
my razem do francuskiego
Disneylandu.

Rozpieszcza Pan swoje
kobiety?
I sprawia mi to ogromną przy
jemność.

Żona kupuje Panu ubrania?
Tak jest. Ona odpowiada
za moją garderobę i ufam jej.
Co prawda, nie zawsze tak
było. Gdy zostałem zaproszo
ny, żeby pełnić funkcję dorad
cy Prezesa Banku BPH
do spraw informatyki, to
odmówiłem podpisania
angażu, bo było w nim wpisa
ne, że w pracy obowiązkowo
trzeba nosić krawat.
Na szczęście dla mnie zrobio
no wyjątek. Również gdy
zostałem prorektorem AGH,
to absolutnie odmawiałem
noszenia garniturów. Powie
działem, że będę chodził
w sweterku jak zawsze i krop
ka. Nawet na zdjęciu które
tradycyjnie znalazło się
na ścianie mojego gabinetu,
gdy skończyłem funkcję pro
rektora - byłem w sweterku.

Kiedy się Pan poddał?
Gdy zostałem rektorem, panie
sekretarki namówiły mnie
do zmiany garderoby. Żona
wówczas osobiście mnie
zaciągnęła do mistrza
Turbasy. Do dziś mam ten gar
nitur, ubieram w szczególne
chwile. Osoby odpowiedzialne
za wystrój gabinetów prorek-
torskich cichaczem zamieniły
moje zdjęcie sweterkowe
na później zrobioną fotografię"
w garniturze. Kiedyś tam zaj
rzałem i sam siebie nie pozna
łem w tej galerii!

Ale kapcie Pan Prof esor
wciąż ma w gabinecie?
Oczywiściejbez kapci ani rusz.
Pamiętam taką zabawną sytu
ację, rektor Mirosław Handke
wezwał mnie pilnie (jako pro
rektora) do wspólnego zdjęcia.
Marynarkę i dyżurny krawat
założyłem, ale zapomniałem,
że na nogach mam kapcie.
Ustawiliśmy się do zdjęcia
z rektorem Handke
i z Andrzejem Gołasiem wszy
scy eleganccy i zadowoleni.
Miałem nadzieję, że fotografia
będzie tylko do pasa. Tak się
jednak nie stało. No i na foto
grafii, która jest i będzie w róż
nych albumach o historii AGH,
na pierwszym planie stoję ja -
w kapciach. Handke zobaczył
to, gdy już informator był
wydrukowany w setkach
egzemplarzy na kredowym
papierze. Zdenerwował się,
zrugał mnie za te kapcie, ale
zaraz potem został ministrem,
a ja wbrew jego woli zostałem
wybrany na jego następcę
na stanowisku rektora.
Widocznie dla wybierającej
mnie społeczności ważniejsze
było górne zakończenie mojej
postaci niż dolne!

zauważalne. Dziś stwierdzam,
że ich nie doceniałem. Gdy je
spotykałem jako dorosłe
zamężne kobiety, myślałem
sobie: jaka cudowna dziew
czyna, gdzie ja miałem oczy?

Gdzie Pan pierwszy raz
zobaczył żonę?
W czasie pierwszej minuty
po wejściu na AGH, na moją
uczelnię, która jest moją drugą
wielką miłością.

jaką technikę podrywania
Pan zastosował?
Nie miałem praktyki, nie mia
łem i techniki. Ale za to wspo
magał mnie motocykl!

Jeździł Pan w „skórze"?
Jeździłem w.zwykłej kurtce,
ale żeby było cieplej, zakłada
łem pod spód gazety. Można
powiedzieć, że prasa zawsze
grzała moje serce. Miałem
za to hełm ze znaczkiem
PZMot. Zdarzało mi uczestni
czyć w minirąjdach, nawet
nogę złamałem na motocyklo
wym wyścigu. Dlatego szpano-
wałem przed przyszłą żoną
kaskiem i wojowniczymi
goglami, ale nie skórą.

Był Pan nieśmiały, czy taki
Ryszard hop do przodu?
Ani jedno, ani drugie. Nie jes
tem jakoś specjalnie nieśmiały.
Ale też nigdy nie studiowałem
techniki podrywania, raczej to
była swobodna improwizacja.
Z perspektywy czasu myślę, że
to czasem niektóre moje kole
żanki dawały mi pewne awanse.

Miał Pan powodzenie?.
Umówmy się, moja uroda jest
raczej radiowa. Ale faktycznie
było trochę koleżanek, które
chętnie by sympatyzowały ze
mną, tyle że ja nie miałem
wtedy głowy. Pod koniec szko
ły średniej umarła moja
matka. Nie miałem długo
czasu na romanse i randki.

Ciężko było żonę poderwać?
Nie miałem skali porównaw
czej, ale musiałem się wyka
zać. Ona była prześliczną
dziewczyną, a ja raczej mikry.
Ale cóż tu powiedzieć: dopiero
trudna zdobycz cieszy.

Jest Pan w domu chołery-
kiem czy pantoflarzem?
Uholerykiem nie, choć czasem
diabli mnie biorą. W pewnych
sprawach jestem pantofla
rzem, pozwalam sobie na to.
Opieram się na zdaniu żony,
i dobrze na tym wychodzę.

Rachunki kto płaci?
. pilnowanie terminów płat

ności jest moim zadaniem.

Robicie sobie prezenty?
Teraz najczęściej Beatce.

Oczko w głowie?
y^^, właśnie jest. W końcu to
jedyna wnuczka. Właśnie leci
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26. Sekcja "WILKI" SOSW nr 1 w Krakowie

25. Sekcja "MYŚLENICE - Błyskawice" zMyślenic_2_

24. Sekcja "ZAMOYSKIEGO" SOSW nr 2 wKrakowie_
23. Sekcja "WIETORA" SOSW nr 4 w Krakowie

22. Sekcja "WESOŁE SMOKI" ZSS nr 6 w NowejHH2f_

21. Sekcja "TYGRYSY" ŚDS Klub AktywnościzKrakowa_
20. Sekcja "TAJFUNY " WTZ w Olkuszu

19. Sekcja "SZKLANI" WTZ w Nowej Hucie

18. Sekcja "SOKÓŁ TARNÓW" z Tarnowa

17. Sekcja "SENATORSKA" ZSS nr 4 w Krakowie

16. Sekcja "ROBOTNICZA" DPS w Tarnowie

15. Sekcja "RAKIETY" SOSW w Bochni

14. Sekcja "RADWANOWICE" WTZ w Radwanowicach____
13. Sekcja "PROSZÓWKT WTZ w Proszówkach

12. Sekcja "PĘDZIWIATRY" WTZ w Konarach

11. Sekcja "OLIMPIA TARNÓW" WTZ w Tarnowie
10. Sekcja "OLIMP" SOSW w Chrzanowie

9. Sekcja "MIMO WSZYSTKO" WTZ w Radwanowcach___
8. Sekcja "KUBUŚ" DPS w Więckowicach

7. Sekcja "MYŚLENICKIE SKARBY" ZPO SPwKrzczonowie_
6. Sekcja "KRAKUS" SOSW nr 3 w Krakowie

5. Sekcja "KOLIBER" ZS w Waganowicach

4. Sekcja "EMAUS" WTZ w Krakowie

3. Sekcja "DRUŻYNA S" - ZSS nr 14 w Nowej Hucie

2. Sekcja "DYWIZJONU 303" - WTZ w Nowej Hucie

1. Sekcja "DELFIN" - SOSW w Tarnowie

W tym roku w Olimpiadzie Specjalnej wezmą udział
sportowcy z 26 sekcji sportowych działających

przy różnych instytucjach zajmujących się
osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Są to:

małopolskich - zawodnicy przygo
towują się poprzez 8-tygodniowy
cykl treningowy. Zajęcia odbywa
ją się minimum 2 razy w tygodniu
po minimum 2 godziny. Po sukce
sie" regionalnym przed zawodni
kami otwierają się areny zawodów
ogólnopolskich, europejskich
i światowych.

W skład zespołu sportowego
wchodzi od 4 do 8 osób, rywali
zujących w 8 konkurencjach lek
koatletycznych. Bardzo ciekawą
dyscypliną sportu jest gra bocce.
Jest to odmiana gry "petanka"
czy "bule". Zawsze cieszy się
ona dużą popularnością zarówno
wśród uczestników, jak i widzów.

Każdy uczestnik zmagań spor
towych podczas Olimpiad Specjal
nych jest zwycięzcą i dlatego każ
dy uczestnik otrzymuje medal lub
wstążkę uczestnictwa oraz pa
miątkowe upominki.

Doceniając wartość idei olim-
' pijskiej rywalizacji oraz wysiłek

i zaangażowanie uczestników,
Polskie Górnictwo Naftowe i Ga
zownictwo SA Karpacki Oddział
Obrotu Gazem w Tarnowie Ga
zownia Krakowska jest dumne, że
już po raz 3 mogło wesprzeć
Stowarzyszenie Olimpiady Spe
cjalne Polska, realizując tym sa
mym działania spójne ze Strate
gią Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu Gru
py Kapitałowej PGNiG. Warto
również dodać, że PGNiG SA
jest nie tylko firmą zajmującą się
sprzedażą gazu ziemnego, jest
też firmą, która znajduje się
w gronie liderów zaangażowa
nia społecznego, firmą wrażliwą
społecznie.

moment, nie tylko dla sportowców,
ale także dla widzów.

Podobnie jak w zeszłym roku
otwarcia mityngu dokona prorek
tor ds. Nauki Akademii Wycho
wania Fizycznego w Krakowie -
prof. dr hab. Edward Mleczko.

Organizatorami zawodów, po
dobnie jak w ubiegłych latach, są
Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska Małopolskie
i Akademia Wychowania Fizycz
nego im. Bronisława Czecha
w Krakowie. Natomiast głównym
sponsorem tegorocznych zawo
dów sportowych po raz kolejny by
ło Polskie Górnictwo Naftowe i Ga
zownictwo SA Karpacki Oddział
Obrotu Gazem w Tarnowie Ga
zownia Krakowska.

Na zawodach nie zabraknie
także wielu znamienitych gości.
Swój udział potwierdził Bogdan
Dąsał - pełnomocnik prezydenta
Miasta Krakowa ds. Osób Niepeł
nosprawnych, władze i pracowni
cy AWF w Krakowie, dyrektorzy,
krakowskich Ośrodków Szkolno-
-Wychowawczych i Zespołów
Szkół Specjalnych oraz przed
stawiciele sponsora strategicz
nego PGNiG SA Karpackiego Od
działu Obrotu Gazem w Tarnowie
Gazowni Krakowskiej.

Zawody sportowe dają oso
bom niepełnosprawnym intelek
tualnie możliwość rozwoju umie
jętności . ruchowych, szansę
kształtowania charakteru, inte
grację środowiska rodziców i opie
kunów, zaś dla zdrowych ludzi są
szansą na poznanie i zrozumienie
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Aby móc startować w zawodach
regionalnych - w tym przypadku .

zgłosiło 180 sportowców. Tego
roczne zawody rozgrywane są
od godziny 10.00. Warto zatem
przyjść i zobaczyć zmagania osób
niepełnosprawnych, którym z ca
łą pewnością nie należy odmawiać
ducha sportowej i uczciwej rywa
lizacji. Pogoda będzie sprzyjać
zawodnikom, a także widzom
na stadionie.

Zgodnie z ceremoniałem olim
pijskim, przy dźwiękach hymnu
Olimpiad Specjalnych na maszt
wciągnięta zostanie flaga OS,
a zawodnicy wypowiedzą słowa
przysięgi: "Pragnę zwyciężyć, lecz
jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysił
ku". Jest to bardzo wzruszający

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie
będę mógt zwyciężyć, niech będę
dzielny w swym wysiłku" - tak
ślubują niepełnosprawni olimpij
czycy. Dziś na stadionie AWF
przy al. Jana Pawła II 78 o godz.
10 rozpoczną się wyjątkowe zawo
dy/ podtytuł

Już dzisiaj, na obiektach spor
towych AWF w Krakowie odbywa
się największe wydarzenie sporto
we dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie zrzeszonych w Sto
warzyszeniu Olimpiady Specjalne
Polska. Małopolski Mityng Lekko
atletyczny to cykliczne przedsię
wzięcie, na które przyjeżdżają za
wodnicy niepełnosprawni z całej
Małopolski. W tym roku przyjazd

Każdy uczestnik zmagań sportowych podczas Olimpiad
Specjalnych jest zwycięzcą. Dekoracja Kraków 2011.
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Podobnie mam z książkami
czy obrazami. Lubię zachwycać
się detalem. Tak było z śred-
niowiecznym obrazem „Śmierć
św. Hieronima" w Muzeum
Watykańskim w Rzymie. Hie-
ronim miał donośny głos, gro-
mil współwyznawców, dlatego
kojarzono go z lwem, więc gdy
na obrazie Hieronim umiera,
to po bokach są aniołowie
i ludzie, a w rogu rozpacza lew.
I ta jego rozpacz jest tak niesa-
mowita, że za każdym razem
gdy jestem w Rzymie, idę to
zobaczyć.

Kobietami też się Pan tak
potrafi zachwycić.
Nie ukrywam, uroki płci prze-
ciwnej nie były mi obojętne.

Bywał Pan kochliwy?
Może za dużo powiedziane...

W podstawówce miał Pan
już jakieś miłostki?
Wstyd się przyznać, ale po raz
pierwszy tak naprawdę zako
chałem się w swojej żonie.
W szkole średniej miałem inne
fascynacje. Moją prawdziwą
pasją była nauka. Tak mnie to
wciągnęło, że faktycznie kole-
żanki z klasy były dla mnie nie

Jestem daleki od powiedzenia,
że są mi bliskie, ale lubię je.
W swoim czasie wzruszył
mnie niesamowicie stary czar-
no-biały film „Królowa Krysty
na" z Gretą Garbo. To jeden
z pierwszych dźwiękowych fil
mów, prymitywny pod wzglę
dem techniki, ale niezwykle
piękny, bo opowiada wzrusza
jącą historię o królowej, która
wyrzekła się tronu dla miłości.

Płakał Pan?
No tak to nie. Rzadko w ogóle
płaczę tak, żebym zalewał się
łzami i łkał.

A King Kong?
Nie, historia małpy nie bardzo
mnie porusza. Zresztą wolę
filmy niszowe i mało znane,
np. w twórczości Andrzeja
Wajdy moim ulubionym fil
mem jest „Kronika wypadków
miłosnych". Piękna historia
miłości licealistów w przeded
niu wojny. Są jak igraszki
motyli przed nadjeżdżającym
czołgiem. Znam go dobrze, ale
wracam do niego, oglądam go
urywkami. Zawsze mam w gło
wie ulubione kadry filmów.

Tylko firnów?

Często Pan się wzrusza?
Tak, i bardzo mi to przeszka
dza. Bo to wzruszenie przy
chodzi często w niewłaściwym
momencie. O ile ma miejsce
w domu, to jeszcze w porząd
ku. Ale zdarza się, że przeży
wam takie emocjonalne stany
w pracy. Potrafię się na przy
kład zachwycić jakąś teorią
i muszę się wówczas opano
wać, by audytorium nie miało
dodatkowego cyrku.

Nad swoimi teoriami też Pan
się wzrusza?. t
Nie, swoją aż tak bardzo się
nie zachwycam. Ale o równa
niach Maxwella nie potrafię
mówić bez ściśniętego gardła.

A w domu kiedy Pana ściska?
Ze szczęścia, bo gdy mi się
zdarza coś przykrego raczej się
nie mażę. Na przykład dogłęb
nie poruszyła mnie wczesna
śmierć matki, potem ojca, ale
uczuć nie uzewnętrzniałem.
Emocjonalnie za to przeżyłem
urodziny córki i wnuczki.

A filmy Pana wzruszają?
Zdarza się.

Melodramaty?

Nie jest nieśmiały, ale też nigdy nie był hop do przodu. Takty podrywania dziewczyn nie miał żadnej.
O prof. Ryszardzie Tadeusiewiczu, Małopolaninie Roku, pis; Anna Górska i Katarzyna Kachel
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