
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

          7  липня 

 

 7 липня 1903 р. народився Тадеуш Фрідріх (пол. Tadeusz Friedrich) ― видатний 

фехтувальник, олімпйський призер (1928, 1932), тренер, суддя.   

 Народився у Новому Сончі (поблизу Кракова) у родині офіцера австрійської 

армії. До школи пішов у рідному місті, атестат зрілості отримав вже у Відні. Після І 

Світової війни разом із мамою та братом Юліушем перебралися до Львова, батько 

приєднався до родини через 7 років - опісля російського полону у Сибіру.  

 Тадеуш Фрідріх навчався на правничому факультеті Львівського університету.  

працював у банківській сфері у Львові. Фехтуванням займався ще з гімназійних часів.  

Опісля вдалого виступу 1924 р. на першості Польщі (у Львові) отримав запрошення до 

збірної країни, у складі якої провів 10 років – протягом 1925-1935 рр.   

 Тадеуш Фрідріх - фехтувальник-універсал, що брав участь і перемагав у 

змаганнях у всіх трьох видах зброї - рапірі, шаблі та шпазі. Дев’ятиразовий чемпіон 

Польщі у 1925-1935 рр. Учасник трьох олімпіад: 1928 р. як запасний член команди, а 

1928 та 1932 рр. як призер, - це були два грандіозні успіхи – ІІІ місце (бронзові 

олімпійські нагороди) у командному турнірі у складі збірної Полщі.  

 Учасник і призер низки міжнародних турнірів найвищого рангу, зокрема двічі 

здобував у складі Польщі бронзу на світових чемпіонатах (турніри шаблістів) – 1930 

р. у Ль’єжі, 1934 р. – у Варшаві. Готувався до олімпійського форуму 1936 р., але, на 

жаль, четвертому за ліком візиту на олімпіаду Тадеушу Фрідріху як спортсмену 

завадила травма.   

 Тадеуш Фрідріх 15 років прожив у Львові, і приємно відзначити, що усі 

спортивні успіхи фехтувальника припадають саме на період його львівської 

«прописки».  

 1936 р. одружився із польською легкоатлеткою Феліцією Щабінською (учасниця 

Олімпіади 1932 р.)  і згодом перебрався на постійне проживання до неї – у Варшаву.   

 Під час ІІ Світової війни працював  у банку (1939-1944), брав участь у 

Варшавському повстанні.  
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 Із кінця 1944 р. і до завершення життєвого шляху Тадеуш Фрідріх мешкав у 

Кракові, брав участь у діяльності Федерації фехтування Польщі (спортивний керівник 

у 1948-1956 рр.), виконував обов’язки тренера, окрім того протягом року обіймав 

повноваження арбітра. Був капітаном команди фехтувальників Польщі на Олімпіаді 

1948 у Лондоні.  

 Тадеуш Фрідріх помер 10 жовтня 1976 р. 

 Урядові нагороди – Кавалерський Хрест відродження Польщі, Золотий Хрест 

Заслуги.    
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