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FOT. Szymon Sikora

Cześć!
Jestem Ognikiem
Olimpijskim. Zostałem wybrany, by reprezentować „Olimpionika”, czyli pismo edukacyjne
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).
Od trzech lat staram się Wam przekazywać,
czym są igrzyska olimpijskie, co oznacza zasada fair play, kim był słynny baron Pierre de Coubertin i co dzieje się we współczesnym sporcie.
W tym roku doczekałem się własnego profilu
na Facebooku, dzięki czemu na bieżąco będziecie
informowani o konkursach, quizach i wydarzeniach
organizowanych przez PKOl. Z wielką przyjemnością będę też odpowiadać na wszystkie Wasze
pytania dotyczące sportu i olimpizmu.
Spotkajmy się na Facebooku!!!
Znajdziecie mnie pod adresem
www.facebook.com/pkol.olimpionik
Wasz
Ognik Olimpijski
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Drodzy Czytelnicy!
Wraz z wiosną szybko zapominamy o śniegu i mrozach,
my jednak w tym numerze „Olimpionika” szykujemy się
na zmianę pory roku mocnym, bo medalowym,
zimowym akcentem. Nie sposób bowiem nie
uhonorować naszych zawodników, którzy jeszcze
w lutym dzielnie walczyli o medale podczas XI Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy (EYOWF).
Z Brasova polska reprezentacja przywiozła 4 medale!
Skoro jesteśmy jeszcze częściowo w zimie, to czy
wiecie, skąd się wzięły narty i kiedy narciarze masowo
pojawili się na stokach? My już wiemy i polecamy
niezwykłą historię narciarstwa.
Równie niezwykła jest Zosia Noceti-Klepacka, nasza
windsurfingowa brązowa medalistka olimpijska,
przeczytajcie, dlaczego...
W tym „Olimpioniku” za temat ważny uznaliśmy relacje
sportu z mediami i mediów ze sportem. Nikt nie ma
dzisiaj wątpliwości, że jest między nimi ścisła
zależność. Dla całej Rodziny Olimpijskiej rok 2013,
chociaż nie jest rokiem olimpijskim, jest też niezwykle
ważny. Jest to bowiem rok 150. rocznicy urodzin barona
Pierre’a de Coubertin, któremu świat zawdzięcza
nowożytne igrzyska olimpijskie. Polski Komitet
Olimpijski będzie tę rocznicę celebrował różnymi
wydarzeniami i inicjatywami, w których mamy nadzieję,
zechcecie wspólnie z nami uczestniczyć.
Na koniec nie sposób się nie pochwalić wielkimi
zmianami „Olimpionika” i pojawieniem się Ognika
Olimpijskiego. Trzymacie właśnie w rękach pierwszy
numer naszego wydawnictwa w nowej szacie
graficznej. Czekamy na uwagi, czy Wam się podoba.
Łatwo będzie teraz nawiązać z nami kontakt,
bo „Olimpionik” ma już swój profil na Facebooku,
czego dowód i nasz adres znajdziecie obok.

Redakcja
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EYOWF

MEDALOWY BRASOV

Jak
długo trenujesz
snowboard? Od 4 lat. Co czułeś po przekroczeniu mety? 12 razy
przekraczałem linię mety, bo tyle mieliśmy
zjazdów. W ostatnim, decydującym, niestety
wypadłem. W klasyfikacji ogólnej zająłem jednak miejsce 2. Jak stawałem na podium, byłem
wniebowzięty. Uczysz się, trenujesz, a życie
towarzyskie? Życie towarzyskie to mam
w szkole i na treningach, poza
tym tylko spanie
i jedzenie.

RUMUŃSKI BRASOV, MIASTO SŁYNNEGO DRAKULI, OKAZAŁ SIĘ BARDZO SZCZĘŚLIWY DLA
NASZYCH MŁODYCH SPORTOWCÓW. PODCZAS XI ZIMOWEGO OLIMPIJSKIEGO FESTIWALU
MŁODZIEŻY EUROPY (17–22 LUTEGO 2013) NASZA REPREZENTACJA WYWALCZYŁA 4 MEDALE
MAGDALENA DĘBSKA
Medaliści
Nasi młodzi zawodnicy na EYOF nie zawiedli pokładanych w nich nadziei.
Złoty medal w biathlonie (6 km) zdobyła Kinga Mitoraj (BKS WP-KOŚCIELISKO), która w zeszłym roku reprezentowała nasz kraj na I Zimowych
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku. Kinga miała znakomity wzór do naśladowania – chwilę wcześniej, podczas biathlonowych Mistrzostw Świata w Novym Mescie (Czechy), Krystyna Pałka zdobyła srebrny
medal w biegu na dochodzenie na 10 km, a Monika Hojnisz medal brązowy
na dystansie 12,5 km ze startu wspólnego. Jak widać, nasze zawodniczki
rozwijają skrzydła i są dużą nadzieją na zbliżające się
22. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi 2014.
Jakie
to uczucie zdobyć złoty
medal? Świetne! A usłyszeć Mazurka
Dąbrowskiego to niesamowite doświadczenie. Co czułaś po przekroczeniu mety? Zmęczenie. A dlaczego akurat biathlon? To całkowity przypadek. Miałam trenować biegi, ale kuzyn wybrał biathlon
i poszłam w jego ślady. Gdyby nie on, to by mnie tu nie
było. Ciężko godzić treningi ze szkołą i spotkaniami koleżeńskimi? Moja przyjaciółka mieszka 120 km ode mnie,
przyjaźń na odległość nie jest dla mnie problemem.
Gorzej ze szkołą, bo pogodzić ją z treningami
jest ciężko, zajęcia kończymy o 18.00.

Kinga Mitoraj

Snowboard – czyli ślizganie się
na śniegu. Są dwie główne grupy
konkurencji: alpejskie i freestyle.
Po raz pierwszy na igrzyskach
snowboard pojawił się
w Nagano (1998). Czołowymi
polskimi snowboardzistami są
Paulina i Mateusz
Ligoccy.

Oskar Kwiatkowski

Medal srebrny w snowboardzie (PGS – slalom równoległy) wywalczył Oskar Kwiatkowski, zawodnik AZS Zakopane. Co ciekawe, Oskar jako hobby podaje kolarstwo górskie, zjazdowe i szosowe.

Biathlon – to inaczej dwubój zimowy.
Polega na łączeniu biegów narciarskich ze strzelaniem. Pierwowzorem
tej dyscypliny były wojskowe biegi
patrolowe, rozgrywane w Norwegii
i Szwecji w XVIII w.
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Nasi medaliści

W Brasov 2013 nasi sportowcy w wieku 15–18 lat wystartowali w 8 dyscyplinach: narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym, biathlonie, hokeju, łyżwiarstwie figurowym, short tracku, skokach narciarskich i snowboardzie. W imprezie uczestniczyło 910 sportowców z 45 krajów.
Nasza reprezentacja liczyła 25 zawodników, zabrakło nas jedynie w turnieju hokeja. Po raz pierwszy w historii mieliśmy swoją reprezentantkę
w skokach narciarskich – Joannę Szwab z KS Chochołów.
Trochę historii
Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy to pomysł Jacques’a Rogge,
przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).
Odbywają się od roku 1991 i początkowo nosiły nazwę Olimpijskich Dni
Młodzieży. EYOF-y mają letnią i zimową edycję, odbywają się co dwa
lata. Program Festiwalu wzorowany jest na ceremoniale igrzysk olimpijskich. Jego głównymi celami są:
- promocja i prezentacja regionu oraz państwa;
- olimpijska edukacja dzieci i młodzieży, promocja zasad fair play, tolerancji, solidarności, wzajemnego zrozumienia i przyjaźni;
- motywowanie młodzieży do aktywności sportowej;
- wspieranie młodych talentów.
Sławy polskiego i europejskiego sportu swoją karierę rozpoczynały właśnie na EYOF. Są wśród nich m.in.: siatkarka Katarzyna Skowrońska,
pływak Paweł Korzeniowski, narciarki alpejskie Janica Kostelic (Słowacja) i Anja Person (Szwecja),
łyżwiarze figurowi Jewgienij Pluszczenko (Rosja) i Sarah Meier (Szwajcaria).

Trenuję
short track od 9. roku życia.
Dlaczego? Bo jest bardzo widowiskowy. Ciężko było zdobyć medal?
Tak, bardzo ciężko, ale już od 22 lutego
startujemy w Mistrzostwach Świata Juniorów w Warszawie i tam rywalizacja będzie
jeszcze większa. W tej chwili jednak
jestem bardzo zadowolona.
OPŁACAŁO SIĘ!!!

Short track – jedna z najmłodszych dyscyplin
zimowych, to inaczej łyżwiarstwo na krótkim torze,
rozgrywane na tradycyjnych lodowiskach do gry
w hokeja lub jazdy figurowej. Zawodnicy ścigają się
na torze, którego obwód wynosi 111,12 m, poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara. Bieg nie odbywa się na czas, a o zwycięstwie decyduje kolejność zajętych miejsc.

Oliwia Gawlica

Oficjalną maskotką zimowego EYOF 2013
był karpacki niedźwiedź brunatny – Martin,
ubrany w zimowy strój w kolorach narodowej
flagi Rumunii. Niedźwiedź brunatny najczęściej występuje właśnie na terenie Rumunii
i jest uosobieniem odwagi oraz siły.
Dwa brązowe medale w short tracku
wywalczyli: indywidualnie Oliwia
Gawlica (1500 m) i sztafeta mieszana
(3000 m) w składzie Oliwia Gawlica,
Magdalena Warakomska, Grzegorz
Gawryluk i Krystian Korecki.
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Z HISTORII NART I NARCIARSTWA
Zdziwiłaby ich także informacja, że jazda na nartach to jedna z najstarszych aktywności człowieka. Posiadł ją bowiem już 5000 lat temu. Najwcześniej tam, gdzie szybka pogoń za zwierzyną łowną po śniegu i lodzie była warunkiem
przeżycia – w głębi Azji, na Syberii, a później także w Skandynawii.

LATAJĄCE DESKI
TAK U SCHYŁKU XIX STULECIA NAZYWALI NARTY MIESZKAŃCY OKOLIC
ZAKOPANEGO, KTÓRZY Z ROZBAWIENIEM OBSERWOWALI PIERWSZYCH
MIŁOŚNIKÓW ZIMOWEGO SZALEŃSTWA. ZAPEWNE TRUDNO BYŁOBY
IM UWIERZYĆ, ŻE STO LAT PÓŹNIEJ TEMU ZAJĘCIU ODDAWAĆ SIĘ BĘDZIE
PRZESZŁO ĆWIERĆ MILIARDA LUDZI NA ŚWIECIE, A NARCIARSKIE ZMAGANIA
SPORTOWE ŚLEDZIĆ Z ZAPARTYM TCHEM PRZYNAJMNIEJ DWA RAZY TYLE
JOANNA CZAJ-WALUŚ
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Kurs narciarski
na Gubałówce,
1907 rok.

Co kraj to... inne narty
Pradawnych narciarzy można zobaczyć na rysunkach naskalnych w Rosji i Norwegii, pojawiają się jako bogowie w mitach
i legendach ludów Północy, w zapiskach greckich i rzymskich
podróżników do dalekich białych krain. Jak będziecie w Skandynawii, wypatrujcie w muzeach archeologicznych znalezisk
z torfowisk, znakomicie konserwujących drewno. Traficie może
na nartę z Hosting, liczącą ok. 4000 lat. Ma ona 110 cm dł.
i 20 cm szer. oraz podwyższoną płytę pod stopę. Takie narty, zwane typem południowym, występowały od gór Ural po południową
Finlandię i Szwecję oraz obecną Białoruś i Ukrainę. Nieco udoskonalone używane były jeszcze w końcu XIX wieku w Telemark
w Norwegii – kolebce współczesnego narciarstwa sportowego.
Narty ludów z terenów bardziej wysuniętych na północ były dłuższe, miały ostro zakończone i często podgięte oba końce. Podbite
były skórą renifera lub foki, sierścią zwróconą ku tyłowi, co ułatwiało poślizg i zapobiegało cofaniu się przy podejściach. Wiązania
tworzyły rzemienie przeciągnięte przez cztery otwory w desce. Tego
typu nart, zwanego arktycznym, używano na Syberii jeszcze w XX w.
Trzeci typ nart, północny, powstał w Finlandii ok. 800 lat temu
i różnił się od wcześniejszych. Lewa narta – biegowa, była dłuższa (ponad 3 m) i węższa (ok. 6 cm), prawa – odbijająca, krótsza, szersza i podbita skórą. Można było rozwijać na nich dużą
szybkość i wykonywać skoki. Uzupełnieniem ekwipunku narciarza był kij, który służył nie tylko do kierowania nartami, ale
także jako broń na polowaniu i na polu walki. Od średniowiecza
bowiem narty były na wyposażeniu wojska w Rosji i Skandynawii. Stworzenie takiej armii planował nawet król Stefan Batory.
Polskie narty Barabasza
Pierwsze wzmianki o nartach na ziemiach polskich pochodzą
z XVI w., choć znane były zapewne wcześniej. W XVII w. Polacy
wykorzystywali narty pozostawione przez armię szwedzką, po
czym słuch o nich zaginął. Odkryte zostały ponownie w latach
80. XIX stulecia za sprawą Stanisława Barabasza, ojca polskiego
narciarstwa. Skonstruował on pierwsze narty wspólnie z wiejskim kołodziejem (rzemieślnik produkujący np. drewniane wozy
lub sanie). Ich pierwowzorem były syberyjskie łyże, o których
słyszał od powracających z wygnania powstańców styczniowych.
Jedna z nart wykonana była z jesionu, druga z drzewa bukowego, deski były zaostrzone w szpic i wygięte nad ogniskiem (jedna
z nich znajduje się obecnie w Muzeum Tatrzańskim). Do przymocowania nart posłużył wtedy zwykły sznurek. Barabasz doskonalił swoje narty w zakopiańskiej Szkole Przemysłu Drzewnego,
którą kierował. I zachęcał do uprawiania białego szaleństwa.
Polacy złapali bakcyla narciarstwa. Z nart zaczęli korzystać
przewodnicy tatrzańscy, ratownicy górscy, coraz liczniej-

Z HISTORII NART I NARCIARSTWA

Ewolucję przeszedł nie
tylko sprzęt narciarski,
ale także ubiory miłośników białego szaleństwa.
sze rzesze turystów. Nie było wówczas specjalnych strojów narciarskich. Panowie szusowali w kożuszkach, kurtkach lub sprowadzanych z Wiednia
pelerynach, w baranich czapach, kapeluszach lub melonikach, w sukiennych kapcach lub podkutych butach. Panie przemierzały szlaki w miejskich długich spódnicach
i kapeluszach zdobionych kwiatami, piórami i wstążkami. Zakopiańscy górale mieli powody do śmiechu.

X Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy
Liberec 2011. Na zdjęciu polska narciarka alpejska Maryna Gąsienica Daniel, która w slalomie
gigancie zajęła 13. miejsce.
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Ewolucja technologiczna
Początek XX w. był burzliwym okresem rozwoju narciarstwa. Za pośrednictwem norweskich emigrantów ta szlachetna pasja ogarnęła świat – od Stanów Zjednoczonych
po Nową Zelandię. W Europie powstawały modne ośrodki sportowe, kluby i szkoły narciarskie. Nastąpił wyraźny
podział na narciarstwo klasyczne i zjazdowe.
Współczesne narty zjazdowe nawiązują do nart używanych w Telemark (Norwegia) w XIX w. Mieszkający tam skoczek narciarski Sondre Norhaim spopularyzował narty wygięte i węższe w środkowej części, a szersze na końcach,
z wiązaniem, które dobrze trzymało but i nie blokowało
pięty, co ułatwiało skręcanie. Austriak Mathias Zdarsky
dostosował ten typ nart do warunków alpejskich. Zmniejszył ich długość do 190 cm, zastosował nowy rodzaj
wiązań metalowych, wprowadził dwa kije narciarskie,
wypracował nowe techniki zjazdowe. Na początku XX w.

pojawiły się wiązania ułatwiające zapinanie i wypinanie buta, w latach 20. opatentowane zostały metalowe
krawędzie narciarskie, pojawiły się także narty klejone,
a w 1939 roku wiązania bezpiecznikowe. Przekształcenie
się narciarstwa w latach 30. XX w. w rekreację masową oraz
wyspecjalizowanie się dyscyplin sportu wyczynowego spowodowały dalszy postęp technologiczny, który trwa do dziś.
Nastąpiły ogromne zmiany w konstrukcji nart i używanych
do ich produkcji materiałów. Początkowo stosowano różne gatunki drewna: hikorę, jesion, brzozę i buk.
W końcu lat 40. pojawiły się narty z warstw aluminium
i sklejki drewnianej, a od lat 70. łączono różne warstwy
konstrukcyjne.
Obecnie wykorzystywane są materiały kompozytowe, złożone z dwóch lub więcej składników, które zapewniają nartom m.in. sprężystość i sztywność.
W latach 90. upowszechniły się narty taliowane – węższe pod wiązaniem, które ułatwiają wykonywanie
skrętów przy dużych szybkościach i małym promieniu skrętu. Rewelacją ostatnich lat jest Rocker – nowy
profil nart zjazdowych o wygiętym dziobie i pięcie.
Współczesne narty zjazdowe wyposażone są w metalowe
krawędzie i wiązania sztywno mocujące buty do narty.
Narty biegowe takich krawędzi nie mają, a but jest zamocowany jedynie w przedniej części. Narty turowe – przeznaczone do skialpinizmu łączącego wspinaczkę, wędrówkę
i zjazdy w terenie górskim o znacznym nachyleniu – są bardzo lekkie, mają krawędzie i wymagają specjalistycznych
wiązań. Narty do skoków nie mają metalowych krawędzi.
Kijki narciarskie, niegdyś drewniane, dziś wykonywane są z metalu lub z lekkiego i wytrzymałego
włókna węglowego bądź szklanego. Długość i kształt
kijków zależy od dyscypliny narciarskiej – dłuższe
w biegach, teleskopowe w skialpinizmie, zakrzywione w zjazdach, slalomie gigancie i narciarstwie szybkim.
Mówiąc o nartach, nie sposób pominąć snowboardu.
Wywodzi się on od brzozowych desek, na których dawni Lapończycy zjeżdżali z ośnieżonych górek. Za ojców współczesnych desek uważa się jednak Amerykanów, którzy
w latach 60. ub. stulecia skonstruowali prototypy, a 10 lat
później nadali desce jej obecny kształt. W latach 80. snowboard stał się nową dyscypliną sportów zimowych.
Ewolucję przeszedł nie tylko sprzęt narciarski, ale
także ubiory miłośników białego szaleństwa. Sprawiają, że na stokach jest nam nie tylko ciepło i wygodnie, ale czujemy się też modni i godni podziwu.
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GWIAZDY SPORTU
„Nie miałam
problemów,
by zlicytować
medal w tak
szczytnym
celu, gdy chodziło o życie
dziewczynki”.

„Moim celem jest złoty
medal. Teraz mam duży
niedosyt, choć spełniłam
marzenie o medalu. Długo
na niego pracowałam”.

ZOSIA NA MEDAL
ROZMOWA Z ZOFIĄ NOCETI-KLEPACKĄ, 25-LETNIĄ BRĄZOWĄ MEDALISTKĄ IGRZYSK
OLIMPIJSKICH W LONDYNIE W ŻEGLARSKIEJ KONKURENCJI RS:X

A zatem – windsurfing czy łódka?
Do Rio będę cisnąć na desce. Moim celem jest złoty
medal olimpijski. Teraz mam duży niedosyt, choć
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spełniłam marzenie o medalu. Długo na niego pracowałam. Po raz pierwszy na igrzyskach byłam w Atenach
w 2004 roku, a potem w Pekinie w 2008 roku.
W Londynie zdobyłaś brąz. Było ciężko?
Było bardzo ciężko, choć nieco łatwiej niż u Przemka
Miarczyńskiego (również zdobył brązowy medal w Londynie – przyp. red.). Na igrzyska jechałam jako faworytka.
W kilku regatach rozgrywanych na tym akwenie zawsze
byłam pierwsza, druga albo trzecia. Byłam w tak zwanym
gazie. Bardzo lubiłam ten akwen: był słaby i silny wiatr,
płaska i zafalowana woda. Po dziesięciu latach wyczynowego uprawiania sportu jestem zawodniczką bardzo uniwersalną. Ale w regatach olimpijskich popełniłam jeden
z największych błędów. W jednym z wyścigów, w którym
płynęłam na czele, popłynęłam o jedno kółko za dużo.
Zanim się zorientowałam, moje rywalki były już na mecie
i straciłam cenne punkty.

FOT. Bartek Zborowski

Podobno szczytem marzeń każdego sportowca jest zdobycie medalu olimpijskiego. Ty go już masz, a zatem jakie
są dzisiaj Twoje marzenia?
Chcę na dużym jachcie popłynąć przez Atlantyk. Z Gutkiem
(Zbigniewem Gutkowskim – jedynym polskim żeglarzem,
który wziął udział w samotniczych regatach oceanicznych – przyp. red.) już gadałam. Jest tylko jeden problem:
na jachcie nie ma toalety…
A tak na serio, to pod koniec ubiegłego roku, kiedy
decydowały się losy konkurencji olimpijskich w żeglarstwie, myślałam, żeby na igrzyska w Rio de Janeiro, zamiast kitesurfingu przesiąść się na łódkę.
Moim marzeniem są też podróże. Nie mogę usiedzieć
w miejscu.

„W ostatnim, sensacyjnym wyścigu medalowym wszystko
rozstrzygnęło się
na moją korzyść
i nie zawiodłam mojej największej fanki, 5-letniej Zuzi”.
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GWIAZDY SPORTU

CZY WIESZ, ŻE...

„W żeglarstwie kocham
ten kontakt
z przyrodą
każdego dnia,
tę samotność
na wodzie też
lubię”.

„Warto robić dobre
rzeczy, a dobro, które
czynisz, zawsze
do Ciebie wróci”.

• DESKĘ Z ŻAGLEM WYMYŚLIŁ NEWMAN DARBY. PO
RAZ PIERWSZY ZWODOWAŁ JĄ W 1948 ROKU, LECZ
NIGDY NIE OPATENTOWAŁ SWOJEGO WYNALAZKU.
• JIM DRAKE I HOYLE ACHWEITZER ZMODYFIKOWALI
I ULEPSZYLI WYNALAZEK DARBY’EGO. NAZWALI
DESKĘ THE SKATE, POTEM PRZEMIANOWALI JĄ NA
BAJA BOARD, BY OSTATECZNIE NAZWAĆ JĄ WINDSURFING, PONIEWAŻ KOJARZY SIĘ TO Z PRĘDKOŚCIĄ, ADRENALINĄ I SZALEŃSTWEM.
• WINDSURFING ZADEBIUTOWAŁ NA IGRZYSKACH
W LOS ANGELES (1984).
• PIERWSZYM ZŁOTYM MEDALISTĄ IGRZYSK ZOSTAŁ
HOLENDER STEPHAN VAN DEN BERG.
• KOBIETY PO RAZ PIERWSZY WYSTARTOWAŁY
W KLASIE LECHNER NA IGRZYSKACH W BARCELONIE (1992).
• NA IGRZYSKACH W ATLANCIE (1996) PO RAZ
PIERWSZY POZWOLONO NA TZW. POMPOWANIE
ŻAGLEM.
• POLSKIM WINDSURFEROM DROGĘ TOROWAŁ ANDRZEJ PIASECKI – MISTRZ ŚWIATA I EUROPY, TRENER KADRY OLIMPIJSKIEJ (1992–2012).
• OD 2008 R. KLASĄ OLIMPIJSKĄ JEST RS:X,

Zofia Noceti-Klepacka
i dr Jan Kulczyk podczas Spotkania Noworocznego Rodziny
Olimpijskiej w PKOl.

W KTÓREJ NA IGRZYSKACH W LONDYNIE
(2012) ZOFIA NOCETI-KLEPACKA I PRZEMYSŁAW MIARCZYŃSKI ZDOBYLI BRĄ-

To taki, można powiedzieć, głupi błąd...
Kosztował dużo, ale na szczęście w ostatnim, sensacyjnym wyścigu medalowym wszystko rozstrzygnęło się
na moją korzyść i nie zawiodłam mojej największej fanki,
5-letniej Zuzi. Do ostatniego wyścigu miałam dużą stratę
punktową. Myślałam, że zawiodłam moją małą sąsiadkę.
Zadzwoniłam do niej, a ona powiedziała mi, żebym się nie
martwiła i walczyła do końca. Miała rację!
Już rok przed igrzyskami zapowiedziałaś, że chcesz pomóc Zuzi chorej na mukowiscydozę i zlicytujesz zdobyty
olimpijski medal.
Uważam, że trzeba ludziom pomagać. Pomagać sobie
nawzajem. A medal jest tylko symbolem. Sukcesu
mi nikt nie odbierze. Przeżycia i wspomnienia z igrzysk
są we mnie. Nie miałam problemów, żeby zlicytować
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medal w tak szczytnym celu, gdy chodziło o życie
dziewczynki.
Wiedziałaś, że osoba, która wylicytowała Twój medal,
to dr Jan Kulczyk, jeden z najbogatszych Polaków, i że ma
zamiar Ci go zwrócić podczas Spotkania Noworocznego
Rodziny Olimpijskiej w PKOl?
Absolutnie nie. To było dla mnie naprawdę ogromne zaskoczenie, na scenie rozpłakałam się. To był duży gest
Jana Kulczyka.
Jan Kulczyk opowiadał, że jak usłyszał o licytacji
Twojego medalu, przypomniały mu się słowa: „Być może dla
świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi
jesteś całym światem”. Wylicytował medal z zamiarem,
by go zwrócić właścicielce i powiedział wówczas: „Pani

FOT. Tomasz Piechal, Bartek Zborowski

ZOWE MEDALE.

Zosiu, tak naprawdę wywalczyła go Pani dwa razy”.
Co wtedy czułaś?
Odjęło mi mowę. On i ja pokazaliśmy, że jest coś ważniejszego w życiu. Warto robić dobre rzeczy, a dobro, które
czynisz, zawsze do Ciebie wróci.
Jakie jest Twoje motto życiowe?
Być szczęśliwym człowiekiem i się nie zamartwiać. Ale
przede wszystkim – dążyć do doskonałości.
Czym jest dla Ciebie sport?
Odkąd jestem mamą – syn Marian ma dzisiaj 3,5 roku
– przede wszystkim realizuję się w tej roli, bo macierzyństwo
zmienia priorytety. Chociaż przyznam, że sport mnie uzależnił. W żeglarstwie kocham ten kontakt z przyrodą każdego

dnia, tę samotność na wodzie też lubię. Czuję wtedy siłę natury. Zaczyna się rozumieć, o co w tym życiu chodzi...
No to do zobaczenia na wodzie! Trzymamy kciuki za kolejne medale, a szczególnie za ten drugi olimpijski.
Dzięki!
Rozmawiała Katarzyna Deberny
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FAIR PLAY

SKOK PO PRZYJAŹŃ
PRZYJAŹŃ DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA MA INNE ZNACZENIE. TRUDNO PODAĆ JEJ
DEFINICJĘ I WYZNACZYĆ REGUŁY, KTÓRE OKREŚLAŁYBY NA PRZYKŁAD, KOGO MOŻNA
NAZWAĆ PRZYJACIELEM, W JAKIM MOMENCIE ZACZYNA SIĘ PRZYJAŹŃ I PO JAKIM
CZASIE MOŻNA MÓWIĆ O PRZYJAŹNI. JEDNO JEST PEWNE – NA MIANO PRAWDZIWEGO
PRZYJACIELA TRZEBA SOBIE ZASŁUŻYĆ I ZAPRACOWAĆ

Historia Longa i Owensa
jest dowodem, że to,
co z pozoru dzieli,
w rzeczywistości
może być siłą.
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Lutz Long (z lewej)
i Jesse Owens na igrzyskach olimpijskich
w Berlinie (1936).

FOT. PAP/DPA

KATARZYNA PŁOSZAJ

W roku 1936 na igrzyska olimpijskie do Berlina przyjechał utalentowany amerykański sportowiec Jesse Owens. Zdobywając cztery
złote medale, zaskoczył wszystkich. Podczas rozgrywania konkurencji skoku w dal miał jednak poważne problemy. Jego dwa pierwsze skoki nie zostały zaliczone. Pozostała mu ostatnia, trzecia
próba. Jego największy rywal, niemiecki reprezentant Lutz Long
podpowiedział mu wtedy, by zmienił rozbieg i odbił się do skoku
nieco wcześniej. Owens zastosował się do jego rady i nie tylko
zakwalifikował się do dalszych skoków, ale w swojej ostatniej
próbie pobił rekord świata i zwyciężył. Pierwszym, który mu pogratulował, był właśnie Lutz Long. Owens powiedział wówczas,
że gdyby stopić wszystkie jego medale i puchary, to i tak nie dałoby
się nimi powlec przyjaźni, jaką czuje w tym momencie do Lutza.
Po zakończeniu igrzysk w Berlinie Jesse i Lutz pisali do siebie
wiele listów. W ostatniej korespondencji z 1943 roku Lutz Long
napisał: „Pewnego dnia powiem mojemu synowi, jak mogą wyglądać kontakty między ludźmi zamieszkującymi Ziemię”. Krótko po
tym srebrny medalista olimpijski w skoku w dal Lutz Long zginął
na froncie II wojny światowej. W 1964 roku został pośmiertnie odznaczony medalem Pierre’a de Coubertina za swoje zachowanie
w duchu sportowym.
Lutz Long i Jesse Owens oprócz medali wygrali przyjaźń, która
była dla nich nagrodą bezcenną. Zaczęła się ona na stadionie podczas pięknej rywalizacji sportowej, pełnej szacunku dla przeciwnika, tolerancji i godności. Long i Owens stali się żywym przykładem,
że idea olimpijska, której jedną z podstawowych wartości jest
właśnie przyjaźń, nie jest tylko utopią. Ich historia jest dowodem,
że to, co z pozoru dzieli, może w rzeczywistości być siłą, która jak
mówił sam Pierre de Coubertin: może burzyć wszelkie przeszkody. W igrzyskach bowiem nie chodzi tylko o pokaz siły mięśni,
ale również o siłę ducha pozwalającą człowiekowi ukazywać piękno sportu, które oparte jest o radość z wysiłku i poszanowania
podstawowych zasad etycznych, takich jak: przyjaźń, solidarność
i fair play. Od nas tylko zależy, czym będą dla nas igrzyska olimpijskie i czy odnajdziemy w nich coś więcej...
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O TYM SIĘ MÓWI

MEDIA LUSTREM
SPORTU

BERLIN 1936
JESSE OWENS ZDOMINOWAŁ IGRZYSKA
W NIEMCZECH. ZDOBYŁ CZTERY ZŁOTE
MEDALE: W BIEGACH NA 100 I 200
METRÓW, W SKOKU W DAL ORAZ
W SZTAFECIE 4 X 100 METRÓW.

MEDIA SĄ LUSTREM SPORTU. ODBIJAJĄ WSZYSTKO, NIE TYLKO TO,
CO PIĘKNE I PORYWAJĄCE, ALE UKAZUJĄ RÓWNIEŻ TO, CO WĄTPLIWE,
A ZWŁASZCZA SZKODLIWE DLA SPORTU, LECZ NIEWIDOCZNE Z TRYBUN
TADEUSZ OLSZAŃSKI

Nieco historii
Początki były skromne. Sto lat temu gazety niewiele uwagi
poświęcały sportowi. Zaledwie nieduże rubryki. Wyjątkiem
były igrzyska oraz pojedynki bokserów o mistrzostwo świata, ale i o nich pisano niewiele. I to wszystko. Radio było
w powijakach, a o telewizji nikt nawet nie myślał. Przełom
nastąpił dopiero w latach 30. minionego wieku, gdy wzrosło
znaczenie prasy, a radio i film upowszechniły się. To już nie

były tylko coraz większe nakłady prasy, w tym gazet zajmujących się wyłącznie sportem, lecz różne, odbijające obraz
świata media. Na falach eteru i na ekranach kinowych, gdzie
oprócz filmów fabularnych wyświetlano tygodniowe kroniki
i przeglądy wydarzeń. Wtedy też media odkryły wielką rolę
sportu, który zaczął pasjonować miliony ludzi, całe narody,
państwa... I jedno, i drugie odkrycie nastąpiło pod wpływem
polityki, w imię realizowania konkretnych celów i własnych
interesów. I takim wręcz klasycznym już wzorem wykorzystania mediów oraz sportu dla polityki stały się w 1936 roku
Igrzyska XI Olimpiady w Berlinie.
Przygotowujące się do wojny i podboju świata Niemcy, pod
wodzą Adolfa Hitlera, wykorzystały igrzyska, by udowodnić
wyższość germańskiej rasy. Podporządkowano temu całą
faszystowską propagandę. Po raz pierwszy w dziejach w takim stopniu użyto do tego sportu. Oszukano świat. W tym
propagandowym zgiełku nieoczekiwanie zwyciężył jednak

NIESAMOWITY BIEG OWENSA NA 200 M

Paul Hännl
21,6 sekundy
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Tinus Osendarp
21,3 sekundy

Mack Robinson
21,1 sekundy

META

Jesse Owens
20,7 sekundy

FOT. Materiały prasowe, autor nieznany

Media także kreują sport, mają wpływ na jego kształt,
rozwój konkurencji w rozmaitych dziedzinach. Nierzadko zmuszają sportowców do coraz większego wysiłku,
by było dramatycznie, ciekawiej... Same więc, zwłaszcza
media elektroniczne, czyli głównie telewizja, goniąc za coraz większą oglądalnością, nie pozostają bez winy wobec
sportu, kreując coraz bardziej sensacyjny, a nawet drastyczny obraz.

„Czarna torpeda”,
czyli Jesse Owens
na igrzyskach
w Berlinie.
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sport. Główną postacią igrzysk nie stał się bowiem żaden
z przedstawicieli germańskiej rasy, wzorcowy niemiecki lekkoatleta, gimnastyk lub bokser, którego zamierzano
wykreować mistrzem nad mistrzami, lecz skromny sprinter
z USA, czarnoskóry Jesse Owens! Fenomenalny zawodnik
właśnie w Berlinie bił rekordy świata i zdobył 4 złote medale
w biegach na 100 i 200 m, w skoku w dal oraz w sztafecie
4 x 100 m. I to on skupił na sobie całą uwagę mediów, włącznie z faworyzowaną przez Hitlera reżyserką Leni Riefenstahl, której powierzono nakręcenie filmu o igrzyskach,
dokumentującego dominację niemieckich sportowców. Pani
reżyser nie mogła jednak oderwać wzroku, a zatem i filmowej kamery, od startów Owensa i to jej zdjęcia obiegły cały
świat, kreując – wbrew faszystowskiej ideologii – czarnoskórego sportowca na największego bohatera igrzysk!
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„Ręka Boga”
Diego Maradony.

Media gwarantują nie tylko
możliwość pośredniego
uczestnictwa, ale również
zrozumienie tego, co dzieje
się na arenach.

FOT. Sven Simon/PAP
Stanisław Dąbrowiecki/PAP

Potęga mediów
Półtora tysiąca kamer, 8000 dziennikarzy i 14 000 technicznych pracowników telewizji przekazywało obraz oraz
relację z ostatnich igrzysk olimpijskich w Londynie. Kamery
były wszędzie. Na stadionach, torach regatowych, w szatniach, w wiosce olimpijskiej, ba, nawet w pokojach niektórych olimpijczyków. Niczym „Big Brother”! Póki co, tylko
do duszy sportowca nie mogą zajrzeć. Ale przecież i tu bywają wyjątki, kiedy reporter z mikrofonem w ręku i kamerą
za plecami dopada na mecie zwycięzcę i nie zważając na
jego wyczerpanie, a czasem nawet brak tchu, zadaje pytania, na które otrzymuje spontaniczne, szczere odpowiedzi.
Świat przez dwa tygodnie żył igrzyskami, oglądały je ponad
4 miliardy ludzi. Dwie trzecie ludzkości! I wszyscy
czekają na następne wielkie wydarzenia sportowe
– igrzyska, mundiale, wyścigi kolarskie, skoki narciarskie...
I to przekazujące obraz media, a głównie telewizja, mają
ogromny wpływ na kalendarz sportowy. W każdym szczególe, bo płacą za transmisję, więc ustalają nie tylko terminy,
ale i godziny zawodów.
Media odegrały zresztą poważną rolę w rozwoju sportu,
występując z inicjatywą organizowania różnych ciekawych
imprez. Nie kto inny, a właśnie prasa, konkretnie francuskie pismo „L’Auto”, w 1903 roku wystąpiło z inicjatywą
przeprowadzenia wyścigu kolarskiego Tour de France,
dziś najsłynniejszej imprezy kolarskiej. Na początku było
6 etapów na dystansie 2500 km. Obecnie kolarze pokonu-

ją w tym wyścigu blisko 4500 km podzielonych na kilkanaście etapów, wiodących już nie tylko przez Francję, lecz
również przez Belgię, Hiszpanię i Włochy. A całością rządzi
największy sportowy dziennik na świecie – „L’Equipe” z Paryża, który szybko przejął wyścig od poprzedniego organizatora. Francuski model zrobił karierę, z czasem szereg
gazet, a następnie stacji telewizyjnych zaczęło inicjować
oraz organizować imprezy sportowe. Ot, choćby pamiętny w latach socjalizmu Wyścig Pokoju na trasie Warszawa – Praga – Berlin, „pilotowany” przez partyjne dzienniki, m.in. polską „Trybunę Ludu”. Media skupiły uwagę
również na sporcie powszechnym. Przypomnę tu godną
pochwały inicjatywę Telewizji Polskiej – masowych biegów
po zdrowie. Media elektroniczne nie tylko więc „żywią sport”,
kupując prawa do transmisji, by następnie sprzedać obraz
zawodów ludziom, ale też aktywnie zachęcają do czynnego biegania, również na nartach. Dowodem tego są tysiące
startujących w szwedzkim Biegu Wazów, a także zorganizowanym na jego wzór u nas Biegu Piastów w Szklarskiej
Porębie. Media gwarantują nie tylko możliwość pośredniego uczestnictwa, ale również zrozumienie tego,
co dzieje się na arenach. Dzięki mediom miliony ludzi
znajdują też zachętę do uprawiania sportu. Nie wierzycie? Po EURO przeprowadzonym w naszym kraju,
we wrześniu 2012 roku do szkółek i klubów piłkarskich zgłosiło się dwukrotnie więcej chłopców niż w minionych latach!
Inna strona medalu
Każdy medal ma dwie strony. Jest więc i druga, ujemna
strona potęgi mediów. To na przykład nakręcanie nastrojów przed wielkimi wydarzeniami, a zwłaszcza meczami
piłkarskimi. To wróżenie zwycięstw ponad realne możliwości, podniecanie kibiców. Współczesny sport wyczynowy jest olbrzymią przestrzenią różnych form rywalizacji, bezpośredniej walki i pod wpływem komercjalizacji,
pieniędzy za zwycięstwa stopniowo się brutalizuje.
Zwłaszcza gdy w rachubę wchodzą medale i premie.
I na tej nucie zaczynają grać niektóre media. „Ma być
bitwa, a nie szachy!” – wołał tytuł jednej z gazet przed
meczem warszawskiej Legii z poznańskim Lechem.
Zachęta do boju, podsycanie wiary w zwycięstwo,
a potem potępienie za porażkę! To melodia pewnych
mediów, która wpływa na zachowanie trybun, mani-

Start do XXIII Wyścigu Pokoju
ze Stadionu Dziesięciolecia (w tle).
puluje kibicami. Idolem czyni tego, kto gra nie fair.
Tak było w przypadku Diego Maradony. Na Mundialu w 1986 roku w Meksyku, w ćwierćfinałowym meczu Argentyny z Anglią Maradona w wyskoku nie
dotknął głową piłki, pomógł sobie ręką, czego nie
zauważył sędzia, i dzięki temu zdobył bramkę. Na
konferencji prasowej powiedział potem, że „była
to ręka Boga i głowa Maradony!”, czym zachwycił
wszystkich dziennikarzy.
Sport świetnie się też sprzedaje. Wydarzenia i gwiazdy
sportu są znakomitą okazją dla wszelkiej reklamy. Stąd
banery na stadionach, marki rozmaitych firm na koszulkach, spodenkach i czapkach zawodników, coraz częstsze przerwy w transmisjach z wydarzeń sportowych.
Media więc nie tylko „żywią sport”, ale i same „żyją
ze sportu”, są żywotnie zainteresowane sukcesami
reklamowanych przez siebie mistrzów i drużyn. Stąd manipulacje i wypaczające sport nieprawidłowości. Z winy
mediów dochodzi do negatywnych wydarzeń, to prawda, ale prawdą jest również i to, że wielu dziennikarzy,
a zatem media, demaskuje i piętnuje te zjawiska. Fałsz
i agresja są bowiem największymi wrogami sportu, zaprzeczeniem jego sensu, więc mediom nie wolno na tym
grać i przechodzić nad takimi zjawiskami do porządku
dziennego. Jest to oczywiste, ale ciągle warto o tym
przypominać, mówić i pisać!
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NADZIEJE OLIMPIJSKIE

WOJCIECH PRACZYK: MŁODY, AMBITNY
REALISTA, OBIECUJĄCY DYSKOBOL.
WYRÓŻNIONY NAGRODĄ NADZIEI
OLIMPIJSKIEJ IM. EUGENIUSZA
PIETRASIKA PRZEZ PKOL W 2013 ROKU.
REKORDZISTA POLSKI JUNIORÓW
– 64,22 (DYSK 1,75 KG). WŚRÓD
SENIORÓW RZUCIŁ JUŻ 58,49
(DYSK 2 KG)
Co byś chciał robić, jak już zostaniesz mistrzem olimpijskim?
(śmiech) Trenować dalej, a może potem założyć jakąś firmę...
Jesteś szóstym zawodnikiem Igrzysk Olimpijskich Młodzieży, które odbyły się w Singapurze w 2010 roku. Jakie
masz jeszcze sukcesy sportowe?
Srebrny medal na mistrzostwach świata juniorów w Barcelonie w 2012 roku oraz czwarte miejsce na mistrzostwach
Polski seniorów. Także jestem rekordzistą Polski juniorów.
A co do Singapuru, to występ tam uważam za nieudany, byłem raczej tym, który powinien uzyskać tam medal, lecz się
nie udało. Trudno, nie wystarczyło mi po prostu sił.
Dlaczego zacząłeś rzucać dyskiem?
Naukę zaczynałem w szkole muzycznej, gdzie uczyłem
się gry na fortepianie. Postanowiłem jednak to rzucić, bo
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CZY WIESZ, ŻE...
• DAWNO, DAWNO TEMU, WEDŁUG GRECKIEJ
MITOLOGII DYSK WYNALAZŁ PERSEUSZ.
• NAJSTARSZYM ODNALEZIONYM DYSKIEM JEST GLINIANY DYSK Z KRETY Z OK. 1750–1600 R. P.N.E.
• W STAROŻYTNEJ GRECJI CIĘŻAR DYSKÓW BYŁ RÓŻNY
– OD 1,5 DO 4 KILOGRAMÓW. ZDARZAŁY SIĘ JEDNAK
OKAZALSZE EGZEMPLARZE – NAJCIĘŻSZY Z ODNALEZIONYCH MIAŁ ŚREDNICĘ 32,5 CM I WAŻYŁ 6,63 KG.
• W STAROŻYTNEJ GRECJI NAJDALEJ RZUCIŁ
DYSKIEM FAILLOS Z KROTONU – 28,31 M.
• DYSKI WYKONYWANO Z KAMIENIA, MARMURU, DREWNA, ŻELAZA I SPIŻU.
• „DYSKOBOL” – DZIEŁO MYRONA TO NAJSŁYNNIEJSZA
RZEŹBA PREZENTUJĄCA TEN SPORT.
• NAJSŁYNNIEJSZY POLSKI UTWÓR LITERACKI
O DYSKU TO WIERSZ KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA – „DYSKOBOL”.
• RZUT DYSKIEM BYŁ ROZGRYWANY OD PIERWSZYCH
NOWOŻYTNYCH IGRZYSK W ATENACH (1896).
• PODCZAS IGRZYSK W LONDYNIE (1908) ROZEGRANO
RZUT DYSKIEM W STYLU GRECKIM,
WZOROWANYM NA RZEŹBIE „DYSKOBOL”
MYRONA, A NA IGRZYSKACH W SZTOKHOLMIE (1912)
ROZEGRANO RZUT DYSKIEM OBURĄCZ.
• RZUT DYSKIEM KOBIET ZOSTAŁ WŁĄCZONY
DO PROGRAMU IGRZYSK OLIMPIJSKICH
W AMSTERDAMIE (1928), GDZIE ZŁOTY MEDAL OLIMPIJSKI WYWALCZYŁA HALINA KONOPACKA. PODCZAS
IGRZYSK W BERLINIE (1936) JADWIGA WAJSÓWNA
WYWALCZYŁA SREBRO, WŚRÓD MĘŻCZYZN
SREBRNY MEDAL OLIMPIJSKI WYWALCZYŁ
W PEKINIE (2008) PIOTR MAŁACHOWSKI.

FOT. Materiały prasowe

ZAMIENIŁ
FORTEPIAN
NA DYSK

„Chcę pojechać na Uniwersjadę i mistrzostwa
Europy i zająć miejsca
w przedziale 1–5” – mówi Wojciech Praczyk.
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NADZIEJE OLIMPIJSKIE

PODCZAS PIERWSZYCH NOWOŻYTNYCH
IGRZYSK W ATENACH (1896) EKIPA
AMERYKAŃSKA ZDOBYŁA 19 MEDALI,
W TYM 11 ZŁOTYCH. JEDEN Z NICH, W RZUCIE DYSKIEM, MIELI WYGRAĆ GRECY, BOWIEM
ICH NARODOWYM SPORTEM OBOK BIEGU
MARATOŃSKIEGO BYŁA WŁAŚNIE TA KONKURENCJA. ALE STAŁO SIĘ INACZEJ.
ROBERT GARRETT, STUDENT Z HARVARDU,
NIE UMIAŁ RZUCAĆ DYSKIEM, KTÓRY NA
IGRZYSKACH ZOBACZYŁ PIERWSZY RAZ
NA OCZY I PIERWSZY RAZ GO TRZYMAŁ
W DŁONI. JEGO PIERWSZY RZUT BYŁ PRAWIE
O POŁOWĘ KRÓTSZY OD RZUTÓW GREKÓW,
KTÓRYCH ODLEGŁOŚCI SIĘGAŁY OK. 30 METRÓW. DWAJ GRECCY DYSKOBOLE – PANAGIOTIS PARASKEVOPOULOS I SOTIRIOS
VERSIS, POSTANOWILI MU POMÓC I POKAZALI, JAK TRZYMAĆ DYSK W DŁONI, ZROBIĆ
OBRÓT I WYMACH. NAUKA NIE POSZŁA
W LAS. GARRETT ODDAŁ NAJDŁUŻSZY
RZUT ZAWODÓW – 29,14 M I ZDOBYŁ
ZŁOTY MEDAL OLIMPIJSKI. JAK PRZYSTAŁO
NA PRAWDZIWYCH DŻENTELMENÓW, GRECCY
ZAWODNICY POGRATULOWALI
MU WSPANIAŁEGO SUKCESU.

nie przynosiło mi wystarczającej satysfakcji. Po zmianie
szkoły okazało się, że mam za dużo wolnego czasu, bo
w szkole muzycznej cały czas się ćwiczy. Na festynie
miejskim w Szprotawie podszedłem do trenera Zygmunta
Szwarca i zapytałem, czy znajdzie się dla mnie miejsce
w klubie. To był ULKS Uczniak Szprotawa. Na początku
spróbowałem koszykówki i piłki nożnej, ale jakoś nie lubię
sportów drużynowych. Rzut dyskiem mi się spodobał.
Rzut dyskiem nie jest łatwą konkurencją, treningi są
na pewno ciężkie. Miewasz chwile zwątpienia?
Nie zastanawiam się. Trenuję z przyzwyczajenia, tak od
dziewięciu lat. Wierzę w siebie w sposób umiarkowany.
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Wojciech Praczyk, laureat
nagrody „Nadzieja Olimpijska” im. Eugeniusza
Pietrasika, obok trener
Edward Szwarc.
To jest sport. Nie ma co sobie za dużo obiecywać. Jak nie
wyjdzie, to mogę mieć pretensje tylko do siebie.
Wzorujesz się na kimś?
Chciałbym być jak Litwin Virgilijus Alekna, który jest
dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim, lub Piotr
Małachowski. Ale na razie nie mogę do nich dorzucić.
Brakuje mi jeszcze 10 metrów. Muszę nabrać masy i popracować nad siłą.
Dzięki sportowi czujesz się lepszym człowiekiem?
Chyba nie. Na pewno wytrzymalszym i bardziej konsekwentnym.

W tym roku podnosisz sobie poprzeczkę? Jakie są Twoje
najbliższe cele?
Chcę pojechać na Uniwersjadę i mistrzostwa Europy i zająć miejsca w przedziale 1–5. Jestem na początku sportowej kariery, ale medal z Barcelony mobilizuje mnie
do dobrej pracy.
Czyli jednak motywację
No, właściwie tak...

czerpiesz

z

sukcesów.

Jakie elementy są kluczowe w rzucie dyskiem?
Spokój, siła i to, aby „iść” za dyskiem, co oczywiście jest
bardzo trudne. Technikę mam chyba nie najgorszą, ale

FOT. Tomasz Plechal

„Na początku spróbowałem koszykówki
i piłki nożnej, ale
jakoś nie lubię sportów drużynowych.
Rzut dyskiem mi się
spodobał”.

FAIR PLAY O WADZE MEDALU

jak wspomniałem, muszę popracować nad masą i siłą.
I w tym roku chcę regularnie rzucać sześćdziesiąt
metrów.
Trenujesz i jeszcze się uczysz. Dajesz radę to pogodzić?
Jeszcze w liceum im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie
nie miałem żadnego problemu. Nauczyciele przychylnie
patrzyli na moje nieobecności i sukcesy sportowe. Teraz
studiuję na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
i jeśli nazbiera się materiału, to pojawia się problem. Ale
jakoś na razie daję radę.
Rozmawiała Katarzyna Deberny
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WYDARZENIA

ROCZNICA COUBERTINA
PIERRE DE COUBERTIN JEST INICJATOREM NOWOŻYTNYCH IGRZYSK
OLIMPIJSKICH, KTÓRE ODBYŁY SIĘ PO RAZ PIERWSZY W ROKU 1896 W ATENACH.
TO ON ZMIENIŁ OBLICZE SPORTU

Nikt nie wzleci
wyżej nad poprzeczkę,
nie pobiegnie dłużej
o chwilę, niż naprawdę zdoła;
tylko moc ciała i ducha
wyznaczyć może granice
zwycięstwa.

Każde
pokolenie zależy od poprzedniego, bez względu
na to, czy chce kontynuować
jego dzieło, czy też
wystąpi przeciw
niemu.

KATARZYNA DEBERNY

W tym roku wypada
150. rocznica urodzin
Pierre’a de Coubertin,
twórcy idei olimpijskiej
oraz wybitnego pedagoga.
Spotkanie z okazji
150. rocznicy
urodzin Pierre’a
de Coubertin.
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Olimpizm nie jest
systemem, jest stanem
ducha. Mogą wzorować się
na nim najrozmaitsze poglądy,
ale ani żadna rasa, ani żadna
epoka nie mogą przypisać sobie prawa do jego wyłącznego posiadania.
FOT. Szymon Sikora, Materiały prasowe, ze zbiorów MSiT

Według Pierre’a de Coubertin sport pomaga znieść niesprawiedliwości społeczne, sprzyja wzajemnemu poznaniu
się, dzięki czemu ludzie bardziej się szanują, a w efekcie
dbają o pokój na świecie. Coubertin jest również pomysłodawcą symbolu kół olimpijskich, ceremonii otwarcia
i zamknięcia igrzysk, autorem mądrych sentencji, które
mają uniwersalny i ponadczasowy wymiar.
Pierre de Coubertin urodził się 1 stycznia 1863 roku.
W tym roku wypada 150. rocznica urodzin twórcy idei olimpijskiej oraz wybitnego pedagoga. W Polskim Komitecie
Olimpijskim odbyło się 16 stycznia spotkanie z tej okazji, zorganizowane wspólnie przez PKOl, Muzeum Sportu
i Turystyki oraz Fundację „Centrum Edukacji Olimpijskiej”. Przypomniano na nim liczne zasługi Coubertina
i spuściznę, jaką po sobie zostawił. A o tym, jakim był
wizjonerem i zarazem uważnym obserwatorem i analitykiem świata oraz ludzi, najlepiej zaświadczą niektóre
jego złote myśli.

W życiu ważny
jest nie triumf, lecz
walka; istotną rzeczą
jest nie zwyciężać, lecz
umieć toczyć
rycerski bój.

Flaga olimpijska,
jak wiadomo, jest biała
z zamieszczonymi na niej centralnie pięcioma splecionymi ze
sobą kołami: niebieskim, żółtym,
czarnym, zielonym i czerwonym. Ma
ona znaczenie symboliczne: przedstawia pięć części świata złączonych ideą
olimpijską, a jej sześć kolorów to kolory figurujące na wszystkich sztandarach państwowych, powiewających do dziś nad całym
światem.
Baron Pierre
de Coubertin.
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SZTUKA I SPORT

KOBIETY W SPORCIE ANTYCZNYM

MIĘDZY RYTUAŁEM
A WIDOWISKIEM

Józef Klukowski ze Stanisławą Walasiewicz,
złotą i srebrną medalistką olimpijską
w sprintach (1936).
Poniżej „Wieńczenie
zawodnika" – płaskorzeźba w granicie
nagrodzona złotym
medalem olimpijskim
w 1932 roku.

KOBIETA I SPORT TO BARDZO
CIEKAWE POŁĄCZENIE. I OD
ZAWSZE KOBIETY SZUKAŁY
SWOJEGO MIEJSCA W RÓŻNIE
POJMOWANEJ FORMIE RUCHU,
A WIĘC I W SPORCIE

ZAKLĘTY RUCH

W plastyce istotą mistrzowskiej
prezentacji jest zatrzymanie
w najważniejszym momencie
ciała będącego w ruchu.
26 OLIMPIONIK

nym w Oranienburgu, niestety, nie dożył końca wojny.
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
a potem w Paryżu. Był rzeźbiarzem, którego sport interesował szczególnie. W plastyce istotą mistrzowskiej
prezentacji jest zatrzymanie w najważniejszym momencie ciała będącego w ruchu. Klukowski mówił, że „rzeźbę trzeba komponować z myślą o materiale, z którego
jest wykonana”.
W olimpijskich konkursach sztuki trzykrotnie (1928,
1932, 1936) wzięła udział Olga Niewska (1898–1943).
Została wyróżniona w Amsterdamie (1928) za rzeźbę „Kobieta strzelająca z łuku”, a w Berlinie (1936)
za rzeźbę „Bokser” (znaną też jako „Atleta”).
Dzisiaj jest to rzeźbiarka zapomniana, a szkoda, bo
wyjątkowo potrafiła zrozumieć, o co w sporcie chodzi.
Potrafiła uchwycić nie tylko ruch, ale i wewnętrzne
przeżycia sportowca. Gdy chciała wyrzeźbić lotnika, to
odbyła podróż aeroplanem. Nauczyła się jeździć na nartach, by rzeźbić narciarzy. Jej znanymi rzeźbami są też
„Dyskobol” oraz „Pływak”.

FOT. Ze zbiorów MSiT

KATARZYNA DEBERNY

FOT. Wikimedia Polska/Jerzy Strzelecki/Free Documentation License

DARIUSZ SŁAPEK

RZEŹBA JEST SPECYFICZNYM TRÓJWYMIAROWYM OBRAZEM.
„SPORT OŻYWIA ATLETĘ, KTÓRY JEST ŻYWĄ RZEŹBĄ”
– POWIEDZIAŁ KIEDYŚ PIERRE DE COUBERTIN...
W olimpijskich konkursach sztuki w latach 1912–1948
Polacy zdobyli osiem medali olimpijskich w artystycznych dyscyplinach takich jak literatura, muzyka, malarstwo, architektura oraz rzeźba.
W konkursach dotyczących rzeźby dwa medale
zdobył Józef Klukowski: złoty na igrzyskach w Los
Angeles (1932) za płaskorzeźbę w granicie „Wieńczenie
zawodnika” oraz srebrny w Berlinie (1936) za płaskorzeźbę „Piłkarze”.
Józef Klukowski urodził się 13 października 1894 roku
w Repełce koło Grodna. Po powstaniu warszawskim
w 1944 roku został osadzony w obozie koncentracyj-

Villa Romana del Casale – fragment mozaiki
„Dziewczęta w bikini”.

W greckich miastach-państwach (polis) kobiety znajdowały się na marginesie igrzysk
panhelleńskich, a w olimpijskich rozgrywanych w Olimpii w ogóle nie mogły uczestniczyć. Nie służyły przecież w armii, nie
uczestniczyły w zgromadzeniach i ich prawa
obywatelskie bywały mocno ograniczone.
Właściwe kobiecej naturze miejsce ograniczano do sfery rodziny i domu.
W cieniu mężczyzn
Igrzyska olimpijskie rodziły się na przełomie
VIII–VII w. p.n.e., gdy w każdej greckiej społeczności szczególną rolę odgrywały walory militarne, takie jak siła i odwaga. Cechy
te, prezentowane w ramach igrzysk ku czci
bogów, urastały niemal do rangi świętości,
miały niebagatelne znaczenie w życiu społecznym, zdobywaniu władzy, prestiżu i bogactwa. Nosicielami tych wartości mogli być
tylko mężczyźni.
W tych okolicznościach kobiety zaczęły organizować Heraje (uroczystości organizowane w Olimpii przez kobiety i dla kobiet ku czci
bogini Hery – żony Zeusa, ale w czasie innym
niż igrzyska mężczyzn) czy Arkteje (ku czci
Artemidy) oraz inne lokalne święta religijne
przeznaczone wyłącznie dla niezamężnych
młodych kobiet. Ze strzępów zachowanych
informacji na temat tych tajemniczych uroczystości wiadomo, że znaczenie tych świąt
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KOBIETY W SPORCIE ANTYCZNYM

Wojciech Zabłocki,
akwarela „Biegi dla
kobiet – Heraje”.

polegało na przeprowadzaniu inicjacji. Dziewczęta
w wieku 12–13 lat były przygotowywane do widowiskowego krótkodystansowego biegu, który miał symbolicznie oznaczać przejście do stanu gotowości podjęcia się
zadań takich jak zamążpójście i rodzenie dzieci. Ten
obyczaj z pewnością nigdy nie stał się przeciwwagą dla
męskich agonów (zawodów), lecz pozostał rytuałem.
Wspomniana widowiskowość stała się natomiast cechą
igrzysk organizowanych przez Etrusków, lud dominujący na terenie Italii przed panowaniem Rzymian. Obyczaje Etrusków budziły wśród autorów antycznych spore
zainteresowanie, bo wiązały się z wysoką społeczną pozycją kobiet. Mieszkanki etruskich miast pokazywano
w sztuce w roli zapaśniczek i biegaczek. Kobiety zasiadały też na trybunach etruskich igrzysk. Była różnica
pomiędzy dostojnymi matronami na widowni a etruskimi sportsmenkami. Areny były przestrzenią właści-
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wą dla niewolnic i kobiet zdegradowanych społecznie.
Uczciwym matkom i żonom nie uchodziło publiczne
eksponowanie swej cielesności.
Etruski „model uczestnictwa kobiet w igrzyskach” przejęli Rzymianie. Widowiska, spektakularne niczym hollywoodzkie superprodukcje, łączone na ogół z brutalnymi walkami gladiatorów i polowaniami na dzikie zwierzęta, nabierały szczególnej atrakcyjności, jeśli na arenach pojawiały się kobiety (łac. gladiatrices, venatrices).
Gladiatrices potępiano, skazywano na pohańbienie,
choć z drugiej strony podziwiano je za odwagę.
Nigdy jednak nie stały się wzorem godnym naśladowania,
ponieważ rzymskie myślenie o naturze kobiet, greckie w swoich korzeniach, mieściło je ciągle w ramach
domu i rodziny. Przybieranie przez nie na wskroś
męskich ról wojowników zupełnie wywracało określony
ład i porządek.

Sport to zdrowie dla wszystkich
Dbałość o tężyznę fizyczną młodych kobiet wpisywała się
w powszechne w antyku przekonanie, że ćwiczenie ciała
gwarantuje zdrowie. Szczególną wagę przywiązywali do
tej idei Spartanie, którzy w swoim systemie wychowania zwanym agogeēnakazywali dziewczętom „ćwiczyć się
w biegach, zapasach, rzucaniu dyskiem i oszczepem, żeby
ich przyszłe dzieci rozwijały się w łonie zdrowej matki”.
Zaakceptowali to również Rzymianie, jeśli brać pod uwagę, że kilkunastoletnie dziewczęta z rodzin arystokratycznych uzyskiwały przyzwolenie na ciężki niekiedy trening
fizyczny w ramach tzw. kolegiów młodzieżowych (łac. collegia iuvenum). Te namiastki współczesnych klubów sportowych, wspierane przez cesarzy – Cezara, Oktawiana
Augusta, a potem konsekwentnie niemal przez wszystkich
władców Rzymu – gromadziły głównie młodzież męską
i w kontrolowany przez państwo sposób przygotowywały
ją do ciężarów służby wojskowej. Wiele wskazuje jednak
na to, że fechtunku, sztuki polowania i jazdy konnej uczyły
się też młode Rzymianki.
Męskie tabu antycznego sportu kobiety przełamywały
stopniowo i bez rozgłosu. Greczynki poczęły pojawiać
się w gimnazjonach, a w epoce rzymskiej odwiedzały
też termy. Dbano przy tym o ważną dla obyczajności
rozdzielność płciową.
Kolejnym krokiem w swego rodzaju sportowej emancypacji kobiet było odwiedzanie stadionów w trakcie trwania
męskich zawodów. W Rzymie nigdy nie zabraniano kobietom wstępu na widownie cyrków i amfiteatrów. W trakcie
walk gladiatorów długo zajmowały one dowolnie wybrane miejsce, aż do decyzji Oktawiana, który umieścił je na
koronie amfiteatru, co rzymskie damy długo traktowały
jako przejaw dyskryminacji.
Z początkiem nowej ery, biegi dziewcząt na krótko zagościły nie tylko w cesarskich Kapitoliach i Sebastejach,
ale też w igrzyskach pytyjskich, istmijskich i nemejskich.
O charakterze tych biegów można powiedzieć jedynie
tyle, że młode kobiety z pewnością nie rywalizowały
w nich z mężczyznami. Jeśli w innych igrzyskach rzeczywiście uczestniczyły również w walkach zapaśniczych,
choć nie mamy co do tego pewności, to nigdy współzawodnicząc z mężczyznami. Nie są też znane pojedynki
gladiatorek z gladiatorami. Najprawdopodobniej jedyną
sferą wspólnej rywalizacji dziewcząt i chłopców w ramach publicznych igrzysk były agony muzyczne, konkursy śpiewu i gry na kitarze. Te jednak weryfikowały zupełnie inne umiejętności.
To dopiero początek drogi
Rozłożona w czasie, stopniowa emancypacja kobiet
w obrębie wielkich publicznych agonów nigdy nie za-

Dbałość o tężyznę fizyczną
młodych kobiet wpisywała
się w powszechne w antyku
przekonanie, że ćwiczenie
ciała gwarantuje zdrowie.
Szczególną wagę przywiązywali do tej idei Spartanie,
którzy w swoim systemie
wychowania zwanym agoge nakazywali dziewczętom
ćwiczyć się w biegach, zapasach, rzucaniu dyskiem
i oszczepem.
kończyła się ich oficjalnym i pełnym uczestnictwem
w igrzyskach panhelleńskich. W aktywności fizycznej
szukały swojego miejsca.
Wspaniałym przykładem są mozaiki (IV w. n.e.) z rzymskiej willi z okolic Piazza Armerina na Sycylii, które
pokazują ćwiczące kobiety. Na jednej z nich są sceny,
które głównie z racji stroju młodych kobiet niesprawiedliwie nazwano „The Bikini Girls”. Obrazy ośmiu
kobiet, układające się w serię uporządkowanych scen,
nie mają na celu epatować nagością, bo ona nie była
dla ludzi antyku żadnym tabu. Najważniejsze jest to,
że kobietom towarzyszą sportowe akcesoria (dysk,
haltery, piłka). Ruchy ich ciał także sugerują zaangażowanie w ćwiczenia lub zawody sportowe, gdyż część
z nich najpewniej znajduje się w jakiejś fazie biegu.
Inne zdają się już delektować zwycięstwem, przyozdobione liśćmi palmowymi i wieńcami z kwiatów.
Dla niektórych badaczy sycylijskie mozaiki przedstawiają antyczny pięciobój, chociaż brak sceny zapasów.
Mogą jednak tę dyscyplinę zastępować wymagające
podobnego wysiłku zmagania z piłką. Układ nóg jednej
z postaci przypomina postawę oszczepnika, a kolejność scen dowodzi, że jest ilustracją żeńskiego pentatlonu.
Choć oczy starożytnego świata były zwrócone na mężczyzn, a kobieta była piastunką domowego ogniska,
aktywność fizyczna i igrzyska otwierały się dla płci
pięknej. Ruch był od zawsze naturalną potrzebą człowieka. Tych kilka przykładów otwiera wielowiekową
drogę kobiet do pełnego uczestnictwa w igrzyskach
olimpijskich.
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WARTO CZYTAĆ
I OGLĄDAĆ

ZRÓB TO SAM

KWESTIONARIUSZ
PROUSTA
TO ZESTAW KILKUDZIESIĘCIU PYTAŃ, KTÓRY KRĄŻYŁ
PO XIX-WIECZNEJ EUROPIE I BYŁ BARDZO POPULARNĄ
FORMĄ ZABAWY NA SALONACH

Cud w Lake Placid,
reż. Gavin O'Connor,
2004, USA

Nazwa może trochę mylić, bo tych pytań wcale nie wymyślił Marcel
Proust, autor m.in. „W poszukiwaniu straconego czasu”. Zdarzyło się,
że dwukrotnie, jako żart, odpowiedział na pytania anonimowego
kwestionariusza. A ponieważ był wówczas znanym pisarzem, szybko
kwestionariusz nazwano jego nazwiskiem. Spróbuj według naszego wzoru przepytać swoich bliskich i kolegów. To fajna zabawa, dzięki której
dowiesz się o nich czegoś ciekawego.…
My tym razem wybraliśmy do Kwestionariusza Prousta znanego wam już
z tego numeru „Olimpionika” dyskobola Wojciecha Praczyka. Zaczynamy!

10

Ulubieni bohaterowie literaccy:
Robinson Crusoe

2

Co cenię najbardziej u przyjaciół:
lojalność

11

Ulubieni bohaterowie życia codziennego:
?

3

Moja główna wada:
jestem leniwy

12

Moja dewiza:
przez trudy do gwiazd

4

Moje ulubione zajęcie:
rzucanie dyskiem, leżenie, oglądanie
filmów, rozmowy przez telefon

13

Dar natury, który chciałbym posiadać:
chciałbym mieć głowę do interesów

5

Moje marzenie o szczęściu:
chcę mieć żonę, syna, dom i spokojne
życie

14

Obecny stan mojego umysłu:
pozytywny

6

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
pająki

15

Błędy, które najłatwiej wybaczam:
takie, które zbytnio mnie nie dotykają,
i takie, które sam popełniałem w przeszłości

7

Kim (lub czym) chciałbym być,
gdybym nie był tym, kim jestem:
milionerem
Kiedy kłamię:
to się śmieję, śmieję się również,
gdy nie chcę mówić prawdy

16

Największy sukces:
wicemistrz świata juniorów

17

Porażka jest wtedy, gdy:
sam się poddaję

8
9

Słowa, których nadużywam:
chyba raczej nie mam
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Pytania zadała Katarzyna Deberny

MICHAEL PHELPS – PŁYWAK WSZECH CZASÓW, ZDOBYWCA 22 MEDALI OLIMPIJSKICH.
PO RAZ PIERWSZY ZADEBIUTOWAŁ NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W SYDNEY (2000), MAJĄC
ZALEDWIE 15 LAT, JAKO NAJMŁODSZY REPREZENTANT OLIMPIJSKIEJ EKIPY USA. W PEKINIE
(2008) ZDOBYŁ 8 ZŁOTYCH MEDALI OLIMPIJSKICH, CZYM POBIŁ WYNIK INNEGO AMERYKANINA
– MARKA SPITZA, KTÓRY NA IGRZYSKACH W MONACHIUM (1972) ZDOBYŁ 7 ZŁOTYCH MEDALI
KATARZYNA DEBERNY

FOT. Szymon Sikora

Główna cecha mojego charakteru:
ambitny

CUD PHELPSA

FOT. Szymon Sikora

1

Michael Phelps
– Autobiografia,
Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak, 2012

W wieku 27 lat Phelps przeszedł na sportową emeryturę.
Zdobył to, po co sięgał. Nie przyszło mu to łatwo. Prawie
od samego początku trenował go Bob Bowman – jak mówił
sam Phelps: „szalony naukowiec albo wściekły geniusz”.
Znał jednak największe słabości Michaela, miał sposoby, aby go zmotywować do bicia kolejnych rekordów. Jako
nastolatek Michael powiedział Bobowi, że się nie męczy.
Ale czym jest ból, dowiedział się na jednym z pierwszych
treningów, kiedy trener kazał mu pływać, mocno pracując
nogami, i po każdej długości basenu nie był zadowolony
z efektu. W „Autobiografii” znajdziecie wiele ciekawostek,
m.in. o systemie gwizdów, którymi Bowman informował
Phelpsa, aby się przyłożył lub poprawił nawrót, jakiej muzyki pływak słuchał podczas wejścia na płytę basenu przed
startem, ile zjadał na śniadanie oraz jak wyglądał codzienny trening poza basenem (500 brzuszków dziennie,
45 podciągnięć na drążku z obciążeniem).
W życiu Michaela ogromną rolę odegrała rodzina, a szczególnie mama, która była obecna na każdych najważniejszych zawodach sportowych, nawet na „końcu świata”. Książka napisana jest z perspektywy dorastającego
młodego mężczyzny, opisuje wydarzenia, rzadziej emocje z nimi związane. Przedstawia świat chłopaka, który

w życiu nie miał łatwo (chorował na ADHD), ale swoje słabości przemienił w siłę. W pierwszym rozdziale Phelps
pisze, czym jest ciężka praca, wspominając film „Cud
w Lake Placid”.
Film opowiada autentyczną historię o tym, jak amerykańska drużyna hokejowa w półfinale XIII Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Lake Placid pokonała murowanego faworyta – drużynę Związku Radzieckiego. Film, podobnie jak
autobiografia Phelpsa, ukazuje rolę trenera w określaniu
granicy, którą trzeba przekroczyć, aby osiągnąć sukces.
Kluczowa dla filmu jest scena karnego, nocnego treningu
po (uwaga!) wygranym meczu w początkowej fazie rozgrywek, ale w którym drużyna „nie dała z siebie wszystkiego”.
Trener Herb Brooks znajduje drogę do pokonania niepokonanych, czyli Rosjan, która streszcza się w sentencji: „Wielkie momenty rodzą się ze wspaniałej szansy. To jest wasz
czas!”. Michael Phelps wspomina w kolejnych rozdziałach,
że w jego życiu było podobnie.
Książka i film pasują do siebie jak dwie krople wody. Najpierw polecamy lekturę o życiu Michaela (opowieść kończy
się przed historycznymi igrzyskami w Pekinie), a potem
obejrzenie filmu o jednym z najbardziej niezwykłych momentów w historii sportu.
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KONKURSY OLIMPIONIKA

ZAPROJEKTUJ PIKTOGRAMY NA ZIMOWE IGRZYSKA W SOCZI
ROK 2014 BĘDZIE ROKIEM XXII ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W SOCZI. Z TEJ
OKAZJI ZAPRASZAMY WAS DO WSPÓLNEJ ZABAWY W PROJEKTANTÓW ZIMOWYCH
SYMBOLI OLIMPIJSKICH. W TYM NUMERZE PROPONUJEMY STWORZENIE KOLEKCJI
PIKTOGRAMÓW NA IGRZYSKA W SOCZI
MAGDALENA DĘBSKA

Źródło: „Symbole i maskotki olimpijskie” M. Rotkiewicz
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X Zimowe Igrzyska w Grenoble (1968).

XV Zimowe Igrzyska w Calgary (1988).

XVII Zimowe Igrzyska w Lillehammer (1994).

XVIII Zimowe Igrzyska w Nagano (1998).

Piktogramy to obrazki
graficzne, które swym
rodowodem sięgają czasów
prehistorycznych.

FOT. © International Olympic Committee

Zaprojektujcie je na stronie obok, wytnijcie kartkę
i prześlijcie na nasz adres. Najciekawsze prace
opublikujemy na naszym profilu na Facebooku (www.facebook.com/pkol.olimpionik). Przy okazji dowiedzcie się,
co to są olimpijskie piktogramy, i zobaczcie kilka z nich,
które towarzyszyły poprzednim letnim i zimowym igrzyskom. Na pewno zainspirują Was do stworzenia własnych
projektów zimowych dyscyplin rozgrywanych w Soczi
lub z tymi igrzyskami związanych.
Piktogramy to według najprostszej definicji – obrazki
graficzne, które swym rodowodem sięgają czasów prehistorycznych i są swojego rodzaju uniwersalnym językiem
rozpoznawanym przez ludzi na całym świecie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski w latach 70. XX wieku wprowadził na stałe piktogramy do symboliki olimpijskiej. Są
one zarówno symbolami poszczególnych dyscyplin, jak
i drogowskazami ułatwiającymi komunikowanie się.
Pierwsze znaki graficzne symbolizujące poszczególne dyscypliny sportowe pojawiły się na igrzyskach w Berlinie (1936). Następne piktogramy pojawiły się podczas igrzysk w Londynie (1948). Zarówno piktogramy z Berlina, jak i piktogramy z Londynu były prostymi rysunkami przedstawiającymi sprzęt
sportowy. Podczas igrzysk w Tokio (1964) wybitni japońscy graficy Masaru Katzuma i Yoshiro Yamashita
opracowali proste, zrozumiałe dla wszystkich grafiki,
które pozwalały poruszać się po arenach sportowych
ludziom z całego świata. Przełomowe jednak okazały się
piktogramy zaproponowane przez niemieckiego grafika
Otla Aichera na igrzyska w Monachium (1972). Stworzył
on proste, modernistyczne sylwetki zawodników ze sportowym ekwipunkiem. To on jako pierwszy opracował
reguły tworzenia piktogramów i właśnie od tych igrzysk
wszyscy organizatorzy tworzą własne wzory, stosując
tzw. „Alfabet Aichera”, poddając go, oczywiście, różnym
modyfikacjom.
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150. ROCZNICA URODZIN
PIERRE’A DE COUBERTIN

KRZYŻÓWKA

ROK 2013 ROKIEM COUBERTINA
W POLSKIM KOMITECIE
OLIMPIJSKIM

1.
2.
3.
4.
5.

PRZEZ CAŁY 2013 ROK POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI BĘDZIE
ŚWIĘTOWAŁ 150. ROCZNICĘ URODZIN BARONA PIERRE’A
DE COUBERTIN. A ZATEM BĘDZIE TO ROK OBFITUJĄCY
W WYDARZENIA...…

6.
7.
8.
9.

We współpracy z jedyną w Polsce Szkołą Podstawową im. Pierre’a de Coubertin w Budach Siennickich
przygotowujemy osnowę lekcyjną o życiu Pierre’a
de Coubertin, idei olimpijskiej oraz igrzysk olimpijskich.
Uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych im. Polskich Olimpijczyków, Szkół Mistrzostwa Sportowego
oraz zainteresowanych nauczycieli i trenerów zapraszamy na specjalnie przygotowaną lekcję edukacyjną, której tematem będzie działalność Pierre’a
de Coubertin oraz pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie.
Podczas 14. Pikniku Olimpijskiego – 9 czerwca na Kępie Potockiej w Warszawie – w bardzo ciekawy sposób
wyraźnie zaakcentujemy uniwersalizm myśli i działania Pierre’a de Coubertin.
Przeprowadzimy wiele konkursów plastycznych wśród
młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych, dla których
inspiracją będzie osoba Pierre’a de Coubertin.
Dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych im. Polskich
Olimpijczyków, Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz szkół
korzystającychzofertyedukacyjnejPKOlprzeprowadzimy
28 listopada warsztaty pt. „Sport i sztuka w życiu
Pierre’a de Coubertin”.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE „OLIMPIONIKA”,
A KRZYŻÓWKĘ ROZWIĄŻESZ BEZ PROBLEMÓW.
9. konkurencja Zosi Noceti-Klepackiej
10. miasto – gospodarz XI Zimowego Festiwalu Młodzieży Europy
11. trener amerykańskiego pływaka Michaela Phelpsa
12. znak graficzny prezentujący poszczególne dyscypliny sportowe
13. igrzyska dla kobiet w starożytnej Grecji organizowane na cześć
bogini Hery
14. inicjator nowożytnych igrzysk olimpijskich
15. co u przyjaciół ceni najbardziej Wojciech Praczyk?
16. miasto igrzysk roku 1928, gdzie po raz pierwszy został rozegrany
olimpijski konkurs rzutu dyskiem kobiet
17. imię niemieckiego skoczka w dal, który podczas igrzysk w Berlinie
(1936) podpowiedział Jesse Owensowi, jak zmienić technikę skoku
OPR. MAGDALENA DĘBSKA

OPISZ KRÓTKO HASŁO Z KRZYŻÓWKI:

Spośród autorów poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów. Odetnij stronę z rozwiązaną krzyżówką i projektem piktogramów
na zimowe igrzyska w Soczi i prześlij z dopiskiem „Konkursy Olimpionika” w terminie do 30 czerwca 2013 r. pod adres: Polski Komitet Olimpijski,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. Laureatami krzyżówki z poprzedniego wydania „Olimpionika” zostali:
Władysław Łyszczarz, Kamil Rawski i Monika Kopczewska. GRATULUJEMY!
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FOT. Ze zbiorów MSiT

1. sprinter amerykański, czterokrotny złoty medalista olimpijski igrzysk
w Berlinie (1936)
2. miasto norweskie, kolebka współczesnego narciarstwa
3. imię maskotki olimpijskiej XI Zimowego Festiwalu Młodzieży Europy
4. autor najsłynniejszej rzeźby przedstawiającej dyskobola
5. miasto, w którym można obejrzeć najstarszą nartę na świecie liczącą
ok. 4000 lat
6. autor rzeźby „Wieńczenie zawodnika”, który w roku 1932 na igrzyskach w Los Angeles zdobył w tej dziedzinie złoty medal olimpijski
7. syberyjski pierwowzór nart skonstruowanych przez Stanisława
Barabasza
8. polski dyskobol wyróżniony w 2013 r. nagrodą „Nadziei Olimpijskiej”
im. Eugeniusza Pietrasika

W związku z jubileuszem Coubertina dużo
będzie się działo na naszym facebookowym
profilu www.facebook.com/pkol.olimpionik
Będziemy Was wspierać w każdej inicjatywie związanej z Pierre’em de Coubertin.
Szczegółowe informacje znajdziecie na portalu
www.olimpijski.pl oraz na Facebooku.
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OFERTA EDUKACYJNA
CENTRUM EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ
Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl (CEOl) 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 i 14.00
Nasza oferta (bezpłatna):
lekcja dla przedszkolaków
„Maskotka olimpijska – Twoim przyjacielem”
lekcje dla szkół podstawowych i gimnazjalnych:
„Fair Play i Ty”
„Ceremoniał olimpijski wczoraj i dziś”
lekcje dla szkół gimnazjalnych i licealnych:
„Dopingowi – NIE”
„Od starożytnych do nowożytnych igrzysk olimpijskich”
„Rozrywka bogów, czyli jak zrodziła się idea olimpijska”
oraz
spotkanie z olimpijczykiem
film o tematyce sportowej w kinie „Sport Screen”
zajęcia na symulatorach wioślarskich
Regulamin i oświadczenie do pobrania na naszej stronie internetowej
www.olimpijski.pl
Wybrane przez nauczyciela (opiekuna grupy) propozycje powyższej
oferty zrealizowane będą w czasie do 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
e-mail: akruszewska@pkol.pl
CENTRUM EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
www.olimpijski.pl
W Centrum Olimpijskim ma siedzibę Muzeum Sportu i Turystyki ze stałą
ekspozycją „Dzieje sportu polskiego i olimpizmu”. Po uzgodnieniu terminu z Muzeum
(22 56 03 786) można połączyć zwiedzanie z ofertą CEOl.

