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Pionierki. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Nadleśnicza, żeglarka, sędzia żużlowa, często trudno znaleźć nam 
kobiece odpowiedniki nazw zawodów, bo do tej pory kojarzyły się zwykle z mężczyznami. Wyjątkowe 
kobiety, pionierki w swoich dziedzinach, które poprzez swoje życie i działalność na pewno zasługują 
na uznanie i na pamięć. Ich dokonania wpływały i nadal wpływają na losy nie tylko lokalnych 
społeczności, ale szczególnie młodych kobiet, dla których mają szansę stać się wzorem do 
naśladowania. 

Odcinek 3. Irena Nadolna-Szatyłowska. 

* 

[odgłosy  z wyścigów żużlowych] 

Irena Nadolna-Szatyłowska: No to tak jakby było wczoraj. Ja się czułam na każdym stadionie, na 
każdym… Nigdy się nie spóźniłam, zawsze byłam dwie godziny przed zawodami. I w momencie, kiedy 
już wchodzę te dwie godziny przed, tak jak było dawniej, cała odpowiedzialność, bo już się staję 
osobą publiczną, spada na mnie za wszystko. I za publiczność też. W tym momencie tak jak bym była 
w swoim domu. To jest to. I tak jakoś chyba już zostało do końca.  

Ja w zasadzie z balkonu oglądam stadion. Słyszę na pewno, ale widzieć to tylko widzę czubek kibiców 
w tych wyższych sektorach. Kiedy nasz dom, gdzie mieszkaliśmy we Wrzeszczu przy Alei Zwycięstwa, 
wybrał sobie konsul niemiecki, mieliśmy prawo wyboru nie tylko zamieszkania w tym domu, ale było 
kilka innych propozycji. Myśmy z dwojga złego jednak wybrali akurat to miejsce, bo miało chociaż tę 
jedną przewagę, że blisko ten stadion żużlowy. 

* 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Tak mówiła Irena Nadolna-Szatyłowska w roku 2017, kiedy 
spotkałyśmy się po raz pierwszy na stadionie żużlowym w Gdańsku, a potem w jej domu.  Dziś nadal 
cieszy ją głośne sąsiedztwo. Żużel nigdy jej się nie znudzi. 

Irena Nadolna-Szatyłowska: I czekam na ten moment, kiedy już wreszcie będę mogła usiąść na 
trybunie i popatrzeć, bo ja zupełnie inaczej odbieram zawody. Ja muszę siedzieć, ja muszę widzieć. 
Bardzo muszę obserwować start, jednocześnie sędziego, czy to jest tak, jak ja bym to chciała. Potem 
tę walkę na torze. To wszystko jest tak ważne. I dopiero wtedy mam jakieś przeżycia sportowe. 
Emocji tyle dostarczają ci aktorzy. Ale to trzeba być blisko nich, to trzeba widzieć. Tego nigdy nie 
dozna się, kiedy się ogląda, powiedzmy, w telewizji. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Mówi pani "aktorzy". Jak w teatrze.  

Irena Nadolna-Szatyłowska: Ja tak ich nazywam, bo tyle dostarczają emocji sportowych, tyle 
przeżyć, jak jeszcze jest taka piękna pogoda, całą rodziną przyjdą na te zawody, jest ta prezentacja, 
jest to wszystko. Tak myślę, że to piękne dwie godziny spędzone na torze. I to, co właśnie widzą, to, 
co przeżywają, to tylko dzięki temu, że wyjeżdżają ich pupilki. Ja nazywam ich aktorami. Ja bardzo 
lubiłam wszystkich zawodników, nie wyróżniałam żadnego. Aczkolwiek było kilku takich, że byli 
indywidualnościami absolutnie. Ale też nie było problemów żadnych z nimi. Nie było tak, że… tak, 
można tak nazwać. 
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* 

Irena Nadolna-Szatyłowska, gdańska sędzia żużlowa i pasjonatka lotnictwa. Sport motocyklowy 
zaczęła uprawiać, mając 23 lata. W 1964 roku zdobyła jako pierwsza kobieta na świecie licencję 
sędziego żużlowego. Dziś doskonale pamięta swój sędziowski debiut.  

* 

Irena Nadolna-Szatyłowska: Było to w Toruniu, było to z Tramwajarzem Łódź. Ale muszę powiedzieć, 
jednak tak przeżywałam. Wiedziałam, że jestem pod obstrzałem. Po raz pierwszy kobieta. Po raz 
pierwszy będę miała ocenę. Zdam lub nie zdam. Będę prowadziła dalej zawody czy nie? I to wszystko 
starannie przygotowywałam, wszystko sprawdzałam. Myślę, że już nawet kierownictwo klubu miało 
mnie dosyć, bo każdy dokument przeglądałam 3 razy, żeby nie było żadnych niedomówień.  Tor 
odebrałam, tam jeszcze coś prosiłam poprawić, tu jeszcze coś wygładzić. Wszystko mam, jak 
wymarzyłam.  

Idę już prawie w kierunku mojego podwyższenia, a tu piękna bryczka wjeżdża, piękne dziewczyny. 
Wszystko się zgadza, bardzo to lubię, pokaz mody. To kierownictwo wcześniej zaprogramowało. 
Nawet mi nie powiedzieli nic. Ja biegnę do tego obserwatora z zarządu głównego i mówię: koniki mi 
zniszczą, a to nie jedna była bryczka, i mówię, że mi zniszczą ten tor odebrany.  Teraz ja drugi raz tor 
będę odbierała? A ten pan powiada: proszę nie zadawać mi żadnych pytań. Pani jest dzisiaj sędzią 
zawodów, jednoosobowo odpowiada za całość i rozmowę będziemy prowadzili po zakończonych 
zawodach. No to jeszcze mi dodało. Nogi się pewnie trochę zatrzęsły. Czekam. Skończył się ten 
pokaz, zresztą przepiękny, udany. I idę. I tak musiałam być przestraszona, a okazuje się, że te koniki 
wcale mi nie zniszczyły tego toru, bo one tak pięknie lekko przeleciały. Tak że nie musiałam odbierać 
drugi raz toru. Ale dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, jak ja to musiałam emocjonalnie 
przeżywać. No i pierwszy może bieg, to też trzeba było trzymać paluszki, żeby nie za wcześnie, żeby 
jednak stali. A już potem coraz lepiej.  Tych nie zapomnę nigdy, bardzo pamiętam. No i na końcu 
schodzę na dół, a obserwator podaje mi rękę i mówi: to było piękne, piątka się pani należy. Ja 
mówię: dziękuję. Z wrażenia już nic więcej nie powiedziałam.  

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Pani Ireno, jak ja tak na panią dzisiaj patrzę, piękne rude włosy, 
garsonka i kojarzę, że nazywali panią żelazną damą. Skojarzenie z Margaret Thatcher od razu się 
nasuwa. 

Irena Nadolna-Szatyłowska: Muszę szczerze powiedzieć, że nie wiem, kto to mi przypisał ten 
przydomek. Mnie nigdy nie można było kojarzyć ze sprawami kulinarnymi czy jako dziecko z zabawą 
w lalki. To mnie zupełnie nie interesowało, to było daleko ode mnie. Ale raz publiczność chciała mi 
przypomnieć, to prawda, to było w Bydgoszczy, pamiętam jak dzisiaj. Ta budka sędziowska tak się 
trochę trzęsła. A krzyki były takie: sędzia do rondla! Jeden jedyny raz. A to mnie tak bawiło. I myślę: 
gdybyście wiedzieli, że ja tego rondla tak nie lubię. Ja wyszłam za mąż, a umiałam tylko jajecznicę 
przygotować. Zupełnie było mi to wszystko i do dziś dnia jest mi obce. Jeszcze ciasta nie 
przygotowałam żadnego. Po prostu mnie to nie interesowało.  

Kiedy byłam jeszcze bardzo mała,  to w naszym domu mieszkały jakieś cztery rodziny. I właściwie 
była tylko jeszcze jedna dziewczynka, reszta to byli chłopcy. No i oni w tym młodszym wieku bawili 
się np. w podchody. No i teraz jak się wkupić, żeby mnie zabrali? Tam bym chciała być. No to 
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sanitariuszka. "Mamusiu, masz jakąś starą torebeczkę, coś?". Wreszcie mam, przygotowałam 
wszystko. No i czy będę mogła? Tak, zaakceptowano. I chodziliśmy sobie na podchody. A ta 
dziewczynka bawiła się lalkami. Ja też miałam lalkę, ale... [śmiech] Egzamin dojrzałości, trochę gości, 
no i ładnie lalka siedzi na tapczaniku. Kiedy byłam mała, to ją dostałam. Poza mną.   

Natomiast co mnie interesowało? "Tatusiu, a czemu ten samolot nie spada?” No jest w powietrzu. 
Rzucisz coś, spada. No a czemu ten nie spada? „Dziecko, poczekaj. Dorośniesz, to ci wytłumaczę". No 
to chcę na rowerze jeździć, bo inni jeżdżą. Nie miałam rowerka, kiedy byłam mała, czyli takiego 
dziecinnego, ale był rowerek damski. No i nie było problemów. W szkole podstawowej już umiałam 
jeździć, to się nazywało bez trzymanki. Ale uprosiłam też kolegę, który miał SHL-kę, wtedy chyba były 
te sztywne przody, uprosiłam, żeby mi pozwolił no chociaż kilka metrów przejechać. No i zgodził się. 
Już jest z tamtej strony. Ale wtedy się zgodził, no więc kawałeczek podjechałam. No i jak już zdałam 
egzamin dojrzałości i wreszcie te 18 lat, to pierwsze prawo jazdy.  

I ja myślę, o wielu rzeczach decydują przypadki, bo wtedy egzamin praktyczny na motocykl robiłam 
na placu zebrań ludowych, kręciłam te ósemki, a podszedł tam pan Stanisław Czeczot. On się 
zajmował zawodnikami motocyklowymi, motocyklistami, których miał w swoim zespole. I jeśli chodzi 
o panie, to miał tylko dwie. Ela Demps i Jadwiga Kosela. Potrzebował trzeciej do zespołu. I tak patrzy, 
i później mi powiedział egzaminator, że ten pan tak się zainteresował mną. Ja byłam taka zdziwiona, 
że jeszcze ktoś mnie obserwuje. A szukał trzeciej. Podoba mu się ta, co kręci te ósemki. No i do mnie 
podszedł, czy ja bym się mogła zgłosić któregoś dnia do LPŻ, chyba na Kopernika to było. No i 
poszłam. I piękne chwile się rozpoczęły. A to przypadek taki. Pan Jerzy Dąbrowski to mistrz szosowy, 
był naszym trenerem. No bajka. Te odcinki obserwowane w lesie. To musiało być tak wykonane. To 
mistrz absolutny.  

Jeździliśmy na różne zawody i rajdy, i crossy w Sopocie. Już się tam znalazłam. Jeszcze były cztery 
rajdy organizowane przez władze centralne tylko dla kobiet. Cztery rajdy ogólnopolskie. No i '58 rok - 
zlikwidowali, bo nas były 32 osoby. Jeszcze była taka pani Zalewska Ewa, pamiętam, też taka sława 
jak nasza Jagoda Kosela, doskonale jeździła. Ale co roku ubywało. Panie wychodziły za mąż, a 
następnych nie było. No i '58 - z zarządu głównego przyjechała cała władza, a myśmy tego dnia 
zdobywali Górę Św. Anny.  I jeszcze oprócz nas byli zawodnicy na motocyklach z wózkami. I skończyło 
się to, co było takie piękne. I tam m.in. mam zdjęcie, gdzie jest cała nasza trójka. Ciekawa jestem, czy 
to jest tam. Muszę zobaczyć, co tutaj jest napisane. Cała trojka w czasie... 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: ...studiowania regulaminu. 

Irena Nadolna-Szatyłowska: A to Wisła. Bo różne imprezy były w różnych miejscowościach. I to jest 
właśnie Jadwiga Kosela, to jest Eleonora Demps, a tu jestem ja w środku. I potem ta trójka tak się 
zżyła na co dzień. I teraz '58, tak się pięknie zapowiadało i koniec. No to jak? Nie można się rozstać. 
Przemyślałam, że może zrobić uprawnienia sędziego sportów motorowych. A stadion żużlowy był 
jeszcze wtedy na Marynarki Polskiej.  

No i tak to się zaczęło. O mamo, dwa lata jedna klasa. Zaczęło się od trzeciej, tu wirażowy, na rajdzie 
to już nie wiem, jakim pomagierem człowiek był. A tam będziesz na odcinku, a tam będziesz tu. I tak 
się pracowało, i tak co dwa lata o klasę wyżej. Druga, pierwsza, dopiero była państwowa. No i teraz 
jeszcze walka o ten żużel. Wtedy się wydawało, że to jest w ogóle niemożliwe. Ja tak myślę, że tak 
być nie powinno. Bo później się okazało, że ja się w ogóle znalazłam i że dostałam to, takie było 
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tłumaczenie w zarządzie głównym, to dzięki temu, że ja motocykl doskonale znałam, że ja 
uprawiałam sport motocyklowy.  Bo miałam bardzo dużo korespondencji od różnych dziewczynek, 
żadnej nie mogłam pomóc, bo od razu wszystko było spisywane na nie. A prawda jest taka, że 
właściwie panowie, mam prawo podejrzewać, że część z nich w ogóle nie siedziała na motocyklu. A 
jednak uprawnienia sędziego mogli uzyskać. 

I jak ja już przeszłam te wszystkie schody, jakie przede mną wyrastały tu w kraju, to mi się zdawało, 
że już chyba się skończyło wszystko. Okazuje się, że nie. Bo w FIM-ie okazuje się, że tam jeszcze w 
zapisach prawnych jest, że kobieta nie. To było straszne. Tam był pan pułkownik Słowiecki w 
zarządzie głównym. On był taki przychylny bardzo i on mówi: "dlaczego my nie możemy dopuścić tej 
kobiety? Dajcież jej możliwość". No i pan inżynier Pietrzak jakoś próbował to w tym Paryżu załatwić. 
No i po jakimś czasie, chyba 2 lata, '64 rok, wreszcie ja ponoć dostałam jakąś wyjątkową zgodę. Mało 
tego, że ja wtedy się przebiłam.  

Ale proszę zobaczyć, do dnia dzisiejszego nie mam, jeśli chodzi o Polskę, następczyni. Była jedna pani 
w Toruniu, nazwiska nie pamiętam, ale odpadła na egzaminie. A teraz po latach to ta Austriaczka, 
Susanne Huttinger. Gdzieś kiedyś, ale nie utrwaliłam, że jeszcze jedna jakaś pani, ale z innego 
państwa, nie wiem, nie zakodowałam skąd, że też chyba idzie w te ślady. To by znaczyło, że już ten 
FIM się trochę otworzył. Ale u nas w kraju to jest nadal zastrzeżone dla panów.  

Bo jeśli chodzi o samych kolegów sędziów, których było wtedy około 27, kiedy ja się tam 
próbowałam wcisnąć, bo już we wszystkich seminariach brałam udział, zaakceptowali mnie, nie było 
żadnych problemów. Tym bardziej nawet pożegnanie mi specjalne urządzili. Dostałam puchar od 
nich, ale też specjalny dyplom dla kobiety pachnącej tym, co wąchamy, jak ruszają motocykle. Tak że 
tak dowcipnie to było przygotowane. Ale sami to wykonali, więc przepiękna była ta uroczystość. I tak 
cały czas. Nigdy nie miałam problemów. Muszę to powiedzieć. Może myśleli, że się nie sprawdzę od 
samego początku i wylecę za jedną czy dwie imprezy. Ale od samego początku do końca czułam się 
wśród nich bardzo dobrze.  

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Pani Ireno, w całej drodze pani do zawodu upragnionego nigdy pani 
nie pomyślała sobie, że może jednak odpuszczę? 

Irena Nadolna-Szatyłowska: Nie. Ja należę do tych ludzi, którzy jak coś postanowią, najpierw to 
bardzo głęboko przeanalizuję i jak już postanowię, to nie jest upór, to jest stanowczość. Ufam sobie i 
nie chciałabym polec. Nie chciałabym samej siebie zawieść. Owszem, odpuściłam mamusi wtedy, 
kiedy mogłam być niestety w Wyższej Szkole Lotniczej, pilotaż to jest też wspaniała, piękna sprawa, 
w powietrzu czuję się zawsze lepiej niż na ziemi. Mam duży szacunek dla rodziców, a miałam 
cudownych, więc kiedy mamusia takim stanowczym tonem powiedziała „nie”, to była bezdyskusyjna 
rzecz i odpuściłam. To może jedyna sprawa, ale tylko ze względu na szacunek dla rodziców. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: I nie żałowała pani? 

Irena Nadolna-Szatyłowska: Nie, do dziś dnia nie. I gdybym mogła powtórzyć, to by się tak samo 
odbyło. Może bym chciała więcej.  

* 
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Irena Nadolna-Szatyłowska: Proszę patrzeć, jak każdy z nich próbuje swojego koła startowego. Musi 
dotknąć nogą, musi poruszyć ziemię. Był tylko moment taki, gdzie zawodnicy drużyny gości wymienili 
się miejscami między sobą, ale cały bieg bardzo bezpieczny. Nawet nie widziałam próby walki o 
lepszą pozycję któregokolwiek z innych zawodników.  

* 

Irena Nadolna-Szatyłowska: Moje zasady były takie, że przed każdymi zawodami zawsze sobie 
przypominałam regulamin. Jechałam, żeby być na czasie te dwie godziny przed imprezą, kiedy już za 
wszystko ja odpowiadałam. Teraz też jest inaczej, już jest komisarz, już tor odchodzi, nagrywają, więc 
możesz sobie cofnąć. Nie, nawet mi to nie odpowiada. Ja byłam zadowolona, że ja sama decyduję. 
Miałam taki zwyczaj np. na ogląd toru przygotowanego do zawodów, powiedzmy, że to jest mecz 
ligowy, że jest dwóch kierowników drużyn, poprosiłam jednego i drugiego, jeżeli mieli ochotę, że ja 
chcę przejść cały tor i chcę zobaczyć, jak wygląda, czy będą chcieli mi asystować. Bardzo często było, 
że tak żeśmy sobie wtedy we troje poszli. To już mam wszystko, odebrany tor, jeśli należało coś 
uzupełnić, dokumentacja cała, jest odprawa. I to, co powiedziałam, to w pierwszych biegach 
realizowałam. Nie było żadnego odstępstwa.  

* 

Żelazna dama była bardzo znana w środowisku żużlowym. Sędziowała 224 imprezy, w tym 32 
międzynarodowe. Bardzo mile wspomina ją Gerard Sikora, były żużlowiec Wybrzeża Gdańsk i trener. 

* 

Gerard Sikora: Moje losy z panią Ireną zetknęły się w '68 roku, kiedy zapragnąłem w wieku 25,5 roku 
zostać żużlowcem. Starałem się dostać do szkółki żużlowej, a chłopcy tam byli 16-17-letni. No więc za 
nic nie mogłem tego przebić. A pani Irena na te treningi czasami przychodziła. No i jak przyszła, to 
każdy mówi: "o, żelazna dama, żelazna dama". Ja patrzę, miła, ja z nią rozmawiam. A ona mówi do 
mnie: "ty taki troszkę podstarzały uczeń". A ja mówię: "no tak, trzeba przyznać, pani sędzio", bo 
inaczej się wtedy nie zwracało. "Ma pani rację, ale tak zapragnąłem na te stare lata chociaż 
spróbować, bo może akurat ja mam czucie, wenę trenerską, więc żeby mieć pojęcie o tym, co się 
dzieje na torze, muszę spróbować jeździć". No to powiedziała mi, do którego pana mam się zgłosić. I 
to było moje spotkanie.  

Potem nie widziałem się z panią Ireną. Ona sędziowała w Gdańsku mało, wszystko te wyjazdy. W '69 
roku ja na wiosnę przystąpiłem do egzaminu na licencję Ż. I to się zdawało w macierzystym klubie 
przed zawodami. Zdałem, zmieściłem się w czasie na 4 okrążenia sam i potem w 4-osobowym 
składzie, bo tak trzeba było jechać. Nie było żadnych upadków. Zaliczyłem licencję. Wszyscy mi 
gratulowali, staremu dziadkowi już wtedy, jak to mówiono. Śmiali się ze mnie. Po miesiącu 
dowiadujemy się, że ten sędzia, który sędziował, nie miał uprawnień, to był blef po prostu. No i 
spotkałem się z panią Ireną. Ale to tak na mieście przypadkowo, no bo ona blisko stadionu mieszkała. 
No i mówię, że następny kłopot, zdałem licencję itd. "Czekaj, ja się dowiem".  Umówiliśmy się, że 
przyjdzie na jakiś stadion za jakiś czas i po prostu dowie się. I ona mówi, że "nie, ktoś ci pomógł za 
dobrze i oni nie uznali tego". Ale wtedy nabrałem pewności.  Mówi: "musisz się z tym panem, który 
cię nie lubi, zaprzyjaźnić". No i tak zrobiłem. Zrobiłem to, że się zaprzyjaźniłem. I w '69 roku w 
sierpniu po raz drugi dopuścili mnie do egzaminu. Irena do mnie tak powiedziała: "muszę ci 
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pogratulować. Jesteś tak jak ja przebojowy i do końca trzymasz fason". Ona też miała ciężko, jej też 
nie chcieli. Ja nie wiedziałem, że ona miała takie perypetie, ale zrozumiałem, dlaczego tak się stało, 
że ona weszła w moją skórę i chciała mi pomóc, bo wiedziała sama, jakie trudności musiała pokonać, 
zanim jako pierwsza kobieta na świecie została sędzią.  

Pani Irena przyszła na któryś tam mecz i mówi: "słuchaj, ty już jesteś w takim wieku, że ja ci mówię 
na ty, ty mi na pan, przejdźmy na ty". Ja jestem zaszczycony. "Ale chcę ci powiedzieć jedno, pamiętaj 
o tym. Ty jesteś trenerem, ja jestem sędzią. 

Jak będę sędziowała kiedykolwiek zawody, nie ma ulgowych taryf dla twoich zawodników. Jak 
postanowię tak, to ja to mam przemyślane i nie dzwoń nawet do mnie, bo wiesz, że nie uznam cię, a 
wtedy będę uważała, że szkoda, że przechodziłam z tobą na per ty". Ja mówię, że oczywiście. 

No i w '84 roku zdarzyło się, że ważna impreza, Mistrzostwa Polski Par Klubowych w Chorzowie. Było 
chyba z 80 tysięcy ludzi na tym meczu. Pary klubowe to był kiedyś majestat. Dwóch najlepszych 
żużlowców z każdej drużyny. Tam już nie było gdzie punktów złapać na frajera, jak to gdzie indziej 
można. I ja patrzę, przyjeżdżam, Irena Nadolna. O kurczę, a ja mam aspiracje na mistrza Polski par z 
moim zespołem. Co zrobić? Ale nic. Witamy. Ona nie dała po sobie poznać nic, że jesteśmy w 
koleżeńskich stosunkach. Ja również. No i wtedy pierwsze miejsce zdobyła Unia Leszno, 24 punkty. 
Stal Gorzów 22, Wybrzeże Gdańsk zdobyło 20 punktów. Czyli między naszymi szczebelkami brązowy 
medal dostaliśmy, ale między srebrnym 2 punkty, między złotym ci mieli też 2 punkty. To było tak 
wszystko minimalnie. Ja taki byłem zawsze, że uważałem, że sędziego nieraz można zaskoczyć jakimiś 
działaniami. No i nie omieszkałem dzwonić. Ale tu jak przeszedłem od mojego stanowiska w parkingu 
zawodników do budki telefonicznej łączności z sędzią, nie, nie mogę. To nic nie da, a nadużyję, 
pamiętam, co mi mówiła. I się wycofałem.  

* 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Kiedykolwiek pani uważała albo odczuwała, że jako kobiecie jest 
pani w tym zawodzie trochę trudnej? Może coś innego musi pani udowodnić niż mężczyzna? 

Irena Nadolna-Szatyłowska: Nie. Ja bardzo łatwo nawiązywałam kontakt z zawodnikami. Miałam 
duże doświadczenie pedagogiczne. To mi dużo pomogło, bo jednak kontakt z młodzieżą, ja 
nadzorowałam szkolnictwo zawodowe, to akurat też taki wiek dorosłej młodzieży. I tutaj tak 
stawałam przed nimi jak tam przed tą młodzieżą. I oni chyba tak jakoś mnie odbierali. Bo nie 
przypominam sobie nawet jednego przypadku,  gdzie by chciał któryś z zawodników sobie zakpić czy 
miałby jakieś pytanie bezsensowne. Nie przypominam sobie.  

Mało tego. Ten przypadek, kiedy klub jeden, już nie będę operowała nazwą, aczkolwiek wiem, 
bardzo często proszono mnie, żebym też wychodziła na prezentację. Były takie kluby, ja się 
zgadzałam. Ale zawodnicy w ostatniej chwili nie poszli na tą prezentację. No to ja wracam i mówię, 
co się stało? Ani motocykli nie ma, ja chcę odprawę prowadzić, a ich nie ma. Okazuje się, że klub miał 
tam jakieś niedomówienia z jednym z zawodników i jego nie dopuścili do startu tego dnia. Cała 
reszta drużyny stanęła okoniem. W takim sporcie to jest takie zżycie. I powiedzieli, że jak on nie 
będzie mógł wystartować, oni też nie startują. A tu już, już, przecież każda minuta się liczy. Mamy te 
tysiące jednak zawsze na torze. No to co ja robię? Sędzia do warsztatu zamiast na odprawę. 
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No i poszłam. Wtajemniczyli mnie bardzo króciutko, o co chodzi. Powiedziałam, że po zawodach 
spróbuję im ten problem rozwiązać, ale teraz mam bardzo dużą prośbę do nich, żeby jednak wyszli, 
żeby wystartowali, chodzi mi o publiczność, musimy się wszyscy nawzajem szanować. Nie było 
żadnego oporu. Ani jednego nie. Motocykle uruchomili, już są tu. Przeprowadziłam odprawę 
szybciutko, wystartowali. I po zawodach porozmawiałam z kierownictwem. No i pan kierownik 
obiecał mi, że sprawę rozwiąże. I chyba rozwiązał, bo nie miałam potem żadnych uwag w tym samym 
klubie.  

* 

Irena Nadolna-Szatyłowska: Jak już z takich wspomnień, to zamykam oczy, '87 rok. No i tam 13 
tysięcy ludzi, śpiewają mi 100 lat. Łezka się pokazała w oku, ja nie lubię. 

* 

Gerard Sikora: Byłem na tym meczu o Łańcuch Herbowy i dowiedziałem się ze źródeł dobrze 
poinformowanych, że Irena kończy sędziowanie. No i w pierwszej chwili w odruchu moim mówię, że 
jadę zobaczyć, a ja wtedy zajmowałem się judo, więc miałem trochę więcej czasu. Łańcuch Herbowy 
to była taka świętość. To było już w latach powojennych, więc to była świętość tego miasta i okolic. 
No i jak zapowiedzieli, bo nie powiedzieli przed zawodami, tylko przy tym, jak Irena wraz z ważną 
figurą wojewódzką wręczała ten puchar, znaczy Łańcuch z tym pucharem. To wtedy krzyknęli tylko 
100 lat. Z trybun wyleciało, to nie była moja zasługa. No i jak te 14,5 tysiąca ludzi śpiewało jej 100 lat, 
to ja patrzę, a nasza Irenka, twarda, żelazna dama Margaret Thatcher, bierze chusteczkę i sobie 
podciera pod jednym okiem, pod drugim. Za dużo nie mogła, bo była wymalowana jak każda kobieta. 
Bo oprócz tego, że była sędzią żużlowym, takiego sportu brutalnego, to była kobietą. I wycierała łzy z 
radości, szczęścia. Ja nie doszedłem już, rozchwytywali ją, już głupio było się pchać. Mówię: "czy nie 
za szybko to zrobiłaś?".  A ona mówi: "Słuchaj, ja panuję nad sytuacją. Ja robię wszystko. Jak zacznę 
popełniać błędy, to wtedy jak wielu sportowców schodzi za późno. Zeszłam ze sceny przy tak 
pięknym aplauzie, to musisz przyznać".  Ja mówię: "oczywiście, że tak".  I to była prawie cała nasza 
Irena Nadolna, sędzia żużlowy, Margaret Thatcher i żelazna dama żużla.  

* 

Irena Nadolna-Szatyłowska: Ten czas nieubłagany tak biegnie. Nie damy rady go zatrzymać niestety.  

* 

Podcasty projektu herstorycznego „Metropolitanka” realizowanego przez Instytut Kultury 
Miejskiej. 

 


