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Barbara Kurkowiak, byla olimpijka, mimo 80 lat w dalszym ciagu
uczy bialego szalenstwa na stokach Nosala

Poetkananartach
I1YGODNJKI

ANGORA
NadcalymZakopanem
swiecidzispiekneslonce.
Nicdziwnego,zejuz rano
okolicznestokizapelnili
wielbicielezimowych
sportów.PodNosalem
kilkuletniemaluchycwicza
naoslejlaczcew narciarskiej
szkólce.Doswiadczeni
narciarzei snowboardzisci
zjezdzajaodwaznie
z samegoszczytu.

Stroma, dostojna góre ktos tnie
szybkim i efektownym slalomem.
Ma na sobie charakterystyczna,
zielono-oliwkowa kurtke - takie no-
sza tu panie instruktorki ze szkoly
Strama (mezczyzni - dla odróznie-
nia - ubrani sa na pomaranczowo).

- Alez ta dziewczyna pieknie je-
dzie - mysle z podziwem i zazdro-
scia. Za chwile jest juz na dole.
Spogladam, jak zdejmuje gogle.
Nie dowierzam wlasnym oczom,
patrze jeszcze raz. Pogodna twarz
pokrywa siateczka zmarszczek,
spod pasiastej czapki wysunal sie
kosmyk siwych wlosów. Ta narciar-
ka musi miec juz naprawde duzo
lat. Postanawiam poznac te nie-
zwykla kobiete i dowiedziec sie
o niej czegos wiecej.

- Nasza pani Basia? - rozpro-
mieniaja sie mile dziewczyny w re-
cepcji szkólki narciarskiej, gdy py-
tam o starsza instruktorke. - To zu-
pelnie wyjatkowa osoba, wszyscy
ja tu bardzo lubia - nie przestaja
chwalic. - Jest zawsze taka mila,
usmiechnieta i uprzejma. A na do-
datek to wybitna narciarka - byla
wielokrotnie mistrzynia Polski, star-
towala na olimpiadzie. Z kazdym
ich slowem moja ciekawosc ro-
snie.

- Pani Barbaro - ile wiec bylo
tych zlotych medali na mistrzo-
stwach Polski? """pytam dzien póz-
niej - bo rózne zródla róznie poda-
ja. - Chyba dwadziescia cztery. Ale
to bylo juz tak dawno - mówi
skromnie Barbara Kurkowiak.
- Nawet doroslych, których tu tre-
nuje i którzy wiedza. ze ~edys star-
towa!a ~ OI p;adz.e -e :=.'O

jeszcze wtedy w planach - smieje

sie mistrzyni. - Dzis zyje glównie
tym, co robie tu i teraz. Te sukcesy
byly przeciez tyle lat temu. Czasem
mysle, ze to jakis dawny, mily sen
albo przeczytana kiedys ksiazka,
która zakurzona lezy sobie gdzies
na pólce.

Te fascynujaca ksiege narciar-
stwa pani Basia zapisywala od
1948 roku. To wtedy jako 21-latka
wystartowala Oeszcze pod panien-
skim nazwiskiem Grocholska)
w zawodach o Puchar Kolei lino-
wych na Kasprowym Wierchu i za-
jela trzecie miejsce. Posypaly sie

zachwyty nad jej wyjatkowymi
umiejetnosciami. Dziennikarz ów-
czesnej gazety "Sport i Wczasy"
napisal: "Grocholska (...) zapowia-
da sie jako wybitny talent zjazdowy.
(...) Posiada smialy meski styl jazdy
i znajduje sie w doskonalej kondy-
cji fizycznej" ("Sport i wczasy",
4 III 1948). W latach 50. i 60. byla
w polskim narciarstwie zjazdowym
niepokonana. Dzis przygladam sie,
jak kilka godzin dziennie trenuje
kolejne pokolenie narciarskie pod
Nosalem. Mlody chlopak przycho-
dzi na pierwsza lekcje, z niedowie-
rzaniem patrzy na swoja trenerke.

Chce zaszczepic innym moja milosc do nart, do g6r i sniegu

Gdy pani Basia oddala sie na -
ment, on rzuca bunczucznie w ~
ne kolegów: "Ja mam sie z r
ucZyc? Czy ona w ogóle jeZl
jeszcze na nartach?" - i cala gru
wybucha halasliwym, riieprzyja
nym smiechem.

- Prosze, zaczynamy rozgrze
ke. Robimy podskoki - dyrygt
juz tymczasem instruktorka.

Chlopak stoi, ani drgnie, a je
nogi w ciezkich narciarskich buta
nawet na milimetr nie odrywaja I
od podloza. Patrze z satysfakcja, j
twarz oblewa mu rumieniec. Pc
Basia podskakuje energicznie i ~
kazuje juz kolejne cwiczenia. 2m
szanemu nastolatkowi rzuca, j~
cze ze smiechem: "Nie patrz
mnie jak na stara babcie, starto...
lam w dwóch olimpiadach, wiec rr
sisz wierzyc, ze cos "jeszc
umiem". Najczesciej jednak -
zdaniem - ludzie, którzy pierws
raz wkladaja narty, sa po prostu b
dzo przestraszeni: "Gdy pyt
mnie, czy dadza sobie rade, zaws
odpowiadam-:- popatrzcie na mn~

ZakochanaBasia
Gdy Barbara Kurkowiak pier

szy raz przypinala narty do nC
wcale nie bylo takie pewne,
i ona da rade. Nauczylasie jezd
dopiero jako dwudziestolatka,c
nie to stanowilo najwiekszy pl
blem. Jej rodzice pochodza
z Warszawy po powstaniu w.
szawskim (Basia byla sanitariu~
ka, walczyli tez jej bracia) wybl
na miejsce zamieszkania ZakOl:
ne. Na przeprowadzke zdecyc
wali siewlasnieze wzgledunao
ke, która chorowala na astr
oskrzelowa. Górskie powietr
mialo lagodzic coraz bardziej ,.,.

czace ataki choroby. Mloda w
szawianka zakochala sie w Tatra
wielka, bezgraniczna i jak !
wkrótce okaze, odwzajemnio
miloscia. Zachwycily ja niezna
wczesniej pejzaze i majestat D
skich gór. Swoje uwielbienie (
tych widoków przelewala i wc
zreszta przelewa na papier. Zna
w latach 60. zakopianski poeta .
masz Gluzinski po przeczytaniu
utworów powiedzial: "Basiu, w
w gronie poetów". - Bylam sza
nie dumna.To byla dla mnieI
prawde wielka rzecz. Wlasnie G
zinski przekonal mnie, ze nie ~
winnam pisac tylko do szufla
- wspomina dzis narciarka i pa
ka. Jej wiersze o Tatrach i o n
ciarstwie ukazaly sie drukiem m
w tomie zatytulowanym .p
otwartym niebem". - A ty pisze
sobie cos czasem? - pani Bam
zagaduje kilkuletnia dziewczyn
która, zachecana przez doroslyl
niesmialo prosi ja o autograf. W
wierszach jest tez miejsce dla
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ryjka jak jade na nartach, nie czuje czasu, który niestety coraz szybciej uplywa

;ich malych podopiecznych, kt6- powtarzala sobie w myslach: je sie w swoich wojennych do-
ych wciaztrenuje na stoku. "szybciej,szybciej".Jej karieratez swiadczeniach. "Moze to udzial

nabierala zawrotnegotempa. Roz- w powstaniuwarszawskim,ten cia-
poczelo sie kilkanascielat nieprze- gIy stres, z którego najpierw nie
rwanychsukcesów BarbaryKurko- zdawalismysobie sprawy,ale któ-
wiak. Byla w tamtych czasach remu bylismyjednak bez przerwy
prawdziwasportowagwiazda,a jej poddawani, tak mnie'w rezultacie
zdjecia zdobilyokladkigazet. O jej oslabil?".Przed kolejnaolimpiada
startach pisala tez zagraniczna - w Squaw Valley- byla w dosko-
prasa. Komentatorszwajcarskiego nalej formie. Wrózono jej medal,
"DieWache" chwalilwzorowajaz- ale ze wzgledówfinansowychpol-
de, zwarteprowadzenienart i skre- ska reprezentacjanie wzielaudzia-
ty jak z podrecznika. Jako jedyna lu w tych igrzyskach. Dla polskiej
Polkaznalazlasie na lamach Ency- narciarkibyloto podwójnerozcza-
klopediiSportu wydanej w Mona- rowanie,bo w Stanach Zjednoczo-
ko, gdzie równiez komplemento- nych mialasie spotkac z mieszka-
wano jej styljazdy slalomem. jacym tam od wielulat i niewidzia-

Barbara Kurkowiak dwa razy nym od dawna bratem. Olimpijska
wzielaudzialw zimowycholimpia- trase w SquawValleyBarbara Kur-
dach, najpierww 1952rokuw Oslo kowiak pokonala na nartach do-
i cztery lata pózniej w Cortina piero trzydziesci lat pózniej, pod-
d'Ampezzo.Niestety,z tych imprez czas prywatnejwizyty.Wartopod-
wrócilabez medali.Jak sama przy- kreslic, ze przygotowujacsie do
znaje, w czasie startów miedzyna- igrzyskw Ameryce,bylajuz mama
rodowych zjadala ja paralizujaca dwóch córek (w 1956 roku wyszla
trema: - Dzis ciagle sie slyszy,ze za maz za RobertaKurkowiaka,ar-
przy zawodnikachsa psychologa- chitekta, zawodnika WKS Legia).
wie,którzyimpomagaja.Ja bardzo W 1957 roku urodzila Barbare,
chcialam,zeby miktos pomógl,bo w 1958 - Elzbiete. W latach 60.
stawalamna starcie i raptemwyda- przyszlyna swiat jej kolejne córki
walo mi sie, ze nie moge nawet - Annai Maria.Wszystkieuprawia-
podniesc reki. Zawodnicy czesto ly narciarstwo,ale zadnej nie uda-
maja treme, ale mija ona w chwili lo sie powtórzycsukcesów mamy.
startu. Ja, niestety,bylamtak spa- "Bylybardzo zdolne - opowiada
ralizowanastrachem,ze niebardzo Barbara Kurkowiak,ale niestety fi-
wiedzialam,gdziejade. Gdybywte- zycznienietak mocne jakja. Mysle
dy ktos postawilprzede mna mur, czasem, ze moze lepiejbyloje pe-
to pewnie wjechalabym glowa dzic do nauki nizdo sportu".
W.sciane. .W rezultacie .zdarzaly mi Grocholskaherbu
Sie upadki. slyszalam, Jak wszyscy
krzycza: "Wygrywa,wygrywa!", aja Syrokomla
lezalamw ostatniejbramce. Urodzilasie w 1927 roku w Fa-

Jeszcze dzis pani Barbarazasta- lentach kolo Warszawyw rodzinie
nawia sie, czemu tak zawodzilyja Barbary z Czetwertynskichi pul-
wtedy emocje. Przyczyndoszuku- kownikaAdama Remigiusza Gro-

.

Dzis powiedzial chlopiec:
"jestes najmilsza pania"
a ja tylko
wzielam go w opieke
na stromej górze
we mgle wskazalam droge
nie smialam sie gdy upadl
i mówilam:

ze dobrze jest polubic trud
wlasciwie nic
aon
zobaczyl skrzydla oslaniajace
i wzial mnie za aniola stróza
("Szkola narciarska" - dedyko-

wane Marii i Markowi)

Poczatkowo Barbara Kurkowiak
nie wiazala swojej przyszlosci ze
sportem, ukonczyla zakopianskie
Uceum Gospodarcze, w wolnych
chwilach lubila sie wspinac po gó-
rach i próbowala zdawac do Wyz-
szej Szkoly Pedagogicznej w Kra-
kowie. Dopiero oblane egzaminy
na uczelnie sprawily, ze oddala sie
narciarstwu bez reszty. "Kiedy po
zdaniu matury pojechalam do War-
szawy, bylam nieszczesliwa, ze nie
jestem w Zakopanem. Nie tyle cho-
dzilo jeszcze o sport, co w ogóle
o same góry". Mama, widzac
blyszczace oczy Basi, podejrzewa-
la wówczas, ze córka zakochala
sie w kims. "A to bylo zakochanie
sie w górach. To one mobilizowaly
mnie do zwyciezania, czy to pod-
czas wspinaczki, czy w czasie jaz-
dy na nartach". W 1950 roku byla
juz w kadrze narodowej. W narciar-
stwie zjazdowym pasjonowala ja
osiagana przez zawodnika pred-
"'osc "'e'o'o"otr'~epodczas zjazdu
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choiskiego - oficera Wojska POci
skiego. Miala dziewiecioro rodzeni
stwa. Swoimi szlacheckimi kOfZ
niami nikomu sie nie chwali,
wsród jej krewnych jest wiele ~'
bitnych postaci. Pierwsze udO-
mentowane wzmianki o ~ocz
Grocholskich pochodza z)(1. .',
ku, równiestare sa te daty
Czetwertynskich(ze strony ~.

- Jestem normalna, anr g
ani lepsza - mówiz wlasciwa$OC
skromnoscia pani Barbar
- Wszystko,co najlepsze, dali
rodzice.Sadze jednak, ze z jakiej
kolwiekbyliby rodziny,tyle
by mi przekazali. Szlachetno'
swojego charakteru udowadni
w codziennym zyciu, a jej daw
koledzyz kadrywspominaja,ze
wlasnie dzieki Basi wsród za'
nikówpanowalazawszewspan:-
atmosfera. O jej pogodzie du
wyjatkowejzyczliwoscii uprzej
sci mówia tez dzisiejsi ucznia
i wspólpracownicyna Nosalu.

Osiemdziesiecioletnia narci
co dzien rano stawia sie na
pianskim stoku, by przekazywac rl:'
lejnym pokoleniom swoje n
skie umiejetnosci. "Chce zaszcz, -
innym moja milosc do nart, do
i sniegu. Niestety, mlodsi kol
pracuja po siedem, osiem godzi
a mnie starcza sil na raptem
godzin". Owi "mlodsi koledzy" -
dajmy - maja najwyzej po dwa
scia kilka lat i nieraz ocieraja
z czola w ciagu dnia pracy. Pani
sia przed kazdym kolejnym
nem robi z wlasnej inicja
wszystkie niezbedne badania,
miec stuprocentowa pewnosc,
nie zawiedzie jako trenerka.

Skadbierzesiejej
niezwyklakondycja?

"Mysle, ze czlowiek sie po prl
taki rodzi, a poza tym to zas
ciaglego treningu. Kiedyskon
lam sama startowac, szkolilam
dry mlodziezowe. Teraz ucze
Nosalu. Tylkojak jade na narta
nie czujeczasu, który niestety
raz szybciej uplywa.Kiedycza
zjezdzam z Kasprowego, sa d
warunki, a ja mam przygotow
sprzet, to zapominam o sw
wieku i wciaz jestem tamta
Basia".

Dzien pózniej slysze znów
stoku charakterystyczne, lekko
sowe "r" pani Barbary: "Dasz
nie bój sie, pokaze ci wszystko.
musisz zrobic" - tlumaczy spokj
nie poczatkujacemu narciarza
Czy ten chlopakwie,ze swoje
wieksze narciarskie sekrety Zl
dza mu wlasnie królowa pols'-'
nart?

Tekst i zdjec
AGNIESZKA l.ASKOWS


