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Dariusz Prałat z Kąkolewa od najmłodszych lat lubił rywalizo-
wać. Sport był do tego najlepszą okazją, więc nie ukrywa, że w
wyczynowym sporcie lubił być pierwszy. Drugie miejsca na za-
wodach uważał za porażkę, która mobilizowała go do jeszcze
większego wysiłku. Ale przecież bywał też trzeci, czwarty, szósty.

Dariusz Prałat pokazuje swoje najcenniejsze trofeum

Za taką sylwetkę Darek zdobył
mnóstwo medali

Dariusz Prałat, to kulturysta.
Zaczynał jednak od treningów ka-
rate. W Lesznie pierwszym trene-
rem karate w latach
siedemdziesiątych był Bernard Ma-
tecki. Przy TKKF miał swoją sekcję,
do której trafił Darek. Wtedy skoń-
czył już szkołę zawodową, a do
średniej budowlanej chodził w sys-
temie wieczorowym. W dzień pra-
cował, a po południu trzy dni szedł
do szkoły, a trzy dni na treningi ka-
rate. W domu w Kąkolewie bywał
wieczorami. Chyba wtedy tak na-
prawdę „połknął” bakcyla sportu.

- Nastolatek, chce być silny,
dobrze zbudowany, sprawny -

rystyce jestem silniejszy, odporniej-
szy na przeciwności, odkryłem też
w sobie zdolności kulinarne.

Te najwyższe sportowe wyniki
przyszły dopiero po 10 latach ćwi-
czeń. W 1990 roku na osiem star-
tów w ogólnopolskich zawodach
Darek zajął cztery pierwsze miejsca
i cztery drugie. W 1991 i 1992 roku
uczestniczył w mistrzostwach
świata razem z leszczyńskimi kultu-
rystami - mistrzem Europy i Polski
Andrzejem Cugierem oraz wielo-
krotnym mistrzem Polski Zdzisła-
wem Szymańskim. W 1992 roku w
Lesznie odbywały się Ogólnopol-
skie Zawody w Kulturystyce o Pu-

wspomina dziś pan Darek. - Pa-
miętam, że nic bardziej się wów-
czas dla mnie nie liczyło. Po dwóch
latach postanowiłem rozpocząć tre-
ningi siłowe. Karate dało mi pod-
stawę do tych treningów, byłem
przygotowany wytrzymałościowo,
miałem motywację.

Wybrał kulturystykę. Nie pod-
noszenie ciężarów, a właśnie kultu-
rystykę. Mówi, że kulturystyka, to
“siła, sprawność i piękno”. Ale to też
sport wyłącznie dla „twardzieli”. Bar-
dzo trudny fizycznie, wymagający
drakońskich diet i ciągłego pokony-
wania słabości. Trzeba mieć niesa-
mowity hart ducha, by wyczynowo
uprawiać kulturystykę. To są tysiące
godzin na siłowni, litry wylanego
potu, rezygnacja z wielu innych
przyjemności. To jest ciągła walka z
własnymi słabościami.

- Nigdy nie żałowałem wyboru
życiowej drogi - mówi pan Darek. -
Zawsze czułem, że sport mnie po-
chłania, że dążę do wyznaczonego
celu, że stać mnie na wygrywanie.
Dziś wiem również, że dzięki kultu-

char Wojewody Leszczyńskiego.
Startowała w nich kadra narodowa i
uczestnicy Mistrzostw Świata. Da-
riusz Prałat był najlepszy. A w mię-
dzyczasie było mnóstwo zawodów
klubowych. Darek lubił w nich
uczestniczyć.

Rozmawiając o tamtych la-
tach zapytałam co ze sterydami?
Czy zażywał je? Czy pomagał
sobie w niedozwolony sposób?

- To się nigdy nie opłaca - wy-
jaśniał - sterydy dają wynik na
chwilę, a zwyżka formy jest okre-
sowa. Kiedy zawodnik przestaje
brać sterydy wyniki spadają, a on
często wpada w depresję. „Czysty”
zawodnik ma większe możliwości.
Przede wszystkim jest zdrowy, a
cierpliwością i pracą dochodzi do
podobnych wyników. I zawdzięcza
je tylko sobie.

W 1993 roku Darek nabawił się
kontuzji. Od tego momentu nie było
mowy o wyczynowych startach. Ale
w tym czasie już prowadził siłownię.
Najpierw do 1989 roku z Andrzejem
Cugierem w TKKF Leszczynko, a

potem samodzielnie. Od 1994 roku
było to już Leszczyńskie Centrum
Kulturystyki „Prałat”.

Siłownia to kolejny etap w życiu
Dariusza Prałata. I kolejne kilkana-
ście lat poświęcone kulturystyce. Co
prawda w Centrum było też sola-
rium, sklepik z odżywkami oraz za-
jęcia z aerobicu, fitnessklub,
masaże, ale główna praca polegała
na przygotowaniu młodych spor-
towców do zawodów kulturystycz-
nych. Dariusz posiadał kwalifikacje
trenerskie i sędziowskie, więc do-
skonale sobie radził z prowadze-
niem zajęć. Wystarczy powiedzieć,
że trenował kilkanaście tysięcy osób
i wychował kilku medalistów Polski.
I, że każdy wyjazd kulturystów z
Leszna na zawody oznaczał kłopot
dla konkurentów. Po prostu byli do-
brzy.

- Czy wybierając taki sposób
na życie można coś stracić?

- Nie ma czasu dla bliskich, dla
rodziny - tłumaczy pan Darek - W
pracy jest się do późna w nocy. Nie
szukałem swojej drugiej połowy.
Czasem myślę, że dobra dla mnie
byłaby kulturystka. Innej kobiecie
trudno zrozumieć, że można tyle
godzin dziennie poświęcać ćwicze-
niom na siłowni.

A można. I to nie tylko w Pol-
sce, a na innym kontynencie. Darek
postanowił wyjechać do Indii.

U siebie w siłowni zorganizował
zajęcia pod nazwą „Sztuka życia”.,
a w Centrum Medycyny Wschodniej
warsztaty himalajskiej jogi. Ćwicze-
nia prowadził tam Filip Ruciński z
Warszawy. Filip był wielokrotnie w
Indiach, tam uczył się jogi pod
okiem prawdziwych fachowców.
Przekonywał, że pobyt w takim
ośrodku wycisza, pozwala zregene-
rować siły, wyleczyć stawy. Darek
zamknął siłownię, mniej ćwiczył,
chciał odpocząć. Ta propozycja Fi-
lipa była naprawdę interesująca.
Pojechać do Indii i robić to, co naj-
bardziej się lubi. Ćwiczyć.

- Taki wyjazd może wydawać
się marzeniem z bajki, ale na-
prawdę jest możliwy - mówi pan
Darek - Ośrodek, który polecił mi
Filip znajduje się około dwieście ki-
lometrów od Bombaju. Najdroższy
jest bilet, pobyt to niewielkie pienią-
dze. Nawet język nie jest barierą.
Bardzo szybko można nauczyć się
zwrotów w języku Hindusów, a na
początek wystarczy niewielka zna-
jomość angielskiego. Bez proble-
mów sobie z tym radziłem.

Indie zaskoczyły Darka upa-
łem, nawet do 60 stopni Celsjusza
oraz muszkami, które w ciągu dnia
były wszędzie. Z powodu tego upału
w każdym pokoju pod sufitem krę-
ciły się wiatraki. Był ciągły przeciąg,

który na początku trudno było zaak-
ceptować. No i zaskoczył go ruch
na ulicach. Ilość pojazdów jest tam
niewyobrażalna. A przy tym nikt nie
stosuje się do żadnych przepisów
drogowych. Nie ma przejść dla pie-
szych, świateł, nikt się nie zatrzy-
muje. Aby przejść na drugą stronę
ulicy, trzeba po prostu wejść w ten
samochodowy szpaler i nie przej-
mować się. Samochody omijają pie-
szych.

Dariusz Prałat codziennie me-
dytował. A po południu ćwiczył na si-
łowni. Szybko rozeszła się wieść, że
był mistrzem, że jest trenerem, że
dużo potrafi. Zapraszano go do za-
kładów pracy, klubów, do rodzin hin-
duskich. Dużo zobaczył, poznał
Indie. Mówi, że to kraj kontrastów.
Turysta z Europy jest dla Hindusów
ofiarą na ulicy, ale przyjacielem w
domu. Z jednej strony biedne dziel-
nice, z drugiej ogromne inwestycje.
Na ulicach stare rozlatujące się po-
jazdy i najnowocześniejsze samo-
chody. Duża różnica w cenach,
także między Indiami i Europą. To
wszystko warto zobaczyć i przeżyć.
Darek pojechał do Indii trzy razy, na
pięć i na sześć miesięcy. Czy poje-
dzie jeszcze?

- Na razie nie mam takich pla-
nów - mówi. - Bardzo dobrze się
tam czułem nabrałem sił, przywioz-
łem mnóstwo ziół, trochę pamiątek.
Ale kto wie, może zatęsknię za
tamtą atmosferą i za joginami.

Dariusz Prałat ma prawie 50
lat, choć twierdzi, że czuje się na 30
i ciągle nie wyobraża sobie życia
bez sportu. Codziennie jeździ kilka-
dziesiąt kilometrów rowerem, zaczął
znowu odwiedzać siłownię w Lesz-
nie. Już ponownie trenuje młodych.
Ot, taki sposób na życie.

Jeśli więc jest szczęśliwy...?
HALINA SIECIŃSKA

Dariusz Prałat zostawił w redakcji
ponad 50 talonów na pierwsze dar-
mowe zajęcia w siłowni w Lesznie
przy ul.Austriackiej. Jeśli więc ktoś
chciałby z nich skorzystać, a w si-
łowni poćwiczyć razem z panem
Dariuszem, zapraszamy po odbór
wejściówek do końca stycznia.


