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Niejednego powodu do dumy dostarczyły 
mieszkańcom Poniatowej wybitne osobowości, 
które w Polsce i na świecie rozsławiły nazwę 
tego miasta. Należy do nich Zbigniew Jasiu-
kiewicz, który wraz z drużyną siatkarską re-
prezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich 
w Meksyku w 1968 r., a wychował się  
w Poniatowej. Rok 2015, to dziesiąta rocznica 
jego śmierci. Z tej okazji, 11 grudnia 2015 r., 
Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej pod prze-
wodnictwem pana Rafała Pastwy przygotowa-
ło apel okolicznościowy w Szkole Podstawowej 
im. Stefana Żeromskiego.

   Tego dnia na sali gimnastycznej, oprócz Dyrekcji, nauczy-
cieli i uczniów Szkoły Podstawowej, znaleźli się mili goście: 
mama zbigniewa – pani Kazimiera Jasiukiewicz, jego córka 
– pani monika Dagree, syn – pan Piotr Jasiukiewicz, nauczy-
ciel wychowania fizycznego – pan antoni czopiński, opie-
kun z czasów szkolnych – pan Tadeusz Tyszkiewicz, a także 
znakomici polscy siatkarze i przyjaciele zbigniewa – pan 
Henryk Hawłasiewicz, pan marek Karbarz i pan Krzysztof 
Kosim. nie zabrakło także pana Waldemara Kramka, autora 
artykułu o zbigniewie Jasiukiewiczu w „Przeglądzie regio-
nalnym”.

  myśl przewodnią apelu można sprowadzić do motta 
igrzysk olimpijskich „Wyżej! Szybciej! Mocniej!” Wszyscy 
występujący, choć każdy w inny sposób, próbowali nas 
przekonać o tym samym: że tylko wytrwały trening może 
utorować drogę do sukcesu. Taką wymowę miał występ ze-
społu wokalnego „Rozśpiewane nutki” (uczniowie klasy 3a) 
pod opieką pani Teresy malinowskiej-Szczuki, z piosenka-
mi „Ruch, ruch, ruch” i „Sportowe marzenia”. W klimacie 
sportowego współzawodnictwa utrzymany był także anglo-
języczny spektakl teatralny p.t. „Higher! Faster! Stonger!”,  
w reżyserii pani Grażyny Piłat, przedstawiony przez klasę 
2a. nie zabrakło także połączenia sportu i choreografii – 
żywiołowego pokazu tańca nowoczesnego w wykonaniu 
uczennic klas piątych, pod kierunkiem pani agnieszki za-
krzewskiej.
   część informacyjną apelu stanowiły dwie prezentacje mul-
timedialne. Pierwsza przybliżała genezę i historię igrzysk 
olimpijskich. Dowiedzieliśmy się z niej m.in. jakie dyscy-
pliny sportu uprawiano na pierwszej olimpiadzie w 776 r. 
p.n.e. i czym różniły się ówczesne zasady uprawiania tych 
dyscyplin od dzisiejszych. Druga natomiast prezentowała 
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postać zbigniewa Jasiukiewicza – najpierw jako młodego 
chłopaka, a potem coraz bardziej profesjonalnego sportowca.
   urodzony w 1947 r., Jasiukiewicz ukończył Szkołę Pod-
stawową w Poniatowej. Kontynuując naukę w liceum  
w celestynowie na mazowszu, grał w drużynie siatkarskiej, 
a także rozwijał swój talent w innych dyscyplinach sportu 
– m.in. należał do rekordzistów mazowsza w skoku w dal. 
W 1967 r., wraz z siatkarską reprezentacją Polski, zdobył 
brązowy medal na mistrzostwach europy w Turcji. Już rok 
później odniósł swój największy sukces życiowy: wraz z pol-
ską reprezentacją siatkarską zdobył V miejsce na olimpiadzie 
w meksyku. W ślad za tym poszły kolejne tytuły: mistrza 
Polski i wicemistrza europy, zdobywane wraz z klubem re-
sovia rzeszów. Jasiukiewicz grał także w klubach szwedzkich 
i niemieckich, a w tym ostatnim kraju zwieńczył swoją ka-
rierę sportową jako trener i selekcjoner. zmarł w 2005 r.
   Sylwetka Jasiukiewicza jest już znana nawet najmłodszym, 
sześcioletnim uczniom Szkoły Podstawowej im. Stefana Że-
romskiego w Poniatowej. W tej grupie wiekowej, podobnie 
jak wśród starszych dzieci, nie zabrakło uczestników i lau-
reatów konkursu plastycznego „Nasz olimpijczyk Zbigniew 

Jasiukiewicz”. Konkursowe prace uczniów można było 
przez całą uroczystość oglądać wyeksponowane na tablicy, 
a autorzy najlepszych z nich otrzymali nagrody z rąk Pana 
Burmistrza, Pana Dyrektora, a także córki i syna bohatera 
uroczystości.
   Punktem kulminacyjnym spotkania było odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy poświęconej zbigniewowi, wbudowanej 
nad wejściem do sali gimnastycznej. Tablicę odsłoniła jego 
mama, pani Kazimiera, a poświęcił ją ks. Konrad Koczan. 
zwieńczeniem uroczystości była piosenka „We Are The 
Champions” wykonana przy akompaniamencie pana Leszka 
Kramka i jego córek rozalii i magdaleny, a całości dopełni-
ły przemówienia Pana Burmistrza, Pana Dyrektora i pana 
Jędrzeja Stanisławka – kolegi Jasiukiewicza z lat szkolnych.
   uczestnicy tej miłej uroczystości wychodzili z sali gimna-
stycznej nie tylko dumni z niezwykłego mieszkańca naszego 
miasta, ale także bardziej świadomi idei, która mu przyświe-
cała, a którą najlepiej streściły słowa piosenki „Rozśpiewa-
nych nutek”:

Zwycięzców nagradza się medalami,
Medalu nie kupisz w sklepie.
Żeby go zdobyć, to musisz po prostu
Ćwiczyć ze wszystkich najlepiej.

Beniamin Galicki (fot. B. Galicki)
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