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lekkoatletyka to jedna z najstarszych 
dyscyplin sportu. Współcześnie 
składa się na nią kilkadziesiąt 
konkurencji, które zawierają się 

w  pięciu głównych grupach, a  są nimi: chód 
sportowy, biegi, skoki, rzuty oraz wielo-
boje lekkoatletyczne. Dyscyplina ta bazuje 
na  naturalnym ruchu naszego ciała, jednak 
poszczególne konkurencje wymagają także 
odpowiedniego wyposażenia miejsc, w których 
się je przeprowadza, a  niektóre z  nich także 
specjalistycznego sprzętu. W polską lekkoatle-
tykę niewątpliwie ogromny wkład wniósł nasz 
Partner, który już od dziesięcioleci jako jedyny 
na naszym rodzimym rynku produkuje najwyż-
szej jakości sprzęt lekkoatletyczny  – firma 
Polanik. Wyprodukowanym przez nią 4-kilo-
gramowym młotem Anita Włodarczyk ustano-
wiła w  2016 roku rekord świata, posyłając go 
na  imponującą odległość 82,98 m, a  w  lipcu 
2019 roku Michał Haratyk popisał się pchnięciem 
kulą Polanik Premium Line na 22,32 m, pobijając 
tym samym rekord Polski aż o 24 centymetry. 
Produkty naszego Partnera zyskały uznanie nie 
tylko w  Polsce  – Polanik to marka doceniana 
na  całym świecie. A  wszystko zaczęło się od 
niewielkiego zakładu rzemieślniczego…

HISTORIA PEWNEGO SUKCESU
Na  początku była pasja, talent, determinacja 
i  pracowitość założyciela firmy  – Wiesława 
Szczepanika. Trudne warunki ówczesnego 
systemu społeczno-gospodarczego w  Polsce 
nie sprzyjały rozwijaniu prywatnego biznesu. 
W  małym zakładzie rzemieślniczym powsta-
wały początkowo spinki do  szelek, tablice 
kreślarskie i rejestracyjne oraz artykuły gospo-
darstwa domowego. Jednak w połowie lat 70. 
Wiesław Szczepanik wdrożył autorską koncep-
cję produkcji stalowych oszczepów sportowych, 
by po  kolejnych 10 latach zacząć produkcję 
najwyższej klasy oszczepów wyczynowych 
z  duraluminium. Mimo że właściciel firmy nie 

LATA 80. XX WIEKU NIE SPRZYJAŁY PRYWAT-
NEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. NIKT WÓWCZAS 
O FAKSIE NIE SŁYSZAŁ, A NA ZAMÓWIONE 
ROZMOWY TELEFONICZNE CZEKAŁO SIĘ GO-
DZINAMI. ABY POZYSKAĆ ZAGRANICZNEGO 
KLIENTA, TRZEBA BYŁO WYJECHAĆ ZA GRA-
NICĘ I POKAZAĆ SWÓJ PRODUKT. PROBLEM 
STANOWIŁA RÓWNIEŻ KIEPSKA OPINIA 
O POLSKICH WYROBACH, KTÓRE UWAŻANO 
ZA TECHNOLOGICZNIE ZACOFANE I WĄTPLI-
WEJ JAKOŚCI. PONADTO WIĘKSZOŚĆ FIRM 
Z BRANŻY NASZEGO KLIENTA TO ZAZWYCZAJ 
PROJEKTY BYŁYCH SPORTOWCÓW, DLA KTÓ-
RYCH TEGO TYPU BIZNES STANOWIŁ NASTĘP-
STWO ZAKOŃCZENIA KARIERY SPORTOWEJ. 
WIESŁAW SZCZEPANIK NATOMIAST ANI NIE 
UPRAWIAŁ LEKKOATLETYKI, ANI NIE MIAŁ 
KONTAKTÓW W SPORTOWYM ŚRODOWISKU – 
WYPRODUKOWANIE TAK WYSOKIEJ KLASY 
OSZCZEPÓW BYŁO ZATEM TYM BARDZIEJ 
IMPONUJĄCYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM. DOSKO-
NAŁA JAKOŚĆ PRODUKTÓW ORAZ ICH ATRAK-
CYJNA CENA POSKUTKOWAŁY POZYSKANIEM 
ODBIORCÓW JUŻ PO PIERWSZEJ ZAGRANICZ-
NEJ PODRÓŻY, A BYŁY TO ZNANE W BRANŻY 
FIRMY BELGIJSKIE I NIEMIECKIE, Z KTÓRYMI 
FIRMA POLANIK WSPÓŁPRACUJE DO DZISIAJ.

miał ani sportowej przeszłości, ani jakichkolwiek 
kontaktów w świecie sportu, oszczepy obroniły 
się swoją wysoką jakością i  zyskały uznanie 
wśród sportowców w  wielu krajach świata. 
W  tym czasie Wiesław Szczepanik podjął stra-
tegiczną decyzję skoncentrowania działalności 
firmy na produkcji sprzętu lekkoatletycznego.

Zyski z  pierwszych kontraktów właściciel 
przeznaczył na  produkcję kolejnych produk-
tów lekkoatletycznych: kul, młotów i  płotków. 
Nowatorskie rozwiązania przyczyniły się 
do  uzyskania patentu na  „sposób wykonywa-
nia kul i  głowic młotów oraz kulę i  głowicę 
młota wykonaną tym sposobem” oraz prawa 
ochronnego na  płotek lekkoatletyczny składa-
ny, który dzięki swojej konstrukcji i związanym 
z  nią niskim kosztom transportu doskonale 
przyjął się na  rynku. W międzyczasie Wiesław 
Szczepanik otrzymał z  Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych 
IAAF list potwierdzający spełnienie przez 
oszczepy Polanik wszelkich standardów IAAF, 
co oznaczało, że  sprzęt został dopuszczony 
do  stosowania podczas zawodów najwyższej 
rangi. Na przełomie lat 80. i 90. nastąpiła zmia-
na klimatu dla prywatnej przedsiębiorczości, 
co zaowocowało nowymi możliwościami. I  tak 
w  1989 roku Wiesław Szczepanik zdecydował 
się na  zaciągniecie kredytu z  Unii Europejskiej 
dla małych i  średnich firm i  w  ciągu dwóch 
lat powstała hala produkcyjna o  powierzchni 
1200 m2. Odtąd rozwój firmy nabrał niespotyka-
nego wcześniej tempa.

POPRZECZKA CORAZ WYŻEJ…
Firma Polanik nieustannie stara się ulepszać 
swoje produkty bądź wdrażać nowe. Na prze-
strzeni ostatnich lat wprowadziła ponad 50 
nowości, z  których najważniejsze to bloki 
startowe Premium i  Basic, stojak do  skoku 
wzwyż Basic, stojaki do  skoku o  tyczce 
z  elektronicznym odczytem wysokości, dyski 
Full Carbon, oszczepy Carbon Premium Line, 

POLANIK
POMAGAMY ZWYCIĘŻAĆ

W połowie lat 70. Wiesław Szczepanik 
wdrożył autorską koncepcję produkcji 
stalowych oszczepów sportowych, 
by po kolejnych 10 latach zacząć pro- 
dukcję najwyższej klasy oszczepów 
wyczynowych z duraluminium.
 
Na zdjęciu od lewej: Wiesław Szczepanik, 
założyciel firmy Polanik, oraz Dariusz 
Szczepanik, Prezes firmy Polanik

obrotowa tablica LED RGB i  wiele innych. 
Uruchomiono ponadto kolejny dział w firmie – 
tym razem niezwiązany ze sportem. Nasz 
Partner chce podzielić się z  klientami swoim 
doświadczeniem i bogatym parkiem maszyno-
wym, pragnie ponadto świadczyć najwyższej 
jakości usługi obróbki  metali w  tym cięcie 
laserem, cięcie plazmą, toczenie CNC,  
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frezowanie usługi obróbki  metali, w  tym 
cięcie laserem, cięcie plazmą, toczenie CNC, 
frezowanie CNC, obróbka skrawaniem, spawa-
nie i zgrzewanie, stożkowanie rur, cynkowanie 
i anodowanie, malowanie proszkowe.

Dziś firma Polanik to nowoczesne przed-
siębiorstwo zatrudniające 130 osób. W halach 
produkcyjnych o  powierzchni powyżej 
7000 m2 powstaje ponad 1000 produktów. 
Nasz Partner kompleksowo wyposaża stadio-
ny lekkoatletyczne w  Polsce i  wielu krajach 
świata. Zajmuje się nie tylko produkcją, 
ale również dystrybucją sprzętu sporto-
wego i  obuwia. Gwiazdy światowej lekkiej 
atletyki biją produktami Polanik rekordy 
globu. Firma obsługuje sprzętowo presti-
żowe imprezy lekkoatletyczne, takie jak: 
Halowe Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa 
Świata, Igrzyska Olimpijskie w Rio de Ja- 
neiro, tegoroczne Drużynowe Mistrzostwa 
Europy w  Bydgoszczy, finał Diamentowej 
Ligi w  Brukseli oraz wiele innych. Polanik 
to również znana i  doceniana marka, która 
gwarantuje wysokiej jakości produkty i usłu-
gi doradcze dla projektantów i inwestorów.

LEKKOATLETYKA 
KOMPLEKSOWO
Nic dziwnego, że  firma Polanik jest tak cenio-
na na  arenie międzynarodowej i  wyposaża 
w  potrzebny sprzęt najwyższej rangi zawody 
lekkoatletyczne na świecie. Jej oferta to komplet-
ny zbiór wysokiej jakości sprzętu sportowego 

oraz specjalistycznego wyposażenia. Niegdyś 
nie było środków na  reklamę  – produkty 
naszego Partnera po prostu obroniły się same. 
Sportowcy regularnie je testują, używają 
na  treningach, wymieniają się uwagami, prze-
kazują opinie… Po  sukcesach naszych polskich 
lekkoatletów także zawodnicy zagraniczni zaczęli 
coraz częściej używać sprzętu Polanik.

Z  produktów naszego Partnera chętnie 
korzystają jednak nie tylko najwybitniejsi spor-
towcy, ale też wszyscy miłośnicy lekkiej atlety-
ki – także ci najmłodsi. W ramach linii „Polanik 
School” dostępna jest bogata gama produktów 
przeznaczonych przede wszystkim dla młodych 
entuzjastów „królowej sportu”. To idealny sprzęt 
dla szkół – uczniowie mogą trenować wszystkie 
elementy lekkoatletyki przy użyciu produktów, 

które zostały skrupulatnie dopasowane do  ich 
potrzeb. Doskonałym rozwiązaniem jest 
kompletny zestaw lekkiej atletyki dla dzieci, 
który zawiera wszystkie podstawowe elementy 
potrzebne do wykonywania konkurencji lekko-
atletycznych i kształtuje niezbędne umiejętno-
ści już od najmłodszych lat.

Bardziej zaawansowani mogą skorzystać 
z  produktów serii „Polanik Professional”. 
W ofercie dostępny jest zarówno sprzęt trenin-
gowy, jak i  wyczynowy. Zawodowcy chęt-
nie wybierają produkty z  prestiżowej gamy 
Premium Line. Oszczepy CARBON PREMIUM 
LINE to niewątpliwie flagowe produkty naszego 
Partnera  – od oszczepu przecież wszystko się 
zaczęło. Wykonane są z  wyjątkowo wytrzy-
małych włókien węglowych oraz specjalnych 
żywic, co zwiększa ich sztywność, a  w  efek-
cie skutkuje mniejszymi drganiami w  locie 
i dalszymi rzutami.

Dyski CARBON PREMIUM LINE to opatento-
wane rozwiązanie składające się z mosiężnej 
obręczy ze stalowym rdzeniem. Współczynnik 
wagi obręczy do  wagi całego dysku jest 
wyjątkowo wysoki. Wykonane z  włókien 
węglowych dekle odznaczają się bardzo 
dobrą sztywnością i  wytrzymałością, a  przy 
tym niewielką wagą i  grubością. Warta 
uwagi jest również linia dysków wyczy-
nowych zaprojektowana przy współpracy 
z  czołowym dyskobolem i  mistrzem świata 
Piotrem Małachowskim: dyski wyczynowe 

Stadion Śląski w Chorzowie
Firma Polanik kompleksowo wyposażyła Stadion Śląski 
na spotkanie najlepszych lekkoatletów świata. Na tak 
przygotowanym stadionie 8 czerwca 2018 obył się 
64. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego

Mityng Diamentowej 
Ligi – skok wzwyż
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V Polanik Cup 2019
Na zdjęciu od lewej: Dariusz Szczepanik 
(Prezes KS Polanik), Piotr Lisek (Halowy 
Mistrz Europy, rekordzista Polski w skoku 
o tyczce) oraz zwycięzcy na podium

Płotek wyczynowy automatyczny 
PREMIUM LINE ma automatyczny system 
regulacji wysokości, który jest chroniony 
patentem. Za  pomocą jednego przycisku 
na  teleskopie zmienia się wysokość oraz 
położenie przeciwwagi w  stopie. Rama 
i  stopy płotka tworzą jeden element, który 
charakteryzuje się niezwykłą trwałością. Przy 
skoku w dal i  trójskoku doskonale sprawdzi 
się łatwa w  obsłudze i  wyjątkowo trwała 
belka nierdzewna PREMIUM LINE, natomiast 
przy skokach o tyczce – precyzyjny stojak ze 
sterowaniem elektronicznym PREMIUM LINE.

Seria PREMIUM LINE to niewątpliwie 
kwintesencja doskonałości sprzętu lekko-
atletycznego, ale nie tylko ona przyczyniła 
się do  rozsławienia naszego Partnera. 
Wszystkie produkty marki Polanik charak-
teryzują się doskonałą jakością wykonania 
pod każdym względem i niezależnie od tego, 
czy służą do treningu, czy wykorzystywane 
są wyczynowo. W  kompleksowej ofercie 
firmy Polanik znajdziemy wszystko, czego 
potrzebuje współczesna lekkoatletyka:

 ―  wykonany ze zróżnicowanych 
materiałów sprzęt rzutowy (kule, 
młoty, oszczepy, dyski),

 ―  wyposażenie i akcesoria do poszczegól-
nych konkurencji (np. torby na oszczepy, 
klatki do rzutu dyskiem i młotem, 
skrzynie do transportu młotów, wszelkie 
stojaki i wózki, koła rzutowe itd.),

 ―  akcesoria do treningu (np. kami-
zelki z obciążeniem, spadochrony 
do treningu biegowego, uprzęże 
treningowe, maty gimnastyczne, 
piłki lekarskie, sanki treningowe),

 ―  sprzęt elektroniczny (np. system 
fotofiniszu, system startowy z pisto-
letem elektronicznym, zestawy 
pomiaru czasu, tablice, listwy LED),

 ―  wyposażenie stadionu (aluminiowe 
krawężniki na bieżnię, ławki stadio-
nowe, różnego rodzaju stojaki itd.),

 ―  obuwie sportowe i akcesoria biegowe,
 ―  inne akcesoria (tester środka ciężkości, 

stojaki na sprzęt, tablice wyników, 
znaczniki linii odległości, podia 
do dekoracji zwycięzców itd.).

  Pełną ofertę firmy Polanik można 
znaleźć na stronie: www.polanik.com

i  treningowe MALACHOWSKI DISCUS. Wąska 
obręcz dysku została wykonana ze stali cynko-
wanej galwanicznie, dekle z tworzywa drzew-
nego (fornir drewniany nasączony żywicami 
prasowany pod  ciśnieniem), natomiast szyld 
środkowy ze stali nierdzewnej.

Efektem doskonałej współpracy z wybitnym 
sportowcem i mistrzem olimpijskim Szymonem 
Ziółkowskim jest najlepsza linia młotów wyczy-
nowych na rynku: młoty ZIÓŁKOWSKI HAMMER 
PREMIUM LINE. Wykonano je z  wyjątkową 
precyzją: są doskonale wyważone i mają opty-
malne wymiary, co gwarantuje dłuższy lot przy 
podobnej technice rzutu. Zasady konstruowania 
młotów ZIÓŁKOWSKI HAMMER wykorzysta-
no również przy produkcji 4-kilogramowych 
młotów dla pań. To właśnie produktem z  tej 
serii Anita Włodarczyk biła rekordy świata.

Kule PREMIUM LINE OLD SCHOOL BY 
TOMASZ MAJEWSKI to profesjonalne produkty 
stworzone przy współpracy z  tym wybit-
nym sportowcem i  mistrzem olimpijskim. 
Precyzyjnie wykonane, świetnie wyważone 
i  o  optymalnych wymiarach  – kule z  tej serii 
to wynik wielu lat doświadczeń firmy Polanik 
w  produkcji sprzętu rzutowego oraz ogromnej 
wiedzy o pchnięciu kulą mistrza tej konkurencji 
Tomasza Majewskiego.

Blok startowy wyczynowy PREMIUM LINE 
został zaprojektowany na nawierzchnię tartano-
wą, a wykonano go z aluminium anodowanego. 
Wysokie, szerokie oraz mające ergonomiczny 
kształt oparcia dla stóp zapewniają pewne 
i  komfortowe wybicie. Anodowaną szynę 
zrobiono z  jednego kawałka blachy. Blok ma 
duży zakres regulacji: 5 pozycji pochylenia oparć 
i 17 pozycji ich położenia względem siebie.

NIE TYLKO SPRZĘT 
POMAGA ZWYCIĘŻAĆ
W 2006 roku firma Polanik zainicjowała program 
„Pomagamy zwyciężać”, którego celem jest 
wspieranie ośrodków, związków i  organizacji 
sportowych, sponsorowanie młodych sportow-
ców oraz współpraca z  lekkoatletami, którzy 
już odnoszą znaczące sukcesy na  arenach 
krajowych i  zagranicznych. Poza wsparciem 
finansowym i  sprzętowym Polanik motywuje 
rzeczowo i wspomaga w osiąganiu jak najlep-
szych rezultatów, nieustannie mobilizując spor-
towców do  ciągłej wytrwałości, konsekwencji 
i cierpliwości.

W styczniu 2014 roku firma Polanik założyła 
Klub Sportowy Polanik Piotrków Trybunalski, 
realizując tym samym swój cel: uczynić lekko-
atletykę popularną w swoim mieście.

Patronat honorowy nad KS Polanik objęli: 
mistrz olimpijski w  rzucie młotem Szymon 
Ziółkowski oraz halowy mistrz świata w sztafecie 
4x400 Piotr Rysiukiewicz. Nasz Partner wspie-
ra wszelkie aktywności, które ułatwiają drogę 
z  własnego podwórka na  olimpijskie szczyty, 
i  motywuje młodzież do  konsekwentnego osią-
gania celów. Na organizowanym co roku mityngu 
lekkoatletycznym Polanik Cup na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego można podziwiać sportową rywa-
lizację na profesjonalnym sprzęcie oraz spotkać 
gwiazdę ze świata sportu. W 2019 roku gościem 
specjalnym był wielokrotny medalista Mistrzostw 
Świata i rekordzista Polski w skoku o tyczce Piotr 
Lisek. Przy okazji mityngu prowadzone są także 
zajęcia dla najmłodszych w ramach programu 
Kids Athletics, który powstał pod skrzydłami IAAF 
(obecnie World Athletics). Program propaguje 
lekką atletykę wśród dzieci i młodzieży.

Marcelina Witek – była zawodniczka Klubu Sportowego 
Polanik, mistrzyni Letniej Uniwersjady, brązowa me- 
dalistka Drużynowych Mistrzostw Europy U23, srebrna 
medalistka Drużynowych Mistrzostw Europy, 
mistrzyni Polski, rekordzistka Polski 
juniorów i młodzieżowców
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NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA
W  ostatnich latach firma zrealizowała kolejne 
projekty inwestycyjne  – wybudowała nowocze-
sną halę spedycyjno-magazynową wysokiego 
składowania (wraz z  częścią socjalno-biurową) 
o  powierzchni 3000 m2, która jest wyposażona 
w regały paletowe i wspornikowe, wózki widłowe 
marki Linde oraz systemy monitoringu, kontroli 
dostępu i  rejestracji czasu pracy. Powiększono 
ponadto halę produkcyjną o 350 m2, parking i plac 
manewrowy o  2500 m2. Nasz Partner zakupił 
także najnowszej generacji centrum obróbkowe 
Haas VF-4, posiada ponadto najnowocześniejszą 
na świecie wycinarkę laserową marki Trumpf oraz 
szereg innych nowatorskich urządzeń i maszyn.

Tokarka CNC ST20 firmy HAAS
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Pierwsze maszyny Linde, które nabył nasz 
Klient, to:

 ―  wózek elektryczny Linde E15 z serii 324 
z 1996 roku,

 ―  nowy wózek elektryczny Linde E10 z serii 334 
z 2007 roku.
W  2018 roku rozpoczęliśmy rozmowy 

dotyczące zakupu maszyn do  nowo powsta-
jącego magazynu. Ze względu na  specyfikę 
aplikacji Klient rozważał nabycie wózka 
wysokiego składowania (tzw. reach  trucka) 
Linde R14HD z serii 1120.

Rozmowy trwały niemalże cały rok, 
w międzyczasie jeździliśmy na wizyty referen-
cyjne do  jednego z  naszych Klientów – firmy 
MGL, polskiego producenta techniki magazyno-
wej, którego prezentacja ukazała się na łamach 
magazynu „Linde Partner” w numerze 2/2018. 
Następnie w firmie Polanik zostały przeprowa-
dzone testy naszego wózka, a ponieważ maszy-
na spełniła oczekiwania, Klient zdecydował się 
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na  jej zakup. Kolejnym etapem było nabycie 
używanego maszyny E12 z serii 386. Ze względu 
na  małe gabaryty wózka, doskonałą zwrot-
ność dzięki dwóm silnikom jazdy oraz bardzo 
dobre parametry udźwigu wózek E12 idealnie 
sprawdza się na  małych przestrzeniach działu 
produkcyjnego.

Nasz Partner – być może jeszcze w tym roku – 
ma w planach zakup kolejnej maszyny Linde: 
elektrycznego wózka E16. 

Cieszymy się, że nasze wózki mają swój 
wkład w działalność firmy Polanik. 
Dziękujemy za zaufanie, jakim zostaliśmy 
obdarzeni, i mamy ogromną nadzieję, 
że nasza dotychczasowa współpraca 
nadal będzie się tak korzystnie rozwijać.

Piotr Brzeziński
Starszy Doradca Techniczno-Handlowy
Linde MH Polska, centrala Warszawa

Na zdjęciu od lewej: Piotr Brzeziński, 
Starszy Doradca Techniczno-Handlowy 

w Linde MH Polska, oraz Agnieszka 
Szymczyk-Bystrońska, Menedżer 

ds. Produktu sprzęt szkolno- 
treningowy w firmie Polanik

4/2019 lindepartner | 21

POL ANIK  | PARTNER




