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Życie rodzinne.
Janusz Antoni Kalbarczyk urodził się 13
czerwca 1910 roku przy ulicy Wilczej w
Warszawie, gdzie spędził swoje dzieciństwo.
Syn Karola i Michaliny. Na początku ze swoją
żoną- znaną lekkoatletką i łyżwiarką szybką
Jadwigą Nowacką mieszkał na warszawskiej
Sadybie lecz gdy bomba zburzyła cały dom
państwo Kalbarczyk przenieśli się do Piastowa,
gdzie w latach 30tych dziadek pana Janusza
kupił działkę przy ulicy Bohaterów Wolności.
Rodzina Kalbarczyków zamieszkała w domu
projektu pana Janusza nazwanym " Willa
Państwo Kalbarczykowie mieli czworo dzieci –
Elżbietę, Bożenę, Dorotę i Andrzeja. Wszyscy
czworo uprawiali różne sporty. Córka Dorota
uprawiała łyżwiarstwo szybkie i ukończyła
warszawską Akademię Wychowania
Fizycznego i w latach 70tych nauczała
wychowania fizycznego w Liceum im. A.
Mickiewicza w Piastowie.

Nauka.
Uczył się przez 8 lat w gimnazjum
typu humanistycznego im. Adama
Mickiewicza przy ul. Smolnej w
Warszawie. Maturę zdał w 1929
roku. Ukończył również architekturę
na Politechnice Warszawskiej. Od
młodych lat powtarzał sobie , że
kiedyś będzie mistrzem, ale nie
wiedział jeszcze w jakiej dziedzinie.

Kariera sportowa

Interesował się wieloma sportami :
wioślarstwem, zapasami, kolarstwem,
jazdą na nartach, lekkoatletyką.
Pasjonowały go także sporty wodne i
motorowe. Doskonale jeździł konno i
samochodem. Jednak najbardziej
interesowało go łyżwiarstwo szybkie. W
czasie okupacji organizował tajne
Mistrzostwa Polski na stawie w
Pruszkowie.

Łyżwiarstwo.
Aż 62 razy został mistrzem
Polski m.in. w wieloboju i 39 razy
stał się rekordzistą na
wszystkich dystansach.
Uczestniczył w Mistrzostwach
Świata. Jako pierwszy w Polsce
wprowadził do treningu
całoroczne przygotowania
kondycyjne oraz rozgrzewkę
przed startem.

Inne hobby i zainteresowania.
Janusz Kalbarczyk z zawodu był architektem.
Ukończył studia na wydziale architektury na
Politechnice Warszawskiej pod koniec lat
30tych. Jego pracą dyplomową był projekt
domu , w którym zamieszkał w Piastowie - Willa
Start.
Projektował obiekty sakralne, sportowe, domy
mieszkalne i obiekty uzyteczności publicznej.
Opracował projekt przebudowy Kościoła Matki
Boskiej Częstochowskiej w Piastowie,
uczestniczył w projektowaniu Miejskiego
Osrodka Kultury w Piastowie. Był autorem
projektu Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej
na osiedlu Niedźwiadek w Ursusie.
Zaprojektował budynek "Ikei", który znajduje
sie w Warszawie przy zbiegu Alej
Jerozolimskich i ulicy Żelaznej.
Był autorem projektu pierwszego w Polsce
sztucznego toru łyżwiarskiego, który to
projekt wykorzystano przy budowie toru na
Stegnach.
Wielką pasją Janusza Kalbarczyka było
malarstwo i grafika. W jego domu rodzinnym
zachowała sie kolekcja jego obrazów, grafik i
karykatur.

Piastowianin i społecznik.
Organizował pierwsze
imprezy sportowe w
zburzonej Warszawie oraz
obozy sportowe na własny
koszt, gdzie chciał „ zarazić
młodzież duchem sportu”. W
swoim garażu robił łyżwy.

Ciekawostki
• Zaprojektował 2000 budynków w Piastowie i
okolicach.
• Nie pił , nie palił i prowadził zdrowy tryb życia.
• Był sędzią podczas zawodów łyżwiarstwa
szybkiego
• Zimą w młodzieńczych latach próbował boksu
jednak dość duży i czuły na uderzenia nos
zaprzepaścił jakiekolwiek szanse na tytuł mistrza
wagi pół ciężkiej
• Prowadził kursy trenerskie i instruktorskie.

