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Przymiarki do pogrze-
bu żużla trwają od dość 
dawna. W równej mierze 
przyczyniają się do tego 
działacze FIM, krajowych 
federacji motorowych (ko-
misji speedwaya), klubowi 
decydenci, ale także sami 
zawodnicy, których ocze-
kiwania (czy wręcz żąda-
nia) absolutnie nie przy-
stają do rzeczywistości. Tej 
ekonomicznej, oczywiście. 
Przez lata wydawało się, że 
Polska jest żużlową zieloną 
wyspą (a z tym – jak wia-
domo – u nas różnie bywa), 
rajem dla przedstawicieli 
tej widowiskowej, choć po-
pularnej w kilku zaledwie 
krajach, dyscypliny. Klubo-
wi włodarze deklarowali, 
że nie ulegną szantażom 
zawodników, po czym pod-
pisywali wirtualne (bo nie 
byli w stanie z nich się wy-
wiązać) kontrakty, psując 
i tak już mocno podpsuty 
rynek. Przykłady gdańskie-
go Wybrzeża i Włóknia-
rza Częstochowa to przy-
padki najświeższe, ale nie 
stanowiące marginesu w 
speedwayowym światku. 
Często za wynaturzenia-
mi stoją ci, którzy mienią 
się uzdrowicielami żużla. 
Wiele fermentu wywoły-
wał prezes Falubazu, se-
nator PO Robert Dowhan 
– kiedyś zachowywał się, 
niczym udzielny książę, 
dziś powraca z przytupem 
jako honorowy prezes zie-
lonogórskiego klubu, ale z 
aspiracjami do decydowa-
nia o całości dyscypliny. 
Ten typ tak ma. Przez kilka 
lat czołowym psujem była 
prezes rzeszowskiej Stali, 
właścicielka firmy Marma 
Marta Półtorak. Pakowała 
w klub sporo szmalu, więc 
zapewne dlatego wydawa-
ło się jej, że może ocze-
kiwać specjalnego trakto-
wania. Nie przysporzyły 
pani Marcie sympatyków 
coroczne podchody, kie-
dy wieszcząc publicznie 
nieuleganie żądaniom żuż-
lowców, zawierała umowy 
rodem z kosmosu. Teraz, 
obrażona na centralę, nagle 
wycofała się z prezesury 
(i sponsoringu), zostawia-
jąc Stal na lodzie. I jest 
wielce prawdopodobne, że 
klub zostanie zmuszony do 
zrezygnowania z występów 
w ekstralidze, do której 
w sposób sportowy awan-
sował. Złą krew robią też 
faceci pokroju niejakiego 
Skrzydlewskiego,  który 
sprezentował żużlowego 
Orła Łódź swojej córce, ale 
już o wyższe, niż I liga, cele 
rywalizować nie zamierza. 
On akurat ma papiery na 
grzebanie żużla, bowiem 
dużą kasę zrobił jako wła-
ściciel sieci… zakładów 
pogrzebowych.  Jeszcze 
nie rozpoczął się oficjalny 
okres transferów (trzeba 
zaczekać do grudnia), ale 
tylko idiota mógłby sądzić, 
że w klubach leżą do góry 
brzuchem. Tam wrze, te-
lefony grzeją się do biało-
ści, a prezesi szukają tych, 

którzy mają nieco (kilka 
milionów) wolnych środ-
ków, by zbudować zespół 
na miarę ambicji szefów i 
oczekiwań kibiców. Więc, 
choć padają kolejne dekla-
racje, zapewne będziemy 
świadkami zagrywek a la 
Półtorak. Czas też najwyż-
szy, aby zawodnicy wyzna-
czyli sobie priorytety, by 
w pogoni za niekoniecz-
nie wielkimi pieniędzmi 
– startując w kilku ligach, 
nie zostawiając czasu na 
porządny odpoczynek – nie 
ryzykowali zdrowiem, a na-
wet życiem. Miniony sezon 
obfitował w niespotyka-
ną wcześniej ilość kraks, 
ciężkich kontuzji, wielo-
miesięcznych rehabilita-
cji. To efekt wspomnianej 
nieroztropności, powiedz-
my wprost – pazerności 
zawodników. Jeśli nie uda 
się powstrzymać tego tren-
du, umieranie speedwaya 
przyspieszy. Nie do zaak-
ceptowania jest fakt, iż 
jeszcze nie wiadomo, jakie 
przepisy będą obowiązywa-
ły w rozgrywkach ligowych 
Anno 2015, co także unie-
możliwia kierownictwom 
k lubów kadrowe  przy-
miarki. I jak tu zachęcać 
ewentualnych chętnych 
do finansowego wspiera-
nia żużla? Swoje w tym 
pogrzebowym procederze 
robią panowie z BSI. Bella-
mi i s-ka cudują z arenami 
rund mistrzostw świata, 
według widzimisię ustala-
ją właścicieli dzikich kart, 
nie zachęcają do rywaliza-
cji wszystkich najlepszych, 
płacąc śmieszne stawki za 
udział w cyklu. To może 
zawodnicy nie są wcale po-
trzebni? Działacze biadolą, 
że narybku żużlowego jak 
na lekarstwo. To prawda, 
tylko w Polsce i w mniej-
szym stopniu w Danii oraz 
Rosji młodzi wiedzą, o co 
w jeździe w lewo chodzi. 
To kto ma w niedalekiej 
już przyszłości uprawiać 
tę dyscyplinę? I na koniec 
raz jeszcze powracam na 
krajowe podwórko i – jak 
się domyślam – do osoby 
senatora Dowhana. Falubaz 
kombinuje, by z Aleksan-
dra Łoktajewa zrobić Pola-
ka. Byłby super junior, po-
trzebny do odebrania tytu-
łu gorzowianom. Łoktajew 
już ongiś taką propozycję 
otrzymał. Nie skorzystał, 
bowiem chciał reprezento-
wać w rozgrywkach mię-
dzynarodowych Rosję. Te-
raz, być może skuszony fi-
nansową propozycją nie do 
odrzucenia, miałby zmie-
nić zdanie. To najgorsze, co 
można w kwestii ratowania 
żużla zrobić. Ale czego tak 
naprawdę spodziewać się 
po ludziach, którzy już nie-
jednokrotnie udowadniali, 
iż liczy się wyłącznie ich 
partykularny interes. Mogę 
się założyć, że nic się w 
tej materii nie zmieniło. I 
zapewne nie zmieni.

WALDEMAR  
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Felieton żużlowy

Trochę straszno, 
trochę śmieszno

W październiku tego 
roku wyjątkowy 
jubileusz 45-lecia 
w roli prezesa 
(od dwóch lat 
honorowego) DOZTS 
obchodził człowiek 
doskonale znany 
i ceniony nie tylko 
w świecie sportu – 
Zygmunt Sutkowski. 
„Prezes tysiąclecia” 
opowiedział „Słowu 
Sportowemu” 
o początkach 
w roli działacza, 
problemach 
polskiego sportu 
oraz niesłabnącej 
pasji do ukochanej 
dyscypliny. 

Na stanowisku prezesa 
DOZTS spędził Pan niemal 
pół wieku. Jak zaczęła się 
Pańska przygoda z ukocha-
ną dyscypliną sportu?

ZYGMUNT SUTKOW-
SKI: – Jako nastolatek gry-
wałem w tenisa stołowego 
w domu kultury Pafawag 
na wrocławskim Nowym 
Dworze i występowałem 
nawet w jego A-klasowej 
drużynie. Przede wszyst-
kim miałem jednak ogrom-
ne zamiłowanie do muzyki 
i tańca, tańczyłem zresztą 
w Zespole Pieśni i Tańca 
Wrocław. Kiedy w 1956 r. 
zostałem powołany do służ-
by wojskowej, znalazłem się 
w jednostce w Gliwicach, 
gdzie również trochę odbi-
jałem. Zobaczył to dowód-
ca i szybko wyznaczył mnie 
na kierownika sekcji tenisa 
stołowego. Dyskusja ze star-
szym oficerem nie wchodzi-
ła w grę i krótkim „tak jest” 
zgodziłem się na tę funkcję. 
Później zostałem członkiem 
Wydziału Gier i Dyscypliny 
śląskiego OZTS, uzyskałem 
uprawnienia sędziowskie i 
tak zaczęła się moja kariera 
działacza. W 1963 r. zosta-
łem skierowany do Wro-
cławia i z czasem nieco o 
tenisie stołowym zapomnia-
łem, choć bywałem wciąż 
na meczach. Pewnego razu 
kolega z Burzy Wrocław za-
proponował mi jednak zgło-
szenie do zarządu DOZTS, 
a dokładnie 20 październi-
ka 1969 r. wybrano mnie 
prezesem dolnośląskiego 
związku. Funkcję tę pełnię 
już od 45 lat, choć ostat-
nie dwa lata już jako prezes 
honorowy. Przez ten czas 
nie skupiałem się tylko na 
swojej dyscyplinie, przez 40 
lat zasiadałem bowiem we 
władzach Dolnośląskiej Fe-
deracji Sportu, której byłem 
zresztą współzałożycielem.

Ludziom sportu i nie 
tylko od wielu lat kojarzy 
się Pan przede wszystkim 
z dbaniem o rozwój mło-
dzieży. Czy właśnie na to 
kładł Pan nacisk od począt-
ku prezesury? 

– Jak najbardziej. Począt-
ki mej prezesury nie były 
łatwe, ale pierwsze suk-
cesy naszych zawodników 
i zawodniczek przyszły w 
końcu lat 70., kiedy efekt 
przyniosła właśnie dobrze 
prowadzona praca z mło-
dzieżą. Można różnie mó-
wić o poprzednim syste-
mie, w tamtych latach nie 

Rozmowa z Zygmuntem Sutkowskim, honorowym 
prezesem Dolnośląskiego Okręgowego Związku 
Tenisa Stołowego

45 lat pasji 

brakowało jednak środków 
na podstawowe szkolenie i 
trenerów. Mnie nie intere-
sowała polityka, ale praca z 
młodzieżą. Ta, wykonana w 
latach 70. i 80. dała później-
sze olbrzymie sukcesy m.in. 
kierowanej przez prezesa Je-
rzego Wieczorka Odry Gło-
ski oraz reprezentacji Polski, 
której byłem ponad 20 razy 
kierownikiem.

Często podkreśla Pan, 
że nie tylko w tenisie stoło-
wym, ale i w sporcie w ogó-
le jest obecnie wiele rzeczy, 
które wymagają poprawy. 

 – Martwi mnie sytuacja 
sportu dzieci i młodzieży. 
Uprawianie sportu porzu-
cają w wieku 18-19 lat me-
daliści mistrzostw Europy, 
najczęściej ze względów fi-
nansowych. Wszystko zaczy-
na się od góry, nie ma nadal 
systemu stworzonego przez 
rząd i ministerstwo sportu, 
a wielkim błędem było zli-
kwidowanie kadr wojewódz-
kich. Na szczeblu lokalnym 
powinien zostać stworzony 
okrągły stół, przy którym 
zasiądą władze miasta Wro-
cławia i Urzędu Marszał-
kowskiego, aby wspólnie z 
klubami i związkami sporto-
wymi opracować program. 
Oczywiście, sport dzieci i 
młodzieży na początku musi 
być współfinansowany przez 
rodziców, ale nie na pozio-
mie kadry! Nie może być 
tak, że prezydent i premier 
skaczą do góry po sukce-
sach, a na dole nie ma sys-
temu i sport musi radzić 
sobie sam. Niestety, we 
Wrocławiu nie ma już wie-
lu zasłużonych klubów, jak 
Burza, nie istnieje sekcja te-
nisa stołowego Ślęzy. Wielka 

szkoda, że tak łatwo pozwo-
lono odejść z Polkowic czo-
łowej polskiej zawodniczce, 
pierwszej w historii dolno-
śląskiej tenisistce stołowej 
na igrzyskach olimpijskich 
Katarzynie Grzybowskiej, 
bez której drużyna znacznie 
obniżyła loty. 

Funkcję prezesa DO-
ZTS pełnił Pan przez cały 
ten czas społecznie, czy w 
obecnym sporcie nadal jest 
to możliwe? 

– Rozumiem to, że obec-
nie zdecydowana większość 
osób związanych z tenisem 
stołowym utrzymuje się 
właśnie z tego, a niewie-
lu działa już tylko społecz-
nie. Przykładem jest mój 
następca Kamil Skrzypczak. 
Współczuję mu, gdyż prezes 
Sutkowski był zawsze do-
stępny właściwie 24 godziny 
na dobę i gdy teraz wygląda 
to inaczej, wiele osób jest 
niezadowolonych. Mimo to 
proszę jednak o wsparcie dla 
nowego prezesa i sam sta-
ram się mu takiego udzielać. 
Nadal uważam, że w związ-
kach sportowych musi być 
obrany kierunek na młodych 
działaczy, którzy jednak nie 
będą już raczej pracowali 
społecznie. 

Przez wiele lat na stano-
wisku prezesa przeżył Pan 
wiele pamiętnych chwil, 
które wspomina Pan naj-
lepiej? 

– Najlepiej wspominam 
lata 80., a zwłaszcza rok 
1983, kiedy w Helsingborgu 
reprezentacja Polski z An-
drzejem Grubbą w składzie 
pokonała ówczesnych mi-
strzów świata – Szwedów. 
Byłem wtedy kierownikiem 
reprezentacji i życzyłbym 

sobie, aby nasz tenis stołowy 
był obecnie choć w części 
tak popularny i odnosił takie 
sukcesy jak wtedy. Poza tym 
jedną z najmilszych i wzru-
szających dla mnie osobiście 
chwil była uroczystość 40-
-lecia mojej prezesury, kiedy 
w Nowej Rudzie zostałem 
naprawdę wspaniale uhono-
rowany za wiele lat pracy. 
Doceniano mnie jednak nie 
tylko w kraju, otrzymałem 
bowiem dyplom zasłużo-
nego dla wspierania olim-
pizmu od władz MKOL z 
Juanem Antonio Samaran-
chem na czele. Na pewno 
bardzo mile wspominam też 
coroczne bale sportowca, a 
mam ich na koncie już po-
nad czterdzieści! Są one wy-
jątkową okazją do spotkań 
ludzi sportu bez względu na 
dyscyplinę i zapraszam ser-
decznie czytelników „Słowa 
Sportowego” do uczestnic-
twa w najbliższym balu na 
Stadionie Miejskim, już na 
początku stycznia. 

Jakich rad udzieliłby 
Pan młodszym kolegom, 
którzy rozpoczynają dzia-
łalność sportową?

– Przede wszystkim dzia-
łacz sportowy musi być bli-
sko ludzi, jeździć na zawody, 
turnieje przede wszystkim 
dziecięce i młodzieżowe. 
Prezesa może nie być na 
meczu seniorskiej kadry, ale 
musi być na turnieju junio-
rów! Kontakt z młodymi za-
wodnikami, poznawanie ich 
oraz ich rodziców jest nie-
zwykle ważne w ich dalszym 
sportowym rozwoju. Sam 
od lat nie opuszczam nie-
mal żadnych zawodów mło-
dzieżowych, a dużym prze-
życiem dla najmłodszych i 
ich rodziców jest wymyślone 
przeze mnie specjalne paso-
wanie na tenisistę stołowe-
go (śmiech). Ważne też, aby 
być obecnym w środowisku 
sportowym w ogóle, nie za-
mykać się tylko w obszarze 
własnej dyscypliny. 

Mimo słusznego stażu 
na stanowisku prezesa nie 
zapowiada się na to, aby 
zamierzał Pan zrezygno-
wać z aktywności w świecie 
sportu.

– W żadnym wypadku. 
Przede wszystkim jestem 
wciąż aktywny i pełen za-
pału do działania. Pełnię 
funkcję honorowego prezesa 
DOZTS, jestem szefem Ko-
misji Historii i Odznaczeń 
PZTS i współpracuję też 
ściśle z zarządem związku. 
Tenis stołowy to moja ży-
ciowa pasja i nie zamierzam 
z niej rezygnować. Moja 
wieloletnia działalność nie 
byłaby jednak możliwa bez 
wielkiego wsparcia małżon-
ki Aliny oraz dzieci, którzy 
nieustannie dają mi moty-
wację do dalszego działania. 

Rozmawiał  
ANDRZEJ  

CZECH 

Zygmunt Sutkowski (z prawej obok reprezentanta Polski 
Bartosza Sucha) mimo niemal pół wieku prezesury działa 
wciąż z energią, jakiej może pozazdrościć mu niejeden 
młokos
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