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Wacław Michał Kuchar (1897-1981)

Był wszechstronnym polskim sportowcem, a także porucznikiem artylerii Wojska Polskiego. Urodził się w Łańcucie 
w rodzinie o korzeniach węgierskich. Jego ojciec Ludwik był przemysłowcem, który wspierał działalność Pogoni
Lwów. Ludwika, matka Wacława, pochodziła z rodziny Drzewieckich. Wacław Kuchar miał liczne rodzeństwo,
a jego bracia byli również związani ze sportem i wojskiem.

W 1915 roku Wacław zdał wojenny egzamin dojrzałości we Lwowie i został wcielony do armii austriackiej, gdzie 
ukończył szkołę oficerską. W listopadzie 1918 roku, jako ochotnik w stopniu podporucznika, wstąpił do Wojska
Polskiego. Bronił Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej w 1918 roku. W roku 1920, w szeregach 5 lwowskiego
pułku artylerii polowej, brał udział w wojnie z bolszewikami. Został awansowany do stopnia porucznika artylerii,
a dwa lata później przeniesiony do rezerwy.

Jako sportowiec bardzo wszechstronny odnosił sukcesy w wielu dyscyplinach. Występował w barwach lwowskiej 
Pogoni zarówno jako piłkarz, jak i lekkoatleta. W meczu Pogoni Lwów z reprezentacją 5 pułku piechoty, do którego 
doszło 18 maja 1919 roku, zdobył aż pięć bramek. Był to pierwszy mecz piłkarski po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości. Kuchar grał na pozycji środkowego napastnika, a w późniejszych latach jako pomocnik. 
W barwach Pogoni czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, był królem strzelców polskiej ligi.

Niekiedy mecze rozgrywane przez Pogoń Lwów miały znaczenie wręcz polityczne. Pokonanie w czerwcu 1920 
roku w Bytomiu niemieckiej drużyny Beuthen 09 było ważnym elementem propagującym polskość na Górnym 
Śląsku przed mającym odbyć się tam plebiscytem. Kuchar grał też w reprezentacji Polski. Po raz pierwszy wystąpił 
w meczu z Węgrami w 1921 roku, a po raz ostatni z Czechosłowacją w 1928 roku. Znalazł się też w kadrze narodowej 
na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 1924 roku. Po wojnie w latach 1947-1949 był trenerem reprezentacji Polski.

W zawodach lekkoatletycznych startował jako biegacz na różnych dystansach, a nadto w skoku wzwyż, trójskoku
oraz dziesięcioboju. W każdej z tych dyscyplin osiągał rekordowe wyniki i zdobywał tytuły mistrza Polski.
Między innymi w 1920 roku został zwycięzcą biegów na 800 metrów i na 110 metrów przez płotki. W tym samym 
roku miał reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich w Antwerpii, jednak wojna polsko-bolszewicka
uniemożliwiła naszym sportowcom wyjazd do Belgii. Uczestniczył w lekkoatletycznych Mistrzostwach Głównych 
Polski, które odbyły się we Lwowie od 16 do 18 lipca 1920 roku.

Zimą uprawiał łyżwiarstwo szybkie, w którym aż 22 razy zdobył mistrzostwo Polski. W roku 1925 na Mistrzostwach 
Europy w tej dyscyplinie w Saint Moritz zajął siódme miejsce w wieloboju. Do 2013 roku była to najlepsza polska lokata 
na tej imprezie. Grał też w hokeja na lodzie zarówno w barwach Pogoni Lwów, jak i reprezentacji, z którą w 1929 
roku zdobył wicemistrzostwo Europy.

Po wojnie zmuszony był opuścić swój ukochany Lwów. Zamieszkał w Bytomiu, a potem w Warszawie, gdzie przez 
ponad 30 lat pracował w Legii Warszawa. Po zakończeniu kariery czynnego sportowca został trenerem, sędzią
i działaczem sportowym. Zmarł w 1981 roku w Warszawie. W roku 2015 odsłonięto gwiazdę Wacława Kuchara
w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie.
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Urodził się w Staszówku. Był wybitnym polskim lekkoatletą oraz rotmistrzem Wojska Polskiego. Ukończył lwowskie 
gimnazjum, jednak w 1914 roku przerwał studia na Politechnice Lwowskiej na kierunku inżynierii górniczej i wstąpił 
do Legionów Polskich. W ich szeregach walczył w kilku kampaniach – karpackiej, bukowińskiej i wołyńskiej.
Od listopada 1918 roku służył w odrodzonym Wojsku Polskim, biorąc udział w wojnie polsko-ukraińskiej.
Bronił Lwowa i uczestniczył w walkach o Małopolskę Wschodnią. Za odwagę na polu walki otrzymał order Virtuti 
Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Obrony Lwowa oraz Odznakę Honorową „Orlęta”. W roku 1920 został awansowany 
na stopień porucznika.

Jako sportowiec specjalizował się w rzutach. Aż 13 razy zdobył tytuł mistrza Polski w rzutach dyskiem, oszczepem
i młotem. Podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Głównych Polski, które odbyły się we Lwowie od 16 do 18 lipca 
1920 roku, zwyciężył w rzutach dyskiem i oszczepem. Pięciokrotnie wywalczył tytuł wicemistrza Polski w pchnięciu 
kulą, rzutach dyskiem i oszczepem, a w dwóch ostatnich dyscyplinach dwukrotnie zdobył też medal brązowy.
Trzykrotnie pobił rekord Polski w rzucie oszczepem. Ustanowił również krajowe rekordy w rzutach dyskiem i młotem. 
Do 1924 roku startował w barwach Pogoni Lwów, a później reprezentował AZS Warszawa.

W 1920 roku został powołany do kadry, która miała wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w Antwerpii. Jednak
do startu Polaków nie doszło, gdyż wojna polsko-bolszewicka weszła w decydującą fazę i zagrożony został byt 
niepodległego państwa. Sportowcy na równi z innymi obywatelami stanęli w szeregach
obrońców ojczyzny.

Szydłowski wystąpił na kolejnych igrzyskach olimpijskich w Paryżu w roku 1924. Będąc chorążym polskiej reprezentacji, 
startował w rzutach dyskiem oraz oszczepem, jednak bez powodzenia. W tym samym roku i w tych samych dyscyplinach 
zwyciężył podczas Letnich Mistrzostw Świata Studentów w Warszawie. Czterokrotnie reprezentował Polskę
w międzynarodowych meczach lekkoatletycznych. Karierę sportową zakończył w latach trzydziestych.

Przez krótki okres, w latach 1921-1922, był instruktorem lekkiej atletyki w Centralnej Szkole Wojskowej Gimnastyki 
i Sportu w Poznaniu. Jednocześnie służył w wojsku. Zdemobilizowany w roku 1924, przeniósł się do Warszawy, 
gdzie pracował jako urzędnik.

W trakcie okupacji czynnie uczestniczył w walce z Niemcami, wstępując w szeregi konspiracji.
Za działalność podziemną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami. Był żołnierzem powstania warszawskiego,
a za swoje dokonania podczas walki został awansowany do stopnia rotmistrza.

Sławosz Szydłowski zmarł w 1952 roku w Warszawie.

Sławosz Mieczysław Szydłowski (1894-1952)
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