dodatek edukacyjny Magazynu Olimpijskiego

NR 3(6) listopad 2011

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
Olimpionik – dodatek edukacyjny Magazynu Olimpijskiego (ISSN 1506-0233),
wydawnictwo Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dostępny również na stronie
internetowej PKOl www.olimpijski.pl
Redakcja: Monika Czechowska, Magdalena Janicka, Grażyna Rabsztyn, Magdalena Dębska
Projekt okładki: Szymon Sikora
Opracowanie graficzne: Jolanta Krafft-Przeździecka
Druk: KRA-BOX drukarnia Offsetowa, 04-762 Warszawa, ul. Mrówcza 94b

OLIMPIONIK

Przed nami kilka miesięcy dosyć niesprzyjającej aury, ale
to nie powód do smutku. Przestrzegając zasad racjonalnego
odżywiania i nie rezygnując z aktywności fizycznej można
przez ten okres przejść w dobrym zdrowiu i w dobrej
kondycji. W tym numerze „Olimpionika” podpowiadamy
jak to zrobić. A na długie jesienne i zimowe wieczory
polecamy kilka ciekawych lektur. Przypominamy także,
jak literatura i sztuka powiązane są ze sportem olimpijskim
i zachęcamy do konkursów organizowanych przez Polski
Komitet Olimpijski.
Inspirującą częścią tego numeru „Olimpionika” są sylwetki
młodych, złotych medalistów tegorocznej letniej edycji
Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Trabzonie
oraz utytułowanych gwiazd sportu seniorów: Katarzyny
Rogowiec i Roberta Sycza. Mamy również garść
ciekawostek z Londynu – który w sierpniu przyszłego roku
będzie gospodarzem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich
oraz o Innsbrucku – który już w styczniu 2012 roku
będzie gospodarzem I Zimowych Młodzieżowych Igrzysk
Olimpijskich.
Redakcja „Olimpionika”
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Czy wiesz, że…

INNSBRUCK…
fot. E. Wawrynkiewicz

>> to austriackie miasto nad rzeką
Inn i stolica Tyrolu. Liczy sobie około
120 tys. mieszkańców.

>> pierwsze wzmianki o mieście
pochodzą z roku 1187, z których
dowiadujemy się, że jest to miejsce
na przełęczy Brenner, w którym zatrzymywali się podróżni wędrujący
z północnej Europy do Włoch.

>> Goldenes Dachl (Złoty Dach)
– symbol, a zarazem pamiątka panowania Maksymiliana I, zbudowany w 1500 r. z okazji ślubu cesarza
z Biancą Marią Sforzą z Mediolanu.
Wspaniały balkon ze złotym dachem powstał na specjalne życzenie cesarza, by stworzyć rodzinie
rządzącej miejsce do pokazywania
się i do spoglądania na poddanych.

przebudowywana. W 2001 r. została zburzona, a obecny charakterystyczny kształt nadała jej Zaha
Hadid, światowej sławy architekt
pochodząca z Iraku (jest również
autorką projektu Aquatics Center,
gdzie będą rozgrywane konkurencje pływackie w czasie igrzysk
olimpijskich w Londynie w 2012 r.).
Obiekt ma charakterystyczne położenie – wybieg nie jest płaski, lecz
kończy się przeciwstokiem. Taka
konstrukcja ma pozwolić skoczkom
szybciej hamować – nie ma tu dużo
miejsca, bo w sąsiedztwie trybun
znajduje się... cmentarz.

>> Alpenzoo – najwyżej położone europejskie Zoo (727 m n.p.m.).
Żyje w nim ok. 2000 zwierząt, których naturalnym środowiskiem są
Alpy. Ogród powstał w 1962 r.
>> podczas II wojny światowej
Innsbruck przetrwał 21 nalotów
bombowych (w latach 1943–
1945), które spowodowały w mieście znaczne zniszczenia.

>> w roku 1239 Innsbruck otrzymał prawa miejskie.

>> w Innsbrucku urodzili się
znakomici skoczkowie narciarscy:
Gregor Schlierenzauer i Andreas
Kofler.

>> pierwszą osobą, która dostrzegła wielorakie zalety ukrytego wśród
gór Innsbrucku, był cesarz Maksymilian I, który jako władca wstępujący na tron w 1493 r., wybudował
tam swój dwór i doprowadził do
złotych lat tego miasta.

>> Innsbruck był dwukrotnie
gospodarzem zimowych igrzysk
olimpijskich w 1964 i 1976r . Jest
również corocznym organizatorem
trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni.

fot. bergisel.info

>> Skocznia Bergisel skonstruowana została w 1927 r. i od
tamtego czasu była kilkakrotnie

fot. E. Wawrynkiewicz
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>> w dniach 13–22 stycznia
2012 r. Innsbruck będzie gospodarzem I Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich,
w których weźmie udział ponad
1000 zawodników, rywalizujących
w 7. konkurencjach sportowych
i 15. dyscyplinach. Młodzi sportowcy musieli uzyskać minima kwalifikacyjne ustalone przez międzynarodowe federacje danej dyscypliny.

INNSBRUCK

fot. IYOGOC

fot. sxc.hu

>> polskim Młodym Ambasadorem na ZMIO w Innsbrucku będzie
Luiza Złotkowska, brązowa medalistka olimpijska w łyżwiarstwie
szybkim z Vancouver. Młody Ambasador ma być „dobrym duchem”
ekipy, promować
wartości olimpijskie, dzielić się
własnymi
doświadczeniami
i aktywizować
młodzież w programach edukacyjno-kulturalnych, które będą
sprzyjały integracji oraz nawiązyniu nowych, międzynarodowych przyjaźni.
>> program kulturalno-edukacyjny towarzyszący I ZMIO będzie
składał się z 6 części:

fot. IYOGOC
fot. S. Sikora

>> Yoggl to oficjalna maskotka
młodzieżowych igrzysk. Jej twórcami są Florencia Demaría i Luis
Andrés z Argentyny, którzy wygrali międzynarodowy konkurs na
projekt. Yoggl to alpejska kozica,
która mieszka na stromych, górskich stokach otaczających olimpijskie areny Innsbrucku, Seefeld
i Kuhtai. Imię naszej sympatycznej
kozicy powinno być wymawiane
YOG. Wywodzi się ono z typowego tyrolskiego przezwiska Joggl,
które jest skrótem od bardzo popularnego imienia Jakob. Yoggl
jest mieszanką przezwiska „Joggl”
i skrótu YOG-Youth Olympic Games. Ze względu na swoje tyrolskie pochodzenie jest znakomitym przykładem budowania
świadomości i szacunku dla natury. Górska kozica reprezentuje
drogę życia i górski krajobraz regionu. Ubranko Yoggl – z kolorowymi pikselami – łączy tradycyjny
styl z nowoczesnymi elementami.
Natomiast je sportowy wygląd
odzwierciedla atletyczny aspekt

fot. S. Sikora

fot. IYOGOC

igrzysk, a młodzieńczy charakter
ma rozniecić wśród młodych ludzi
z całego świata entuzjazm i olimpijskie wartości: doskonałość, szacunek i przyjaźń. Yoggl jest barwnym przykładem motta igrzysk:
„Be part o fit” , czyli bądź częścią
igrzysk…
>> Apoloniusz
Tajner, prezes Polskiego Związku
Narciarskiego
i członek zarządu
Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
będzie Szefem
Misji Olimpijskiej w Innsbrucku.
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1. laboratoria prasowe – gdzie młodzi ludzie w sympatycznej i otwartej atmosferze będą mogli tworzyć
projekty medialne;
2. „Światowa Mila” – na tej interaktywnej platformie młodzież
z całego świata będzie miała szansę dowiedzieć się więcej o kulturze,
wierzeniach, edukacji kolegów z innych państw czy kontynentów;
3.„Bezpieczne środowisko” to wycieczki promujące ekologiczny styl
i ochronę środowiska;
4. sztuka – uczestnicy tych warsztatów mają poprzez taniec, muzykę czy sztukę nowoczesną, odkrywać szeroko pojętą kulturę państw
lub regionów.
5. współzawodnictwo sportowe
– młodzież będzie miała okazję spotkać się i porozmawiać ze
sportowcami – legendami sportu,
którzy opowiedzą im o swoich doświadczeniach;
6. imprezy towarzyszące – koncerty,
przedstawienia, warsztaty otwarte
dla wszystkich mieszkańców i gości
odwiedzających Innsbruck.
opr. Magda Dębska

Olimpijski Festiwal
Młodzieży Europy
(EYOF) został powołany
do życia przez Jacquesa
Rogge, przewodniczącego
Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego.
Impreza ma służyć
młodym sportowcom,
jako płaszczyzna szlachetnej
rywalizacji i de facto
ma być przedsmakiem
seniorskich igrzysk
olimpijskich. To tu po raz
pierwszy młodzi ludzie
z całej Europy mają okazję
zetknąć się z historią
i tradycją olimpijską.
Pierwsza letnia edycja
EYOF odbyła się w 1991 r.
w Brukseli, a zimowa
w 1993 r. we włoskiej
miejscowości Aosta.
Polska była raz
gospodarzem zimowych
EYOF – w 2009 roku
zawody młodzież
rywalizowała w BielskuBiałej, Cieszynie, Tychach
i w Wiśle.

fot. M. Dębska
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Trabzon 2011
O

limpijskie Festiwale Młodzieży Europy odbywają
się co dwa lata. Organizacja każdej edycji jest powierzana
przez Zgromadzenie Generalne
Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) danemu narodowemu
komitetowi olimpijskiemu. Program sportowy i wiek uczestników
(15-18 lat) określa każdorazowo
dla danej dyscypliny Komitet Wykonawczy EOC. Zasady uczestnictwa ustala „Karta Festiwalu”, zaaprobowana przez Zgromadzenie
Generalne EOC. Regulamin sportowy musi być akceptowany przez
międzynarodowe lub europejskie
federacje sportowe. Federacje
sportowe danej dyscypliny wskazują zawody, które będą kwalifikacją na EYOF.

TRABZON 2011

fot. M. Koszewska
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W tym roku gospodarzem XI letniej edycji Festiwalu było tureckie
miasto Trabzon. W zawodach wzięło udział 4000 zawodników z 49
krajów Starego Kontynentu. Nasza
reprezentacja, pod przewodnictwem Ireny Szewińskiej – członkini Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, naszej
najlepszej lekkoatletki – liczyła 103
osoby, w tym 79 zawodników,

którzy startowali w ośmiu dyscyplinach: lekkoatletyce, gimnastyce,
kolarstwie, piłce siatkowej, tenisie
ziemnym, pływaniu, judo i piłce
ręcznej. Zabrakło jedynie reprezentacji w koszykówce.
Nasza reprezentacja zakończyła
Festiwal z dorobkiem 8 medali:
złoto (2)
TOBIASZ LIS – kolarstwo
PHILLIP GRESK i KAMIL
MAJCHRZAK – tenis (debel)
srebro (1)
ADAM TRUDZIŃSKI – kolarstwo
brąz (5)
JERZY TWAROWSKI – pływanie
MACIEJ HOŁUB – pływanie
MATEUSZ NACHTMAN
pływanie – sztafeta 4x100 m
stylem zmiennym w składzie:
MACIEJ HOŁUB, JAN HOŁUB,
JERZY TWAROWSKI i ŁUKASZ
BIELECKI
BEATA PACUT – judo
Doświadczenia z poprzednich
Olimpijskich Festiwali Młodzieży
Europy pokazują, iż wielu medalistów tej imprezy z powodzeniem
kontynuuje swoje sukcesy w karierze seniorskiej. Obok przedstawiamy sylwetki trzech złotych
medalistów z Trabzonu. Warto
zapamiętać ich nazwiska. Może za
kilka lat to dla nich na igrzyskach

OLIMPIJSKIE FESTIWALE MŁODZIEŻY EUROPY

dzyrzeczu. Moim wielkim marzeniem jest zostać bardzo dobrym
kolarzem zawodowym.
Od 1 września 2011 r. Tobiasz
uczy się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Świdnicy.

TOBIASZ LISZ
cel – kolarstwo zawodowe
Urodził się 14 marca 1995 r.
w Opolu. Mieszka z rodzicami: Lilianą i Krystianem oraz trzema młodszymi siostrami w Tarnowie Opolskim. Od urodzenia Tobiasz był
bardzo ruchliwym dzieckiem. Nauczył się chodzić gdy miał 9 miesięcy, a dopiero później zaczął
raczkować. W wieku 3 lat jeździł
rowerem na dwóch kółkach, a na
jednym kółku już rok później. Tobiasz uwielbiał jeździć BMX-em,
którego rodzice kupili mu gdy miał
6 lat. Bardzo często usypywał na
podwórku górki, przez które potem skakał. Niestety, nie obyło się
wówczas bez urazów, bo nie każdy skok był udany – dosyć często
miał którąś z rąk w gipsie.
W pierwszej klasie podstawówki Tobiasz chodził na treningi karate. Jednak po roku doszedł do
wniosku, że sporty walki go nie interesują i chciał coś zmienić. Przez
kilka miesięcy próbował tańca disco, a potem breakdance.
W czwartej klasie po raz kolejny zmienił zainteresowania. Jak
większość chłopców w tym wieku – chciał być piłkarzem. Przez
rok bronił w drużynie piłkarskiej
w Tarnowie Opolskim. Należał
również do szkolnej drużyny harcerskiej „Łazinogi”. Kolarstwem
zainteresował się w wieku 12 lat.
Kolegę jeżdżącego w klubie „Ziemia Opolska” wypytał o wszystkie
szczegóły treningów kolarskich
i prosił go, żeby zapytał trenera czy będzie mógł przyjechać
kiedyś na trening. Pojechał raz,
drugi i trzeci. W końcu, w styczniu 2008 roku został przyjęty do
klubu, a już na początku lutego
pojechał swój pierwszy wyścig,
którego, niestety, nie ukończył
z powodu defektu roweru.
W lipcu 2011 roku został powołany do Reprezentacji Polski
na Letni Festiwal Olimpijski Mło-

fot. M. Dębska

olimpijskich zostanie zagrany Mazurek Dąbrowskiego.

dzieży Europy w tureckim Trabzonie. O swoim pierwszym poważnym starcie Tobiasz powiedział:
– Był to dla mnie najważniejszy start w mojej dotychczasowej
„karierze”. Wiedziałem, że muszę
dać z siebie wszystko i wypaść jak
najlepiej, żeby choć troszkę być
zauważonym w Europie. I udało
się – 27 lipca rano wygrałem eliminacje, a po południu zwyciężyłem w ciężkim i męczącym finale.
Byłem bardzo szczęśliwy z tego
zwycięstwa. Cały czas spędzony
w Turcji był niesamowitym przeżyciem i przygodą.
Dwa tygodnie po powrocie
do domu, Tobiasz wziął udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w kolarstwie torowym
w Pruszkowie.
– Pierwsze dwa dni szły mi opornie i ciężko, ale trzeciego dnia nie
było na mnie mocnych. Wystartowałem w wyścigu punktowym. Po
zaciętej walce zwyciężyłem i zostałem Mistrzem Polski w tej konkurencji. Był to mój drugi medal
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży. Przed rokiem wywalczyłem srebro na szosie w Mię-

KAMIL MAJCHRZAK
cel – czołowy tenisista świata
Urodził się 13 stycznia 1996
roku w Piotrkowie Trybunalskim.
W tenisa ziemnego zaczął grać
mając niespełna osiem lat. Już
dwa lata później rywale musieli się
z nim liczyć w rozgrywkach wojewódzkich i turniejach ogólnopolskich. Kariera Kamila przyspieszyła
zdecydowanie w roku 2007, gdy
zaczął współpracować z trenerem
Maciejem Wściubiakiem, z którym
trenuje do dzisiaj.
Już po niespełna roku Kamil
zaczął wygrywać ogólnopolskie
turnieje klasyfikacyjne, zdobył
również złoty medal w grze podwójnej Mistrzostw o Puchar PZT
w kategorii do lat 12. Rok później
znalazł się w kadrze Polski do lat
14, koordynowanej przez trenera
Jarosława Krajowskiego Kukiela.
Piotrkowianin z roku na rok odnosi coraz większe sukcesy na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Już ubiegły sezon dla Kamila
był znakomity, uwieńczony złotym
medalem Mistrzostw Europy w deblu oraz srebrnym medalem Drużynowych Mistrzostw Europy U14.
W kraju zawodnik piotrkowskiego PKTZ Winner po zdobyciu trzech srebrnych medali zimą
(drużynowo, w singlu i deblu) latem dopiął swego i zdobył złoty
medal Mistrzostw o Puchar PZT
w grze pojedynczej.
W sezonie 2010/2011 Kamil
zmienił kategorię wiekową na
juniorów młodszych. Koordynatorem kadry w starszych kategoriach młodzieżowych jest trener
Henryk Kornas, który również regularnie powołuje Kamila.
Miniony sezon to kolejne międzynarodowe i krajowe sukcesy.
Największym z nich było zdo-
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fot. M. Dębska
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bycie złotego medalu dla Polski
podczas EYOF w Trabzon. To sukces w deblu, wspólnie z Philipem
Greskiem. Kilka dni wcześniej
podopieczny Macieja Wściubiaka
sięgnął po złoty medal w singlu
podczas Mistrzostw Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.
Prywatnie Kamil jest normalnym
nastolatkiem, starającym się pogodzić obowiązki szkolne z coraz
bardziej wyczynowym uprawianiem sportu. Szkołę Podstawową
Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim
ukończył z wyróżnieniem. Jednym z jego większych osiągnięć
pozasportowych było zwycięstwo
w konkursie organizowanym w ramach projektu „Szkoła bez przemocy”. Przez kilka lat utytułowany
młody tenisista trenował również
koszykówkę. W roku 2008, wspólnie z zespołem UMKS Piotrcovia,
zdobył tytuł Mistrza Województwa. Po dwóch latach w barwach
szkolnej drużyny Gimnazjum Nr 3
z Piotrkowa Trybunalskiego dotarł
do finału wojewódzkiego Orlikowej Ligi Mistrzów, gdzie zdobył
brązowy medal.
W życiu tenisisty nie ma jednak
czasu na dyskoteki, zielone szkoły
czy wycieczki. Trudno również znaleźć czas na inne zainteresowania.
Mimo już sporych sukcesów Kamil

pozostał skromny. Wyróżnia go pracowitość oraz fakt, że szybko adaptuje się w nowym środowisku
i rzadko narzeka. Ma sprecyzowane plany na przyszłość. Jeżeli
zdrowie dopisze i znajdzie się jakiś
sponsor może stać się czołowym
tenisistą świata.
PHILLIP GRESK
cel – po tenisie będzie
dziennikarstwo
Urodził się 18 kwietnia 1996 r.
w Warszawie. Mama Magdalena
pochodzi z Elbląga, a tata Tom
ze Stanów Zjednoczonych (od
półtora roku ma również obywatelstwo polskie). Phillip zaczął się
uczyć gry w tenisa w wieku 4 lat,
w szkółce Bożeny Kniaginin. Był
zawsze bardzo wysokim chłopcem, więc rodzice uznali, że jest
gotów do tak ciężkich treningów.
Zawsze towarzyski, uśmiechnięty, urodzony optymista, uwielbiał
zajęcia organizowane dla grupy
dzieci. W 2003 roku zaczął trenować w KS Warszawianka.
Kiedy miał 7,5 roku rodzice
podjęli decyzję o wyjeździe syna
na Florydę, gdzie rozpoczął treningi w słynnej Akademii Bollettieriego w Bradenton, a następnie
w szkole Krucka i Eagletona. Przez
7 lat trenował w USA, przyjeżdżał latem i zimą na turnieje do

Polski. Przez ten czas próbował
również gry w baseball, trenował
pływanie, a nawet boks!!! Zawsze
interesował się sportem, a pobyt
w USA przyczynił się dodatkowo
do wielkiej fascynacji footballem
amerykańskim i baseballem.
Od 5 lat Phillip uczy się w szkole amerykańskiej przez internet,
dzięki czemu jest w stanie pogodzić treningi, szkołę i turnieje.
Od sierpnia tego roku rozpoczął
współpracę z trenerami z małej
akademii tenisowej w Sant Cugat
w pobliżu Barcelony.
Jak na swój wiek Phillip jest
dość wysoki – obecnie ma 201 cm.
Taki wzrost jest oczywiście olbrzymim plusem, ale ma też słabe
strony. Phillip musi dużo czasu poświęcać na ogólny rozwój fizyczny,
by uczyć się panować nad swoim
rozmiarem i siłą. Wielu trenerów
uspakaja, iż wysoki wzrost z czasem zacznie bardziej pomagać niż
przeszkadzać. Na pewno pomógł
podczas EYOF w Trabzonie, gdzie
wspólnie z Kamilem Majchrzakiem zdobył złoty medal w deblu.
Młody zawodnik dołączył tym samym do grona znakomitych sportowców, jak chociażby Katarzyna
Skowrońska, Paweł Korzeniowski
czy Gabriela Szabo, którzy rozpoczynali swoje piękne kariery
podczas poprzednich Olimpijskich
Festiwali Młodzieży Europy. Warto
również wspomnieć, iż w zeszłym
roku Phillip i Kamil wywalczyli złoty medal w Indywidualnych Mistrzostwach Europy do lat 14.
Jak każdy chłopak w tym wieku, Phillip lubi grać na konsolach
(zwłaszcza sportowych) i słucha
muzyki. Uwielbia oglądać sport
w TV. Ma nadzieję, że po zakończeniu swojej kariery tenisowej
będzie pracował jako dziennikarz
sportowy. Rozważa również studia w Stanach Zjednoczonych,
gdzie będzie mógł zdobyć zawód, a także skorzysta z możliwości trenowania i reprezentowania
jednego z amerykańskich collegów.
opr. Magda Dębska
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STULECIE MIĘDZYNARODOWYCH
OLIMPIJSKICH KONKURSÓW SZTUKI

Nie ma sportu
bez piękna
Wskrzesiciel nowożytnych igrzysk olimpijskich
– francuski baron Pierre de Coubertin, na wzór
starożytnej Grecji, gdzie agonom (zawodom) sportowym
towarzyszyły agony artystyczne, współcześnie również
obok atletów widział rywalizujących ze sobą piewców
pięknego słowa, mistrzów dłuta, pędzla, gigantów
słuchu absolutnego oraz architektów. Ten „pięciobój
Muz” był dyscypliną olimpijską od 1912 roku, od
igrzysk w Sztokholmie do 1948 roku do igrzysk
w Londynie. W przyszłym roku olimpiady kulturalne
będą obchodziłyby swoje 100-lecie.

M

iędzynarodowy Komitet
Olimpijski wyłączył sztukę
z dyscyplin olimpijskich
po 1948. Powodem, dla którego
tak się stało, było przekonanie, że
artyści są profesjonalistami i nie
powinni w związku z tym rywalizować ze sportowcami amatorami. Jednak MKOl nie zrezygnował
z idei, by sztuka nadal towarzyszyła igrzyskom. Do dzisiaj organizowane są wystawy sztuki, których
tematem jest sport. Zyskały one
nazwę olimpiad kulturalnych.

Współbycie sztuki i sportu
pięknie wpisuje się w myśl, że
sport, sztuka oraz kultura są filarami współczesnego olimpizmu.
Idea kalokagathii, czyli harmonijnego połączenia wysiłku duchowego i cielesnego – wspólnej dla
starożytnych Greków i Coubertin’a

Gdy w latach 30. i 40. w Europie zaczął rozwijać się faszyzm,
sport znalazł się w służbie polityki
(igrzyska w Berlinie 1936) – drogi sportu i sztuki zaczęły się rozchodzić. Spece od propagandy
w faszystowskich Niemczech oraz
Włoszech zorientowali się bowiem szybko, że dzięki konkursowi mogą przemycać ideologiczne
treści. W tej atmosferze wielkim
sukcesem był w Berlinie brązowy
medal Jana Parandowskiego, który w olimpijskim konkursie sztuki i literatury zdobył za powieść
„Dysk olimpijski”. Dzieło Parandowskiego obroniło się samo,
a jury doceniło prawdziwe wartości. Sytuacja polityczna po II wojnie światowej nie była stabilna,
a igrzyska w zasadzie już nigdy nie
osiągnęły wymiaru ekecheirii, czyli
„pokoju bożego”.

W pierwszych konkursach
sztuki nie startowało wielu
artystów. W 1912 roku wpłynęła tylko jedna praca poetycka,
a jej autorem był sam inicjator
nowożytnych igrzysk olimpijskich.
„Oda do sportu” Coubertina zdobyła zasłużenie złoty medal, gdyż
jest pracą o dużej wartości literackiej. Dopiero od czasu igrzysk
w Londynie (1924) konkursy artystyczne nabrały rozpędu. Program
ich obejmował malarstwo, literaturę, rzeźbę, muzykę i architekturę.
W historii olimpijskich konkursów sztuki 8 medali zdobyli Polacy:
3 złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Na
igrzyskach w Amsterdamie (1928)
pierwszym złotym medalistą został

Stanisław Ostoja-Chrostowski – Fregata. Brązowy medal
w Olimpijskim Konkursie Sztuki, Berlin 1936 r.
Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

– współcześnie wyraża się również
w oprawie i przebiegu ceremonii
otwarcia oraz zamknięcie igrzysk.
Ich twórcy i reżyserzy sięgają do historii sportu, kultury oraz dziejów
krajów organizujących olimpijskie
zawody, by głęboko poruszyć widzów na całym świecie.

Jerzy Bandura – Kraul. Wyróżnienie w Olimpijskim Konkursie Sztuki,
Londyn 1948. Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
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Kazimierz Wierzyński, za zbiór
wierszy „Laur olimpijski”. Na tych
samych igrzyskach dysk najdalej
rzuciła Halina Konopacka. Tych
dwoje medalistów łączył nie tylko
sukces. On – niegdyś lekkoatleta,
ona w głębi serca i domowego zacisza – poetka. Wkrótce wydała tomik „Któregoś dnia”. Do tej dwójki
dołączył Władysław Skoczylas,
brązowy medalista za cykl akwarel.
Był to wielki sukces dla Polski.

Polski Komitet Olimpijski
od 1928 roku organizował
Krajowe Olimpijskie Konkursy
Sztuki, które poprzedzały igrzyska
i jako jeden z nielicznych komitetów olimpijskich, kontynuował
tradycję tych konkursów do 1992
roku. Po ośmioletniej przerwie
PKOl ponownie przystąpił do organizacji Krajowych Konkursów
Sztuki jako krajowych etapów Międzynarodowych Konkursów Sztuki organizowanych przez MKOl
(w cyklach 4-letnich) od 2000 roku. Tytuł tegorocznego konkursu
to „Sport i olimpijskie wartości:
doskonałość, przyjaźń i szacunek”.
PKOl wyróżniał artystów w wielu
dziedzinach. Większość nagrodzonych prac znajduje się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Ale to nie jedyny konkurs
przeprowadzany przez PKOl, chociaż o najdłuższej tradycji.
Od 1969 roku, również co cztery
lata, za wybitne osiągnięcia artystyczne nagradza twórców w do-

Z A P R O S Z E N I E

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
zaprasza
• uczniów szkół gimnazjalnych
do udziału w konkursie edukacyjnym
pt. „W drodze do Londynu 2012”
• uczniów szkół podstawowych
do udziału w konkursie plastycznym
pt. „Moje Igrzyska Olimpijskie”
Partnerem konkursu jest londyńska szkoła
Greig City Academy
Regulamin konkursów dostępny jest na stronie
www.olimpijski.pl w zakładce Edukacja Æ Konkursy
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej
Ministra Sportu i Turystyki
oraz
Związku Polskich Artystów Plastyków
– Okręg Warszawski

Sukcesy Polaków w Międzynarodowych Olimpijskich Konkursach Sztuki.
1928

Amsterdam

ZŁOTO – Kazimierz Wierzyński (literatura) „Laur olimpijski”
BRĄZ – Władysław Skoczylas (malarstwo) cykl akwarel „Łucznik II (stojący)”,
„Łucznik II (klęczący)”, „Jeleń św. Huberta”, „Diana”.

1932

Los Angeles

ZŁOTO – Józef Klukowski (rzeźba) , „Wieńczenie zawodnika”.
SREBRO – Janina Konarska (malarstwo) „Narciarze”

1936

Berlin

SREBRO – Józef Klukowski (rzeźba) „Piłka nożna”
BRĄZ – Jan Parandowski (literatura) „Dysk olimpijski”
BRĄZ – Stanisław Ostoja-Chrostowski (malarstwo) „Certyﬁkat Klubu
Jachtingowego”

1948

Londyn

ZŁOTO – Zbigniew Turski (muzyka) „II Symfonia Olimpijska”

KONKURSY PKOL
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Konkursy
Polskiego Komitetu
Olimpijskiego
im. Jana
Parandowskiego

wolnej dziedzinie sztuki Wawrzynami Olimpijskimi: złotym, srebrnym
i brązowym.

Pod patronatem MKOl
w Hiszpanii od 1969 roku organizowane były biennale „Sport
w sztukach pięknych”. Tutaj w 1973
roku wielki sukces odniósł Kazimierz Karpiński, który otrzymał
Złoty Medal Honorowy – główną
nagrodę Biennale za rzeźbę „Następny rekordzista”. Artyści, którzy
wygrają etap krajowy, będą mogli
zaprezentować się podczas igrzysk
w Londynie (2012). Konkurs obejmuje dziedziny: architekturę, literaturę, muzykę, rzeźbę, fotografię
oraz malarstwo.
Dokonań, medali, wyróżnień
i dyplomów, prac o wielkiej wartości artystycznej i (sic!) sportowej
na arenie polskiej i międzynarodowej jest wiele. Historia tych osiągnięć, sylwetki twórców do dzisiaj
inspirują. Miała rację Konopacka,
gdy mówiła, że „nie ma sportu
bez piękna”.
Kasia Deberny

fot. S. Sikora

Alfons Karny – Dziewczynka ze skakanką. I nagroda
w Krajowym Olimpijskim Konkursie Sztuki, 1932 r.
Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Ogólnopolskie konkursy o tematyce olimpijskiej
im. Jana Parandowskiego organizowane są od
1989 roku przez Polski Komitet Olimpijski przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji
Narodowej (2001), Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu (2002-2007), MEN (2008) i od 2009 roku
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Konkurs od ponad
20 lat cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży
szkolnej. Od początku do konkursów zgłoszono
ponad 14 000 opowiadań.

Laureaci 21. Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie (2011).

T

o skierowane do młodzieży szkolnej przedsięwzięcie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest we współczesnej kulturze olimpijskiej jedynym
nieokazjonalnym konkursem na opowiadanie o tak długiej tradycji.
Jest też najstarszym w Rzeczpospolitej konkursem na utwór prozatorski
cieszący się zainteresowaniem od ponad dwudziestu lat. Najstarsi laureaci
konkursów dawno więc już weszli w życie dojrzałe – ci co zdobywali pierwsze wyróżnienia mając po czternaście wiosen, dziś liczą sobie 35 i 36 lat.
Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie, organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.

OLIMPIONIK

fot. S. Sikora (2)
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Laureaci 20. Konkursu im. Jana Parandowskiego
na opowiadania olimpijskie (2010).

Prace laureatów nie giną w archiwum
Komisji oceniającej. Te najlepsze
prezentowane są po rozstrzygnięciu
kolejnych edycji konkursu m.in.
w „Magazynie Olimpijskim”,
„Płomyczku”, „Quo vadis?”
(kwartalnik artystyczny i naukowy).
Opowiadania laureatów konkursu (od
roku 2001) publikowane są w kolejnych
tomach w serii Wydawnictwa Heliodor,
pod nazwą – Olimpijczycy – Artyści,
pod redakcją Krzysztofa Zuchory.
Dotychczas ukazały się:
„Serce stadionu” (2001)
„Prawda stadionu” (2002)
„Światło stadionu” (2003)
„Radość stadionu” (2005)
„Stadiony nadziei” (2006)
„Stadiony marzeń” (2007)
„Stadiony wyobraźni” (2008)
„Stadiony w słońcu” (2009)
„Stadion ze słów” (2010)
„ Siła marzeń” (2010)
„Na skrzydłach marzeń” (2011)
Zachęcamy do lektury tych opowiadań.
Dla niejednego młodego czytelnika
mogą się one okazać cennym
drogowskazem wyboru drogi życiowej,
również tej sportowej. Będą
z pewnością przykładem wartości,
zgodnie z którymi powinno się
budować relacje z otoczeniem. Dla
nauczycieli to znakomite narzędzie
dydaktyczne.

Laureaci 3. Międzynarodowego Konkursu MKOl pt. „Sport i literatura” 2009 : Anna Wójcik – Gimnazjum
nr 23 we Wrocławiu (kat.12–18 lat ), nauczycielka Janina Wadowska oraz Mateusz Gawora – Szkoła Podstawowa
nr 3 w Bełchatowie (kat. do 12 lat), nauczycielka Maria Stasiak.

Konkurs zapewne nie budziłby tak szerokiego zainteresowania młodzieży, gdyby nie jego wieloletnie grono przyjaciół: Elżbieta Prusinowska (polonistka), Tadeusz Rożej (pracownik ministerialny administracji państwowej), Renata
Susałko (dziennikarka sportowa Polskiego Radia), Magdalena Janicka (dziennikarka sportowa), Krzysztof Zuchora (nauczyciel akademicki, poeta, etyk), Roman Knapik (restaurator wspierający gospodarzy i gości konkursu od lat dwudziestu), Ryszard Kosobudzki (przedsiębiorca z Braniewa), Anna Orlicka-Sapa
i Janusz Sapa – edytorzy i wydawcy znanego w kraju „Płomyczka” (założonego
w 1917 roku), jednego z pierwszych pism dla dziewcząt i chłopców w Polsce.
Uczestnicy konkursu piszą opowiadania w dowolnej formie artystycznej (maksymalnie 8 stron maszynopisu). Warunkiem jest, aby jego treść eksponowała takie wartości jak: własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich
zwycięzców lub przegranych, zasada fair play i szacunek dla innych, radość
z wysiłku i zwycięstwo nad sobą, równowaga między ciałem a umysłem. Jak
dojrzale młodzi ludzie postrzegają te wartości, widać w treści nadsyłanych do
PKOl prac. Niektóre są na wyjątkowo wysokim poziomie.
Nauczycieli namawiamy do zachęcenia swoich podopiecznych do pisania
opowiadań, a uczniom życzymy „lekkiego pióra”.
Więcej informacji o Konkursie im. Jana Parandowskiego można znaleźć na
stronie PKOl – www.pkol.pl pod hasłem konkursy i w zakładce EDUKACJAkonkursy oraz na stronie „Płomyczka” – www.plomyczek.amos.waw.pl
Magdalena Rejf

KONKURS IM. JANA PARANDOWSKIEGO

Syzyfa trzeba widzieć
szczęśliwym
„Narty niosły nas coraz szybciej. Dojechaliśmy do
progu, wybicie i już jesteśmy w górze. Pod nartami
zobaczyłem wierzchołki świerków, a potem mój
szpital, łóżko, a w nim samego siebie i rodziców, takich
smutnych, rozczarowanych, pogrążonych w głębokim
żalu. Pomyślałem, dlaczego oni się tak zachowują?
Czemu nie cieszą się razem ze mną? Przecież ja lecę,
wysoko i daleko[…]”.

W

XXXI konkursie na opo
wiadanie olimpijskie im.
Jana Parandowskiego
wyłoniono najlepsze prace autorów w wieku od dziesięciu do
szesnastu lat. Właśnie jestem po
ich lekturze. Mały, żółty tomik
opowiadań leży w torbie pod stołem, który stał się tego wieczoru
miejscem dyskusji i sporów pomiędzy mną i moimi przyjaciółmi. W pewnym momencie zapytałem ich o to samo, o co pytali
sędziowie konkursu – o sport. Nie
wspominałem o „ideach olimpizmu”, „istocie rywalizacji” i tym
podobnych. Całe pole wypowiedzi należało do nich. Podkreślili
ciężką prace, medialny sukces
i sławę gwiazd, bogactwo profesjonalistów i współczucie dla
przegranych, którzy stracili swoje najlepsze lata. Ich naprędce
nakreślone opowiadanie diametralnie różniło się od tych będących powodem naszej rozmowy.
Zdałem sobie sprawę z wielkości
moich dłoni, zarostu na twarzy
i zamglonych spojrzeń moich
przyjaciół. Zamiast słonia zjedzonego przez węża, zobaczyliśmy
zwykły kapelusz...

„Na skrzydłach marzeń”, bo
takim tytułem zaczerpniętym
z jednego z opowiadań, została
nazwana ta mała antologia, która
zawiera dziewiętnaście krótkich
form literackich, o bardzo zróżnicowanej formie. W niektórych
sport znajduje się na pierwszym
miejscu, jako pasja przyćmiewająca wszystko pozostałe. W innych jest tłem historii o miłości,
cierpieniu, nadziei – codziennych
ludzkich problemach. Tom zachwyca różnorodnością technik
literackich, stosowanych przez
młodych twórców.
Dzieci zdają się w ogóle nie
dostrzegać rynkowych aspektów
sportu. Jest on dla nich alegorią życia, euforycznym pędem ku
wolności. Fascynuje ich szybkość,
przestrzeń, możliwość ucieczki
od codziennych problemów, lub
dokładnie odwrotnie, przezwyciężenie ich poprzez walkę z samym sobą. Najbardziej przyciąga
uwagę właśnie ta metaforyczność
sportowych przeżyć. Śmierć bliskich osób wiąże się z przegraną.
Jest to punkt, w którym bohaterowie kilku opowiadań z tego
tomiku stają na rozdrożu. Kon-

frontacja, zarówno z otaczającym
światem jak i sobą samym, wymaga od człowieka wybrania określonej postawy – uległości i walki. Tu
właśnie idee znajdujące się u samych podstaw olimpizmu pozwalają przekuć porażkę w bodziec do
walki o wygraną. Życie sportowca
jest pełne wyrzeczeń i bólu. Na
szalę stawia się zdrowie i czas,
do których nie da się powrócić.
Nagrodą jest chwila, ekstatyczna,
będąca streszczeniem i kwintesencją przebytej drogi. Dla dzieci
najcenniejsza jest ta droga. Praca
nad sobą staje się źródłem siły zarówno fizycznej, jak i tej drzemiącej w ludzkiej psychice.
Trud może być szczęściem, zawierać w sobie magię, przypominać lot. Syzyf napina mięśnie.
Tego dnia kamień jest cięższy niż
zazwyczaj. Kiedyś jednak będzie
szczyt, na którym wieje chłodny
wiatr, a inne góry giną nisko pod
stopami. Kamień spadnie. Ten kamień zawsze spada, niezależnie od
tego, czy pcha go Syzyf, czy jeden
z moich przyjaciół. To, co odróżnia
ich od Syzyfa i dziewiętnastu autorów dziecięcych opowiadań, to
przekonanie, że na szczycie, gdzieś
wysoko i daleko wychodzi się poza
siebie i jest się naprawdę wolnym.
Artem Poliszczuk
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jesienią
i zimą
Okres jesienno-zimowy to czas sprzyjający brakowi witalności, złemu
samopoczuciu i spadkowi odporności. Dni stają się coraz krótsze, brakuje
nam słońca, jest coraz chłodniej i znacznie łatwiej jest o przeziębienie.
Nasz układ odpornościowy jest wystawiony na ciężką próbę. Dlatego
też, w tym okresie szczególnie istotne jest odżywianie się według zasad
zbilansowanej diety, zarówno pod kątem odżywczym jak i energetycznym.
Prawidłowa dieta pomaga nam bowiem czuć się lepiej!

P

rodukty spożywcze zawierają, w różnych ilościach i proporcjach, niezbędne składniki
odżywcze. Nie ma jednak takiego,
który dostarczałby wszystkich
składników pokarmowych w odpowiednich ilościach. Dlatego, by
nie dopuścić do powstania niedoborów należy w codziennym
jadłospisie uwzględnić produkty ze wszystkich grup: produkty zbożowe, warzywa i owoce,
mleko i jego przetwory, produkty
będące źródłem białka. Zasada
urozmaicenia powinna dotyczyć
wszystkich posiłków.

Jedz owoce i warzywa
Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, bardzo istotnymi
składnikami odżywczymi są witaminy i składniki mineralne, których nie powinno zabraknąć w dobrze zbilansowanej diecie. Głównym ich źródłem są warzywa
i owoce, dlatego szczególnie istotne jest spożywanie produktów
z tych grup. Pamiętajmy, że zgodnie z tzw. „Talerzem Zdrowia”
opracowanym w ramach Rady ds.
Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, każdy

Twój posiłek w ciągu dnia powinien zawierać porcję warzyw lub
owoców. Ta zasada dotyczy nie
tylko sezonu letniego, choć wielu
z nas, niestety, wraz z końcem lata
znacznie ogranicza spożywanie
produktów z tej grupy.
Nie rezygnujmy z warzyw i owoców, tym bardziej, że na jesień przypadają zbiory wielu smacznych
i bogatych w składniki odżywcze
gatunków i odmian! Wtedy to
właśnie mamy największą dostępność warzyw dyniowatych – m.in.
kabaczki, patisony, cukinie oraz dynie. Równie cenionym warzywem

tego sezonu jest bakłażan, który
nadaje się zarówno do pieczenia,
smażenia jak i duszenia w potrawach warzywnych i mięsnych.
Na jesieni zbierane są również
wszystkie warzywa kapustne,
które w polskiej kuchni zajmują
bardzo ważne miejsce oraz warzywa korzeniowe: pietruszka,
marchew czy buraki. W październiku zbieramy również szpinak
z letniego siewu.
Z wielu warzyw czy owoców jesiennych można przyrządzić również marynaty lub przetwory, które
będą doskonałym uzupełnieniem
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w sezonie zimowym są również
mrożonki, które są równie wartościowe pod względem odżywczym co produkty świeże. Nie zapominajmy również o warzywach
kiszonych (ogórki, kapusta).

Bądź aktywny
bez względu na pogodę
Zdrowy styl życia to połączenie zbilansowanego odżywiania z aktywnym trybem życia.
Zimno na dworze powoduje, że
niestety, wielu z nas w okresie
jesienno-zimowym chętniej spędza czas w zaciszu domowym,

na kanapie przed telewizorem,
zamiast poświęcić parę chwil
dziennie na ćwiczenia. A przecież
jesień i zima to wspaniała, niepowtarzalna okazja do białego szaleństwa! Śnieg i mróz dają nam
wiele możliwości dla ruchu na
świeżym powietrzu, który znacznie wzmocni naszą odporność.
Świetnym sportem zimowym jest
narciarstwo. Równie atrakcyjne są
łyżwy, a dzięki temu, że sztuczne lodowiska są dostępne prawie w każdym mieście, nie jest
to sport tylko na ferie. W trakcie
wypadu poza miasto spróbuj
również snowboardu – to coraz
bardziej popularna w Polsce dyscyplina „białego szaleństwa”. No
i są jeszcze sanki!
A tym, którym nie straszne są
mrozy i padający śnieg, polecamy również jogging czy zwykły
spacer. Zmarzluchów zachęcamy
natomiast do całorocznych form
aktywności takich jak pływanie
albo fitness.
Marta Tomaszewska-Pielacha
dyrektor ds. żywności i żywienia
Polska Federacja
Producentów Żywności
Związek Pracodawców

fot. sxc.hu (3)

naszej diety w zimie. Powidła, dżemy czy kompoty przygotowywane
z jabłek, gruszek i ze śliwek będą
przepysznym wspomnieniem jesieni w długie zimowe wieczory.
Nie zapominajmy również o grzybach, których największy wysyp
przypada właśnie na jesieni. Suszone, marynowane lub duszone doskonale służą jako bogate
w składniki mineralne i błonnik
przekąski. Uwaga! Zawsze upewnij się, czy twoje grzyby są na
pewno jadalne.
Doskonałym uzupełnieniem
asortymentu warzyw i owoców
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Lubię żyć!
Rozmowa z Katarzyną ROGOWIEC
Przede wszystkim chciałabym pogratulować Pani wybitnych osiągnięć sportowych. Dwa złote medale w paraolimpiadzie, jeden brązowy, dziesięć medali dla Polski
z mistrzostw świata oraz niegasnący upór, by biec dalej. Jak Pani to
robi?
Cieszę się, tym co robię. Staram się robić to dobrze. Pokonuję
trudności, godzę pracę zawodową
z treningami i wyjazdami. I już.

Sama jest Pani sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Jak wygląda sytuacja sportu osób niepełnosprawnych w Polsce?
Zacznę od tego, że od jakiegoś
czasu udzielam się społecznie na
arenie międzynarodowej, zaczynając od Komitetu Paraolimpijskiego

i próbuję propagować określenie,
że nie jest to sport osób niepełnosprawnych, tylko osób z niepełnosprawnością. Osobiście nie robię
problemu z tego, czy ktoś mnie
nazwie kaleką czy inwalidą. Jestem,
kim jestem. Gdy zaczynałam biegać,
nie miałam stypendium i musiałam
sobie radzić finansowo, ale cieszyłam się, że mogę trenować. Inni
mają podobnie. Dopiero pierwszy
medal sprawił, że otrzymałam stypendium i finansowanie szkolenia.

Jak dużo Pani trenuje?
Żeby utrzymać się na poziomie, który osiągnęłam, to muszę
codziennie trenować kilka godzin,
przez cały rok. W 2002 roku do
Salt Lake City w USA pojechałam
nieoczekiwanie jako ostatnia do
sztafety, ale indywidualnie na 5 km
zajęłam czwarte miejsce. Poczułam, że mogę! To był silny bodziec,
który sprawił, że weszłam na tę
drogę sportu wyczynowego. Poza
tym, poznałam niezwykłych ludzi,
zachciałam biegać tak jak zawodniczki, z którymi tam rywalizowałam. Zazdrościłam dziewczynom,

że tak fajnie biegają, więc zaczęłam trenować.

Jak wyglądają treningi?
Wszystko co robię jest ustawione pod narty biegowe, a więc basen, rolki oraz siłownia. Mój Tata
chciał, żebym dobrze jeździła na
nartach zjazdowych. Los zadecydował, że biegam. Ale dzięki temu,
najlepiej czuję się na zjazdach. Lubię wysiłek, a szczególnie ten, który mnie do czegoś prowadzi.

Szykuje się Pani do Soczi w 2014
roku?
Tak. To będzie moja kolejna paraolimpiada. Na razie dalej niż Soczi, nie myślę.

KATARZYNA ROGOWIEC – urodziła się w 1977 roku w Rabce-Zdroju.
Wychowała się na wsi. Gdy miała trzy lat straciła w wypadku podczas sianokosów obydwie ręce. Nauczyła się jednak żyć normalnie. Pomagała rodzicom na
gospodarce, ukończyła szkołę i wyruszyła do Krakowa na Akademię Ekonomiczną, potem ukończyła zarządzanie personelem w Warszawie. W międzyczasie nauczyła się kilku języków, skończyła kurs pilota wycieczek i jeździła po
Włoszech z turystami. Grała we włoskim teatrze, który założyła ze znajomymi.
Weszła też na Kilimandżaro. Aktualnie udziela się w Komitecie Paraolimpijskim.
W Turynie w 2006 roku zdobyła w narciarstwie dwa złote medale na 15 km
techniką klasyczną oraz 5 km techniką dowolną. W Vancouver zdobyła brąz
na 15 km techniką klasyczną. Jest aktualną mistrzynią świata na 5 km techniką
łyżwową. Ale tych medali jest o wiele więcej, także w biathlonie. To po prostu
kobieta niezwykła. Gdy się z nią rozmawia, świat jest od razu lepszy...

fot. PAP (2)
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Dlaczego o Pani tak niewiele wiemy? Znamy wszyscy Justynę Kowalczyk, a Katarzynę Rogowiec
poznajemy przypadkiem. Środki
masowego przekazu chyba nie
lubią sportu osób z niepełnosprawnością…
Telewizja nie transmituje paraolimpiady w takim wymiarze jak
igrzysk olimpijskich. Gazety rzadko
o nas piszą. W tych krajach, gdzie
ruch paraolimpijski jest silniejszy,
prężniejszy, a to też zależy od nas
samych, jest większe zainteresowanie, a co za tym idzie łatwiej jest
o sponsorów. Za sponsorami idą
media i tak koło się zamyka. Niestety, jako społeczeństwo mamy
jeszcze ograniczoną świadomość.
Ciągle mało wiemy, co kryje się za
zwrotem „osoba z niepełnosprawnością”. Na paraolimpiadzie mogą
startować osoby z niepełnosprawnością fizyczną siedzące lub stojące
oraz osoby niewidome i niedowidzące. Paraolimpiada to nie piknik
rehabilitacyjny, tylko sport wyczynowy. W ubiegłym roku brałam
udział w zgrupowaniu kadry pełnosprawnych biegaczek. Zobaczyłam siebie w innym świetle i zrozumiałam, że ja wcale mniej nie
trenuję, że wysiłek jest taki sam.
Tylko nie mam kijków. Niestety,
nasz związek jest o wiele uboższy
i nie mogę trenować tyle, ani tak
jak bym chciała.

Czym jest dla Pani sport?
Sport i pasję do wysiłku albo
się w sobie ma, albo nie. I nie ma
znaczenia czy jest się sprawnym
bardziej, czy mniej. Jeśli już czegoś
próbuję, to lubię to rozwinąć do
poziomu, który daje mi satysfakcję,
poczucie dobrej znajomości obszaru, w który weszłam.

Czy poza nartami ma Pani czas
jeszcze na jakieś hobby?
Życie! Lubię żyć. I być wśród
ludzi.
Rozmawiała Kasia Deberny

Londyn
ciekawostki
Już za kilka miesięcy,
227 lipca 2012 roku rozpoczną
się XXX letnie igrzyska
olimpijskie w Londynie.
Gospodarze są już do nich
ccałkiem dobrze przygotowani,
obiekty sportowe są gotowe,
a sportowcy wciąż starają
się o wyniki by móc na
nich wystartować. Powoli
zaczynamy już czuć atmosferę
tego wydarzenia…
KTO ZAPALI ZNICZ?

W angielskiej prasie i w wielu popularnych portalach internetowych coraz częściej pojawiają się rozważania na temat potencjalnych kandydatów do roli tego, komu 27 lipca przypadnie
zaszczyt zapalenia olimpijskiego znicza na londyńskim stadionie.
Gdyby najważniejszym kryterium były sportowe osiągnięcia,
wybór padłby niemal na pewno na wioślarza Steva Redgrave’a
– 5-krotnego mistrza olimpijskiego. Jednak wyniki w sporcie to
nie jedyne kryterium. Na przykład znicz w Tokio (1964) zapalił
Yoshinori Sakai – sportowiec urodzony w dniu zrzucenia bomby
atomowej na Hiroszimę w 1945 roku. A jeśli tak – to może Daley
Thompson? Nie tylko dwukrotny mistrz olimpijski (1980, 1984)
w lekkoatletycznym 10-boju, ale też „żywy okaz” brytyjskiej wielokulturowości – jego mama to Szkotka, a ojciec – Nigeryjczyk. Są
i inni kandydaci – Bobby Charlton, Jessica Ennis, Christine Ohuruogu, Chris Hoy, David Beckham, ale i... księżniczka Anna. Zdaniem
„The Telegraph” murowanym faworytem jest sir Steve Redgrave.
„Wynikami sportowymi, a i szacunkiem wśród zwykłych Brytyjczyków z 5-krotnym mistrzem olimpijskim w wioślarstwie nie ma
kto się równać” – napisał ten dziennik. Przy okazji podał jednak,
że całkiem realne mogą okazać się także kandydatury: Sebastiana Coe, Królowej Elżbiety II, księżniczki Anny (działa w MKOl),
premiera Davida Camerona, burmistrza Londynu Borisa Johnsona
czy piłkarza Davida Beckhama. Media przypominają, że podczas
ostatnich igrzysk w Londynie, w roku 1948, znicz zapalił nikomu nieznany student medycyny z Uniwersytetu Cambridge–John
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To – jak informuje np. dziennik „Standard” – największy tego typu dom towarowy w Europie, ale
też pierwszy w świecie, który zdobył prawo korzystania właśnie z określenia „olimpijski”. Koszt budowy tego obiektu to okrągłe 10 mln funtów (ponad
45 mln złotych). Dla potrzeb komitetu organizacyjnego igrzysk (LOCOG) zarezerwowano tam powierzchnię, która w lipcu, sierpniu i wrześniu (czyli
podczas igrzysk olimpijskich i Paraolimpiady) będzie
specyficznym „korytarzem” prowadzącym do Parku
Olimpijskiego. Przewiduje się, że 70-75 procent kibiców właśnie tamtędy będzie docierać na zawody.
Mark. Kibice na forach internetowych zgłaszają
zresztą jeszcze wielu innych kandydatów. Na kogo
postawią organizatorzy? Na razie nie wiadomo, ale
na szczęście z tą decyzją wcale nie muszą się jeszcze
zbytnio śpieszyć.

POKAZANO MEDALE

Na rok przed oficjalną inauguracją igrzysk, w Londynie uroczyście zademonstrowano wzory medali,
o które w lipcu i sierpniu 2012 roku walkę toczyć
będzie ponad 10 000 uczestników tej imprezy.
Prezentacji, w obecności szefa MKOl Jacquesa
Rogge'a i wielu innych członków MKOl dokonała
także będąca członkinią tego gremium księżniczka Anna. Ich autorem jest brytyjski artysta – David
Watkins. Jego projekt wybrano spośród sześciu,
które po konsultacjach znalazły się na tzw. „krótkiej liście” finałowej. Olimpijskie medale na jednej
stronie będą miały sylwetkę greckiej bogini zwycięstwa – Nike, a na drugiej – kontury rzeki Tamizy,
jako charakterystycznego symbolu Londynu. Każdy
krążek będzie mieć 85 mm średnicy, 7 mm grubości
i będzie ważyć 375-400 gramów. „Złoty” zostanie
wykonany przede wszystkim ze... srebra, bowiem
najcenniejszego kruszcu będzie w nim tylko 6 g
(1,34%), medal srebrny będzie takim w 92,5%, resztę uzupełni miedź. Z kolei medal brązowy to 97%
miedzi, zaś reszta to cynk (2,5%) i cyna (0,5%).
Olimpijskie trofea, niezbędne dla 302 ceremonii
medalowych, na zlecenie jednego ze sponsorów
igrzysk – firmy Rio Tinto, wykona Mennica Królewska w Południowej Walii, a surowiec na ich wytworzenie zostanie sprowadzony z kopalń rud w USA
i... Mongolii.

„OLIMPIJSKA” GALERIA HANDLOWA

Potężna galeria handlowa „Westfield” w podlondyńskiej miejscowości Stratford, gdzie powstaje właśnie Park Olimpijski z centralnym stadionem, wioską
olimpijską i innymi obiektami dla igrzysk 2012, właśnie uzyskała oficjalny status „olimpijskiej”.

STARY WELODROM
PO REWITALIZACJI

W Londynie niewiele już pozostało z okresu rozgrywania nad Tamizą poprzednich igrzysk olimpijskich w roku 1948.
Jedną z takich aren jest jednak tor kolarski Herne
Hill w południowej części stolicy, właśnie niedawno
gruntownie wyremontowany i częściowo zmodernizowany. Na ten cel wydano z pieniędzy lokalnego
samorządu i Brytyjskiej Federacji Kolarskiej 0,5 mln
funtów (ok. 2,3 mln złotych). W uroczystym zakończeniu inwestycji i przekazaniu obiektu do użytku
wziął udział sam Hugh Robertson – minister ds. sportu i igrzysk olimpijskich. Bradley Wiggins – 3-krotny
mistrz olimpijski i jedna z nadziei Brytyjczyków na
sukces w przyszłym roku – przypomniał, że to na tym
obiekcie w wieku zaledwie 12 lat (a więc 19 lat temu)
rozpoczął swoją przygodę z kolarstwem torowym.
Z toru Herne Hill mają korzystać młodzieżowe sekcje
kolarskie londyńskich klubów.

POCHODNIA JAK... ZŁOTA TARKA

Gospodarze londyńskich Igrzysk XXX Olimpiady
zaprezentowali wzór, a właściwie prototyp pochodni, z którą 8000 biegaczy przemierzy Wielką Brytanię, niosąc święty ogień z greckiej Olimpii.
Mierząca 80 cm i ważąca 800 g pochodnia, wykonana (przez firmę z Coventry) z aluminium stosowanego w konstrukcjach lotniczych, jest delikatnie pozłacana, a jej przekrój ma kształt trójkąta. Podobno
ma to symbolizować fakt, iż Londyn będzie gościł
olimpijczyków już po raz trzeci (poprzednio w 1908
i 1948). Szczególną uwagę zwracają jednakże niezbyt duże otwory w całej konstrukcji pochodni.
I właśnie one stały się przyczyną komentarzy
w brytyjskiej prasie, iż całość jako żywo przypomina... tarkę do sera. Otworków jest dokładnie 8000 –
to nawiązanie zarówno do liczby uczestników sztafety, jak i do dystansu, jaki łącznie pokonają – 8000
mil (ok. 13 000 km).
Podczas uroczystej prezentacji pochodni, przeprowadzonej na już „olimpijsko” udekorowanym
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dworcu kolejowym Saint Pancras w centrum stolicy
– przewodniczący LOCOG sir Sebastian Coe przypomniał, że pochodnia zostanie zapalona od promieni
słońca w ruinach świątyni Hery w Olimpii, po czym
trafi na Wyspy.
Podróż po Wielkiej Brytanii, zaplanowana na 70
dni – od 19 maja do 27 lipca, czyli do dnia uroczystego otwarcia igrzysk – rozpocznie się na przylądku Land’s End w Kornwalii, a potem jej trasa
poprowadzi m.in. przez: Bristol, Cardiff, Liverpool,
Belfast, Glasgow, Aberdeen, Newcastle, Manchester, Birmingham, Cambridge, Oxford, Hastings aż
do stolicy Zjednoczonego Królestwa. Na całej trasie pochodnię przez 24 godziny ma chronić liczący
trzydziestu funkcjonariuszy (w tym 12 pań) pododdział policji. Jak dotąd nie ma jeszcze informacji, czy
uczestniczący w sztafecie biegacze (organizatorom
zależy szczególnie na młodzieży w wieku 12-24
lat) będą mogli zatrzymać na pamiątkę pochodnie,
z którymi pobiegną. Prasa brytyjska przypomina, że
przed rokiem, przy okazji zimowych igrzysk w Van-
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– zdaniem jej szefa Herberta Hainera – artykuły wykonane de facto z surowców wtórnych, także wśród
kolekcjonerów olimpijskich pamiątek będą cieszyć
się niemniejszym zainteresowaniem niż to, które towarzyszyło czerwonym rękawiczkom w Vancouver.

NA ROK PRZED DIAMENTOWYM
JUBILEUSZEM

W Londynie coraz bardziej realnych kształtów
nabiera inicjatywa zmierzająca do otwarcia w przyszłym roku, przy okazji letnich igrzysk olimpijskich,
specjalnej trasy rowerowej prowadzącej od Pałacu
Buckingham do Stadionu Olimpijskiego w Stratford.
Obliczane na 8 mln funtów „proekologiczne”
przedsięwzięcie, mające doprowadzić do powstania
większego, bo mierzącego 37 mil (ok. 65 km), starannie oznakowanego „zielonego” szlaku, ma docelowo uczcić przypadający w czerwcu 2013 roku
„diamentowy” jubileusz 60-lecia panowania królowej Elżbiety II. Natomiast podczas igrzysk umożliwi amatorom rowerowych przejażdżek na w miarę
swobodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi arenami olimpijskimi.
Według założeń pomysłodawców ma to także
uchronić cyklistów przed ryzykiem karania 200-funtowymi (ok. 900 zł) mandatami za poruszanie
się w centrum miasta po „zakazanych” w dniach
igrzysk olimpijskich ulicach.

couver, zainteresowani takim souvenirem biegacze
musieli zapłacić za niego po 371 kanadyjskich dolarów. Tam gospodarze tłumaczyli się trudnościami
przy sfinansowaniu całej sztafety, w przypadku roku
2012 to przedsięwzięcie ma aż trzech sponsorów
– Coca Colę, Samsunga i Lloyds TSB, więc może…?

STROJE Z... RECYKLINGU

„Służbowe” ubiory dla uczestników sztafety ze
świętym ogniem z Olimpii, wolontariuszy i wszystkich służb LOCOG zostaną wykonane z materiałów
pozyskanych z recyclingu.
Odpowiednie bluzy, koszulki i spodnie z tkanin
wykonanych z takich surowców, uszyje m.in. Adidas. Firma zapowiada, że np. obuwie dla 70 000
wolontariuszy będzie w całości wykonane z materiałów pochodzących z przetworzenia zużytych
plastikowych opakowań do napojów. Co więcej

Z ciekawą inicjatywą wystąpili wspólnie – organizatorzy przyszłorocznych igrzysk olimpijskich i władze miejskie Londynu.
Postanowili mianowicie zwrócić się do instytucji i firm znajdujących się w rejonie tzw. Whitehall w centrum miasta, by wyraziły zgodę na to,
że w okresie igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich
część zatrudnionych w nich osób będzie mogła
swoje obowiązki służbowe wykonywać z... miejsca
zamieszkania, wykorzystując m.in. telefony i Internet. Jak łatwo się domyśleć – chodzi o ograniczenie
w tym czasie tłoku na londyńskich ulicach i w środkach komunikacji zbiorowej. Szacuje się, że pracę
z domu mogłoby wykonywać nawet 40% osób zatrudnionych w położonych w Whitehall instytucjach
rządowych i municypalnych.
Przewiduje się bowiem, że z usług samego tylko
metra w czasie igrzysk będzie korzystać dodatkowo po ok. 800 tysięcy osób dziennie, co w trakcie
całych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich (a więc
między 27 lipca a 9 września) oznacza ok. 20 000 000
podróżujących tym środkiem transportu. Obecnie,
każdej doby w londyńskim metrze notuje się ok.
3 500 000 miliona przejazdów.
MaJ/Baś

fot. LOCOG

POPRACUJĄ W DOMU?
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Mężczyzna
powinien być
wojownikiem
Rozmowa z Robertem SYCZEM, dwukrotnym
mistrzem olimpijskim w wioślarstwie
Wioślarstwo jest jedną z najtrudniejszych dyscyplin sportowych.
Ciężki jest również trening, który
często odbywa się w niesprzyjających warunkach. Jak w takim
razie zachęcić młodzież do wiosłowania?
Zanim odpowiem na to pytanie to muszę stwierdzić, że ja oso-

fot. L. Fidusiewicz
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biście bardzo podziwiam kolarzy
szosowych i górskich. Jak czasami
oglądam słynne wyścigi, jak Tour de
France, Giro d`Italia czy nasz Tour
de Pologne, to zadaję sobie pytanie,
jak ci kolarze mogą wjeżdżać na tak
wysokie góry i to w takim tempie!
Często też pokonują po 200 i więcej
kilometrów. Jest kogo i za co podziwiać. Podobnie jestem zafascynowany kolarstwem górskim i naszą
Mają Włoszczowską. Wspaniała
zawodniczka. Tyle miała nieprzyjemnych upadków, kontuzji, a jaki
hart ducha! Niesamowicie twarda,
odporna na ból i bardzo zdeterminowana.
Wracając do wioślarstwa. Rzeczywiście to bardzo trudna i wymagająca ogromnej pracy oraz zaangażowania dyscyplina. Trzeba
mieć odpowiednią wytrzymałość,
szybkość, być mocnym psychicznie
i umieć walczyć do końca dając z siebie maksimum. No i – jak w każdym
sporcie – trzeba mieć szczęście. Ja je
miałem, kiedy stworzyliśmy z Tomkiem Kucharskim osadę. Razem nam
się wspaniale wiosłowało, wręcz
idealnie pod względem technicznym. Wioślarstwo jest ciężkim sportem, czasami niewdzięcznym, ale
pięknym. Obcowanie z przyrodą,
z wodą, dostarcza wspaniałych
wrażeń. Na spotkaniach z młodzieżą mówię przede wszystkim
o tym, że warto w ogóle uprawiać
sport, ruszać się, dbać o zdrowie

fizyczne i psychiczne. Świat nie
kończy się na medalach czy sukcesach sportowych. Trzeba mieć
coś jeszcze.

A propos. Twoje hobby to jazda
motocyklem. Masz legendarnego
harleya...
Uwielbiam jazdę na tym motocyklu, bo on ma to coś, co sprawia, że człowiek czuje się od razu
lepiej. Przy czym od razu trzeba
zaznaczyć, że chociaż lubię się ścigać – bo mężczyzna powinien być
wojownikiem – jeżdżę zgodnie
z zasadami i staram się nie łamać
przepisów.

Startowałeś na igrzyskach w Atlancie, Sydney i Atenach. Szykujesz się do Londynu?
Nie wyszedł mi start w mistrzostwach świata w Bled, gdzie można było zdobyć kwalifikację olimpijską. Dostałem udaru, musiałem
zrezygnować ze startu. Po powrocie poddałem się szczegółowym
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fot. E. Świtek
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badaniom. Wyniki są bardzo dobre, nie ma żadnych przeciwwskazań bym dalej trenował i startował.
A ja lubię wyzwania. Lubię walczyć.
Ostatnią szansą na uzyskanie kwalifikacji będą regaty w Lucernie.
Chcemy się do nich bardzo dobrze
przygotować. Przygotowania zacząłem już w październiku, choć do
tej pory przygotowania do sezonu
rozpoczynaliśmy w listopadzie. Ja
ze swej strony zrobię wszystko,
żeby w Londynie wystartować.

Masz na swoim koncie dwa złote medale olimpijskie z Sydney
i Aten, tytuły mistrza świata. Które
z tych osiągnięć jest dla Ciebie najcenniejsze?
Gdybym miał je usystematyzować, to powiem, że najcenniejszy
dla mnie jest złoty medal z Sydney.
Może dlatego, że to był w ogóle
pierwszy złoty medal w polskim
wioślarstwie? A na drugim miejscu
stawiam złoty medal wywalczony
w mistrzostwach świata w 1997
roku. Wydaje mi się, że w Kana-

dzie popłynęliśmy z Tomkiem po
prostu pięknie. Moim zdaniem,
pod względem technicznym to
były najpiękniejsze zawody w naszym wykonaniu.

3,5-roczną Juliankę i 2-letniego
Jasia. Z żoną postawiliśmy na ich
edukację. Na drugim miejscu jest
sport, a na trzecim hobby, czyli
motocykl..

Wioślarstwo nie jest w Polsce zbyt
popularne.
Niestety. Za mało jest u nas
spektakularnych zawodów z udziałem gwiazd, takich jak na przykład
robią w Bydgoszczy, gdzie przyjeżdżają osady z Oxfordu i Cambridge, czy zawody w Krakowie albo
we Wrocławiu.
Bardzo fajne zawody na ergometrach organizują w Warszawie
Kajetan Broniewski i Andrzej Krzepiński. Ale takich imprez wciąż jest
za mało. Naszym działaczom brak
może siły przebicia?

Masz już plany, co będziesz robił
po skończeniu kariery?
Chciałbym być trenerem. Czuję
powołanie w tym kierunku, choć
może to za duże słowo. I w związku z tym muszę się ostro wziąć za
studia, które tak trochę mi się wydłużają.

Jakie są twoje priorytety?
Z pewnością one się zmieniły. Teraz na pierwszym miejscu
jest rodzina. Mam trójkę wspaniałych dzieci, 5-letnią Amelkę,

Czy trener to ma być drugi ojciec,
kat czy psycholog?
Wszystko po trochu. Najcenniejszą kwestią jest znaleźć tę równowagę.
Można być świetnym fachowcem, a jakieś braki w komunikacji
z zawodnikami uniemożliwiają odniesienie sukcesów. To fascynujący
zawód...
Rozmawiała
MaJ
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Kronika sportowa


fot. PAP/FOTO

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI zdobył w Daegu (Korea Południowa)
złoty medal w mistrzostwach świata w lekkoatletyce. 22-letni tyczkarz pokonał poprzeczkę na wysokości 5,91 cm – co jest nowym
rekordem Polski. Paweł sprawił
ogromną niespodziankę, bo wcale
nie był faworytem konkursu. Srebrny medal wywalczył Kubańczyk

niedawna pływaka, czterokrotnego olimpijczyka. Na mistrzostwach rozegranych w Szanghaju
nasi pływacy wywalczyli siedem
kwalifikacji do igrzysk olimpijskich
w Londynie 2012.

Lazaro Borgis, a trzeci był Francuz
Renaud Lavillenie. Pozostali nasi
tyczkarze: Łukasz Michalski – zajął
czwarte miejsce i ustanowił rekord
życiowy – 5,85 m, a Mateusz Didenkow wyrównując swój rekord
życiowy – 5,75 m zajął 7. miejsce.
Medal Pawła Wojciechowskiego
był jedynym, jaki przywieźli z 13.
mistrzostw świata nasi lekkoatleci.

MAJA WŁOSZCZOWSKA wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata w kolarstwie górskim. To trzecie
srebro z mistrzostw świata w jej
kolekcji. W szwajcarskiej miejscowości Champery, gdzie odbyły się
zawody, najszybsza była Kanadyjka Catharine Pendrel, z którą Polka przegrała tylko o 28 sekund.
Trzecia była Włoszka Eva Lechner.
MAREK KONWA zajął w tych mistrzostwach trzecie miejsce do
lat 23. Jak powiedział na mecie
– chciałby każdy sezon kończyć
w takim stylu.

W mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim MATEUSZ POLACZYK wywalczył srebrny medal
w konkurencji K-1.





fot. S. Sikora

KONRAD CZERNIAK został wicemistrzem świata w pływaniu na
100 m delfinem. 22-letni puławianin przegrał tylko z fenomenalnym pływakiem amerykańskim
Michaelem Phelpsem. Trzeci był
rodak Phelpsa, Tyle McGill. Konrad od roku 2008 trenuje w Hiszpanii pod kierunkiem Bartosza
Kizierowskiego, znakomitego do

Siedem medali w mistrzostwach
świata rozegranych w Szeged (Węgry) zdobyli nasi kajakarze. Złote
wywalczyli: Piotr SIEMIONOWSKI
– K-1 200 m i Marek TWARDOWSKI – K-1 500 m. Wicemistrzyniami
zostały: Marta WALCZYKIEWICZ –
K-1 200 m i Karolina NAJA z Magdaleną KRUKOWSKĄ w K-2 na
200 m. Brązowe medale zdobyli:
Aneta KONIECZNA i Beata MIKOŁAJCZYK w K-2 na 500 m oraz Dawid PUTTO i Denis AMBROZIAK
w K-2 500 m. A w rozegranych
wcześniej mistrzostwach Europy
nasi kajakarze zdobyli sześć medali: złoty, dwa srebrne i trzy brązowe.
Na najwyższym podium stanął
PIOTR SIEMIOWSKI w K-1 na 200 m.

fot. Mediasport



fot. Mediasport
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DAMIAN JANIKOWSKI został
wicemistrzem świata w zapasach
w stylu klasycznym. Zawodnik
Śląska Wrocław osiągnął swój
największy sukces w kategorii 84
kg. Panie Katarzyna KRAWCZYK
i Iwona MATKOWSKA wywalczyły brązowe medale w mistrzostwach Europy.
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GNIADEK i Agnieszka KOBUS zdobyła srebrny medal. Czwórka podwójna mężczyzn w składzie:
Piotr LICZNERSKI, Wiktor CHABEL,
Kamil ZAJKOWSKI i Konrad WASIELEWSKI zdobyła brązowy medal.

ZOFIA KLEPACKA oraz PIOTR
MYSZKA zostali mistrzami Europy w żeglarskiej olimpijskiej klasie RS:X. Mistrzostwa odbyły się
w bułgarskim Burgas.


Nasi siatkarze zdobyli brązowy
medal w mistrzostwach Europy rozegranych w Austrii i Czechach. Nasza drużyna w meczu o trzecie miejsce pokonała Rosję 3:1. Mistrzami
Europy zostali siatkarze Serbii, którzy w finale pokonali Włochów.
W mistrzostwach Europy pań
rozegranych w Serbii i Italii najlepsze okazały się siatkarki Serbii,
które pokonały w finale Niemki
3:2. Trzecie miejsce zajęły rewelacyjne Turczynki, które 3:2 pokonały obrończynie tytułu – Włoszki.
Polki, pod wodzą trenera Alojzego
Świderka, zajęły piąte miejsce.

fot. Mediasport

MaJ

fot. A. Nurkiewicz



W chińskim mieście Shenzhen
odbyła się XXVI Letnia Uniwersjada. Reprezentacja Polski zdobyła
20 medali – 5 złotych, 7 srebrnych
i 8 brązowych. W klasyfikacji medalowej nasi reprezentanci uplasowali się na 12. miejscu.

Po raz pierwszy od 12 lat polscy wioślarze nie przywieźli medalu z mistrzostw świata, ale
w mistrzostwach Europy stawali
na podium. Na najwyższym stanęła ósemka mężczyzn w składzie:
Mikołaj BURDA, Dariusz RADOSZ,
Piotr HOJKA, Marcin BRZEZIŃSKI,
Rafał HEJMEJ, Michał SZPAKOWSKI, Krystian ARANOWSKI, Piotr
JUSZCZAK i sternik Daniel TROJANOWSKI. Czwórka podwójna
pań w składzie: Natalia MADAJ,
Sylwia LEWANDOWSKA, Karolina

fot. Mediasport
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WARTO PRZECZYTAĆ

Jest wiele książek o sporcie. Na jesień, na ferie, na przerwę w szkole polecamy książki,
które otwierają przed nami świat…
ADAM BAHDAJ

DO PRZERWY 0:1
Książka ta po raz pierwszy została wydana w 1957 roku. Jednak ze
względu na wciąż aktualne wartości, była wiele razy wznawiana, także
w tym roku (przez Wydawnictwo Literatura). Opowiada o grupie przyjaciół, którzy pragną wygrać podwórkowy turniej piłki nożnej. Główny
bohater – Paragon, jest świetnym zawodnikiem i duchem drużyny,
ale ciągle wpada w tarapaty, przez co na włosku wiszą dobre relacje
pomiędzy nim a kolegami. Chłopcy mają tylko mocno wyeksploatowaną
piłkę i nie mogą trenować. Paragon, będąc szkolnym skarbnikiem,
postanawia pożyczyć pieniądze z klasowej klasy i kupić odpowiedni
sprzęt. Potem martwi się, jak zdobyć „kasę” na pokrycie tego długu.
Marzy o wielkiej podróży i nawet wyrusza na Jamajkę, ale nad brzegiem Wisły łapie go milicjant (dzisiaj miałby do czynienia z policjantem). Dostaje kuratora. Mężnie stawia czoła wszystkim przeciwnościom
losu, nie załamuje się nawet wtedy, gdy wypadkowi ulega jego mama.
W bardzo ciekawych okolicznościach wpada na trop nieuczciwych rzezimieszków. Bawi się w detektywa, ale wpada w ręce w przestępców,
którzy nie dają mu spokoju do końca historii. Na koniec Paragon swoje
nieszczęścia przekuwa w szczęście swoje i drużyny. Bo pointa jest taka,
że walka się opłaca, a sport czyni człowieka lepszym.

JULIUSZ VERNE

80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA
Najpierw tę historię publikowano od 1873 roku w odcinkach na łamach
dziennika „Le Temps”. Jest to więc bardzo stara książka i nie ma w niej
ani piłki nożnej, ani szermierki, ani lekkoatletyki. Nie opowiada de
facto o sporcie. Ale jest to najfajniejsza książka o najstarszym wyścigu
świata. Angielski dżentelmen Fileas Fogg, wraz z załogą, ściga się
z bardzo godnym przeciwnikiem... z czasem. Choć poszło o zakład,
że w 80 dni okrąży ziemię, to podróż ma w sobie znamiona wyczynu.
Dzisiaj taki wyczyn nie byłby niczym spektakularnym, ale ponad 100 lat
temu, kiedy nie było odrzutowców, ani super szybkich pociągów, taka
podróż siłą rzeczy musiała być okraszona wieloma przygodami. Bo to,
co nie jest łatwe, jest ciekawe.
Bohaterowie mają barwne osobowości. Powściągliwy i dostojny
sir Fogg oraz jego towarzysz – śmieszny i gadatliwy służący Passpartout
(Obieżyświat), zyskują sympatię oraz oddanie czytelnika od pierwszych
stron. W połowie podróży dołącza do nich piękna kobieta, którą ratują
z opresji. Przygoda goni przygodę, tak jak sekunda zastępuję sekundę
w tym długim wyścigu. Z książki poznaje się ówczesny świat kolonialny,
obyczaje różnych krajów, atmosferę podróży. Dzisiaj można z pomocą
komputera „wygooglać” sobie świat. Wtedy nie było innego wyjścia, jak
naprawdę wybrać się w podróż o jakiej dzisiaj można tylko pomarzyć…
Ostatnie wznowienie książki w Polsce miało miejsce w 2010 roku.
(Greg Wydawnictwo).
Kasia Deberny
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I. Dopasuj sportowców do dyscyplin i konkurencji rozgrywanych na zimowych igrzyskach

Kamil Stoch

A. NARCIARSTWO

Justyna Kowalczyk

B. HOKEJ

Katarzyna Bachleda-Curuś

C. BIATHLON

Wojciech Fortuna

D. ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE

Tomasz Sikora

E. NARCIARSTWO



Dorota Zagórska
Mariusz Siudek

G. SANECZKARSTWO




Mariusz Czerkawski

H. ŁYŻWIARSTOWO SZYBKIE

Ewelina Staszulonek

I. SKOKI NARCIARSKIE

fot. A. Nurkiewicz (1), T. Prażmowski/MSiT (1), S. Sikora (6)







II. Wyjaśnij pojęcia:

1. Curling ………………………………………………………………………………………..............................
2. Short Track …………………………………………………………………………………...............................
3. Bojery…………………………………………………………………………………………..............................
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KONKURSY OLIMPIONIKA
III. Przeczytaj uważnie „OLIMPIONIKA”, a rozwiązanie krzyżówki będzie bardzo proste!

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11
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1. nazwisko sportowca, który w 1964 r. (Tokio) zapalił
znicz olimpijski
2. Zofia… mistrzyni Europy w żeglarskiej olimpijskiej
klasie RS:X
3. nazwisko autora „80 dni dookoła świata”
4. jaki szczyt zdobyła Katarzyna Rogowiec
5. w jakim mieście Paweł Wojciechowski zdobył złoty
medal MŚ w skoku o tyczce
6. dyscyplina Weroniki Nowakowskiej
7. imię maskotki na I Zimowe Młodzieżowe Igrzyska
Olimpijskie w Innsbrucku

8. konkurencja Luizy Złotowskiej potocznie to…
9. rzeka, nad którą leży Innsbruck
10. jeden ze skoków w łyżwiarstwie figurowym
11. w jakiej dziedzienie Kazimierz Wierzyński zdobył
w 1928 r. złoty medal podczas olimpijskich
konkursów sztuki
12. nazwa miasta, które w 2018 r. będzie
gospodarzem XXIII zimowych igrzysk olimpijskich

Zadania konkursowe opracowała Magda Dębska

Spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów.
Odetnij stronę z rozwiązanymi zadaniami i prześlij z dopiskiem „krzyżówka” do dnia 15 lutego
2012 r. na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
Laureatami krzyżówki z czerwcowego wydania wkładki edukacyjnej „Olimpionik“ zostali:
1. Magdalena Kwaterniak
2. Wiktoria Wiciak
3. Agata Kamińska

OLIMPIONIK
OFERTA EDUKACYJNA CENTRUM EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ
PKOl

III

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

Zwiedzanie wystawy czasowej

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.

Spotkanie z olimpijczykiem Andrzejem Supronem

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.

Finaliści konkursu edukacyjnego
„Serce do serca” PEKIN 2008

Zwiedzanie Muzeum jest płatne 4 zł/osoba,
z przewodnikiem dodatkowa opłata 40 zł za grupę.
tel. (22) 560 37 86

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

Zajęcia na ergometrach
wioślarskich

