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Drodzy Czytelnicy,

Do Waszych rąk trafia kolejny numer „Olimpionika”, tym razem pod swo-
im własnym tytułem. Przypomnijmy, kim był olimpionik?  To w starożyt-
nej Grecji zwycięzca igrzysk olimpijskich w jednej lub w kilku dyscyplinach. 
Nagradzany był wieńcem z gałązek oliwnych, z czasem mógł liczyć na na-
grody rzeczowe oraz inne przywileje, jak chociażby zwolnienie z podatków. 
Powstawały na jego cześć wiersze i poematy. Jednym słowem stawał się waż-
nym dla swojego miasta wzorem do naśladowania. I właśnie treściami i ide-
ami do naśladowania wypełniamy naszego „Olimpionika”, by zwrócić Waszą 
uwagę na uniwersalne wartości, jakie niesie ze sobą sport, wartości, którymi 
warto kierować się również w życiu.

Przed nami już wkrótce najważniejszy egzamin z kibicowania na świato-
wym poziomie. Tak prestiżowej imprezy jak piłkarskie mistrzostwa Europy 
EURO 2012 jeszcze w naszym kraju nie było. Przyjadą do Polski zagraniczne 
drużyny wraz ze swoimi kibicami i to od nas będzie zależało, jakie wraże-
nia stąd wywiozą. Dlatego nie przestaniemy przypominać o zasadach fair 
play, wskazując na ich wszechobecność w wielu aspektach życia. Głos w tej 
sprawie zabrał również Adam Małysz. I jak na dodatek „Magazynu Olimpij-
skiego” przystało, nie zabraknie też sportu, a szczególnie polecamy kronikę 
występów naszej reprezentacji podczas X Zimowego Olimpijskiego Festiwa-
lu Młodzieży Europy w Libercu. Zapraszamy do lektury „Olimpionika”…  

Redakcja „Olimpionika” i Polski Komitet Olimpijski          
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Czy wiesz, że…
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>> Czechy to republika Czeska w centralnej części europy, graniczy z Niemcami, polską, austrią i Słowacją. 
Stolicą i największym miastem Czech jest praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain: Czech wła-
ściwych, Moraw i części Śląska austriackiego. republikę Czeską zamieszkuje ponad 10 mln ludzi. Jest to 
państwo demokratyczne, na czele którego stoi prezydent Václav Klaus, językiem urzędowym jest czeski.

>> Flagę Czech tworzą 3 części: 
biała, czerwona i niebieska, jest 
ona symbolem trzech integral-
nych ziem Korony Czeskiej.

>> Wielki Herb Czech podzielo-
ny jest na cztery części. W pier-
wej i czwartej występuje srebrny 
dwu-ogoniasty lew w koronie – 
symbol Czech właściwych, w dru-
giej niebieski orzeł w srebrno-
-czerwoną szachownicę – Herb 
Moraw (właściwie orlica – w he-
raldyce czeskiej orlica ma jedną 
głowę, natomiast orzeł posiada 
dwie głowy), a w trzeciej na zło-
tym tle czarny orzeł ze srebrnym 
półksiężycem – Herb Śląska.

>> Mały Herb Czech zawie-
ra w godle srebrnego (białego) 
wspiętego na tylnych łapach lwa 

z charakterystycznym podwójnym 
ogonem, w złotej koronie i złotymi 
pazurami. Godło umieszczone jest 
w czerwonym polu.

Lew jako symbol Czech swą 
genezą sięga połowy Xiii wieku, 
kiedy pojawił się jako symbol dy-
nastii przemyślidów.  

>> Hymn Czech 

„Kde domov můj” – współau-
torami patriotycznej śpiewogry 
„Fidlovačka” byli Josef Kajetán 
tyl i František Jan Škroup  Utwór 
ten wystawiono tylko dwukrot-
nie w latach 1834/1835 i to bez 

>> Herb Czech republika Czeska 
posiada dwa herby państwowe: 
wielki i mały. zwyczaj posiadania 
dwóch herbów wywodzi się z he-
raldycznej tradycji.
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większego powodzenia. pieśń 
nr 12 „Kde domov  můj” stała 
się bardzo popularna i od 1993 
r. kiedy to Słowacja ogłosiła nie-
podległość, pełni funkcję hymnu 
państwowego republiki Czeskiej.

>> 1 stycznia 1993 roku Cze-
chosłowacja została rozdzielona 
i utworzono dwa niezależne pań-
stwa – Republikę Czeską i repu-
blikę Słowacką. W 1999 r. Czechy 
przystąpiły do Nato, a w 2004 
do Ue. 

>> Liberec to miasto w północnej 
część Czech nad Nysą łużycką, jest 
6-stym co do wielkości miastem 
Czech. populacja mieszkańców 
Liberca wynosi 100 000. pierwsze 
pisemne wzmianki o osadzie Libe-
rec pochodzą z 1352 r.  W roku 
1577, za sprawą cesarza rudolfa 
ii, miasto uzyskało prawa miejskie. 
W XX wieku dynamicznie rozwijał 
się przemysł włókienniczy. W tym 
okresie powstał transport tram-
wajowy, wybudowano najstarsze 
zoo, które może się poszczycić 
unikalną hodowlą białych tygry-
sów. Warto wspomnieć iż w Li-
bercu (dokładnie w Vratislavicach 
nad Nisouokręg Liberca) urodził 
się słynny konstruktor samocho-
dowy, Ferdinand porsche. Miasto 
jest chętnie odwiedzane przez 
miłośników białego szaleństwa. 
Nowoczesny kompleks Ski areál 
Ještěd po gruntownej moderniza-
cji oferuje trasy o różnym rodzaju 
trudności.W tym roku w Libercu 
odbyły się zawody pucharu Świa-
ta w sprincie.

>> Olimpijskie Festiwale Młodzie-
ży Europy. zainicjowane zostały 
w 1991 r. przez Jacquesa rogge 
pod nazwą olimpijskie dni Mło-
dzieży europy. W 2003 r. zmieniły 
nazwę na olimpijski Festiwal Mło-
dzieży europy. impreza ta odbywa 
się co dwa lata. organizacja każ-
dej edycji powierzana jest danemu 
Komitetowi olimpijskiemu przez 
zgromadzenie Generalne euro-
pejskich Komitetów olimpijskich 
(eoC). program sportowy i wiek 
uczestników (do 18 lat) określa za 
każdym razem dla danej dyscypli-
ny Komitet Wykonawczy eoC. pro-
gram festiwalu wzorowany jest na 
ceremoniale i programie igrzysk 
olimpijskich. Ma być pierwszym 
krokiem młodych sportowców do 
udziału w igrzyskach. W tym roku 
X edycja zimowej odsłony eYoWF 
odbyła się w czeskim Libercu.

W zawodach wzięło udział 32 
naszych reprezentantów, w tym 
11 dziewcząt i 21 chłopców, któ-
rzy rywalizowali w 7 z 8 konkuren-
cji: skoki narciarskie, kombinacja 
norweska, narciarstwo alpejskie, 
biegi narciarskie, snowboard, 
biathlon, łyżwiarstwo figurowe. 
W hokeju nasza drużyna nie za-
kwalifikowała się.

LOGO FESTIWALU
twórcą logotypu jest Veronika 

Vyslouzilova. to otwarta ludzka 
dłoń z 5 palcami w kolorach kół 
olimpijskich. otwarta, wewnętrz-
na strona dłoni symbolizuje 
uczynność, zaufanie i przyjaźń. 
Uścisk dłoni wyraża współpracę, 
podobieństwo, szacunek dla dru-
giego człowieka, sportowca dla 

sportowca. Co więcej jest to silne 
połączenie różnych narodowości, 
ras i religii. równocześnie poda-
nie ręki jest gestem szacunku, 
sympatii i ofiarowaniem pomo-
cy. Właśnie ten rodzaj atmosfery 
i ideałów towarzyszył współza-
wodnictwu podczas X zimowe-
go Festiwalu Młodzieży europy 
Liberec 2011. od lat 5 podstawo-
wych zasad olimpizmu pozosta-
je niezmiennych dla wszystkich 
kategorii wiekowych: tolerancja, 
solidarność, humanizm, zrozu-
mienie i fair play. 

 MASKOTKA OLIMPIJSKA  
– RAMPICH
Na X zimowym Festiwalu Mło- 

dzieży europy młodych spor-
towców zachęcała do czystej, 
honorowej walki maskotka ram-
pich – lodowy sopelek. rampich 
charakteryzuje się siłą i ciężką 
pracą. Jego pragnieniem jest być 
symbolem młodzieży, który mówi 
wszystkimi najpopularniejszymi 
językami młodych ludzi, komu-
nikuje się z nimi na Feacebooku 
i czatach internetowych. Nie 
mógł się już doczekać spotkania 
z młodymi sportowcami i rywali-
zacji w ośmiu zimowych konku-
rencjach. 

  

MOTTO FESTIWALU

„Step out from the crowd,  
carve a path” –
„Wystąp z tłumu, znajdź 
swoją ścieżkę”



Wrócili z tarczą
Czeski Liberec był w dniach 12-19 lutego 2011 roku 
gospodarzem X Zimowego Olimpijskiego Festiwalu 
Młodzieży Europy. Do tego pięknego XVI-wiecznego 
miasta położonego w północnych Czechach zjechały 
reprezentacje młodych sportowców z 44 państw.  

ponad 1500 zawodników i za-
wodniczek rywalizowało w 8 
dyscyplinach: skoki narciarskie, 

kombinacja norweska, narciarstwo 
alpejskie, biegi narciarskie, snowbo-
ard, biathlon, łyżwiarstwo figuro-
we, hokej. polska młodzieżowa re-
prezentacja liczyła 30 zawodników: 
20 chłopców i 10 dziewcząt, którzy 
reprezentowali nasz kraj w 7 dyscy-
plinach. zabrakło jedynie drużyny 
w hokeju na lodzie.

tak jak większość reprezentacji 
nasza drużyna przyjechała do Li-
berca w sobotę (12 lutego) po po-
łudniu. Miasto przywitało ich pięk-
ną pogodą i lekkim mrozem. był to 
dzień organizacyjno-porządkowy, 

w którym młodzież mogła również 
odpocząć przed pierwszymi tre-
ningami i ceremonią rozpoczęcia  
Festiwalu.

Z olimpijskim ceremoniałem
W niedzielę, o godzinie 20:08 

w tipsport arena, odbyła się Cere-
monia otwarcia 10. eYoWF w Li-
bercu. impreza przebiegała zgod-
nie z ceremoniałem olimpijskim. 
rozpoczęła się od przemarszu re-
prezentacji narodowych, na czele 
z młodymi Grekami, a kończąc re-
prezentacją gospodarzy. 

Chorążym polskiej ekipy był 
Klemens Murańka nasza na-
dzieja w skokach narciarskich. 

biało-czerwoni prezentowali się 
znakomicie w białych czapkach 
z uroczymi pomponami (u dziew-
cząt), czerwonych kurtkach oraz 
czarnych spodniach i butach. Szli 
w rzędach po 5 osób, jak prawdzi-
wa i doświadczona reprezentacja. 
Młodych sportowców oficjalnie 
przywitali: prezydent regionu li-
bereckiego – Stanislav Eichler, 
prezydent Międzynarodowego 
Komitetu olimpijskiego – Jacques 
Rogge oraz szef europejskiego Ko-
mitetu olimpijskiego – Patrick Hic-
key. Formułę oznajmiającą światu 
o oficjalnym otwarciu imprezy wy-
powiedział szef czeskiego senatu 
Milan Stech. 

Kolejnym punktem ceremonii 
było pojawienie się w hali ognia 
olimpijskiego. Wnieśli go Petra 
Hyncicova – biegaczka narciarska 
oraz Josef Mikyska – hokeista. 
przy dźwiękach hymnu olimpij-
skiego na maszt wciągnięto flagę 
olimpijską. przysięgę w imieniu za-
wodników złożyła czeska biathlo-
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nistka Jessica Jislova, a w imieniu 
trenerów Michal Skop. Uroczy-
stość zakończył blok artystyczny. 
było to widowisko „Co Czeska re-
publika dała światu”, występy ar-
tystów, pokazy laserów i wreszcie 
koncert zespołu rockowego. 

Rywalizacja w poniedziałek
rywalizację rozpoczęły bie-

gaczki i biegacze narciarscy. Na 
dystansie 7,5 km techniką klasycz-
ną reprezentowały nas Marzena 
Maciulewicz, Urszula Łętocha 
i Dominika Hulawy. Na 74 zawod-
niczki nasze reprezentantki zajęły 
odpowiednio 42., 40. i 54. miejsca. 
panowie biegli na dystansie 10 km 
techniką klasyczną. W rywalizacji 
udział wzięło trzech polaków: Kon-

rad Motor, Krzysztof Kukuczka 
oraz Robert Bieda. odpowiednio 
zajęli 35., 56. i 44. miejsca. tego sa-
mego dnia, na górze Jested nieopo-
dal Liberca, rywalizację rozpoczęły 
dziewczęta w slalomie gigancie. 
W tej konkurencji zaprezentowa-
ły się Maryna Gąsienica Daniel 
i Emilia Żołądź. Maryna uplaso-
wała się na 13. pozycji z czasem 
1:43.31. emilia zajęła 53. miejsce. 
przed południem rywalizacje roz-
poczęli również łyżwiarze figuro-
wi. po programie krótkim Paulina 
Turkowska zajmowała 20. miejsce, 
a Kamil Dymowski był 12. 

Wtorek
drugiego dnia zawodów o me-

dale walczyli: polskie biegaczki 
i biegacze narciarscy w konkurencji 
sprintu techniką klasyczną, snow-
boardziści (dziewczęta i chłopcy) 
w konkurencji SbX, kombinatorzy 
norwescy (skoki na skoczni K-90 
i bieg na 7,5 km), biathlonistki (10 
km), biathloniści (12,5 km), nar-
ciarze alpejscy w slalomie gigancie 
oraz skoczkowie narciarscy (K-90). 
duże nadzieje wiązaliśmy właśnie 
ze skokami, a zwłaszcza z Kle-
mensem Murańką. po pierwszej 
serii skok na odległość 101,5 m 
dawał Klimkowi 2. miejsce.  Nie-
stety, drugi skok (91,5m) pozwolił 
mu tylko zająć 4 miejsce.  zawody 
wygrał Fin Jarkko Matta (107 i 103 

m), drugie miejsce zajął austriak 
Ulrich Wohlgenanntem (96,5/102 
m), a trzecie przypadło Norwego-
wi Matsowi Sohagenowi bergaar-
rdowi (97/97 m). Siódme miejsce 
w konkursie zajął Aleksander 
Zniszczoł (93/95,5 m), Mate-
usz Kojzar był 24. (84,5/87,5 m), 
a Krzysztof Biegun uplasował się 
na 26. pozycji (81/89,5 m). 

W kombinacji norweskiej (skocz-
nia K-90 i bieg na 7,5 km) najlepiej 
z naszych zawodników spisał się 
Stanisław Biela, który ostatecznie 
zajął w zawodach 6. pozycję. Cał-
kiem nieźle pokazali się snowboar-

liberec 2011                   5
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dziści, a zwłaszcza Pascal Morys, 
który w konkurencji SbX zajął 10. 
miejsce. W awansie do półfinałów 
przeszkodził mu niestety pech.  
W ćwierćfinale, jadąc na premiowa-
nej pozycji miał kolizję z rywalem 
i to zaprzepaściło jego szansę na 
dalszy awans. W innych konkuren-
cjach tego dnia nasi zawodnicy pla-
sowali się na dalszych pozycjach. 

Środa
tego dnia najlepiej z naszej ekipy 

zaprezentował się łyżwiarz figuro-
wy Kamil Dymowski, który po pro-
gramie dowolnym, ostatecznie zajął 

6. miejsce. bardzo dobrze tego dnia 
wypadł również biatlonista Kamil 
Cymerman, który w sprincie na 7,5 
km zajął 11. lokatę.

Czwartek
Wreszcie mogliśmy wykrzyczeć 

upragnione słowa: „MaMY zło-
to!”. drużynowy konkurs skoków 
obfitował w wielkie emocje. Na-
sza drużyna w składzie Krzysztof 
biegun, Mateusz Kojzar, aleksan-
der zniszczoł i Klemens Murańka 
po pierwszej serii zajmowała 2. 
miejsce – zdobyli 485,5 punktu. 
prowadzili Finowie z 500,5 pkt., 
a na trzecim miejscu byli Niem-
cy (463 pkt.). druga seria zapo-
wiadała się zatem bardzo emo-
cjonująco. Jako ostatni skakał 
Klemens Murańka i to jego skok 
miał decydować o ewentualnym 
zwycięstwie. Klimek skoczył na 
odległość 92,5 m i ostatecznie 
polska drużyna zdobyła 913,5 
pkt., wyprzedzając tym samym 
reprezentację Finlandii (913 pkt.) 
o 0,5 punktu. Gdy nasi młodzi 
zawodnicy zobaczyli wynik na ta-
blicy z radości wbiegli na zeskok 
i przewrócili na ziemię Klimka, do 
którego nie docierał jeszcze fakt 
zdobycia złotego medalu. 

Na podium nasza drużyna była 
już zrelaksowana i uśmiechnięta. 

Medale naszym zawodnikom wrę-
czył lord Colin Moynihan, pre-
zes brytyjskiego Stowarzyszenia  
olimpijskiego. 

W tym dniu świetnie spisali się 
również kombinatorzy norwescy. 
drużyna w składzie Jakub Przyby-
ła i Stanisław Biela zajęła 5. miej-
sce. W rywalizacji narciarzy alpej-
skich z dobrej strony pokazał się 
natomiast Michał Jasiczek, który 
zajął 13. pozycję. 

Piątek
i tak nadszedł ostatni dzień ry-

walizacji podczas X zimowego 
olimpijskiego Festiwalu Młodzieży 
europy. Wieczorem w tipsport are-
na odbyła się Ceremonia zamknię-

cia zawodów, podczas której uho-
norowano zwycięzców piątkowych 
zmagań. Następnie patrick Hickey 
prezydent europejskich Komitetów 
olimpijskich przekazał flagę olim-
pijską organizatorom Xi zimowego 
olimpijskiego Festiwalu Młodzie-
ży europy w brasovie (rumunia) 
w 2013 roku. po oficjalnej części 
młodzi zawodnicy przy dźwiękach 
muzyki bawili się na przykrytej ta-
fli lodowiska.

 Najważniejsza jest  
rywalizacja
polska reprezentacja wróciła do 

kraju z jednym, ale złotym meda-
lem. W klasyfikacji generalnej za-
jęliśmy 11. miejsce, wyprzedzając 
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m.in. reprezentacje Francji, belgii 
czy Słowacji. Uwzględniając łącz-
ny dorobek medalowy w historii 
startów w dziesięciu edycjach zi-
mowego festiwalu, polska plasu-
je się na 14. miejscu (4,6,6). dla 
wielu naszych sportowców była 
to pierwsza tak duża międzynaro-
dowa impreza, w której reprezen-
towali barwy narodowe naszego 
kraju. być może Festiwal w Liber-
cu dla któregoś z nich był przed-
smakiem i zwiastunem seniorskich 
igrzysk olimpijskich.

Magdalena Dębska

               KLaSYFiKaCJa MedaLoWa

  KRAJ            ZŁOTO         SREBRO         BRąZ

  1. Niemcy 6 5 5
  2. Norwegia 5 4 6
  3. Szwecja 4 1 1
  4. Finlandia 3 3 2
  5. Włochy 2 3 1
  6. rosja 2 2 4
  7. Czechy 2 0 0
  8. austria 1 3 3
  9. Szwajcaria 1 2 3
10. Słowenia 1 2 0
11. POLSKA 1 0 0
12. Francja 0 2 2
13. belgia 0 1 0
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D la jednych pozytywnym bohaterem jest 
Dedal – uosobienie rozwagi i umiaru, 
człowiek czynu, który umie swoje dzieło 
doprowadzić do końca. pomysłowy i spryt-

ny, święci triumfy w walce z naturą. Jego obecność na 
stadionie wiąże się przeważnie z osobą nauczyciela-
-trenera sportu, jako strażnika tradycji i przezornego 
opiekuna opierającego swoje działanie na zbiorowej 
mądrości (i wiedzy) przekazywanej z pokolenia na po-
kolenie oraz własnego doświadczenia, które uczy, jak 
głosił Sokrates, że wszystko należy zaczynać od siebie. 
U takiego nauczyciela-trenera sportu młodzież szuka 
dla siebie atrakcyjnej, żywiołowej zabawy, która dzie-
je się „tu i teraz”, i chociaż radość z gry szybko prze-
mija, niemniej jednak dzięki temu, że gra odbywała 
się w uporządkowanej przestrzeni boiska pod okiem 
doświadczonego przewodnika, zostawia trwały ślad 
w rozwoju fizycznym i sprawności moralnej zawod-
nika. obecność nauczyciela-trenera sportu jako spole-
gliwego opiekuna uznaje się za elementarny warunek 
istnienia dobrej szkoły sportu.

Jeszcze wyraźniej w literaturze sportowej od cza-
sów najdawniejszych opisywana jest postawa Ikara. 
Symbol ten przewija się przez dzieje całej europej-
skiej kultury. Wraża się w nim entuzjazm człowieka, 
który rozpala wyobraźnię i pobudza siebie do czy-
nów przekraczających granice ludzkich możliwości, 
rzucającego śmiałe wyzwanie naturze, tłumiącego 
w sobie lęk przed upadkiem. Wielkość ikara widzi się 
właśnie w jego intencji. obraz ten wpisuje się w ro-
mantyczne porywy duszy sportowca, który mierzy 
siły na zamiary, a nie zamiar podług sił, w tym rozu-
mieniu dzisiejszym, kiedy mówimy, że nasze marze-
nia nie znają granic.

Myślenie mityczne jest głęboko zakorzenione 
w praktyce boiska sportowego, gdzie wchodzą ze 
sobą w trwały spór powszechnie odczuwane po-
trzeby biologiczne i sakralizowane potrzeby spo-

łeczne. Choć sprzeczności tych nie da się pogodzić, 
mit pozostaje wciąż aktualnym wysiłkiem na rzecz 
oswojenia świata, który zawsze pozostanie obcy 
i inny w znaczeniu społecznym, lecz dzięki magii 
sportu trafia do wyobraźni i zmienia nasz krajobraz 
wewnętrzny w taki sposób, że skraca się dystans du-
chowy między naturą i kulturą, dobrym treningiem 
i ćwiczeniem moralnym. Na boisku granica między 
dobrem a złem jest wyraźnie określona i w tym sa-
mym stopniu obowiązuje wszystkich uczestników 
gry sportowej. Wyraźnie też opowiadają się oni po 
„jasnej stronie sportu”, tu angażują swoje emocje 
i głoszą pochwałę sportu jako szkoły, w której nabie-
ra się ogłady moralnej. zwycięstwo zdobyte podstę-
pem nie daje trwałej radości. Lepiej pięknie przegrać 
niż zwyciężyć łamiąc reguły gry. Sport to sacrum a nie 
profanum, nie w rzymskim Koloseum lecz w antycz-
nej olimpii biorą się jego początki.

Lekcja jaką czerpiemy z literatury sportowej, po-
cząwszy do Homera po współczesność uczy nas, 
że ciągle możliwy jest powrót do sportu, w którym 
romantyczny entuzjazm idzie w parze z pozytywi-
stycznym „wyrachowaniem”, a uczucia i bezpośred-
nia obecność w grze stają się ważniejsze od tabel 
i rekordów. Sport ma charakter duchowy, chociaż 
ślady odciska w kamieniu.

Szkoła sportu od samego początku dążyła do 
prawdy o człowieku i o wartościach, a jej dewiza 
„poznaj siebie samego” znana była w całym sta-
rożytnym świecie. Słowa te widniały na frontonie 
świątyni apollina w delfach, co nadawało im cha-
rakter obowiązku opartego na boskim autorytecie. 
Sokrates dowodził nawet, że „poznanie siebie sa-
mego” jest nieodzownym warunkiem wszelkiej rze-
telnej wiedzy. Nie chodziło mu przy tym, o samo 
teoretyczne poznanie, a głównie o rozwagę w po-
czynaniach własnych. obserwując zajęcia w gim-

Serce sportu zaczęło bić 
w starożytnej Grecji
W literaturze opisującej sport, w jego samych początkach popularny 
jest mit o Dedalu i Ikarze. Jest to jeden z najbardziej barwnych tematów 
antycznych, symbolizujących dwa odmienne nurty rozwoju myśli 
humanistycznej oraz ewolucję nastawienia człowieka wobec całej kultury... 
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nazjonie zauważył, że „poznanie siebie samego” 
nabrało charakteru pewnego przykazania, pewne-
go obowiązku na drodze do mistrzostwa. pierwszy 
też sformułował definicję treningu sportowego jako 
„ascesis”, obejmującego swym wpływem ćwiczenia 
fizyczne i ćwiczenia moralne. trening widział jako 
umiejętność skupienia się na tym co ważne, i robie-
nia tego, co konieczne do osiągnięcia doskonałości 
w sporcie, w filozofii czy sztuce. 

drugą zasadą mającą regulować bieg życia spo-
łecznego, znajdującą też zastosowanie na stadionie, 
było przesłanie: „nic ponad miarę”. o ile „poznaj 
siebie samego” miało wydźwięk filozoficzny, o tyle 
„nic ponad miarę” głoszono na użytek praktyczny.

„Nic ponad miarę” znalazło później zastosowa-
nie w łacińskiej maksymie – „primum non nocere”. 
i zachowuje nadal swoją aktualność. Maksyma ta 
jest tak mocno związana z filozofią zdrowia, że 
nie domyślamy się nawet, że najpierw pojawiła się 
w kręgu boiska. Warto odwoływać się do niej, po-
nieważ coraz częściej w rozważaniach nad współ-
czesnym sportem tę dyrektywę praktyczną bierze-
my w nawias. Uważamy, że wyczyn sportowy nie 
idzie w parze ze zdrowiem. Więcej, skłonni jesteśmy 
sądzić, że jest inaczej, a mianowicie, że mistrzostwo 
sportowe osiąga się kosztem zdrowia. Myślimy tak, 
ponieważ nie pamiętamy, że „nic ponad miarę” na-
biera właściwego sensu i praktycznego znaczenia 
dopiero w świetle edukacji nawiązującej do – „po-
znaj siebie samego”.

Wiele jest odmian sportu, w których brawura 
i ryzyko podnoszą temperaturę widowiska. Godzi-
my się na to, ponieważ wierzymy, że ustalając skalę 
trudności wzięto pod uwagę możliwości człowieka. 
W tym także nasze emocje i agresję, które pod wpły-
wem treningu zostały ucywilizowane i poddane 
ćwiczeniom moralnym. od tylu wieków przed zdzi-
czeniem i barbarzyństwem sport broni się głównie 
tym, że znajduje orędowników podtrzymujących 
wiarę w to, że boisko jest taką przestrzenią warto-
ści, w której w pełni ujawnia się wielkość człowieka.

Jedno wszakże wolno nam rzec z góry i to z nie-
zachwianą pewnością, że dzisiaj nie widać takich 
zagrożeń, które położyłyby kres nowożytnym olim-
piadom. oznaką śmierci musiałyby być co najmniej 
takie przemiany, które w zasadniczy sposób zmienią 
oblicze naszej cywilizacji. podobnie jak zmierzch an-
tycznych igrzysk zwiastował zgon wspaniałej i bo-
gatej tradycji zwanej przez nas starożytnością, tak 
samo może stać się z nowożytnym olimpizmem, 
a będzie to wtedy, kiedy w teatrze sportu zacznie 
się grać sztuki odrzucone przez widownię. dopóki 
jednak między boiskiem a życiem społecznym bę-
dzie następowała wymiana wartości, dopóty sport 
zachowa swą ważną pozycję w kulturze.

Sport zakorzeniony jest w naturze, ale jego 
serce naprawdę bije (jak źródło) w kulturze. Kultura 
wyznacza granice boiska ustalone podług woli czło-
wieka – czynu i słowa. Uczynić – to dać świadectwo 
prawdzie. dlatego też zawodnik, który wpada w si-
dła reklamy, pod jej wpływem sam staje się produk-
tem. tymczasem prawdziwa wartość sportowca ma 
oparcie w nim samym.

dawne koncepcje dawały przewagę wartościom 
etycznym, jako elementom składowym sportu. ina-
czej jest dzisiaj, ponieważ na miejsce etyki wkracza 
estetyka, w cenie jest piękno, bo się dobrze sprze-
daje i ładnie wygląda w reklamie, natomiast dobro 
moralne staje się towarem luksusowym do nabycia 
w galeriach sztuki. piękno to „kult ciała”, dobro to 
panowanie nad nim. Sport stał się widowiskiem dla 
społeczeństwa rozrywki. odnowił wiarę w zmysły. 
Mówi się, że dzięki zmysłom człowiek nie jest foto-

grafem, ale artystą, który nie tylko widzi świat, ale 
go też formuje. przeżywa, a nie wyłącznie kibicuje.

Symbolem teatru jest maska, a sportu – nagro-
da. Ważne jest jednak to, że nagroda ma tkwić ko-
rzeniami „w samym działaniu”. Liczy się w dużym 
stopniu bowiem to, czego jest ona wyrazem, a nie 
po prostu korzyści jako jej konsekwencje. Nagroda 
sama w sobie oraz dodane jej właściwości dowo-
dzą, że działanie szło w dobrym kierunku. Nato-
miast zdobywca nagrody uzyskuje przeświadczenie, 
że jego działanie było moralnie dobre.

żyjemy na początku XXi wieku. poznaliśmy do-
syć dobrze środowisko naturalne i kulturowe, teraz 
nadszedł czas, abyśmy lepiej poznali siebie samych. 
olimpizm mieści się w nurcie pedagogiki huma-
nistycznej, jest otwarty na człowieka, który stale 
i konsekwentnie „rozgrzewa” siebie wewnętrznie 
do działania. idzie jednak o to, aby istotnie jakaś 
część wybrana przez nas pozostawała trwałym na-
bytkiem kultury. Wysuwa się zatem potrzeba na-
wiązywania do tradycji, według której boisko jest 
zrobione na miarę człowieka.

Krzysztof Zuchora

Lekcja jaką czerpiemy z literatury 
sportowej, począwszy do Homera 
po współczesność uczy nas, że ciągle 
możliwy jest powrót do sportu, w którym 
romantyczny entuzjazm idzie w parze 
z pozytywistycznym „wyrachowaniem”, 
a uczucia i bezpośrednia obecność w grze 
stają się ważniejsze od tabel i rekordów. 
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1   Kodeks powinien obejmować zbiór zasad 
zachowania się i postępowania dzieci 

i młodzieży w czasie imprez sportowych,  
określać postawę kibica i jego reakcję na 
przebieg zawodów sportowych. Sugerować 
sposoby reakcji i wyrażania uczuć w stosunku 
do swoich zawodników lub drużyny, jak również 
właściwie oceniać i reagować na zachowanie 
się przeciwników sportowych. Wskazywać na 
konieczność pewnej znajomości sportu przez 
kibica dla świadomego uczestnictwa w zawodach 
w duchu doceniania postępowania wszystkich 
uczestników zawodów w zakresie przestrzegania 
zasad fair play, jak i właściwej ich postawy. 
pokazywać możliwości współpracy i współdziałania 
kibiców w walce z negatywnymi objawami 
zachowań (popieranie brutalności, szowinizmu, 
chuligaństwa, poniżania przeciwników, itp.)

2treści kodeksu powinny być sformułowane 
w granicach 10-16 punktów określających 

całokształt konkretnych zachowań i postępowania 
kibiców, którzy z jednej strony są widzami  
– odbiorcami widowiska sportowego, z drugiej 
zaś stosują formy, metody i środki pomagające 
zwyciężyć zawodnikom lub drużynom, którym 
kibicują, a uznawane są za właściwe, kulturalne 
i społecznie akceptowane.

3autorami opracowań oryginalnych mogą być 
osoby indywidualne lub grupy osób (klasy, szkoły, 

kluby, sekcje, organizacje, stowarzyszenia, itp.)  
nie przekraczające 16 roku życia.

4opracowania w formie drukowanej (2 egz.) 
należy składać na adres: Klub Fair Play PKOl,  

Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II,   
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa,  
do dnia 30 czerwca 2011 roku.

5Klub Fair play pKol powoła Jury konkursu, 
które dokona oceny złożonych projektów. 

Wyróżnione projekty zostaną publicznie ogłoszone 
i nagrodzone. Liczbę nagród i ich formę ustali Jury 
po zapoznaniu się z nadesłanymi opracowaniami.

6Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień 
nastąpi w Centrum olimpijskim w Warszawie 

w terminie ogłoszonym przez Klub Fair play.

7Klub Fair play pKol ustali zakres i sposoby 
upowszechniania wyróżnionych kodeksów 

w porozumieniu z właściwymi organizacjami 
i instytucjami.

8organizatorzy konkursu liczą na szeroki udział 
młodzieży w przygotowaniu opracowań  

oraz inspirację do tych prac przez ich opiekunów. 
Wyrażają przekonanie, że przyczyni się to do 
realizacji zadań wychowawczych i popularyzacji 
fair play w ramach realizowanych form aktywności 
ruchowej  dzieci i młodzieży oraz doceniania przez 
samą młodzież znaczenia czystej gry w sporcie.

 

Warszawa, marzec 2011 r.

KLUB FAIR PLAy  
polskiego Komitetu  
olimpijskiego 
ogłasza konkurs otwarty na

Kodeks Młodzieżowego 
Kibica Sportowego
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Już wieki temu 
„Fair play” w tłumaczeniu z an- 

gielskiego oznacza „czystą grę”. 
zasady te ukształtowały się w daw- 
nej kulturze celtyckiej. do dziś, 
gdy mówimy o walce rycerskiej, 
myślimy o walce uczciwej, szla-
chetnej, czystej, bez podstępu. 
W XVi wieku anglicy zaczęli okre-
ślać zachowanie uczciwe mianem 
fair play. Na przełomie XViii i XiX 
wieku w kulturze angielskiej sport 
był wzorem zachowań fair play 
i naśladowano go w całej euro-
pie. twórca nowożytnego olimpi-
zmu – baron pierre de Coubertin 
– początkowo zastąpił angielskie 
„”fair play francuskim „duchem 
rycerskości”. dopiero od igrzysk 
olimpijskich w Londynie w 1908 
roku upowszechniło się w sporcie 
zachowanie fair play, jako wyraz 
szlachetnej walki, do której zawsze 
należy dążyć. 

dokładnie nie wiadomo, kiedy 
ten termin pojawił się w polsce, 
ale na pewno miało to miejsce 
w XX wieku, po pierwszej wojnie 
światowej. zaczęto go używać 
w stowarzyszeniach sportowych, 
wzorowanych na klubach angiel-
skich. zainteresowanie zachowa-
niem fair play w sporcie ożywiło 
się po drugiej wojnie światowej.  
Wraz z rozwojem międzynawowe-
go współzawodnictwa i częstych 
kontaktów sportowych pojawiło 

się dążenie do osiągania wyni-
ków za wszelką cenę, co rodziło 
zjawiska wypaczające jego sens. 
W sporcie pojawiło się gwiazdor-
stwo, korupcja, chuligaństwo na 
stadionach itp. dla przeciwdzia-
łania tym zagrożeniom zaczęły 
powstawać niezależne stowarzy-
szenia działające na rzecz „fair 
play” w sporcie. W 1963 roku 
utworzono w paryżu przy UNe-
SCo – Międzynarodowy Komitet 
Fair play, w tym samym też roku 
powołano Komisję Fair play przy 

polskim Komitecie olimpijskim, 
która następnie przerodziła się 
w Klub Fair play pKol. 

Dlaczego?
Fair play może być pomysłem 

na sukces w życiu. Najczęściej 
fair play kojarzy się ze sportem, 
bo takie zachowania w sporcie 
są nagradzane, a dążenie do suk-
cesu za wszelką cenę uznajemy 
za naganne. Można „grać fair” 
zarówno w sporcie, jak i w życiu 
codziennym. 

Co powinieneś 
wiedzieć o fair play
FaIr pLay – tE DWa krótkIE słOWa kryJą W sObIE WIELką MOC. 
Określają bowiem cały system ponadczasowych wartości ludzkich 
zachowań, które powinny nam towarzyszyć w codziennym życiu, 
na wszystkich płaszczyznach naszej społecznej aktywności, nie tylko 
w sporcie, chociaż ze sportem te zasady są utożsamiane najbardziej… 

fo
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Gramy „fair” we współzawod-
nictwie sportowym, dając równe 
szanse startu wszystkim zawod-
nikom – bez względu na rasę 
i kolor skóry – chroniąc własne 
i przeciwnika zdrowie, przestrze-
gając przepisów i regulaminów, 
mając poczucie odpowiedzialno-
ści za własne zachowania w in-
terakcji z innymi zawodnikami, 
sędziami, organizatorami itp. 

podobne zasady należy prze-
nieść na swoje zachowania w ży-
ciu rodzinnym, w szkole, w gronie 
kolegów i przyjaciół. Jakie to jest 
ważne w życiu i jak wiele znaczy, 
jeśli ktoś będzie ceniony za to, że 
w różnych kontaktach społecznych 
jest „fair”. to może mieć również 
wpływ na samopoczucie i poczu-
cie własnej wartości. to bardzo 
ważne w życiu, żeby nie wstydzić 
się za siebie i swoje zachowanie. 
Mawiamy wtedy – spójrz w lustro 
i nie musisz wstydzić się siebie sa-
mego. przestrzeganie zasad „fair 
play” w życiu może również wpły-
wać na zdobywanie zaufania in-
nych ludzi – to wielki skarb i trzeba 
go chronić, nie wolno go utracić. 

Fair play to moralność
przestrzegając zasad „Fair play” 

w sporcie, dokonuje się wyboru 
moralnego. Wygrać za szelką cenę 
czy przestrzegać równości szans? 
Czy w życiu nie stajemy przed 
takimi wyborami? Co nam może 
ułatwić właściwy wybór, aby po-
zostać wiernym zasadom fair play 
w sporcie? Jeśli nie przestrzegamy 
reguł i przepisów, dezorganizuje 
to wszelkie interakcje, prowadzi 
do chaosu. podobnie jest w życiu 
społecznym klasy szkolnej, klubu 
sportowego czy grupy rówieśni-
czej, które rządzą się określonymi 
regułami współżycia, opartymi na 
wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
ich podważanie i nie szanowanie 
prowadzi do destrukcji społecz-
nej, niepokoju, dezintegruje pracę 
i zabawę. 

Kolejny komponent „fair play” 
to – odpowiedzialność. brak jej 

ułatwia bycie sobą i dokonywanie 
wyborów moralnych w naszym 
zachowaniu zgodnym z tym, 
co jest naszym bogactwem we-
wnętrznym i siłą przekonywania. 

Nagradzani za gesty „fair play” 
sportowcy pytani, dlaczego ryzy-
kowali utratę zwycięstwa na rzecz 
niesienia pomocy poszkodowane-
mu rywalowi, odpowiadają czę-
sto, że to był ich naturalny, spon-
taniczny odruch, oni po prostu 
byli sobą. Sport rodzi takie sytu-
acje, w których wierność zasadom 
„fair play” może być sposobem na 
bycie sobą i ułatwia znalezienie 
się w różnych interakcjach z inny-
mi ludźmi również poza sportem. 

Bądź życzliwy
Każdy z nas buntuje się na 

przejawy nielojalności i niespra-
wiedliwości w szkole, w pracy, 
w naszym otoczeniu i w życiu 
społecznym w ogóle. promując 
postępowanie oparte na „fair 
play” – siłą rzeczy – przeciwdziała-
my oszustom i brutalnym zacho-
waniom w życiu. Wzory zacho-
wań w sporcie – szczególnie te 
dostrzegane i nagradzane – mogą 
być dobrym punktem odniesienia 
do walki nagannymi zachowania-
mi. a przecież życie może być tak 
piękne. Wystarczy mieć życzliwy 
stosunek do innych, szanować ich, 
tworzyć przyjazny klimat wokół 
siebie – w domu, szkole, w pracy, 
na boisku, na ulicy. to może dać 
innym powód do zastanowienia, 
czy warto burzyć to dla oszustw 
i brutalności. Chodzi o to, by do-
bro zwyciężało zło, a zacząć trze-
ba od refleksji „fair play” nad wła-
snym życiem i postępowaniem. 
Spróbujmy, bo naprawdę warto!            

Na podstawie:  
„Fair play jako szczególna wartość  

w sporcie i w życiu młodzieży”, 
Zofia Żukowska,  

Ryszard Żukowski,  
specjalny dodatek  

edukacyjny do Magazynu  
Olimpijskiego 3/2009.               

KLUb Fair pLaY poLSKieGo  
KoMitetU oLiMpiJSKieGo 
przYzNaJe troFea Fair 
pLaY i dYpLoMY HoNoro-
We od 1963 roKU. obeCNie  
przYzNaWaNe Są Co roKU 
trzY rodzaJe WYróżNień:

•Główne Trofeum Fair 
Play przyznawane jest za 
czyn „fair play”, którego 
dokonał zawodnik lub za-
wodniczka, zespół sportowy, 
trener lub działacz, a czynem 
tym pomógł innym, poświę-
cając swoje szanse wygranej;

•wyróżnienie indywidual- 
ne za całokształt kariery 
sportowej przypada zawod-
nikowi, który wyróżnił się 
postawą fair play w sporcie 
i godnym życiem po zakoń-
czeniu kariery sportowej;

•wyróżnienie za promocję  
wartości „fair play” przy-
znawane jest osobom, stowa-
rzyszeniom lub instytucjom 
promującym ideę „fair play” 
oraz szczególnie działającym 
w zakresie jej upowszechnia-
nia i wdrażania. 

takich wyróżnień pKol 
przyznał już ponad 350.  

w klimacie aktywności sportowej 
zaburza czystość gry, grozi nega-
tywnymi skutkami. brak odpowie-
dzialności w życiu codziennym po 
pierwsze podważyć może do nas 
zaufanie, po drugie oceniane jest 
w kategoriach braku dojrzałości 
moralnej. 

Czy łatwo być sobą, gdy do-
okoła łamane są zasady „fair 
play”? Nie jest to łatwe, a czasami 
nawet może być bardzo trudne. 
Jednak wierność wyznawanym 
i uznawanym wartościom – w tym 
przypadku zasadom „fair play” – 
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Poniedziałek
Dzisiaj w naszej szkole miało być naprawdę fajnie – 
finał międzyklasowych rozgrywek piłki nożnej. W cza-
sie przerwy Tomek, Alek i Jasiek odkręcili oprawki  
od długopisów. Puste oprawki stały się rurkami, przez 
które można było pluć na innych kawałkami poślinio-
nego papieru. Ćwiczyli przed meczem naszej klasy z II C.  
Potem dopingowali kolegów, strzelając do dziewczyn 
i chłopaków z przeciwnej klasy. Po chwili wszyscy 
strzelali do wszystkich i wszystkiego, aż Dyrektorka 
położyła temu kres. Powiedziała, że taka zabawa to 
nie sposób na kontaktowanie się z innymi i że takie 
kibicowanie obraża i zawodników i klasę, którą re-
prezentują. Następnie kazała całej klasie zostać po le- 
kcjach i posprzątać salę gimnastyczną. Niektórzy się 
oburzyli, że nie powinni sprzątać, bo oni nie strzelali 
z tych rurek. Mnie też wydało się to niesprawiedliwe, 
ale potem doszłam do wniosku, że to dotyczy nas 

wszystkich, że poszliśmy tam jako zespół, a sprzątanie 
w sumie było przyjemne. Guma – nasza wychowaw-
czyni – w końcu też zaczęła się śmiać, kiedy Tomek 
zaproponował, że skoro nam tak dobrze idzie, to 
może od razu pomalujemy i wycyklinujemy. Z drugiej 
strony wychowawczyni ma bardzo chorą córeczkę  
i na pewno nadprogramowe godziny z nami nie za-
chwyciły jej, ale jak wszyscy to wszyscy. Kiedy skoń-
czyliśmy, Guma podziękowała nam i dodała, że skoro 
przy naprawianiu błędu udało nam się tak pięknie 
współpracować, to proponuje żebyśmy wzięli udział 
w konkursie „Kibicować fair play” w ramach projek-
tu „EURO 2012 = Tolerancja + Równość”, w którym 
szkoła zgłosiła swój udział i że porozmawiamy o tym 
na godzinie wychowawczej. Fajna ta nasza Pani, za-
wsze potrafi powiedzieć nam coś miłego, chociaż jest 
jej naprawdę trudno z nami.

    Basi

Wtorek

Mam reprezentować klasę w zawodach międzyszkol-
nych. Nie biegam najszybciej w szkole, ale Julka, która 
jest najlepszą sprinterką, doznała poważnej kontuzji. 
Na przerwie Tomek schował się za drzwiami i każdej 

dziewczynce, która wchodziła, podstawiał nogę. Julka 
przewróciła się tak niefortunnie, że złamała nogę. To-
mek jest takim klasowym pajacem i za wszelką cenę 
chce zwrócić na siebie uwagę. Dziwi mnie, że wszyscy 
śmieją się z jego dowcipów, ale tutaj to już przesa-
dzili, bo kiedy Julka leżała na ziemi i płakała z bólu, 
to Tomek jeszcze jej dokuczał i przezywał beksa-la-
la, a reszta chłopaków zaczęła za nim skandować to 
samo. Kiedy przyjechało pogotowie, prosił, żeby po-
wiedzieć Gumie, że Julka przewróciła się przez przy-
padek i to nie jego wina i zaczął nawet grozić, że jak 
ktoś się wyrwie, to on mu po szkole pokaże… Tego 
było już za wiele. Wstałam i powiedziałam mu, że nie 
zgadzam się na to, by nie poniósł kary za swoje po-
stępowanie i że ci, którzy świetnie się bawili, patrząc 
na przewracające się koleżanki, winni są tak samo i że 
powiedzenie o tym, to nie żadne donosicielstwo, tylko 
walka z nielojalnością wobec poszkodowanej i oszu-
stwem i że żadnego konkursu EURO nie wygramy, bo 
nie mamy zielonego pojęcia, co to jest zachowanie 
fair play. O dziwo, wszyscy mnie poparli! Potem prze-

Z pamiętnika

barbara kLIMCZak
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Âroda
Dzisiaj chłopcy pokłócili się, który jest najlepszym 
sportowcem i kolegą. Doszło do przezwisk i ręko-
czynów. Najlepszy – a że to może być dziewczynka 
nawet nie pomyśleli – odbierałby w imieniu kla-
sy nagrodę w konkursie szkolnym ”Kibicować fair 
play”. W kulminacyjnym momencie „dyskusji” we-
szła Pani i powiedziała, że żaden nie może preten-
dować do tytułu sportowca fair play, bo taki ktoś 

musi przestrzegać reguł na co dzień, na boisku 
i w życiu. Ze smutną miną dodała, że na razie nie 
ma też się o co kłócić i że czarno widzi nasz sukces 
w konkursie. Po tych słowach wszystkim zrobiło 
się jakoś dziwnie i do końca dnia prawie się nie od-
zywaliśmy, oprócz Alka, którego wyrwała do od-
powiedzi Historyczka i pytała, jak rozumie słowa 
znane w całym starożytnym świecie: „Poznaj sie-
bie samego”, które widniały na frontonie świątyni 
Apollina w Delfach – to dopiero dało wszystkim 
do myślenia.

Czwartek
Anka popłakała się dzisiaj na lekcji wfu. Mieliśmy grać 
w zbijaka – dziewczyny kontra chłopcy. Najpierw loso-
wo wybrani zostali kapitanowie drużyn. Taki jest u nas 
zwyczaj, że z przygotowanych na początku roku kar-
teczek z naszymi imionami gospodyni klasy, czyli ja, 
losuje kapitana. Dzisiaj wylosowałam Anię. To praw-
da, że An jest trochę grubsza od innych dzieci, wolniej 
biega i jest mniej sprawna, ale wszyscy wiemy, że jest 
trochę chora i nie do końca zależy to od niej. Poza 
tym, naprawdę się stara i z wfu ma czwórkę. Tomek 
oczywiście musiał się odezwać, że z takim tłustym ka-
pitanem dziewczyny nie mają szans i męska drużyna 
z pewnością wygra. Od swojego nauczyciela dostał 
od razu czerwoną kartkę i zamiast grać, musiał zrobić 
porządek w magazynku sportowym. Ale An zrobiło 
się przykro, uciekła do szatni, nie chciała przyjść, a po-
tem powiedziała nam, że poprosi o zwolnienie z wfu. 
Wszystkie przekonywałyśmy ją, żeby tego nie robiła, 
że ma takie samo prawo jak wszyscy do brania udzia-

łu w lekcji i że bez niej nie będziemy już prawdziwą 
drużyną. Powiedziała, że z nas naprawdę fajne kole-
żanki i że będzie się jeszcze bardziej starała, chociaż 
my wszystkie wiemy, że cały czas daje z siebie wszyst-
ko. Z drugiej strony, coś trzeba zrobić z tym Tomkiem, 
żeby zrozumiał, co to jest koleżeństwo i prawdziwa 
rywalizacja sportowa – tak dłużej być nie może!

konaliśmy Tomka, żeby się sam przyznał. Nie miał wyj-
ścia, z jednomyślnym zdaniem klasy musiał się liczyć, 
a już sam z siebie zaproponował, że będzie Julce nosił 
plecak. Będzie latał codziennie rano po nią pod dom 

i odprowadzał po lekcjach. Myślę, że z tego może być 
jakieś chodzenie. Dla Tomka to dobrze, bo Julka to 
mądra i zrównoważona dziewczyna i może wleje mu 
trochę oleju do głowy.

Piàtek
Już myślałam, że dzisiaj nie wydarzy się nic przykrego, 
ale jeśli chodzi o moją klasę, chyba nie jest to możliwe. 
Otóż wszyscy emocjonujemy się udziałem naszej klasy 
w konkursie. Pani poprosiła, żebyśmy wymyślili spo-
soby etycznego kibicowania na najbliższe rozgrywki 
międzyszkolne. Dziewczyny powiedziały, że z Panią 
od wfu przygotują układ taneczny i same uszyją dla 
siebie kostiumy. Oczywiście, chłopcy zaczęli rzucać 
niesmaczne propozycje, jak mają wyglądać te kostiu-

my. Dziewczyny nie zostały dłużne i powiedziały, że 
to nie ma żadnego znaczenia, bo oni o piłce nożnej 
nie mają zielonego pojęcia, a już na pewno nie mogą 
zapamiętać, która jest ich bramka i jeśli już strzelą 
gola, to sobie (prawdę mówiąc, raz tak się zdarzyło). 
Guma naprawdę się zdenerwowała, bo nie lubi, kie-
dy sprawiamy sobie wzajemnie przykrość. Przerwała 
rozmowę i podzieliła nas na dziesięć grup. Każda wy-
losowała 1 punkt „Kodeksu fair play” i na poniedzia-
łek musimy wspólnie napisać na wylosowany temat 
esej. I do kogo tu mieć pretensje o dodatkową pracę  
na weekend…? Basia z II B ry

s.
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Organizator
Warszawskie Centrum innowacji edukacyjno-
-Społecznych i Szkoleń 
Instytucje patronackie
• Ministerstwo edukacji Narodowej
• biuro edukacji m. st. Warszawa
• polski Komitet olimpijski
Instytucje współpracujące
• akademia Wychowania Fizycznego Józefa 
piłsudskiego w Warszawie
• Stowarzyszenie NiGdY WiĘCeJ
• akademia euro-edukacji

projekt skierowany jest do nauczycielek 
i nauczycieli, trenerek i trenerów sportowych 
wszystkich typów szkół/placówek oświatowych 
z terenu Warszawy.

Celem Projektu jest:
• Kształtowanie wizerunku odpowiedzialnej 
i świadomie funkcjonującej szkoły demokra-
tycznej, obywatelskiej, otwartej na drugiego 
człowieka i otaczający świat.
• Wspierania dążeń dzieci i młodzieży do chro-
nienia i poszanowania praw człowieka  
poprzez:
 –  rozbudzanie potrzeby przeciwdziałania 
 rasizmowi i ksenofobii w sporcie i w życiu, 
 –  uczenie rozumienia różnorodności kultur 
i znajdowania ich wspólnych wartości.

• angażowanie dzieci i młodzieży do:
- działań na rzecz  promowania aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach sportowych  
i etycznego kibicowania,
 –  poznawania dobrych praktyk komunikowa-
nia i współpracy,
 –  stosowania wartości fair play w sporcie 
i w życiu.
• pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży o roli 
sportu i zdrowego stylu życia dla ich rozwoju.
 
Celem długofalowym projektu jest promowanie 
i wspieranie tworzenia sieci kontaktów,  
wspólnych projektów i działań, a także  
komunikacji między poszczególnymi  
podmiotami poprzez równoczesne,  
partnerskie i zespołowe angażowanie  
ich w edukację na rzecz przeciwdziałania  
rasizmowi i ksenofobii w sporcie.

zapraszamy do udziału w konkursie  
eUro 2012 = toLeraNCJa + róWNoŚĆ. 
istotą konkursu jest przygotowanie,  
przeprowadzenie i zaprezentowanie działań 
szkoły/placówki, tematycznie i merytorycznie 
związanych z celami projektu eUro 2012 = 
toLeraNCJa + róWNoŚĆ

http://euro2012.wcies.edu.pl/

„Wszystkie osoby ludzkie są uniwersalnie 
 równe i specyficznie różne.
Uniwersalna równość i specyficzne różnice  
muszą być otoczone szacunkiem.”

Artykuł I Deklaracji Praw i Obowiązków Ludzi
zaproponowanej przez Młodych Ludzi 
Pałac Europy w  Strasburgu, 1989 VIII 26

www.humains-associes.org

1 kwietnia 2010 – 30 czerwca 2012 

EURO 2012 =  
TOLERANCJA + RÓWNOŚĆ 

Szkolny program przygotowań m.st. Warszawa przed  
Mistrzostwami europy w piłce Nożnej UeFa eUro 2012
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K ultura jest zbiorem ludzkich 
atrybutów, takich jak sztuka, 
literatura, język czy obycza-

je. zmieniają się one na przestrzeni 
wieków i kontynentów. „Fair play”, 
jako jedna z głównych zasad spor-
tu, towarzyszyła sportowcom od 
starożytności. Wówczas jeszcze nie 
operowano tym pojęciem, aczkol-
wiek obowiązywał kanon etyki wal-
ki sportowej czyli zbiór zasad, któ-
rych nie wolno było złamać. przede 
wszystkim nie miał prawa startu 
w igrzyskach ten, który łamał zasa-
dę ekecheirii czyli „pokoju bożego”. 

Każdy zna legendy o Królu artu-
rze i o rycerzach okrągłego Stołu. 
W średniowieczu rycerz był uoso-
bieniem szlachetnych zasad i wal-
ki w imię boga lub swojego pana. 
bohaterstwo rycerzy było opiewane 
w pieśniach tzw. „chanson de ge-
ste”, ale lud chciał poznać ich siłę 
i sprawność. dlatego rycerze zaczęli 
startować w turniejach, w których 
mogli nawet stracić życie. rycerz, 
tak samo jak starożytny olimpio-
nik, składał przysięgę szlachetnej 
i uczciwej walki. bohater rodzi le-
gendę. echa znakomitości i prawo-
ści polskiego rycerza zawiszy Czar-
nego sięgają XXi wieku, który jest 
jedną z postaci „trylogii husyckiej” 
andrzeja Sapkowskiego. rycerz na 
czarnym koniu, który według legen-
dy podniósł polski sztandar w bi-
twie pod Grunwaldem, zachęcił też 
Juliusza Słowackiego do napisania 
dramatu pt: „zawisza Czarny”. 

W XVi wieku William Szekspir, 
w niedalekiej anglii, obserwując 
życie pisał swoje dramaty, sonety 
i kroniki. to w jego kronice „Król 

Jan” oraz w dramacie „burza” po 
raz pierwszy padają słowa „fair 
play”. Czy to on wymyślił ten ter-
min, czy gdzieś go zasłyszał? Szek-
spir nie odnosił się do żadnej dys-
cypliny sportowej, a jedynie tymi 
słowami określał uczciwą postawę. 
do XVii-wiecznej australii, która 
była miejscem zesłania brytyjskich 
więźniów, zawędrowało pojęcie 
”fair dinkum” (tłum. prawda, uczci-
wość), a równolegle w anglii na uli-
cach brzmiało „fair go” co oznacza 
szansę. zasady „czystej gry” wywo-
dzą się również z angielskiej kultury 
dżentelmeńskiej XViii i XiX wieku. 
znane w historii pojedynki najpierw 
na laski dżentelmeńskie, potem 
białą bronią, a później na pistolety, 
odbywały się w otoczeniu widzów 
i były pilnowane przez sekundan-
tów. zasady były określone tak 
zwanym kodeksem honorowym, 
ale jego reguły zmieniały się w cza-
sie. bolesław prus opisał w „Lalce” 
pojedynek między Wokulskim a ba-
ronem Krzeszowskim. także opis 
pojedynku odnajdujemy u Stanisła-
wa ignacego Witkiewicza w „poże-
gnaniu jesieni”. Na myśl przychodzi 
też polski film animowany bronisła-
wa zemana „Fair play”, współtwór-
cy bolka i Lolka, o dwóch dyploma-
tach, którzy w swej grze pragną 
się unicestwić. Który zwycięży?  
polska kinematografia często sięga 
po temat sportowy. Warto wyróż-
nić film Jerzego domaradzkiego 
„Wielki bieg” (1988), który traktuje 
o walce dwóch przyjaciół podczas 
„biegu przyjaźni” w 1952 roku (w 
czasach stalinizmu). Film pokazuje 
głęboki konflikt wewnętrzny bo-

haterów, ubierając go dodatkowo 
we wzajemne upokorzenie. Jeden 
walczy o główną nagrodę, dla któ-
rej zrobi wszystko, nawet ukradnie 
tenisówkę z szatni innemu rywalo-
wi. a drugi walczy o dobro swojej 
rodziny.  

W ujęciu filozoficznym „fair 
play” ma tylko wtedy sens, gdy 
walczą ze sobą dwaj zawodnicy. 
bardzo ciekawie ujął to, wyróżnio-
ny dyplomem uczestnik Między-
narodowego olimpijskiego Kon-
kursu Sportu i Sztuki w 2000 roku, 
Grzegorz Witek rzeźbą „rywale”. 
Naprzeciw siebie, twarzą w twarz 
stoją dwie postaci tej samej po-
stury, których dzieli ta sama prze-
strzeń i to samo podłoże, ale szan-
sę na zwycięstwo ma tylko jeden.  
duch sportu emanuje na sztukę od 
dawien dawna. W zasadzie w każ-
dym obrazie, w którym toczy się 
walka, zastygły ruch co najmniej 
dwóch postaci zdradza jej reguły. 
W perspektywie zbliżającego się 
eUro 2012 warto przypomnieć 
rzeźbę kolumbijskiego twórcy Ju-
ana Carlosa Garzona zamudio pt: 
„Fair play”. przedstawia on piłkę 
nożną, która nie jest skórzana, 
a zbudowana z wielu sterczących 
igieł. trzeba pamiętać, że czysta gra 
nie odnosi się tylko do zawodni-
ków. Kibicowanie nie-fair może się 
bowiem źle odbić na sporcie, który 
powinien pozostać czysty i gładki.  
i na koniec warto się zastanowić, 
kto naprawdę jest zwycięzcą? ten, 
który odbiera medal zdobyty za 
wszelką cenę, czy ten, który prze-
grał, szanując rywala…

 Kasia Deberny

pojedynek – 
dżentelmeni na start!

O „fair play” napisano wiele. O tej ważnej zasadzie w sporcie można myśleć 
w różnych sposób i nawet trochę między wierszami. 
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Panie Adamie, proszę przybliżyć 
sytuację, która stała się powo-
dem przyznania Panu wyróżnie-
nia Fair Play w 2001 roku?

 a nie pamiętam co to było....

Na zawodach w Harrachovie 
upomniał Pan kibiców...

a tak, chodziło o Svena Han-
navalda. rzucano w niego śnież-
kami, gwizdano na niego. zaape-
lowałem do polskich kibiców, aby 
zaniechali tego. Kibice posłuchali.

I do końca zawodów zachowy-
wali się dobrze?

Już nie tylko do końca tych za-
wodów, ale na każdych kolejnych 
było lepiej.

Czy Pana zdaniem kibice czę-
ściej niż zawodnicy zachowują 
się nie fair?

W skokach już nie ma takich 
zachowań. to były pojedyncze in-
cydenty i były według mnie spo-
wodowane zachowaniem Svena 
Hannavalda. Jego radość, że wy-
grał była wręcz agresywna. od 
niego biła wyższość i to było nie-
przyjemne. Kibice też to wyczuli 
i z tego powodu go nie lubili i tak 
reagowali. to jest sport i było mi 
z tego powodu przykro, że nasi 
kibice tak się zachowali. Nie od-
płaca się złem za zło. Myślę, że 
później sami to zrozumieli po mo-

ich apelach i doszli do tego, że nie 
tędy droga. Lepiej pokonać rywala 
w sporcie, niż w walce na słowa, 
czy agresją. 

Spotkał się Pan z zachowania-
mi nie fair play między zawod-
nikami?

Może i są takie zachowania, 
ale sam nie wiem. U nas jedyną 
rzeczą, która może być uznana za 
nie fair, to kiedy ktoś wprowadza 
jakąś nowinkę techniczną i inni 
nie mają szans. ale do końca nie 
można nazwać tego nie fair, gdyż 
sport to walka także na sprzęt, na 
osiągnięcia techniczne. 

Tutaj ma Pan chyba na myśli 
sprawę wiązań Simonna Am-
manna na igrzyskach w Vanco-
uver?

tak, można tak powiedzieć. 
ale czy to jest nie fair play? My-
ślę, że Simon miał po prostu asa 
w rękawie, którego pokazał. Ja 
też miałem takiego asa, którego 
nie ujawniłem, bo myślę, że trze-
ba ze wszystkimi grać fair play. 
później musi się coś wydarzyć, by 
o tym rozmawiać, czy się chwalić.

 

Czym jest fair play?
to przede wszystkim równa 

gra, dawanie rywalowi takich sa-
mych szans, jakie się ma samemu, 
nie przeszkadzanie mu, nie dekon-
centrowanie go. trzeba się skupić 

Nie odpłaca się  
złem za zło
rozmowa z AdAmem mAłyszem

na sobie. W tym roku w engelber-
gu thomasowi Morgensternowi 
zepsuł się zamek, a miał oddać 
przede mną skok w ostatniej serii. 
powiedziałem, że ja pojadę przed 
nim, a on niech naprawi sobie 
ten zamek. Na początku jury nie 
chciało się zgodzić. to są pewne 
rzeczy, które są spontaniczne. Fair 
play to jest szacunek wobec innej 
osoby. danie szansy, takiej samej 
jaką się ma samemu. to jest moja 
definicja fair play.

Współczesnym sportem rządzą 
pieniądze i media. Wielu za-
wodników gubi się i za wszelką 
chce odnieść sukces, przekra-
czając granicę fair play...

Sport zawodowy bez pienię-
dzy by nie istniał. bądźmy szcze-
rzy, nie byłoby sportowców, nie 
byłoby widowiska. a to czy się 
jest fair czy się nie jest, to zależy 
tylko od zawodnika. Jeśli on jest 
fair i chce się trzymać tej zasa-
dy, to nikt nie jest w stanie na-
mówić go do tego, aby robił coś 
wbrew sobie.

Wielu naszych czytelników nie 
ma jeszcze tylu lat, ile lat Pan 
skacze. Jaką ma Pan dewizę, 
żeby tak długo uprawiać sport 
i nie zwątpić?

to jest trudne. trzeba sobie 
wytyczać cele i do nich dążyć. 
Jest potrzebna wiara, że ci się 
uda. i najważniejsze jest też to, 
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że trzeba nieraz przegrać, by 
później pokazać jak smakuje zwy-
cięstwo. i trzeba się nauczyć, że 
nie zawsze się wygrywa. to jest 
sport. Wiadomą sprawą jest też 
to, że trzeba mieć talent do da-
nej dyscypliny. oczywiście, wie-
le da się zrobić, ale bez talentu 
nigdy nie będzie to na wysokim 
poziomie. a więc trzeba dyscypli-
nę dobrać do siebie, mieć wiarę 
w siebie, w umiejętności, konse-
kwencję w dążeniu do celu oraz 
rygor dobrego prowadzenia się.

 

Zdał Pan niedawno maturę....
tak. W ubiegłym roku, po igrzy-

skach w Vancouver zdałem matu-
rę. to był ogromny stres, ale da-
łem radę. Szkołę skończyłem 15 
lat temu i wcale nie było mi łatwo. 
ale najbardziej jestem zadowolo-
ny z tego, że udało mi się to utrzy-
mać w tajemnicy przed dziennika-
rzami!

Gratuluję Panu, to wielkie osią-
gnięcie. Jakie miał Pan pytania?

Na egzaminie z niemieckiego 
miałem powiedzieć, czy graffiti 
to sztuka czy wandalizm. pamię-
tam, że chciałem odpowiadać od 
razu i udało się. ale więcej nie pa-
miętam, bo to był ogromny stres. 
Cieszę się, że to jest już za mną...

Rozmawiała 
Kasia Deberny

ADAM MAŁySZ,  
jeden z największych  
polskich sportowców.  
Wybitny skoczek  
narciarski,  
multimedalista.  
pierwszy swój skok 
oddał w 1983 roku. 
W 2010 roku zdał 
maturę bez taryfy 
ulgowej.  
W 2001 roku został 
wyróżniony przez polski 
Komitet olimpijski  
za promocję wartości 
fair play. W 2011 r. 
zdobył trofeum Fair 
play za czyn podczas 
konkursu skoków pŚ 
w engelbergu  
(Szwajcaria).

IGRZySKA OLIMPIJSKIE
• srebro
2002 Salt Lake City – skocznia K 120
2010 Vancouver – skocznia K 95
2010 Vancouver – skocznia K 120
• brąz
2002 Salt Lake City – skocznia K 90

MISTRZOSTWA ŚWIATA
• złoto
2001 Lahti – skocznia K 90
2003 Val di Fiemme – skocznia K 120

2003 Val di Fiemme – skocznia K 95
2007 Sapporo – skocznia K 90
• srebro
2001 Lahti – skocznia K 116
• brąz
2011 oslo – skocznia K 950

PUCHAR ŚWIATA
• cztery zwycięstwa w klasyfikacji 
generalnej: 2000/2001; 2001/2002; 
2002/2003; 2006/2007
• liczba zwycięstw w zawodach pŚ 

– 39 (do 13.03.2011 r.)
• liczba miejsc na podium w pŚ  
– 92 (do13.03.2011)

TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI
• 2000/2001 –  i. miejsce
• 2002/2003 – iii. Miejsce

MISTRZOSTWA POLSKI
• 21-krotny mistrz polski

dOROBeK AdAmA mAłyszA

fo
t. 

S
z.

 S
ik

or
a 

(2
)



20       olimpionik

kronika sportowa

Adam MAŁySZ, medalista igrzysk 
olimpijskich, mistrzostw świata, 
czterokrotny zdobywca pucharu 
Świata, 21-krotny Mistrz polski  
– kończy karierę sportową. ostat-
ni skok oddał 26 marca 2011 r. 
na skoczni w zakopanem. do sto-
licy polskich tatr przyjechali naj-
lepsi skoczkowie narciarscy świa-
ta, by pożegnać adama. 



Na mistrzostwach świata w nar-
ciarstwie klasycznym rozegranych 
w Lahti (23.02–6.03.2011) polska 
reprezentacja zdobyła cztery me-
dale: Justyna KOWALCZyK wy-
walczyła trzy krążki – dwa srebrne 
(10 km stylem klasycznym i 15 km 
w biegu łączonym) i jeden brą-
zowy (30 km stylem dowolnym), 
adam MałYSz – brązowy na 
skoczni K-95.

Justyna zdobyła także trzecią 
z rzędu Kryształową Kulę za wy-
granie pucharu Świata w klasyfi-
kacji generalnej i małą Kryształo-
wą Kulę za biegi na dystansach.



W lekkoatletycznych halowych 
mistrzostwach europy rozegra-
nych w paryżu (04–06.03.2011) 
nasi reprezentanci zdobyli pięć 
medali: dwa złote, jeden srebrny 
i dwa brązowe. Anna ROGOW-
SKA,w skoku wzwyż (ustanawia-
jąc nowy rekord polski – 4,85 m) 
i Adam KSZCZOT, w biegu na 800 
m stanęli na najwyższym podium. 
Marcin LEWANDOWSKI w biegu 

na 800 m był tuż za swoim kolegą 
z reprezentacji. Lidia CHOJECKA, 
zdobyła brąz w biegu na 3000 m, 
podobnie jak Bartosz NOWICKI 
na 1500 m. tak więc nasi lekkoatle-
ci podtrzymują znakomitą passę  
i z każdej wielkiej imprezy przy-
wożą po kilka medali. 



polscy piłkarze ręczni zaję-
li w mistrzostwach świata roz-
grywanym w Szwecji dopiero 8. 
miejsce. to najgorszy wynik naszej 
reprezentacji od 2007 roku w mi-
strzowskich imprezach – igrzyska 
olimpijskie – 5., MŚ – 2. i 3. miej-
sce, Me – 4.). przegrany mecz 
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z Węgrami o siódme miejsce bar-
dzo utrudnił polakom drogę na 
igrzyska olimpijskie w Londynie. 
teraz czeka ich trudna przepra-
wa. polscy piłkarze w eliminacjach 
do mistrzostw europy przegrali 
w pierwszym meczu ze Słowenią 
28:30, w rewanżu zdołali poko-
nać rywali 32:27 i w swojej grupie 
zajmują drugie miejsce. do roze-
grania polacy mają jeszcze spotka-
nia z Ukrainą i portugalią.



Patrycja MALISZEWSKA zdo-
była brązowy medal na mistrzo-
stwach europy w short-tracku 
w berlinie.



Robert KUBICA polski kierowca 
startujący w Formule 1 uległ 6 lu- 
tego bardzo poważnemu wypad-
kowi podczas rajdu samochodo-
wego podczas rajdu samocho-
dowego w Ligurii we Włoszech. 
Kubica przeszedł cztery operacje. 
on sam i jego przyjaciele są zda-

nia, że po intensywnej rehabilita-
cji zdoła wrócić na tor wyścigowy.



złotY set europejska Konfe-
deracja Siatkówki wymyśliła po 
to, żeby uatrakcyjnić rozgrywki. 
Niestety, tym razem żadna z pol-
skich drużyn nie wygrała złotego 
seta. Skra bełchatów w Lidze Mi-
strzów, po zwycięstwie w Kazaniu 

z zenitem 3:2, przegrała złoty set 
– 11:15. zaksa Kędzierzyn-Koźle 
w pucharze CeV, przegrała u sie-
bie z Sisleyem treviso 1:3 i w zło-
tym secie 11:15.



reprezentanci polski, Krzysztof 
WIŁKOMIRSKI (kat. 73kg.) i Pa-
weł ZAGRODNIK (66kg.), zajęli 
drugie miejsca podczas rozegra-
nego w Warszawie turnieju z cy-
klu puchar Świata mężczyzn. 

Krzysztof Wiłkomirski w finale 
kategorii 73 kg walczył z Francuzem 
benjaminem darbelet.  po niezwy-
kle emocjonującej walce zwyciężył 
Francuz. Miejsca trzecie wywalczyli 
Kioshi Uematsu z Hiszpanii oraz  
Costel danculea z rumunii.

W kategorii 66 kg miejsce 
pierwsze zajął armen Nazaryan 
z armenii pokonując pawła za-
grodnika. Medale brązowe zdo-
byli david Larose z Francji i Kamal 
Khan-Magomedov z rosji.
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rok temu na igrzyskach olim-
pijskich w Vancouver wywal-
czyła złoty medal  na 30 km, 

srebrny w sprincie i brązowy w bie-
gu łączonym na 15 km. dwa lata 
temu, na mistrzostwach świata 
w Libercu, Kowalczyk wywalczyła 
też trzy krążki:  dwa złote (w bie-
gu łączonym na 15 km i na 30 km) 
oraz brązowy  na 10 km techniką  
klasyczną.

Na dodatek zdobyła po raz 
trzeci z rzędu Kryształową Kulę 
wygrywając rywalizację w pucha-
rze Świata.

po ostatnim biegu w oslo Justy-
na powiedziała: 

– Nigdy bym nie przypuszczała, 
że zostanę multimedalistką trzech 
kolejnych, rozgrywanych rok po 
roku wielkich imprez. To nawet nie 
jest spełnienie marzeń, bo o czymś 
takim nigdy nawet nie śmiałabym 

marzyć. W  tej wypowiedzi zwraca 
uwagę skromność i pokora naszej 
najlepszej narciarki.  

Mistrzostwa w oslo komentato-
rzy, kibice i zapewne zawodniczki  
– potraktowali jako wielki poje-
dynek polki Justyny Kowalczyk 
z Norweżką Marit bjoergen (która 
w Vancouver zdobyła trzy złote 
oraz srebrny i brązowy medal). 
Kariery obu bardzo się różnią. Ju-
styna do sukcesów dochodzi krok 
po kroku, ciężką i systematyczną 
pracą. bjoergen jest może bar-
dziej utalentowana, ale jej kariera 
wygląda jak sinusoida – sukcesy 
przeplatają się z porażkami. Na MŚ 
w Libercu nie istniała, podobnie 
jak dwa lata wcześniej w Sapporo. 
W 2003 i 2005 roku zdobyła czte-
ry złote medale w mistrzostwach 
świata. i świetnie wypadła w Van-
couver. podobnie było w oslo. 

przygotowania obu do startu 
w mistrzostwach świata były też 
odmienne. Justyna startowała 
w biegach zaliczanych do pucharu 
Świata, wygrała tour de Ski. bjoer-
gen, po pierwszych startach, zrezy-
gnowała z wyścigu po Kryształową 
Kulę, koncentrując się wyłącznie 
na przygotowaniach do startu 
w oslo. bjoergen wywalczyła u sie-
bie w domu – cztery złote i jeden 
srebrny medal. Kibice norwescy 
oszaleli ze szczęścia, bo ich Marit 
okazała się tym razem lepsza. ale 
rywalizacja z Justyną była fanta-
styczna – zwłaszcza bieg na 10 km 
techniką klasyczną. Justyna prze-
grała złoty medal różnicą zaledwie 
4,1 sekundy! polka cały dystans 
pokonywała sama, dla Marit ten 
bieg ułożył się wspaniale, bo od 
trzeciego kilometra biegła razem 
z Włoszką Marianne Longo, która 
wystartowała przed nią, a którą 
szybko doścignęła. Longa chciała 
za wszelką cenę pierwsza wpaść 
na metę, czym niebywale zmoty-
wowała bjoergen do ogromnego 
wysiłku. po minięciu mety Norweż-
ka padła na śnieg jak porażona, 
tak była wyczerpana. podobnie 
zresztą było i z Justyną. 

– To była chyba największa wal-
ka w życiu. Byłam bardzo blisko 
tego złotego medalu, ale trochę 
mi jednak do niego zabrakło. Je-
stem bardzo szczęśliwa, ale jed-
nocześnie jest mi bardzo przykro. 
Najchętniej rozpłakałabym się tu-
taj. Chcę się jednak trzymać, by nie 
dawać Norwegom zbyt wiele sa-
tysfakcji. Cieszę się, że potrafiłam 
tak mocno walczyć – powiedzia-

szczęśliwa trójka 
Nie wiadomo, czy Justyna KOWALCzyK jest fanką numerologii, ale faktem jest, 
że cyfra „3” jest dla niej szczęśliwa. Na zakończonych w Oslo mistrzostwach świata 
w narciarstwie klasycznym zdobyła – trzy medale: dwa srebrne (w biegu łączonym  
na 15 km i na 10 km stylem klasycznym) i brązowy na 30 km techniką dowolną. 



polski młot 
taki przydomek nadali amerykańscy kibice  
marcinowi GORTATOWI, trzeciemu polskiemu 
koszykarzowi grającemu w Nba. przypomnijmy, że 
pierwszym był Cezary trybański, drugim Maciej Lampe.

przypomnijmy, że Marcin po-
chodzi ze sportowej rodziny. 
Jego ojcem jest Janusz Gor-

tat, dwukrotny brązowy medali-
sta olimpijski w wadze półciężkiej 
(Monachium 1972 i Montreal 
1976), a matką wielokrotna repre-
zentantka polskiej kadry narodo-
wej w siatkówce – alicja Gortat. 

Jego przygoda z Nba zaczęła 
się 28 czerwca 2005 roku w nowo-
jorskiej Madison Square Garden, 
gdzie wziął udział w drafcie i został 
wybrany w ii rundzie z numerem 
57. przez phoenix Suns. Nowy klub 
szybko oddał go jednak do orlan-
do Magic. W rozgrywkach Nba 
zadebiutował 1 marca 2008 prze-
ciwko New York Knicks (118:92)  
– wówczas przebywał na boisku 
przez 2 minuty i 11 sekund, zdobył 
2 punkty, zaliczył zbiórkę i faul. ale 
już 5 marca 2008 w meczu z Wa-
shington Wizards, Gortat zdobył 
4 punkty oraz miał dwie zbiórki 
w ataku. W ostatnim meczu se-
zonu zasadniczego, 16 kwietnia 
2008, zagrał 28 minut, zdobył 12 
punktów oraz 11 zbiórek.

Jako pierwszy polak zagrał 
w półfinale play-off  Konferen-
cji Wschodniej. orlando Magic 
spotkało się z detroit pistons. 
W pierwszym, przegranym przez 
Magic meczu drugiej rundy Gortat 
zagrał 13 minut, notując 2 punkty 
i 2 zbiórki. W drugim meczu z de-
troit nie zagrał. W meczu numer 3 
Marcin zagrał 4 minuty, podczas 
których zebrał 2 punkty, zbiórkę 
w ataku oraz 2 bloki. W meczu 
numer 4 Gortat zagrał 3 minu-
ty, notując 4 punkty, blok i zbiór-

kę w obronie. W meczu numer 5 
pojawił się na boisku na 4 minuty, 
zanotował zbiórkę w obronie oraz 
faul. Magic przegrało serię 1-4.

transfer Gortata z Magic do 
Suns odbył się 8 grudnia 2010 
roku. ta zmiana otoczenia wy-
szła Marcinowi na dobre. zrobił 
prawdziwą furorę w pierwszych 
trzech spotkaniach, stając się nie-
oczekiwanie liderem punktowym 
Suns. W to, że może pomóc dru-
żynie „Słońc” wierzyli wszyscy, ale 
że w trzech kolejnych meczach 
będzie zdobywał po 21 punk-
tów  i miał po 13 zbiórek, mało 
kto się spodziewał. Nic dziwnego, 
że w mediach tak dużo się o nim 
mówi i pisze. a oto jedna z opinii 
na jego temat, która przytoczyła 
Gazeta Wyborcza: „to jeden z tych 
gości, którzy przyciągają do sie-
bie jak magnes. Gortat dobrze się 
bawi grając w phoenix. Ma pozy-
tywny wpływ na drużynę.”

Fani koszykówki w polsce trzy-
mają kciuki za Marcina, bo prze-
cież w sierpniu czekają nas mi-
strzostwa europy na Litwie. polska 
grać będzie w grupie z Hiszpanią, 
turcją, Litwą i Wielką brytanią. 
W chwilę po losowaniu nazwano 
tę grupę – „grupą śmierci”. Nie jest 
pewne, czy Marcin wystąpi w mi-
strzostwach. on sam w jednym 
z wywiadów powiedział: „Moja 
sytuacja trochę się komplikowała. 
teraz gram znacznie więcej, więc 
po sezonie będę musiał odpocząć. 

polska koszykówka wciąż nie 
ma trenera reprezentacji i ten stan 
zaczyna niepokoić. a za „polskie-
go młota” trzymamy kciuki!   (JaK)

ła polka po zakończeniu tego 
dramatycznego biegu. – Nic 
nie pamiętam z finiszu. Jedyne 
co zakodowałam, to moment, 
w którym po przekroczeniu li-
nii mety spiker, którego zresz-
tą bardzo lubię, powiedział, że 
do złotego medalu zabrakło mi 
czterech sekund. Potem ktoś 
przykrył mnie kocem. Nawet nie 
wiem, jak wstałam. 

Wspaniale zachowała się nor-
weska publiczność – co podkre-
ślała Justyna – głośno dopingu-
jąc ją na ostatnich metrach, kiedy 
walka szła o złoty medal. to było 
fair! taki doping jest wzruszający 
i bardzo nam sie podoba.!

Warto jeszcze wspomnieć, 
że nasza sztafeta w składzie: 
Ewelina Marcisz, Justyna Ko-
walczyk, Paulina Maciuszek 
i Agnieszka Szymańczak wy-
walczyły ósme miejsce. Mimo 
osłabienia naszego składu przez 
kontuzję Sylwii Jaśkowiec, polki 
pobiegły bardzo dobrze i wywal-
czyły stypendium sportowe. JaK
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1.  koleżanka Mai Włoszczowskiej z zawodowej ekipy 
kolarstwa górskiego CCC polkowice  

2.  nazwisko skoczka „złotej drużyny austrii”,  
w skokach narciarskich MŚ oslo 2011

3.  Marit … – złota medalistka na dystansie  
10 km techniką klasyczną MŚ oslo 2011

4.  słynny konstruktor samochodów urodzony w Libercu
5.  nazwa maskotki na X zimowy olimpijski Festiwal 

Młodzieży europy w Libercu
6.  therese – zwyciężczyni biegu na 30 km ze startu 

wspólnego techniką dowolną podczas MŚ oslo 2011

  7.  miasto, gospodarz X zimowego olimpijskiego  
Festiwalu Młodzieży europy

  8.  miasto, gospodarz MŚ w narciarstwie  
klasycznym, luty 2011

  9.  dyscyplina agnieszki radwańskiej
10.  jedna z 8 dyscyplin rozgrywanych podczas  

X zimowego olimpijskiego Festiwalu  
Młodzieży europy.

11.  dyscyplina, w której nie startowali nasi reprezentanci  
podczas X zimowego olimpijskiego Festiwalu 
Młodzieży europy

Spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów. 

rozwiązanie krzyżówki należy przesłać w terminie do 15 maja na adres:
Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa  
z dopiskiem „Olimpionik” krzyżówka. Nagrody zostaną przesłane pocztą. 

Laureatami krzyżówki z wześniowego wydania wkładki edukacyjnej „olimpionik“ zostali:

1. Nikodem patejczyk

2. Karolina gabo

3. Krystyna Kędziorek

4. zofia bogucka 

5. Maciej dudkowski

  6. olga paciorkowska

  7. anna brodzka

  8. Maria Guz

  9. Weronika Korczak

10. agata Kopaniarz

11. aniela darcińska
12. Magdalena żelazko
13. agnieszka pisarska
14. dominika dobrucka
15. Maria bryniarska

16. Filip albrycht

17. Justyna Jaworska
18. dawid Wygas
19. artur płuciennik
20. angelika Jura
21. patryk Witczak
22.Karolina równiak



OFERTA EDUKACyJA CENTRUM EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ PKOl

Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży 
do udziału w programie edukacyjnym, skierowanym do wszystkich szkół i jednostek  
oświatowo-wychowawczych.

zapraszamy w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach:  
10–12,12–14,14–16

Nasza oferta (bezpłatna):

 film o tematyce sportowej w kinie „Sport Screen”
 lekcja „Fair play i ty” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
 lekcja „dopingowi Nie” dla szkół gimnazjalnych i licealnych
 spotkanie z olimpijczykiem (po wcześniejszym uzgodnieniu)
 zajęcia na symulatorach wioślarskich (regulamin i oświadczenie 
    do pobrania na naszej stronie internetowej www.olimpijski.pl)

Wybrane przez nauczyciela (opiekuna grupy) elementy  
powyższej oferty zrealizowane zostaną w Centrum olimpijskim 
w czasie od 1,5–2 godzin.

informujemy, że w Centrum olimpijskim znajduje się Muzeum  
Sportu i turystyki ze stałą ekspozycją „dzieje sportu polskiego  
i olimpizmu”, której zwiedzanie, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu z Muzeum, można połączyć z powyższą ofertą  
Centrum edukacji olimpijskiej.

zwiedzanie Muzeum jest płatne 2 zł/osoba,  
z przewodnikiem dodatkowa opłata 30 zł  
za grupę. 
tel.:(22) 56 03 786

Rezerwacja spotkań:
Grupy można zgłaszać telefonicznie 
lub e-mailem z minimum  
2-tygodniowym wyprzedzeniem.  
przyjmujemy grupy do 50 osób.

Kontakt: Agata Kruszewska
tel.: 22 560 37 12, kom.: 664 902 279
w godzinach: 9:00–11:00  i 14:00–6:00 (pon–pt.) 
e-mail: akruszewska@pkol.pl

Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4  
01-531 Warszawa

Zwiedzanie wystawy czasowej

Finaliści konkursu edukacyjnego „Serce do serca” PEKIN 2008

 Zajęcia na ergometrach wioślarskich

Spotkanie z olimpijczykiem Andrzejem Supronem



IV       olimpionik


