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Wielkimi krokami zbliża się największe święto sportów 
zimowych – XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które  
odbędą się od 7 do 23 lutego 2014 roku w Soczi.  
Zawodnicy będą zmagać się w 15 dyscyplinach sportowych, 
w 98 konkurencjach. Igrzyska te będą szczególne nie tylko 
ze względu na to, że odbędą się w regionie znanym raczej 
z letnich atrakcji, ale również dlatego, że w porównaniu  
do poprzednich igrzysk przybędzie aż 12 konkurencji,  
co będzie rekordem zimowych igrzysk olimpijskich.  
Po raz pierwszy w historii zostaną rozegrane następujące 
konkurencje: narciarski i snowboardowy slopestyle, 
narciarski halfpipe, snowboardowy slalom specjalny, 
skoki narciarskie kobiet, rywalizacja drużynowa 
w łyżwiarstwie figurowym, rywalizacja drużynowa 
w saneczkarstwie oraz sztafeta mieszana w biathlonie.  
Sami zatem rozumiecie, dlaczego sporo miejsca 
przeznaczyliśmy na wydarzenia związane z Soczi.  
Czekają nas niezwykłe sportowe przeżycia i niech preludium 
do nich będą zmagania młodych sportowców, którzy wzięli 
udział w  XII Letnim Europejskim Festiwalu Młodzieży Europy 
(EYOF) w Utrechcie. Nieważne jest bowiem, czy rywalizacja 
sportowa odbywa się latem czy zimą, ważna jest idea,  
która tej rywalizacji przyświeca. Współzawodnictwo  
fair play, pokonywanie własnych słabości, emocje  
będące udziałem zawodników oraz kibiców to najwyższe 
wartości przekazywane poprzez sport. A co jest dla tej idei 
największym zagrożeniem? Doping! To on fałszuje obraz 
czystego współzawodnictwa i co gorsze, może zrujnować 
zdrowie człowieka, a nawet prowadzi do katastrofy,  
tak w sferze moralnej, jak i fizycznej. Obok tego problemu 
„Olimpionik” nie może przejść obojętnie!
Przypominamy także, że Polski Komitet Olimpijski obchodził 
rok 2013 pod znakiem Pierre’a de Coubertin, honorując w ten 
sposób 150. rocznicę urodzin wskrzesiciela nowożytnych 
igrzysk olimpijskich. 
Owocnej lektury!
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WYdARZENIA

OPRACOWAŁA MAgdAlenA gARlej

rosja po raz pierwszy będzie  
gośCiŁa zimowe igrzyska.  
w 1980 roku w moskwie 
przeprowadzono igrzyska  
letnie. a oto kilka ciekawostek 
na temat soczi 2014
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GOdZIN

PROduKCJA JEdNEGO MEdALu OLIMPIJSKIEGO 
tRWA 18 gOdzin. POWstAją One 
W MOsKieWsKiej fAbRyCe biżuteRii.  
KAżdy MA śRedniCę 10 CM i gRubOść  
1 CM. W zAleżnOśCi Od KOlORu WAżą  
Od 460 dO 531 GRAMóW. NA AWERSIE 
MedAlu znAjdują się KóŁKA OliMPijsKie, 

nA ReWeRsie zAś – nAzWA KOnKuRenCji 
W języKu AngielsKiM ORAz lOgO 
igRzysK. KAżdy KRążeK MA WKŁAdKę 
z tWORzyWA sztuCznegO, nA KtóRej 
uMIESZCZONO GRAWERuNEK PRZEdStA-
WiAjąCy tRAdyCyjne WzORy z RóżnyCh 
REGIONóW ROSJI. 

7-23.02
2014 ROKu

W PROgRAMie OdbyWAjąCyCh 
się W lutyM 2014 ROKu 
igRzysK W sOCzi POjAWią się 
NOWE KONKuRENCJE: SKOKI 
nARCiARsKie KObiet, sztAfetA 
MieszAnA W biAthlOnie, 
dRużynOWA RyWAlizACjA 
W SANECZKARStWIE 
i ŁyżWiARstWie figuROWyM 
ORAz KObieCy i MęsKi:  
hAlfPiPe, slOPestyle  
nA nARtACh i snOWbOARdzie, 
SNOWbOARdOWY SLALOM 
RóWnOlegŁy.

2
KLIMAtY

XXII ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
Odbędą się W ROsyjsKiM KuRORCie 
sOCzi. POŁOżenie nAd MORzeM CzARnyM, 
u POdnóżA góR CzeRWOnej POlAny,  
sPRAWiA, że W tyM RegiOnie jest 
uniKAtOWe POŁąCzenie dWóCh KliMAtóW: 
śRódzieMnOMORsKiegO i AlPejsKiegO.

PRzy ORgAnizACji igRzysK będzie 
POMAgAć 25 000 WOlOntARiuszy. 
są Oni szKOleni W sPeCjAlnyCh 
OśROdKACh WOlOntARiAtu, 
utWORzOnyCh PRzy 26 WyższyCh 
uCzelniACh nA teRenie CAŁej ROsji.

lOgO igRzysK, PO RAz PieRWszy 
W histORii, zAWieRA AdRes inteRnetOWy 
i OdWOŁuje się dO WsPóŁCzesnegO, 
nOWOCzesnegO, MultiMediAlnegO 
POKOleniA. MA OnO WsPieRAć OtWARty 
diAlOg Między nAROdAMi i fAnAMi 
sPORtóW ziMOWyCh nA CAŁyM śWieCie.

25 000  
WOLONtARIuSZY
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2
KOLORY

12 
dNI

450 000 
tOn śniegu

POChOdniA OliMPijsKA MA sRebRzystO-CzeRWOny 
KOlOR i KsztAŁteM nAWiązuje dO PióRA bAśniOWegO 
feniKsA, syMbOlu sŁOńCA i WieCznegO OdRAdzAniA 
się. KOlOR sRebRzysty MA PRzyPOMinAć ziMę, śnieg 
i lód. CzeRWień tO tRAdyCyjny ROsyjsKi KOlOR 
– syMbOlizująCy Ogień, MiŁOść i nAMiętnOść. 
POChOdnię zAPROjeKtOWAŁ WŁAdiMiR PiROżKOW. 

14 tys. WOlOntARiuszy PRzez 123 dni będzie nieść Ogień 
OliMPijsKi. W tyM CzAsie OdWiedzą 2900 MiejsCOWOśCi  
W 83 RegiOnACh ROsji. W suMie Ogień POKOnA tRAsę dŁugOśCi 
65 000 KM. będzie tRAnsPORtOWAny POCiągieM, sAMOlOteM, 
zAPRzęgieM KOnnyM, POduszKOWCeM, ŁOdzią RybACKą, 
lOdOŁAMACzeM, sAniAMi. MA dOtRzeć dO jeziORA bAjKAŁ,  
nA szCzyt góRy elbRus i nA biegun PóŁnOCny.

Ogień OliMPijsKi zOstAŁ WznieCOny  
W niedzielę 29 WRześniA W RuinACh  
śWiątyni heRy W OliMPii. PieRWszyM 
ROsjAnineM, KtóRy POniósŁ Ogień  
OliMPijsKi, byŁ AleKsAndeR OWieCzKin, 
tRZYKROtNIE uZNANY ZA NAJbARdZIEJ 
WARtOśCiOWegO gRACzA ligi nhl.

gOsPOdARze MAgAzynują  
„nA zAPAs” 450 000 tOn śniegu. 
biAŁy PuCh jest PRzyKRyWAny 
sPeCjAlną POWŁOKą OChROnną, 
CO MA POzWOlić PRzeChOWAć  
gO Aż dO CzAsu sAMyCh igRzysK.

3
MASKOtKI

igRzysKA będą MiAŁy Aż tRzy 
MAsKOtKi, WybRAne W OgólnO-
KRAjOWyM KOnKuRsie. będą tO: 
niedźWiedź POlARny, leOPARd 
i zAjąCzeK. szef KOMitetu 
ORGANIZACYJNEGO IGRZYSK SOCZI 
2014, dMitRij CzeRnyszenKO, 

PRzyPOMniAŁ, że syMbOlizują 
One nAjWAżniejsze WARtOśCi 
OliMPijsKie: PRzyjAźń, szACuneK 
ORAz dążenie dO PeRfeKCji.  
tO WŁAśnie dlAtegO WybRAnO 
tRzy MAsKOtKi, A nie jAK 
zAzWyCzAj – dWie lub jedną. 

ORGANIZAtORZY IGRZYSK 
ChCą RóWnież WysŁAć 
Ogień OliMPijsKi 
W KOSMOS!!! tRAfI ON  
9 LIStOPAdA 2013 ROKu 
nA POKŁAd zAŁOgOWegO 
stAtKu sOjuz tMA-11M, 
A W OtWARtą PRzestRzeń 
KOsMiCzną WyniOsą 
GO dWAJ ROSYJSCY 
KOSMONAuCI: OLEG KOtOW 
i sieRgiej RiAzAńsKi. 

9.11
2013 ROKu
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stadion olimpijski Fisht
znajduje się w parku olimpijskim soczi. nazwa obiektu pochodzi 
od góry mount fisht, będącej jednym ze szczytów gór kaukaz. 
obiekt ma ściany i dach pokryte płytami poliwęglanowymi, 
które mają nadać stadionowi wrażenie ośnieżonego szczytu. 
odbędą się tam ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk.

iceberg skating palace
będzie miejscem rywalizacji łyżwiarzy figurowych i specjalistów 
short tracku. to nowoczesny budynek, który po igrzyskach zo-
stanie zdemontowany i przeniesiony w inne miejsce. nazwa  
iceberg (góra lodowa) nawiązuje do architektury budynku, który 
ma formę wielkiej bryły lodu i pokryty jest płytami w kolorze 
białym i wielu odcieniach błękitu. 

shayba arena
to obiekt, w którym znalazło się jedno duże lodowisko i kilka 
mniejszych, treningowych. kształtem budynek ma przypomi-
nać wielki hokejowy krążek. podczas meczów hokeja często sły-
chać okrzyk „shaybu!” (gola!), który jest znanym i uniwersalnym  
sposobem dopingowania hokeistów na całym świecie – czyli 
wiadomo już, skąd wzięła się nazwa tej areny.

„hOt.
COOL.YOuRS”

hAsŁeM igRzysK W sOCzi 
będzie: „hOt. COOl. yOuRs”. 
te tRzy sŁOWA MAją POKAzAć 
ChARAKteR i RóżnOROdnOść 
ROsji. PieRWsze OKReślA 
ChARAKteR RyWAlizACji 
i MiejsCe igRzysK, dRugie 

syMbOlizuje PORę ROKu, 
A jednOCześnie – POWszeChne 
WyObRAżenie O ROsji, 
KOjARzOnej nAjCzęśCiej 
z ziMą, WReszCie OstAtnie 
PRzyPOMinA, że tO iMPRezA  
dlA nAs WszystKiCh.

poznajCie obiekty, w któryCh 
sportowCy z różnyCh stron świata 
będą walCzyć o medale olimpijskie

XXII ZIMOWE IGRZYSKA     OLIMPIJSKIE SOCZI 2014
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Bolshoy ice dome
ma przypominać gigantycz-
ną zamarzniętą kroplę wody, 
która w świetle dnia będzie 
mienić się srebrnymi reflek-
sami. słowo bolshoy jest na-
wiązaniem do historycznego 
teatru bolszoj, który ma swoją 
siedzibę w centrum moskwy. 
na lodowisku tej areny odbędą 
się olimpijskie mecze turnieju 
hokejowego. 

adler arena skating 
center 
ma wygląd wielkiego, wydłużo-
nego kryształu, co zawdzięcza 
ścianom w kształcie trójkątnych 
witraży. szarobiały kolor obiektu 
ma wzmocnić to wrażenie. ściany 
wzdłuż boków stadionu łyżwiar-
stwa szybkiego mają pozostać 
przezroczyste, dzięki czemu 
będzie można śledzić zmagania 
łyżwiarzy nawet bez kupowania 
biletów.

ice cube 
curling center 
jest również obiektem tym-
czasowym i po odegra-
niu swojej olimpijskiej roli  
zostanie przeniesiony w inne 
miejsce. Curling Center przy-
pomina ogromną kostkę lodu. 
podczas zawodów zmieści 
się tam 3000 kibiców. odpo- 
wiednio oświetlone ściany 
obiektu będą wyglądały jak 
witraże.

XXII ZIMOWE IGRZYSKA     OLIMPIJSKIE SOCZI 2014

program edukaCyjny „one sChool-one Country” to 

projekt międzynarodowego komitetu olimpijskiego 

z wieloletnią już tradyCją. polega on na kontakCie 

jednej szkoŁy miasta-gospodarza igrzysk z wybraną 

szkoŁą kraju, który uCzestniCzy w zbliżająCyCh się 

igrzyskaCh. każdy już Czeka na soCzi 2014. Czekają 

też dzieCiaki z rosyjskiej szkoŁy nr 84 oraz z zespoŁu 

szkóŁ mistrzostwa sportowego w zakopanem

  

uczniowie sms z zimowej stolicy polski nawiązali kontakt 

z uczniami z rosji. w przygotowaniu jest realizowany przez 

uczniów film na temat tatr i polskich zimowych olimpijczyków 

oraz liczne własnoręcznie robione prezenty. wśród absolwen-

tów zakopiańskiej szkoły są: justyna kowalczyk (narciarstwo 

biegowe), kamil stoch (skoki narciarskie), krystyna pałka 
(biathlon), a także luiza Złotkowska – ambasadorka progra-

mu. w zimowych igrzyskach olimpijskich dotychczas wzięło 

udział 64 absolwentów tej szkoły oraz 6 uczniów. uczniowie 

szkoły w soczi zapowiedzieli kibicowanie polskim sportow-

com, w czym z pewnością pomoże zdobyta już wiedza na 

temat polskiego ruchu olimpijskiego oraz rodząca się przyjaźń 

polsko-rosyjska. oprócz luizy, w programie uczestniczą  

mateusz ligocki (snowboard) i medalistka paraolimpijska 

katarzyna Rogowiec (narciarstwo biegowe).

„ one School-one Country”
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fakt, starożytni grecy – a do nich odnosimy nowożytne igrzyska 
– śniegu chyba nie widzieli, tak samo nie śniło im się o wielu dyscy-
plinach, które dzisiaj królują na olimpijskich arenach. to normalne,  
że świat się zmienia i nawet tkwiące tradycją w starożytności 
igrzyska przybierają oblicze naszych czasów. a ich nieodłącznym  
atrybutem są w świecie sportu zimowe konkurencje. 

nieolimpijskie początki
dopiero po i wojnie światowej w Chamonix w 1924 r. rozegrano 
pierwsze zawody, nazwane wówczas tygodniem sportów zimo-
wych. dopiero rok później oficjalnie zdecydowano się na rozgry-
wanie zawodów olimpijskich także zimą, a rozgrywki w Chamonix 
otrzymały status i zimowych igrzysk olimpijskich. wśród olimpij-
skich zimowych sportów jest wiele konkurencji ocenianych obiek-
tywnie – czyli o zwycięstwie decyduje czas, odległość bądź punkty. 
do takich dyscyplin zaliczymy narciarstwo alpejskie – wśród czte-
rech konkurencji znajdziemy zjazd, w którym zawodnicy rozwijają 
zawrotne prędkości przekraczające 150 km/h – i biegowe, również 
snowboarding (zdj. 4), hokej na lodzie, łyżwiarstwo szybkie, biath-
lon, a także konkurencje rozgrywane na specjalnych półokrągłych 
torach – bobsleje, saneczkarstwo. sportem, który jest oceniany za 
trudność ewolucji oraz estetykę i dokładność ruchu, jest nato-
miast łyżwiarstwo figurowe. nie są to, jak zapewne już niejeden 
z was zauważył, wszystkie zimowe sporty olimpijskie. uwierzycie,  
że „pchnięcie wielkim marmurowym czajnikiem” do celu już  
w 1924 r. było rozgrywane na zawodach olimpijskich? jednokrotnie, 
ale jednak. potem curling musiał czekać aż do 1998 r., by wrócić do 
olimpijskiego kanonu. obecnie będziemy podziwiać rywalizację 
w konkurencjach, które możemy zaliczyć do sportów ekstremalnych.  
Co to za dyscypliny i czy na pewno wiecie, na czym one polegają?

W PROgRAMie letniCh igRzysK OliMPijsKiCh znAjdują się dysCyPliny, KtóRe zAsŁużyŁy 
nA tO WidOWisKOWOśCią lub POPulARnOśCią. są i tAKie, KtóRe nAleżą dO tRAdyCji. 
niC WięC dziWnegO, że POdObnyCh CeCh dOPAtRzOnO się W sPORtACh ziMOWyCh  
i nAdAnO iM RAngę OliMPijsKą

Skeleton (zdj. 3) – zawody odbywają się na torze saneczkarskim, 
zawodnicy ścigają się na saneczkach.… ale zaraz, zaraz, przecież to 
saneczkarstwo. a jednak nie, ponieważ w skeletonie zawodnicy 
leżą na sankach na brzuchu i jadą z ogromną prędkością z głową 
skierowaną w dół toru.
Short traCk (zdj. 1) – szybkie wyścigi łyżwiarzy na krót-
kim owalnym torze wytyczonym na tradycyjnym lodowisku  
do gry w hokeja. zawodnicy startują jednocześnie, przepychając  
się na starcie, dotykają ręką lodu na zakrętach i często się wy-
wracają.
narCiarStwo dowolne – brzmi może mało ekstremalnie, 
ale konkurencje rozgrywane w ramach tej dyscypliny są tak 
trudne, że większość z was – drodzy Czytelnicy – nie odważy-
łoby się nawet stanąć na starcie. Jazda po muldach z ogromną 
prędkością, gdzie kolana podskakują pod samą brodę, a na-
stępnie skok z kilkoma saltami. Skoki akrobatyczne, gdzie oce-
nia się nie długość skoku, a złożoność powietrznych obrotów.  
Skicross (zdj. 2), czyli zawody, podczas których kilku zawodników 
jednocześnie startuje na specjalnie przygotowanej trasie pełnej 
skoczni, zakrętów z bandami, garbów, tyczek i innych przeszkód.
na igrzyskach w soczi pojawi się kolejna nowość – narciarze 
będą także startować w halfpipe, czyli w „półrurze”, w której 
dotychczas podziwialiśmy na igrzyskach tylko snowboardzistów. 
w soczi zobaczymy też narciarzy i snowboardzistów rywalizują-
cych w slopestyle. Cóż to takiego? nic więcej jak przejazd przez 
specjalnie przygotowany „snow park”. zawodnicy będą skakać  
na skoczniach, wykonywać rotacje podczas jazdy czy „ślizgać się” 
na specjalnych poręczach. 
ależ te zimowe igrzyska olimpijskie są ciekawe... nic, tylko kibico-
wać naszym i wszystkim zawodnikom!…
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MAtEuSZ INGARdEN

(NIE tYLKO) MARMuROWY CZAJNIK 
W OLIMPIJSKIM WYdANIu
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młodzi sportowcy rywalizowali w utrechcie w dziewięciu dys-
cyplinach: lekkoatletyce, koszykówce, kolarstwie, gimnastyce, 
judo, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie i siatkówce. polska re-
prezentacja liczyła 134 osoby, w tym 95 zawodników. naszych 
przedstawicieli zabrakło jedynie w piłce ręcznej. 
uroczyste ślubowanie reprezentacji odbyło się 12 lipca w Cen-
trum olimpijskim im. jana pawła ii, czyli w siedzibie polskie-
go komitetu olimpijskiego. dwa dni później, na stadionie  
fC utrecht odbyła się ceremonia otwarcia Xii eyof (europe-
an youth olympic festival), której gospodarzem był sam król 
holandii willem-alexander. w tym miejscu trzeba przypo-
mnieć, iż oprawa festiwalu wzorowana jest na ceremoniale 
olimpijskim i dlatego podczas otwarcia nie zabrakło parady 
sportowców, zapalenia znicza, uroczystego ślubowania za-
wodników i wciągnięcia flagi olimpijskiej na maszt. to właśnie  
na eyof młodzi sportowcy mają okazję po raz pierwszy  
„dotknąć” historii i tradycji olimpijskiej. 
utrecht okazał się bardzo szczęśliwy dla naszej reprezenta-
cji. w „kraju tulipanów” zdobyliśmy bowiem siedem meda-
li. już w drugim dniu zawodów worek z medalami otworzył 
szymon sajnok, zdobywając brązowy medal w kolarstwie 
(jazda indywidualna na czas na dystansie 9700 m). tym 
samym szymon kontynuował piękną tradycję z poprzed-
niego letniego eyof w trabzonie, gdzie tobiasz lis zdobył 

hOlendeRsKie MiAstO utReCht byŁO gOsPOdARzeM Xii letniegO euROPejsKiegO 
festiWAlu MŁOdzieży euROPy (eyOf). W zAWOdACh tRWAjąCyCh Od 14 dO 19 liPCA 
2013 ROKu WzięŁO udziAŁ POnAd 3000 zAWOdniKóW z 49 KRAjóW. POlsCy sPORtOWCy 
sPisAli się nA siedeM MedAli!

– eyOf (euROPeAn yOuth OlyMPiC festivAl), Czyli  

euROPejsKi festiWAl MŁOdzieży euROPy, tO iMPRezA  

KtóRej POMysŁOdAWCą jest jACques ROgge,  

PRzeWOdniCząCy MiędzynAROdOWegO KOMitetu  

OliMPijsKiegO W lAtACh 2001-2013 (ObeCnie funKCję  

tę sPRAWuje thOMAs bACh).

– eyOf OdbyWAją się Od ROKu 1991 i POCzątKOWO nOsiŁy 

nAzWę OliMPijsKiCh dni MŁOdzieży.

– festiWAle ROzgRyWAne są CO dWA lAtA i MAją sWOje 

LEtNIE I ZIMOWE EdYCJE.

– PROgRAM festiWAlu WzOROWAny jest nA CeReMOniAle 

igRzysK OliMPijsKiCh.

– gŁóWnyMi CelAMi eyOf są: PROMOCjA i PRezentACjA 

RegiOnu ORAz PAństWA, OliMPijsKA eduKACjA dzieCi 

i MŁOdzieży, PROMOCjA zAsAd fAiR PlAy, tOleRAnCji, 

sOlidARnOśCi, WzAjeMnegO zROzuMieniA i PRzy-

jAźni, MOtyWOWAnie MŁOdzieży dO AKtyWnOśCi 

sPORtOWej ORAz WyŁAniAnie i WsPieRAnie 

MŁOdyCh tAlentóW.

– W ROKu 2015 gOsPOdARzeM Xiii letniej  

edyCji eyOf będzie stOliCA gRuzji – tbilisi.

Czy Wiesz, że...         
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EYOf

złoto w kolarstwie, a adam trudziński srebro w ko-
larskim wyścigu ze startu wspólnego. najwyraź-
niej naszym młodym kolarzom festiwale przynoszą 
szczęście. w tym samym dniu złoty medal zdobył 
mateusz borkowski w biegu na 3000 m. uzyskał czas 
8:28,89, o 13 sekund poprawiając swój rekord życiowy. 
dzięki młodemu lekkoatlecie po raz pierwszy w utrechcie  
zabrzmiał mazurek dąbrowskiego. 
Czwartego dnia nasi sportowcy kontynuowali dobrą passę. 
paulina borys w pięknym stylu zdobyła złoty medal w skoku 
wzwyż – pokonała wysokość 1,79 m. srebrny medal w rzucie 
dyskiem wywalczył konrad bukowiecki. polak uzyskał odległość  
58,35 m, przegrywając tylko z węgrem bence halaszem. ko-
ronną konkurencją konrada jest jednak pchnięcie kulą i to 
właśnie w niej po cichu liczyliśmy na złoty medal. finał „kuli” 
rozgrywany był ostatniego dnia zawodów, w piątek. konrad nie 
zawiódł! udowodnił rywalom, kto jest najlepszy. zdobył złoty 
medal, pchając kulę (kula „juniorska" waży 5 kg, kula „senior-
ska" 7,26 kg) na odległość 21,41 m. wynik ten jest najlepszym 
w historii eyof. honor polskiego judo obroniła kamila pasternak 
– zdobyła złoto w kategorii +70 kg. w walce finałowej pokonała 
rozstawioną z numerem 1. rywalkę z włoch. po ostatni, siódmy  
medal sięgnęła w utrechcie nasza męska reprezentacja siatków-
ki. w finale biało-czerwoni ulegli reprezentacji rosji,  
przegrywając 1:3. nasza reprezentacja zakończy-
ła więc zawody w utrechcie z dorobkiem 7 me-
dali (4 złote, 2 srebrne, 1 brązowy) i uplasowała 
się na 9. miejscu w klasyfikacji generalnej eyof.  
Co prawda w poprzedniej edycji w trabzonie zdoby-
liśmy 8 medali, to jednak w 2013 roku aż czterokrot-
nie nasi zawodnicy stawali na najwyższym stopniu  
podium. ten fakt cieszy, gdyż dla wielu naszych 
sportowców zawody w utrechcie były dopiero pierwszą w ich 
karierze okazją do rywalizacji na arenie międzynarodowej.  
to właśnie na eyof mogą zdobywać doświadczenia, które  
z czasem zapewne ukształtują ich charakter i pozwolą osiągać 
sukcesy w zawodach seniorów. 
zapamiętajmy nazwiska medalistów z utrechtu, bo może już 
na „dorosłych” igrzyskach w rio de janeiro (2016) lub w tokio 
(2020) będzie o nich jeszcze głośniej...

Młodzi sportowcy 
rywalizowali w Utrechcie  
w dziewięciu dyscyplinach: 
lekkoatletyce, koszykówce, 
kolarstwie, gimnastyce, 
judo, piłce ręcznej, 
pływaniu, tenisie  
i siatkówce

Złoto 

1. paulina borys  

– lekkoatletyka, skok wzwyż 

2. kamila pasternak  

– judo, +70 kg 

3. mateusz borkowski  

– lekkoatletyka,  

bieg na 3000 m 

4. konrad bukowiecki 

– lekkoatletyka, 

pChnięCie kulą 

sReBRo 

 

5. konrad 

bukowiecki  

– lekkoatletyka, 

rzut dyskiem 

6. reprezentacja 

siatkarzy 

brąZ 
7. szymon sajnok  

– kolarstwo,  

jazda indywidualna na czas

doRoBek polskiej ekipy 
W utRechcie

1
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tu wszystko zależy ode mnie, a nie 
jak w grach zespołowych od wielu 
osób. jak coś zepsuję, to jest to moja 
wina.

co według ciebie znaczy fair play?
to szlachetna gra, podczas zawodów 
nie można oszukiwać. trzeba być za-
wsze uczciwym, nawet jeśli niczego 
nie zdobędziemy.

na pewno dużo trenujesz,  
a czy masz jeszcze czas na inne 
zajęcia?
Czasu nie mam zbyt dużo. po szkole 
idę na trening, po którym wracam 
i odrabiam lekcje, następnie kła-
dę się spać. bardzo lubię spotykać  
się z przyjaciółmi i czasami udaje  
mi się gdzieś z nimi wyjść. 

konrad Bukowiecki 
– złoto w pchnięciu kulą i srebro w rzucie dyskiem

w utrechcie zdobyłeś złoto w pchnięciu kulą i srebro 
w rzucie dyskiem. czym możesz się jeszcze pochwalić 
w tym roku?
tydzień wcześniej startowałem na mistrzostwach świata  
juniorów młodszych w doniecku. jechałem tam jako fawo-
ryt z pierwszym wynikiem, ale niestety – byłem piąty. tak już  
na chłodno myślę sobie, że piąte miejsce na świecie wcale  
nie jest takie złe. 

paulina Borys  
– złota medalistka w skoku wzwyż 

jak oceniasz swój występ i czy jest 
to twój najlepszy wynik sportowy?
z wynikiem sportowym to jest tak,  
że skoczyłam 1,79 m, a chciałam sko-
czyć wyżej, jest więc troszkę niedosyt. 
ale bardzo się cieszę ze złotego medalu. 

a jak oceniasz swoje konkurentki?
rywalki były bardzo, bardzo moc-
ne. pierwszy raz skakałam z takimi 
dziewczynami, ale udało mi się je 
pokonać.… 

co sobie myślisz przed startem, gdy 
stoisz samotnie i czekasz na skok?
zawsze układam sobie w głowie, co po 
kolei mam zrobić. planuję sobie roz-
bieg i wszystko krok po kroku. staram 
się jak najbardziej skoncentrować.

ale tam jeszcze ktoś ci pomagał...…
tak, rodzice. praktycznie na każ-
dych zawodach, w których startuję, jest  
ze mną ktoś z rodziny. to pomaga.

widziałam, że słuchałaś rad mamy, która ma podobno  
lekkoatletyczne doświadczenie. 
tak, też skakała wzwyż i była mistrzynią polski. skoczyła 1,73 m 
i – co ciekawe – trenowała też u mojego obecnego trenera.

Zaczynałaś od skoku wzwyż czy wcześniej trenowałaś  
coś innego?
początkowo trenowałam gimnastykę artystyczną, póź-
niej siatkówkę. ostatecznie jednak wybrałam skok wzwyż.  

EYOf
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POdCzAs Xii letniegO OliMPijsKiegO festiWAlu MŁOdzieży W utReChCie POlsCy 
zAWOdniCy zdObyli 7 MedAli (4 zŁOte, 2 sRebRne, 1 bRązOWy). z tRójKą z niCh 
udAŁO nAM się „nA gORąCO” POROzMAWiAć. ChOCiAż nAsi MistRzOWie eyOf są 
bARdzO MŁOdzi, z WielKą PAsją OPOWiAdAją O sWOiCh dysCyPlinACh  
i dOKOnAniACh sPORtOWyCh. PRzeKOnAjCie się sAMi...  

MedAliśCi z utReChtu

paulina BoRys
urodZona: 14.05.1998, gdynia

konkurencja: skok wzwyż

klub: skla sopot

trener klubowy: piotr kaczmarek

ROzMAWiAŁA dOROtA gOś
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czy satysfakcjonują cię dwa medale 
zdobyte na eyoF?
tak. bardzo się cieszę. w sumie wypełni-
łem plan. miał być medal w dysku i złoto 
w kuli. super, że w dysku udało się zdobyć 
srebro, tym bardziej że do utrechtu jecha-
łem z myślą o sukcesie w pchnięciu kulą. 

jak łączysz treningi ze szkołą? tata, 
który jest przecież również twoim 
trenerem, na pewno pilnuje cię także 
w domu...…
staram się najlepiej jak mogę. nawet do-
brze to wychodzi. zdaję z klasy do klasy, 
niczego nie muszę powtarzać. wszystko 
jest dobrze i idzie do przodu. poza szko-
łą i sportem nie mam za dużo czasu, ale 
interesuję się jeszcze troszeczkę muzyką.

jaka to muzyka?
hip-hop, zarówno polski, jak i zagraniczny.

czy dyskoboli i kulomiotów obowiązuje jakaś dieta?
generalnie jem raczej wszystko.

czy zastanawiałeś się już, co chcesz robić w przyszłości?
na razie mam nadzieję, że będzie dobrze mi szło w sporcie, 
tak jak teraz. jak mi nie wyjdzie, to dopiero wtedy będę coś 
planować. 

masz sportowego idola, którego chciałbyś naśladować?
za to, co robi, na pewno szanuję tomka majewskiego.

miałeś już okazję go poznać?
tak. obserwowałem również jego zmagania na igrzyskach i sam 
też chciałbym w takiej imprezie wystartować. 

mateusz Borkowski 
– złoty medalista w biegu na 3000 m 

od kiedy trenujesz i dlaczego akurat biegi?
biegam od 8 lat, a mam lat 16. a dlaczego biegi? hmm... mój 
brat trenował biegi. raz pojechałem z nim na zawody i po- 
biegłem, bo namówił mnie jego trener. wygrałem. od razu mi 
się to spodobało i biegam od tamtego czasu.

o czym myślisz, gdy biegniesz?
żeby dobiec z jak najlepszym rezultatem.

jacy są najtrudniejsi rywale?
myślę, że z hiszpanii i francji. ale jak na razie to ja jestem  
najlepszy z europy (śmiech), dałem radę!

jesteś też najlepszy w polsce…
tak. zdobyłem w tym roku mistrzostwo polski juniorów młod-
szych w słubicach oraz halowe mistrzostwo juniorów i juniorów 
młodszych na dystansie 2 km w spale.

co masz zamiar robić w przyszłości?
na razie myślę tylko o bieganiu.

i nauce?
o nauce też, ale… troszkę mniej. kocham to, co robię, i nie widzę 
świata poza bieganiem.

co teraz jest twoim celem?
Chciałbym zdobyć mistrzostwo polski na ogólnopolskiej 
olimpiadzie młodzieży w Łodzi, która odbędzie się za tydzień.  
pobiegnę tam 1500 m. (mateusz wywalczył w Łodzi złoty medal 
z czasem 4:00,13 – przyp. redakcji).

to był twój pierwszy eyoF. podobało ci się w utrechcie?
tak. to mój pierwszy wyjazd tak daleko. niesamowite przeżycie.

czy dopada cię stres startowy? 
na razie nie. obieram cel, czyli dobrze przebiec taktycznie  
– najlepiej za kimś, a później na ostatnich 600 metrach wyjść  
na prowadzenie i dobiec jako pierwszy. oczywiście, o ile wystarczy 
siły. tak zrobiłem w utrechcie.

mateusz BoRkoWski
urodZony: 02.04.1997, starachowice

konkurencja: bieg na 3000 m

klub: lkb rudnik

trener klubowy: sylwester dudek

konRad BukoWiecki
urodZony: 17.03.1997, turek

konkurencje: pChnięCie kulą, dysk

klub: pks gwardia szczytno

trener klubowy: ireneusz bukowiecki
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brytyjczyk Chris froome, po zwycięstwie w tour de france  
w 2013 r., z pasją przekonywał, że nie brał dopingu i nie jest 
oszustem, jak lance armstrong! podziwiałem froome'a w tym 
najtrudniejszym na świecie wyścigu kolarskim i skłonny jestem 
mu wierzyć. ale przecież tak samo wierzyłem w czystość siedmio-
krotnego triumfatora tour de france armstronga, zwłaszcza po 
tym, jak dzięki sportowi udało mu się pokonać nowotwór. mit arm-
stronga rozpadł się jednak rok temu w pył, gdy wykryto, że sukcesy 
zawdzięczał systematycznemu stosowaniu środków dopingują-
cych. jak to możliwe, że dopiero po latach udowodniono mu doping 
i dożywotnio zdyskwalifikowano? przecież po raz pierwszy wygrał 
tdf w 1999 r., a dopiero w 2012 r. udowodniono mu stosowanie 
sterydów, epo i transfuzji krwi. i dopiero wtedy się przyznał! 
doping zawsze wyprzedzał kontrolę. Całe szczęście, że po-
zostają wyniki analiz oraz pobrane do kontroli próbki i po la-
tach można na ich podstawie dojść prawdy. fałszujący wy-
niki doping – nie tylko farmakologiczny, ale i we wszystkich 
swoich coraz doskonalszych formach – jest oszustwem, haniebną  
kradzieżą. klasyczną ofiarą takiego złodziejstwa był ostatnio 
szymon ziółkowski, nasz mistrz olimpijski w rzucie młotem  
z melbourne. na mistrzostwach świata w 2005 r. przegrał z bia-
łorusinami iwanem Cichonem oraz wadimem diewiatowskim 
i zajął trzecie miejsce. i dopiero teraz, po 8 latach, iaaf ogłosiła,  
że białoruscy młociarze byli na dopingu, więc odebrano im medale! 
naszemu szymonowi przesłano i dyplom, i złoty medal, ale to nie 
on stanął w helsinkach na najwyższym stopniu podium, nie jemu 
grano hymn! w paskudny sposób został z tego okradziony.   

nieco historii…
doping pojawił się znacznie wcześniej niż wznowione igrzyska 
olimpijskie. od początku dawał złudzenie sukcesu. zastosowano 
go już w XiX wieku w wyścigach konnych w anglii. wstrzykiwana 
rumakom strychnina wyzwalała w nich niezwykłe siły, a właścicie-

WsPóŁCzesny sPORt jest ObARCzOny 
WielOMA negAtyWnyMi zjAWisKAMi,  
dlA KtóRyCh nie MA sPOŁeCznej 
AKCePtACji. W nAszyM CyKlu OMóWiliśMy 
już POdWójne ObliCze MedióW WObeC 
sPORtu ORAz AgResję zAWOdniKóW 
i KibiCóW. tyM RAzeM POd luPę  
bieRzeMy dOPing… 

dOPing: RAj i PieKŁO

lom zapewniała wielkie zyski. stąd i angielska nazwa, która weszła 
do wszystkich języków świata! z tych gonitw doping przeniknął do 
sportu, do popularnych pod koniec XiX stulecia we francji wyści-
gów kolarskich. w zamówionych przez mkol badaniach dziejów 
tego zjawiska, uwieńczonych wydaniem w 1997 r. „historii feno-
menu dopingu” ustalono, że do pierwszego śmiertelnego przedaw-
kowania dopingu doszło podczas kolarskiego wyścigu paryż – bor-
deaux w 1896 r., a ofiarą był arthur lindon z walii. więcej niż pół 
wieku sport był wobec dopingu bezbronny! kolarz, który był nikim 
i wlókł się w ogonie peletonu, nagle stawał na podium. jedynym 
dowodem w tych latach było to, że niektórzy zawodnicy, nawet 
mistrzowie, po zakończeniu kariery sami ujawniali, że brali środki 
dopingujące. przełom nastąpił dopiero w 1960 r. na igrzyskach 
olimpijskich w rzymie. podczas rozgrywanego w upalne sierp-
niowe południe drużynowego wyścigu kolarskiego na 100 km 
nagle stracili przytomność duńscy kolarze – jensen i joergensen. 
natychmiast odwieziono ich do szpitala, ale lekarzom nie udało się 
uratować jensena. jak wykazała sekcja zwłok, zgon spowodowało 

O tyM się MóWi

Florence griffith-joyner zmarła na atak serca w wieku 
38 lat. nigdy nie udowodniono jej stosowania dopingu
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Do pierwszego śmiertelnego 
przedawkowania dopingu 
doszło podczas wyścigu 
kolarskiego Paryż – Bordeaux 
w 1896 roku 

zażycie przed startem dużej ilości amfetaminy. trzeba było jednak 
aż 8 lat, by mkol na igrzyskach w meksyku w 1968 r. wprowadził 
eksperymentalną kontrolę antydopingową, a następnie zaczął bu-
dować system kontroli, zmierzający do wyeliminowania dopingu 
i karania tych, którzy będą go stosować. od tego momentu rozpo-
czął się jednak zupełnie inny wyścig: między światową agencją 
zwalczania dopingu (wada) a firmami produkującymi coraz to 
nowe środki stymulujące wysiłek, perfekcyjnie niewykrywalne. 
nic, tylko brać, i zwycięstwo murowane! efekt tej walki jest taki, 
że lista początkowo kilkudziesięciu zakazanych środków urosła  
do blisko 10 tys. preparatów i ciągle się wydłuża! i mimo zbudo-
wania aparatu do walki z dopingiem, laboratoriów, zatrudnienia 
kontrolerów, doping jest ciągle w sporcie obecny.

nawet umrzeć warto!
doping jest niczym innym jak funkcją odwiecznie zaostrzającej 
się rywalizacji. Czerpie siłę z ludzkiej ułomności. w 1988 r. amery-
kański socjolog prof. bob goldmann zadał stu wybitnym młodym 
sportowcom pytanie, czy zażyliby pigułkę gwarantującą zdoby-
cie złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w seulu za cenę  
śmierci w 5 lat później? aż 52 ankietowanych odpowiedziało „tak"! 
bo najpierw jest raj triumfu, blask sukcesu, a dopiero potem wstyd 
i piekło. nie wiem, czy wśród ankietowanych przez prof. goldmanna 
była gwiazda ekipy usa w seulu florence griffith-joyner, gdyż 
ankieta była anonimowa, ale jej tragiczny los był potwierdzeniem 
rezultatu tych badań. wunder flo, jak ją nazywano, była nie tylko 
fenomenalną sprinterką, ale też piękną kobietą. wielokrotnie po-
prawiała rekordy świata, a w seulu zdobyła 3 złote medale w bie-
gach na 100 i 200 m oraz w sztafecie 4 x 100 m. dzięki sportowym 
osiągnięciom była zamożną gwiazdą reklam, niczego jej w życiu 
nie brakowało. w 10 lat po oszałamiających sukcesach zmarła 
nagle na atak serca w wieku 38 lat. wprawdzie wielu sławnych 
i bogatych umiera przed czterdziestką, ale jednogłośnie niemal 
uznano jej zgon za uboczny rezultat zażywania sterydów anabo-
licznych, które po zakończeniu czynnego uprawiania sportu za-
częły w widoczny sposób deformować jej sylwetkę i pozbawiać 
uroków kobiecości. sekcja potwierdziła podejrzenia. Czy jednak 
sterydy i amfetamina były wyłączną przyczyną nagłego zgonu? 
na to pytanie nie było i nie będzie odpowiedzi. żadnych dowodów 
przeciw griffith-joyner za jej życia nie było. w szczycie kariery  
11 razy przechodziła kontrolę antydopingową – z wynikiem nega-
tywnym. tak było również w seulu, gdzie na dopingu przyłapano 
mistrza biegu na 100 m, bena johnsona, i pokazowo, w świet- 
le jupiterów, eksmitowano go z wioski olimpijskiej. pokazano,  
że nawet najwięksi mistrzowie nie ujdą sprawiedliwości.
 
medycyna do usług
„żeby zwyciężać i zdobywać medale, trzeba mieć charakter i do-
brego lekarza!” – pozwalam sobie przypomnieć powiedzenie zna-
komitego długodystansowca finlandii lasse Virena po nieocze-
kiwanych zwycięstwach w biegach na 5 i 10 km na igrzyskach 
w monachium (1972). w 4 lata później Viren powtórzył sukces 

w montrealu i był wtedy absolutnym władcą długich dystansów. 
wkrótce jednak okazało się, że sukcesy zawdzięczał pomocy me-
dycznej. to jego lekarz jako pierwszy zastosował w sporcie natle-
niane autotransfuzje. polegało to na pobieraniu krwi od zawodnika 
na długo przed startem, natlenianie jej, przechowywanie i podanie 
do organizmu z powrotem w przeddzień ważnego startu. była to 
metoda wynaleziona przez szwedzkiego profesora medycyny,  
bjoerna ekbloema, stosowana dla wzmacniania organizmu po 
ciężkich chorobach. profesor był przerażony, kiedy jego wynalazek 
zastosowano w przypadku okazów zdrowia, jakimi są sportowcy, 
i uznał to za doskonały, niewykrywalny doping. Viren stał się bo-
haterem narodowym, do dziś jest w dobrym zdrowiu. wtłaczanie 
odświeżanej krwi szybko stało się w sporcie modne, ale zostało 
zabronione, bo przecież ten sposób regeneracji naruszał podsta-
wową zasadę równości startu. też był dopingiem.
                             
wyścig zbrojeń
pomysł fińskiego lekarza w pewnej mierze wpłynął też na to, co za-
częło się dziać przed igrzyskami w monachium. w nrd, pod opieką 
państwa i za państwowe pieniądze, zorganizowano w kreische pod 
lipskiem laboratorium, w którym zatrudniono najwyższej klasy 
specjalistów zajmujących się chemicznym podnoszeniem wydol-
ności organizmów oraz wypłukiwaniem śladów dopingu tak, żeby 
badania kontrolne nie dawały pozytywnych wyników. doping stał 
się niewykrywalny. metody te stosowano w nrd w różnych dyscy-
plinach, a w pływaniu dzieci dawały oszałamiające rezultaty. na 
następnych igrzyskach w montrealu (1976) pływaczki nrd zdobyły 
18 medali, w tym aż 11 złotych!  w 20 lat później, efektem tego 
odgórnego dopingowania, po upadku nrd, stały się trwające do 
dziś w niemczech procesy przeciwko trenerom i lekarzom zaanga-
żowanym w to przestępstwo, jak również procesy o odszkodowania 
wytaczane z kolei przez byłych sportowców, którym zrujnowano 
karierę i zdrowie. niestety, praktyki nrd zaczęli stosować inni. 
przejęto je nawet w rfn, aby nie pozostać w tyle za wschodnimi 
niemcami. wielu „specjalistów” z nrd szybko znalazło zatrud-
nienie w innych krajach. najczęściej wymieniano tu Chiny, które 
przystąpiły do intensywnego budowania sportowej czołówki. i tak 
w bagażach chińskich pływaków, którzy w 1988 r. pojechali do  
australii na mające się tam odbyć mistrzostwa świata, kontrola 
celna wykryła i skonfiskowała duże ilości amfetaminy, sterydów 
anabolicznych i innych środków. rzecz w tym, że w australii 
obowiązuje ostry zakaz wwożenia nie tylko narkotyków, ale też 
środków dopingujących i akurat w tym przypadku kontrola celna 
okazała się bardziej skuteczna niż obowiązujące w sporcie testy. 

O tyM się MóWi



Zaostrzenie walki 
z dopingiem przybrało na 
sile, gdy przewodniczącym 
MKOl został lekarz  
– dr Jacques Rogge
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wybuchł skandal, światowa federacja pływania zdyskwalifikowała 
zawodników i trenerów, całą ekipę wycofano ze startu. przykłady 
kolejnych sensacyjnych wpadek dopingowych można wymieniać 
w nieskończoność. ostatnio co roku jakaś nieskazitelna postać, ba, 
wręcz całe uznawane dotąd za fenomen grupy, zostają przyłapane 
na stosowaniu dopingu, jak ostatnio sprinterzy z jamajki. z wyjąt-
kiem najszybszego człowieka świata – usaina bolta – zdyskwali-
fikowano aż 7 jamajczyków, którzy rok temu w londynie zdobyli  
9 medali olimpijskich. doszedł do tego jeszcze najszybszy w tym 
roku amerykanin tyson gay, który sam się przyznał do dopingu!

jak to zło zwalczyć?           
zdarza się to zwłaszcza w dyscyplinach wymagających szybkości, 
wytrzymałości i siły. ale nie tylko kolarstwo, podnoszenie cięża-
rów, pływanie czy lekkoatletyka są skażone dopingiem. każdy 
sport ma swoje zakazane rewiry. inne środki bierze się na podnie-
sienie wytrzymałości, inne na koncentrację. nic więc dziwnego, 
że niezależnie od coraz to ostrzejszych restrykcji w sterujących 
sportem kręgach pojawił się i ciągle odżywa pogląd legalizacji 
dopingu. zwłaszcza że w niektórych przypadkach trudno winić 
tylko zawodników, a głównie tylko oni są karani dyskwalifika-
cjami. trudno też wykluczyć przypadki zupełnie nieświadomego 
przyjmowania przez sportowców podawanych im podczas zgrupo-
wań treningowych środków usuwających zmęczenie i budujących 
formę, obok witamin, żelaza i tego, co dozwolone. „rytm startów, 
wielkość treningowego obciążenia nie zależy już od zawodnika 
i trenera. decyduje bowiem system rozgrywek, tak budowanych 
przez animatorów, aby przynosił z imprez najwięcej dochodów” 
– twierdzi profesor ryszard żukowski z warszawskiej awf. stąd 
w arsenale przygotowań sporo różnych legalnych środków. skoro 
wspomaganie jest konieczne, to przynajmniej niech dzieje się to 

pod kontrolą! dopuśćmy zatem to, co w miarę nieszkodliwe dla 
zdrowia. pojawił się ten pomysł nawet na jednej z konferencji 
zorganizowanej w lozannie przez mkol za czasów juana antonio  
de samarancha. szybko się jednak z tego wycofano, bo rozpo-
częłoby to wyścig w ilości przyjmowania dozwolonych środków. 
zaostrzenie walki z dopingiem przybrało na sile, gdy przewodni-
czącym mkol w 2001 r. po raz pierwszy został lekarz – dr jacques 
rogge z belgii. ocenił on sytuację realistycznie: wprawdzie nie 
sposób całkowicie wyeliminować niedozwolonych środków dopin-
gujących, ale należy zrobić wszystko, aby zmniejszać możliwość ich 
stosowania. jeszcze przed igrzyskami w atenach (2004) wprowa-
dzono lotne kontrole w trakcie przygotowań. kandydaci na olimpij-
czyków o każdej porze, w dzień czy w nocy, zostali zobowiązani do 
poddawania się testom kontrolnym. na wezwanie pojawiających 
się niespodziewanie kontrolerów bez protestu musieli poddać się 
pobraniu próbek moczu lub krwi. na żadnych z poprzednich igrzysk 
nie przeprowadzono też tylu kontrolnych testów co w atenach  
– aż 3000! równie szokujące były ich końcowe efekty. za sto-
sowanie dopingu zdyskwalifikowano 29 olimpijczyków! w tym  
aż 10 medalistów, z tego aż 4 złotych. takiego trzęsienia medalo-
wego podium nigdy poprzednio nie było. w lekkoatletyce odebra-
no 3 mistrzowskie tytuły: rosjance irinie korżanienko w pchnię-
ciu kulą oraz węgrom robertowi fazekasowi w rzucie dyskiem  
i adrianowi annusowi w rzucie młotem. sensacją były efekty 
kontroli wierzchowców. złoty medal stracił jeździec, zwycięzca 
konkursu skoków Cian o'Connor z irlandii. dopingowany był też, 
uważany za najwspanialej skaczącego konia – „goldfever”, który 
pod niemieckim jeźdźcem ludgerem beerbaumem od 1992 r. zdo-
bywał olimpijskie laury w indywidualnych i drużynowych konkur-
sach skoków. zdyskwalifikowani jeźdźcy ponieśli też kary sądowe 
w swoich krajach, gdyż dopingowanie koni jest przestępstwem. 
znamienne, że właśnie w atenach, w których pod koniec  
XiX stulecia wznowiono igrzyska, na początku XXi w. nastąpił 
zwrot w walce z dopingiem. surowość kontroli i bezwzględność 
to jedno, ale rzecz w tym, by te działania wyprzedzały produ-
centów ciągle nowych i niewykrywalnych w danej chwili środ-
ków oraz wszelkich szkodliwych dla zdrowia sposobów wspo-
magania. wydaje się, że w atenach po raz pierwszy zbliżono się 
do tego celu. podobnie było w londynie. a sprawa sprinterów 
z jamajki wskazuje, że weryfikacja nadal jest w toku i nic nie 
ujdzie szachrajstwu. i to jest bardzo ważny sygnał na przyszłość.  
sygnał na czystość, może jeszcze nie sportu, ale na pewno 
igrzysk olimpijskich. 
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Wielu kibiców nie  
chciało uwierzyć,  
że lance armstrong  
okazał się oszustem
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międzynarodowa federacja zapaśnicza reprezentująca jedną 
z 26. dyscyplin olimpijskich, zignorowała konieczność napi-
sania raportu po igrzyskach w londynie w 2012 r. niezrozu-
miałe przepisy walki oraz brak dbałości o wizerunek dyscy-
pliny to kolejne zarzuty wobec byłego prezydenta raphaela 
martinettiego. podał się on do dymisji, a w obronie zapasów 
stanął niemalże cały świat, zawodnicy oraz niektórzy politycy.  
nowym prezydentem został nenad lalović. 
w akcie protestu przeciw decyzji mkol olimpijskie krążki po-
stanowili oddać andrzej supron – srebrny medalista z moskwy 
oraz zdobywca tytułu z atlanty, bułgar walentin jordanow. 
akcja ratunkowa oraz kilka zmian „wizerunkowych” sprawiły, 
że na 125. sesji mkol w buenos aires podjęto decyzję o pozo-
stawieniu dyscypliny o tak głębokich olimpijskich korzeniach, 
sięgających starożytnej olimpii. to tam zapasy najpierw były 
jednym ze sportów pięcioboju starożytnego, potem elementem 
pankrationu (połączenie zapasów z boksem), aż w końcu od  
Vii w. p.n.e stały się samodzielną dyscypliną walki, a zapaśnicy 
zyskiwali panhelleńską sławę. 
w zapasach chodzi o to, aby położyć przeciwnika na łopat-
ki lub wygrać na punkty. na igrzyskach mężczyżni walczą  
w stylu klasycznym i wolnym, a kobiety w stylu wolnym. 
nowy prezydent fila podjął decyzję, by walka rozgrywała się 
w dwóch trzyminutowych rundach. zrezygnowano ze schema- 
tu setowego, który powodował, że dla kibica punktacja 
była mało zrozumiała. do igrzysk w londynie o przebie-
gu walki często decydowało losowanie pierwszeństwa ataku  

nA POCzątKu 2013 ROKu sPORtOWy śWiAt zAdRżAŁ – MiędzynAROdOWy 
KOMitet OliMPijsKi zAsugeROWAŁ usunięCie zAPAsóW z ROdziny sPORtóW 
OliMPijsKiCh. dzisiAj tA histORiA MA hAPPy end, Ale PO 2024 ROKu zAPAsy 
znóW zOstAną POddAne WeRyfiKACji

tzw. krążka w kolorze niebieskim lub czerwonym, odpowiada-
jącemu kolorowi trykotu, czyli strojowi zawodnika. ten element 
walki zawodnicy porównywali do szczęścia w totolotku. niekiedy 
walka układała się tak, że zawodnik nie mógł ani razu przepro-
wadzić ataku, który polega na specjalnym chwycie – zapinaniu 
klamry (styl wolny i zapasy kobiet) oraz walki w parterze – jeden 
przeciwnik klęczy na macie w podporze, a drugi może go tak chwy-
cić, by wykonać wózek albo wynoszenie zakończone np. suplesem 
(styl klasyczny). dodatkowo od 2014 r. zawodnicy (mężczyźni  
i kobiety) będą walczyć w sześciu kategoriach wagowych, a nie jak 
do tej pory w siedmiu (mężczyźni) i w czterech (kobiety). 
w dotychczasowych startach olimpijskich polscy zapaśnicy sta-
wali na podium 25 razy, zdobywając 5 złotych, 9 srebrnych i 11 brą- 
zowych medali. jako dyscypliny olimpijskiej zapasów zabrakło 
tylko raz – w paryżu w 1900 r. ale to już zupełnie inna historia...

16 olimpionik

KAtARZYNA dEbERNY

ZAPASY 
nie dAŁy 
POŁOżyć się 
nA ŁOPAtKi

damian janikowski, brązowy medalista 
igrzysk olimpijskich w londynie, w walce  

z karamem mohamedem gaberem ibrahimem

Na 125. sesji Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego  
w Buenos Aires podjęto decyzję 
o pozostawieniu zapasów  
w programie igrzysk olimpijskich



laureaci w kategorii: szkoła podstawowa
Noela Bednarek „nade wszystko” (sp w olsztynku), Inez Gajew-
ska „pajęcza siatka” (sp nr 1 w górze), Aleksandra Kowalska 
„podwójne zwycięstwo” (zs w głogowie małopolskim), Julia  
michalska „przyjaźń i sport – męska rzecz” (sp w gomulinie),  
Jakub Niewiarowski „fair play” (sp w zabierzowie), Zofia przypra-
wa „Czasami trzeba” (mzs ol-sp 14 w krośnie), wojciech Szczer-
buk „Cena uśmiechu” (sp nr 6 im. k.  i. gałczyńskiego w olsztynie).

laureaci w kategorii: gimnazjum
Tomasz Cienkowski „ja, ona i sport” (gim. im. ziemi do-
brzyńskiej w tłuchowie), Anna Gęślicka „maraton” (gim. nr 1  
im. j. kusocińskiego w Łomiankach), Hanna Guga „doping”  
(pg im. polskich olimpijczyków w Ciechocinku), Edyta Lange  
„dwa zwycięstwa” (gim. im. polskich olimpijczyków w kli- 
niskach wielkich), Adrianna Lipińska „a miało być zupełnie ina-
czej…” (gim. nr 3 im. j. piłsudskiego w Łukowie), Anna Nowak  
„100 metrów, czyli bieg po marzenia” (gp im. w. witosa w zadzi-
miu), Dominika Rasińska „po prostu wiatr” (gim. nr 2 w nowogar-
dzie), Magdalena Rząska „rezerwowa” (zsg w gnojnicy dolnej).

polski komitet olimpijski organizuje literacki konkurs dla dzieci 
i młodzieży od 1989 r. od początku zgłoszono do niego blisko 
14,5 tys. opowiadań. należy podkreślić, że to najstarszy kon-
kurs na utwór prozatorski w polsce. w 2009 r. międzynarodowy 
komitet olimpijski uznał go za jedną z 20 najlepszych inicja-
tyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe  
komitety olimpijskie. konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. opowiadanie jest dowolną  
formą literacką zawierającą takie wartości jak: własne do-
świadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców  
lub przegranych, zasady fair play, szacunek dla innych,  
radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą oraz równowaga między  
ciałem a umysłem. 
w tym roku zgłoszono łącznie 307 opowiadań (164 z gimnazjów 
i 143 ze szkół podstawowych). uroczystość wręczenia nagród 
miała charakter rodzinnego spotkania. laureaci siedzieli na kolo-
rowych pufach, a aktorka dorota bierkowska przy ciepłym świet- 
le domowej lampy przeczytała fragmenty trzech opowiadań. 
w opowiadaniach XXiii edycji konkursu młodzi pisarze poru-
szyli m.in. tematy dotyczące: walki z chorobą, nadziei, dopingu 
będącego wyrazem zła, wytrwałości i dążenia do celu, przy-
jaźni na całe życie, pozytywnej motywacji dobrym słowem, 
które czasami jest ważniejsze niż nagroda rzeczowa, walki  
z ograniczeniami. pojawiły się też rozważania o życiu, którym 
sami kierujemy, o pasji i wierze w sens ciężkiej pracy, było  
o trenerach – mentorach, którzy pochwalą, zdopingują, ale jak 
trzeba, potrafią też skarcić. Czytając te opowiadania, nabiera 
się przeświadczenia o ponadczasowości niektórych tematów, 
gdzie wiek czytelnika nie ma żadnego znaczenia. szczegól-
nym gościem uroczystości wieńczącej XXiii edycję „konkursu  
na opowiadania olimpijskie im. jana parandowskiego” była irena  
szewińska – członkini mkol, multimedalistka igrzysk olimpijskich, 
która wspólnie z andrzejem kraśnickim – prezesem pkol –  gra- 
tulowała młodym autorom i w ciepłych słowach zachęcała ich 
do dalszego pisania. uroczystość poprowadził dr krzysztof  
zuchora – przewodniczący jury. miłą nagrodą niespodzianką dla 
piątki laureatów konkursu było uczestnictwo w trzeciej edycji 
międzynarodowego olimpijskiego obozu młodzieży w starym 
smokovcu, zorganizowanego przez słowacki komitet olimpijski. 
więcej informacji o nim znajdziecie na następnej stronie.

MAGdALENA GARLEJ

KONKuRSY PKOl
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jAn PARAndOWsKi: PisARz, eseistA, tŁuMACz, AutOR „MitOlOgii” ORAz „dysKu OliMPijsKiegO", 
PAtROn KOnKuRsu liteRACKiegO dlA MŁOdzieży ORgAnizOWAnegO PRzez PKOl. 
ROzstRzygniętO XXiii już „KOnKuRs nA OPOWiAdAniA OliMPijsKie iM. jAnA PARAndOWsKiegO”. 
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MŁOdzi MistRzOWie PióRA

każdą edyCję konkursu wieńCzy piękna 

pamiątka. jest nią książeCzka z Cyklu 

„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), „STADIONy ZE Słów” (2010), „SIłA MARZEń” 

(2010), „NA SKRZyDłACH MARZEń” (2011), „SPEłNIONE 
marZenia” (2012), „reZerwowa” (2013). 

warto przeczytać!



stARy sMOKOveC PROMuje 
MŁOdzieżOWe igRzysKA

„We ARe the teAM” – tO hAsŁO MiędzynAROdOWegO OliMPijsKiegO ObOzu  
dlA MŁOdzieży, KtóRy W liPCu 2013 ROKu W stARyM sMOKOvCu zORgAnizOWAŁ 
sŁOWACKi KOMitet OliMPijsKi

stary smokovec jest popularny wśród narciarzy i amatorów 
pieszych wycieczek, znany jest również z wód mineralnych. 
w zorganizowanym tam obozie wzięły udział dzieci z polski, 
słowacji, Czech i węgier. główną ideą zlotu była promocja let-
nich i zimowych młodzieżowych igrzysk olimpijskich. uczest-
nicy obozu – w wieku 10-12 lat – zapoznali się z programem 
edukacyjno-kulturalno-sportowym, jak również z ideą organi-
zacji igrzysk dla młodych sportowców.
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pierwsza wycieczka w góry. Zasłużony odpoczynek 

Zwycięski team

WYdARZENIA

polskę reprezentowali: sylwia włodarczyk, julia michal-
ska, julia płociniczak, jakub niewiarowski i maciej person, 
czyli piątka uczestników XXiii „konkursu na opowiadanie 
olimpijskie im. jana parandowskiego” organizowanego 
przez polski komitet olimpijski. nasi młodzi literaci mieli 

okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach, spotka-
niach i wycieczkach plenerowych. katarina raczova, czło-
nek europejskiego stowarzyszenia fair play, poprowadziła 
konkurs wiedzy na temat fair play i pierre’a de Coubertin. 
lubomir soucek zorganizował warsztaty dziennikarskie, 
w których wzięli udział młodzi słowaccy sportowcy: jana 
gantnerova, peter mlynár, adam  Žampa, patrik tomaško, 
jakub Šimoňák i katarín Šimoňáková. Valdimir majercak, 
paraolimpijczyk w łucznictwie, poprowadził naukę strze-
lania z łuku, która spotkała się z ogromnym zaintereso-



maciek interesuje się łucznictwem. na obozie uczył 
się od najlepszych

nordic walking jest supeR!

dobre humory dopisywały niezależnie od pogody
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waniem i zrobiła na uczestnikach ogromne wrażenie. nie 
zabrakło atrakcyjnych wycieczek i zajęć sportowych. od-
wiedziliśmy strebskie plesko, hrebionok, wodospady zim-
nej wody oraz reinerową Chatę – najstarsze ze schronisk 
tatrzańskich, wybudowane w 1863 r. przez  jána juraja  
rainera. po wycieczkach pieszych przyszedł czas na za-
jęcia sportowe. do najatrakcyjniejszych należały zajęcia 
na symulatorach saneczkarskim i wioślarskim, nauka cho-

dzenia z kijami nordic walking oraz wizyta w aqua parku 
poprad. warto podkreślić, iż nasza reprezentacja brylowała 
w wielu konkursach. zdobyliśmy pierwsze miejsce podczas 
konkursu matematycznego rozgrywanego podczas pieszej 
wycieczki w góry oraz przygotowaliśmy najlepszą prezen-
tację o naszym kraju. mogliśmy też pochwalić się zwycię-
stwami w konkurencjach indywidualnych. podczas quizu 
z wiedzy o baronie de Coubertinie i fair play nasza drużyna 
pięknie prezentowała się w koszulkach przygotowanych 
przez pkol z okazji 150. rocznicy urodzin pomysłodawcy 
nowożytnych igrzysk.
Ciekawą formą integracji uczestników obozu było po-
dzielenie ich na 5 grup – tak, by w każdej był uczestnik 
z danego kraju. dzięki temu wszyscy mogli szkolić nie tyl-
ko język angielski, ale również poznawać rodzimy język 
współtowarzyszy. ostatnim punktem w programie obozu 

było wręczenie pamiątkowych medali, dyplomów i nagród 
indywidualnych za konkurencje sportowe i quizy.
obóz został zorganizowany już po raz trzeci i kolejny raz 
wzbudził wielkie zadowolenie wśród naszych uczestników. 
wszyscy podkreślali ogromną wartość interpersonalnych 
kontaktów międzynarodowych, możliwość poznania  kultury 
i obyczajów innych krajów, ale przede wszystkim możliwość 
porozumiewania się w języku angielskim, którego, jak sami 
przyznali, najlepiej uczyć się „na żywo”.



PyRRusOWe zWyCi  ęstWO?

dARiusz sŁAPeK

od lat 70. XX wieku ostoją sportu kobiecego jest fitness, jogging 
i aerobic, uprawiany przez miliony fanek na świecie. dzisiaj równo-
prawny udział kobiet w sporcie wyczynowym jest przede wszyst-
kim gwarantowany aktami prawnymi. jakież są zatem podstawy, 
aby osiągnięcia sportu kobiecego traktować jednak w kategoriach 
pyrrusowego zwycięstwa, czyli sukcesu okupionego wielkim wy-
siłkiem, ciągle połowicznego, który nie cieszy do końca i niesie  
ze sobą nawet pewne niebezpieczeństwa... warto zatem przyjrzeć 
się sportowi kobiet oraz zjawiskom, które mu zagrażają. 

wynik podszyty podejrzliwością 
w minionym stuleciu znakomicie zwiększył się udział kobiet w za-
wodach rangi mistrzowskiej. zaczęły pojawiać się jednak opinie,  
że niekiedy rewelacyjne wyniki uzyskiwane przez „płeć piękną” 
zostały tak naprawdę osiągnięte przez „przebranych mężczyzn”. 
o skali tej podejrzliwości ciągle decyduje przekonanie, iż prawdzi-
we sukcesy w sporcie były i pozostać muszą wyłączną domeną 
mężczyzn. z drugiej strony, mechanizmy, które decydują o ob-
liczu współczesnego sportu, zaowocowały zjawiskami, które  
budzić mogły wątpliwości etyczno-moralnej natury. już w berliń-
skich igrzyskach (1936) wystartowała dora ratjen, która kilka lat 
później zmieniła swoje imię na… herman. postęp nauk medycznych 
sprawił, że możliwe stało się eliminowanie z kobiecych dyscyplin 
osób, które z hormonalnego punktu widzenia uznać należało-
by za niepewne pod względem płci. w 1966 r. międzynarodowa 
federacja lekkiej atletyki zdecydowała się przeprowadzać tzw. 
badanie płci. stało się tak pod wpływem zaskakujących rezulta-
tów sportsmenek zwłaszcza z dawnego zsrr i nrd. w efekcie 
pojawiły się tzw. „paszporty płci kobiecej”, początkowo oparte  
na badaniach ginekologicznych, a potem na rozpoznawaniu specy-
ficznego układu chromosomów. „Certyfikaty kobiecości” zniesiono 
w 1992 r., ale problem pozostał. 
ta nieco wstydliwa kwestia ilustruje wspomniane pyrrusowe zwy-
cięstwo o tyle, że ponownie koszty domagania się przez kobiety 
równego traktowania w sporcie okazały się dla nich ogromne. 

przecież badanie płci nigdy nie dotyczyło mężczyzn, którzy uni-
kają upokarzających procedur weryfikujących płeć. biologiczna 
tożsamość płciowa nigdy też nie stała się powodem dyskwalifikacji 
jakiegokolwiek sportsmena, nigdy też nie zmusiła go do rezygnacji 
z uprawiania sportu lub ściągnęła nań publiczne potępienie. 
trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie każdą krytykę feminiza-
cji sportu należy traktować jako akt wrogości wobec tego zjawiska. 
przywołajmy w tym kontekście ideę piękna sportu, jako zjawiska 
ocenianego z perspektywy estetyki, na przykład jako inspiracji dla 
sztuki. Ciała sportowców budziły zachwyt już w starożytności.  
jakimż ciosem w ten rodzaj jego postrzegania jest – uznawana  
za ideał – cielesność kobiety, która w profesjonalnym sporcie ulega 
niekiedy deformacji i w obiektywnych ocenach umyka wszelkim 
normom estetycznym. wytrenowane ciała kobiet ujawniają cza-
sem cechy, które łatwo przypisać męskiej fizjonomii. 
polski teoretyk sportu – eugeniusz piasecki, już w okresie między-
wojennym postulował, aby aktywność kobiet pozytywnie korelo-
wała z ich naturą i zdrowiem: „nie pozwolimy (sportowi kobiet) 
zwyrodnieć w widowisko dla płci drugiej, ani też w żer dla reporte-
rów – fotografów żądnych sensacji”. zwrócił zatem uwagę na drugą 
stronę medalu – kobieca sylwetka staje się dzięki sportowi atrak-
cyjniejsza. skrajności tego zjawiska feministki opisują dzisiaj termi-
nem seksizmu, bo towarzysząca mu wulgarność istotnie zasługuje 
na potępienie. apelują, by sposób prezentowania kobiet w mediach 
nie koncentrował się wyłącznie na ich płci i seksualności. 

równouprawnienie we wszystkim?
tożsamość płciowa w sporcie kobiet wywołuje jeszcze jeden 
istotny problem – łamanie elementarnej reguły równości szans 

ObseRWująC dążenie KObiet dO PeŁnOPRAWnegO udziAŁu W sPORCie, dOtARliśMy  
dO XX WieKu i CzAsóW nAM WsPóŁCzesnyCh. nOWyM CzytelniKOM POleCAMy 
POPRzednie WydAniA „OliMPiOniKA”, by POznAć tę histORię W CAŁOśCi. sPORtsMenKi 
PRzeszŁy dŁugą i WybOistą dROgę, by W KOńCu zAjąć niezAgROżOne POzyCje,  
nAWet W dysCyPlinACh uznAWAnyCh zA tyPOWO MęsKie. nie znACzy tO jednAK,  
że iCh KŁOPOty sKOńCzyŁy się, nAbRAŁy tylKO innegO WyMiARu...
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KObIEtY W SPORCIE 

Przełom XX i XXI wieku 
nakazuje na nowo definiować 
męskość i kobiecość
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jest najczęściej efektem niedozwolonej „testosteronowej kura-
cji”, czyli dopingu. innymi słowy, sport kobiet wpisuje się w całe 
jego rozpoznane zło. jeśli w igrzyskach olimpijskich w londynie 
2012 grupa kobiet liczyła aż 44% wszystkich uczestników, to 
oznacza, że kobiety wraz mężczyznami biorą dzisiaj na siebie od-
powiedzialność za kondycję sportu. niewiarygodna specjalizacja, 
oszałamiająca rekordomania, uwypuklanie idei zwycięstwa po-
nad wszystko, gwiazdorstwo czy nawet przypadki przekupstwa 
stają się również udziałem kobiet. w żaden sposób te zjawiska 
nie licują z tradycyjnym postrzeganiem kobiet, przypisywaną im 
uczciwością, łagodnością i opiekuńczością. obalanie stereoty-
pów jest zatem mieczem obosiecznym – przekraczanie przez ko-

biety obyczajowych barier pociąga też określone koszty. przełom  
XX i XXi w. nakazuje na nowo definiować męskość i kobiecość. 
współczesny sport dowodzi, że postęp sportu kobiet wpływa na 
inne jego aspekty. sport kobiet nie jest procesem jednorodnym, 
opisywanym wyłącznie datami powstawania kobiecych związ-
ków sportowych, liczbami uczestniczek kolejnych igrzysk i opty-
mistycznymi zestawieniami, że mkol wyraził zgodę na dopusz-
czenie do programu igrzysk kolejne zmagania kobiet w typowo 
męskich dyscyplinach. rewolucyjny postęp w tej dziedzinie miał 
miejsce w latach 2000-2012 r. od tego czasu kobiety zmagają 
się już w triathlonie, podnoszeniu ciężarów, zapasach, boksie 
i hokeju na lodzie. problem jest dużo bardziej złożony. oto w to-
warzyszącej sportowi refleksji naukowej coraz częściej pojawia 
się termin androgynia, opisujący stan przejścia lub zawieszenia 
między męskością a kobiecością. kobieta „androgyniczna”, czyli 
dwupłciowa, łączy w sobie cechy typowo męskie i żeńskie jed-
nocześnie. w badaniach socjologicznych furorę robi kategoria 
gender – płeć kulturowa, odmienna od biologicznej, bo kształ-
towana w określonych warunkach społecznych, politycznych 
i historycznych. dociekania innej natury przekonują, że kobiety 
osiągają wysokie wyniki sportowe znacznie szybciej niż mężczyź-
ni, w młodszym wieku i po krótszym treningu. dłużej też utrzy-

Na igrzyskach w Londynie  
w 2012 roku kobiety 
stanowiły 44% wszystkich 
uczestników

monika michalik podczas 
swojej pierwszej walki  
w turnieju olimpijskim  
pokonała w 1/8 finału  

nigeryjkę blessing  
oborududu 

mują poziom wytrenowania, co w coraz ważniejszej pogoni za 
jak najwyższymi miejscami w rankingach medalowych nakazuje 
sport kobiet traktować jako kurę znoszącą złote jajka. 
spore zagrożenie jest też w myśleniu rozbudzonym przez optymi-
styczne badania, że kobiety zdolne są do bezpośredniej rywaliza-
cji z mężczyznami. nie przeszkadza fakt, że mężczyźni są staty-
stycznie wyżsi, mocniejsi i ciężsi, mają dłuższe ramiona, większą 
masę mięśniową, węższe biodra, bardziej pojemne płuca i lepiej 
zbudowane mięśnie serca. zapomina się też o innych naturalnych 
ograniczeniach kobiet (menstruacja, ciąża, okres połogu, meno-
pauza itd.). oczywiście, nie oznacza to, że nie mogą one startować 
w dyscyplinach wymagających siły i szybkości oraz że takie konku-
rencje mają być monopolem mężczyzn. od takiego wniosku daleka 
jest jednak droga do akceptacji pomysłu na bezpośrednią damsko-
-męską rywalizację. Ciągłe porównywanie osiąganych wyników 
obu płci, zwłaszcza w dyscyplinach obliczonych na weryfikację 
wytrzymałości organizmu (np. chód, pływanie i jazda na rowerze 
na długie dystanse), pokazuje, że kobiety są bardzo wytrzymałe. 
udział kobiet w sportach walki słusznie usprawiedliwia się tym,  
że trening judo czy boksu daje im poczucie bezpieczeństwa w peł-
nej przemocy rzeczywistości. Czy jest to jednak wystarczający  
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Kobiety zburzyły już 
narosłe wokół nich mity.  
do lamusa odchodzi 
stereotyp słabszej płci

argument za promowaniem walk damsko-męskich? warto zauwa-
żyć, że chyba przedwczesna idea konfrontacji kobiet i mężczyzn 
naraża te pierwsze na niewybredne ataki (np. męski show-biznes 
parodiuje walki bokserskie zawodniczek pojedynkami kobiet to-
pless). być może rywalizacja kobiet i mężczyzn jest jednak nie-
uniknioną perspektywą rozwoju sportu. zjawiska swego czasu 
niemożliwe i trudne do akceptacji z czasem zyskują zrozumienie 
i wsparcie. nie wiadomo, jakie skutki przyniesie dopuszczalna już 
dzisiaj rywalizacja kobiet i mężczyzn w takich dyscyplinach jak  
np. baloniarstwo, długodystansowe żeglarstwo czy skoki spado-
chronowe. jedno jest pewne, kobiety zburzyły już mity narosłe 
wokół ich cielesności, biologii, mentalności i psychiki, do lamusa 
odchodzi stereotyp „słabszej płci”, sport męski nie jest już normą. 

obszary do zdobycia
wydaje się, że poważne pozycje zdobyte przez sport kobiet nie 
są mu dane raz na zawsze. jeśli zatem powrócić do idei pyr-
rusowego zwycięstwa, to powiedzieć można, iż zawsze ozna-
czało ono kolejne zmagania. przeciwności do pokonania w re-
alizacji idei całkowitej równości sportu męskiego i kobiecego 
nie ma nazbyt wiele, ale ich znaczenie jest duże. podkreśla się  
np. dominację mężczyzn w zarządzaniu sportem. od naro-
dowych federacji sportu wymaga się, aby przynajmniej 20% 
ich realnie sprawujących władzę członków było kobietami.  
w 1995 r. mkol stworzył women and sport working group – cia-
ło doradcze w sprawie udziału kobiet w sporcie na każdym jego 
poziomie. możliwości mkol są jednak ograniczone, a praktyka 
sportu pokazuje obszary ciągle zdominowane przez mężczyzn. 
niepokoją też relacje płci w środowisku trenerów. szkoleniem 
kobiet w większości zajmują się mężczyźni, którym zwykle za-
rzuca się niezrozumienie kobiecej psychiki, zachowań i reakcji. 

podobnie rzecz się ma w odniesieniu do środowiska dziennikarzy 
sportowych zdominowanego przez mężczyzn, któremu wytyka się 
ignorowanie w serwisach informacyjnych, rankingach i plebiscytach 
sukcesów kobiet. mkol metodycznie tępi homofobię, pochodzącą 
z fałszywego przekonania, iż skoro aktywność fizyczna kobiet jest 
sprzeczna z ich naturą, to jest ona dowodem ich homoseksualności. 
władze sportowe stanowczo sprzeciwiają się też atakom rasistow-
skim wobec sportsmenek innego koloru skóry niż biały. narzekania 
dotyczą też kwestii finansowych. władzom sportowym zarzuca 
się, że w sprawach kobiet nigdy nie wychodzą z własną inicja-
tywą, reagują tylko na apele wyraźnie artykułowane ze strony 
sportsmenek. za niesprawiedliwe uznaje się faworyzowanie na 
ogół męskich dyscyplin, których oglądalność zapewnia wpły-
wy reklamowe większe niż zmagania kobiet. złośliwi twierdzą,  
że niektóre turnieje kobiet ciągle budzą mniejsze zainteresowanie  
niż pokazy cheerleaderek na zawodach mężczyzn. solą w oku staje 
się też faworyzowanie mistrzów sportu wypłacanymi im apanaża-
mi i wynagrodzeniami z tytułu umów sponsorskich. innymi słowy, 
chodzi tu ciągle o większy w popularnym odbiorze prestiż zwycię-
stwa w rywalizacji mężczyzn. 
Czy opinia na temat rywalizacji kobiet i mężczyzn w tych samych 
dyscyplinach na identycznych warunkach jest słuszna? wydaje 
się, że zrealizowanie tego pomysłu kłóciłoby się z ideą uczynienia 
sportu kobiet bardziej „medialnym”. Chociażby zawieszenie siatki 
w meczach siatkarskich kobiet na wysokości równej tej z męskich 
pojedynków spowodowałoby zmniejszenie liczby spektakularnych 
ataków i obron. krytyka, często zasłużona, spada także na history-
ków sportu, którzy jego chronologię i periodyzację opierają zwykle 
na męskich sukcesach. 

jaki ma być ten sport? 
w refleksji nad przyszłością sportu kobiet dominować musi na-
dzieja, że nad jego rynkowym, opartym tylko na kategoriach 
ekonomicznego zysku rozwojem, w jakiś sposób zdoła, na miarę 
swych możliwości, zapanować mkol. warto pamiętać, że przy roz-
patrywaniu wniosków o nowe olimpijskie dyscypliny bierze się pod 
uwagę możliwości ich w pełni cywilizowanego, kontrolowanego 
uprawiania i prezentowania przez kobiety. w 2012 r. na zorganizo-
wanej przez mkol konferencji w los angeles przyjęto deklarację 
odnoszącą się do przyszłości kobiecego sportu. mówi się w niej 
dość ogólnikowo o akceptacji wszystkich działań służących wzros- 
towi roli kobiet w zarządzaniu sportem i współdziałaniu, zwłasz-
cza z onz, w promowaniu równości płci. pozostaje zatem ufać 
nie tyle owym deklaracjom, co roztropności i rozsądkowi samych 
kobiet. oblicze współczesnego sportu zmieniać też może każdy 
kibic, chociażby kliknięciem telewizyjnego pilota. tym banalnym 
bowiem ruchem można wykazać brak akceptacji na dominujący 
dziś sport oparty na sile, dynamice, brutalności i okrucieństwie. 
tym samym okażemy szacunek dla sportu pełnego elegancji, gra-
cji, dystyngowanego piękna, pewnej delikatności i subtelności,  
nawet wytrzymałości. wtedy łatwiej zaakceptujemy bezpośrednie 
współzawodnictwo kobiet z mężczyznami... fo
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karolina michalczuk (czerwony kask), 
io londyn 2012
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wśród tych licznych atrakcji dużym zainteresowaniem cie-
szyła się strefa idei olimpijskiej. w tym roku, z okazji 150. 
rocznicy urodzin pierre’a de Coubertin – inicjatora nowo-
żytnych igrzysk olimpijskich, Centrum edukacji olimpijskiej 
pkol zaprojektowało w jej obrębie wiele rozrywek o charak-
terze kulturalno-edukacyjnym. miały one przybliżyć dzie-
ciom i młodzieży postać francuskiego barona oraz podkreślić 
jego znaczenie i rolę dla sportu olimpijskiego a także edu-
kacji olimpijskiej. w myśl tych założeń hasłem przewodnim 
strefy idei olimpijskiej stały się słowa – „przyszłość zależy  
od was!”, które w 1927 roku Coubertin skierował do młodzie-
ży. w ich rękach widział bowiem losy świata. 

W niedzielę 9 CzeRWCA 2013 ROKu, W stOŁeCznyM PARKu KęPA POtOCKA nA żOlibORzu, 
OdbyŁ się 14. PiKniK OliMPijsKi. dziAŁO się tAM nAPRAWdę Wiele. OsObistOśCi śWiAtA 
sPORtu ROzdAWAŁy AutOgRAfy, KOnKuRsy KusiŁy nAgROdAMi, jAK MAgnes PRzyCiągAŁy 
ROzMAite stAnOWisKA sPORtOWe, KtóRe zAChęCAŁy dzieCi, MŁOdzież i dOROsŁyCh  
dO POdejMOWAniA AKtyWnOśCi fizyCznej i RyWAlizACji

organizatorzy zadbali o to, by w strefie 
idei olimpijskiej nikt się nie nudził

otylia jędrzejczak chętnie sfotografowała się 
z „baronem de coubertin i jego żoną”

StREfA IdEI OLIMPIJSKIEJ  
– „PRzyszŁOść zAleży Od WAs!” 
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WYdARZENIA

w strefie idei olimpijskiej można było spotkać pierre’a  
de Coubertin „we własnej osobie”. towarzyszyła mu 
żona i dwójka dzieci. jako gospodarz strefy, wyjaśniał  
on wszystkim zainteresowanym, co należy rozumieć poprzez 
ideę olimpijską. opowiadał również, dlaczego marzył o przy-
wróceniu starożytnych igrzysk olimpijskich współczesnemu 
światu. słowami nagrodzonej w 1912 roku w sztokholmie „ody  
do sportu”, którą wygłosił przed obecnymi na pikniku, pod-
kreślał swoje uznanie i podziw dla sportu.
strefa idei olimpijskiej proponowała również szereg innych 
atrakcji: udział w olimpijskim kole fortuny, kampanii olim-
pijskiej oraz piknikowej krzyżówce. olimpijskie koło fortuny  
zaciekawiło zarówno najmłodszych uczestników pikniku, jak 
i trochę starszych. wprawiając je w ruch, można było spraw-
dzić swoją wiedzę w siedmiu kategoriach: igrzyska olim-
pijskie, olimpijczycy, olimpijskie symbole, fair play, pierre  
de Coubertin, maskotka olimpijska, ciekawostki. gra plenero-
wa „kampania olimpijska” budziła duże emocje, prowadząc 
uczestników przez dzieje nowożytnych igrzysk olimpijskich. 
„piknikowa krzyżówka” wymagała natomiast wyjścia poza 
strefę idei olimpijskiej, by odnaleźć na terenie pikniku odpo-
wiedzi na pytania związane z Coubertinem i zimowymi igrzy-
skami w soczi 2014. 
ważnym elementem podkreślającym tematykę coubertinow-
ską była oprawa plastyczna, graficzna i muzyczna strefy. 
dekoracjami zdobiącymi olimpijskie stanowisko były chorą-
giewki ze złotymi myślami francuskiego barona, duże plakaty 
ukazujące jego sylwetkę, a także malowana przez dzieci flaga 

olimpijska. w tle można było usłyszeć specjalnie zaaranżowa-
ną z okazji pikniku piosenkę, której tekst mówił o Coubertinie 
i jego przesłaniach. 
pomimo pogorszenia się pogody, o godzinie 15.00 nastąpi-
ło losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników, którzy 
wypełnili „piknikową krzyżówkę”. do samego końca wytrwali 
również amatorzy konkursów wiedzy. wśród licznych gości, 
którzy odwiedzili strefę idei olimpijskiej, znaleźli się ucznio-
wie i grono pedagogiczne jedynej szkoły w polsce, która nosi 
imię pierre’a de Coubertin  – w budach siennickich.
pod koniec pikniku, gdy warunki atmosferyczne poprawiły 
się, pierre de Coubertin kontynuował swoją misję edukacji 
olimpijskiej. nie brakowało przy tym chętnych, którzy chcie-
li zrobić sobie zdjęcie z nim oraz z jego ulubionym środkiem 
transportu, czyli bicyklem. 

Hasłem przewodnim Strefy 
Idei Olimpijskiej stały się 
słowa Pierre'a de Coubertin 
„Przyszłość zależy od was!” fo
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uczniowie sp  
im. pierre’a de coubertin  
w Budach siennickich

Żeglarka katarzyna deberny 
tłumaczyła zasady  
olimpijskiego koła Fortuny

pracownicy pkol, wolontariusze i pierwsza grupa 
dzieci przygotowują się do działań edukacyjnych



KAżdy znA, W tej lub POdObnej WeRsji, 
sŁOWA OliMPijsKiej MAKsyMy: „chociaŻ tylko 
jeden moŻe nosić wieniec laurowy, to 
wsZyscy mogą dZielić Ze sobą prZyjemność 
współZawodnictwa. waŻną sprawą 
w igrZyskach jest udZiał, a nie Zwycięstwo”. 
zOstAŁy One WyPOWiedziAne PRzez bisKuPA 
ethelbeRtA tAlbOtA POdCzAs KAzAniA  
PRzed ROzPOCzęCieM igRzysK OliMPijsKiCh 
W LONdYNIE W 1908 ROKu

sKąd WzięŁy się 
te sŁOWA...

tydzień po kazaniu biskupa miały miejsca wydarzenia, które 
wprowadziły tę maksymę na stałe do kanonu olimpijskiego 
języka. rozegrały się one na bieżni. najpierw podczas za-
wodów 400-metrowców amerykanin Carpenter zabiegł dro-
gę anglikowi halswellowi, za co został zdyskwalifikowany. 
amerykanie złożyli protest, ale brytyjscy sędziowie odmó-
wili ekipie usa obecności w czasie rozpatrywania protestu. 
wywiązała się amerykańsko-angielska kłótnia. obie strony 
sporu naruszyły zasady fair play. podczas powtórzonego bie-
gu obrażony amerykanin nie wystartował. następnego dnia 
odbywała się najbardziej prestiżowa konkurencja biegowa 
– maraton. na stadion, gdzie kończył się bieg, jako pierw-
szy wbiegł włoch pietri dorando. był skrajnie wycieńczony. 
sędziowie i organizatorzy (brytyjczycy), prawdopodobnie 
w ludzkim odruchu pochwycili go pod pachy i pomogli prze-
kroczyć linię mety. jako drugi na metę wbiegł amerykanin 
john hayes. nie zaakceptował zwycięstwa rywala i złożył 
protest na włocha, a gest organizatorów interpretował jako 
antyamerykański. 
obydwie sytuacje odbiły się głośnym echem w prasie 
światowej, co w końcu wywołało reakcję samego pierre’a  
de Coubertin, który podczas wieczornego bankietu powtórzył 
słowa biskupa talbota, dopełniając je uniwersalną formułą: 

„w życiu ważny jest nie triumf, lecz walka. istotną rzeczą jest 
nie zwyciężać, lecz umieć toczyć rycerski bój”, nadając w ten 
sposób wypowiedzi biskupa szerszy, życiowy sens. 
przesłanie olimpijskie było wielokrotnie powtarzane przez 
Coubertina i wyświetlane na ekranach podczas ceremo-
nii otwarcia igrzysk w los angeles (1932), berlinie (1936) 
oraz w londynie (1948). słowa te określają ducha sporto-
wego zachowania, co dla Coubertina było niezwykle waż-
ne. uważał on, że igrzyska są krokiem na drodze ku do-
skonałości człowieka, zarówno zawodnika, trenera, kibica  
oraz dziennikarza. dla każdego z nas. 

KAtARZYNA dEbERNY

ROK COubERtINA W PKOl
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„w życiu ważny jest nie triumf, lecz walka. Istotną rzeczą jest 
nie zwyciężać, lecz umieć toczyć rycerski bój”
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SPORt I ZdROWIE

na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są suplemen-
ty, a czym dopalacze. Suplementy diety to środki spożywcze, 
których celem jest uzupełnienie normalnej diety. mogą być 
skoncentrowanym źródłem witamin, składników mineralnych 
lub innych substancji odżywczych. dostępne są w postaci draże-
tek, kapsułek, proszku lub płynów. nie należą do nich produkty 
mające właściwości lecznicze. dopalacze to potoczna nazwa 
różnego rodzaju produktów, które zawierają substancje psycho-
aktywne. nie są zarejestrowane jako produkty do spożycia przez 
ludzi. ich zażywanie ma na celu wywołanie w organizmie efektu 
narkotycznego. początkowo dopalacze występowały pod nazwą 
suplementów diety, jednak na skutek zakazu ich sprzedaży pod 
tą nazwą obecnie stały się „wyrobami kolekcjonerskimi”. 

co zawierają dopalacze? 
nie chcemy robić tu wykładu z chemii, ale same nazwy składni-
ków dopalaczy powinny już budzić wasz niepokój. w ich skła-
dzie występują różnego rodzaju mieszanki ziołowe, składniki 
trujące naturalnie występujące w muchomorach, np. bufote-
nina o działaniu halucynogennym czy muskaryna powodująca 
zatrucia. dopalacze zawierają także substancje syntetyczne, 
jak mefedron, kanabinoidy czy bzp (n-benzylopiperazyna). sub-
stancje zawarte w dopalaczach wykazują działanie psychoak-
tywne. ich spożycie powoduje pobudzenie układu nerwowego, 
co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia koordynacji rucho-
wej, gadatliwości, niepokoju, drgawek, a nawet śpiączki. osoby, 

dążenie dO PeRfeKCji, Chęć POPRAWy sAMOOCeny, sAMOPOCzuCiA, Czy Chęć 
iMPOnOWAniA innyM tO niC zŁegO, O ile dążyMy dO tegO W sPOsób nAtuRAlny. 
niestety, ludzKA sŁAbOść sPRAWiA, że sięgAMy PO śROdKi, KtóRe PROWAdzą  
PO tej dROdze nA sKRóty, A Ci KtóRzy nią POdążAją, nie zAstAnAWiAją się,  
jAKie tO MOże Mieć W PRzyszŁOśCi KOnseKWenCje. O CzyM MOWA? O tAK zWAnyCh 
dOPAlACzACh, KtóRe CzęstO MylOne są z suPleMentAMi. zAniM POdejMiesz 
POChOPną deCyzję, dOWiedz się, CzyM są suPleMenty, A CzyM dOPAlACze,  
i jAKie RyzyKO niesie stOsOWAnie tyCh śROdKóW 

SuPLEMENtY dIEtY 
A dOPALACZE

które zażywają dopalacze, mają poszerzone źrenice, cierpią na 
zaburzenie widzenia, niekiedy również mają bóle w klatce pier-
siowej. na etykietach dopalaczy widnieją informacje: „kadzidło, 
którego moc aromatu wbije cię w fotel”, „produkt nie do spo-
życia przez ludzi”, „polecane doświadczonym kolekcjonerom”. 
mimo wszystko wiele osób sięga po te środki, nie licząc się 
z konsekwencjami ich spożycia.  

jakie ryzyko powoduje spożycie dopalaczy?
bardzo często skład zadeklarowany na opakowaniu różni się od 
rzeczywistego. oznacza to, że tak naprawdę nie wiemy, co spo-
żywamy i jaki będzie skutek. substancje zawarte w dopalaczach 
mogą być przyczyną zaburzeń w organizmie, np. bólów brzucha, 
głowy, wymiotów, stanów lękowych, a czasem prowadzą nawet 
do śmierci. ponadto dopalacze często zawierają substancje 
wykrywane w testach antydopingowych, np. kanabinoidy, sty-
mulanty czy narkotyki. mogą być zatem powodem zawieszenia 
sportowca w prawach zawodnika. nasuwa się zatem pytanie, 
dlaczego tak wiele osób sięga po dopalacze? mimo wielu infor-
macji na temat szkodliwości dopalaczy czy haseł typu „dopalacze 
mogą cię wypalić”, niestety, wciąż mają one grono zwolenników, 
tych którzy je zażywają i handlujących nimi. powody ich stoso-
wania często są podobne jak w przypadku narkotyków, a zatem 
problemy, stres czy „szpan” przed kolegami.

czy suplementy są bezpieczne?
suplementy diety, w przeciwieństwie do dopalaczy, nie zawierają 
substancji psychoaktywnych. Czy jednak uzasadnione jest ich 

jOAnnA biAŁeK, CentRuM dietetyKi sPORtOWej
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stosowanie? odpowiedzią na to pytanie może być wspólne sta-
nowisko Centralnego ośrodka medycyny sportowej i komisji me-
dycznej polskiego komitetu olimpijskiego. stwierdzono, że „su- 
plementy diety stosowane są w sporcie nagminnie, a tylko  
dla niektórych z nich istnieje naukowe potwierdzenie efektyw-
ności działania”. w oparciu o badania naukowe suplementy  
podzielono na 3 grupy. 
Grupa a to substancje i produkty rekomendowane, czyli pole-
cane sportowcom. badania potwierdziły ich korzystny wpływ 
na zdolność do wysiłku fizycznego. należą do nich: kofeina, 
kreatyna, napoje izotoniczne, białko oraz węglowodany.
w grupie B znalazły się produkty, dla których wyniki badań 
naukowych są niejednoznaczne, ale są opinie sugerujące ko-
rzystny wpływ produktów z tej grupy na zdolność do wysiłku 
fizycznego. grupa b obejmuje m.in.: bCaa, probiotyki, prepara-
ty multiwitaminowo-mineralne, nnkt, hmb, Colostrum, beta- 
alanina i dwuwęglan sodu.
w grupie C uwzględniono substancje, dla których brak rzetel-
nych badań naukowych, potwierdzających korzystny wpływ 
na wysiłek fizyczny. niektóre produkty z tej grupy wykazują 
nawet działanie toksyczne. do grupy C należą m.in.: arginina, 
chitosan, chrom, Cla, cytrulina, koenzym Q10 oraz witaminy 
a, C, e i z grupy b.

suplementy na tak 
możecie poszperać w ramach dokształcania się z chemii, czym 
są składniki suplementów, my jednak skoncentrujemy się na 
substancjach z grupy a, ponieważ badania naukowe uzasad-
niają stosowanie jedynie suplementów z tej grupy. 
kofeina jako rekomendowany suplement ma wielokierunkowe 
działanie. pobudza układ nerwowy, zwiększa sprawność myśle-
nia i przeciwdziała zmęczeniu. wpływa na metabolizm węglo-
wodanów, powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi. szcze-
gólnie polecana jest sportowcom, kierowcom i studentom. 
nie powinna być jednak spożywana w zbyt dużych ilościach, 
gdyż może wywołać bezsenność, kołatanie serca i drżenie rąk.  
kofeina znajduje się w niektórych napojach, takich jak np. kawa, 
herbata czy w napojach gazowanych typu cola. dodawana jest 
także do napojów energetyzujących w ilości około 100 mg  
na puszkę o pojemności 250 ml.
kreatyna wpływa na wzrost siły mięśniowej i beztłuszczowej 
masy ciała, zwiększa również energetykę mięśni.

U dzieci i młodzieży w okresie 
dorastania nie zaleca się  
stosowania suplementów. 
Dobrze zbilansowana  
dieta powinna zapewnić  
prawidłowe odżywianie 

napoje izotoniczne uzupełniają straty wody i elektrolitów 
podczas wysiłku fizycznego, a zatem zapewniają dobre nawod-
nienie organizmu. są również źródłem węglowodanów, dzięki 
czemu pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru  
we krwi oraz są źródłem energii niezbędnej do wysiłku. 
Białko wspomaga regenerację i odbudowę mięśni po wysiłku 
fizycznym, sprzyja redukcji masy ciała oraz wspomaga dzia-
łanie układu odpornościowego. jeśli jednak jest możliwość 
dostarczenia odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka 
z pokarmem, nie ma konieczności stosowania suplementów 
białkowych. 
węglowodany przyspieszają odbudowę glikogenu. są źródłem 
łatwo dostępnej energii i przyspieszają regenerację po wysił-
ku. dostępne są w postaci płynów, batonów i żeli. węglowo-
dany to jedna z najważniejszych grup substancji odżywczych 
dla osób o wysokiej aktywności fizycznej. sportowcy powinni 
je uzupełniać przed treningiem, w trakcie, a także po treningu. 
węglowodany zawarte w napojach izotonicznych warto stoso-
wać podczas wysiłku o bardzo dużej intensywności, trwającym 
ponad godzinę. w przypadku ćwiczeń o niskiej i umiarkowanej 
intensywności odpowiednim napojem uzupełniającym utraco-
ne płyny jest woda. należy podkreślić, że u dzieci i młodzieży 
w okresie dorastania nie zaleca się stosowania suplementów. 
dobrze zbilansowana dieta powinna zapewnić prawidłowe  
odżywianie. wyjątkiem może być suplementacja witaminy d3, 
b12 oraz żelaza, jednak po konsultacji lekarskiej, potwierdza-
jącej niedobór tych substancji w organizmie. 

wybieraj z głową
nie jest dobrze, że środki niebezpieczne dla organizmu czło-
wieka – a należą do nich na pewno dopalacze i „podrasowane” 
suplementy – znajdują się w sprzedaży internetowej (niestety, 
nie tylko), czyli są poza kontrolą. jednak dopóki są ci, którzy je 
kupują, będą i ci, którzy je sprzedają. skład zadeklarowany na 
opakowaniu może różnić się od rzeczywistego, czego przykła-
dem jest nagłośniona sprawa sprzedaży przez internet środka na 
odchudzanie, który zawierał truciznę i doprowadził nabywczynię 
do śmierci. nie chcemy moralizować ani was straszyć. apelujemy 
wyłącznie o mądre kierowanie swoim życiem, o podejmowanie 
decyzji przemyślanych, a nie emocjonalnych czy podyktowanych 
pseudomodą. i temu ma służyć wiedza o dopalaczach i suple-
mentach. to akurat ta dziedzina życia, w której lepiej nie spraw-
dzać na sobie maksymy, że uczymy się na błędach, bo niektórych 
błędów nie można naprawić. zanim sięgniecie po dopalacze czy 
niezalecane suplementy, przypomnijcie sobie, jakie może to 
mieć konsekwencje, ile taka decyzja może kosztować nie tylko 
młodego sportowca, ale każdego. ponadto czytajcie dokładnie 
etykiety na wszelkich preparatach. wystrzegajcie się produktów 
z dopiskiem „nie do spożycia przez ludzi”. nie kupujcie niczego 
z niepewnych źródeł. a przede wszystkim odżywiajcie się zgodnie 
z piramidą zdrowego żywienia, wtedy nawet stosowanie suple-
mentów nie będzie konieczne.

SPORt I ZdROWIE



wanda rutkiewicz utorowała drogę himalaizmowi kobiece-
mu. walczyła o równouprawnienie kobiet w górach. zginęła 
podczas ataku na szczyt kanczendzongi – trzeciej góry świata 
pod względem wysokości. stała się legendą.
życie wymagało od niej, by była twarda i nieustępliwa. 
w szkole uprawiała sport, zdobywała medale w skoku w dal 
i pchnięciu kulą. w latach 60., na studiach na politechnice 
wrocławskiej grała w siatkówkę i była w drużynie olimpijskiej 
w 1964 roku, ale do tokio nie pojechała. zmieniły 
się w tym czasie przepisy, które niższym zawod-
niczkom zabierały szanse na skuteczny atak czy 
blok. książka wandy rutkiewicz pt. „na jednej 
linie” (pierwsze wydanie w 1986 roku, pisana 
wspólnie z ewą matuszewską) jest sportową 
biografią alpinistki, od początków zaintereso-
wania sportem, pierwszych wspinaczek, przez 
najtrudniejsze wejścia, aż po zdobycie everestu  
w 1978 roku. opowieść kończy się opisem sukce-
su i radości, ale pozostawia wiedzę, że na jeden 
taki sukces przypada wiele przegranych: nie-
udanych wejść, chorób, konfliktów oraz śmierci  
innych alpinistów. trzeba „przegrać, aby wygrać” 
– mówi autorka i to kolejna prawda, której nauczył 
ją sport. „każdy człowiek ma w życiu do zdobycia 

swój mount everest” – mówiła w nawiązaniu do tego, że po zdo-
byciu szczytu zaczyna się sprawdzian ludzkich możliwości. 
film, który należy do klasyki, to „k2” (usa, 1991) w reżyserii 
franca roddama. opowiada o zdobyciu najtrudniejszego, naj-
bardziej mistycznego szczytu świata przez dwójkę znajomych. 
film jest zrobiony z amerykańskim rozmachem, z pięknymi 
zdjęciami gór, z przyjemnością ogląda się sceny wspinaczki. 
mistrzowsko sfilmowana jest scena, w której harold jameson 

odpada od ściany i strąca taylora brooksa. radość 
ze zdobycia szczytu zostaje zweryfikowana pod-
czas schodzenia, gdzie najłatwiej popełnić błąd. 
gdy powietrze jest bardzo rzadkie, gdy jest się po-
wyżej 8000 metrów o kilka godzin za długo, wy-
rażenie „mieć siłę” wyklucza „mieć motywację”. 
na szczęście film kończy się po amerykańsku, 
zwycięstwem ludzkiej siły i ocaleniem.
himalaizm jest sportem ekstremalnym, w którym 
wyczyn trwa miesiącami. Cisza lub łoskot i głęboki 
szum lawiny, zapach gór oraz mozolne wspinanie 
się, a potem „fantastycznie odrealniony widok”, 
każe człowiekowi znowu spakować plecak, założyć 
raki i iść przed siebie i w głąb siebie. 
Czy książka i film odpowiadają na pytanie, dlacze-
go ludzie się wspinają? sprawdźcie sami...

Wanda Rutkiewicz, 
„na jednej linie”,
wydawnictwo Iskry, 
warszawa 2010 fo
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WARtO CzytAć  
i OglądAć

KAtARZYNA dEbERNY

KLASYKA GóR

O hiMAlAistACh MóWi się, że są sPORtOWCAMi. 
nA CzyM ten sPORt POlegA? „MOje sPORtOWe 
POdejśCie dO AlPinizMu POlegAŁO nA POdejMOWAniu 
CORAz tRudniejszyCh CelóW” – MóWiŁA WAndA 
RutKieWiCz, PieRWszA euROPejKA, KtóRA zdObyŁA 
nAjWyższy szCzyt zieMi – MOunt eveRest – ORAz 
PieRWszA KObietA nA śWieCie, KtóRA zdObyŁA dRugą 
nAjWyższą ORAz nAjtRudniejszą góRę – K2.  
W tyM nuMeRze POleCAMy leKtuRę KsiążKi  
„NA JEdNEJ LINIE” AutORStWA WANdY RutKIEWICZ 
ORAZ fILM fRANCA ROddAMA „K2”



SZtuKA I SPORt
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baron pierre de Coubertin mówił także, że jedną z najszczę-
śliwszych cech współczesnej epoki jest powrót do koncepcji 
wielkich przestrzeni. proponował zbudowanie „nowoczes- 
nej olimpii”, miasta z wieloma budynkami, które miałoby 
dwa znaczenia: sportowe i artystyczne. 
antyczna olimpia była miejscem kultu, bo odbywały się 
tam igrzyska ku czci boga. miasta: pekin, londyn, soczi,  
rio de janeiro, pyeongchang czy tokio dzięki igrzyskom  
zamieniają się w „nowoczesną olimpię”, miejsce kultu ludz-
kiego wysiłku i wartości olimpijskich. 
stadion olimpijski jest sercem igrzysk, bo tu płonie znicz olim-
pijski oraz odbywa się ceremonia otwarcia i zamknięcia igrzysk, 
jak i składana jest przysięga olimpijska. monumentalne i ar-
tystyczne kompozycje architektoniczne stają się symbolem 
miasta. na przykład stadion na igrzyska w nowo wybranym 
tokio w 2020 roku „ma szansę stać się świątynią światowe-
go sportu” – powiedział tado ando, przewodniczący panelu 
wyborczego – oraz „będzie ikoną tokijskiej panoramy”. piękno 
i wyjątkowość budowli sportowych doceniano na olimpijskich 
konkursach sztuki. pierwszymi złotymi medalistami olimpij-

 „sPORt jest OKAzją dlA PięKnA PRzez POśWięCOne Mu budOWle” – POWiedziAŁ 
W 1934 ROKu OdnOWiCiel igRzysK OliMPijsKiCh PieRRe de COubeRtin. z OliMPijsKiCh 
KOnKuRsóW sztuKi, ORgAnizOWAnyCh W lAtACh 1912-1948, OstAtnią z PięCiu 
dysCyPlin PRezentOWAnyCh nA ŁAMACh „OliMPiOniKA” jest ARChiteKtuRA

skimi byli szwajcarzy eugène monod i alphonse lavarrière, 
którzy przedstawili projekt wykonawczy nowożytnego sta-
dionu. w historii olimpijskich konkursów sztuki w kategorii 
architektura jest też polski akcent. w 1936 roku w igrzyskach 
wystartowali, choć bez sukcesu, romuald gutt i aleksander 
szniolis z projektem i realizacją otwartej pływalni w Ciecho-
cinku – obecnie nieczynnej. Ciekawostką jest to, że węgier 
alfréd hajós – dwukrotny złoty medalista olimpijski w pły-
waniu z pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w ate-
nach w 1896 roku – zdobył w 1924 roku także srebrny medal  
za projekt stadionu. 
sport jest źródłem piękna, które jest również bardzo  
widoczne w architekturze. 
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KAtARZYNA dEbERNY

ARChiteKtuRA sPORtu

tokio już po raz drugi będzie gościć 
olimpijczyków. projekt stadionu  
(jego autorką jest Zaha hadid)  
na igrzyska w 2020 roku imponuje  
futurystycznym kształtem

Stadion olimpijski jest  
sercem igrzysk. Staje się 
też symbolem miasta,  
w którym się one odbywają



ZRób tO SAM

tO zestAW KilKudziesięCiu PytAń, KtóRy KRążyŁ 
PO XiX WieCznej euROPie i byŁ bARdzO POPulARną 
fORMą zAbAWy sAlOnOWej

KWEStIONARIuSZ 
PROuStA

nazwa może trochę zmylić, bo tych pytań wcale nie wymyślił marcel proust, 
autor „w poszukiwaniu straconego czasu”. zdarzyło się, że dwukrotnie na zasa-
dzie zabawy odpowiedział na pytania anonimowego kwestionariusza. ponieważ 
był znanym pisarzem, szybko kwestionariusz nazwano jego imieniem. spróbuj 
według naszego wzoru przepytać swoich bliskich i kolegów. to fajna zabawa, 
dzięki której dowiesz się o nich czegoś ciekawego. w tym numerze „olimpionika”  
naszym bohaterem kwestionariusza prousta jest paweł Fajdek. zaczynamy!
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główna cecha mojego charakteru:  
zawziętość

Co cenię najbardziej u przyjaciół:  
to, że są

moja główna wada: 
egoizm

moje ulubione zajęcie:  
aktywny wypoczynek

moje marzenie o szczęściu:  
umrzeć z uśmiechem na twarzy  
i poczuciem spełnienia

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:  
nic

kim (lub czym) chciałbym być,  
gdybym nie był tym, kim jestem:  
mężem mojej żony, ojcem moich dzieci

kiedy kłamię:  
codziennie, sport wymaga okłamywania 
własnych słabości

słowa, których nadużywam:  
wulgarne

ulubieni bohaterowie literaccy:  
robinson Crusoe 

ulubieni bohaterowie życia codziennego:  
kuba wojewódzki

Czego nie cierpię ponad wszystko:
przegrywać 

moja dewiza:  
życie jest proste, wystarczy iść do przodu 
z uśmiechem na twarzy

dar natury, który chciałbym posiadać:  
zdrowie aż do śmierci

obecny stan mojego umysłu:  
zmęczenie sukcesem

błędy, które najłatwiej wybaczam:  
ludzką głupotę

największy sukces:  
mimo osiągania celów nie zwalniam 
tempa w walce o kolejne

porażka jest wtedy, gdy:  
godzisz się z nią
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PytAniA zAdAWAŁA KAtARzynA debeRny
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KONKuRSY OLIMPIONIKA

zAPRAszAMy dO OstAtniej OdsŁOny 
NASZEJ ZAbAWY W PROJEKtANtóW 
syMbOli OliMPijsKiCh zWiązAnyCh  
Z XXII ZIMOWYMI IGRZYSKAMI OLIMPIJSKIMI 
W sOCzi 2014. tyM RAzeM zAChęCAMy 
WAS dO StWORZENIA MEdALu 
OliMPijsKiegO, KtóRy MógŁby być 
syMbOleM zbliżAjąCyCh się igRzysK 

medal zaprojektujcie na stronie obok, następnie wytnijcie kartkę 
i prześlijcie na nasz adres. najciekawsze prace opublikujemy na 
naszym facebookowym profilu (www.facebook.com/pkol.olim-
pionik). może zaprezentowane przez nas medale z poprzednich 
letnich i zimowych igrzysk, a także krótka historia medalu olim-
pijskiego będą dla was inspiracją podczas tworzenia projektów.

wszystko zaczęło się od „letniego” medalu 
podobnie jak pochodnia, medal olimpijski również sięga trady-
cją do starożytnych igrzysk w olimpii, gdzie początkowo zawod-
ników nagradzano wieńcem. Co ciekawe, wieniec – zrobiony 
z gałązek drzewa oliwnego, które rosło w altis – otrzymywał 
tylko zdobywca pierwszego miejsca. rodowód współczes- 
nego medalu odnajdujemy w starożytnych legendach. jedna 
z nich głosi, iż pojawienie się monet zawdzięczamy mitologiczne-
mu władcy aten – tezeuszowi. starożytnym monetom przypisuje 
się dwojaką funkcję: płatniczą i medalu pamiątkowego. 
pierre de Coubertin, ojciec nowożytnych igrzysk olimpijskich, 
chciał połączyć tradycję starożytną z igrzyskami nowej ery. 
organizatorzy kolejnych igrzysk wykorzystywali do tworzenia 
medali olimpijskich różnego rodzaju scenki i postacie ze starożyt-
nej grecji. były to m.in.: głowa zeusa, motyw konnego zaprzęgu 
z woźnicami, sędziami, boginiami trzymającymi w dłoni gałązkę 
oliwną oraz motyw wieńczenia zawodnika. 
począwszy od igrzysk w amsterdamie (1928), ujednolicono me-
dal olimpijski. obowiązywał projekt włoskiego malarza i rzeźbia-
rza giuseppe Cassioliego, którego awers medalu przedstawiał 
boginię zwycięstwa nike trzymającą w uniesionej prawej dłoni 
wieniec laurowy, a w lewej gałązkę palmy. z prawej strony me-
dalu widniała amfora, fragment amfiteatru oraz poziomy napis 
zawierający: numer kolejnych igrzysk, słowo „olimpiada”, nazwę 
miasta-gospodarza igrzysk i rok. rewers przedstawiał grupę 
zawodników niosących na ramionach zwycięzcę olimpijskiego, 
który w lewej dłoni trzymał gałązkę palmową. 

MAGdALENA GARLEJ

od igrzysk w monachium (1972) rewers medalu należał do  
gospodarzy igrzysk, natomiast awers został zaprojektowany 
przez gerarda marcksa. przedstawiał mitologicznych bliźnia-
ków: herosów kastora i polluksa. legendarni bliźniacy uchodzili  
za symbol miłości braterskiej i przyjaciół ludzkości.  
igrzyska w atenach (2004) przyniosły nowy projekt awersu. zawie-
ra on w centralnej części skrzydlatą nike zstępującą na stadion, 
która trzyma gałązkę palmy. w tle widoczny jest akropol i parte-
non. rewers nadal należy do organizatora danych igrzysk. projekt 
ten jest aktualny do tej pory podczas letnich igrzysk olimpijskich.

Zimowy medal bez ograniczeń
medal zimowych igrzysk olimpijskich nie jest objęty żadnymi 
ograniczeniami i organizator igrzysk ma całkowitą swobodę 
w jego projektowaniu. medale z turynu (2006) miały w środku 
wycięty okrąg. ta pusta przestrzeń miała symbolizować piaz-
zę, czyli plac – centrum wydarzeń związanych z igrzyskami. 
awers medalu zawierał logo igrzysk, a rewers – 16 piktogramów  
zimowych dyscyplin, które były rozgrywane na igrzyskach. awers 
medalu z Vancouver (2010) przedstawiał orkę, zwierzę charakte-
rystyczne dla kanadyjskiej fauny. orka łączona była z atrybutami 
siły, godności i pracy zespołowej. pofałdowana forma medalu 
miała przywoływać obraz gór, oceanu i śniegu kolumbii brytyj-
skiej. rewers zawierał logo igrzysk i numerację olimpiady.

oryginalny medal 
jak widzicie, medale letnich igrzysk olimpijskich mają narzucone 
pewne ograniczenia, zimowe pozwalają na więcej fantazji i pomy-
słowości. stwórzcie swój własny, niepowtarzalny medal na XXii 
zimowe igrzyska olimpijskie w soczi 2014, który waszym zdaniem 
najlepiej zaprezentuje to największe zimowe święto sportu!…

Źródło:  „Studia i materiały tom VI” Muzeum Sportu i Turystyki 
„Olympic Winter Games Medals from Chamonix 1924 to Vancouver 2010”

medale igrzysk olimpijskich – od lewej: turyn 2006,  
Vancouver 2010, londyn 2012
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ZAPROJEKtuJ MEdAL OLIMPIJSKI           NA ZIMOWE IGRZYSKA W SOCZI
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ZAPROJEKtuJ MEdAL OLIMPIJSKI           NA ZIMOWE IGRZYSKA W SOCZI



KRzyżóWKA

1.

4.

8.

5.

11.

13.

14.

2.

12.

3.

7.

6.

9.

10.

1. konrad..., zdobywca złotego i srebrnego medalu podczas 
Xii letniego eyof w utrechcie 2013
2. góra, na której zginęła wanda rutkiewicz
3. zimowa konkurencja olimpijska polegająca na skokach 
akrobatycznych i jeździe po specjalnych poręczach
4. patron konkursu na opowiadania olimpijskie
5. holenderskie miasto, gospodarz Xii letniego eyof 2013
6. jedna z trzech oficjalnych maskotek XXii zimowych igrzysk 
olimpijskich w soczi 2014
7. obiekt olimpijski na XXii zimowe igrzyska olimpijskie w soczi 2014, 
przypominający krążek hokejowy
8. autor słynnej maksymy: „w życiu ważny jest nie triumf, lecz walka. 
istotną rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć rycerski bój”

9. produkty, które zawierają środki psychoaktywne, a ich spożycie  
ma na celu wywołanie w organizmie efektu narkotycznego
10. środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety
11. oficjalny skrót światowej agencji zwalczania dopingu
12. zwierzę, które było symbolem medalu XXi zimowych igrzysk  
olimpijskich Vancouver 2010
13. miasto-gospodarz międzynarodowego olimpijskiego obozu  
dla młodzieży 2013
14. baśniowy ptak, do którego nawiązuje pochodnia olimpijska  
na XXii zimowe igrzyska olimpijskie soczi 2014

spośród autorów poprawnych odpowiedzi oraz autorów projektu medalu olimpijskiego zostanie wylosowanych trzech laureatów. odetnij stronę 
z rozwiązaną krzyżówką oraz projektem medalu olimpijskiego na XXii zimowe igrzyska olimpijskie soczi 2014 i w terminie do 28 lutego 2014 r. 
prześlij pod adres: polski komitet olimpijski, ul. wybrzeże gdyńskie 4, 01-531 warszawa, z dopiskiem „konkursy olimpionika”. 
laureatami krzyżówki z poprzedniego wydania „olimpionika” zostali: anita pieczyńska (również laureatka konkursu na projekt pochodni  
olimpijskiej), antek kokoszka i nikodem patejczyk. gratulujemy!
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opraCowaŁa magdalena garlej

opisz krótko hasŁo z krzyżówki:
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KONKuRS PKOl

POlsKi KOMitet OliMPijsKi OgŁAszA KOnKuRs  
z OKAzji zbliżAjąCyCh się XXii ziMOWyCh 
igRzysK OliMPijsKiCh sOCzi 2014  
konkurs skierowany jest do 
uCzniów szkóŁ podstawowyCh.  
ma na celu: 

• propagowanie wartośCi 
olimpijskich, 
• szerzenie zasad fair play nie tylko 
w sporCie, ale i w żyCiu Codziennym, 
• pogŁębienie wiedzy o igrzyskaCh 
olimpijskich, 
• propagowanie aktywnośCi 
sportowej i artystycznej, 
• ukazanie związków kultury 
i sztuki ze sportem.

ambasadorem konkursu jest luiza 
zŁotkowska, brązowa medalistka 
XXi zimowyCh igrzysk olimpijskiCh 
VanCouVer 2010 w Łyżwiarstwie 
szybkim.  

szCzegóŁowe informaCje znajdzieCie 
na naszej stronie internetowej 
www.olimpijski.pl w zakŁadCe  
konkursy. 

osobą odpowiedzialną w pkol  
za konkurs jest  
magdalena garlej: mgarlej@pkol.pl, 
(22) 56 03 745

maskotki  
XXii zimowych 
igrzysk olimpijskich  
soczi 2014: leopard, 
zajączek i niedźwiedź

KONKuRS PLAStYCZNY 
„MASKOtKA OLIMPIJSKA 
tWOiM bOhAteReM”
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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. 

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.

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

kontakt:
Magdalena Garlej
tel. 22 56 03 745, 
kom. 795 509 671
e-mail: mgarlej@pkol.pl

centRum edukacji  
olimpijskiej pkol
ul. Wybrzeże gdyńskie 4
01-531 Warszawa
www.olimpijski.pl


