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  Lekkoatletyka

Z Woli Rzędzińskiej 
do Berlina

Sławomir Kruczek

W najbliższy poniedzia-
łek na Stadionie Olimpij-
skim w Berlinie rozpoczną 

się lekkoatletyczne Mistrzostwa 
Europy. Pośród najlepszych lek-
koatletów Starego Kontynentu, me-
dalistów mistrzostw świata i igrzysk 
olimpijskich, wystąpi Jakub Mor-
dyl z podtarnowskiej Woli Rzę-
dzińskiej. 22-latek po raz pierwszy 
weźmie udział w tak prestiżowej 
międzynarodowej imprezie. Mor-
dyl ma za sobą kilka znakomitych 
występów w tym roku, a przed sobą 
bardzo dobre sportowe perspekty-
wy. Jednym z marzeń utalentowane-
go lekkoatlety jest awans na letnią 
olimpiadę w 2020 roku w Tokio.

Jakub Mordyl na bieżni Stadio-
nu Olimpijskiego w  Berlinie wystą-
pi w biegu na 400 metrów przez płotki. 
Jak to się stało, że chłopak z niewielkiej 
Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem w wie-
ku 22 lat weźmie udział w międzynaro-
dowych mistrzostwach pośród gwiazd 
europejskiej lekkiej atletyki, chociaż 
jeszcze kilka miesięcy temu niewiele 
na to wskazywało?

Zaczęło się od sprintu
W dzieciństwie Kuba lubił grać w pił-

kę nożną. Na boisku zawsze wyróżniał 
się szybkością. Gdy trafił do ówczesne-
go Publicznego Gimnazjum nr 1 w Woli 
Rzędzińskiej, jego lekkoatletyczny talent 
dostrzegł Piotr Styczyński, nauczyciel 
wychowania fizycznego.

W efekcie w 2011 roku Jakub pod 
okiem szkolnego trenera zaczął starty 
w biegach na 100 metrów. Dystans ten 
regularnie pokonywał w czasie poniżej 
12 sekund, więc wkrótce potem pojawi-
ły się pierwsze większe sukcesy młodego 
sprintera – brązowy medal w Mistrzo-
stwach Województwa Małopolskiego 
Młodzików oraz 6. miejsce w Małym 
Memoriale im. Janusza Kusocińskiego.

– Kuba był utalentowany, bardzo szyb-
ki, a przede wszystkim pracowity. Uczci-
wie podchodził do swoich obowiązków, 
chętnie trenował. Wraz z wiekiem nie tyl-
ko dorastał, ale i systematycznie popra-
wiał swoje najlepsze czasy – wspomina 
dzisiaj Piotr Styczyński.

Po ukończeniu gimnazjum obie-
cujący lekkoatleta zaczął naukę 
w II Liceum Ogólnokształcącym w Tar-
nowie. Równocześnie rozpoczął treningi 
w MLUKS-ie Tarnów pod okiem Ryszar-
da Jasicza. Szybko okazało się jednak, 
że to nie dystans sprinterski jest dla 
niego przeznaczony.

Pięć lat temu Jakub zaczął tre-
nować bieg na 400 metrów przez 
płotki. Kilka miesięcy wcześniej 
podczas wakacyjnego obozu w Kiel-
cach spróbował swoich sił w tej wła-
śnie konkurencji, a przyglądający się 
wszystkiemu trener Andrzej Giza 
zasugerował zmianę.

Jakub Mordyl już jako 17-latek 
mierzył 194 centymetry wzrostu, był 
też zawsze wytrzymały na dłuższym 
dystansie. To bardzo dobre warun-
ki do pokonywania płotków. Wyso-
ki wzrost i usportowienie są zresztą 
rodzinną specjalnością Mordylów, 
bo jego starszy o rok brat Bartło-
miej mierzy aż 201 centymetrów. 
Nie powinno też nikogo zdziwić, 
że jest siatkarzem. Karierę zaczynał 
w MUKS-ie Sokół Gumniska Tar-
nów, ostatnie lata spędził w pierw-
szoligowym AGH Kraków, a w tym 
roku trafił do Trefla Gdańsk i czeka-
ją go występy na szczeblu PlusLigi.

Tymczasem w 2013 roku dla Ja-
kuba zmiana konkurencji okazała 
się strzałem w dziesiątkę, bo zaled-
wie po kilku miesiącach treningów 
lekkoatleta był jedną z najwięk-
szych niespodzianek Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Łodzi, zdo-
bywając brąz w konkurencji płotkarskiej 
i ustanawiając świetny rekord życiowy. 
Przy czym w zawodach lekkoatletycznych 
ciągle też startował na innych dystansach.

Kiedy Jakub ukończył szkołę średnią, 
zaczął studiować ekonomię na Uniwersy-
tecie Rolniczym w Krakowie. Lekkoatle-
tyczne treningi kontynuował w AZS-ie 
AWF Kraków, gdzie jego szkoleniowcem 
został wspomniany Andrzej Giza. W sto-
licy Małopolski biegacz rozwinął się, ale 
nie od razu.

Wyjątkowy sezon
Jakub z trenerem Gizą początkowo sku-

piali się na biegu na 110 metrów przez 
płotki, lecz spektakularnych sukcesów nie 

było. Dość powiedzieć, że w 2016 roku lek-
koatleta z Woli Rzędzińskiej zajął na tym 
dystansie 9. miejsce w Mistrzostwach 
Polski U23, a w roku 2017 uplasował się 
w tych samych zawodach na 6. pozycji. 
Był wysoko, ale nie w ścisłej krajowej czo-

łówce. Jeszcze niedawno student ekonomii 
nie mógł więc spodziewać się, że wystą-
pi na Mistrzostwach Europy Seniorów 
w Berlinie.

Ostatnie miesiące okazały się jednak 
dla 22-latka pasmem sukcesów. Świetnym 
posunięciem było skupienie się na treno-
waniu biegu na 400 metrów przez płotki. 
– Z trenerem zdecydowaliśmy się na zmia-
nę dystansu. Przygotował dla mnie bardzo 
dobry plan treningowy. Byłem też na ostat-
nim roku studiów licencjackich, gdzie za-
jęć nie ma tak wiele, więc mogłem jeszcze 
bardziej skupić się na treningach. Wszyst-
ko dopisało, bo wcześniej zdarzały mi się 
kontuzje, a teraz byłem cały sezon zdrowy. 
I nagle odpaliło, złapałem wielką formę 
– opowiada Jakub.

22-latek z Woli Rzędzińskiej wszystkie 
rekordy życiowe zdobył w ostatnich mie-
siącach. Z głównych krajowych zawodów 
przywoził cenne medale – nie tylko w ry-
walizacji z młodzieżowcami, ale też senio-
rami. O skali postępu najlepiej świadczy 
fakt, że na 400 metrów przez płotki w cią-
gu jednego sezonu poprawił swój rekord 
życiowy (po trzyletniej przerwie) o po-
nad… 5 sekund.

Największe sukcesy osiągnął w ostat-
nich tygodniach. Mordyl na przełomie 
czerwca i lipca zwyciężył w Mistrzostwach 
Polski U23, wygrał też wtedy w sztafecie 
wraz z klubowymi kolegami. Czuł, że jest 
w stanie zdobyć minimum kwalifikacyj-
ne na Mistrzostwa Europy Seniorów, któ-
re wynosiło 50.40 sekundy. Jego życiówka 

jeszcze przed miesiącem była jed-
nak o 0.34 sekundy gorsza.

Kluczowy okazał się start 8 lipca 
podczas międzynarodowego me-
czu lekkoatletycznego w Krakowie, 
w którym wystąpiły reprezentacje 
Polski, Czech, Słowenii i Węgier 
w kategorii wiekowej U23. Mordyl 
zwyciężył, przybiegając na metę 
w bardzo dobrym czasie 50,17 se-
kundy. Osiągnięty wynik był nie tyl-
ko najlepszym czasem w karierze, 
ale przede wszystkim dawał prze-
pustkę na mistrzostwa.

Lekkoatleta z Woli Rzędzińskiej 
potwierdził następnie swoją znako-
mitą dyspozycję w Mistrzostwach 
Polski Seniorów, które w dniach 
20‒22 lipca odbyły się na otwartym 
stadionie w Lublinie. Tym razem 
przybiegł w czasie 50,31 sekundy, 
który znów oznaczał wypełnienie 
minimum. Równocześnie Jakub 
zdobył seniorskie wicemistrzostwo 
Polski, mimo że formalnie jest jesz-
cze młodzieżowcem.

Ambitne plany
Od ubiegłego wtorku razem z lek-

koatletami z kadry Polski przebywa 
na zgrupowaniu w Spale. Szlifuje 
formę przed mistrzostwami Stare-

go Kontynentu. Obóz potrwa do soboty, 
a potem 22-latek poleci do Berlina, aby 
przeżyć największą w dotychczasowym 
życiu sportową przygodę.

Mistrzostwa na Stadionie Olimpijskim 
w stolicy Niemiec rozpoczną się w najbliż-
szy poniedziałek i potrwają do niedzieli. 
Rywalizacja w poszczególnych konkuren-
cjach składa się z trzech etapów – kwali-
fikacji, półfinałów i finału. Transmisje 
z biegów na 400 metrów przez płotki bę-
dzie można w Polsce oglądać na antenie 
ogólnodostępnego kanału TVP Sport.

– Po raz pierwszy wezmę udział w zawo-
dach tej rangi, więc emocje są duże. Ale chcę 
dać z siebie wszystko i wrócić usatysfakcjo-
nowany – mówi Jakub. – Jako że debiutuję 
na tak wielkiej imprezie, to na początku ce-
lem jest dostanie się do półfinału, a w nim 
chciałbym powalczyć o rekord życiowy. Fi-
nał wydaje się być jeszcze poza moim zasię-
giem, ale ustanowienie nowej życiówki też 
jest ważne.

22-latek z Woli Rzędzińskiej na razie 
skupia się na starcie w europejskich mi-
strzostwach, ale jego marzenia sięgają 
dalej. Od października ma być włączo-
ny do kadry narodowej Polski, będzie 
więc objęty szkoleniem centralnym. 
W przyszłym roku chce zakwalifiko-
wać się do dwóch najważniejszych mię-
dzynarodowych imprez nadchodzącego 
sezonu – Uniwersjady (czyli zmagań stu-
dentów z całego globu), która w sierpniu 
odbędzie się we Włoszech, a także do Mi-
strzostw Świata Seniorów, które pomiędzy 
wrześniem a październikiem odbędą się 
w Katarze.

– Najważniejsze jest to, żebym szybko 
biegał, a wtedy sukcesy się pojawią. Chciał-
bym w przyszłym roku osiągać już czasy 
poniżej 50 sekund – mówi Jakub. – Moje 
największe marzenie to udział w letnich 
igrzyskach olimpijskich, które za dwa lata 
odbędą się w Tokio.

Milisekunda dzieliła 
od medalu
W ubiegły piątek i sobotę na ścianie 

wspinaczkowej we włoskiej miejscowo-
ści Arco odbyła się szósta w tym sezonie 
odsłona Pucharu Świata we wspinacz-
ce sportowej na czas. Tarnowscy wspi-
nacze ponownie nie stanęli na podium, 
ale byli już bardzo blisko zdobycia me-
dali. Świetnie po raz kolejny zaprezen-
towała się zaledwie 16-letnia Aleksandra 
Kałucka, która zajęła 4. miejsce, a z brą-
zową medalistką zawodów przegrała o… 
milisekundę.

Podczas zawodów w Arco dobrze pre-
zentowały się także pozostałe tarnowian-
ki. Formę utrzymuje Anna Brożek, która 
zajęła 5. miejsce. Natomiast Natalia Ka-
łucka, siostra Aleksandry, uplasowała się 
na 7. pozycji. 1/8 finału nie przebrnęła 
tylko Klaudia Buczek, która zajęła osta-
tecznie 16. miejsce.

W rywalizacji mężczyzn Marcin 
Dzieński uplasował się finalnie na 6. po-
zycji. Mistrzowi świata wciąż do podium 
trochę brakuje, ale robi postępy, a we 
Włoszech zajął najlepsze miejsce spośród 
swoich tegorocznych wyników w Pucha-
rze Świata.

Szczypiorniści 
zaczynają  treningi
Dzisiaj (tj. w środę 1 sierpnia) przygo-

towania do nowego pierwszoligowego se-
zonu rozpoczynają piłkarze ręczni SPR-u 
PWSZ Tarnów. Podopiecznych trenera 
Ryszarda Tabora czekają intensywne tre-
ningi oraz mecze sparingowe. Drużyna 
w poprzednim sezonie wywalczyła mi-
strzostwo, ale z powodów formalnych 
nie uzyskała awansu do najwyższej klasy 
rozgrywkowej. Włodarze klubu zapowia-
dają, że w nadchodzących rozgrywkach 
celem SPR-u będzie obrona tytułu, a po-
tem zdobycie licencji na grę w PGNiG 
Superlidze. Nowy sezon rozpocznie się 

22 września. Tarnowianie zainauguru-
ją rozgrywki meczem przed własną pu-
blicznością z Uniwersytetem Radom.

Szukali piłkarskich 
talentów
W ubiegłym tygodniu na Stadionie 

Miejskim w Tarnowie odbyły się testy 
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, któ-
rą piłkarska Unia Tarnów utworzyła nie-
dawno we współpracy z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie. 
Klub z Mościc nawiązał też współpracę 
z Wisłą Kraków, dlatego młodym adep-
tom piłki nożnej przyglądali się podczas 
testów nie tylko trenerzy „Jaskółek”, ale 
też szkoleniowcy krakowskiego klu-
bu. Zakwalifikowane dzieci w najbliż-
szym roku szkolnym rozpoczną naukę 
w tarnowskim SMS-ie, którą będą łączyły 
z treningami piłkarskimi.
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