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Odszedł ten, który chciał odbudować Stadion Leśny
FELIETON || Zabierają ludzi z mojej półki, lepiej wyłączę telefon! – zażartował kiedyś w rozmowie ze mną. Tadeusz Milewski, 
wielka postać olsztyńskiego sportu, przyjaciel niepełnosprawnych, zmarł w poniedziałek 11 maja. Miał 82 lata.

T
o będzie opowieść nie 
tylko o Tadeuszu Mi-
lewskim, ale i Stadio-
nie Leśnym, i  posta-
ciach z tym obiektem 

związanych. 
Przypomnijmy, że Stadion 

Leśny powstałw 1920 roku. 
Trenowali na nim m.in. czte-
rokrotny rekordzista świata 
w  pchnięciu kulą Helmut 
Hirschfeld (tu pobił rekord 
świata, zresztą nieuznany), 
a także mistrz olimpijski Ger-
hard Stock. 

Do Stadionu Leśnego mie-
liśmy z Jagiellońskiej nieda-
leko, przez cmentarz, aleję 
Wojska Polskiego i obok Wo-
jewódzkiego Domu Kultury. 
Otoczony drzewami stadion 
leżał w głębokiej niecce. Jako 
dzieciaki zaglądaliśmy tam 
od czasu do czasu, podgląda-
jąc trenujących zawodników, 
po czym pewnego dnia na 
podwórku wybudowaliśmy 
skocznię w  dal oraz bieżnię 
z ustawionymi z patyków płot-
kami, rzucaliśmy też kijem od 
miotły jako oszczepem, ska-
kaliśmy o „tyczce” z leszczyny, 
pchaliśmy kamieniem udają-
cym kulę. 

Na Leśny, bo tak się mówiło, 
chodziliśmy też za domek klu-
bowy, gdzie był podmokły te-
ren, żeby zbierać żaby, a potem 
urządzać na podwórku żabie 
wyścigi (po latach oglądałem 
fi lm, kiedy przed rekordowym 
skokiem, a raczej trójskokiem 
Józefa Szmidta w 1960 roku, 
przez rozbieg przeskakuje mu 
pod nosem żaba). 

Było to na początku lat 60., 
kiedy mój ojciec Jan Kata-
rzyński wybrał się za mną 
na Leśny na jakiś miting 
lekkoatletyczny. Na żużlowej 
bieżni zauważyłem szczupłe-
go mężczyznę w czarnej ko-
szulce, który nieco pochylo-
ny, przemierzał kilkadziesiąt 
okrążeń, by w końcu udać się 
do domku klubowego. Jak się 
później dowiedziałem przy 
okazji innego mitingu, był to 
Tadeusz Milewski. A  potem 
był 5 sierpnia 1960 roku,  
lekkoatletyczne mistrzostwa 
Polski na Stadionie Leśnym, 
kiedy wynikiem 17.03 m Jó-
zef Szmidt bije rekord świata 
w  trójskoku. Przyznam, że 
w  przeciwieństwie do wielu 
mieszkańców Olsztyna, któ-
rzy ten skok widzieli, ja, cho-
ciaż byłem o  przysłowiowy 
rzut beretem od skoczni, ta-

kiej  okazji nie miałem. Wraz 
z kolegami z Zatorza usiłowa-
liśmy w tym czasie sforsować 
okalający Leśny płot przez 
wykonany wcześniej pod-
kop, który robili ci, których 
nie stać n było na bilet. 

Już po drugiej stronie zo-
staliśmy schwytani przez 
porządkowych z  zamiarem 
wyprowadzenia nas za bramę. 
I wtedy z trybun dobiegła nas 
wrzawa. Porządkowi zdębie-
li, po czym razem pobiegli-
śmy w tamtym kierunku. Na 
bieżni podskakiwał ze szczęś-
cia „Polski Kangur”, Józef 
Szmidt, który przed chwilą 
ustanowił rekord świata. To 
zachęciło mnie do lekkoatle-
tyki, zapisałem się do SKS-u. 

Kiedy miałem 13 lat, wy-
grałem w  swojej kategorii 
wiekowej na mistrzostwach 
Olsztyna szkół podstawo-
wych skok w  dal, uzyskując 
5,25 cm. Tata, doceniając 
wagę tego sukcesu, zaprowa-
dził mnie w  jakiś czas póź-
niej na Stadion Leśny i  po-
znał z zawodnikiem Gwardii 
Walerianem Juckiewiczem, 
mistrzem województwa 
w skoku w dal i w trójskoku,a 
ojca kolegą od brydża. I  tak 
rozpocząłem systematyczne 
treningi. Miałem wtedy kilka 
okazji, by zamienić parę słów 
z Tadkiem Milewskim, bardzo 
ciepłym i życzliwym, młodym 
wtedy człowiekiem, ale tego 
nie robiłem, bo byłem nie-
śmiały. Moja fascynacja lek-
koatletyką przeszła mi zresztą 
niedługo potem na rzecz piłki 
nożnej, kiedy poszedłem grać 
do Warmii Olsztyn. 

W tamtych czasach Stadion 
Leśny żył, odbywały się na 
nim mitingi, w tym z udziałem 

zawodników zagranicznych, 
mistrzostwa kraju, wokoło 
ogrodzenia i  w sąsiedztwie 
organizowano biegi przełajo-
we. Startowali tu m.in. Irena 
Kirszenstein (pamiętam ją 
z mitingu lekkoatletycznego, 
jak biegała w czarnym stro-
ju). Stadion przetrwał do 
1988 roku, kiedy rozpoczę-
to jego  remont. Przy okazji 
ciężki sprzęt naruszył system 
melioracyjny. To był koniec 
Stadionu Leśnego, na remont 
którego zabrakło potem pie-
niędzy. I  tak jest do dzisiaj. 
W akcję odbudowy Leśnego 
zaangażował się po latach 
olsztyński działacz sportowy 
Leszek Dublaszewski, organi-
zując festyny „Stadion Leśny 
odżyje” a  następnie, z  więk-
szym rozmachem właśnie 
Tadeusz Milewski. 

Tadeusz Milewski urodził 
się 13 grudnia 1938 roku 
w Białymstoku, ale zaraz po 
zakończeniu wojny przyje-
chał do Olsztyna i tu pozostał. 
Skończył Akademię Wycho-
wania Fizycznego w Warsza-
wie i to właśnie tam zauważo-
no, że ma talent do biegania. 
Biegał na średnich i długich 
dystansach, w  latach 1958-
1971 był reprezentantem 
Polski. Do Stadionu Leśnego 
miał szczególny sentyment. 
W  1972 roku karierę Tade-
usza Milewskiego przerwał 
wypadek samochodowy, na 
skutek którego stracił częś-
ciowo wzrok. 

Ze sportem nie zerwał, star-
tował w zawodach dla niewi-
domych i  słabowidzących. 
Wziął nawet udział w para-
olimpiadzie w Toronto, z któ-
rej przywiózł brązowy medal 
w rzucie dyskiem. Zaczął też 

działać na rzecz środowiska 
niepełnosprawnych, w  tym 
w  sporcie. Z  jego inicjatywy 
powstał Warmińsko-Mazur-
ski Sejmik Osób Niepełno-
sprawnych, którego był wielo-
letnim prezesem. To właśnie 
sejmik fi rmował przez wiele 
lat festyny „Przywróćmy blask 
Stadionowi Leśnemu”.

Na festynach nie zbierano 
pieniędzy na remont obiek-
tu, ich zadaniem było prze-
konanie władz miasta i woje-
wództwa do idei odbudowy 
stadionu. Z  czasem pod ha-
sło „podpięło się” w różnych 
latach kilkoro parlamenta-
rzystów, którzy obiecali zała-
twienie na ten cel pieniędzy 
w Ministerstwie Sportu i Tu-
rystyki. Skoro nic z  tego nie 
wyszło, Tadeusz Milewski 
zaapelował do pasjonatów, 
zwykłych kibiców i miłośni-
ków sportu. Miał dar prze-
konywania. Wymyślił sobie 
na przykład, że ideę odbu-
dowy będzie promowała pio-
senka i  zdołał mnie do tego 
przekonać. Napisałem tekst, 
Tadeusz Machela muzykę, 
a piosenkę o Leśnym śpiewała 
przed każdym festynem Ka-
pela Jakubowa. 

Każdy festyn poprzedzały 
żmudne przygotowania. Biu-
ro Sejmiku stało się dla tych 
przygotowań główną bazą. 
Tadek dwoił się i  troił. Tele-
fony do prominentnych osób 
rozgrzewały się do białości. 
Zlecano produkcję napisów 
na koszulkach „Przywróćmy 
blask Stadionowi Leśnemu”, 
przez wiele dni dopracowy-
wano różne elementy progra-
mu, pozyskiwano wolonta-
riuszy. Dzień przed festynem 
koszono rosnące na płycie 

chwasty, przygotowywano 
też miniboisko do turnieju 
piłkarskiego. A brali w turnie-
ju udział m.in. radni miejscy, 
samorządowcy z  wojewódz-
twa, biznesmeni, strażacy, 
dziennikarze (byłem wśród 
nich), zawodniczki Stomilu, 
a  nawet pielęgniarki.  Jed-
nym z ważnych punktów fe-
stynu był wielobój amazonek. 
Pchano też kulą, odbywały się 
skoki w dal w miejscu, gdzie 
była historyczna skocznia, 
na której Szmidt ustanowił 
rekord świata, popisywali się 
automobiliści, swoje stoisko 
miał też Sejmik. Na zakoń-
czenie imprezy serwowano 
kiełbaski z  rożna, były też 
występy artystyczne. 

Na festyn przyjeżdżało wie-
lu gości, w tym dawne sławy 
sportowe. Wyrażano chęć 
przyjazdu, bo festyn fi rmował 
swoich nazwiskiem Tadeusz 
Milewski. Największym wy-
darzeniem był przyjazd w pół 
wieku po rekordowym wy-
czynie w czerwcu 2010 roku 
Józefa Szmidta. Miał krótkie 
wystąpienie i zamierzał już je-
chać na spotkanie do ratusza 
(odbyła się tam uroczystość 
nadania mu tytułu Honoro-
wego Obywatela Olsztyna), 
kiedy zaprowadził mnie do 
niego Tadek Milewski: „Jó-
zek, kilka słów dla „Gazety 
Olsztyńskiej”, oni zawsze o nas 
dobrze pisali!”. 

Józef Szmidt, zdobywca 
dwóch złotych medali w Rzy-
mie i  w Tokio, który w  tym 
dniu na festynie wykonał 
symboliczny skok, opowie-
dział mi o  okolicznościach 
tamtego rekordowego wy-
czynu, o swoich olimpiadach 
(przez jakiś czasem potem 

mieszkał w Niemczech, gdzie 
pracował jako rehabilitant 
w  szpitalu, ale niechętnie 
o tym wspominał) i o tym, co 
teraz robi. W 1992 roku wró-
cił do Polski, wraz ze szwa-
grem kupił kilkanaście hekta-
rów ziemi we wsi Zagozd koło 
Drawska Pomorskiego, gdzie 
zajął się hodowlą kóz. Wyznał 
mi, że następnym razem przy-
jedzie do Olsztyna wówczas, 
kiedy Stadion Leśny zostanie 
odbudowany. 

Innym razem Tadek poznał 
mnie z Ireneuszem Kluczkiem, 
też związanym z  Olsztynem 
olimpijczykiem (zmarł przed 
rokiem). Kluczek specjalizował 
się w  biegu na 400 metrów, 
uczestniczył w  Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio, był re-
zerwowym w Rzymie. Na ko-
lejnym festynie poznałem też 
Jacka Wszołę, skoczka wzwyż, 
złotego medalistę z Montrea-
lu i  srebrnego w  Moskwie. 
Z bujną falą włosów na głowie 
niewiele zmienił się od czasu, 
kiedy oglądałem go w telewizji. 
Na festynach bywali również 
sportowcy o mniej znanych na-
zwiskach, głównie pochodzący 
z Olsztyna. 

Obok popularyzowania idei 
odbudowy Stadionu Leśne-
go, Tadeusz poprosił jednego 
z  zaprzyjaźnionych inżynie-
rów o  opracowanie projek-
tu tej inwestycji. Wierząc, 
że uda się pozyskać środki 
unijne, chciał utworzyć tu 
międzynarodowe Centrum 
Rekreacji i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Lecz 
— jak uważa dzisiaj olsztyński 
ekonomista Wiesław Kraw-
czyk — rachunek fi nansowy 
wskazuje, że odbudowa Sta-
dionu Leśnego jest nierealna 
ze względów ekonomicznych, 
a  ratusz, nie mając takich 
pieniędzy, zawsze traktował 
temat Stadionu Leśnego 
w kategoriach „folkloru inte-
lektualnego”. 

Myślę, że pod koniec życia 
Tadeusz Milewski zdawał 
sobie sprawę z  nierealności 
swojego pomysłu, ostatnio 
nawet z braku pieniędzy nie 
odbyły się dwa kolejne festy-
ny. Jakie będą dalsze losy Sta-
dionu Leśnego, kiedy Tadeu-
sza Milewskiego zabrakło? 
Teren jest do wykorzystania, 
ale czy aby na pewno na cele 
sportowe? Obecnie głównymi 
gospodarzami są tu... dziki.  

Władysław Katarzyński

Tadeusz Milewski 
(1938-2020) Jeden z festynów „Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu”
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