
Kto zdobył medale? Pierwsze zawody szwajcarskiej Polonii w narciarstwie alpejskim. 
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Pomimo perturbacji pogodowych, zima kojarzy się wciąż jeszcze ze śniegiem, ten z koleji z nartami, a 
te, dalej idąc tym tropem, z górami. Szwajcaria jest krajem pełnym pięknych wysokich gór, z reguły 
ośnieżonych i nieprzypadkowo jest matecznikiem ziowych sportów alpejskich. Było aż dziwnym, że w 
długiej historii szwajcarskiej Polonii żyjący tu helweccy Lechici nie zmierzyli się w swych sportowych 
ambicjach i umiejętnościach w narciarstwie alpejskim. 
Ta nienaturalna sytuacja została ostatecznie zmieniona i planowane uprzednio juz na luty 2007 
(niestety był bezśnieżnym) pierwsze otwarte dla wszystkich chętnych zawody o tzw. „Puchar Polonii 
Szwajcarskiej w Narciarstwie Alpejskim” odbyły się z prawie rocznym nie narciarskim po-ślizgiem dnia 
2-go lutego 2008 w miejscowości Brunni w Kantonie Schwyz. 
Z uwagi na przyszłościowo oczekiwanych sportowców z całego świata zawody nazwano też po 
angielsku „Swiss Polonia Alpine Ski Cup” a organizator zawodów Stowarzyszenie Centrum SiM 
(Spotkań i Modlitwy) Polskiej Misji Katolickiej działające w Zurychu przygotowało dla zwycięzców 
poszczególnych konkurencji złote, srebrne i brązowe medale. Na fotografii widzimy prawie wszystkich 
zdobywców medali. Zawody polegały na dwukrotnym przejechaniu trasy slalomu, z profesjonalnie 
mierzongo czasu obu przejazdów, jak należy się domyślać, szybszy zadecydował o kwalifikacji 
końcowej. Tak było w czterech regularnych kategoriach: dla kobiet, mężczyzn, młodzieży i dla dzieci. 
W naszych zawodach była jeszcze jedna nowa kategoria, było w niej trochę weselej i inaczej. Ostatnia 
piąta konkurencja pocieszenia polegała na tym, że dla uczestników spośród niemedalowych miejsc 
pierwszych czterech kategorii premiowana była najmniejsza różnica czasu pomiędzy dwoma 
przejazdami slalomu. 
Ale nie tylko sportowa konkurencja wypełniała czas pobytu w Brunni, w czasie przerwy pomiędzy 
dwoma przejazdami uczestnicy posilali się w pobliskiej restauracji i w oczekiwaniu na ogłoszenie 
rezultatów, na doskonale nagłośnionym stoku muzyką płynacą z namiotu biura zawodów, wykonywali 
skręty tym razem taneczne w zaimprowizowanej dyskotece pod chmurką przypominając innym o 
trwającym jeszcze karnawale. 
 
Na koniec tej krótkiej notatki z przyjemnością wywiąże się z reporterskiego obowiązku i wymienię 
zdobywców medali w poszczególnych kategoriach:  

• Wśród pań najlepszymi były: 1. Maria Patorska, 2. Lidia Piotrowska, 3. Zofia Zglinska.  
• Wśród panów najlepszymi okazali się: 1. Bogdan Kucharski, 2. Jakub Bossowski, 3. Miroslaw 

Kokotek. 
• Wśród młodzieży najlepsi to: 1. Robert Blotny, 2. Patryk Srebniak 
• Wśród dzieci najlepszymi zostali: 1. Kuba Kcharski, 2. Max Duszynski, 3. Adrian Blotny 
• Najregularniejszymi okazali się: 1. Grzegorz Blotny, 2. Maciek Kucharski, 3. Jacek Opiola. 
 

Organizatorzy, jak przystało na międzynarodowy otwarty charakter zawodów, byli przygotowani do 
odtworzenia nagrań różnych hymnów narodowych, ale nasze pierwsze zawody zakończyły się we 
wszystkich konkurencjach zdobyciem złotych medali przez rodaczki i rodaków, zatem na koniec 
zabrzmiał patriotyczny akcent naszego Mazurka Dąbrowskiego. 
W tym miejscu należą się także serdeczne podziękowania Ambasadzie RP w Szwajcarii za znaczną 
pomoc finansową przy organizacji tego, udanego jak sądzę, projektu. W szczególności dziękujemy 
panu konsulowi Mieczysławowi Sokołowskiemu za jego osobiste poparcie naszej inicjatywy. 
Zgodnie z zapowiedzia prezesa Stowarzyszenia Centrum SiM pana Antoniego Zglińskiego, możemy 
mieć nadzieję, że organizacja zawodów o tzw. „Puchar Polonii Szwajcarskiej w Narciarstwie 
Alpejskim” będzie kontynuowana i istnieją już plany organizacyjne następnych zawodów w Malbun w 
Lichtenstein,..... oby tylko dopisał śnieg. 



 
Na fotografii po lewej: O takie medalowe trofea walczyli zawodnicy. 
Na fotografii po prawej: Nieomal wszyscy medaliści pierwszych szwajcarsko-polonijnych 
zawodów w narciarstwie alpejskim prezentują zdobyte medale i pamiątkowe numery startowe. 

 


