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PROGRAM I
 5.10  Przysięga – serial 
 6.00  Elif – serial 
 6.50  Spiszmy  się  jak  na  rolników 

przystało! – magazyn 
 7.00  Transmisja  Mszy  Świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej na 
Jasnej Górze

 7.30  Spiszmy  się  jak  na  rolników 
przystało!

 7.45  Audycje  Komitetów  Wybor-
czych 

 8.00  Wiadomości 
 8.10  Pogoda poranna
 8.15  Kwadrans polityczny 
 8.40  Okrasa łamie przepisy
 9.20  Ranczo –  serial  TVP 
10.20  Komisarz Alex – serial
11.05  Ojciec Mateusz – serial 
12.00  Wiadomości 

12.10  Agrobiznes 
12.30  Agropogoda magazyn
12.35  Magazyn Rolniczy 
12.55  Natura w Jedynce – serial dok. 
13.20  Natura w Jedynce – Cudowny 

świat przyrody – serial dok. 
14.00  Elif – serial  
15.00  Wiadomości 
15.10  Pogoda 
15.15  ALARM! – magazyn 
15.30  Film dok.
15.55  Przysięga – serial  
16.40  Audycje  Komitetów  Wybor-

czych
17.00  Teleexpress 
17.20  Pogoda
17.25  Jaka to melodia? – teleturniej 
17.55  Uśmiech losu serial 
18.55  Jeden z dziesięciu – teleturniej 
19.25  Sport 
19.30  Wiadomości 
20.10  Pogoda 
20.14 ALARM! – magazyn 

20.35  La Bandida – serial  
21.30  W  pogoni  za  zbrodniarzem  –  

film sens.  
23.25  Sunset  Park:  Gra  o  wszystko 

– film 
 1.05  American Crime Story – Spra-

wa O. J. Simpsona – serial 
 2.05  SEAL Team – komando Foki 

– serial 
 2.50  Ocaleni reality show 
 3.55  Królowie śródmieścia – serial  
 4.45  Notacje cykl dok.
 4.55  Zakończenie dnia

PROGRAM II
 4.40  Cafe piosenka talk-show 
 5.10  Doktor  z  alpejskiej  wioski  – 

nowy rozdział – serial  
 6.00  Audycje  Komitetów  Wybor-

czych 
 6.15  Anna Dymna – spotkajmy się 
 6.50  Bądźmy razem  
 7.30  Pytanie na śniadanie

11.25  Rodzinka.pl – serial 
11.55  Barwy szczęścia – serial  
12.30  Koło fortuny – teleturniej 
13.05  Va Banque – 
leturniej 
13.40  Alternatywy 4 – odc. 7/9 – Spi-

sek –  serial  TVP 
14.45  Audycje  Komitetów  Wybor-

czych 
15.00  Ja to mam szczęście! – ulubio-

ne skecze  
15.10  Doktor  z  alpejskiej  wioski  – 

nowy rozdział – serial  
16.00  Koło fortuny – teleturniej 
16.35  Familiada – teleturniej 
17.10  Więzień miłości – serial 
18.00  Panorama 
18.20  Pogoda
18.30  Va Banque – teleturniej 
18.55  Gotowi do gotowania. Start! – 

magazyn kulinarny 
19.30  Barwy szczęścia – serial  TVP 
20.05  Wirtuoz – thriller 
21.40  Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna Trasa Dwójki – Ostróda 
23.10  Ugotowany – film 
 1.00  Tożsamość – thriller 
 2.40  Nieracjonalny  mężczyzna  –  

komedia 
 4.15  Zakończenie dnia

PROGRAM I
 5.25  Sprawa dla reportera 
 6.20  Rok w ogrodzie 
 6.45  Rok w ogrodzie Extra 
 7.00  Transmisja  Mszy  Świętej 

z Sanktuarium Matki Bożej na 
Jasnej Górze

 7.35  Fascynujący Schwarzwald
 8.00  Pełnosprawni – magazyn 
 8.25  wojsko – polskie.pl
 8.55  Studio Raban 
 9.20  Rodzinny  ekspres  –  Mów  za-

wsze  życzliwie  o  drugich  nie 
mów źle o bliźnich magazyn 

 9.55  Płonące siodła – komedia 
11.35  Fascynujący świat – Tajemni-

ce Paryża  

12.50  Przyrodnik  na  tropie  –  cykl 
dok. 

13.30  Okrasa  łamie przepisy – ma-
gazyn kulinarny 

13.55  Z pamięci – felieton 
14.05  Pensjonat nad rozlewiskiem – 

–  serial TVP 
15.05  Ojciec Mateusz – serial 
16.05  Postaw na milion – teleturniej 
17.00  Teleexpress –  
17.15  Pogoda
17.25  Piłka nożna – PKO Ekstrakla-

sa: 35. kolejka: Legia Warsza-
wa – Cracovia

19.30  Wiadomości 
20.10  Pogoda 
20.15  ALARM! – magazyn 
20.35  La Bandida – serial 
21.35  Hit na sobotę – Czarne złoto 

film przygodowy 

23.55  Oddział Delta – film fab.  
 2.10  W  pogoni  za  zbrodniarzem  –  

film sens.  
 4.00  Zaginiona – serial 
 4.50  Z pamięci – felieton 
 4.55  Zakończenie dnia

PROGRAM II
 5.05  Cafe piosenka talk-show 
 5.35  Doktor  z  alpejskiej  wioski  – 

nowy rozdział – serial 
 6.30  Dla niesłyszących – M jak mi-

łość – serial TVP 
 7.30  Pytanie na śniadanie 
11.35  To  je  Borowicz.  Podróże  ze 

smakiem. – magazyn kulinarny 
12.10  To był Festiwal! – widowisko 

muzyczne 
13.25  Va Banque – teleturniej 
14.00  Familiada – teleturniej 

14.35  Koło fortuny –  teleturniej 
15.15  Szansa na sukces. Opole 2020 

widowisko muzyczne 
16.20  Rodzinka.pl – serial  TVP 
16.50  Kabaretowe  Lato  Dwójki  – 

program rozrywkowy 
17.45  Słowo na niedzielę 
18.00  Panorama 
18.25  Pogoda
18.40  Na dobre i na złe – serial TVP 
19.30  Spiszmy  się  jak  na  rolników 

przystało! 
19.35  Lajk! 
20.05  Tożsamość – thriller  
21.35  To był Festiwal! – widowisko 

muzyczne 
23.00  Wirtuoz – thriller 
 0.45  Jennifer 8 – dramat 
 2.55  W płomieniach uczuć – film 
 4.30  Zakończenie dnia

Odmrażanie  gospodarki  i  życia  społecznego  w 
warunkach szalejącej pandemii  jest  sprawą wyjątko-
wo  trudną  a  powodzenie  uzależnione  jest  od  naszej 
wspólnej  odpowiedzialności  i  przestrzegania  wy-
mogów  sanitarnych.  Gros  ludzi  w  obawie  o  własne 
zdrowie  i  życie,  a  także  współobywateli  stara  się  im 
sprostać.  Niestety  nie  brak  też  przykładów  lekcewa-
żenia tych zasad współżycia społecznego. Najbardziej 
rażące  są  te dotyczące  ludzi  znanych o głośnych na-
zwiskach w świecie, którzy z tej racji powinni świecić 
przykładem, być wzorcem do naśladowania. 

W  ostatnim  czasie  wśród  znanych  sportowców  nie-
chlubnym przykładem braku odpowiedzialności stał się 
najlepszy  tenisista  świata,  Serb  Novak  Djoković.  Otóż 
podczas  tradycyjnego  pokazowego  turnieju  na  Bałka-
nach on  i kilku uczestniczących w grach kolegów zaba-
wiło się świetnie w nocnym klubie w Zadarze, po czym 
okazało się, że są zakażeni koronawirusem.

No cóż, można powiedzieć, że należało się tego spo-
dziewać, zważywszy na osobliwe poglądy tego wielkiego 
mistrza  tenisa.  Przed  fatalną  wpadką  ogłosił:  Jestem 
przeciwny szczepieniom, nie chcę, aby ktokolwiek zmu-
szał mnie do nich, bym mógł podróżować.

W środowisku jest on znany z dość osobliwych po-
glądów.  Niedawno  stwierdził:  Znam  pewnych  ludzi, 
którzy  poprzez  przemiany  energetyczne,  siłę  modli-
twy  i  moc  wdzięczności  przekształcali  najbardziej 
toksyczny  pokarm  lub  nawet  najbardziej  toksyczną 
wodę w wodę zdrową. Naukowcy udowodnili bowiem, 
że molekuły w wodzie mogą reagować na nasze emo-
cje i wypowiedziane słowa.

Novak Djoković wierzy, że duchowy rozwój poma-
ga w zwyciężaniu na korcie i pozostaje pod wpływem 
doradców, którzy utwierdzają go w tym przekonaniu. 
Pierwszym symptomem tej wiary było zatrudnienie w 
2010  roku  lekarza  i  dietetyka,  specjalisty  medycyny 
chińskiej dr. Igora Cetojevicia, który położył kromkę 
białego chleba na brzuchu tenisisty i stwierdził, że ten 
cierpi na celiakię i zalecił dietę bezglutenową.

Doradcy się zmieniali i kontrowersyjnych poglądów 
Djokoviciowi  przybywało.  Należy  sądzić,  że  wszyst-
ko zaczęło  się od wychowania w domu rodzinnym w 
duchu wielkiej religijności. Uczyniło go podatnym na 
wpływy  różnych  swego  rodzaju  guru.  Nie  przeszka-
dzało to nikomu dopóki Djoković w dobie koronawi-
rusa nie  zaczął głosić  teorii  jak  ratować  świat przed 
zarazą.  Koledzy  tenisiści,  w  tym  Rafael  Nadal,  za-
powiedzieli, że Serb musi się zaszczepić, jeśli będzie 
chciał grać w tenisa i z nimi podróżować.

Przytoczony  przykład  dowodzi  jak  ważne  jest  prze-
strzeganie  przepisów  sanitarnych,  by  można  było  kon-
tynuować  odmrażanie  życia  sportowego,  stopniowe 
znoszenie  zakazów  i  powrót  do  zawodów  z  udziałem 
publiczności. Bez widzów i ich dopingu nie ma wielkich 
emocji, których źródłem jest rywalizacja sportowa.

W chwili, gdy piszę ten felieton nie wiadomo jak wy-
glądać będzie tegoroczny tenisowy sezon. Organizato-
rzy wielkich turniejów jak US Open czy Rolad Garros, 
a  także  kierownictwo  ATP  mają  trudny  problem  do 
rozstrzygnięcia. Zarówno jednak oni jak i kibice teni-
sa nie tracą nadziei, że wcześniejsze plany da się zre-
alizować,  mimo  katastrofy  Djokovicia.  I  liczą,  że  tak 
nieodpowiedzialne zachowania w gronie tenisistów już 
się nie powtórzą. Mimo, że to wirus rozdaje karty.

KIBIC

Pełna  subtelnego  humoru  polsko-
-wietnamska historia, w której detale 
mówią więcej niż słowa, opowiadają-
ca o bliskości i wyobcowaniu, małych 
radościach i upartym dążeniu do celu. 
Dziesięcioletnia  Maja  ukrywa  przed 
kolegami  z  klasy  tradycyjne  drugie 
śniadanie,  które  co  rano  przygoto-
wuje  jej  tata,  pan  Long,  wietnamski 
kucharz, wybitny  specjalista od zupy 
pho, starający się znaleźć własną dro-
gę w gnającej do przodu warszawskiej 
rzeczywistości. Kiedy  jego wieloletni 
szef wraca do rodzinnego kraju, boha-
ter musi się zmierzyć z wymaganiami 
nowego  właściciela  restauracji:  opa-
nowanie kolejnych umiejętności kuli-
narnych to jednak znacznie mniejsze 
wyzwanie niż samodzielne wychowy-
wanie  coraz  bardziej  dorosłej  i  nie-
zwykle spostrzegawczej córki.

Wietnamczycy  są  jedną  z  naj-
większych  mniejszości  etnicznych  w 
naszym  kraju.  Urodzona  w  Japonii 
Marika  Bobrik,  która  ukończyła  re-
żyserię  w  Szkole  Filmowej  w  Łodzi, 
postanowiła  opowiedzieć  o  nich  w 

swoim  pełnometrażowym  debiucie. 
Kiedy  przyjechała  do  Polski  w  2002 
r.  nie  miała  nawet  pojęcia  skąd  po-
chodzą. Mieszkała przez jakiś czas w 
Wielkiej  Brytanii  i  była  przyzwycza-
jona  do  różnorodności.  A  ponieważ 
sama  jest  obcokrajowcem,  zwrócili 
jej  uwagę,  a  poza  tym  chciała  zrobić 

film o ich tradycyjnej zupie pho. Jest 
ona tak naprawdę bardzo podobna do 
japońskiego  ramenu,  także  z  maka-
ronem  i  warzywami.  Nie  zamierzała 
jednak  realizować  obrazu  o  japoń-
skim  kucharzu,  gdyż  byłaby  to  dość 
szczególna  osoba.  Obrała  sobie  za 
cel pokazanie kogoś, kto  się  specjal-
nie nie wyróżnia, a pomysł na postać 
wietnamskiego  kucharza  pojawił  się 
dość naturalnie.

Reżyserka  opowiadała  o  zaintere-
sowaniu  zupą  pho:  „Po  raz  pierwszy 
spróbowałam  tego  dania  w  Nowym 
Jorku,  ale  tak  naprawdę  musiałam 

poznać  ją  w  Polsce.  W  kulturze  ja-
pońskiej ramen jest czymś, co można 
zjeść tanio i szybko. Jest ciepły i daje 
poczucie komfortu, wszyscy go lubią, 
bo to takie „przyjazne” jedzenie. Ko-
jarzy mi się z wszystkimi zabieganymi 
ludźmi pracującymi w korporacjach – 
nie mają wiele czasu, nie chcą ubierać 
się elegancko do restauracji i marno-
wać  czas  na  wybieranie  drogich  win 
do posiłku, zwłaszcza w porze lanczu. 
Ramen  i  pho  to  prosta  sprawa:  wy-
chodzisz,  jesz,  wracasz  do  pracy  jak 

szybko się da. Widzę w niej coś znajo-
mego, pho to potrawa bliska ludziom.

Obrazy  poświęcone  kulinariom 
stały  się  bardzo  popularne  na  prze-
strzeni ostatnich lat. Pokazanie przy-
gotowywania  posiłków  to  sposób  na 
opowiedzenie o czymś innym, w tym 
przypadku  o  rodzinie  i  tożsamości. 
Celem Bobrik nie było nakręcenie fil-
mu o pho w dosłownym sensie a raczej 
o  uczuciach,  jakie  są  z  tym  daniem 
powiązane.  O  tym,  co  daje  ludziom. 
Wiadomo, że jeśli mama robi dosko-
nały  sernik,  to  będzie  on  zawsze  o 
niej  przypominał.  Reżyserce  wydało 

się to niesamowicie filmowe. Widzia-
ła tez obraz „Kwiat wiśni  i czerwona 
fasola”  Naomi  Kawase  i  choć  nie 
inspirowała  się  nim  bezpośrednio, 
z  pewnością  ukazuje  on  szczególny 
stosunek  Japończyków  do  jedzenia. 
Zupa stała się dla niej jedynie pretek-
stem  dla  poruszenia  wielu  różnych, 
ważnych kwestii: domu, pracy, relacji 
z ludźmi i oczywiście rodziny.

Bobrik  pokazuje  w  filmie  ludzi 
nieprzyzwyczajonych  do  obecności 
obcokrajowców,  co  komentowała: 
„Myślę,  że  taką postawę można za-
obserwować  w  wielu  miejscach,  nie 

tylko w Polsce. Która,  swoją drogą, 
jest  i  tak  bardziej  tolerancyjna  niż 
zamknięta  przed  światem  Japonia. 
To coś, co wszyscy robimy jak ludzie 
–  lubimy  wrzucać  wszystko  do  jed-
nego worka. Myślę, że mój film po-
kazuje mimo wszystko, że tolerancja 
jest możliwa. Na pewno znajduje ją i 
mój bohater, i jego córka. Maja cho-
dzi  do  polskiej  szkoły,  czuje  się  w 
niej u siebie. Jej problemy nie wyni-
kają z relacji ze środowiskiem, to jej 
własne emocje. Wiele osób wokół tej 
rodziny stara się pomóc – jak polska 
babcia, która chce dać im pieniądze 

na nową pralkę. To Long odmawia, 
starając się utrzymać narzuconą so-
bie  samemu  dyscyplinę.  Przeżywa-
jąc  zmiany  w  restauracji,  czuje,  że 
ktoś zabrał mu jego świat, czuje się 
wyobcowany, ucząc się przygotowy-
wać  sushi,  ale  w  końcu  to  akceptu-
je.  Gotowanie  jedzenia  spoza  jego 
kultury nie sprawia, że przestaje być 
tym, kim jest”.

Reżyserka podkreślała:  „Kamera 
towarzyszy  bohaterom,  ale  nie  pa-
trzy im cały czas w twarz. Chciałam 
cofnąć się o krok, by móc skupić się 
na  ich  małych  rytuałach.  Na  czyn-
nościach, które powtarzają każdego 
dnia:  gotowaniu,  prasowaniu,  przy-
gotowywaniu  do  pracy  i  do  szkoły. 
Każdego dnia  są  takie  same, a  jed-
nak coś w nich się zmienia, choć ta 
różnica  może  być  bardzo  subtelna. 
Ważne  było  dla  mnie,  by  pokazać 
także ich otoczenie. Przedmioty, do 
których  są  przywiązani,  i  których 
używają. Rzeczy, które mają równie 
duże  znaczenie  jak  mimika.  To,  co 
na  co dzień  towarzyszy bohaterom, 
mówi wiele o ich sytuacji”.

WIDZ

      

„SMAK PHO”: RODZINA I TOŻSAMOŚĆ

10-12 VII

PROGRAM I
 5.15  Klan – telenowela TVP 
 5.35  Klan – telenowela TVP 
 6.05  Słownik polsko@polski – talk – 

show prof. Jana Miodka 
 6.35  wojsko – polskie.pl  
 7.00  Transmisja  Mszy  Świętej 

z  Sanktuarium  Bożego  Miło-
sierdzia w Łagiewnikach

 8.00  Tydzień 
 8.30  Zakochaj się w Polsce – Szwaj-

caria Połczyńska 
 9.00  Ziarno – Poza zasięgiem 
 9.30  Sekundy, które zmieniły życie 
 9.55  Syzyfowe prace – serial TVP 
10.55  Krzyżacy.  Powstanie,  potęga 

i upadek –  film dok. 
11.55  Między ziemią a niebem 

12.00  Anioł Pański
12.15  Między ziemią a niebem 
12.50  Wadowickie  spotkania  ze 

Świętym  Janem  Pawłem  II  – 
Wezyr i Kfiatek cykl dok. 

13.15  Wydry i ich sekrety –  film dok.  
14.15  Z pamięci – felieton 
14.25  Weterynarze z sercem  
15.05  Komisarz Alex – serial krymi-

nalny TVP 
16.05  Postaw na milion – teleturniej 
17.00  Teleexpress 
17.20  Pogoda
17.30  Blondynka – serial TVP 
18.30  Jaka to melodia? – teleturniej
19.25  Sport 
19.30  Wiadomości 
20.05  Pogoda
20.10  La Bandida – serial 
20.55  Wieczór wyborczy 
21.40  Ośmiu  wspaniałych  –  reality 

show 

22.40  Miłość na Bora Bora – kome-
dia romantyczna  

 0.25  Czarne złoto – film 
 2.40  Oddział Delta – film fab.  
 4.50  Z pamięci – felieton 
 4.55  Zakończenie dnia

PROGRAM II
 5.00  Cafe piosenka talk-show 
 5.30  Dla  niesłyszących  –  Słowo  na 

niedzielę  –  Niecelny  siewca 
czyli droga donikąd?  

 5.40  Doktor  z  alpejskiej  wioski  – 
nowy rozdział – serial Niemcy  

 6.30  M jak miłość – serial TVP 
 7.20  Spiszmy  się  jak  na  rolników 

przystało!
 7.30  Pytanie na śniadanie  
11.25  Spiszmy  się  jak  na  rolników 

przystało! 
11.30  Gwiazdy w południe – Sułtani 

westernu –  komedia 

13.25  Va Banque – teleturniej 
14.00  Familiada – teleturniej 
14.35  Koło fortuny – teleturniej 
15.15  Szansa na sukces. Opole 2020 

– widowisko muzyczne 
16.20  Rodzinka.pl – serial  TVP 
16.50  Zmiennicy – serial TVP 
18.00  Panorama 
18.25  Pogoda
18.30  Na dobre i na złe – serial
19.25  Spiszmy  się  jak  na  rolników 

przystało! 
19.30  Na sygnale – serial fabularyzo-

wany TVP 
20.05  Lato, muzyka, zabawa. Waka-

cyjna Trasa Dwójki  
22.40  Nieracjonalny  mężczyzna  –  

komedia 
 0.20  Wojna Hanny – dramat USA 
 3.05  Dama  Kameliowa  –  melodra-

mat
4.50   Zakończenie dnia

 –  słaby
  –  średni
   –  dobry
    –  bardzo dobry
     –  wybitny

PECH MISTRZA 
RAKIETY
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POZIOMO:
1. muł,  osad,  4. zgromadzenie  czarownic,  7. bohater,  9. ośmio-

osobowy zespół,  11. urzędowa opłata,  13. podstawa,  14. dźwięk 
z muszli, 15. ciernisty krzew, 16. podróż statkiem,  18. obraz  cer-
kiewny, 21. drapieżna jaszczurka, 23. stolica Grecji, 25. uwodziciel, 
26. zamiata bez miotły. 

PIONOWO:
1. bywa  przy  kości,  2. zastąpiony  przez  euro,  3. bar  z  majtka-

mi,  4. sterta,  5. pejcz,  6. indiański  bożek,  8. ból  ucha,  10. eunuch, 
12. miasto  w  Podlaskiem,  15. zimowe  legowisko  niedźwiedzia, 
17. uczta  pogrzebowa,  19. w  świecy,  20. dawny okręt,  22. ischias, 
24. okres w dziejach Ziemi. 

  (R)

MUSZELKA 
Morze już jej 
nie kołysze.
Obudziła się 

na plaży.
W jakie ręce
teraz trafi?
O dobrych 

po cichu marzy.
Kącik poetycki Kaliny Beluch

Urodził  się  15  stycznia  1907  r. 
w Warszawie, w rodzinie urzędnika 
kolejowego Klemensa Kusocińskie-
go  oraz  Zofii  Śmiechowskiej.  Miał 
pięcioro rodzeństwa − dwóch braci 
i  trzy  siostry.  Najstarszy  brat  Zyg-
munt zaangażowany był w działania 
niepodległościowe  i  został  w  1905 
roku zmuszony do emigracji. Zginął 
podczas I wojny światowej w Paryżu. 
Drugi  Tadeusz,  podoficer  2  pułku 
szwoleżerów, zginął w 1920 r. w wal-
kach pod Zamościem.

Przyszły  mistrz  olimpijski  spę-
dził  dzieciństwo  w  Ołtarzewie  pod 
Ożarowem  Mazowieckim,  gdzie 
pomagał  rodzicom  w  pracy  w  go-
spodarstwie rolnym. Nie wykazywał 
wielkiego zapału do nauki, w prze-
ciwieństwie  do  ćwiczeń  fizycznych, 
do których ciągnęło go od najmłod-
szych  lat.  Po  skończeniu  szkoły 
podstawowej  nie  złożył  jak  więk-
szość  uczniów  podania  o  przyjęcie 
do  gimnazjum,  lecz  rozpoczął  na-
ukę  w  Państwowej  Średniej  Szkole 
Ogrodniczej  w  Warszawie,  którą 
ukończył w roku 1928. Maturę zdał 
dopiero w 1937 roku, gdy chciał uzy-
skać dyplom w Cywilnym Instytucie 
Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie, do którego uczęszczał od 1935 
roku  jako  wolny  słuchacz.  Rok  po 
uzyskaniu matury ukończył studia.

Karierę  sportową  rozpoczął 
wcześnie.  Początkowo  interesował 
się  przede  wszystkim  piłką  nożną. 
Jako  mały  chłopiec  grał  w  rozma-
itych  podwarszawskich  klubach. 
Po  pewnym  czasie  przeniósł  się 
do  klubu  sportowego  w  Warsza-
wie  –  wolskiej  Sarmatii,  gdzie  po-
czątkowo  kontynuował  grę  w  piłkę 
nożną.  Szybko  jednak  okazało  się, 
że „Kusy” ma unikalny talent lekko-
atletyczny. W połowie  lat dwudzie-
stych  pojawiły  się  pierwsze  sukce-
sy,  które przyczyniły  się do  zmiany 
uprawianej dyscypliny. 

Kusociński  był  długodystansow-
cem,  który  jako  pierwszy  usunął 
w  cień  niezwyciężonych  fińskich 
biegaczy z legendarnym Paavo Nur-
mim  na  czele.  Bardzo  ubolewał, 
że  jego  największy  rywal  Nurmi 
został  przed  igrzyskami  1932  zdys-
kwalifikowany  za  naruszenie  reguł 
amatorstwa,  podobnie  zresztą  jak 
największy krajowy rywal Stanisław 
Petkiewicz. Podczas  igrzysk  w  Los 
Angeles zdobył złoty medal w biegu 
na  10  000  metrów  pokonując  czo-
łówkę  światowych  biegaczy,  w  tym 
Finów  Lauriego  Virtanena  i  Vol-
mariego Iso-Hollo. 

Jego  triumf  w  Los  Angeles  opi-
sała  dziennikarka  Polskiej  Agencji 
Telegraficznej  relacjonująca  prze-
bieg Igrzysk X Olimpiady także dla 
„Stadjonu i Startu”. Kazimiera Mu-
szałówna  przekazywała  wówczas: 
Kusociński  pokazuje  nam  swoje 
stopy.  Palce  pokryte  pęcherzami 
nabrzmiałymi  wodą  i  krwią,  pięty 
odbite tak boleśnie, że dotknąć ich 
nie  można.  Kapitan  Bartenbach 
bandażuje nogę  i kręci mocno gło-
wą, a za chwilę zdradza tak bolesną 
dla sportu polskiego tajemnicę – nie 
ma mowy o bieganiu –  tydzień od-
poczynku konieczny.

Powrót biało-czerwonych zza oce-
anu przeszedł do historii. „Im bliżej 
byliśmy brzegu, tym ogarniało mnie 
większe wzruszenie. Nie mogłem się 
już  opanować,  zaczęło  mnie  dławić 
w gardle i wyciskać łzy. Zgromadzeni 
skandowali: „Kusy, Kusy”. Z brzegu 
dochodziły  dźwięki  „Jeszcze  Polska 
nie  zginęła”  –  relacjonował  powita-
nie w Gdyni Jan Erdman.

Przejazd  reprezentacji  do  War-
szawy trwał 12 godzin i stał się wiel-
ką  triumfalną  podróżą  m.in.  przez 
szpalery  wiwatujących  tłumów. 
Mieszkańcy  stolicy  zgotowali  spor-
towcom równie huczne powitanie.

Jako  mistrz  olimpijski  Kusociń-
ski  był  mile  widziany  na  każdym 
bez wyjątku stadionie świata. Dużo 
jeździł  i  startował.  Na  stołecznym 
dworcu  żegnały  go  i  witały  tłumy 
kibiców  oraz  liczni  dziennikarze. 
Kolejny olimpijski występ – w Ber-
linie  w  1936  roku  –  uniemożliwiła 
mu jednak kontuzja kolana. Chciał 
wystartować w 1940  roku na  igrzy-

skach w Helsinkach. Wybuch wojny 
zniweczył  jego  plany.  Zamiast  na 
bieżni  Kusociński  stanął  do  boju 
w  obronie  niepodległości  Polski. 
Jako kapral zgłosił się na ochotnika 
do  kompanii  karabinów  maszyno-
wych  w  zaimprowizowanym  pułku 
piechoty  sformowanym  dla  obrony 
stolicy.  Najprawdopodobniej  służył 
przy obronie fortu na Czerniakowie 
i zgodnie z przekazami został dwu-
krotnie ranny. 

Najprawdopodobniej  dostał 
się  do  niewoli  za  sprawą  zdrajcy 
w szeregach Organizacji Wojskowej 
„Wilki”  –  Szymona  Wiktorowicza. 
Torturowany nie poszedł na współ-
pracę  z  okupantem,  nie  zdradził 
żadnych nazwisk. 20 lub 21 czerwca 
1940 roku został rozstrzelany w Pal-
mirach pod Warszawą wraz z wielo-
ma innymi Polakami.

Na  jego  cześć  co  roku  odbywa-
ją  się  zawody  lekkoatletyczne  „O 
memoriał  Janusza  Kusocińskiego”, 
których  początek  przyjęto  datować 
na rok 1954, choć wówczas nie no-
siły  takiej nazwy. W 2009 r. Janusz 
Kusociński  został  pośmiertnie  od-
znaczony  Krzyżem  Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol-
ski „za wybitne zasługi dla niepodle-
głości Rzeczypospolitej Polskiej, za 
osiągnięcia  sportowe  w  dziedzinie 
lekkoatletyki”.

Do najważniejszych osiągnięć na-
szego mistrza należą: 

złoty medal w biegu na 10 000 m 
na Olimpiadzie w Los Angeles (31 
lipca 1932, 30:11,4)

rekordy  świata  w  zawodach: 
w Antwerpii na 3000 m (19 czerwca 
1932 z czasem 8:18,8) i na 4 mile (30 
czerwca 1932, 19:02,6),

2.  miejsce  w  biegu  na  5000  m 
na  Mistrzostwach  Europy  w  1934 
(14:41,2),

5. miejsce w biegu na 1500 m na 
Mistrzostwach Europy w 1934,

25  rekordów  Polski  na  różnych 
dystansach,

1. miejsce w biegu na 1500 m na 
Mistrzostwach Polski w 1930 i 1931,

1. miejsce w biegu na 5000 m na 
Mistrzostwach Polski w 1928, 1930 
i 1931,

1. miejsce w biegu na 10 000 m na 
Mistrzostwach Polski w 1939,

1.  miejsce  w  biegu  na  800  m  na 
Mistrzostwach Polski w 1932,

1.  miejsce  w  biegach  przełajo-
wych w 1928, 1930 i 1931

1. miejsce w biegu na 3 mile pod-
czas  mistrzostw  Wielkiej  Brytanii 
w 1934.

RAK 
(22 VI – 22 VII)

Gwiazdy mówią, że masz powo dy, by roz-
począć  ten  tydzień w dos konałym nastroju, 
jeśli  optymizmu  nie  przegonisz  wymyśla-
niem kłopo tów. Wszystkie dni mogą upłynąć 
pod  znakiem  sukcesów.  W  sferze  towarzy-
skiej  wyzbądź  się  chęci  usta wiania  wszyst-
kich, bo jeszcze tro chę a przyjaciele zaczną 
Cię unikać. Finanse ciut lepsze, ale dalekie 
od wymarzonych.

LEW
(23 VII – 22 VIII)

Przydałaby Ci się w tych dniach dłuższa 
serdeczna roz mowa z przyjaciółmi, a może 
nawet spotkanie w niewielkim gronie tych 
najbardziej Ci oddanych. Wszystko wskazu
je na to, że w najbliższych dniach odczujesz 
korzystne wyniki wcześniejszych prac czy 
przedsięwzięć o charakterze zawodowym. Po
winno to  korzystnie wpłynąć na Twój  nastrój, 
a przynajmniej mile usatysfakcjonować.

PANNA
(23 VIII – 22 IX)

Uwaga – gwiazdy przestrzegają Cię, że mo-
żesz  stać  się ofiarą swojego pragmatycznego 
stosunku do więzi emocjonalnych. Więc, nie 
czekając  na  przykre  nauki,  poddaj  analizie, 
i  to  rzetelnej,  swoją  postawę.  Może  okazać 
się,  że  wbrew  zamysłom  więcej  tracisz,  niż 
zyskujesz.  Ponadto  Twoja  forma  fizyczna 
zwyżkuje i dzięki temu uda Ci się połączyć in-
tensywną pracę z właściwym wypoczynkiem.

WAGA 
(23 IX – 22 X)

Ten tydzień będzie trochę luź niejszy. 
Korzystaj więc z darowa nych Ci momen
tów wolności i przeżyj jak najwięcej miłych 
chwil. Zajmij się sobą, swoim hob by – bę
dziesz miał na to czas. Dobre chwile czekają 
Cię z blis kimi. Sprawy, jakie pojawią się pod 
koniec tygodnia, będą wymagały pomysło
wości, ale można bę dzie z ich realizacją po
czekać. Spokój nie będzie zakłócony.

SKORPION 
(23 X – 22 XI)

Polegasz  wyłącznie  na  sobie,  wie rzysz 
w swą nieomylność. To dob rze, ale bądź re-
alistą, bowiem życie coraz częściej dowodzi, 
że  jak  każdy  popełniasz  błędy.  Nie  zawsze 
daje  się  objąć  wszystkie  sprawy  naraz.  Po-
słuchaj  więc  czasem  rad  i  zasięg nij  opinii 
innych. W domu spokojnie, ale wiedz, że do 
czasu nim znów nie będziesz chciał postawić 
na swoim.

STRZELEC 
(23 Xl – 21 XII) 

Jesteś znudzony, wiecznie niezadowolony, 
ciągle Ci cze goś brakuje. To prawda, że cza
sy są ciężkie, ale postaraj się sobie i innym 
wskazywać, a przede wszystkim zauważyć 
choćby małe powody do zado wolenia. Twoja 
postawa malkontenta daje się już we znaki 
najbliższemu otoczeniu zaró wno w domu, 
jak i w środowis ku zawodowym. Zrozum, że 
dłużej tak nie można, bo zadręczysz siebie 
i innych. 

KOZIOROŻEC
(22 Xll – 20 I)

Dni  tego  tygodnia  to  twardy  orzech  do 
zgryzienia.  Sprawy  posuwać  się  będą  śla-
mazarnie.  Tak  więc  nie  będzie  to  jazda  na 
pełnym gazie, a nawet czasami koła Twojej 
fortuny kręcić się będą w miejscu. Nie wolno 
Ci jednak popadać w zniechęcenie, bo choć 
powoli, to jednak posu wać się będziesz sta-
le do przo du. Jednak uważaj na tych, któ rzy 
jadą obok Ciebie, a nawet z Tobą.

WODNIK 
(21 I – 20 II)

W dniach tego tygodnia towa rzyszyć Ci 
będzie raczej zmienne szczęście – mówią 
gwiazdy. W sprawie, która absorbuje Cię już 
od dłuższego czasu, pojawią się drobne, acz 
denerwujące kompli kacje. Jeśli nie dasz się 
ponieść emocjom, to wszystko powinno za
kończyć się powodzeniem. Wielkie ożywienie 
w sferze towarzyskiej. Odnowisz niepotrzeb
nie kiedyś ze rwane, kontakty.

RYBY
(21 II – 20 III)

Wszystko  w  Twoich  rękach,  bo wiem  od 
Twojej  zaradności  i  wy trwałości  zależeć 
będzie  uporanie  się  z  przeszkodami,  które 
pojawią się nagle i niespodziewanie. Pamię-
taj, że wiara w powodzenie też mo że Ci po-
móc, ale nie pozostawaj wyłącznie przy niej. 
Przede  wszyst kim  działaj  bardzo  energicz-
nie. Niewykluczone drobne kłopoty ze zdro-
wiem, zastanów się nad swoim trybem życia.

BARAN 
(21 III–20 IV)

Bądź uważny i pilnie się rozglądaj, by 
nie przegapić nadchodzącej okazji poprawy 
swojej pozycji. Nie będzie to łatwe, gdyż in
teresujące znajomości mogą Ci pokrzyżo wać 
wszystkie plany. No cóż, na coś będziesz się 
musiał zde cydować. W każdym bądź ra zie 
bądź przygotowany na mocne wrażenia i cie
kawe przeżycia i nie wycofuj się za wcześnie, 
bo nic z tego nie wyjdzie.

BYK
(21 IV–21 V)

Bez aktywności i nowych po mysłów nie uda 
Ci się przeprowadzić wszystkiego, co w tych 
dniach zamierzasz i co wyniknie ze spraw już 
będących w toku załatwiania. Ponadto czeka 
Cię kilka koniecz nych wizyt i choć nie wzbu-
dzą one Twojego entuzjazmu nie możesz tego 
okazać,  tak  samo  jak  nie  będzie  się  można 
z nich wymigać. A na dodatek problemy ko-
goś bliskiego też zajmą Twoją uwagę.

BLIŹNIĘTA
(22 V – 21 VI)

Bliźnięta samotne z wyboru po winny się 
zastanowić, czy aby wy bór ten jest dla nich 
– ludzi uro dzonych do brylowania w towa
rzystwie, życia w stadle – najlep szy? Możesz 
obrazić się na cały świat, ale musisz mieć 
świadomość, że tym samym podcinasz sobie 
skrzydła i odbierasz moż liwości rozwoju, 
przeżycia tak, jak lubisz i jak powinieneś. 
Odpowiedz na sygnały sympatii!

  KAMA

7 – 14 VII

OPOWIEŚCI Z GŁĘBIN

Janusz Kusociński był jednym z najsławniejszych polskich sportowców 20 lecia międzywojen-
nego. Stał się bohaterem polskiej ekipy na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku, 
gdzie w biegu na 10 000 metrów zdobył złoty medal. 

SŁAWY POLSKIEGO SPORTU 

PATRIOTA – MISTRZ OLIMPIJSKI

Janusz Kusociński.


