
  

 

Pan Adam Nowicki  

Adam Nowicki - jest sportową wizytówką powiatu gostyńskiego. 

Reprezentuje go w zawodach maratońskich w Polsce i za granicą. Jest 

multimedalistą Mistrzostw Polski. Na dystansie 10 000 m zdobył trzy srebra 

(2014 r., 2015 r. i 2016 r.) oraz brąz (2017 r.). W kategorii półmaraton 

wywalczył złoty medal (2014 r.) oraz dwa srebra (2016 r. i 2018 r.). 

W maratonie zdobył srebro (2020 r.) i brąz (2019 r.). Obecnie jest czołowym 

polskim maratończykiem, z czasem 2:10:21, co stanowi 7. wynik w historii 

polskiego maratonu. Brał udział w Mistrzostwach Świata w Półmaratonie – 

Gdynia 2020. Wystąpił także na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, gdzie 

uzyskał 38. miejsce w biegu maratońskim. Był najlepszym Polakiem na 

mecie wyścigu. Adam Nowicki urodził się 24 sierpnia 1990 r. w Gostyniu. 

Swoją przygodę ze sportem rozpoczął w 2005 r. w klubie UKS Jedynka 

Gostyń, pod kierunkiem Waldemara Sadowskiego. W 2007 r. zdobył swoje 

pierwsze medale Mistrzostw Polski w kategorii Juniora Młodszego – srebro 

w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w biegach przełajowych oraz 

Mistrzostwo Polski na 1500 m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

W kolejnych kategoriach wiekowych również wywalczył medale Mistrzostw 

Polski na stadionie oraz w biegach przełajowych – łącznie do 2011 r. było ich 

5. W 2012 r. trenerem Adama Nowickiego został Zbigniew Murawski. 

W barwach klubowych MKL Szczecin. W tym samym roku ukończył studia na 

kierunku Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz 

rozpoczął pracę jako żołnierz zawodowy w 12. Batalionie Dowodzenia 

w Szczecinie. Dzięki temu zyskał komfortowe warunki do uprawiania sportu. 

Efekty tych zmian miały miejsce w 2014 r. We wrześniu w Pile został 

Mistrzem Polski w Półmaratonie. Od 2015 r. sukcesywnie poprawiał swoje 

rekordy życiowe na dystansach półmaratonu oraz 10 000 m, startując 

w największych biegowych imprezach w kraju i za granicą. W 2017 r. po raz 

pierwszy wystąpił w maratonie. Jego celem stał się udział w Igrzyskach 

Olimpijskich w Tokio. W 2018 roku zadebiutował w Maratonie Warszawskim, 

uzyskując 2:17:28 oraz miejsce na podium. W kolejnych latach, już na tym 

dystansie, zdobywał medale Mistrzostw Polski, poprawiając z roku na rok 



  

swoje rekordy życiowe. 17 października 2020 r. pierwszy raz reprezentował 

kraj na Mistrzostwach Świata w półmaratonie w Gdyni. Podczas NN Mission 

Marathon w holenderskim Enschede uzyskał upragnione prawo startu na 

Igrzyskach Olimpijskich. Uzyskując czas 2:10:21 (7. wynik w historii 

polskiego maratonu), spełnił jeden z największych swoich sportowych celów. 

Podczas biegowej kariery miał okazję rywalizować z najlepszymi na świecie. 

Spełnieniem sportowych marzeń był udział w Igrzyskach Olimpijskich 

w Tokio. 8 sierpnia 2021 r. wywalczył na dystansie maratonu 38. miejsce, 

wbiegając na metę jako pierwszy z Polaków. Adam Nowicki to jeden 

z niewielu mieszkańców powiatu gostyńskiego, który wziął udział 

w igrzyskach olimpijskich. Z powodzeniem reprezentuje nasz kraj na arenie 

międzynarodowej. Jednocześnie często podkreśla swoje związki z powiatem 

gostyńskim i Gostyniem – miejscem, w którym dorastał i podejmował 

pierwsze sportowe wyzwania. Jego postawa zasługuje na wyróżnienie. 


