
dodatek edukacyjny Magazynu Olimpijskiego  Nr 2(5) czerwiec 2011



olimpionik                      1

Drodzy Czytelnicy,

Sport polski i Rodzina olimpijska poniosły w ostatnim czasie  ogromne straty. Ode-
szli znakomici sportowcy Waldemar Baszanowski i Małgorzata Dydek. Dwukrotny 
mistrz olimpijski z Tokio i Meksyku w podnoszeniu ciężarów, pięciokrotny mistrz 
świata i sześciokrotny mistrz Europy za życia stał się legendą światowych i polskich 
ciężarów. Był wzorem i autorytetem. Podobnie Małgorzata Dydek, olimpijka z Syd-
ney w koszykówce, mistrzyni Europy z 1999 roku, wielokrotna mistrzyni Polski, grała 
z sukcesami w lidze francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i w amerykańskiej WNBA, 
wszędzie zdobywając uznanie i sympatię koleżanek z zespołu, kibiców, działaczy 
i trenerów. O takich wspaniałych postaciach sportu trzeba pamiętać.

Już niedługo wymarzone wakacje. To doskonała okazja do poznania nowych miejsc 
i ludzi, ale także do poprawy swojej kondycji.  Lato to wymarzona pora do biegania, 
grania w piłkę, pływania czy jeżdżenia na rowerze. Zresztą możliwości wyboru odpo-
wiedniej dyscypliny są naprawdę wielkie. W tym numerze „Olimpionika” znajdziecie 
porady dotyczące też odpowiedniej diety, bez niej nie można marzyć o sukcesach 
sportowych! Nieocenionym skarbem jest „Test sprawności fizycznej”, bo znajdziecie 
w nim wiele pomysłów na ćwiczenia i możecie sprawdzić swoją formę.

Zapraszamy na 12. Piknik Olimpijski, który 11 czerwca odbędzie się na terenie żoli-
borskiego parku Kępa Potocka. W tegorocznej edycji wyruszymy do olimpijskiego 
Londynu, który w przyszłym roku będzie gościł uczestników Igrzysk XXX Olim-
piady oraz do Innsbrucku, gdzie w styczniu 2012 r. rozegrane zostaną I Zimowe 
Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie. Nie zabraknie gwiazd polskiego sportu, które 
wystąpią w wielu konkursach sportowych. Będą też inne atrakcje, ot chociażby 
– specjały kuchni brytyjskiej. 

Spotkajmy się na 12. Pikniku Olimpijskim!  
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Z myślą  
o olimpijskich 
medalach 
Otwarcie Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie nastąpi  
27 lipca 2012 roku, zamknięcie 12 sierpnia.  
Chęć organizacji Igrzysk XXX Olimpiady w 2012 roku 
zgłosiło aż 9 miast: Lipsk (Niemcy), Londyn 
(Wielka Brytania), Paryż (Francja), Moskwa (Rosja), 
Madryt (Hiszpania), Hawana (Kuba), Stambuł (Turcja), 
Rio de Janeiro (Brazylia), Nowy Jork (USA).  
Do ostatecznej rozgrywki przystąpiło pięć, odpadły:  
Lipsk, Hawana, Stambuł i Rio de Janeiro.

podczas 117 sesji międzyna-
rodowego komitetu olimpij-
skiego w singapurze odbyły 

się cztery tury głosowań zanim 
zapadła decyzja, które miasto 
przyjmie uczestników igrzysk XXX 
olimpiady w 2012 roku. w finale 
walczyły dwa – londyn i paryż. 
stolica wielkiej brytanii otrzy-
mała 54 głosy, paryż – 50. wśród 
uczestników głosowania była irena 
szewińska, siedmiokrotna meda-
listka olimpijska, członkini mkol 
i wiceprezes polskiego komitetu 
olimpijskiego. pani irena jest rów-
nież członkiem komisji mkol, która 
obserwuje postępy w przygotowa-
niach do igrzysk w londynie.

a oto jak przebiegały głosowania:

jak widać rywalizacja była bar-
dzo zacięta i po pierwszych wyda-
wało się, że duże szanse ma ma-
dryt. londyn będzie organizatorem 
igrzysk olimpijskich po raz trzeci. 
poprzednio w londynie walczo-
no o medale olimpijskie w 1908 
i 1948 roku.

 Charyzmatyczny 
przewodniczący
na czele komitetu organizacyj-

nego igrzysk (locog) stoi sir seba-
stian coe. dwukrotny złoty meda-
lista olimpijski w biegu na 1500 m 
z moskwy (1980) i los angeles 
(1984), dwukrotny wicemistrz 
olimpijski na 800 m z moskwy i los 
angeles, mistrz europy na 800 m 

Głosowania	 1	 2	 3	 4

londyn 22 27 39 54
paryż 21 25 33 50
madryt 20 32 31 -
nowy jork 19 16 - -
moskwa 15   

dobnie chińczycy. portugalczycy, 
którzy zorganizowali mistrzostwa 
europy w piłce nożnej wyburzają 
kilka wybudowanych specjalnie na 
tę imprezę stadionów, które niko-
mu już nie służą a ich utrzymywanie 
pochłania ogromne pieniądze. bry-
tyjczycy pod tym względem zdecy-
dowanie się różnią. stadion olimpij-
ski będzie nadal tętnił życiem, bo po 
igrzyskach przejmie go klub piłkar-
ski west ham. pojemność stadionu 
zostanie zmniejszona z 80 tysięcy 
do 55. basen zostanie przekształ-
cony w miejską pływalnię, hala do 
piłki ręcznej zmieni się w wielofunk-
cyjny obiekt dla dzieci i młodzieży. 
najciekawszy pomysł dotyczy hali 
do koszykówki, dyscypliny, której 
brytyjczycy nie są wielkimi fanami. 

otóż jest ona tak zbudowana, że 
można ją bez problemów rozmon-
tować i przenieść w dowolne miej-
sce. po igrzyskach gminy będą o nią 
walczyć w przetargu. 

rzecz jasna organizatorzy dba-
ją również o ekologię. w miejscu 
gdzie stoi stadion olimpijski przed 
laty były fabryki, składy, hurtow-
nie. Teren był zanieczyszczony ropą 
i innymi odpadami, groźnymi dla 
zdrowia ludzi. Zanim przystąpiono 
do budowy stadionu milion me-
trów sześciennych gleby zostało 
oczyszczone! kolarski welodrom 
nie ma klimatyzacji, jest natural-
nie wietrzony przez system otwo-
rów w suficie i ścianach. niemal 
wszystkie śmieci powstałe w czasie 
igrzysk trafią do recyklingu.

  
Panie w ringu 
po raz pierwszy w igrzyskach 

olimpijskich wystąpią panie w bok-
sie. walczyć będą w trzech kate-
goriach wagowych: 48–51, 57–60 
i 69–75 kg. panowie, przypomnij-
my, walczyć będą w 10. 

Zmiany są w innych dyscyplinach. 
w kajakarstwie klasycznym dla przy-
kładu wprowadzono do programu 
wyścigi na 200 m. mężczyźni nie 
będą walczyć na dystansie 500 m 
– a na 200 i 1000 m, panie na 

200 i 500 m. w kolarstwie kobiety 
i mężczyźni po raz pierwszy rywa-
lizować będą w omnium, w tenisie 
– grać będą pary mieszane (mikst), 
w szermierce – w konkurencjach 
kobiecych nie będzie turnieju druży-
nowego szablistek, za to w druży-
nie walczyć będą szpadzistki, wśród 
mężczyzn – rozegrany zostanie tur-
niej drużynowy florecistów. w że-
glarstwie wprowadzono nową kon-
kurencję wśród pań – match racing 
(elliot 6 m).

według amerykańskiego dzien-
nika „usa Today” polacy na igrzy-
skach w londynie zdobędą 17 me- 
dali: 3 złote, 6 srebrnych i 8 brązo-
wych. faworytami do olimpijskiego 
złota, wedle amerykańskich speców 
są: anita włodarczyk w rzucie mło-
tem, piotr małachowski w rzucie 
dyskiem i marcin dołęga w pod-
noszeniu ciężarów. do tytułu wi-
cemistrza olimpijskiego kandydują: 
maja włoszczowska, kolarstwo 
mTb, przemysław miarczyński, że-
glarstwo rs:X, szymon Ziółkowski, 
rzut młotem, Tomasz majewski, 
pchnięcie kulą, anna rogowska, 
skok o tyczce i wioślarska czwórka.

co ciekawe, wśród tego grona 
przyszłych medalistów nie ma żad-
nej gry zespołowej. co na to siatka-
rze, siatkarki, piłkarze ręczni?

w programie indywidualnym 
klubu polska londyn 2012 zna-
lazło się (na dzień 30.04) 44 pol-
skich sportowców. najwięcej – 12 
wioślarzy, 10 – lekkoatletów, 8 – 
szermierzy i 7 – kajakarzy.

sportowców szkolonych w ra-
mach tzw. ścieżek indywidualnych 
klubu polska londyn 2012 jest do 
tej pory 76. 

wielka brytania zainwestowa-
ła w przygotowania sportowców  
rekordową kwotę 400 mln fun-
tów. Zdaniem analityków z „usa 
Today” w klasyfikacji medalowej 
zwyciężą amerykanie przed chiń-
czykami, rosjanami i brytyjczyka-
mi. wielka brytania w pekinie zdo-
była 48 medali. Teraz apetyt jest 
znacznie większy. 

Janusz Michałek

ze stuttgartu 1986 i dwukrotny wi-
cemistrz europy na 1500 m (stut-
tgart) i na 800 m z aten (1982), 
brązowy medalista na 800 m z pra-
gi (1978). wielokrotny rekordzista 
świata i europy. 

w latach 1992-1996 zasiadał 
w izbie gmin z ramienia partii kon-
serwatywnej. otrzymał order im-
perium brytyjskiego w 1982, a od 
2006 jest rycerzem komandorem 
tego orderu. ma tytuł szlachecki 
i dlatego przed jego nazwiskiem 
jest wyraz – sir.

irena szewińska wyraża się o nim 
w samych superlatywach mówiąc, 
że jest bardzo sympatyczny, uśmie- 
chnięty, stara się każdą sprawę od 
razu rozwiązać. jest człowiekiem 
bardzo otwartym i skromnym. i to 
on sprawił, swoim zaangażowa-
niem i charyzmą, że kandydatura 
londynu uzyskała najwięcej zwo-
lenników wśród członków mkol. 
jego ideą jest rozruszanie brytyj-
czyków, oderwanie ich od telewizo-
rów, komputerów, kanap. jak sam 
mówi, chce, żeby brytania poszła 
biegać do parku lub wsiadła na ro-
wer lub łódź wioślarską.

Co z obiektami?
największą bolączką organiza-

torów nie tylko igrzysk, ale wszyst-
kich wielkich imprez sportowych 
jest odpowiedź na pytanie co dalej 
z obiektami, jak wykorzystać nowe, 
kosztowne stadiony i hale. grecy 
mają ogromne kłopoty z zagospo-
darowaniem obiektów wybudowa- 
nych na igrzyska w 2004 roku, po- fo

t. 
J.
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Czy wiesz, że…

LONDyN
>> to	stolica wielkiej brytanii, po-
łożona w południowo – wschod-
niej anglii nad Tamizą, jedna z naj-
większych aglomeracji miejskich 
świata. londyn znajduje się na 
tej samej szerokości geograficznej 
co warszawa.

>> najstarsze	 ślady działalności 
osadniczej na terenie londynu da-
tuje się na lata 70-80 n.e. rzymia-
nie oznaczyli centrum LONDINIUM 
kamieniem londyńskim, który jest 
do tej pory widoczny na Cannon 
Street.

>> stolica	 Anglii została przenie-
siona do londynu z winchesteru na 
przełomie Xii i Xiii wieku po zbudo-
waniu pałacu westminsterskiego.

>> w	1665	r. podczas wielkiej za-
razy (epidemia czarnej ospy) zmar-
ło 100 tys. londyńczyków.

>>  w	1666	r.	wielki pożar londy-
nu strawił 80% jego powierzchni.

>>  londyńskie	 metro	 „Under-
ground”	jest najstarszym na świe-
cie. pierwsi pasażerowie skorzystali 
z niego 10 stycznia 1863 r., w ce-
remonii otwarcia uczestniczyła kró-
lowa wiktoria. podczas ii wojny 

światowej stacje metra służyły za 
schron podczas bombardowania 
miasta. 

>> pałac	 Westminsterski	 od  
1512 r. jest siedzibą dwóch izb par-
lamentu: izby gmin i izby lordów. 
najstarsza istniejąca część pałacu, 
westminster hall pochodzi z 1097 r. 
a jedną z najsłynniejszych części 
pałacu jest wieża zegarowa ze słyn-
nym dzwonem big ben. w pałacu 
znajduje się 1000 pokoi.

>> nazwa	Big	Ben odnosi się do 
dzwonu, a nie do wieży jak po-
wszechnie się uważa i pochodzi od 
imienia sir benjamina halla, głów-
nego komisarza robót w 1858, gdy 
zawieszono dzwon. Tarcza zegaro-
wa ma średnicę 7 m. w 1949 r. zegar 
opóźnił się o 41 minut po tym, jak 
stado ptaków usiadło na wskazów-
ce pokazującej minuty. w 1962 r.  
zegar wybił nowy rok o 10 minut 
za późno z powodu dużej ilości 
śniegu na wskazówkach. 

>>  Londyn był pierwszym mia-
stem na świecie, w którym poja-
wił się smog, a jego kulminacja 
nastąpiła w 1952 r. kiedy to smog 
utrzymywał się w mieście od 5 do 
9 grudnia. według współczesnych 
badań liczba ofiar „wielkiego smo- 
gu londyńskiego” wynosiła 12 000.

>>  Tower	 of	 London pełnił funk-
cje fortecy, pałacu, więzienia, arse-

nału i skarbca. częścią pałacu jest 
bloody Tower (krwawa wieża), 
w której zamordowano następców 
edwarda iV: 12-letniego księcia 
edwarda i 10-letniego ryszarda.
na placu przed zamkiem odbywa-
ły się publiczne egzekucje, m.in. 
dwóch żon henryka Viii, anny bo-
leyn i katarzyny howard. raleigh, 
słynny elżbietański korsarz był 
więziony z całą rodziną w Tower 
przez 12 lat, stworzył tam „histo-
rię świata”.

>>  Pałac	Buckingham	jest oficjal-
ną rezydencją brytyjskich monar-
chów. jego budowę rozpoczęto 
w XViii w. dla księcia buckingha-
ma. gdy monarcha gości w pałacu 
sztandar królewski wisi na pełnej 
wysokości, gdy wyjeżdża sztandar 
jest zdejmowany. od kwietnia do 
lipca codziennie odbywa się przed 
pałacem uroczysta zmiana warty, 
a w pozostałych miesiącach co 
drugi dzień.

>>  Tower	 Bridge	 ukończony 
w 1894 r. jest jednym z symboli lon-
dynu. most ma ruchome przęsła, 
które umożliwiają jego podnosze-
nie. w swych najlepszych czasach 
most był otwierany 5 razy dziennie. 
wiktoriański system naciągowy do 
1976 r. obsługiwany był przez sil-
nik parowy. na szczyt wieży mostu 
prowadzi 300 schodków. w 1952 r. 
w czasie przejazdu przez most auto-
busu, most zaczął się podnosić

>>	 charakterystycznymi	 atrybu-
tami miasta są czerwone budki te-
lefoniczne i piętrowe autobusy. 
pierwsza budka telefoniczna stanę-
ła w londynie w 1903 r. za sprawą 
towarzystwa kolejowego grand 
central railway. projektantem czer-
wonej budki jest sir giles scott. 
początkowo zaproponował budkę 
w kolorze srebra i zieleni, jednak 
brytyjska poczta zdecydowała się 
na głęboką czerwień. 
według muzeum designu w lon-
dynie, pierwszy piętrowy autobus 
wyjechał na ulice w 1925 r.

>>	w	1967	r.	w czerwcu na ścianie 
budynku barclays w dzielnicy en-
field Town pojawił się pierwszy na 
świecie bankomat. 

>>  „Five	 o’clock” to brytyjski 
zwyczaj picia ok. godziny 17.00 
herbaty z mlekiem, zapoczątko-
wany przez księżnę bradford, któ-
ra chciała odeprzeć atak głodu 
pomiędzy zwyczajowym lunchem 
w południe i wieczornym obia-
dem. niewiele wcześniej hrabia 
Sandwich wpadł na pomysł prze-
kładania dwóch kawałków chleba 
nadzieniem i tak powstała kanap-
ka, która stała się doskonałym 
uzupełnieniem herbaty. 

>>		„Fish	 and	 chips”	 – smażona 
ryba w panierce z frytkami i goto-
wanym zielonym groszkiem, uwa-
żana jest za narodową potrawę 
w wielkiej brytanii. najczęściej po- 
trawa owijana jest w gazetę 
i sprzedawana w ulicznych barach 
na wynos. londyńczycy uważają, 
że pierwszy taki bar powstał w ich 
mieście w 1860 r. 

>>  Charlie	 Chaplin	 – największy 
aktor komediowego kina amerykań-
skiego, urodził się w południowym 
londynie, a karierę rozpoczynał 
w londyńskich teatrach rewiowych.

>>		Ślub	 Księcia	Williama	 i	 Kate	
Middleton odbył się 29 kwietnia 
2011 r. w opactwie westminster-
skim w londynie. 
william podarował kate pierścień 
zaręczynowy matki, księżnej diany. 
w ceremonii ślubnej uczestniczyło 
2000 gości, a 2 miliardy widzów 
uczestniczyło w tym wydarzeniu 
przed telewizorami. suknię ślub-
ną zaprojektowała sarah burton, 
uszyta była z ręcznie robionej ko-
ronki, a welon miał długość 2,7 m. 

>>		Londyn po raz trzeci zorga-
nizuje letnie igrzyska olimpijskie  
– 1908, 1948, 2012.

>>		logo	 igrzysk	 jest dynamiczne, 
nowoczesne i elastyczne, ma inspi-
rować ludzi do działania. igrzyska 
to impreza inspirowana przez was 
i organizowana dla was, logo ma 
prezentować sukces wszystkich 
mieszkańców miasta.

>>		znamy	 już	 londyńskie	 ma-
skotki	olimpijskie:
Wenlock – inspiracją dla imienia 
maskotki były zawody sportowe 
rozgrywane w miasteczku much 
wenlock w XiX w. przed wskrze-
szeniem igrzysk, na których gościł 
sam baron pierre de coubertin. 
wenlock uwielbia sport, pragnie 
nawiązywać przyjaźnie z ludźmi, 
którzy będą uczyć go nowych rze-
czy i pomogą mu osiągać jego cele, 
a jeśli do tego sprawią, że będzie 
się śmiał, to tym lepiej.

Mandeville – inspiracją imienia 
drugiej maskotki jest nazwa miasta 
stoke mandeville, gdzie sir ludwig 
guttmann zainicjował w 1948 r. 
pierwsze międzynarodowe zawody 
sportowe dla osób, które podczas 
ii wojny światowej doznały urazu 
kręgosłupa. Zawody te stopniowo 
się rozrastały, aż do momentu, kie-
dy przeistoczyły się w igrzyska para-
olimpijskie. mandeville jest zawsze 
gotów do akcji, chce się nauczyć 
jak najwięcej na temat igrzysk para-
olimpijskich w londynie. 

Magda Dębska
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Jeśli czegoś  
bardzo chcesz… 
 Co jest najfajniejszego w MTB?

kolarstwo górskie to dyscyplina 
wymagająca świetnej kondycji, ale 
także umiejętności technicznych. 
uwielbiam uczucie zmęczenia po 
długim treningu, satysfakcję z po-
konanych kilometrów, a podczas 
jazdy niesamowitą frajdę daje mi 
pokonywanie leśnych ścieżek peł-
nych kamieni i korzeni. im trud-
niejszy odcinek tym większa adre-
nalina i później euforia, gdy się go 
pokona. mTb jest wspaniałe także 
za sprawą kontaktu z naturą. ja-
kiekolwiek problemy by mnie nie 
dręczyły, gdy wsiądę na „górala” 
i wjadę do lasu uciekając od cywi-
lizacji, wszystko nagle znika i wy-
daje mi się proste, bądź nieistotne.  

Czy to jest niebezpieczny sport dla 
dziewczyny?

równie niebezpieczny co dla 
chłopaka. na pewno nie są to sza-
chy, ale tak naprawdę, bezpieczeń-
stwo na rowerze zależy od naszych 
umiejętności i fantazji. w miarę 
treningów nabiera się coraz więk-
szych umiejętności technicznych, 
które pozwalają naprawdę na bez-
pieczną jazdę, nawet po trudnych 

przykład na Teneryfie, czy sponta-
nicznie ruszasz w teren?

podczas zgrupowań przeważnie 
trenujemy na szosie. w terenie jeż-
dżę częściej w domu, gdzie mam 
fantastyczne ku temu warunki i zna-
jome trasy (jelenia góra i okolice). 
ponadto ćwiczymy po prostu na tra-
sach wyścigów. jeśli potrzebujemy 
zrobić trening w nieznanym terenie 
to przeważnie szukamy wspólnie. 
bywa, że trener wcześniej jedzie po-
szukać miejsca, gdzie jest szansa na 
ciekawe ścieżki, a konkretną trasę 
już wytyczamy sami, objeżdżając 
okoliczne tereny rowerami.

Jaką kierujesz się dewizą w życiu? 
I w sporcie?

posłużę się cytatem z alchemi-
ka: „jeśli czegoś gorąco pragniesz 
to cały wszechświat sprzyja pota-
jemnie Twojemu pragnieniu”. aby 
coś w życiu osiągnąć trzeba w to 
przede wszystkim mocno wierzyć 
i oczywiście ciężko pracować. To, 
w jakim miejscu i sytuacji się znaj-
dujemy zależy przede wszystkim 
od nas samych, od naszych wy-
borów i zachowań. Zawsze wie-
rzę w swoje możliwości, stawiam 
sobie wysokie cele i wiem, że to 
przede wszystkim ode mnie zależy 
czy uda mi się je osiągnąć. oczy-
wiście nie da się zawojować świa-

ta samemu i jeśli mogę otrzymać 
pomoc ze strony innych to z niej 
korzystam i staram się ją doceniać. 
i przede wszystkim żyję tak, by nie 
krzywdzić innych ludzi. 

Jaka jest Twoja mocna strona?
psychika. opanowanie, konse-

kwencja, wiara w siebie i znoszenie 
dużego bólu podczas zawodów

Przygotowujesz się do swoich 
trzecich igrzysk olimpijskich. Pa-
miętasz jakieś ciekawe zdarzenia 
sportowe z Pekinu lub Aten? 

najbardziej utkwił mi w głowie 
pekin, oczywiście głównie za spra-
wą wyniku. ciekawych zdarzeń było 
sporo… pierwsze, to zmiana ter-
minu wyścigu. podczas przejażdżki 
dzień przed startem otrzymałam od 
trenera sms o przesunięciu zawo-
dów o jeden dzień. byłam na nie-
go wściekła, że sobie stroi żarty na 
najpoważniejszej imprezie, tymcza-
sem okazało się, że to nie był żart… 
na zawsze zapamiętam też sms od 
mamy, w wieczór przed startem: 
„kochanie, możesz spać spokoj-
nie. u pani bozi wszystko załatwio-
ne. masz srebro”. natomiast rano 
przed startem, przypinając numer 
do kombinezonu powiedziałam do 
swojej przyjaciółki oli dawidowicz: 

górskich szlakach. i oczywiście, 
trzeba zawsze mierzyć siły na za-
miary. wywrotki się zdarzają, ale 
przeważnie kończą się na kilku si-
niakach, czy zdartym kolanie. Trze-
ba za to zawsze pamiętać o kasku 
na głowie. 

Czy w Twojej dyscyplinie jest dużo 
adrenaliny? 

dużo to pojęcie względne. jak 
dla mnie – w sam raz. jak wspo-
mniałam wcześniej, to jak trudny 
okaże się dla nas zjazd zależy od 
umiejętności technicznych i pręd-
kości z jaką go pokonamy. lubię 
jeździć szybko i często pokonuję 
trasę na granicy bezpieczeństwa, 
czując oczywiście adrenalinę, ale 
taką kontrolowaną.

Od czego najlepiej zacząć upra-
wianie MTB?

od zabawy. dla mnie najprzy-
jemniejsze są wycieczki w terenie 
(najlepiej górskim) w kilkuosobo-
wym gronie. idealnie, gdy wszyscy 
są na podobnym poziomie i dają 
radę jechać tym samym tempem, 
bądź ci szybsi mają wystarczająco 

dużo cierpliwości, by co jakiś czas 
zaczekać na słabszych. do takich 
wycieczek zachęcam. jeśli okaże 
się, że mTb przypadnie nam do gu-
stu, warto wystartować w jakiejś 
amatorskiej imprezie, na przykład 
family cup, od którego ja zaczy-
nałam, czy w jednym z licznych 
maratonów rowerowych. jak oka-
że się, że jesteśmy nieźli, to wtedy 
najlepiej rozejrzeć się za klubem. 
idealnie, gdy będzie on blisko miej-
sca zamieszkania i będzie oferował 
zorganizowane treningi pod opie-
ką szkoleniowca.

Możesz wskazać takie kluby?
na stronie polskiego Związku 

kolarskiego można znaleźć boga-
tą bazę klubów i ekip kolarstwa 
górskiego, szosowego i torowego. 
niestety, nie wiem nic o bazie klu-
bów tylko mTb i dla najmłodszych. 
myślę, że najlepiej zasięgnąć takiej 
informacji w lokalnym sklepie ro-
werowym. 

Jak wybierasz razem z trenerem 
miejsce do treningów? Czy trener 
najpierw sam sprawdza trasę na 
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Rozmowa z Mają WŁOSZCZOWSKĄ, 
wicemistrzynią olimpijską z Pekinu,  
złotą medalistką mistrzostw świata 
w wyścigu elity MTB oraz w maratonie 
MTB, wielokrotną wicemistrzynią 
i mistrzynią Europy oraz mistrzynią 
Polski w cross-country.

„wiesz co… ja to dziś wygram.”. 
ona na to: „Tak? To jak ty wygrasz to 
ja będę w 10”. może nie wygrałam, 
ale srebro to dla mnie też zwycię-
stwo. ola skończyła na 10 miejscu.

Czym są dla Ciebie igrzyska 
 olimpijskie?

fenomenalnym świętem spor-
tu. cudowne, że w jednym czasie  
i w jednym miejscu spotykają się 
najlepsi zawodnicy z całego świata. 
medal olimpijski jest spełnieniem 
marzeń każdego sportowca. do tej 
pory nie mogę uwierzyć, że mam 
jeden w posiadaniu.

Kasia Deberny

MAJA WŁOSZCZOWSKA (ur.1983 w Warszawie) – jedna z najsympatycz-
niejszych polskich sportsmenek, najwybitniejsza cyklistka w historii. Wicemi-
strzyni olimpijska z Pekinu w MTB (kolarstwo górskie), mistrzyni świata w MTB 
w 2010 roku. Na podium mistrzostw świata i Europy stawała wielokrotnie już 
jako juniorka. Jednym słowem multimedalistka, która swoje sukcesy zawdzię-
cza niezłomnej pracy i pozytywnemu podejściu do każdego startu. Pomimo 
bogatego planu startowego, ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej na 
kierunku matematyka finansowa. „Zawsze miałam coś, co odrywało mnie od 
sportu, przez co mniej stresowałam się” – mówiła w wywiadzie dla „Gazety 
Wyborczej” i Sport.pl. – „Studia dały mi satysfakcję. Uważam, że nie powinno 
się wyłącznie koncentrować na sporcie. Człowiek wraca potem do normalnego 
życia i nie potrafi się odnaleźć”. Na swojej stronie www.majawloszczowska.pl 
informuje o aktualnych startach i treningach.
WażNE STroNy iNTErNEToWE:  
www.majawloszczowska.pl, www.pzkol.pl, www.mazoviamtb.pl,  
www.bikemaraton.com, http://kolarstwo.org.pl
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Przebojem wdarł się do światowej 
czołówki biegaczy na 800 m.  
W 2010 roku na olimpijskim  
stadionie w Barcelonie został 
mistrzem kontynentu, na początku  
tego roku w hali Bercy w Paryżu 
halowym wicemistrzem Europy.  
Na Igrzyskach w Pekinie dotarł  
do półfinału, w mistrzostwach  
świata w Berlinie do finału.  
Obecnie przygotowuje się do  
startu w lipcu w Wojskowych 
Mistrzostwach Świata w Rio de 
Janeiro i sierpniowych mistrzostwach 
świata w południowokoreańskim 
Daegu. Jednak najważniejszą 
imprezą są dla Marcina 
LEWANDOWSKIEGO Igrzyska 
w Londynie w 2012 roku.

Bieg do Londynu
urodził się 13 sierpnia 1987 r. 

w szczecinie. przez pierwsze 
3 lata sportowej przygody 

marcin reprezentował lks błękitni 
słubice będący filią klubu z osowej 
sieni. w słubicach otrzymał wspar-
cie władz samorządowych oraz wy-
bitnego trenera piotra kiedrowicza 
(m.in. były trener kadry juniorek), 
który zresztą w przygotowaniach 
pomaga do dziś. następnie przez 
wiele lat występował w barwach 
klubu ukl ósemka police. dzisiaj 
jest członkiem Zawiszy bydgoszcz.

jego trenerem jest brat To-
masz, też lekkoatleta, jeden z naj-
zdolniejszych trenerów młodego 
pokolenia, który odważnie sięga 
po światowe nowinki i nie boi 

się nowych wyzwań, jakim był na 
przykład wyjazd do kenii. 

w zespole marcina są także: 
Tomasz jurkowski, odpowiedzial- 
ny za logistykę i wszystkie spra-
wy techniczne i jos hermes, holen-
derski menadżer, świetnie znany 
i szanowany w lekkoatletycznym 
świecie. współpracują z marcinem 
między innymi radosław pacuła, 
fizjoterapeuta i paweł czapiewski, 
świetny do niedawna średniody-
stansowiec, brązowy medalista mś 
z edmonton, którego z dalszego 
uprawiania lekkoatletyki wyelimi-
nowała kontuzja.

jednym z najważniejszych atu-
tów marcina jest jego waleczność 
i brak respektu na bieżni dla bar-

dziej utytułowanych rywali. dzię-
ki takiemu podejściu wielokrotnie 
zwyciężał z wieloma zawodnika-
mi ze ścisłej czołówki światowej. 
jest jednym z nielicznych białych 
biegaczy, którzy są w stanie sku-
tecznie rywalizować z afrykański-
mi sportowcami.

Egzotyczne	kraje
przygotowując się do sezonu 

2010  marcin i Tomasz skorzystali 
z zaproszenia mistrza olimpijskie-
go wilfrieda bungei i wyjechali 
do kenii. To był dość ryzykowany 
krok, bo kenia to jeden z  ciekaw-
szych i piękniejszych krajów afry-
kańskich, ale też sporo czyha tam 
różnych niespodzianek dla przy-

bysza z europy. Trzeba być nie-
samowicie wytrwałym i konse-
kwentnym, żeby nie sprowadzić 
jakiego nieszczęścia w postaci 
zatrucia pokarmowego. marcin 
był pod urokiem samego mistrza 
bungei jak i okolicy kapsabet, 
która to miejscowość leży na 
2100 m n.p.m.

podstawą jedzenia w kenii jest 
ugali – kasza kukurydziana zmie-
szana z wodą. strasznie to suche, 
a przez to trudne do połknięcia, 
ale jeść trzeba było. pił zaś spe-
cjalnie przyrządzaną miksturę 
składającą się z wody, cukru i mio-
du. ponoć bardzo słodkie, bardzo 
niedobre, ale bardzo pożywne.

przygotowując się do tego-
rocznego sezonu byli w kenii 
w grudniu 2010 r. styczeń spę-
dzili na obozie w republice po-
łudniowej afryki, a w marcu po 
raz pierwszy wyjechali do usa 
na pięć tygodni. najpierw byli 
w ośrodku w albuquerqe w no-
wym meksyku, a później we flag-
staff w arizonie. do ameryki wy-
jechał razem z Tomaszem oraz 
zawodnikami adamem czerwiń-
skim z wks wawel kraków i ma-
teuszem podawcą z lks omega 
kleszczów i fizjoterapeutą woj-
ciechem krawczakiem.

jak stwierdził mistrz europy 
– tworzyli zgraną pakę i dobrze 
im się współpracowało. do wy-
jazdu za ocean skłoniły marcina 
dwie rzeczy, po pierwsze – jego 
zdaniem – do kenii można wyje-
chać i trenować raz w roku, a po 
drugie – ciekawość świata, ludzi 
i chęć zobaczenia jak trenują inni. 
w albuquerque jeden z ośrod-
ków prowadzi znany polski ma-
ratończyk antoni niemczak. we 
flagstaff lewandowski miał moż-
liwość trenowania z amerykań-
ską kadrą co też jest cennym do-
świadczeniem.

jeśli chodzi o zwiedzanie  
– ekipa wybrała się do las Vegas, 
legendarnego miasta hazardu. 

żeby poczuć atmosferę tego mia-
sta trzeba zajrzeć do kasyna.

wyjazd do usa miał też na 
celu znalezienie optymalnych 
warunków przygotowań do star-
tu w igrzyskach w londynie. Za 
rok nie będzie już czasu na żad-
ne eksperymenty.

po powrocie z ameryki marcin 
przeszedł badania wydolnościo-
we w berlinie. wyniki okazały się 
bardzo dobre, zwłaszcza zwięk-
szona odporność organizmu na 
zmęczenie.

potwierdził to pierwszy start  
w tym sezonie. marcin podczas 
mitingu w holenderskim hengelo 
uzyskał na 800 m czas 1:45.47, 
co dało mu czwarte miejsce. ry-
walizację wygrał drugi z polaków 
adam kszczot z czasem 1:45.12. 
walka o zwycięstwo była bardzo 
zacięta, naszych reprezentantów 
rozdzielili kenijczyk boaz lalang 
oraz kuwejtczyk mohammed al-
-azemi. jak mówi marcin – zwy-
cięstwa w tym okresie nie są dla 
niego najważniejsze.

	Talent,	ale	przede	 
wszystkim	praca
Zapytany o to, co w głów-

nej mierze decyduje o sukcesie 
w biegach średniodystansowych 

marcin odpowiada: po pierwsze 
trzeba lubić to co się robi. Bie-
ganie jest naturalnym ruchem, 
podczas treningu ma się kontakt 
z przyrodą i to jest coś niesamo-
witego biegać po lesie w Polsce, 
pagórkach w Kenii czy Arizonie. 
Trzeba mieć też do tego talent, 
smykałkę, zwłaszcza do biegania 
w hali. Ale najważniejsza jest 
praca. Od 1 listopada 2010 do 30 
kwietnia 2011 przebiegłem oko-
ło 2100 kilometrów. Bez wzglę-
du na pogodę, nastrój i różnego 
rodzaju pokusy. Bardzo ważną 
sprawą we współczesnym spo-
rcie wyczynowym jest prawidło-
we odżywianie się. Nie można 
myśleć o sukcesach nie stosując 
odpowiedniej diety. Do tego trze-
ba być twardym, nieustępliwym  
i z żelazną konsekwencją reali-
zować nakreślone cele. Moim 
najważniejszym celem jest start 
na Igrzyskach w Londynie. Faj-
nie, że mam wsparcie ze strony 
Klubu Polska Londyn 2012, Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki, 
klubu Zawisza Bydgoszcz, moich 
sponsorów i współpracowników 
oraz kibiców.

Ten sezon uważa za trudny ze 
względu na dwie ważne imprezy:  
mistrzostwa świata w daegu 
i wojskowe mistrzostwa świata. 
Ta druga impreza troszkę zaburza 
rytm przygotowań, ale dla marci-
na, który jest żołnierzem i człon-
kiem klubu wojskowego to spo-
re wyzwanie.

lewandowski cieszy się także, 
że ma w reprezentacji równie 
zdolnego kolegę adama kszczo-
ta, który w barcelonie zdobył brą-
zowy medal, a w paryżu – złoty. 
chociaż każdy z nich ściga się 
by samemu odnieść zwycięstwo, 
to świadomość, że obok biegnie 
drugi polak ma ogromne psy-
chologiczne znaczenie. po prostu  
razem raźniej!

Przemek Lewandowski
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Już po raz trzeci w historii nowożytnych olimpiad, Londyn stanie się 
gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich. Na tej największej  
i najważniejszej imprezie sportowej na świecie zawodnicy wystartują 

w 670 konkurencjach składających się na 26 dyscyplin sportowych.
W tym samym roku, po raz pierwszy na olimpijskich arenach,  

rywalizować będą także młodzieżowe reprezentacje olimpijskie  
w sportach zimowych. W styczniu bowiem, w Innsbrucku zostaną  
rozegrane I Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie.

Z tej okazji Polski Komitet Olimpijski serdecznie zaprasza na 
Piknik Olimpijski – imprezę, która jak co roku przybliży obraz igrzysk 
(zimowych dla młodzieży i letnich dla największych gwiazd światowego 
sportu) i pozwoli poczuć ducha olimpijskiej rywalizacji. 

12. Piknik Olimpijski będzie miał wyjątkowy charakter. Wspólnie z na-
szymi obecnymi i przyszłymi mistrzami olimpijskimi, staniemy w szranki 
w dziesiątkach konkurencji sportowych rozgrywanych na terenie żoli-
borskiego parku Kępa Potocka w Warszawie. W godzinach 12.00–8.30 
zapraszamy na dziesiątki konkurencji sportowych, a wśród nich wiele 
niecodziennych atrakcji, spotkania z gwiazdami sportu, wielkie emocje 
związane z rywalizacją sportową i cała masa przygód dla każdego od 
2 do 102 lat. Przewidzieliśmy także wspaniałe nagrody dla wszystkich, 
którzy wezmą udział w naszych zawodach i konkursach, a w szcze-
gólności dla sportowych rodzin, które co roku świetnie bawią się na 
Pikniku Olimpijskim.

W tegorocznej edycji imprezy wyruszymy do olimpijskiego Londynu. 
Zobaczymy dyscypliny, które znajdują się w programie letnich igrzysk 
m.in.: badminton, podnoszenie ciężarów, hokej na trawie, jeździectwo, 
judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekka atletyka, piłka nożna, 
strzelectwo, łucznictwo, szermierka, tenis stołowy, wioślarstwo, zapasy, 
kolarstwo i wiele innych… 
Ponadto będziemy mogli spróbować unikalnych specjałów kuchni 
z wysp brytyjskich, zapoznać się z unikalną kulturą oraz wystartować 
w konkurencjach do tej pory rozgrywanych jedynie w Wielkiej Brytanii. 

Ponadto, zgodnie z tradycją, żoliborski Park Kępa Potocka będzie 
także miejscem spotkania z największymi postaciami polskiego  
sportu, z ponad setką naszych olimpijczyków, gotowych do wspólnej 
sportowej zabawy. 

            Spotkajmy się na 12. Pikniku Olimpijskim!

11 czerwca   Kępa Potocka

Odżywianie	się	według	zbilansowanej	diety,	zarów-
no	pod	kątem	odżywczym	jak	i	energetycznym,	jest	
niezwykle	 ważne	 dla	 utrzymania	 dobrego	 stanu	
zdrowia	i	kondycji	fizycznej.	Pomaga	nam	czuć	się	
lepiej	i	faktycznie	zapobiega	niektórym	poważnym	
chorobom.	

prawidłowe odżywianie się to dostarczanie organi-
zmowi niezbędnych składników odżywczych, a tym sa-
mym energii i substratów potrzebnych do utrzymania 
zdrowia i wszystkich funkcji organizmu.
Składniki	odżywcze – zwłaszcza białko, węglowo-

dany, tłuszcze, witaminy, związki mineralne – to skład-
niki pokarmowe niezbędne do odżywiania organizmu 
człowieka. Za niezbędne składniki odżywcze uznaje 
się te, których nie ma w organizmie lub są syntety-
zowane w zbyt małych ilościach, a których obecność 
jest niezbędna do jego prawidłowego funkcjo-
nowania – muszą więc być dostarczone 
w odpowiedniej ilości z pożywieniem.  
w zależności od swych podstawo-
wych funkcji, składniki odżywcze 
dzielą się na:

•energetyczne: głównie 
węglowodany, tłuszcze;

•budulcowe:	białko, 
składniki mineralne, kwasy  
tłuszczowe;

•regulujące: witaminy, 
składniki mineralne.

Nie	 istnieje	produkt	 spożyw-
czy,	 który	 zawierałby	 wszystkie	 
niezbędne	składniki	odżywcze	w	od- 
powiednich,	 potrzebnych	 dla	 organi-
zmu	 ilościach.	 Tylko	wykorzystanie	wielu	 róż-
nych	produktów	pozwala	na	właściwe	zbilansowa-
nie	diety.	Dlatego	tak	ważne	jest	urozmaicenie!

sezon wakacyjny to niezastąpiona okazja do delek-
towania się świeżymi owocami i warzywami. ich różno-
rodność i dostępność w tym sezonie, to niewyczerpane 
źródło witamin, składników mineralnych i błonnika. 
jednocześnie nawadniają one organizm, co jest niezwy-
kle ważne ze względu na to, że w upały nasz organizm 
potrzebuje większej ilości płynów. pamiętaj, że warzy-
wa lub owoce powinny się znaleźć w każdym posiłku 
w ciągu dnia. owoce są również doskonałą przekąską  
– możesz w ten sposób zjadać zarówno pokrojone jabł-
ka czy gruszki, ale również całe świeże owoce jagodo-
we lub winogrona.

duża dostępność owoców i warzyw pozwoli ci po-
eksperymentować w kuchni. Truskawki, maliny, jagody, 

porzeczki, wiśnie, czereśnie, śliwki czy gruszki to tylko 
niektóre spośród owoców, które możesz wykorzystać. 
Z warzyw nie zapominaj o kabaczkach, świeżej sałacie 
czy kalafiorach. spróbuj przy śniadaniu dodać owoce 
do płatków zbożowych, dodawaj je również do na-
turalnych jogurtów. możesz też zrobić koktajl owoco-
wy miksując mleko albo jogurt ze świeżymi owocami. 
mogą to być np. truskawki lub inne owoce jagodowe, 
ale także banany, czy brzoskwinie. Z kolei na deser lub 
podwieczorek możesz zjeść pieczone jabłko, gruszkę 
czy sałatkę owocową. na przyjęciu z grillem przyrządzaj 
kebaby warzywne. wypróbuj pomidory, grzyby, zieloną 
paprykę i cebulę. pamiętaj, że owoce takie jak jabłka 
czy gruszki najlepiej jeść bez obierania. pod ich skórką 
znajduje się wiele cennych składników, np. pektyny. 

najzdrowsze są owoce i warzywa surowe. pa-
miętaj, że gotowanie pozbawia je wielu 

cennych składników odżywczych, dla-
tego najlepiej gotować je jak naj-

krócej lub na parze. koniecznie 
należy je wrzucać na wrzątek! 
żeby ograniczyć straty cennych 
składników odżywczych, staraj 
się również myć je pod bieżącą 
wodą unikając długotrwałego 
moczenia. 

Zdrowy styl życia łączy zbi-
lansowane odżywianie z aktyw-

nym trybem życia. czy wiesz, że 
tylko 30% ludzi dorosłych jest na 

tyle aktywnych by cieszyć się swoim 
zdrowiem? Tymczasem mała aktywność 

ruchowa w połączeniu z niewłaściwym sposo-
bem odżywiania sprzyjają pogorszeniu sprawności 
fizycznej, powstawaniu nadwagi i otyłości czy wystę-
powaniu wad postawy. u większości z nas wprowa-
dzenie kilku niewielkich zmian może spowodować 
ogromną różnicę. lato sprzyja dłuższemu przebywa-
niu na świeżym powietrzu. wykorzystaj ten czas, aby 
zapewnić sobie zalecaną przez ekspertów minimal-
ną dawkę ruchu, jaką jest jedna	 godzina	 aktywno-
ści	 fizycznej	 dziennie! jeździj na rowerze, wrotkach 
czy rolkach, biegaj, spaceruj. Zaproś przyjaciół do 
gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę – oczywi-
ście na świeżym powietrzu. a wszystko to po to, aby  

                        TrZymaĆ formę!

Marta Tomaszewska-Pielacha
dyrektor ds. żywności i żywienia 

Polska Federacja Producentów Żywności 

latem
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Od agonów  
po igrzyska
Starogreckie igrzyska olimpijskie miały największe 
znaczenie dla rozwoju sportu międzynarodowego oraz 
na ukształtowanie się sportowego programu pierwszych 
nowożytnych igrzysk w Atenach w 1896 roku. 

Nowożytne	Ateny	
Tradycja pierwszych igrzysk 

olimpijskich wskrzeszonych przez 
pierre de coubertina w 1896 r. się-
ga czasów starożytnej grecji. w Vi 
i V w. p.n.e. słynny był kult spraw-
ności fizycznej i z tego powodu 
organizowano zawody sportowe 
(agony), na których mężczyźni pre-
zentowali swoje sylwetki. pierwsze 
odnotowane w kronikach staro-
żytne igrzyska odbyły się w 776 r. 
p.n.e. w olimpii. inne organizowa-
ne w grecji: nemejskie, istmijskie 
czy delfijskie, choć równie istotne, 
nie mogły dorównać pod wzglę-
dem chwały i zaszczytu igrzyskom 
w olimpii. wszystkie tak bardzo 
zakorzeniły się w historii sportu eu-
ropejskiego, że kilkakrotnie próbo-
wano je wskrzesić w XVii – XiX wie-
ku, ale nie przetrwały próby czasu, 
prócz igrzysk coubertinowskich. 
do najsłynniejszych należą: igrzy-
ska cotswoldskie roberta dovera 
(1612 – 1652), igrzyska williama 

penny brookesa (1850-1867, 1877, 
1883) oraz igrzyska panhelleńskie 
w grecji (1859, 1870, 1875 i 1889).

  
Ku	czci	Zeusa
starożytne igrzyska w antycz-

nej olimpii, nazywane igrzyska-
mi olimpijskimi, organizowane 
były ku czci Zeusa. przez ponad 
dziesięć wieków odbywały się co 
cztery lata, często pomiędzy 11 
a 16 dniem lipca według nasze-
go kalendarza. na okres igrzysk 
zawierano rozejmy i panował po-
kój boży – ekecheiria. Zawieszano 
broń oraz zdejmowano zbroje, aby 
móc wejść na teren altis (miejsca 
igrzysk) i wziąć udział w olimpij-
skich zawodach. przybywało tu 
wielu gości, pielgrzymów, a przede 
wszystkim widzów. Zawodnicy 
przyjeżdżali z miesięcznym wy-
przedzeniem, by móc trenować 
pod okiem sędziów i poddawani 
byli specjalnemu treningowi.

 podczas pierwszych trzynastu 
olimpiad rywalizowano jedynie 
w biegu na jeden stadion, co od-
powiadało 192,28 m. igrzyska 
oglądano siedząc na ziemi, na 
stoku wzgórza kronosa. nie było 
wówczas specjalnych trybun dla 
widzów. meta znajdowała się 
prawdopodobnie w pobliżu oł-
tarza Zeusa. kolejne konkurencje 
sportowe pojawiały się począwszy 
od 14 olimpiady w 724 r. p.n.e. 
– bieg na dwa stadiony – diaulos; 
bieg długodystansowy – dolichos 

(720 r. p.n.e.); zapasy oraz pięcio-
bój lekkoatletyczny – pentatlon 
(708 r. p.n.e.), boks (688 r. p.n.e.). 
w 680 r.p.n.e. wprowadzono te-
thrippon, czyli wyścig kwadryg  
– wyścigi w wozach czterokon-
nych; w 648 pankration i wyścigi 
konne; w 632 wyścigi, biegi, zapa-
sy młodzieży; w 628 pięciobój mło-
docianych – pentatlon, a w 616 
pięściarstwo młodocianych. po 
wprowadzeniu sportów dla chłop-
ców późniejsze modyfikacje nie 
wpływały istotnie na charakter 
igrzysk olimpijskich. w końcu Vi w. 
przed chrystusem dodano bieg 
w zbroi – 520 r. p.n.e.; w 500 wy-
ścig wozów zaprzężonych w dwa 
muły; w 408 bieg w wozach z dwo-
ma końmi, natomiast w 396 r.  
p.n.e. konkurs trębaczy i herol-
dów. w iV i iii w. przed chrystu-
sem pojawiły się wyścigi źrebaków 
i wozów zaprzężonych w źrebaki. 
wprowadzony w 200 r. p.n.e. pan-
kration młodocianych był ostatnim 
z innowacyjnych sportów w pro-
gramie igrzysk. w kolejnych latach 
pojawiły się dodatkowo rzymskie 
epizody, takie jak ekstrawagancki 
olimpijski popis nerona… 

Program	
pierwszy dzień igrzysk sprowa-

dzał się do przygotowań, segre-
gowania, przysięgi oraz złożenia 
ofiar bogom. o dopuszczeniu 
sportowców do igrzysk decydo-
wali hellanodikowie (specjalni 
urzędnicy). czuwali także nad pra-
widłowym przebiegiem igrzysk, 
by wszystko odbyło się zgodne 
z tradycją i ustalonymi prawami. 
nosili purpurowe szaty, co było 
symbolem władzy. wobec za-
wodników łamiących dyscyplinę 
stosowali karę chłosty. oficjalna 
ceremonia otwarcia igrzysk odby-
wała się na terenie altis. Tam re-
jestrowano zawodników, potem 
sportowcy odbywali ślubowanie 
oraz składali przysięgę przed po-
mnikiem Zeusa i byli przydzielani 
do poszczególnych grup wieko-
wych i dyscyplin.  

drugiego dnia igrzysk organizo-
wano konkurencje młodocianych 
– chłopcy rywalizowali w biegach, 
zapasach, boksie oraz pankratione.

w trzecim dniu odbywała się 
rywalizacja mężczyzn w konku-
rencjach konnych oraz pentatlo-
nie. współzawodnictwo hippicz-
ne rozgrywano w kolejności: bieg 
w wozach z czterema końmi, bieg 
w pełnym zaprzęgu koni, wyścigi 
w wozach z dwoma mułami, kłus 
i biegi dla klaczy, bieg w wozach 
z dwoma końmi, bieg w wozach 
z czterema mułami, bieg w wo-
zach z dwoma mułami oraz wy-
ścigi mułów. po południu wszyscy 
udawali się na stadion by podzi-
wiać sportowców rywalizujących 
w pentatlonie: skoku w dal z cię-
żarkami, rzucie dyskiem, biegu na 
jeden stadion, rzucie oszczepem 
oraz zapasach.

czwarty dzień igrzysk był naj-
ważniejszym i najbardziej uroczy-
stym dniem spośród wszystkich. 
rozpoczynał się złożeniem ofiar ku 
czci Zeusa. po sakralnej uroczysto-
ści zawodnicy współzawodniczyli 
w biegach, zapasach, boksie oraz 
pankrationie. 

piąty dzień igrzysk rozpoczynał 
się kultem oraz podziękowaniami 
bogom. sportowcy gromadzili się 
w świątyni, odbywała się uroczysta 
koronacja zwycięzców przez naj-
starszego z hellanodików. po po-
łudniu organizowano im uroczysty 
bankiet i ucztę dla gości.

Zwycięzcy okrywani byli chwałą 
i uzyskiwali wielką sławę. nagrodą 
dla zawodników był wieniec oliw-
ny, w późniejszym okresie także 
pieniądze, co rodziło pokusę do 
nieuczciwej walki i korupcji. igrzy-
ska olimpijskie trwały do 393 ro- 

ku n.e., kiedy cesarz Teodozjusz i  
wielki zakazał ich rozgrywania. 

Nie	tylko	olimpijskie
obok igrzysk olimpijskich, okry- 

tych największym uznaniem, od-
bywały się również igrzyska pytyj-
skie w delfach, nemejskie w ne-
mei w argolidzie na peloponezie, 
potem w argos, istmijskie pod ko-
ryntem, panatenajskie w atenach 
oraz herajskie w olimpii.

igrzyska pytyjskie w delfach or-
ganizowano na cześć apollona, 
boga muzyki i śpiewu. odbywały się 
co cztery lata, w trzecim roku olim-
piady. początkowo miały charakter 
konkurencji śpiewaczych i muzycz-
nych, następnie do ich programu 
wprowadzono biegi, wyścigi na 
wozach, gimnastykę, pentatlon, 
pięściarstwo, pankration. nagrodą  
był wieniec wawrzynowy. starto-
wali w nich mężczyźni, chłopcy 
i dziewczęta. 

igrzyska istmijskie pod koryn-
tem były najbardziej popularne 
obok igrzysk olimpijskich, szcze-
gólnie w okresie rzymskim. odby-
wały się na cześć posejdona, boga 
mórz. Trwały cztery dni, podczas 
których współzawodniczyli tylko 
mężczyźni. program sportowy za-
wierał konkurencje hippiczne, wio-
ślarskie, żeglarskie, gimnastyczne 
i muzyczne. nagrodą był wieniec 
z liści bluszczu.

igrzyska nemejskie organizowa-
no na cześć Zeusa. odbywały się 
w nemei (argolida na peloponezie) 
co dwa lata, w drugim i czwartym 
roku olimpiady. Zawierały konku-
rencje sportowe oraz artystycz-
ne: biegi, wyścigi wierzchowców 
i rydwanów, pięciobój, zapasy, pię-
ściarstwo, pankration, agon mu-

zyczny. współzawodniczyli w nich 
mężczyźni, którzy w nagrodę do-
stawali wieniec bluszczowy. 

panatenaje organizowano co 
cztery lata ku czci ateny, w trzecim 
roku olimpiady. od 586 roku p.n.e. 
miały charakter sportowy. rywa-
lizowano w konkurencjach mu-
zycznych, hippicznych oraz w lam-
padodromos, biegu z pochodnią. 
startowali wyłącznie mężczyźni, 
podzieleni na trzy grupy wieko-
we. Zwycięzcy otrzymywali nagro-
dy rzeczowe.

heraje przeznaczone były wy-
łącznie dla kobiet i rywalizowano 
w jednej konkurencji     biegu na 
dystansie niepełnego stadionu 
(160,22 m). odbywały się co czte-
ry lata w olimpii. nagrodą był wie-
niec oliwny i prawo wystawienia 
malowanego portretu w altis.

Najważniejsze	konkurencje	
Bieg	 długi, dolichos – konku-

rencja olimpijska, która wprowa-
dzona została do programu staro-
żytnych igrzysk na 15 olimpiadzie, 
czyli w 720 r. p.n.e. nie znano do-
kładnie dystansu biegu długiego. 
Źródła wskazują, że obejmował 
od 7 do 24 długości stadionu. 
w olimpii wynosił prawdopodob-
nie 20 lub 24 długości stadionu, 
co odpowiadało 3,84 km, lub 
4,61. przypuszcza się, że konku-
rencja pochodzi od posłańców, 
którzy w jak najkrótszym czasie 
musieli przenieść ważne wiado-
mości i zlecenia. w ciągu dnia po-
konywali około 100 km.
Bieg	 na	 dwa	 stadiony, diau-

los – odpowiadał współczesnemu 
biegowi na 400 metrów. wpro-
wadzony został na 14 olimpiadzie 
w 724 r. p.n.e. Zawodnicy biega-
li wzdłuż stadionu i z powrotem 
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do miejsca startu. konkurencja 
wymagała od sportowców dużej 
szybkości i zwrotności przy zmia-
nie kierunku, która polegała na 
zawróceniu wokół kolumienki.
Bieg	na	jeden	stadion	– najbar-

dziej popularna konkurencja, któ-
rą wprowadzono na 1 olimpiadzie 
w 776 r. p.n.e. i w której jako je-
dynej rywalizowano przez 13 pier- 
wszych olimpiad. długość jedne-
go stadionu wynosiła 192,28 m. 
do 15 olimpiady zawodnicy bie-
gali w lnianych okryciach, później 
nago. bieżnia była wydłużonym 
prostokątem, który posiadał na 
obu końcach linie startowe uło-

żone z marmurowych płyt z para-
mi wgłębień dla 20 zawodników. 
bieżnia nie miała znaczonych to-
rów, co utrudniało zawodnikom 
zawracanie. Zawodnik, który wy-
startował za wcześnie karany był 
przez sędziów rózgą. startowano 
z pozycji stojącej, z lekko pochylo-
nym ciałem do przodu, jedną ręką 
wysuniętą do przodu i nogą usta-
wioną przed drugą.
Bieg	 w	 uzbrojeniu – kon-

kurencja, w której rywalizowali 
zawodnicy na dystansie dwóch 
stadionów, początkowo wypo-
sażeni w pełne uzbrojenie: hełm, 
tarczę, nagolenice oraz włócznie. 
wprowadzona została w 520 r. 
p.n.e. od połowy V w. p.n.e. bie-
gano tylko w hełmie i z tarczą, zaś  
 w iV w. p.n.e. tylko z tarczą.
Boks – był konkurencją brutal-

niejszą i cięższą od pankrationu. Zo-
stał wprowadzony w 688 r. p.n.e. 
Zawodników dzielono tylko na 
grupy wiekowe. walkę toczono do 
momentu poddania się przeciwni-
ka, czego oznaką było podniesie- 

nie ręki. Zawodnicy używali spe-
cjalnej ochrony na ręce w postaci 
pasów skórzanych, co zabezpie-
czało palce uderzającego. walczo-
no na otwartej przestrzeni, bez 
przerw, aż do rozstrzygnięcia.
Pankration – konkurencja łą-

cząca zapasy z pięściarstwem, 
w której dozwolone było kopanie 
i uderzanie pięścią. wprowadzony 
został na 33 olimpiadzie w 648 r. 
p.n.e. celem walczących było do-
prowadzenie przeciwnika do pod-
dania się. często osiągano to przez 
zastosowanie chwytu, który przy 
dalszym kontynuowaniu walki 
groził uduszeniem, czy złamaniem 
kończyny. pięści nie obwiązywano 
rzemieniem, jak to miało miejsce 
w boksie, gdyż utrudniały zakła-
danie chwytów. walki przeważnie 
prowadzono w parterze.
Pięciobój, pentatlon – pojawił 

się w 708 r. p.n.e. na 18 olimpia-
dzie i został uznany za przodującą 
konkurencję olimpijską. w skład 
pentatlonu wchodziły następują-
ce konkurencje: bieg krótki, skok 
w dal z ciężarkami w dłoniach, rzut 
dyskiem, rzut oszczepem oraz za-
pasy. kolejność konkurencji w pen-
tatlonie nie jest dokładnie znana. 
przypuszcza się, że jako pierwsze 
rozgrywano skok i rzuty. eliminacja 
zawodnika następowała po trzech 
kolejnych niepowodzeniach.
Rzut	 dyskiem, discos – źródła 

historyczne dowodzą, że w naj-
starszych zawodach używano dys-
ków kamiennych, a z czasem 
wprowadzono dyski brązowe. 
były również dyski z drewna, że-
laza i ołowiu. dyski, których uży-
wano w starożytności były różnej 
wielkości, co może świadczyć, że 
ich waga była zależna od wieku 
miotacza. dyski ważyły od 1,35 do 
4,76 kg i były grubości ok.10 mi- 
limetrów. w technice rzutu dys-
kobola, zawodnicy przypuszczal-
nie wykorzystywali przy rzucie siłę 
od środkową, ale czy wykonywali 
przy tym pełne obroty, czy tylko 
częściowe nie jest do końca znane.
Rzut	 oszczepem – w starożyt-

ności był konkurencją pięcioboju. 
oszczepy atletów były długości 
170 cm, co odpowiadało przecięt-
nej wysokości mężczyzny i miały 
grubość palca. Technika rzutu była 
praktycznie identyczna z dzisiejszą.  
Skok	w	 dal	 – w starożytności 

jedna z konkurencji pentatlonu, 
a dziś samodzielna konkurencja 
olimpijska. Zawodnicy skakali trzy-
mając w obu rękach ciężarki, które 
ważyły od 1,5 do 5 kilogramów. 
Rywalizacja	 trębaczy	 i	 herol-

dów	 – konkurencja, która poja-
wiła się w programie starożytnych 
igrzysk w 396 r. p.n.e. na 96 olim-
piadzie. polegała na ekspresji siły 
i pięknie tonu.
Wyścigi	 jeźdźców – konkuren-

cja, w której zawodnicy jeździli bez 
siodeł i strzemion, po nierównym 
terenie, co przypuszczalnie podno-
siło widowiskowość wyścigu.
Wyścigi	 konne – konkuren-

cja, którą wprowadzono w 648 r. 
p.n.e. rozgrywana była na hipo-
dromie. Za punkty zwrotne wo-
zów i jeźdźców służyły dwa słupy 
umieszczone na końcach bieżni. 
wyścigi konne były bardzo kosz-
towną konkurencją, wymagającą 
utrzymania koni, na co stać było 
głównie arystokrację.
Wyścigi	 rydwanów	 – najbar-

dziej popularne były rydwany dwu-
konne i czterokonne. rydwany wy-
ścigowe były dwukołowe i miały 
ochronę po obu stronach. woźni-
ca, odziany w długi chiton joński, 
stał w wasągu, trzymał w lewej 
dłoni lejce, zaś w prawej bat. na-
grodę podobnie, jak w wyścigach 
konnych otrzymywał właściciel ko-
nia, nie powożący.
Zapasy	 – konkurencja olimpij-

ska, która zamykała pięciobój. roz-
grywana była również jako samo-
dzielna konkurencja, którą wraz 
z boksem i pankrationem określa-
no, jako tak zwane ciężkie. w gre-
cji sport ten był zaprawą do służby 
wojskowej. walczono do momen-
tu, aż jeden ze sportowców rzucił 
przeciwnika trzy razy na ziemię. 

Wioleta Zawadka

sport istniał nie tylko w hella-
dzie. cztery tysiące lat p.n.e. 
egipski faraon amenofis ii był 

według dokumentalistów wy-
bitnym atletą, łucznikiem, wio-
ślarzem. Trzy tysiące lat p.n.e. 
w egipcie walczono na pięści oraz 
uprawiano pływanie. To są fakty 
poświadczone w ówczesnej sztu-
ce: reliefach, rzeźbach i płaskorzeź-
bach, malowidłach na kamieniach, 
papirusach. dwa tysiące lat p.n.e. 
chińczycy grali w piłkę nożną i jako 
pierwsi w historii napisali podręcz-
nik z regułami. mniej więcej tysiąc 
lat p.n.e. w japonii już królowało 
sumo, które sportretował nie je-
den artysta. historia dowodzi, że 
sport musiał być ważny w życiu 
człowieka w każdej kulturze, skoro 
zajmowała się nim sztuka. 

W	kulturze	europejskiej, 
czasy starożytne kojarzą się 

przede wszystkim z grecją i igrzy-
skami olimpijskimi. fakt, żaden 
europejski naród nie udokumento-
wał tak sportu jak starożytni grecy. 
eposy homera są pierwszymi zapi-
sami agonistyki. Za „iliadą” i „ody-
seją” już każda epopeja innego 
autora musiała mieć ustęp o igrzy-
skach, co było wyrazem zapisania 
się sportu w myśli codziennej. jesz-
cze w czasach rzymskich wirgiliusz 

przestrzegał tego kanonu. pindar 
pisał epinikiony ku chwale zwycięz-
ców, a myron czy proksytyles rzeź-
bili posągi na zamówienie polis. 

jednakże fundamentem kultury 
europejskiej jest też kultura krety, 
rzymu i etrurii (kultura etruska). 
kiedy 2000 lat p.n.e. na krecie 
rządził król minos (stąd pojęcie 
kultury minejskiej) na naczyniach, 
wazach i pucharach umieszczano 
wizerunki biegaczek, zapaśników, 
akrobatów i tancerzy. etruskowie 
zaś bardzo brutalnie walczyli na 
pięści, co zbliżyło ich do rzym-
skich gladiatorów. 

do dzisiejszych czasów najle-
piej przetrwały wazy do wina i na-
czynia do przechowywania żyw-
ności, amfory na oliwę ze scenami 
z igrzysk czy palestry. malarstwo 

wazowe za czasów homera grecy 
zawdzięczają kulturze krety, gdzie 
już w latach 1800–1400 p.n.e. 
królowała ta forma artystyczne-
go wyrazu. starożytni grecy two-
rzyli w technice czarnofigurowej  
(iX–Vi w. p.n.e.), która ustąpiła 
później technice czerwonofiguro-
wej (od Vi w. p.n.e.), bardziej ma-
larskiej i dającej lepsze możliwości 
prezentacji ludzkiego ciała. wojna 
peloponeska położyła kres atrak-
cyjności greckiej ceramiki. 

ciekawostką jest, że oprócz 
najlepiej rozwiniętego malarstwa 
wazowego, malarze nie stronili 
od malarstwa „klasycznego”. na 
skórze i z pomocą naturalnych 
pigmentów, malarz Zeuksis na 93 
olimpiadzie (408 r. p.n.e.) przed-
stawił swój obraz związany z ago-
nistyką. ale ślad po nim zaginął. 

Po	dzień	dzisiejszy	
zadziwia uniwersalność i spój-

ność myśli greckiej. współczesna 
filozofia, architektura czy sztuka 
zawdzięczają helladzie stworze-
nie fundamentu, na którym opiera 
się nasza codzienność. ale przede 
wszystkim greckie dążenie do 
piękna, do harmonijnego współ-
bycia duszy i ciała było gruntem, 
na którym sztuka i sport grały do 
tej samej bramki. platońskie po-
jęcie kalokagatii, które rozwijał 
uczeń platona – arystoteles, ozna-
cza połączenie dwóch odległych 
od siebie cech: przymiotnik kalos 
– określał przymioty ciała i cech 
fizycznych oraz agathos – odno-
sił się do intelektualnego rozwoju 
człowieka. filozofowie w grecji 
byli bardzo cenieni. każdy czło-
wiek miał żyć według tej zasady, 
wiodącej także do szczęścia. 

Kasia Deberny

STADION SZTUKI  
czyli krótko o sporcie 
w starożytnej kulturze i sztuce 
Gdyby żył dzisiaj Milon 
z Krotonu – najwybitniejszy  
ze starożytnych olimpioników,  
miałby najwięcej znajomych  
na facebooku. Za życia stawiano 
mu pomniki, o jego czynach 
pisano hymny, a wizerunek 
malowano na wazach... 
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Co historia  
lubi najbardziej?
Od pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich 
w 1896 roku w Atenach, sport ewoluował, zawodnicy 
poprawiali rekordy, przybyło i ubyło różnych 
konkurencji. Historia sportu obfituje w wydarzenia 
przełomowe, ważne i ciekawe. Oto kilka z nich…

Nowożytne	Ateny	
pierwszym medalistą olimpij-

skim ery nowożytnej został ame-
rykański trójskoczek James	B.	Co-
nolly z wynikiem 13,71 m. o mały 
włos w ogóle by nie wystartował 
w swojej konkurencji, gdyż jeszcze 
rano wysiadał ze statku, którym 
przypłynął do aten. nie wiedział, 
że w grecji obowiązuje kalen-
darz juliański. blisko tu do historii 
z książki „w osiemdziesiąt dni do-
okoła świata” juliusza Verne’a. 

w atenach zawodnicy mogli 
startować w wielu dyscyplinach, 
nie tylko konkurencjach. niejaki 
Carl	 Schumann z niemiec, naj-
pierw bez powodzenia startował 

w pchnięciu kulą i w skoku w dal. 
wreszcie spróbował swoich szans 
w zapasach i doszedł do finału. 
przez wiele godzin walka nie przy-
nosiła rozstrzygnięcia. rywale kon-
tynuowali ją kolejnego dnia i w koń- 
cu schumann zwyciężył. obecnie 
walka w zapasach trwa o wiele 
krócej: trzy rundy po dwie minuty. 
Ten niskiej postury zawodnik został 
okrzyknięty mianem „małego apol-
la”, gdy zwyciężył jeszcze w skoku 
przez konia. Został ulubieńcem pu-
bliczności, w tym króla grecji. 

w biegu na 800 m odpadł 
z rywalizacji Fritz	Traun z niemiec. 
niepocieszony wybrał się na zaku-
py, gdzie spotkał rywala z wielkiej 
brytanii, który też nie mógł dalej 
startować. kupili rakiety do tenisa  
i w deblu pokonali faworytów 
igrzysk, zajmując pierwsze miej-
sce. jak pokazują te dwie historie 
w pierwszych nowożytnych io 
ważny był przede wszystkim udział. 
poziom sportowy był o wiele niższy, 
niż na mistrzostwach świata w tym 
samych konkurencjach. To było 
prawdziwe święto sportu, pozba-
wione komercyjności i konieczności 
bicia rekordów. Ta potrzeba prze-
kraczania granic będzie widoczna 
kilkadziesiąt lat później, aż po dziś.

Naj…
drugie igrzyska rozgrywane 

w paryżu (1900 r.) trwały aż pięć 
miesięcy. podobnie jak igrzyska 

w londynie w 1908 roku i w an-
twerpii w 1920 roku. To tylko 
dlatego, że igrzyska stały się do-
datkiem do wystaw światowych 
i rozgrywki sportowe miały uroz-
maicać prezentacje cudów tech-
niki, mody oraz architektury. naj-
krócej trwające igrzyska olimpijskie 
trwały dwa dni i były rozegrane 
na koniec letnich io w londynie 
1908 roku jako Zimowe io. star-
towało w nich zaledwie 21 za-
wodników w jednej dyscyplinie: 
jeździe figurowej na lodzie. do-
piero od chamonix 1924 (zimowe 
io) rozpoczęto rozgrywać nieza-
leżnie dyscypliny letnie i zimowe.  
najstarszym medalistą igrzysk 
olimpijskich był Oscar	 Swahn ze 
szwecji. Zdobył srebrny medal 
w strzelectwie w 1920 r. w an-
twerpii – miał wtedy 72 lata. 

Maraton	i	nie	tylko
najdziwniejszymi konkurencja-

mi w historii igrzysk było wspina-
nie się na maszt po linie na czas, 
skoki w dal do wody, pływanie 
pod wodą na czas, czy drużynowe 
przeciąganie liny, a niehumanitar-
ną strzelanie do żywych gołębi. 

najważniejszą konkurencją 
olimpijską, trudną i symbolicz-
ną od zawsze jest maraton. Tutaj 
wielu szukało drogi na skróty. jed-
ni podjeżdżali pod metę autosto-
pem, inni znając lepiej topografię 
miasta, na skróty znajdowali do 

niej drogę, jak zwycięzca mara-
tonu w paryżu, francuz Michel	
Theato, który jako rozwoziciel 
bagietek, znał miasto na wylot. 
niegdyś jeszcze trasa nie była 
oznaczona, a zawodnicy nie byli 
pilnowani na całej trasie. Zwy-
cięzca pierwszego biegu mara-
tońskiego z aten w 1896 roku 
- grek Spiros	 Louis, jako gość 
honorowy igrzysk w berlinie 1936 
roku podczas ceremonii otwarcia 
wręczył adolfowi hitlerowi ga-
łązkę oliwną zerwaną w olimpii. 
akt ten był wymowny, gdyż hitler 
miał zapędy boskie niczym cesarz. 
na igrzyskach w rzymie w 1960 
w maratonie wygrał etiopczyk 
Abebe	Bikila, który przebiegł całą 
trasę boso. pierwsza emancypant-
ka sportowa chciała spróbować 
swoich sił w maratonie już pod-
czas igrzysk w atenach, ale wte-
dy kobiety nie pasowały do idei 
olimpijskiej pierre de coubertain’a 
i nie pozwolono jej startować. 
ona jednak dopięła swego i pod 
eskortą nawet burmistrza miasta 
maraton przebiegła całą trasę. od 
1900 roku kobiety mogły starto-
wać już w niektórych konkuren-
cjach, chociaż na dobre zaczęły 
startować w 1928 roku. 

Olimpijskie	atrybuty
w 1913 r. pierre de coubertin 

opracował symbol pięciu kół olim-
pijskich. w 1920 roku w antwerpii 

po raz pierwszy w historii wcią-
gnięto na maszt flagę olimpijską 
oraz wypuszczono białe gołębie 
pokoju. w amsterdamie 1928 
roku zapalono znicz olimpijski, 
a do berlina w 1936 roku przywę-
drował on wprost z olimpii. 

Z	igrzyskami	w	tle	
jest na świecie jedno miasto, 

które swoją nazwę zawdzięcza mi- 
strzowi olimpijskiemu. To rodzin- 
ne miasteczko Jima	Thorp	(pensyl-
wania – usa) zwycięzcy w dziesię-
cioboju podczas igrzysk w sztok-
holmie. Ten młody chłopak stanął 
na starcie dzięki zbiórce pieniędzy 
wśród mieszkańców. nie mógł le- 
piej podziękować społeczności, 

którą reprezentował. w 1972 r. 
w monachium miało miejsce naj-
tragiczniejsze wydarzenie w histo- 
rii igrzysk olimpijskich. palestyń-
ska grupa terrorystyczna czarny 
wrzesień zamordowała 11 człon- 
ków reprezentacji z izraela. igrzy-
ska przerwano, lecz po cere- 
monii upamiętniającej zabitych 
postanowiono, że igrzyska mu-
szą zostać dokończone. Pierre 
de	Coubertain w 1928 r. otrzymał 
pokojową nagrodę nobla, gdyż 
wierzył, że sport buduje zgodę 
między narodami. wydarzenie 
z monachium pokazało, że zawsze 
znajdzie się ktoś, kto złamie „po-
kój boży”. królowie i książęta nie 
tylko spoglądali ze swych lóż na 
rywalizację. na igrzyskach w bar-
celonie w 1992 roku w żeglarstwie 
w klasie soling, dwudziestocztero-
letni następca tronu hiszpańskie-
go książę	 Filip, walczył na wo-
dach morza śródziemnego. nad 
jego bezpieczeństwem czuwała 
marynarka wojenna.  

Takich ciekawych wydarzeń 
olimpijskich jest wiele. do historii 
przechodzą nie tylko rekordziści 
i zdobywcy złotych medali. Tylko 
nigdy nie wiadomo, jakie wyda-
rzenie tak naprawdę spodoba się 
historii. 

Kasia Deberny
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TEST	SPRAWNOŚCi	FiZyCZNEJ

Sprawność fizyczna jest oznaką zdrowia, prawidłowego funkcjonowania serca, płuc 
i mięśni. Każdą pracę  czyni lżejszą, daje poczucie własnej wartości. Bądźmy wytrwali! 
Nie ustawajmy w trosce o poprawę własnego zdrowai. Nikt nas w tym nie wyręczy. 

SZYBKOŚĆ
Biegnij szybko w miejscu przez 10 sekund wysoko unosząc kolana 
i klaszcz pod unoszona nogą. Policz liczbę klaśnięć

SKOCZNOŚĆ
Skocz w dal z miejsca, rezultat zmierz stopami, w obliczeniach 
zaokrąglając wynik: mniej niż pół stopy – w dół, więcej niż pół 
stopy – w górę

SIŁA RAMION
Uchwyć się drążka lub gałęzi, tak aby swobodnie zawisnąć, nie 
dotykaj nogami podłoża. Próbuj wykonać kolejne ćwiczenia 
o wzrastającej trudności

GIBKOŚĆ
Stań w pozycji na baczność, nie zginając nóg w kolanach,  
wykonaj ruchem ciągłym powolny skłon w przód

WYTRZYMAŁOŚĆ
Spróbuj, jak długo możesz biec. Próbę możesz wykonać  
w dwojaki sposób: 
a) bieg w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę 
– wówczas liczy się czas biegu 
b) bieg na odległość – wówczas wynikiem będzie pokonany 
dystans

SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Połóż się na plecach (ręce ułożone dowolnie), unieś nogi tuż nad 
podłoże i wykonuj „nożyce poprzeczne” tak długo, jak możesz

  
			PRóBA	i	SPOSóB	WyKONANiA	 PłEć

 WyNiK	W	PUNKTACh	i	POZiOM	WyKONANiA	PRóBy

	 	 minimalny	1	pkt		 dostateczny	2	pkt.	 dobry	3	pkt.	 		bardzo	dobry	4	pkt.	 wysoki	5	pkt.	 				wybitny	6	pkt.

  K  12 klaśnięć 16 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć  35 klasnięć

  M 15 klaśnięć 20 klaśnięć 25 klaśnięć 30 klaśnięć 35 klaśnięć 40 klaśnięć

  K 1 min. 3 min. 6 min. 10 min. 15 min.     20 min. 
 200 m  500 m  1000 m 1500 m 2000 m     2500 m
    
  M 2 min. 5 min. 10 min.  15 min. 20 min.     30 min. 
 400 m  1000 m  2000 m 2500 m  3000 m     4000 m

  K 10 sek. 30 sek. 1 min.  1,5 min   2 min.      3 min.  

  M   30 sek.  1 min.  1,5 min.   2 min.  3 min.      4 min.
   

  K  

  M
     5 stóp      6 stóp     7 stóp       8 stóp      9 stóp             10 stóp

  K chwyć oburącz za kostki palcami obu rąk dotknij  palcami obu rąk    wszystkimi palcami  (obu  dotknij dłońmi dotknij głową 
       M  palców stóp  dotknij podłoża     rąk) dotknij podłoża podłoża kolan

zawiśnij na wyprostowanych rękach 
wytrzymaj 3 sek. 

zawiśnij na wyprostowa-
nych rękach, wytrzymaj  
10 sek.

zawiśnij na jednej ręce, 
wytrzymaj 3 sek. 
zawiśnij na jednej ręce, 

wytrzymaj 10 sek. 
zawiśnij, podciągnij się 

oburącz, tak aby głowa 
była wyżej niż drążek, 
wytrzymaj 3 sek. 

zawiśnij, podciągnij się 
oburącz, tak aby głowa 
była wyżej niż drążek, 
wytrzymaj 10 sek. 

zawiśnij na wyprostowanych rękach, 
wytrzymaj 10 sekund

zawiśnij na wyprostowanej 
jednej ręce, wytrzymaj   
10 sekund

zawiśnij na wyprostowa-
nych rękach, podciągnij 
się oburącz, tak aby gło-
wa była wyżej niż drążek, 
wytrzymaj 3 sek.

zawiśnij na wyprostowa-
nych rękach, podciągnij 
się oburącz, tak aby gło-
wa była wyżej niż drążek, 
wytrzymaj 10 sek.

zawiśnij, podciągnij się 
oburącz, jedną rękę 
wolno opuść,  
wytrzymaj 10 sek. 

zawiśnij, podciągnij się, 
jedną rękę wolno opuść, 
utrzymuj się kolejno  
na lewej i prawej ręce  
po 10 sek. 

  K

  M

                                           WIeK 
  6 7 8     9–10  11–12  13–15  16–18   19–25

minimalna 5 6 6   6  6   6 6  6
dostateczna 8 9  10 11  11 12  12 12
dobra 11 12 13 15 16 17 18 18
bardzo dobra 14 15  17 19 20 22 23 24
wysoka 17 18  21  23 25  27  28  30
wybitna 20  22 25 27  29   31  33    35

OCeNA SpRAWNOŚCI  
W pUNKTACH

Test pozwala ocenić indywidualny poziom sprawności fizycznej. wykonanie zaproponowanych ćwiczeń 
daje możliwość rzetelnego określenia poziomu cech motorycznych. Ćwiczenia wybrano z wielu znanych 
testów sprawności fizycznej, niektóre zmodyfikowano, aby mogły być wykonywane w  każdych  
warunkach i przez wszystkich. Test opracował dr krzysztof Zuchora z akademii wychowania fizycznego 
józefa piłsudskiego w warszawie.

Normy dla poszczególnych 
kategorii wiekowych

Wakacje – dobry czas na trening 
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Kronika sportowa

kronikę rozpoczynamy od 
dwóch smutnych wiadomości. 
28 kwietnia zmarł	Waldemar	BA-
SZANOWSKi. czterokrotny olim-
pijczyk z rzymu, Tokio, meksyku 
i monachium w podnoszeniu cię-
żarów. dwukrotny mistrz olimpij-
ski z 1964 i 1968 roku, pięciokrot-
ny mistrz świata i sześciokrotny 
mistrz europy. ustanowił aż 24 re-
kordy świata. najwybitniejszy pol-
ski sztangista i jeden z najlepszych 
na świecie. w 1969 roku wybrany 
został najlepszym sportowcem 
polski w plebiscycie przeglądu 
sportowego. przez 15 lat kariery 
sportowej był wierny barwom aZs 
awf warszawa, uczelni, której był 
absolwentem i pracownikiem na-
ukowym. po zakończeniu kariery 
sportowej pracował z kadrą indo-
nezji. po powrocie został szefem 
wyszkolenia w polskim Związku 
podnoszenia ciężarów, a w latach 
1999–2008 kierował europejską 
federacją podnoszenia ciężarów. 
był wielkim sportowcem i osobo-
wością. cieszył się ogromnym au-
torytetem i uznaniem.    



27 maja w brisbane w australii 
zmarła Małgorzata	DyDEK, jedna 
z najlepszych  w historii koszyka-
rek, olimpijka z sydney, mistrzyni 
europy z 1999 roku. miała 37 lat.

Zagrała w ponad 130 meczach 
reprezentacji polski (1992–2003), 
z którą w 1999 roku osiągnęła 
największy sukces zdobywając mi-
strzostwo europy. Została wów-
czas wybrana do pierwszej piątki 
turnieju i była najskuteczniejszą 
zawodniczką me (154 pkt).

Z olimpią zdobyła puchar ron-
chetti w 1993 roku, a w następ-
nym sezonie 3. miejsce w rozgryw-
kach pucharu klubowych mistrzyń 
europy (obecnie euroliga). wystę-
powała we francuskim uso Valen-
ciennes (1995–1996), hiszpańskim 
pool getafe madryt (1996–1998) 
i ros casares walencja (2007– 
–2008), focie porta/polpharma 
gdynia (1999–2005) i ummc  
jekaterynburg (2006–2007). była 
siedmiokrotną mistrzynią polski 
(1993, 1994, 1999–2003). czte-
rokrotnie zdobywała wicemistrzo-
stwo euroligi koszykarek (1998 
z pool getafe, 2002 i 2004 r. 
z lotosem gdynia, 2006 z ros ca- 
sares walencja). w 1999 roku 
uznano ją najlepszą zawodniczką 
europy w plebiscycie włoskiej la 
gazzetta dello sport. 

grała w amerykańskiej zawodo-
wej lidze koszykarek przez 10 lat 
(san antonio, connecticut), koń-
cząc karierę w los angeles sparks 
w 2008 r. do niej należy rekord 
wszech czasów ligi w liczbie blo-
ków (877) i średniej zablokowa-
nych rzutów (2,72 w meczu).



33. maraton warszawski od-
będzie się jako Memoriał	 Piotra	

Nurowskiego. w ten sposób 25 
września zostanie uczczona pa-
mięć jedenastego prezesa pkol, 
który zginął w katastrofie lotni-
czej w smoleńsku. „polski sport 
wiele zawdzięcza działalności pio-
tra nurowskiego i jego zaangażo-
waniu w rozwój idei olimpijskiej. 
maraton warszawski, jako jedna 
z największych imprez biegowych 
w polsce, stanowi odpowiednią 
okazję, by uczcić jego pamięć”  
– powiedział sekretarz generalny 
pkol adam krzesiński.



słoweniec Ales	PiPAN został no- 
wym trenerem reprezentacji polski 
koszykarzy. jest piątym zagranicz-
nym trenerem kadry, po serbie 
Veselinie maticu, swoim rodaku 
andreju urlepie, izraelczyku muli 
katzurinie oraz białorusinie igo-
rze griszczuku. umowę z polskim 
Związkiem koszykówki podpisał 
do końca września 2011 r. z opcją 
przedłużenia na kolejne dwa lata 
do eurobasketu, który odbędzie 
się w 2013 roku w słowenii.



Ewelina	 KOBRyN nie zagra 
w zespole koszykarek wnba new 
york liberty . środkowa reprezen-
tacji polski wraca do kraju i będzie 
przygotowywać się z kadrą do 
mistrzostw europy, rozpoczynają-
cych się 18 czerwca.



Katarzyna	SKOWROńSKA-DO-
LATA od nowego sezonu będzie 
grała w lidze chińskiej. po zdobyciu 
mistrzostwa Turcji z fenerbahce 
stambuł polska siatkarka przyjęła 
ofertę jednego z najmocniejszych 
chińskich klubów – evergrande 
kanton. dwukrotna mistrzyni eu-

ropy (2003, 2005) nie ukrywa, że 
już wcześniej myślała o grze w azji. 
dodatkowym argumentem przyję-
cia propozycji z chin był fakt, iż 
zespół trenuje jenny lang ping, 
jedna z najlepszych siatkarek w hi-
storii dyscypliny. podczas igrzysk 
olimpijskich w pekinie, lang ping 
poprowadziła reprezentację sta-
nów Zjednoczonych do srebrne-
go medalu.



siatkarki banku bps muszy-
nianka fakro zostały mistrzyniami 
polski. w trzecim spotkaniu zespół 
z muszyny pokonał w sopocie be-
niaminka aTom Trefl 3:1 (25:13, 

25:22, 17:25, 25:14) i wygrał fina-
łową rywalizację 3–0. To czwarty 
tytuł mistrzowski tej drużyny.



dziewięć medali wywalczyli 
reprezentanci polski w szermier-
czych mistrzostwach europy do 
lat 23 w kazaniu. mistrzem euro-
py został szpadzista piasta gliwice 
Mateusz	 NyCZ, a srebrne krążki 
były dziełem jego koleżanki „po 
fachu” Ewy	 Nelip oraz drużyny 
szablistek, w składzie: Małgorza-
ta	 Kozaczuk,	 Matylda	 Ostojska 
(obie aZs awf warszawa),	Kata-
rzyna	Kędziora (oś aZs poznań) 
i Marta	 Puda (Tms sosnowiec). 
srebrny medal zdobyła drużyna 
szpadzistek: e. nelip i katarzyna 
dąbrowa (obie aZs awf warsza-
wa), renata knapik (kks kraków) 
i dominika mosler (aZs awf ka-
towice. brązowe medale zdobyli 
szabliści: damian skubiszewski, 
maciej regulewski (obaj Tms 
sosnowiec), filip cieszkowski, 
michał kosman (obaj aZs awf 
warszawa)oraz m. kozaczuk i m 
puda w indywidualnej rywalizacji 
szablistek, florecistki w drużynie: 
– hanna i marta Łyczbińskie, iwo-
na olbromska (wszystkie sietom 
aZs awfis gdańsk)oraz martyna 
synoradzka (aZs awf poznań), 
szpadziści w drużynie: – piotr kru-
czek i filip broniszewski (obaj aZs 
awf kraków), paweł krawczyk 
(muszkieter gliwice) oraz m. nycz.



Adam	 WiERCiOCh, srebrny 
medalista olimpijski w drużynie 
z pekinu, wielokrotny medalista 
mistrzostw świata i mistrzostw 
europy w szpadzie, wychowanek 
i zawodnik piasta gliwice, zakoń-
czył karierę sportową. ostatnim 
występem adama był pokazowy 
turniej, rozegrany podczas mię-
dzynarodowego Turnieju szpa-
dowego w jego rodzinnych gliwi-
cach.
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1.  co w 1666 r. zniszczyło londyn w 80%
2. jedna z maskotek igrzysk olimpijskich w londynie
3.  nazwisko mistrzyni, która udzieliła wywiadu do 

tego numeru „olimpionika”
4. rzeka, nad którą położony jest londyn
5.  nazwisko trójskoczka, pierwszego medalisty igrzysk 

ery nowożytnej …
6. big ben to …
7.  miasto, gdzie po raz pierwszy w historii wciągnięto 

na maszt flagę olimpijską
8.		w czasie ii wojny światowej podczas bombardowa-

nia miasta londyńskie metro służyło za …
9.	najbardziej charakterystyczny pojazd londynu

10. konkurencja mai włoszczowsiej
11.  „fish and chips” to ryba, zielony groszek i …
12.  pałac … – oficjalna siedziba brytyjskich monarchów
13. bóg antycznych igrzysk olimpijskich
14. napój na „five o’clock” 
15.  imię etiopczyka, który na igrzyskach olimpijskich 

w rzymie przebiegł trasę maratonu boso
16. jedna z izb parlamentu brytyjskiego 
17. nazwisko autora popularnej, angielskiej kanapki
18. pokój boży w antycznej grecji
19.		Tower of london służyło jako: skarbiec, forteca, 

pałac, arsenał i …

Krzyżówkę opracowała Magda Dębska

OFERTA	EDUKACyJNA	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:  
10:00–12:00,12:00–14:00,14:00–16:00

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
  lekcja „ceremoniał olimpijski – wczoraj i dziś” dla szkół  

podstawowych i gimnazjalnych
 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.

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 14:00–16:00	(pon.–pt.)	
e-mail: akruszewska@pkol.pl

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)	560	37	86

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

Zwiedzanie wystawy czasowej

Finaliści konkursu edukacyjnego 
„Serce do serca” PEKIN 2008

Zajęcia na ergometrach  
wioślarskich

Spotkanie z olimpijczykiem Andrzejem Supronem

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów.

rozwiązanie krzyżówki prosimy przesyłać do dnia	30	września	2011	r.	na adres:
polski komitet olimpijski, ul. wybrzeże gdyńskie 4, 01-531 warszawa.

laureatami krzyżówki z marcowego wydania wkładki edukacyjnej „olimpionik“ zostali:

1. józef kowalczuk
2. agata wypior
3. anna Łukowska

przeczytaj uważnie „olimpionika”, a rozwiązanie krzyżówki będzie bardzo proste!
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