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Stadion Śląski pisze nowy rozdział w swojej historii, 

stając się areną największych, lekkoatletycznych zmagań 
w Europie. Magia tego obiektu niesie do boju gwiazdy, 
przyciąga wielkie imprezy i tysiące kibiców, spragnionych 
sportowych wrażeń. W Kotle Czarownic wykuwały się naj-
większe sukcesy polskiego sportu, tu rodziły się legendy, 
padały imponujące rekordy. Ubiegłoroczne wielkie impre-
zy: Mistrzostwa Świata Sztafet i  Drużynowe Mistrzostwa 
Europy w Lekkoatletyce udowodniły, 
jak wielki potencjał drzemie w tym 
obiekcie, co w efekcie pozwoli 
nam zorganizować pierwsze  
w historii zawody w ramach 
Diamentowej Ligi. To ogrom-
ny sukces i efekt ciężkiej 
pracy wielu ludzi, dla mnie 
osobiście powód do dumy  
i spełnienie marzeń. 

Wierzę, że 68. ORLEN 
Memoriał Janusza Kuso-
cińskiego po raz kolejny do-
starczy nam niezapomnianych 
wrażeń, a na Stadionie Śląskim 
będzie niósł się doping tysięcy 
gardeł, zagrzewając do wal-
ki gwiazdy królowej sportu.  
Jestem przekonany, że to 
wydarzenie będzie lekko-
atletycznym świętem i do-
starczy sportowych emocji w 
tym trudnym dla wszystkich 
czasie. ORLEN Memoriał Ja-
nusza Kusocińskiego to uzna-
na marka i gwarancja jakości, 
cieszę się, że na stałe wpisał 
się do kalendarza największych 
sportowych imprez i konsekwentnie  
buduje swoją pozycję.

ŚLĄSKIE.
STAWIA 
NA 
SPORT

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa 
Śląskiego
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Stadion Śląski w Chorzowie, malowniczo położony  
w centrum jednego z największych miejskich parków  
w Europie, od momentu ponownego otwarcia po gruntow-
nej modernizacji, stał się areną niezliczonych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Od 2018 roku na trybunach 
mogących pomieścić ponad 55 tysięcy osób zasiadali nie 
tylko kibice żużla, piłki nożnej, lekkoatletyki, kolarstwa  

i sportów motorowych ale również fani rockowej twórczo-
ści zespołu Rammstein oraz zwolennicy noworocznej 

zabawy na świeżym powietrzu podczas Sylwestro-
wej Mocy Przebojów, organizowanej wraz z Tele-

wizją Polsat.Stadion Śląski to również miejsce 
posiadające nowoczesne centrum konferencyj-
ne przeznaczone do organizacji szkoleń, sym-
pozjów oraz spotkań biznesowych. 

Wizyta na Stadionie Śląskim to okazja do 
zwiedzenia obiektu. Wśród licznych atrakcji zo-

baczyć można m.in. szatnię reprezentacji Polski, 
arenę główną, loże VIP, ale także obejrzeć film  

w stadionowym kinie i zobaczyć liczne eksponaty  
w Sali muzealnej. Dodatkowo wszyscy chętni mogą 

wejść na punkt widokowy znajdujący się na wysokości 26 
metrów nad poziomem murawy, a od niedawna dla naj-
odważniejszych udostępniono skok z korony Stadionu  
z wysokości 40 metrów.
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Historia MeMoriału
Memoriał Janusza Kusocińskiego jest obecnie jednym z najstarszych nieprzerwanie 
rozgrywanych mityngów lekkoatletycznych na świecie. Pierwsza edycja 
zawodów odbyła się w 1954 roku w Warszawie, na stadionie Legii. Przez ponad 
60 lat w imprezie brali udział najwybitniejsi sportowcy z całego świata. O klasie 
imprezy może zaświadczyć ok. 80 rekordów świata, Europy i Polski, które zostały 
poprawione podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego.  Dotychczas mityng 
rozgrywany był głównie w Warszawie, a w ostatnich latach jego gospodarzem 
był Szczecin. W 2018 roku Memoriał Janusza Kusocińskiego pierwszy raz w swojej 
historii zagościł do Chorzowa. Obecnie jest częścią World Athletics Continental 
Tour Gold.  

Janusz KusocińsKi
Janusz Kusociński ps. Kusy (ur. 15 stycznia 1907 w Warszawie, zm. 21 czerwca 1940 
w Palmirach). Lekkoatleta, długodystansowiec. Uczestnik wojny obronnej we 
wrześniu 1939 roku. Złoty medalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 000 m, 
srebrny medalista mistrzostw Europy na dystansie 5000 m.

Przygodę ze sportem rozpoczął w 1925 roku. Najpierw uprawiał piłkę nożną, później 
zajął się bieganiem. Kariera lekkoatletyczna w przypadku Kusocińskiego zaczęła 
się zawodów zorganizowanych z okazji święta robotniczego – zabrakło jednego 
zawodnika do sztafety i jej skład uzupełnił właśnie Kusy. Jego zespół wygrał,  
a późniejszy mistrz olimpijski pozostał przy lekkoatletyce. Już w 1928 został mistrzem 
Polski. W 1931 został wybrany laureatem „Przeglądu Sportowego” na najlepszego 
sportowca roku. Największy sukces sportowy odniósł w 1932 roku, gdy biegnąc  
w zbyt małych butach zdobył w Los Angeles złoty medal olimpijski. Wygrał 
wówczas bieg na 10 000 metrów. Dwa lata później został w Turynie wicemistrzem 
Europy na dystansie 5 000 metrów. Liczne kontuzje uniemożliwiły mu start m.in. na 
igrzyskach olimpijskich w 1936 roku w Berlinie. W 1938 roku został absolwentem CIWF 
(dzisiejszy AWF) w Warszawie. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel 
wychowania fizycznego, trener, dziennikarz. Był redaktorem naczelnym „Kuriera 
Sportowego”. Planował start w igrzyskach olimpijskich w Helsinkach (1940),  
ale plany te pokrzyżował wybuch II wojny światowej.

Jako kapral zgłosił się w kampanii wrześniowej do wojska i został wcielony  
do kompanii karabinów maszynowych II batalionu 360 Pułku Piechoty. Walczył  
w obronie stolicy, dwukrotnie ranny m.in. 25 września w obronie Fortu Czerniaków 
przy ulicy Powsińskiej. 28 września 1939 został odznaczony Krzyżem Walecznych  
z rozkazu gen. Juliusza Rómmla[. W czasie okupacji pracował jako kelner w barze 
„Pod kogutem” przy ulicy Jasnej, zwanej Gospodą Sportowców. Zaangażował się 
wówczas w działalność niepodległościową. 26 marca 1940 został aresztowany 
przez Gestapo w bramie domu przy ulicy Noakowskiego 16, w którym mieszkał. 
Uwięziony początkowo na Mokotowie, następnie w Alei Szucha. Torturowany 
przez Gestapo. 

W dniach 20-21 czerwca 1940 roku został wywieziony z Pawiaka transportem  
do Palmir pod Warszawą. Zginął rozstrzelany w pobliżu Palmir, w Puszczy Kampinoskiej, 
w ramach akcji AB, mającej na celu eksterminację polskiej inteligencji.



Szanowni Państwo, 
Witam na Stadionie Śląskim – Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym – podczas 
68. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego. W tym roku najstarszy polski mityng 
lekkoatletyczny zaliczany jest do elitarnego cyklu World Athletics Continental Tour 
Gold. 

Jesteśmy na początku bardzo intensywnego czasu dla lekkoatletów. Tegoroczne 
lato przynosi bowiem aż dwie wielkie imprezy – w lipcu mistrzostwa świata,  
w sierpniu czempionat Europy. Przedsmak emocji jakie będą nam towarzyszyć 
latem będziemy mieć dziś podczas memoriału poświęconego pamięci mistrza 
olimpijskiego z 1932 roku w biegu na 10 000 metrów. Jestem przekonany, że na 
Stadionie Śląskim padnie dziś wiele znakomitych rezultatów, a kibice lekkoatletyczni 
będą usatysfakcjonowani poziomem sportowym mityngu.

Z tego miejsca chciałbym gorąco podziękować sponsorom i partnerom zawodów. 
Dziękuję głównemu mecenasowi polskiej lekkoatletyki i partnerowi tytularnemu 
imprezy Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN. Szczególne wyrazy szacunku 
kieruję do władz samorządowych województwa śląskiego z Marszałkiem Jakubem 
Chełstowskim na czele. Bez Państwa przychylności oraz wsparcia organizacja 
najstarszego polskiego mityngu lekkoatletycznego, o bogatych tradycjach,  
nie byłaby możliwa. 

Życzę Państwu samych pozytywnych doznań! Kibicujmy najlepszym i cieszmy się 
sportem!

dr Henryk Olszewski
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

dr Henryk Olszewski
Prezes PzLa



Sebastian Chmara
Dyrektor orLen Memoriału 
Janusza Kusocińskiego

Drodzy Goście, 
Z radością witam Was na 68. ORLEN Memoriale Janusza Kusocińskiego  
– najstarszym polskim mityngu lekkoatletycznym, niezwykle zasłużonym dla naszej 
dyscypliny sportu. Z dumą chciałbym podkreślić, że w tym roku nasze zawody, 
pierwszy raz w historii, zostały zaliczone do prestiżowego cyklu World Athletics 
Continental Tour Gold. 

Popularny „Kusy” to od lat sprawdzona sportowa marka. Niech świadectwem 
tego będzie nie tylko awans w hierarchii światowych mityngów, ale także fakt, 
że rokrocznie na Stadionie Śląskim jesteśmy świadkami znakomitych wyników, 
które pozwalają memoriałowi plasować się na czołowych pozycjach w rankingu 
zawodów World Athletics. 

Słowa podziękowania przekazuje też na ręce władz województwa śląskiego, 
które dostrzega potencjał lekkoatletyki i staje się jej ważnym mecenasem. Bardzo 
dziękuję firmie PKN ORLEN za to, że konsekwentnie wspiera polską lekkoatletykę  
w tym mityng poświęcony pamięci Janusza Kusocińskiego – polskiego mistrza 
bieżni oraz wielkiego patrioty. 

Z tego miejsca dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt o nazwie  
68. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego. Bez Waszej pracy i zaangażowania 
nie moglibyśmy dostarczyć sympatykom lekkoatletyki tak wspaniałego 
wydarzenia. 

Życzę wszystkim pięknych sportowych emocji! 

Sebastian Chmara 
Dyrektor ORLEN Memoriału Kusocińskiego



PrograM Minutowy

Time tracK events Long JuMP PoLe vauLt Hammer 
tHrow sHot Put

14:50 Opening Ceremony of 68. ORLEN Janusz Kusocinski Memorial

15:02 100 H W race B

15:08 Hammer  
Throw W (9)

15:10 Long Jump W (9)

15:12 800 M race B

15:19 3000 M

15:35 Pole Vault M (11)

15:52 400 W race B

16:00 Shot Put M (9)

16:04 100 W race B

16:15 100 M

16:25 800 M race A

16:33 1 mile race walk M

16:40 1500 W

16:50 100 H W race A

16:55 Hammer  
Throw M (10)

17:04 110 H M

17:20 800 W 

17:35 400 M

17:44 400 W race A

17:51 100 W race A

TVP Sport:  15:00-18:15
Int. Feed: 16:00-18:00



reKorDy MeMoriału Janusza KusocińsKiego
Kobiety
100 m Gina Bass GAM 11.17 2021 +0.7
200 m Ewa Kasprzyk 22.61 1985
400 m Irena Szewińska 49.75 1976
600 m Joanna Jóźwik 1:25.04 2015
800 m Anita Weiss GDR 1:56.2 1978
1500 m Gudaf Tsegay ETH 3:54.01 2021
3000 m Purity Rionoripo KEN 9:07.57 2012
3000 m z przeszkodami Mercy Nijoroge KEN 9:39.51 2010
100 m przez płotki Grażyna Rabsztyn 12.36 1980 +1.9
400 m przez płotki Vania Stambolova BUL 54.73 2011
Skok wzwyż Mariya Lasitskene RUS 2.02 2019
Skok o tyczce Svetlana Feofanova RUS 4.70 2011
Skok w dal Agata Karczmarek 6.91 1996
Trójskok Olha Saladuha UKR 14.50 2010
Pchnięcie kulą Helena Fibingerova CSR 21.41 1980
Rzut dyskiem Ilke Wyludda GER 66.58 1995
Rzut młotem Anita Włodarczyk 79.61 2016
Rzut oszczepem Tatsiana Khaladovich BLR 58.42 2015
4 x 100 m Reprezentacja 43.58 1999
4 x 400 m Reprezentacja 3:34.0 1972
Chód 3000 m Katarzyna Mosio 13:01.72 1992
Chód 5000 m Agnieszka Wyszyńska 26:10.5 1981
Chód 10 km Katarzyna Radtke 43:28 1995
Mężczyźni
100 m Marian Woronin 10.00 1984 +2.0
200 m Silvio Leonard CUB 20.06 1978 +1.7
400 m Isaacmakwala BOT 44.47 2021
800 m Alberto Juantorena CUB 1:43.66 1977
1500 m Nicholas Kemboi KEN 3:35.77 2010
3000 m Sammy Kipketer KEN 7:43.67 1999
5000 m Hansjörg Kunze GDR 13:31.09 1979
10 000 m Ryszard Kopijasz 28:41.02 1980
20 000 m Jan Morawiec 1:08:17.0 1962
25 000 m Marian Jurczyński 1:26:26.0 1964
Maraton Józef Russek 2:36:06 1956
3000 m z przeszkodami Bronisław Malinowski 8:21.2 1974
110 m przez płotki Sergey Shubenkov RUS 13.25 2018

Orlando Ortega ESP 13.25 2020
400 m przez płotki Kemel Thompson JAM 49.00 2000
Skok wzwyż Artur Partyka 2.36 1996
Skok o tyczce Renaud Lavillenie FRA 5.92 2021
Skok w dal James Beckford JAM 8.37 2007
Trójskok Danila Burkenya RUS 17.48 2007
Pchnięcie kulą Ryan Crouser USA 22.27 2018
Rzut dyskiem Andrius Gudžius LTU 69.30 2018
Rzut młotem Paweł Fajdek 83.93 2015
Rzut oszczepem Jan Železný CZE 91.50 1994
10-bój Ryszard Skowronek 8118 1973
4 x 100 m Reprezentacja 38.65 2004
4 x 400 m Reprezentacja GBR 3:06.6 1964
Chód 5000 m Robert Korzeniowski 18:41.79 1997
Chód 10 000 m Daniel Bautista MEX 40:32.8 1978
Chód 20 km Zdzisław Szlapkin 1:20.52 1988

Robert Korzeniowski 1:20.52 1995
KonKurencJe nieKontynuowane
80 m przez płotki Karin BALZER GDR 10.5 1968
5-bój Carmen MAEHR AUT 4185 1972
Rzut oszczepem (stary typ) Ruth FUCHS GDR 63.96 1997
Rzut oszczepem (stary typ) Piotr BIELCZYK 90.78 1976

 
OPRACOWAłA: KOMISJA STATYSTYCZNA PZLA 



TraNSmiSJa
TV BROADCAST

wyniKi
RESULTS

bąDź na bieżąco!







Kompleksowo wyposażamy stadiony lekkoatletyczne
We fully equip athletics arenas

Polanik partnerem i dostawcą sprzętu 
dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

www.polanik.com

Polanik the partner and supplier 
of the Polish Athletic Association

pomagamy zwyciężać












