezon, jest rekordzistą 

pod względem ilości biegów i zdobytych w nich punktów. Jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w 

historii zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 7-krotny mistrz świata na żużlu (1 raz 

indywidualnie w sezonie 2010 i 6 razy z drużyną w sezonach 1996, 2005, 2007 i 2009-2011). Osobowość 

Roku 2010 FIM. 30-krotny mistrz Polski w różnych konkurencjach (7-krotny drużynowo, 8-krotny 

indywidualnie, 11-krotny w parze, 3-krotny młodzieżowy indywidualnie i 1-krotny młodzieżowy w parze). 

Zdobył także drużynowe mistrzostwo Wielkiej Brytanii z drużyną Ipswich Witches w 1998 roku i drużynowe 

mistrzostwo Szwecji z drużyną Västervik Speedway w 2005 roku 

Mateusz Kusznierewicz na wodzie i w wodzie 

 

Miał zaledwie 21 lat, kiedy w Atlancie zdobył złoto w prestiżowej klasie Finn. Wydawało się, że może 

zdominować w swojej specjalności przez lata. Wygrywał wiele PŚ i innych zawodów, ale z kolejnych igrzysk 

przywiózł już tylko jeden medal, brązowy zdobyty w Atenach. Cieszył się z niego tak, że z radości wyskoczył 

do wody. Jeden z ambasadorów żeglarstwa w Polsce i polskiego sportu na świecie. 

Robert Kubica 
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Śledziliśmy wraz z całą Polską jego postępy w F1: pierwsze testy, pierwszy start w GP, pierwsze punkty. 

Polak przebijał się szybko i w 2008 roku wygrał GP Kanady. Mówiło się o przejściu do Ferrari i walce o 

mistrzostwo, ale na drodze stanął wypadek i bardzo poważny uraz ręki. 

Marcin Gortat podbija NBA 

 

Gortat trafił do NBA jako wysoki, ale słaby fizycznie zawodnik. W ciągu kilku lat stał się rozpoznawalny i 

ceniony. W 2005 roku w nowojorskiej Madison Square Garden został wybrany w II rundzie Draftu NBA (nr 

57) przez Phoenix Suns, które oddało Polaka do Orlando Magic. 2 sierpnia 2007 roku Gortat podpisał kontrakt 

z Orlando Magic. Zadebiutował 1 marca 2008 przeciwko New York Knicks. Z klubem z Florydy zagrał w 

finale ligi w sezonie 2008/09. Zespół Gortata musiał uznać w nim wyższość koszykarzy Los Angeles Lakers, 

którzy pokonali Orlando Magic 4:1. W kolejnych latach Gortat reprezentował barwy Phoenix Suns (2010–

2013) oraz Washington Wizards (2013–2018). 26 czerwca 2018 trafił do Los Angeles Clippers, na zasadzie 

wymiany za Austina Riversa. 

Otylia Jędrzejczak i złote czasy pływaków 

 

Dawniej były tylko pojedyncze nazwiska: Artur Wojdat, Rafał Szukała, Alicja Pęczak. Jednak na początku 

XXI wieku o polskiej szkole pływania zrobiło się głośno. Otylia Jędrzejczak pobiła rekord świata na 200 m 

motylkiem i zdobyła trzy medale igrzysk w Atenach, ale już z MŚ i ME Polacy wracali z workiem medali. 

Zdobywali je między innymi  Paweł Korzeniowski, Bartosz Kizierowski i Mateusz Sawrymowicz, a ostatnio 

Konrad Czerniak i Radosław Kawęcki. 

Jerzy Dudek i Robert Lewandowski przechodzą do historii 

                         

Polacy byli wicemistrzami olimpijskimi, ale to pokolenie nie osiągnęło później sukcesów ulubionej 

dyscyplinie w naszym kraju, piłce nożnej. Po latach znów graliśmy na Mistrzostwach Świata i Euro, ale nigdy 

nie udało się wyjść z grupy, nawet gdy rywale wydawali się do przejścia. Największe powody do dumy dawały 

więc indywidualne występy. Jerzy Dudek zatrzymał Milan w pamiętnym finale Ligi Mistrzów z 2005 roku, 

kiedy jego Liverpool pokonało AC Milan po pamiętnych rzutach karnych, w których Dudek obronił dwa karne 

w konkursie jedenastek. Robert Lewandowski strzelił cztery gole wielkiemu Realowi Madryt w półfinale LM 

https://sport.onet.pl/orlando-magic
https://sport.onet.pl/los-angeles-lakers
https://sport.onet.pl/phoenix-suns
https://sport.onet.pl/washington-wizards
https://sport.onet.pl/los-angeles-clippers


w sezonie 2012/13. Robert Lewandowski cały czas gra w Bayernie Monachium i strzela gole. W reprezentacji 

grał 128 razy  i strzelił 74 gole.   

"Złotka" niepokonane czyli medale siatkarek 

 

W latach 2003 i 2005 polskie siatkarki nie miały sobie równych w Europie. Prowadzone przez Andrzeja 

Niemczyka Polki potrafiły pokonać wszystkie rywalki, ze świetnymi Rosjankami włącznie. Liderkami kadry 

były Małgorzata Glinka i Katarzyna Skowrońska, które zrobiły potem wielkie międzynarodowe kariery. 

                                                       Polska potęgą w rzucaniu młotem 

 

Zaczęło się od igrzysk w Sydney, gdzie trochę nieoczekiwanie złote medale zdobyli Szymon Ziółkowski i 

Kamila Skolimowska. W kolejnych latach udowadniali, że wcale nie był to przypadek, powiększając kolekcję 

medali z dużych imprez. Teraz ich sukcesy kontynuują Paweł Fajdek, mistrz świata z 2013 roku i Anita 

Włodarczyk, aktualna rekordzistka świata. Wszystkich łączy osoba trenera Czesława Cybulskiego, bodaj 

najlepszego eksperta w tej konkurencji na świecie. Anita Włodarczyk to uczestniczka igrzysk olimpijskich 

w 2008 w Pekinie (4. miejsce), złota medalistka igrzysk olimpijskich w 2012 w Londynie, w 2016 w Rio de 

Janeiro oraz w 2020 w Tokio. Mistrzyni świata z 2009, 2013, 2015 oraz 2017 roku, czterokrotna złota (2012, 

2014, 2016, 2018) i brązowa (2010) medalistka mistrzostw Europy. Zwyciężała w klasyfikacji IAAF Hammer 

Throw Challenge (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), drużynowym czempionacie Starego Kontynentu 

(2009, 2015) oraz w zimowym pucharze w rzutach lekkoatletycznych (2008 i 2009). 

Zimowe medale w biathlonie i łyżwiarstwie 
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Nie tylko skoczkowie narciarscy i Justyna Kowalczyk dawali Polakom radość w zimie. Tomasz Sikora, nie 

mając takiego zaplecza jak jego rywale, wykorzystał swój talent i zdobył srebrny medal igrzysk oraz dwa 

medale MŚ. Sukcesy na igrzyskach przyniosły też nagłą popularność drużynie panczenistek i Zbigniewowi 

Bródce, który okazał się najszybszy w Soczi na dystansie 1500 m, a potem zdobył też brąz w drużynie. 

                                                                        Medale wioślarzy 

 

Robert Sycz i Tomasz Kucharski zdobyli złote medale i w Sydney i Atenach. W arcytrudnej kategorii lekkiej, 

wymagającej nieustannego uważania na wagę i dietę. Sukcesy w wadze lekkiej miała też czwórka bez sternika 

wagi lekkiej mężczyzn (Paweł Rańda, Miłosz Bernatajtys, Bartłomiej Pawełczak, Łukasz Pawłowski), srebrna 

osada podczas igrzysk w Pekinie. Złoto na tych samych igrzyskach zdobyli polscy dominatorzy: Konrad 

Wasielewski, Marek Kolbowicz, Michał Jeliński i Adam Korol. Najwięcej emocji dały jednak kibicom Julia 

Michalska i Magdalena Fularczyk. 

Polskie loty nad poprzeczką 

Skok wzwyż i o tyczce należą do najbardziej emocjonujących konkurencji lekkoatletycznych. Artur Partyka 

zdobył srebro igrzysk w Atlancie, Anna Rogowska brąz w Atenach, ale medali i emocji ta dwójka, a także 

Monika Pyrek dali kibicom mnóstwo. W ostatnich latach nastąpiła zmiana ról: Polki lepiej radzą sobie w 

skoku wzwyż, a Polacy w skoku o tyczce. Medali jednak wciąż przybywa. Kamila Lićwinko w została halową 

mistrzynią świata w 2014 roku w Sopocie, a Paweł Wojciechowski wicemistrzem Europy także w 2014 roku. 

Najbardziej jednak pamiętamy jednak sukces Władysława Kozakiewicza z 1980 roku: 

Władysław Kozakiewicz - skok o tyczce 

 

1974 - srebrny medal na Mistrzostwach Europy 

1975 - rekord Europy, 5,60 m 

1977 i 1979 - złoty medal w halowych Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce 

1980 - złoty medal i rekord świata na Olimpiadzie w Moskwie 

1985 - emigracja do Niemiec 

1986 i 1988 - mistrzostwo Niemiec 

Zdarzyło się to w 1980 roku w Moskwie. Zimna wojna nie znała przerwy, nawet na czas Olimpiady. 

Państwa bloku zachodniego zbojkotowały gry olimpijskie w ZSRR. 



Tego, że także w Polsce nie pałano miłością do Rosjan pod koniec lat 70-tych nie dało się już więcej ukryć. 

Na własnej skórze przekonał się o tym Władysław Kozakiewicz podchodząc do zawodów skoku o tyczce. Po 

każdym oddanym skoku słyszał on gwizdy rosyjskich kibiców. Nawet wtedy, gdy pokonał już wszystkich 

swoich rywali i jako jedyny z uczestników podchodził do skoku o rekord świata. Kozakiewicz przeskoczył 

poprzeczkę i pobił rekord świata; 5,72 metra. Z radości podskoczył, zwrócił się do widowni, położył swoją 

lewą rękę na prawym ramieniu, zacisnął pięść i uniósł ją do góry. Zachowanie polskiego sportowca było 

policzkiem w stronę sowieckich urzędników sportowych i członków partii. Polski ambasador w Moskwie 

został natychmiast wezwany na rozmowy przez obrażonych Rosjan. Kozakiewicz musiał się z tego zajścia 

tłumaczyć. Aby chronić siebie i swojego trenera wyjaśnił, że taki gest wykonuje zawsze wtedy, gdy zdobywa 

rekord świata. Ta ironiczna odpowiedź musiała zostać przyjęta. Po dziś dzień tzn. “gest Kozakiewicza” 

funkcjonuje w polskiej kulturze jako symbol buntu i oporu.  

Aneta Konieczna i medale w kajakach 

 

Aneta Konieczna (dawniej Pastuszka) to ewenement w polskim sporcie. Zdobyła medal igrzysk na trzech 

kolejnych imprezach: brązy w Sydney i Atenach oraz srebro w Pekinie w dwójce na 500 m. W Londynie jej 

passę kontynuowała koleżanka z kajaka z Pekinu, Beata Mikołajczyk, które zdobyła brąz w parze z Karoliną 

Nają. 

Iga Świątek 

 

Zwyciężczyni 3 turniejów WTA w grze pojedynczej, triumfatorka juniorskich turniejów wielkoszlemowych: 

Wimbledonu 2018 w grze pojedynczej oraz French Open 2018 w grze podwójnej dziewcząt w parze z Caty 

McNally. Jest finalistką juniorskiego Australian Open 2017 w grze podwójnej w parze z Mają Chwalińską 

oraz złotą medalistką Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2018 w grze podwójnej dziewcząt w parze z 

Kają Juvan. Po zwycięstwie we French Open 2020, gdzie w meczu finałowym pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1, 

została pierwszym polskim zwycięzcą turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej. W Australian Open w 

tym roku doszła do półfinału. Jest teraz na 4 miejscu rankingu WTA. 

Euro 2012  - to już 10 lat temu! 

Polska i Ukraina gospodarzami Euro 2012 
18 kwietnia 2007 roku ogłoszono, że to właśnie te dwa kraje zorganizują mistrzostwa Europy. Zarówno dla 

Polski, jak i dla Ukrainy, miał być to pierwszy w historii turniej tej rangi. 

Stadiony Euro 2012 
Zgodnie z ofertą czternaste w historii mistrzostwa Europy miały być rozegrane w ośmiu miastach – czterech 

polskich i czterech ukraińskich. Polska zobowiązała się do zbudowania lub modernizacji stadionów w 

Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, a Ukraina w Kijowie, Doniecku, Charkowie i Lwowie.  
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Polska  

Stadion Narodowy w Warszawie: 58 580 kibiców, 3 mecze grupowe (mecz otwarcia), ćwierćfinał oraz 

półfinał  

PGE Arena Gdańsk: 43 615 kibiców, 3 mecze grupowe, ćwierćfinał  

Stadion Miejski we Wrocławiu: 44 416 kibiców, 3 mecze grupowe  

Stadion Miejski w Poznaniu: 43 269 kibiców, 3 mecze grupowe  

 

Ukraina  
Stadion Olimpijski w Kijowie: 70,060 kibiców, 3 mecze grupowe, ćwierćfinał, finał  

Donbas Arena w Doniecku: 51 504 kibiców, 3 mecze grupowe, ćwierćfinał, półfinał  

Stadion Metalist w Charkowie: 38 863 kibiców, 3 mecze grupowe  

Arena Lwów: 34 915 kibiców, 3 mecze grupowe 

Maskotka, hymn i logo ME 2012 w piłce nożnej 

14 grudnia 2009 roku na placu Michajłowskim w Kijowie zaprezentowano hasło mistrzostw – "Razem 

tworzymy przyszłość". Odsłonięto także oficjalne logo turnieju – łodygę z kwiatami w barwach obu 

państw, z której wyrasta piłka. Na wybór maskotki mistrzostw trzeba było poczekać niemal rok. 16 

listopada 2010 roku, w Teatrze Polskim w Warszawie, zaprezentowano Slavka i Slavko. Bliźniacy – Polak i 

Ukrainiec, ubrani byli w stroje piłkarskie drużyn narodowych. Imiona obu maskotek zostały wybrane przez 

kibiców z całego świata. Slavek i Slavko, z 56 procent głosów, wygrali w plebiscycie z dwiema innymi 

propozycjami. Siemko i Strimko otrzymali 29 procent głosów, a Klemek i Ladko zaledwie piętnaście. W 

głosowaniu wzięło udział blisko czterdzieści tysięcy fanów piłki nożnej. Oficjalnym hymnem turnieju została 

piosenka niemieckiej artystki Oceany – Endless Summer. W pamięci polskich kibiców pozostał jednak 

nieoficjalny utwór, w wykonaniu zespołu Jarzębina „Koko koko euro spoko” 

Eliminacje Euro 2012 
Kwalifikacje do mistrzostw Europy w 2012 roku zakończyły się w październiku 2011 roku. Dzięki 

wygranym w swoich grupach eliminacyjnych prawo startu w turnieju wywalczyły Niemcy, Rosja, Włochy, 

Francja, Holandia, Grecja, Anglia, Dania i Hiszpania. Szwecja była najlepsza spośród drużyn, które 

zajęły drugie miejsca, a Chorwacja, Irlandia, Czechy i Portugalia awansowały przez baraże.  

2 grudnia 2011 roku, w Ukraińskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie, odbyło się losowanie faz 

grupowych Euro 2012.  

Grupa A: Polska, Rosja, Grecja, Czechy 

Grupa B: Holandia, Niemcy, Portugalia, Dania 

Grupa C: Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Irlandia 

Grupa D: Ukraina, Anglia, Szwecja, Francja 

Mecze Polski na Euro 2012 

Polska – Grecja 

Biało-czerwoni, na inaugurację Euro 2012, zagrali z reprezentacją Grecji. 8 czerwca 2012 roku na 

Stadionie Narodowym w Warszawie zasiadł komplet widzów, a przed telewizorami transmisję Telewizji 

Polskiej śledziło ponad dwanaście milionów ludzi. Zaczęło się lepiej, niż ktokolwiek mógł podejrzewać. 

W 17. minucie na 1:0 trafił Robert Lewandowski, a przed przerwą – za dwie żółte kartki – z boiska został 

usunięty Sokratis Papastathopulos. Wydawało się, że gracze trenera Smudy turniej rozpoczną od 

zwycięstwa. Po przerwie, pomimo gry w osłabieniu, do ataku ruszyli Grecy. Najwięcej zagrożenia pod 

polską bramką sprawiał wprowadzony w 46. minucie Dimitrios Salpingidis. To on, w 51. minucie, 

wyrównał wynik meczu. W 68. minucie sytuacja Polaków jeszcze bardziej się skomplikowała – czerwoną 

kartkę obejrzał Wojciech Szczęsny, a piłkarze Fernando Santosa stanęli przed szansą, by wyjść na 

prowadzenie. Mistrz Europy z 2004 roku, Giorgios Karagounis podszedł do rzutu karnego. W bramce 

reprezentacji Polski zdążył stanąć już Przemysław Tytoń, który zmienił Macieja Rybusa. – Tytoń i 

Karagounis, a za Tytoniem ściana naszych pragnień – powiedział Dariusz Szpakowski, komentujący tamto 
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spotkanie. Tytoń obronił "jedenastkę", stając się bohaterem narodowym i biało-czerwoni pierwszy mecz 

zakończyli remisem.  

Polska – Rosja 

Oczekiwania wśród kibiców były więc ogromne. Na Stadionie Narodowym, ponownie, zasiadł komplet 

publiczności.Transmisję TVP śledziło ponad trzynaście milionów widzów. W 37. minucie większość z 

nich złapała się za głowę. To właśnie tą częścią ciała prowadzenie rywalom dał bowiem Ałan Dżagojew. 

Do wyrównania, już w drugiej części gry, doprowadził pięknym strzałem Jakub Błaszczykowski. Drugi 

mecz Euro 2012 zakończył się remisem 1:1. 

Polska – Czechy  
O awansie do ćwierćfinału rozstrzygnąć miał więc trzeci mecz – z Czechami. Tym razem Polacy grali już 

nie w Warszawie, a na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. To tam, 16 czerwca 2012 roku, mieli rozprawić 

się z piłkarzami Michala Bilka... Skończyło się jednak inaczej. Bo choć to biało-czerwoni oddali więcej 

strzałów na bramkę, to skuteczniejsi byli Czesi. Trafienie Petra Jiracka z 72. minuty rozstrzygnęło nie 

tylko losy meczu, ale i ustaliło końcową klasyfikację grupy A. Czesi zmagania zakończyli na pierwszym 

miejscu, wyprzedzając Greków. Rosjanie, z czterema punktami, zajęli trzecie miejsce, a Polacy – z zaledwie 

dwoma oczkami – zamknęli stawkę. 

Faza grupowa turnieju zakończyła się 19 czerwca. W najlepszej ósemce, oprócz Czechów i Greków, 

znaleźli się Niemcy, Portugalczycy, Hiszpanie, Włosi, Anglicy i Francuzi.  

 

Grupa A: Czechy, Grecja, Rosja, Polska 

Grupa B: Niemcy, Portugalia, Dania, Holandia 

Grupa C: Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Irlandia 

Grupa D: Anglia, Francja, Ukraina, Szwecja 

Euro 2012: Niemcy – Portugalia 

Faza finałowa 

Walka o awans do półfinału Euro 2012 rozpoczęła się 21 czerwca w Warszawie. Ćwierćfinałową batalię 

rozpoczęło starcie naszych grupowych rywali – Czechów – z Portugalią. Gol Cristiano Ronaldo 

rozstrzygnął, że to gracze z Półwyspu Iberyjskiego awansowali do najlepszej czwórki turnieju.  

Dzień później, w Gdańsku, Niemcy rozprawili się z drugim rywalem biało-czerwonych, Grekami. Gole 

Philippa Lahma, Samiego Khediry, Miroslava Klose i Marco Reusa zapewniły im miejsce w półfinale. Dla 

piłkarzy Fernando Santosa trafiali za to Jorgos Samaras i Dimitris Salpingidis. Rozegrany 23 czerwca 

mecz Hiszpanów z Francuzami był popisem jednego piłkarza. Xabi Alonso w Doniecku odnalazł formę 

strzelecką. Najpierw trafił w 19. minucie, a w doliczonym czasie gry – z rzutu karnego – podwyższył na 2:0. 

Mistrzowie Europy sprzed czterech lat znów mieli zagrać o finał. Stawkę półfinalistów uzupełnili Włosi, 

którzy – po emocjonującym starciu w Kijowie – ograli Anglików w rzutach karnych. Pudła dwóch 

Ashleyów – Younga i Cole'a, dały graczom Cesare Prandellego przepustkę do warszawskiego półfinału.  

27 czerwca, na Donbas Arenie w Doniecku, rozpoczęła się walka o wielki finał. W iberyjskim pojedynku 

Portugalczycy zmierzyli się z Hiszpanami. Choć przez 120 minut nie padła żadna bramka, to kibice z 

pewnością się nie nudzili. Tym bardziej, że o awansie do ostatniego meczu turnieju rozstrzygały rzuty karne. 

Pudła Joao Moutinho i Bruno Alvesa sprawiły, że cztery lata po triumfie na Euro 2008 o obronę trofeum 

mieli powalczyć Hiszpanie. Dzień później, na Stadionie Narodowym w Warszawie, miało dojść do 

rewanżu za półfinał mistrzostw świata w 2006 roku. Wtedy to, po golach Fabio Grosso i Alessandro Del 

Piero Włosi ograli Niemców i awansowali do finału. Na podobne rozstrzygnięcie liczyli gracze 

Prandellego. Ich pragnienia spełnił rozgrywający tego dnia najlepszy mecz w karierze Mario Balotelli. W 

ciągu szesnastu minut strzelił dwa gole, zapewniając Squadra Azzurra bilet do Kijowa. Honorową bramkę 

dla Niemców zdobył Mesut Oezil.  
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Półfinały Euro 2012: 
27 czerwca 2012 Portugalia – Hiszpania 0:0 (k. 2:4) 

28 czerwca 2012 Niemcy – Włochy 1:2 (90+2' Oezil – 20', 36' Balotelli) 

Finał Euro 2012 
1 lipca 2012 roku, na Stadionie Olimpijskim w Kijowie, rozegrano finał Euro 2012. Panujący mistrzowie 

– Hiszpanie – zmierzyli się z Włochami. Mistrzowie Europy z 2008 roku dominowali od początku. Swoją 

przewagę potwierdzili w 14. minucie, za sprawą trafienia Davida Silvy. Do przerwy, po golu Jordiego Alby, 

było już 2:0. W drugiej części spotkania kolejne bramki zdobyli Fernando Torres i Juan Mata. Hiszpania, 

jako pierwsza drużyna w historii, obroniła tytuł najlepszej drużyny na Starym Kontynencie.  

Hiszpania – Włochy 4:0 (14' Silva, 41' Alba, 84' Torres, 88' Mata) 

Statystyki Euro 2012 
Najstarszym strzelcem gola był za to reprezentant gospodarzy – Ukrainiec Andriej Szewczenko. 

Zdobywając bramkę w meczu ze Szwecją miał 35 lat i 257 dni. W starciu z tym samym rywalem trafił także 

najmłodszy strzelec turnieju – Danny Welbeck. Miał 21 lat i 203 dni. Jedynego gola samobójczego strzelił 

za to inny z Anglików – Glen Johnson. W 31 meczach Euro 2012 padło łącznie 76 bramek, co dało 

średnią 2,45 gola na mecz. Choć biało-czerwonym nie powiodło się na mistrzostwach Europy, to na 

pocieszenie tytuł miss turnieju przypadł Polce. Natalia Siwiec została okrzyknięta najładniejszą fanką Euro 

2012.  

 

Maria Liktoras 

 

Maria Liktoras, ukr. Марія Лікторас (ur. 20 lutego 1975 w Mineralnych Wodach) – polska siatkarka 

narodowości ukraińskiej, grająca na pozycji środkowej, reprezentantka Polski. Mistrzyni Europy w 2003. Do 

1997 występowała w ukraińskim zespole Dynamo Jenestra Odessa. W 1997 przeszła do ligi polskiej. Była 

zawodniczką Chemika Police (1997–1998) i Nafty Piła (1998–2003). Od 2003 grała w zespole Winiary 

Kalisz, a od 2006 w rosyjskim klubie Bałakowskaja AES Bałakowo. Następnie była siatkarką moskiewskiego 

Dinama. Polskie obywatelstwo uzyskała w 2001, a w 2003 zadebiutowała w reprezentacji Polski. W tym 

samym roku wywalczyła złoty medal na mistrzostwach Europy. W mistrzostwach Europy w 2005 nie wzięła 

udziału z powodu kontuzji. W 2008 została powołana przez Marca Bonittę na igrzyska olimpijskie w Pekinie, 

po których (razem z Małgorzatą Glinką-Mogentale) zakończyła karierę reprezentacyjną. W reprezentacji 

wystąpiła łącznie 173 razy. 

Michał Śliwiński - 3 złote medale mistrzostw świata 
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Michał Śliwiński, ukr. Михайло Сливинський - ur. 5 lutego 1970 w Dobrotworze, ZSRR) – kajakarz 

specjalizujący się w konkurencjach sprinterskich, reprezentujący w trakcie swojej kariery Związek Radziecki, 

Wspólnotę Niepodległych Państw, Ukrainę i Polskę. Sześciokrotnie zdobywał złoty medal mistrzostw świata 

w kajakarstwie, ma również w dorobku dwa srebrne medale olimpijskie. 

Andrzej Kozłowski 

 

Andrzej Kozłowski (ur. 29 czerwca 1968 w Kijowie) – polski sztangista, medalista mistrzostw Europy, 

trener, olimpijczyk z Barcelony 1992. Jako junior w roku 1988 (w barwach Ukrainy) wywalczył brązowy 

medal mistrzostw Europy Juniorów i brązowy medal mistrzostw świata juniorów. W roku 1992 otrzymał 

polskie obywatelstwo. W latach 1992-1995,1997, 1999, 2003 zdobył tytuł mistrza Polski w wadze średniej. 

W roku 2001 wywalczył srebrny medal mistrzostw Polski w wadze średniej. Mistrz Europy z roku 1995 w 

wadze średniej oraz trzykrotny brązowy medalista (w wadze średniej) mistrzostw Europy w: Sofii (1993), La 

Corunie (1999) i Loutraki (2003). Na igrzyskach w Barcelonie zajął 4. miejsce w wadze średniej.  

Jekatierina Kurakowa – łyżwiarka 

 

Jako reprezentantka Polski zadebiutowała 27 lipca 2019 podczas seniorskich zawodów Minto Summer Skate, 

które wygrała pomimo wykonania programu krótkiego do muzyki z jej programu dowolnego (powodem było 

złe nagranie płyty w studio). 5 września 2019 zadebiutowała jako reprezentantka Polski w międzynarodowych 

zawodach z cyklu Junior Grand Prix w Rydze zdobywając 58,65 punktów za program krótki (6. miejsce). 

Następnego dnia zdobyła 117,32 pkt za program dowolny, co dało jej 5. miejsce w zawodach z notą łączną 

175,97 pkt. Był to najlepszy występ reprezentantki Polski w cyklu zawodów JGP od 18 lat. 11 października 

2019 otrzymała polskie obywatelstwo. Na mistrzostwach Europy 2020 zajęła 10. miejsce. Dwa miesiące 

później sezon zakończyła w pierwszej 10 mistrzostw świata juniorów, gdzie uplasowała się na 7. pozycji. 

Samodzielne treningi pozwoliły jej na zdobycie trzeciego tytułu mistrzyni Polski, ale nie wystarczyły do 

wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej na mistrzostwach świata 2021 w Sztokholmie, gdzie zajęła dopiero 32. 

miejsce i odpadła po programie krótkim. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego nie zrezygnował ze 

wsparcia jej kariery i kilka miesięcy później Kurakowa wyjechała do Włoch, gdzie rozpoczęła treningi u 

Lorenzo Magriego.  
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Sezon olimpijski 2021/2022 Kurakowa rozpoczęła od startów w zawodach z cyklu Challenger Series. Na 

Lombardia Trophy 2021 zajęła drugie miejsce ustępując jedynie Amerykance Alysie Liu. Drugie miejsce, 

również za Liu, wywalczyła w Nebelhorn Trophy 2021, gdzie srebrny medal zapewnił jej kwalifikację 

olimpijską na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 w Pekinie. Udział Kurakowej na igrzyskach w 2022 roku 

to powrót polskiej solistki do zmagań w zawodach tej rangi po 12 latach. W pierwszej części sezonu zdobyła 

także brązowy medal na Warsaw Cup 2021 oraz dwukrotnie plasowała się na dziewiątej pozycji w zawodach 

z cyklu Grand Prix, Skate America i Rostelecom Cup. W międzyczasie po raz czwarty z rzędu została 

mistrzynią Polski. Na początku stycznia 2022 roku wzięła udział w mistrzostwach Europy 2022 w Tallinnie, 

gdzie zaprezentowała nowy program krótki do Sentymentalnego Walca Czajkowskiego i pobiła punktowe 

rekordy życiowe obu segmentach i nocie łącznej. Zajęła piąte miejsce, najwyższe w historii dotychczasowych 

startów polskich solistek w mistrzostwach Europy.  

Pekin 2022 

Brązowy medal skoczka narciarskiego Dawida Kubackiego w skokach narciarskich na małej skoczni: 
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