
 

 

                      

                                          Tokio, 28 stycznia 2021  

Informacja prasowa (News Release) 

               Polscy olimpijczycy z igrzysk w Tokio w 1964 roku  

Nareszcie nadszedł rok w którym po raz drugi w historii odbędzie się olimpiada w Tokio. Dla polskich 

sportowców Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 1964 roku były jednymi z najbardziej udanych występów w 

historii polskiej reprezentacji olimpijskiej. Chociaż biorąc pod uwagę ilość zdobytych medali, Olimpiada w 

Moskwie najbardziej w nie obfitowała (32 zdobyte medale), to biorąc pod uwagę zasadę klasyfikacji 

medalowej,  Olimpiada w Tokio była, obok Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, Monachium i Atlancie, 

najbardziej znacząca pod względem klasy zdobytych medali. Nasi sportowcy wyjechali z Tokio aż z 7 złotymi, 

6 srebrnymi oraz 10 brązowymi medalami, co łącznie daje ilość 23 medali. Bez wątpienia na sukcesy polskich 

olimpijczyków złożyła się doskonała organizacja igrzysk w Tokio oraz równie dobre warunki zapewnione 

przez gospodarzy wydarzenia. We wspomnieniach polskich sportowców z tamtych czasów często słychać 

bardzo entuzjastyczne opinie nt. gościnności Japończyków, smacznej i zdrowej japońskiej kuchni oraz 

doskonałej atmosfery w wiosce olimpijskiej. Przede wszystkim, we wspomnieniach dominuje jednak 

zachwyt wobec zastanej w Japonii nowoczesności, wygodzie i dostatku, którymi to cechami kraj ten zdobył 

uznanie całego ówczesnego świata stając się symbolem powojennego odrodzenia.  
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Poza doskonałymi warunkami i atmosferą stworzoną przez 

organizatorów Igrzysk Olimpijskich w Tokio, o zwycięstwie polskich 

sportowców zadecydowało przede wszystkim bardzo dobre 

przygotowanie, talent i doskonalone przez lata umiejętności. 

Wszystkie te czynniki zadecydowały o tym, że wiele sukcesów 

polskich olimpijczyków w Tokio przeszło na stałe do historii 

polskiego sportu. Jednym z nich są zdobyte aż trzy medale przez 

wybitną polską atletkę – Irenę Szewińską, która specjalizowała się w 

biegach sprinterskich i skokach w dal. Młoda atletka z Polski stała 

się szybko ulubienicą publiczności w Japonii a jej osiągnięcia 

sprawiły, że stała się od tamtej pory częstym gościem w tym kraju 

jeżdżąc tam niemalże co roku na różnego rodzaju zgrupowania 

sportowe. W swojej karierze aż dziesięciokrotnie pobiła rekordy 

świata a po jej zakończeniu przez 12 lat pełniła funkcję prezesa 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Od 1998 roku była także 

członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jako 

wiceprzewodnicząca Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bardzo mile 

wspominała spotkanie z października 2017 roku z przebywającym 

wówczas w Polsce, senatorem i wielkim przyjacielem Polski – 

Hirofumi Nakasone, z którym rozmawiała m.in. na tematy związane 

z wymianą sportowców oraz o współpracy w ramach przygotowań 

do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które z 2020 roku zostały przełożone na rok 2021.  

Kolejnym atletą i medalistą z Tokio, którego warto zapamiętać był Józef Szmidt – pierwszy w historii Polak, 

któremu udało się obronić olimpijskie złoto właśnie podczas igrzysk w Japonii. O tym sportowcu pamięć 

pozostaje wciąż żywa m.in. dzięki jego wszechstronności – zdobywał medale zarówno w trójskoku, skoku w 

dal jak i w różnego rodzaju biegach lekkoatletycznych.  

Wart wspomnienia jest także Egon Franke, który jako pierwszy polski obywatel zdobył w Tokio medal 

olimpijski w szermierce. Dyscyplinami sportowymi, w których Polacy zdobyli największą ilość medali w 1964 

roku to boks (7 medali), lekkoatletyka (8 medali) oraz podnoszenie ciężarów (4 medale), czyli te dziedziny 

w których polscy sportowcy odnosili i odnoszą wiele sukcesów. Dużą radością dla polskiej reprezentacji był 

też wywalczony przez polskie siatkarki brąz.  

Tokio pozostało miejscem wielu sukcesów polskich siatkarzy – wystarczy tutaj wspomnieć rok 2006, w 

którym w stolicy Japonii siatkarze wywalczyli wicemistrzostwo świata. Obecnie polscy siatkarze są 

aktualnymi mistrzami świata, który to tytuł wywalczyli trzy razy w historii, w tym dwa razy z rzędu – w 2014 

i w 2018 roku. W Japonii znane i cenione są sukcesy polskich sportowców z tej dyscypliny, o czym świadczy 

fakt, że niektórzy z nich są zatrudniani przez japońskie kluby siatkarskie. Swój kolejny pobyt w Japonii 

rozpoczął właśnie Bartosz Kurek – złoty medalista z 2018 roku, który w następnym sezonie będzie grać dla 

zespołu Wolfdogs z Nagoi.  

Liczne sukcesy polskich sportowców podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio zawdzięcza się także bardzo 

dobrej intuicji trenerów. Jak głosi jedna z anegdot, selekcjoner polskiej kadry bokserskiej - miał wahać się 

czy jedną z kategorii obsadzić doświadczonym, trzykrotnym mistrzem Europy Leszkiem Drogoszem, czy 

młodszym, bojowym Marianem Kasprzykiem. W walce stoczonej przed igrzyskami jednogłośnie wygrał 

Drogosz, ale to nie przekonało szkoleniowca. W noc poprzedzającą decyzję, a było to na zgrupowaniu w 

Cetniewie, zajrzał do pokojów bokserów. Kasprzyk spał beztrosko, a Drogosz wiercił się bezsennie na łóżku. 

Złoci medaliści z Igrzysk Olimpijskich w Tokio 

(1964 rok) 

Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa 

Józef Grudzień  boks, waga lekka 

Jerzy Kulej  boks, waga 

lekkopółśrednia 

Marian Kasprzyk  boks, waga 

półśrednia  

Józef Szmidt  lekkoatletyka, 

trójskok 

Teresa Ciepły, 

Irena Kirszenstein,  

Halina Górecka,  

Ewa Kłobukowska  

lekkoatletyka, 

sztafeta 4 x 100 m 

Waldemar 

Baszanowski  

podnoszenie 

ciężarów, waga lekka 

Egon Franke  szermierka, floret 

indywidualnie 



I trener już wiedział. Postawił na Kasprzyka, który potem w wielkim stylu wywalczył w Tokio olimpijskie złoto. 

To m.in. dzięki niemu, w dniu 23 października 1964 roku, „Mazurek Dąbrowskiego” w stolicy Japonii brzmiał 

aż trzy razy.  

Pomimo trwającej pandemii COVID-19, przygotowania w Polsce do przyszłorocznej Olimpiady w Tokio 

trwają. Skupiają się one głównie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu ale polscy sportowcy 

trenują także w innych lokalizacjach w Europie i na świecie. Już za rok o tej porze będziemy wiedzieć czy 

Tokio i tym razem okazało się być przychylne dla polskich sportowców i czy wrócą oni stąd z tą samą albo 

nawet i większą niż w roku 1964 ilością medali.  
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Ambasada RP w Tokio 

https://www.gov.pl/web/japonia/ambasada 

tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl  

Twitter: @PLinTokyo  

Facebook:  https://www.facebook.com/Ambasada-RP-w-Tokio                    

Instytut Polski w Tokio 

https://instytutpolski.pl/tokyo/pl/ 
tokio@instytutpolski.org 
Twitter: @PLInst_Tokyo 

Facebook: https://www.facebook.com/InstytutPolskiTokio/ 
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