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Tytułem wstępu...

Szanowni Państwo,

Warszawskie Towarzystwo Speedwaya to organizacja non-profit, której 
głównym celem jest reaktywacja sportu żużlowego w stolicy. Działalność 
stowarzyszenia ma na celu w długim horyzoncie czasu zbudowanie trwałej 
infrastruktury do uprawiania speedwaya w Warszawie lub najbliższej okolicy.

Na przestrzeni lat stowarzyszenie przeprowadziło szereg projektów, które 
wywołały bardzo duże zainteresowanie lokalnych mieszkańców oraz mediów 
ogólnopolskich. Największym projektem było zgłoszenie do rozgrywek 
młodzieżowych drużyny żużlowej. Po ponad pół wieku reprezentanci 
stolicy dzięki zawodnikom WTS-u Nice Warszawa ponownie stanęli na 
podium zawodów rangi Mistrzostw Polski. Mimo zdobycia czterech medali 
na przestrzeni dwóch sezonów, nadal nie jest możliwe uprawianie sportu 
żużlowego na terenie Warszawy lub w najbliższej okolicy.

WTS zrzesza osoby, dla których sport żużlowy jest największą pasją 
życiową. Dzięki temu udało się zrealizować projekty promujące żużel na 
terenie całej Polski. Każde wydarzenie jest realizowane we współpracy 
z przedstawicielami mediów. Archiwum reportaży telewizyjnych można 
znaleźć na naszej stronie internetowej. Łącznie to godziny materiałów 
telewizyjnych, nagrań radiowych oraz setki relacji prasowych i internetowych.

Niniejsza broszura ma na celu zaprezentowanie dotychczasowej działalności 
stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości współpracy!

Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz profile na portalach 
społecznościowych.

Ireneusz Kurzyński   Wojciech Jankowski
prezes     wiceprezes



WTS Nice Warszawa 2011 - 2012

Ze względu na brak obiektu do uprawiania 
sportu żużlowego w Warszawie oraz w celu 
przekonania urzędników warszawskich 
odpowiedzialnych za sport o potrzebie 
stworzenia miejsca dla tej dyscypliny 
w stolicy Warszawskie Towarzystwo 
Speedwaya zgłosiło drużynę do rozgrywek 
o Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwo 
Polski (MDMP) oraz Młodzieżowe 
Mistrzostwo Polski Par Klubowych 
(MMPPK). Stołeczny klub otrzymał licencję 
od Polskiego Związku Motorowego i dzięki 
temu mógł wystawić drużynę do rozgrywek.

W sezonie 2011 drużyna zdobyła złoty 
medal MMPPK oraz brązowy MDMP. 
Były to pierwsze medale w rozgrywkach 
żużlowych zdobyte przez reprezentantów 
Warszawy od 1954 roku - ponad pół wieku 
temu Marian Kaiser został Indywidualnym 
Mistrzem Polski. W barwach stołecznej 
drużyny na zasadzie gościa występowali 
rewelacyjni bracia Przemysław i Piotr 
Pawliccy, Patryk Braun, Adrian Gała oraz 
Remigiusz Perzyński. Trenerem drużyny 
został Stanisław Miedziński. Dzięki 
osiągniętym sukcesom żużlowcy WTS Nice 
Warszawa gościli na specjalnym przyjęciu 
w warszawskim Ratuszu. Prezydent 
Hanna Gronkiewicz-Waltz uhonorowała 
zawodników oraz sztab szkoleniowy 
specjalnymi wyróżnieniami. W sezonie 
2011 w generalnej klasyfikacji medalowej 
(biorącej pod uwagę wszystkie rozgrywki  
w danym sezonie) WTS Nice Warszawa 
zajął czwarte miejsce!



Sukces drużyny miał również odpowiednie 
przełożenie medialne. Patronem drużyny 
była telewizja Canal+, która z każdych 
zawodów przeprowadziła krótki reportaż. 
Materiały w postaci „Sport Flash” były 
emitowane w przerwach meczów T-Mobile 
Ekstraklasy i cieszyły się stosunkowo dużą 
oglądalnością. O reaktywacji drużyny 
napisały wszystkie liczące się media  
w Polsce. Prasowym parterem drużyny 
była redakcja ogólnopolskiego Tygodnika 
Żużlowego.

Sezon 2012 to kontynuacja pasma 
sukcesów. Do drużyny dołączył Łukasz 
Sówka. Początek sezonu zapowiadał 
rewelacyjne wyniki, jednak kontuzje 
zweryfikowały rzeczywistość. Pod koniec 
sezonu, kiedy rozgrywane były finały 
wszystkich rozgrywek kontuzji ulegli liderzy 
drużyny: Przemysław i Piotr Pawliccy. 
Mimo ogromnego osłabienia, drużyna 
zdołała obronić brązowy medal MDMP 
oraz zdobyć brązowy medal MMPPK. Ten 
ostatni sukces był transmitowany przez 
telewizję Sport Klub i został on uznany za 
największą niespodziankę sezonu 2012.

Drużyna nie została zgłoszona do 
rozgrywek w sezonie 2013 ze względu 
na brak zmiany w postawie urzędników 
miejskich odpowiedzialnych za sport 
wobec speedwaya.

WTS Nice Warszawa 2011 - 2012



Przy okazji organizacji IV rundy 
Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw 
Polski w Pile Warszawskie Towarzystwo 
Speedwaya zorganizowało I Memoriał 
Władysława Pietrzaka. Celem turnieju było 
kultywowanie pamięci o tym zasłużonym 
działaczu dla polskiego oraz światowego 
speedwaya, a także wielkim patriocie.

W biegu finałowym wzięli udział zawodnicy 
czterech najlepszych drużyn w rundzie 
eliminacyjnej. Po fantastycznym wyścigu 
I Memoriał Władysława Pietrzaka 
wygrał reprezentant gospodarzy Piotr 
Pawlicki, który na dystansie minął Kacpra 
Gomólskiego (Start Gniezno) oraz Adriana 
Cyfera ze Stali Gorzów Wielkopolski. Dla 
uczestników biegu finałowego przewidziano 
okolicznościowe medale oraz pamiątki.

Reportaż z I Memoriału Władysława 
Pietrzaka przeprowadziła telewizja Canal+. 
Był on emitowany w  przerwach transmisji 
meczów T-Mobile Ekstraklasy. Dzięki 
temu cieszył się on dobrym wynikiem 
oglądalności. W sezonie 2012 memoriał 
miał odbyć się w formie rywalizacji 
drużynowej między drużynami WTS Nice 
Warszawa oraz PSŻ-tu Poznań. Niestety, 
poznaniacy w ostatniej chwili wycofali się  
z tej rywalizacji i zawody nie doszły 
do skutku. W sezonie 2013 memoriał 
planowany jest w formule turnieju 
indywidualnego.

WTS Nice Warszawa 2011 - 2012



Coroczna inicjatywa Warszawskiego 
Towarzystwa Speedwaya, które efektywnie 
wypełnia lukę w przerwie w emocjach 
sportowych pomiędzy sezonami. Każda  
z dotychczasowych czterech edycji cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem 
fotografów nie tylko z Polski, ale z całego 
żużlowego świata. Konkurs przeznaczony 
jest dla wszystkich osób, dla których 
aparat fotograficzny jest nieodłączonym 
rekwizytem podczas wizyt na wszystkich 
stadionach żużlowych. Co roku, w miarę 
możliwości finansowych, w konkursie 
do wygrania są atrakcyjne nagrody,  
a dla głosujących kibiców niespodzianki  
w postaci wejściówek na zawody żużlowe. 

O wyborze Żużlowego Zdjęcia Roku 
decyduje honorowe jury, w skład którego 
wchodzą osobistości ze środowiska 
żużlowego. W głosowaniu udział brali 
do tej pory m.in. celebryci: Tomasz Lis, 
Tomasz Kamel czy Rafał Bryndal, a także 
najlepsi polscy zawodnicy m.in. Tomasz 
Gollob, Janusz Kołodziej czy Patryk Dudek. 
Wręczenie głównej nagrody odbywa 
się przy okazji ciekawego wydarzenia 
sportowo-kulturalnego.

Konkurs na Żużlowe Zdjęcie Roku odbywa 
się pod patronatem i we współpracy  
z Polskim Związkiem Motorowym, dzięki 
czemu nadawany tytuł ma statut oficjalnego 
i jest honorowany w środowisku żużlowym. 
Patronat medialny nad konkursem objęli 
Canal+, Tygodnik Żużlowy oraz portal 
sportowefakty.pl.

Żużlowe Zdjęcie Roku



Pod koniec sezonu AD 2011 w Multikinie 
na Ursynowie miała miejsce ogólnopolska 
premiera filmu „Przerwany Sen” w reżyserii 
dziennikarza Canal+, Grzegorza Milko 
opowiadającego historię Krzysztofa 
Cegielskiego – żużlowca, którego kariera 
została przerwana przez poważną kontuzję 
kręgosłupa. W filmie Milko pokazuje życie 
zawodnika typowanego na następcę 
Tomasza Golloba zarówno przed kontuzją, 
jak i po wypadku. Cegielski, mimo że 
musi poruszać się na wózku inwalidzkim, 
dalej pozostał przy dyscyplinie – jest 
menedżerem Janusza Kołodzieja oraz 
ekspertem telewizyjnym.

Premiera filmu wywołała spore 
zainteresowanie nie tylko wśród kibiców, 
ale także wśród mediów. Wejścia na żywo 
z Multikina przeprowadziła w dniu premiery 
telewizja Orange Sport. W spotkaniu 
z reżyserem oraz głównym bohaterem 
wziął także udział autor muzyki, gitarzysta 
zespołu TSA, Stefan Machel. Na widowni 
można było spotkać Indywidualnego 
Mistrza Polski, Janusza Kołodzieja czy 
Andrzeja Witkowskiego, prezesa Polskiego 
Związku Motorowego. Spotkanie miało 
także charakter wydarzenia kulturalnego. 
Wzięli w nim udział dziennikarze muzyczni 
oraz kulturalni. Podobne spotkania odbyły 
się jeszcze jedynie w Krakowie oraz 
Gorzowie Wielkopolskim. 

Cały zysk ze sprzedaży biletów – cegiełek 
został przeznaczony na cele charytatywne.

Premiera filmu „Przerwany Sen”



W 2010 r. Tomasz Gollob jako drugi Polak 
w historii wywalczył tytuł Indywidualnego 
Mistrza Świata na Żużlu. Z tej okazji 
we współpracy z głównym sponsorem 
Golloba, browarem Warka, zorganizowano 
spotkanie, na którym oficjalnie 
podziękowano zawodnikowi za zdobycie 
upragnionego złota. Mimo kontuzji Tomasz 
przyjechał odwiedzić swoich kibiców, 
którzy szczelnie wypełnili warszawski lokal. 
Fani przyjechali z najdalszych stron Polski.

Tomasz Gollob opowiadał o swojej karierze 
oraz o drodze do tytułu. Dla Mistrza 
przygotowano wiele niespodzianek. Tego 
dnia Gollob rozdał mnóstwo autografów 
oraz godzinami pozował do wspólnych 
zdjęć. Nie zabrakło okolicznościowego 
tortu. Wydarzenie cieszyło się wielkim 
zainteresowaniem mediów. Reportaż  
z wydarzenia został nawet nadany 
w głównym Wydaniu Wiadomości 
Sportowych TVP. Relację przeprowadziła 
również telewizja Canal+.
 
Sponsor Tomasza Golloba, browar 
Warka, rozdał niezliczoną liczbę czapek, 
a wszyscy obecni na spotkaniu uznali, 
że takie spotkania należy organizować 
częściej. Tomasz Gollob został pierwszym 
honorowym członkiem Warszawskiego 
Towarzystwa Speedwaya i otrzymał 
pamiątkowy plastron z nr 1.

Powitanie Mistrza w stolicy



Z okazji zdobycia tytułu Indywidualnego 
Mistrza Świata przez Tomasza Golloba 
wydana została okolicznościowa książka 
autorstwa Grzegorza Ślaka „Gollob: 
prawdziwa historia”. Książka była 
promowana tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia w okresie bożonarodzeniowych 
zakupów. Dzięki współpracy z autorem 
książki udało się zorganizować spotkanie 
w Galerii Mokotów, w którym udział 
wzięli zarówno Gollob, jak i Ślak. 
Spotkanie cieszyło się niespotykanym 
zainteresowaniem kibiców oraz mediów. 
Transmisję z wydarzenia przeprowadziło 
aż 9 stacji telewizyjnych! Co ciekawe, 
spotkanie wzbudziło ciekawość osób 
robiących zakupy bożonarodzeniowe.

Relacje telewizyjne ze spotkania były 
emitowane w ogólnopolskich oraz lokalnych 
telewizjach jeszcze przez ok. miesiąc po 
spotkaniu. Tomasz Gollob wyraził słowa 
pochwały za tak dobre zorganizowanie 
spotkania. Podobne akcje promocyjne 
związane z publikacją książki zostały 
przeprowadzone w różnych miastach 
Polski, ale frekwencja w Warszawie była 
najwyższa.

Promocja książki w Galerii Mokotów



W I rocznicę śmierci Władysława Pietrzaka 
we współpracy z Polskim Związkiem 
Motorowym w Warszawie zorganizowana 
została wystawa upamiętniająca 
działalność oraz dokonania Władysława 
Pietrzaka – działacza uznawanego za 
twórcę współczesnego sportu żużlowego. 
Oprócz dokonań żużlowych prezentowane 
były również bohaterskie czyny pana 
Władysława w czasie Powstania 
Warszawskiego, kiedy służył w oddziałach 
Armii Krajowej.

Władysław Pietrzak zaraz po wojnie związał 
całe swoje życie ze sportem żużlowym,  
a w latach 60-tych na dobre związał się  
z Warszawą. Był nie tylko wybitnym 
sędzią i działaczem, ale także wspaniałym 
dziennikarzem, który publikował na łamach 
„Sportu”, „Tygodnika Żużlowego” czy 
„Speedway Star & News”. Był pierwszym 
historycznym prezydentem Komisji 
Torowej w Międzynarodowej Federacji 
Motocyklowej (FIM). Dzięki jego działaniom 
sport żużlowy został ujednolicony na całym 
świecie.

Na wystawie przedstawiono eksponaty 
prezentujące żużlowy dorobek Władysława 
Pietrzaka oraz jego działalność w Powstaniu 
Warszawskim. Relację z wystawy 
zaprezentowały telewizje TVP Sport oraz 
TVP Info. Honorowy patronat nad wystawą 
objął Polski Związek Motorowy. Z okazji 
wystawy wydano również okolicznościową 
publikację „Władysław Pietrzak: Życie  
i twórczość”.

Wystawa pamięci W. Pietrzaka



Jak wynika z badań, systematycznie 
wrasta liczba kobiet interesujących się 
sportem żużlowym. Obecnie wśród 
kibiców żużla już 20% stanowią kobiety. 
Dlatego wraz z partnerską Restauracją 
Rooster na Krakowskim Przedmieściu  
w piękne niedzielne południe 
zorganizowano pierwszy w historii 
pokaz mody kibica sportu żużlowego. 
Dziewczyny marzące o karierze modelki 
występowały w strojach różnych klubów 
żużlowych oraz w charakterze dziewczyn 
podprowadzających.

Wystawa cieszyła się sporym 
zainteresowaniem i wzbudziła również 
bardzo pozytywne emocje wśród 
spacerowiczów, którzy wybrali się 
tego dnia na spacer na Krakowskie 
Przedmieście. Wszyscy chętni mogli 
następnie we wspólnym gronie pasjonować 
się rozgrywkami Speedway Ekstraligi 
na ekranie telewizyjnym. Reportaż  
z wydarzenia przeprowadził TVP Sport 
za pośrednictwem magazynu Wokół Toru. 
Po imprezie odpalono motocykl żużlowy, 
którym przejechano pod sam Pałac 
Prezydencki.

Pokaz mody kibica żużlowego



W latach 2009-2012 Warszawskie 
Towarzystwo Speedwaya było jednym  
z współorganizatorów zawodów  
w wyścigach motocyklowych na lodzie na 
torze Błonie w Sanoku. Impreza składała się 
zawsze z dwóch turniejów: towarzyskiego  
o Puchar Burmistrza Sanoka oraz zawodów 
rangi Mistrzostw Świata. 

Jako współorganizator członkowie 
WTS-u odpowiadali za koordynację pracy 
biura zawodów, biura prasowego oraz 
przeprowadzenie zawodów w wymiarze 
sportowym. Praca została doceniona 
przez głównego organizatora zawodów 
oraz lokalne władze samorządowe. 
Corocznie zawody cieszyły się dużym 
zainteresowaniem publiczności, która 
szczelnie wypełnia trybuny stadionu 
Błonie oraz telewidzów zgromadzonych 
przed telewizorami (transmisję na żywo 
przeprowadzała do tej pory TVP Sport).

Doświadczenie zdobyte przy organizacji 
zawodów w Sanoku miało zaowocować 
przy organizacji turnieju na torze lodowym 
Stegny w Warszawie. Niestety, Warszawski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji miał zbyt 
wygórowane żądania finansowe związane 
z udostępnieniem obiektu. Z tego powodu 
zawody na Stegnach, mimo wstępnej 
rezerwacji terminu, zgody Polskiego 
Związku Motorowego oraz deklaracji 
telewizji na temat transmisji nie doszły do 
skutku.

ICE Racing w Sanoku



Przed rozpoczęciem każdego nowego 
sezonu żużlowego w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie odbywa się Gala Sportu 
Żużlowego, która stanowi podsumowanie 
minionego sezonu oraz zapowiedź 
kolejnych zbliżających się emocji. Dzięki 
wielu wysiłkom gala ma podniosły 
charakter i udział w niej biorą wszyscy 
najlepsi zawodnicy w kraju. Zwyczajowo 
gala składa się z dwóch części: oficjalnej, 
w czasie której wręczane są nagrody oraz 
nieoficjalnej połączonej z bankietem. 

Ważnym elementem każdej gali są 
występy artystyczne. W dwóch edycjach, 
które były współorganizowane przez WTS, 
przed publicznością wystąpili m.in. zespół 
Manchester oraz Alexandra. Niezwykle 
ważnym elementem jest prowadzący 
(konferansjer). Najlepiej w tej roli  
w ostatnich latach sprawdzał się dziennikarz 
Telewizji Polskiej, Przemysław Babiarz.

Gala jest organizowana we współpracy 
z Polskim Związkiem Motorowym oraz 
Speedway Ekstraligą.

Gala Sportu Żużlowego



W Warszawie istnieją trzy grupy kibiców 
żużlowych:
• osoby pamiętające sukcesy 

warszawskiego sportu żużlowego (lata 
powojenne),

• osoby, które złapały bakcyla w latach 
2000-2003 w trakcie startów Gwardii 
Warszawa w rozgrywkach I i II ligi,

• osoby napływowe z innych ośrodków 
sportu żużlowego w celu zarobkowym 
oraz na studia.

Celem WTS-u była integracja wszystkich 
tych środowisk, aby na trwale reaktywować 
sekcję klubu żużlowego. Pierwszym 
krokiem ku temu były porozumienia 
z warszawskimi restauracjami, które 
regularnie miały umożliwiać kibicom 
oglądanie sportu żużlowego. W ten sposób 
doszło do porozumienia z siecią restauracji 
Rooster, sieciami Piwiarni Warki, 
Restauracją Sportową na Warszawiance 
oraz kilkoma mniejszymi lokalami. 

Innym przejawem integracji kibiców były 
wspólne wyjazdy na zawody żużlowe  
w różne części Polski. Takie wyjazdy udało 
się przeprowadzić zarówno na zawody 
ligowe, jak i turnieje indywidualne. Grupa 
warszawskich kibiców była m.in. w Toruniu, 
Częstochowie, Bydgoszczy czy Łodzi.

Integracja kibiców



Korzystając z okresu urlopowego 
oraz gościnnych progów Restauracji 
Rooster na Krakowskim Przedmieściu 
zorganizowane zostały dla wszystkich 
kibiców żużla warsztaty komentatorskie, 
które poprowadził najlepszy komentator 
żużlowy w Polsce, dziennikarz Polsatu 
Sport, Tomasz Lorek. 

Kibice mogli sami komentować mecz ligi 
polskiej wyświetlany na dużym telebimie,  
a następnie usłyszeć opinię Tomasza 
Lorka na temat poziomu i jakości przekazu. 
Atmosfera w restauracji była bardzo 
przyjazna i wspólnie bawili się kibice 
różnych klubów. 

Partnerem prasowym spotkania był 
Tygodnik Żużlowy. Dzięki skutecznej 
reklamie oraz atrakcyjnym pod względem 
lokalizacji miejscu w warsztatach wzięło 
udział wielu kibiców, którzy następnie do 
późnych godzin nocnych mogli dyskutować 
z Tomaszem na różne tematy związane ze 
sportem żużlowym.

Warsztaty komentatorskie



Warszawskie Towarzystwo Speedwaya
WTS Nice Warszawa
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00-082 Warszawa
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