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W Polsce mamy ju¿ ludzi, którzy � wykorzy-
stuj¹c swój wizerunek � anga¿uj¹ siê z powo-
dzeniem w organizacjê imprez sportowych.
Robert Korzeniowski, bêd¹c jeszcze czynnym
zawodnikiem, zainicjowa³ w 1997 roku kra-
kowski mityng w chodzie sportowym �Na rynek
marsz�. Od trzech lat impreza nosi nazwê �Na
rynek marsz z AIG�, promuj¹c w ten sposób jej
tytularnego sponsora. Jednym z pierwszych
sportowców, który wykorzysta³ swój sportowy
image do stworzenia du¿ego przedsiêwziêcia,
by³ Czes³aw Lang. Jego talent i osi¹gniêcia
w kolarstwie wraz z wykreowanym wizerunkiem
pomog³y mu w organizacji Tour de Pologne.
Marka � Lang zawodowiec
W 1982 roku otrzyma³ zgodê od w³adz
na wyjazd do W³och. Nie by³o to jednak takie
proste. Warunkiem, jaki musia³ spe³niæ, by³a
pozycja medalowa na Olimpiadzie w Moskwie.
Powiod³o siê � zdoby³ srebrny medal. Tak roz-
poczê³a siê jego przygoda z kolarstwem zawo-
dowym. Profesjonalny kontrakt, umowy spon-
sorskie, obowi¹zek wspó³tworzenia wizerunku
grupy � u�wiadomi³y 26-letniemu zawodnikowi,
¿e jego umiejêtno�ci i praca sta³y siê produk-
tem. Lang, ¿eby siê dobrze sprzedaæ, musia³
wykreowaæ swoj¹ markê. � W Polsce trzeba
by³o równaæ do do³u � wspomina Czes³aw Lang.
Wykreowanie siê na gwiazdê nie by³o dla niego

³atwe po przej�ciu na zawodowstwo. Ka¿dy, kto
zna specyfikê kolarstwa szosowego, wie,
¿e praca zespo³owa odgrywa decyduj¹c¹ rolê
w sukcesie grupy. Status gwiazd mieli wówczas
jedynie ci, którzy dys-
ponowali du¿ym sta-
¿em w zawodowym
peletonie. ¯eby w nim
zaistnieæ, pokazaæ siê
sponsorowi, trzeba by³o je�dziæ z najlepszymi.
Do tego konieczne by³o znalezienie swojego
miejsca, wyspecjalizowanie siê w konkretnych
zadaniach. � By³em bardzo dobry w je�dzie na
czas. Na p³askim terenie potrafi³em �skasowaæ�
ka¿d¹ ucieczkê. Poznanie swojej warto�ci, odna-
lezienie siê na w³a�ciwej pozycji dawa³o satys-
fakcjê. To przek³ada³o siê na komfort w momen-
cie, gdy koñczy³ siê sezon i przychodzi³o do
podpisywania umowy sponsorskiej � wspomina.
Marka �Wy�cig Dooko³a Polski�
Pobyt we W³oszech, udzia³ w klasykach Giro
d� Italia i Tour de France da³ Langowi wiedzê
o organizacji imprez, ich oprawie medialnej
i innych czynnikach, decyduj¹cych o sukcesie
zawodów. Ju¿ wtedy, �cigaj¹c siê po europej-
skich szosach, wiedzia³, ¿e przeniesie
te do�wiadczenia na grunt polski.
W 1993 roku wykupi³ od Polskiego Zwi¹zku
Kolarskiego prawa do nazwy �Wy�cig Dooko³a
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Kolarz � animator
Jakie czynniki decyduj¹ o sukcesie imprezy sportowej? Pieni¹dze,
dobra organizacja, sponsorzy i szum medialny. Nie mo¿na te¿
zapomnieæ o organizatorze. Przewa¿nie jest to prywatna firma lub
zwi¹zek sportowy. Je¿eli na czele organizacji stoi cz³owiek, którego
wizerunek jest znany i ceniony w �rodowisku, szanse powodzenia
imprezy niezmiernie rosn¹.

Tour de Pologne ma ³¹czyæ

sport z promocj¹ Polski
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Polski�. Posuniêcie to by³o co najmniej ryzykowne � wizerunek wy�cigu
by³ wówczas w op³akanym stanie. - By³ to rok, w którym impreza prak-
tycznie umiera³a. Pozostawi³a po sobie bardzo z³¹ opiniê � niezap³acone
rachunki, wspomnienie chaotycznej organizacji, parali¿uj¹cej miasta, d³ugi
wynikaj¹ce z niedotrzymanych obietnic sponsorów, którymi obarczano
organizatora � wymienia.
Sposób, w jaki Lang móg³ wówczas wykorzystaæ swój wizerunek, by³

ograniczony. Wyjecha³
z Polski 10 lat wcze�niej.
Przez ten czas zarz¹dcy
polskiego sportu nie byli
zainteresowani promocj¹
kapitalistycznego produktu
� wy�cigu zawodowców.
W kraju gwiazdami kolar-
stwa byli Szozda czy Szur-
kowski, kojarzeni z Wy�ci-
giem Pokoju. W�ród mi³o-
�ników tego sportu w Pol-
sce nazwisko Lang nie by³o
tak popularne. Zawodow-
stwo wtedy tego nie gwa-
rantowa³o. Jako osoba
obeznana w biznesowych
negocjacjach i orientuj¹ca
siê w profesjonalnej orga-
nizacji wy�cigu nie sta³ na
straconej pozycji. � Po
herbacie i towarzyskich
rozmowach pada³o pyta-
nie, co masz do zaofero-
wania. Je�li nie mia³e�
gotowego produktu i wizji,
nic nie mog³e� osi¹gn¹æ
� t³umaczy Lang. - Musia-
³e� przekonaæ potencjal-

nego sponsora, ¿e otrzyma w zamian doskona³¹ promocjê. Do tego mój
wizerunek nie wystarcza³ � dodaje.
Marka � Tour de Pologne
Pierwszy Tour de Pologne, pod wodz¹ Czes³awa Langa, odby³ siê
w 1994 roku. Zaczêto od budowy wizerunku, na który sk³ada³y siê:
dobra organizacja, opracowanie CI, oprawy i scenografii.
Nie mniej istotnym elementem byli sponsorzy, którzy mogli te dzia³ania
sfinansowaæ. Najwa¿niejszym by³y jednak media, dziêki którym tak
naprawdê mo¿na by³o tê imprezê wypromowaæ. Wspó³praca  na pocz¹tku
by³a trudna, poniewa¿ na has³o �wy�cig� wszyscy my�leli o Wy�cigu Pokoju.
� Trzeba by³o t³umaczyæ, ¿e to zupe³nie inny tour, który ma nie mniejsze
tradycje. Promocjê zaczynali�my od lokalnej prasy i stacji radiowych.
Atrakcyjno�æ imprezy dostrzeg³a te¿ Telewizja Polska. W pierwszym roku
to ja p³aci³em za realizacjê codziennej kroniki wy�cigu, a o p³aceniu
za prawa do transmisji nie by³o mowy. ¯eby zaistnieæ, wykupywa³em
strony reklamowe w Przegl¹dzie Sportowym � opowiada  Lang.
Pocz¹tkowe inwestycje zaprocentowa³y w kolejnych latach. W 1995
roku zmieniono charakter wy�cigu na zawodowy. Miêdzynarodowa ety-
kieta przyci¹gnê³a grupy zawodowe, a w konsekwencji media i sponso-
rów. Zapraszaj¹c zawodowców, Lang wykorzysta³ swoje do�wiadczenie
sportowe, wizerunek, który stworzy³ sobie i TdP, oraz prywatne znajo-

mo�ci.- W wiêkszo�ci byli to moi koledzy
z peletonu. Wiadomo, ¿e wszystko kosztuje,
inaczej jednak rozmawia³o siê o cenach
z lud�mi, których siê zna � przyznaje.
Pocz¹tki zawodowstwa w TdP by³y konfronta-
cj¹ polskiego kolarstwa amatorskiego i �wiato-
wego � zawodowego. W 1995 roku Miêdzy-
narodowa Unia Kolarstwa (UCI) wprowadzi³a
reformê, która po³¹czy³a obie grupy. - Od tego
czasu organizowa³em zawodowe wy�cigi i tym
samym podnios³em poprzeczkê dla polskich
klubów. Prze³o¿y³o siê to na profesjonalizacjê
kolarstwa w Polsce � mówi Lang. Dziêki temu
zaczê³y pojawiaæ siê grupy zawodowe oraz ich
sponsorzy. Jednym z pierwszych by³a firma
Mróz z Borka Wielkopolskiego, w³a�ciciel zak³a-
dów miêsnych. Do dzisiaj bardziej kojarzy siê
z kolarstwem ni¿ z miêsem.
Kolejne lata wzmacnia³y pozycjê Tour de Polo-
gne na arenie miêdzynarodowej. W 2005 roku
TdP znalaz³ siê w grupie presti¿owych wy�ci-
gów �Pro Tour�. Tworzy j¹ 28 najwiêkszych
imprez na �wiecie z Tour de France, Giro d� Ita-
lia i Vuelta España na czele.
Sponsorzy
Tour de Pologne to 8 etapów w ci¹gu 7 dni
wy�cigu, kilkadziesi¹t miejscowo�ci, w których
trzeba zapewniæ bezpieczeñstwo przejazdu,
ochronê, objazdy, op³aciæ noclegi i wy¿ywienie
uczestnikom � ok. 1000 osobom. �redni koszt
�podjêcia� go�cinnych ekip wynosi 10 tys. euro
na ekipê. Pula nagród musi byæ nie mniejsza ni¿
200 tys. euro. Trzeba te¿ wyprodukowaæ sce-
nografiê, ponie�æ koszty licencji i op³at cz³on-
kowskich w UCI. - Ca³kowity koszt zesz³o-
rocznego Touru wyniós³ 1,2 mln euro � zdra-
dza Lang. To zaledwie ok. 5 proc. bud¿etu Tour
de France, ale na polskie realia i 11 lat istnie-
nia TdP to du¿e osi¹gniêcie.
Wy�cig kolarski jest przedsiêwziêciem, które
daje doskona³e mo¿liwo�ci sponsorom. Zapew-
nia bowiem nieporównywalnie wiêksz¹ mo¿li-
wo�æ ekspozycji marki sponsora ni¿ inne dys-
cypliny sportu. Zawody trwaj¹ kilka dni, roz-
ci¹gaj¹ siê na kilkuset kilometrowej trasie.
Triumfatorzy poszczególnych etapów, premii,
lider klasyfikacji, zwyciêzca � wszyscy oni eks-
ponuj¹ markê sponsora.
� Na pocz¹tku zainwestowa³em  w³asne pieni¹dze.
Pierwszym sponsorem by³ Pekaes Auto Transport.
Jego logo pojawi³o siê na ¿ó³tej koszulce lidera.
Bardzo szybko zast¹pi³ je znak Fiata. Firma ta zwi¹-
za³a siê z nami do dzisiaj � opowiada Lang. Pozo-
stali sponsorzy to miêdzy innymi Kredyt Bank,
Plus GSM, od 2004 roku do grona do³¹czy³a firma
Intermarché. Przez TdP �przewinê³y siê� te¿
Coca-Cola, PZU oraz Dêbica.

W Polsce trzeba by³o

równaæ do do³u 

� wspomina Czes³aw

Lang. Wykreowanie siê

na gwiazdê nie by³o

³atwe po przej�ciu 
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Zdaniem Czes³awa Langa, nie powinno siê u¿y-
waæ s³owa sponsor. Trafniejszym okre�leniem
jest partner w biznesie, co lepiej oddaje cha-
rakter wspólnej umowy.  Skala odbioru ekspo-
zycji marki jest imponuj¹ca, je�li jest siê jednym
z 6 g³ównych sponsorów.  Jak wynika z badañ
Expert Monitora, ³¹czna liczba widzów, które
zgromadzi³ TdP w 2004 roku, to 106 mln.
Na trasie ka¿dego etapu by³o od 100 do 200
tysiêcy ludzi.
Marka � Lang spo³ecznik
Czes³aw Lang czêsto podkre�la, ¿e jego impreza
ma ³¹czyæ sport z promocj¹ Polski. W trakcie
TdP odbywaj¹ siê konkursy na naj³adniej ude-
korowane miasto, w szko³ach dzieci rysuj¹
obrazki zwi¹zane z wy�cigiem, za które przy-
znajemy nagrody. Wszêdzie odbywaj¹ siê
wy�cigi towarzysz¹ce, które poprzedzaj¹ prze-
jazd kolarzy. �ciga siê w nich ok. 2 tysiêcy
dzieci.
Dobrym przyk³adem ³¹czenia aspiracji sporto-
wych z celami spo³ecznie po¿¹danymi jest cykl
wy�cigów rowerów górskich �koda Auto Grand
Prix MTB. Dziêki niemu w krótkim czasie  dys-
cyplina ta rozwinê³a siê w Polsce. Media kreuj¹
i umacniaj¹ jej wizerunek. Polki znajduj¹ siê
w czo³ówce �wiatowej. - Maja W³oszczowska,
Anna Szafraniec i Magdalena Sad³ecka �wyros³y�
na tym wy�cigu.  Teraz daj¹ przyk³ad kolejnemu

pokoleniu. - Stwarzamy tak¹ szansê � w cyklu �koda Auto Grand Prix
MTB mog¹ startowaæ wszyscy od 12 roku ¿ycia, na zawodowstwie koñ-
cz¹c. Jest to najlepszy sposób, aby wci¹gn¹æ m³odych ludzi do sportu �
organizowaæ imprezy i kreowaæ gwiazdy oraz idoli � zauwa¿a Lang. Je¿eli
tego nie bêdzie, to rower szybko siê znudzi, a sport zast¹pi¹ narkotyki,
alkohol czy papierosy � dodaje.
Wizerunek oraz dzia³alno�æ organizatora TdP przek³adaj¹ siê na pro-
mocjê sportu amatorskiego. Wp³ywaj¹ na postêpowanie m³odych ludzi.
Stwarzaj¹ im warunki dla uczestnictwa w profesjonalnym  wydarzeniu
sportowym, kreuj¹ gwiazdy i idoli. �  Sport jest doskona³¹ form¹ wycho-
wania. Uczy solidno�ci, rzetelno�ci, pracy w zespole i pokory � raz
mo¿esz wygraæ, raz przegraæ. Wychowanie fizyczne ³¹czy siê z rozwo-
jem psychicznym dziecka � twierdzi Lang. Uwa¿a siê go za ojca chrzest-
nego polskiego kolarstwa zawodowego. On sam nie zgadza siê z t¹ opi-
ni¹. � Mo¿liwo�æ uprawiania sportu pozwoli³a mi wiele osi¹gn¹æ w ¿yciu.
20 lat by³em zawodnikiem i przez ten czas stara³em siê kolarstwo trak-
towaæ jako pasjê, pó�niej jako zawód  i to w sposób najbardziej profe-
sjonalny. Dziêki temu zwiedzi³em ca³y �wiat, zarobi³em pieni¹dze i zain-
westowa³em je w to, co kocham. Cieszy mnie rola animatora sportu,
ale przede wszystkim jestem jego sympatykiem � przyznaje szczerze.

Maciej Dominiak 

Wy�cig kolarski zapewnia nieporówny-

walnie wiêksz¹ mo¿liwo�æ ekspozycji

marki sponsora ni¿ inne dyscypliny

sportu

Sponsorzy Tour de Pologne

�ród³o: opracowanie w³asne


