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Drodzy Czytelnicy!
To już ostatnie w roku 2014 wydanie „Olimpionika”.
Był to rok szczególny nie tylko dla naszej rodziny
olimpijskiej, ale dla sportu w ogóle. Obchodziliśmy
120. rocznicę powstania Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, a na krajowym podwórku minęło 95 lat
od ukonstytuowania się polskiego ruchu olimpijskiego,
czyli narodzin Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Rok 2014 to również igrzyska zimowe w Soczi,
dla Polski rekordowe pod względem zdobytych
w sportach zimowych medali. Kilka miesięcy później
w chińskim Nankinie odbyły się II Młodzieżowe
Igrzyska Olimpijskie, gdzie całkiem nieźle spisała się
reprezentacja naszych młodych zawodników.
No i na koniec wspaniałe sportowe wydarzenie
– polscy siatkarze zostali mistrzami świata!!!
Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas
ceremonii medalowej powiedział: „Dzisiaj jestem
szczęśliwym prezydentem szczęśliwego kraju.
To piękny i symboliczny wyczyn w roku obchodów
25-lecia wolności w Polsce”. Jesteśmy dumni, a nasza
reprezentacja dała piękny festiwal swoich umiejętności,
pokazała, na czym polega gra zespołowa. Z pewnością
piłka siatkowa zdobyła dzięki temu wielu nowych fanów
i zyska jeszcze większą popularność w Polsce. A przy
okazji tych mistrzostw polscy kibice pokazali, na czym
polega wspieranie swojego zespołu i jak z klasą można
się cieszyć zarówno ze zwycięstw własnej drużyny, jak
i rywali. Bo fair play jest tak samo ważne w rywalizacji
sportowej, jak i w kibicowaniu, i niech z tej lekcji
wyciągną naukę np. niektórzy kibice piłki nożnej,
na takie miano właściwie niezasługujący...
O wszystkich tych i innych wydarzeniach piszemy,
oczywiście, we wcześniejszych i w tym „Olimpioniku”.
Pamiętajcie, że wszystkie jego wydania dostępne są
w internecie, na stronie www.olimpijski.pl w zakładce
EDUKACJA, i zawsze możecie uzupełnić swoją wiedzę.
A w tym numerze, oprócz solidnej dawki olimpizmu,
polecamy spory blok poświęcony zdrowiu, bo bez niego
nie ma osiągnięć w nauce oraz sporcie, i nie układa się
życie osobiste. Życzymy inspirującej lektury!

Redakcja
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95 LAT PKOl

POLSKA DROGA
NA OLIMPIJSKIE ARENY
W POPRZEDNIM NUMERZE „OLIMPIONIKA” PISALIŚMY O 120-LECIU MIĘDZYNARODOWEGO
KOMITETU OLIMPIJSKIEGO. PIĘKNE JUBILEUSZE ŚWIĘTUJEMY W 2014 ROKU RÓWNIEŻ
W POLSCE – MIJA WŁAŚNIE 95 LAT OD POWSTANIA POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
ORAZ 90 LAT OD DEBIUTU POLSKIEJ REPREZENTACJI NA IGRZYSKACH...

Tradycje polskiego sportu sięgają jednak dawniejszych czasów. Już w XIX wieku, choć naszego kraju nie było wówczas
na mapie Europy, działało wiele klubów i stowarzyszeń
sportowych. Były one miejscem spotkań i treningów przede
wszystkim ludzi młodych, ale i tych nieco starszych również.
Podczas zaborów sport i kultura fizyczna były bowiem jednym
z głównych sposobów na pielęgnowanie narodowej tożsamości, pomagały także w kształtowaniu umiejętności wojskowych, które miały w przyszłości przydać się młodym Polakom
na polach bitew o niepodległość.
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Sokole początki
Najważniejszą, największą i najaktywniej działającą polską organizacją sportową tamtych czasów było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, założone w 1867 roku we Lwowie. Jego ośrodki,
nazywane „gniazdami”, zaczęły z czasem powstawać w wielu
miastach wszystkich trzech zaborów i wychowały liczne grono
przyszłych reprezentantów Polski w różnych dyscyplinach.
Członkowie „Sokoła” od początku z zainteresowaniem śledzili
rozwój ruchu olimpijskiego. Podczas III Zlotu Sokolstwa Polskiego w 1896 roku w Krakowie podkreślano, że zorganizowane

FOT. SZYMON SIKORA

MICHAŁ POLAKOWSKI
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wtedy zawody rozgrywano na wzór igrzysk olimpijskich. Rywalizowano m.in. w pięcioboju, składającym się – tak jak w starożytności – z biegu, skoku w dal, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem
i zapasów. Cztery lata później (1900 rok) delegacja instruktorów
„Sokoła” pojechała do Paryża, by z bliska przyglądać się Igrzyskom II Olimpiady.
Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, we wrześniu
1918 roku, w Warszawie odbył się Zjazd Zrzeszeń Sportowych
i Gimnastycznych. Na Agrykoli zorganizowano zawody nazwane
„Małą olimpiadą Królestwa” – w programie były lekkoatletyka,
pływanie, wioślarstwo, tenis, hokej na trawie i piłka nożna. Te wydarzenia, szeroko komentowane na łamach prasy, uświadomiły
wielu ludziom znaczenie i rolę sportu na arenie międzynarodowej.
Ku olimpijskiej rodzinie
Nic więc dziwnego, że wkrótce po odzyskaniu niepodległości
nastąpił żywiołowy rozwój tej dziedziny życia w Polsce. Choć
najpilniejsze były oczywiście sprawy gospodarcze, administracyjne czy wojskowe, szybko powstały pierwsze związki sportowe i – przede wszystkim – Komitet Udziału Polski w Igrzyskach
Olimpijskich. W Hotelu Francuskim w Krakowie 12 października 1919 roku odbył się założycielski zjazd tej organizacji.
Jego przewodniczącym został lwowianin Stanisław Polakiewicz, który kilka lat później wspominał: „udział w igrzyskach
podniesiono nawet do rangi narodowego obowiązku, który
nakazywał założyć komitet bez zwłoki, dla samych względów
propagandowych wobec zagranicy”.
Komitet od początku cieszył się poparciem władz państwowych,
które nadały sprawie polskiego debiutu olimpijskiego bardzo wysoką rangę. Honorowym przewodniczącym został generał Józef
Haller, a symboliczny protektorat objął sam Naczelnik Państwa

Józef Piłsudski, który 19 października przyjął w Krakowie Hallera
i Polakiewicza.
Już kilka tygodni później – 1 grudnia – oficjalnie powołano Zarząd,
którego prezesem został książę Stefan Lubomirski. Postanowiono również zmienić nazwę na Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich.
Podkreślała ona, że organizacja zajmuje się nie tylko samym
wysłaniem reprezentacji na zawody, co było pierwszym celem,
lecz także promuje filozoficzne i pedagogiczne wartości olimpizmu, według myśli barona Pierre’a de Coubertin (nazwę „Polski
Komitet Olimpijski” wprowadzono w 1925 roku).
Polskie rodzynki
Choć oficjalny debiut reprezentacji Polski w olimpijskiej rodzinie
miał dopiero nastąpić, warto podkreślić, że nasi sportowcy już
wcześniej mieli okazję brać udział w igrzyskach. Jak to możliwe? Otóż... reprezentowali barwy innych państw. W 1908 roku
Jerzy Gajdzik, startujący pod flagą amerykańską, zdobył brązowy medal w skokach do wody. Liczniejsze grono Polaków wystąpiło cztery lata później w Sztokholmie w drużynach krajów
zaborczych. Biegacz Władysław Ponurski reprezentował Austrię,
a strzelec Oswald Reszke, piłkarz Fiodor Rymsza czy jeźdźcy
Sergiusz Zahorski i Karol Rómmel – Rosję. Ten ostatni otarł się
zresztą o zwycięstwo w konkurencji skoków. Niestety, na ostatniej przeszkodzie jego koń Ziablik potknął się, a Rómmel upadł
tak nieszczęśliwie, że trafił do szpitala. Jego klasę docenił jednak król Szwecji Gustaw V, który przysłał zawodnikowi życzenia
zdrowia oraz wierną kopię złotego medalu! Polacy zostali zresztą
docenieni przez gospodarzy także w inny, symboliczny sposób.
Przed rozpoczęciem zawodów wymieniono ich wśród 15 narodowości, które, niestety, nie mogą oficjalnie wziąć udziału
w igrzyskach ze względu na brak własnego państwa.
Kurs wychowania fizycznego,
Skole 17 lipca – 25 sierpnia 1911 r.
Ćwiczenia gimnastyczne (wypad)
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U stóp Mont Blanc
Zanim najlepsi sportowcy zjechali na letnie Igrzyska VIII Olimpiady do Paryża, MKOl zorganizował po raz pierwszy Tydzień
Sportów Zimowych. Zawody odbyły się we francuskim Chamonix w styczniu i lutym 1924 roku. Oficjalnie za I Zimowe Igrzyska
Olimpijskie zostały uznane dopiero rok później, ale i tak cieszyły
się dużym zainteresowaniem i prestiżem. U podnóża Mont Blanc,
najwyższej góry Europy, pojawił się prezydent MKOl, baron Pierre
de Coubertin.
W gronie 314 uczestników znalazła się też ośmioosobowa polska
ekipa, choć i tym razem nie obyło się bez kłopotów. Zawodnicy
dotarli do Francji z opóźnieniem, więc podczas ceremonii otwarcia biało-czerwony sztandar niósł jedyny obecny w Chamonix Polak, dziennikarz Kazimierz Smogorzewski.
Udział naszych sportowców w zawodach był symboliczny,
w żadnej dyscyplinie nie zdołali przebić się do czołówki. Warunki do uprawiania sportów zimowych nie były w Polsce tak
dobre jak w krajach alpejskich czy skandynawskich – brakowało obiektów. Dlatego wyniki panczenisty Leona Jucewicza
czy narciarza Andrzeja Krzeptowskiego nie mogły robić wrażenia na rywalach. W kraju uznano jednak za najważniejsze,
że reprezentacja w końcu wzięła udział w prestiżowych międzynarodowych zawodach.

Ostatniego dnia igrzysk
w Paryżu w 1924 roku Polacy
zdobyli aż dwa olimpijskie
medale. Debiutu gratulował
biało-czerwonym sam baron
Pierre de Coubertin
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Rotmistrz Adam Królikiewicz na Picadorze, Nicea 1925 r.
Spełnione marzenia
Z podobnym nastawieniem nasi sportowcy jechali kilka miesięcy
później na letnie igrzyska. Nikt nie oczekiwał wybitnych rezultatów, głoszono hasło „Do Paryża po naukę i doświadczenie”.
Polskiemu społeczeństwu bardzo zależało na występie sportowców na igrzyskach. By sfinansować ich wyjazd, prowadzona
była narodowa zbiórka. Okazało się, że z datków zwykłych ludzi
uzbierała się suma większa niż z rządowych dotacji!
Oprawa paryskich zawodów była znacznie bardziej uroczysta
niż w Chamonix. Ceremonia otwarcia odbyła się na 65-tysięcznym, nowoczesnym stadionie Colombes w obecności kompletu
widzów. Polacy zebrali podczas defilady pochlebne oceny.
„Trzeba przyznać Polskiemu Komitetowi Igrzysk Olimpijskich,
że drużynę naszą wyekwipował estetycznie, ze smakiem i gustownie. Białe swetry z amarantowym obramowaniem, spodnie
białe płócienne i białe pantofle, wioślarze prócz tego mają białe
dżokejki, a wszyscy orły na piersiach” – pisał Stanisław Polakiewicz w pracy „Igrzyska VIII-mej Olimpjady Paryż 1924”. „Dwudziestu czterech zawodników i trzech przedstawicieli Polskiego
Komitetu Igrzysk Olimpijskich (...), również jednolicie odzianych
w granatowe marynarki, kremowe spodnie i kapelusze słomkowe;
razem 27 osób defilowało w barwach Polski. Tablicę niósł lekkoatleta [Antoni] Cejzik, sztandar narodowy lekkoatleta [Sławosz]
Szydłowski. Całość bardzo składna i udana”. W defiladzie nie
wzięli udziału wszyscy reprezentanci Polski – w sumie przyjechało ich na igrzyska 78.
Pierwsze medale
Długo wydawało się, że hasło „Do Paryża po naukę i doświadczenie” nasi sportowcy wzięli sobie do serca zbyt dosłownie.
A jednak – ostatniego dnia igrzysk, 27 lipca, nieśmiałe nadzieje
kibiców w końcu się spełniły. Polacy niemal w tym samym momencie zdobyli aż dwa olimpijskie medale!
Miłą niespodziankę sprawili nasi kolarze torowi. W wyścigu
drużynowym na dochodzenie na dystansie 4 kilometrów poko-
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Odkładany debiut
Wróćmy do roku 1920 – wtedy polskie państwo i narodowy
komitet olimpijski już istniały, nie było więc formalnych przeszkód, by Polskę zaprosić do udziału w Igrzyskach VII Olimpiady
w Antwerpii. W Warszawie, Krakowie i we Lwowie zorganizowano
obozy dla zawodników, a przygotowaniami interesował się sam
Józef Piłsudski, któremu składano specjalne raporty. W czerwcu
do Belgii wysłano wstępną listę polskich olimpijczyków.
Niestety, już w połowie lipca PKIOl musiał odwołać start naszej
reprezentacji – sytuacja na froncie toczącej się wojny z bolszewicką Rosją stawała się coraz trudniejsza. Zamiast sportowych
strojów trzeba było założyć mundury, by bronić świeżo odzyskanej niepodległości.
Podczas ceremonii otwarcia igrzysk 14 sierpnia symbolicznie
zaakcentowano obecność Polski w rodzinie olimpijskiej – biało-czerwona flaga wzięła udział w defiladzie. Dzień później polska
armia stoczyła z bolszewikami słynną, zwycięską bitwę pod Warszawą. Wojna wkrótce dobiegła końca, a ludzie – w tym także
sportowcy – mogli wreszcie wrócić do normalnego życia.

nali w półfinale faworyzowanych gospodarzy. W finale, zmęczeni włożonym już w zawody wysiłkiem, wyraźnie przegrali
z Włochami, ale srebro cieszyło tak samo jak złoto – zarówno
zawodników, jak i kibiców. Warto zapamiętać nazwiska naszych
medalistów olimpijskich – to Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz
Stankiewicz i Franciszek Szymczyk.
Tego samego popołudnia nasz medalowy dorobek się podwoił.
Brąz w konkursie skoku zdobył Adam Królikiewicz, porucznik
Wojska Polskiego, dosiadający konia o imieniu Picador. Po zawodach oficer miał mieszane uczucia. Z jednej strony ogromna
radość z medalu, z drugiej – rozczarowanie decyzją sędziów. Dlaczego? Jego rywal, Włoch Tomasso Lequio, pokonując ostatnią
przeszkodę, zachwiał się i wypadłby z siodła, gdyby nie pomoc
fotoreportera, który przytrzymał jeźdźca. Jury nie zauważyło,
niestety, tej niedozwolonej interwencji.
Co ciekawe, wśród polskich olimpijczyków w Paryżu był również major Tadeusz Komorowski, późniejszy generał „Bór”
– dowódca Armii Krajowej i Naczelny Wódz z czasów II wojny
światowej. Zajął 26. miejsce we wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego.
W klasyfikacji medalowej Polska zajęła 22. miejsce w gronie
44 krajów, które przysłały swoje ekipy, co uznano za bardzo
dobre osiągnięcie. Podczas uroczystego przyjęcia wydanego
przez polską ambasadę po zakończeniu igrzysk, debiutu gratulował biało-czerwonym sam baron de Coubertin. Prezydent
MKOl wiele razy z sympatią wypowiadał się o Polsce i Polakach.
Więcej niż sport, więcej niż pieniądze
W okresie międzywojennym występy zawodników z białym orłem na piersi, szczególnie na olimpijskich arenach, wzbudzały
bardzo duże zainteresowanie. Polskie społeczeństwo traktowało je nie tylko jako sportową rywalizację, lecz także – a może
przede wszystkim – jako podkreślenie obecności odrodzonej
Polski na arenie międzynarodowej.

Polska reprezentacja kolarzy torowych na IO w Paryżu,
1924 r. Od lewej: Tomasz Stankiewicz, Jan Łazarski,
Franciszek Szymczyk, Józef Lange
Dzisiaj, w czasach, kiedy sportem coraz częściej rządzą sponsorzy, warto pamiętać o dokonaniach zawodników sprzed lat, dla
których największym zaszczytem była sama możliwość reprezentowania kraju i zwycięstwo w uczciwej rywalizacji. Dzięki temu
również w XXI wieku będziemy mogli podziwiać sportowców
demonstrujących na bieżniach i stadionach, że ducha sportu
nie da się przeliczyć na żadną walutę.

FOT. ZE ZBIORÓW MSiT/SZYMON SIKORA

„DĘBY WOLNOŚCI”
Pierwszy „Dąb Wolności” został zasadzony przed siedzibą Polskiego
Komitetu Olimpijskiego 3 kwietnia 2014, podczas Gali Olimpijskiej Soczi 2014.
Prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk i olimpijczycy,
w ramach obchodów 25-lecia wolności w Polsce, zasadzili pierwsze
z 25 drzewek, które mają upamiętniać rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku
oraz dalszych przemian demokratycznych w Polsce i na świecie. Kancelaria
Prezydenta RP oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
podjęły inicjatywę posadzenia w różnych miejscach naszego kraju „Dębów
Wolności”. Akcja sadzenia „Dębów Wolności” odwołuje się do spontanicznego
sadzenia „Dębów Niepodległości” w latach 1918–1928. W tamtych czasach
społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło w miastach, miasteczkach i wsiach
drzewa, głównie dęby – uosobienie siły, długowieczności i nieprzemijającej
pamięci – jako świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości.
Drzewa te, będące swoistym głosem dziękczynnym naszych przodków
za przywróconą niepodległość, nierzadko przetrwały do dziś jako blisko
stuletni świadkowie tamtych ważnych dla naszego narodu wydarzeń.
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PREZESI POLSKIEGO
KOMITETU OLIMPIJSKIEGO

Stefan książę Lubomirski

Pierwszy prezes Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich, członek
MKOl (Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego). Tytuł książęcy ród
otrzymał w 1647 roku od cesarza
Ferdynanda II.

1988–1991
Aleksander Kwaśniewski

Znawca i sympatyk sportu, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
I i II kadencji, 23 grudnia 1995 roku
zaprzysiężony jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, funkcję
tę sprawował przez dwie kadencje.

1991–1997
Andrzej Szalewicz

Działacz sportowy, wielki miłośnik
i propagator badmintona, umiejętnie kierował PKOl w trudnym
okresie transformacji w Polsce, nie
dopuszczając do rozbicia polskiego
ruchu olimpijskiego, zaangażowany
w budowę Centrum Olimpijskiego
w Warszawie.
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1923–1929
Kazimierz książę Lubomirski

Dyplomata, w latach 1901–1913
zasiadał w Sejmie Galicyjskim,
poseł RP w Waszyngtonie w latach 1919–1922, członek MKOl
w latach 1923–1930.

1978–1986
Marian Renke

Ambasador na Kubie i Jamajce,
w latach 1981–1992 pełnił funkcję
sekretarza generalnego Światowego
Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich – to jedna z najwyższych, pełnionych przez Polaka,
funkcji w światowym sporcie.

1997–2005
Stanisław Stefan Paszczyk

Wieloletni szef Urzędu Kultury
Fizycznej i Sportu, następnie doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego ds. sportu i kultury
fizycznej. Twórca programu przygotowań hiszpańskich sportowców
do igrzysk w Barcelonie. Po powrocie
do kraju prezes PKOl. To za jego kadencji wybudowano Centrum Olimpijskie w Warszawie.

1929–1939
płk Kazimierz Glabisz

Uczestnik powstania wielkopolskiego, bliski współpracownik marszałka
Józefa Piłsudskiego. W 1939 roku
brał udział w wojnie obronnej, a następnie przedostał się przez Węgry
na Zachód. Awansowany na stopień
generała brygady.

1973–1978
1986–1988

Bolesław Kapitan

Nauczyciel, wykładowca akademicki, poseł na Sejm. W czasie, gdy był
przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki,
nastąpił znaczny rozwój turystyki
i bazy turystycznej w Polsce.

2005–2010
Piotr Nurowski

Człowiek sportu od lat szkolnych.
W wieku 28 lat został prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Od
2005 roku prezes PKOl oraz członek
Komitetu Wykonawczego Europejskich Komitetów Olimpijskich. Zginął śmiercią tragiczną 10 kwietnia
2010 roku w katastrofie samolotu
prezydenckiego pod Smoleńskiem.

1946–1952
Alfred Loth

Pochodził ze znanej warszawskiej
rodziny, której założyciel, luterański
pastor August Karol, współpracował przy tworzeniu Warszawskiego
Towarzystwa Wioślarskiego i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów.

1953–1973
Włodzimierz Reczek

W czasie wojny uczestnik ruchu
oporu, w 1945 roku poseł na Sejm.
Do 85. roku życia był członkiem rzeczywistym MKOl, a później dożywotnio członkiem honorowym.

od 2010
Andrzej Kraśnicki

Wielki miłośnik piłki ręcznej. Jako
zawodnik występował m.in. w juniorskiej i młodzieżowej reprezentacji
kraju, w latach 2002–2005 kierował
Polską Konfederacją Sportu, od roku
2006 stoi na czele Zarządu Związku
Piłki Ręcznej w Polsce. Od 2013 roku
członek Komitetu Wykonawczego Europejskich Komitetów Olimpijskich.

FOT. PKOl

1919–1923

SPORT I ZDROWIE

SAY NO! TO DOPING
– AKADEMIA
PRAWDZIWYCH
MISTRZÓW
KRAJOWE AGENCJE ANTYDOPINGOWE WIELE
UWAGI POŚWIĘCAJĄ NA OPRACOWANIE
PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH, KTÓRE
PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ELIMINACJI DOPINGU
WŚRÓD SPORTOWCÓW. W NASZYM KRAJU
KOMISJA DO ZWALCZANIA DOPINGU
W SPORCIE STARTUJE WŁAŚNIE Z TRZECIĄ
KAMPANIĄ ANTYDOPINGOWĄ

FOT. KOMISJA DO ZWALCZANIA DOPINGU W SPORCIE

DR DARIUSZ BŁACHNIO
W poprzednich latach były prowadzone akcje pod hasłami: „Bądź
świadomy, bądź czysty” oraz „Say No! To Doping”. Kampanii edukacyjnej, która ruszyła w 2014 roku, nadano nazwę „SAY NO!
TO DOPING – AKADEMIA PRAWDZIWYCH MISTRZÓW”. Ma ona
podkreślać wagę i znaczenie zasad fair play we współczesnym
sporcie, bo prawdziwy mistrz to sportowiec osiągający sukcesy
na miarę swojego naturalnego talentu, stosujący zasady czystej
gry, szanujący sportowego rywala z jednoznacznie negatywnym
stosunkiem do dopingu w rywalizacji o miejsce na podium. Takie
przesłanie Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie kieruje do
każdego zawodnika, a zaproponowany program powinien pomóc
w realizacji tego zamierzenia. Oficjalny start kampanii odbył się w
Warszawie 6 maja 2014 roku w siedzibie PKOl, podczas konferencji prasowej. Na prezentację nowego antydopingowego przedsięwzięcia zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sportu,
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskich Związków Sportowych i innych ważnych sportowych organizacji. Wśród osób, które zdecydowały się wesprzeć kampanię i oficjalnie przyjęły rolę
jej ambasadorów, są znakomici byli i obecni polscy sportowcy:
Katarzyna Skowrońska-Dolata, Luiza Złotkowska, Katarzyna
Rogowiec, Tomasz Kucharski, Robert Korzeniowski, Paweł Korzeniowski, Paweł Zygmunt, Marcin Lijewski i Tomasz Majewski.
Jak działa program i kto może z niego korzystać?
Zaproponowany w ramach kampanii model antydopingowej
edukacji wykorzystuje dostępne narzędzia internetowe, by informacje mogły dotrzeć do wszystkich środowisk sportowych.
Program kampanii jest adresowany szczególnie do młodych za-

wodników i ich trenerów, ale uczestniczyć w nim może każda osoba zainteresowana zagadnieniami walki z dopingiem. Aby móc
skorzystać z programu, należy się zarejestrować na platformie
http://saynotodoping.antydoping.pl/ i czekać na wysyłane raz
w tygodniu drogą mailową różnotematyczne lekcje. Do programu
można również przystąpić w trakcie niektórych zawodów sportowych, gdzie Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie organizuje
specjalne punkty edukacyjne – wystarczy wypełnić formularz
zgłoszeniowy. Na przykład podczas zawodów sportowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo) do programu
łącznie zapisało się około 1000 zawodników i trenerów.
Co jest treścią lekcji?
Każdy zarejestrowany uczestnik programu otrzymuje w cyklu
tygodniowym lekcje o tematyce antydopingowej. Ich profil jest
dostosowany do każdego zawodnika w wieku powyżej 12 lat,
a także trenera, nauczyciela czy instruktora sportu. Lekcje obejmują tematy związane ze stroną teoretyczną (np. definicja dopingu, światowy i krajowy system walki z dopingiem, konsekwencje
zdrowotne stosowania dopingu) i praktyczną (etapy kontroli antydopingowej, lista substancji i metod zabronionych, zagrożenia
ze strony zanieczyszczonych, a dostępnych w sprzedaży odżywek)
zjawiska dopingu. Oprócz tego w programie są lekcje nawiązujące
do zasad zdrowego odżywiania, potrzeby monitorowania stanu
zdrowia, mentalnego przygotowania do zawodów, higieny życia
sportowca oraz niezbędny zasób anglojęzycznych haseł i zwrotów.
Niespodzianki dla uczestników programu
Dla uczestników programu antydopingowego przygotowano
konkursy, w których wygrać można różne gadżety i inne materiały tematycznie związane z kampanią. By wziąć udział
w zabawie, wystarczy poprawnie odpowiedzieć na przesłane
mailem pytania. Na zwycięzców czekają m.in. koszulki „Akademii Prawdziwych Mistrzów” i sponsora kampanii – firmy „Sante”,
książki oraz zestawy antydopingowe: bransoletki, smycze, długopisy i naklejki. Organizatorzy zapraszają do udziału również
w kolejnych przygotowywanych przez Komisję konkursach.
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TOKIO – PÓŁ WIEKU TEMU BYŁO TO
PIERWSZE AZJATYCKIE MIASTO-GOSPODARZ
IGRZYSK OLIMPIJSKICH. A JUŻ NIEDŁUGO
DOŁĄCZY DO PARYŻA, LONDYNU,
LOS ANGELES I ATEN, CZYLI ELITARNEGO
GRONA TYCH, KTÓRZY GOŚCILI
NAJWAŻNIEJSZĄ SPORTOWĄ
IMPREZĘ ŚWIATA WIĘCEJ NIŻ RAZ
MICHAŁ POLAKOWSKI

Dzisiaj Japonia i jej stolica kojarzą się nam przede wszystkim z nowoczesnością, wysoko rozwiniętą technologią czy
uwielbianym na całym świecie sushi. Jednak jeszcze przed
kilkudziesięcioma laty Krajowi Kwitnącej Wiśni pamiętano
przede wszystkim agresywną politykę i sojusz z Niemcami
podczas II wojny światowej. Po poniesionej w niej klęsce Japonia zdecydowała się na radykalne zmiany. Organizacja Igrzysk
XVIII Olimpiady w 1964 roku była jednym ze sposobów na promocję odmienionego kraju, a także formą rehabilitacji – Tokio
miało gościć igrzyska już w 1940 roku, jednak nie odbyły się
one z powodu trwającej wojny.
Igrzyska pokoju
Rolę pierwszego azjatyckiego gospodarza igrzysk Japończycy
potraktowali bardzo poważnie. W budowę obiektów sportowych
i miejskiej infrastruktury (aż pięć nowych linii metra!) zainwesto-
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FOT. JANUSZ SZEWIŃSKI

IGRZYSKA U SAMURAJÓW

wano miliardy dolarów, ale nikt tych wydatków nie żałował.
W zgodnej opinii zawodników, dziennikarzy i kibiców, impreza
została zorganizowana perfekcyjnie, a nowoczesna technologia wprowadziła nową jakość nie tylko na miejscu w Tokio,
lecz także w domach widzów na całym świecie. Przecież to
właśnie wtedy telewizyjne transmisje z igrzysk po raz pierwszy
można było zobaczyć w kolorze! O ile, oczywiście, należało
się do nielicznej wówczas grupy szczęśliwców posiadających
odpowiedni odbiornik...
Do historii przeszła także ceremonia otwarcia. Znicz olimpijski zapalił 19-letni Yoshinori Sakai – urodzony w Hiroszimie
6 maja 1945 roku, w dniu, kiedy na miasto spadła bomba atomowa. W ten sposób symbolicznie wyrażono wyższość sportu
i wartości olimpijskich nad okrucieństwem wojny. Podkreślono, że idea barona Pierre’a de Coubertin i jego wizja igrzysk
jako światowego festiwalu pokoju i przyjaźni między narodami, wciąż jest żywa.

FOT. KEYSTONE PRESS

Historyczne wyniki
Na nowoczesnych sportowych arenach kibice mogli podziwiać
rywalizację rekordowej w dotychczasowej historii igrzysk liczby
ponad 5 tysięcy sportowców z 93 krajów w 19 dyscyplinach. Nikt
nie mógł narzekać na poziom zawodów – pobito aż 37 rekordów
świata i 77 olimpijskich! Po raz pierwszy na igrzyskach w Tokio
zagościły m.in. siatkówka i narodowy sport gospodarzy – judo.
To właśnie Japończycy królowali na matach we wszystkich
kategoriach... oprócz tej najbardziej prestiżowej, open. Ku rozpaczy kibiców w finale ich faworyt Akio Kaminaga przegrał
z Holendrem Antoniusem Geesinkiem.
Wielkimi gwiazdami okazali się amerykańscy pływacy. Wprawdzie nikt nie mógł wtedy jeszcze marzyć o dokonaniach, którymi
kilkadziesiąt lat później popisywać się będzie 18-krotny mistrz
olimpijski Michael Phelps, ale po raz pierwszy to pływak został
najbardziej utytułowanym zawodnikiem igrzysk. Zaledwie 18-letni Don Schollander, student słynnego uniwersytetu Yale, wywalczył cztery złote medale w stylu dowolnym – na dystansach
100 i 400 m indywidualnie, a także – wraz z kolegami – w obu
kraulowych sztafetach.
Jeszcze więcej uwagi poświęcono rodaczce Schollandera
– Dawn Fraser wygrała na dystansie 100 m stylem dowolnym
już na trzecich igrzyskach z rzędu. Naprawdę niezwykłe było

Pięściarze Marian
Kasprzyk, Jerzy Kulej
i Józef Grudzień sprawili,
że w Tokio jednego dnia
w ciągu godziny
aż trzy razy usłyszano
„Mazurek Dąbrowskiego”

jednak nie samo zwycięstwo, okraszone rekordem olimpijskim,
ale okoliczności, w których Fraser je wywalczyła. Zaledwie pół
roku wcześniej zawodniczka miała wypadek samochodowy,
w którym zginęła jej matka, a ona sama z licznymi urazami trafiła
do szpitala. Mimo to zdołała nie tylko przygotować wielką sportową formę, lecz także odzyskać równowagę psychiczną. Trzeba
jednak przyznać, że sukces świętowała w sposób niecodzienny,
bo... zerwała japońską flagę z cesarskiego pałacu!
Krótko przed igrzyskami ze szpitalnego łóżka wstał także broniący tytułu mistrza olimpijskiego w maratonie Abebe Bikila.
Etiopczykowi, który cztery lata wcześniej zasłynął biegiem bez
butów, miesiąc przed startem wycięto wyrostek robaczkowy. Na
trasie co moment chwytał się za świeżą jeszcze bliznę, ale i tak
zdeklasował rywali i ustanowił rekord świata.
Polscy bohaterowie
Doskonały przykład olimpijskiego hartu ducha, który potrafi
prowadzić do sukcesów mimo zdrowotnych przeszkód, dali
również polscy sportowcy.
Bokser Marian Kasprzyk ze złamanym kciukiem walczył w finale
wagi półśredniej przeciw Ricardasowi Tamulisowi. Mimo to ani
myślał się poddawać. „Wytrzymam te trzy minuty!” – rzucił tylko
w stronę trenera Feliksa Stamma przed ostatnią rundą i słowa
dotrzymał. Walkę z samym sobą toczył także trójskoczek Józef
Szmidt. Choć bronił tytułu sprzed czterech lat, startował krótko
po operacji kolana i wielu nie dawało mu szans na sukces. A jednak – Szmidt pokonał ogromny ból i wszystkich rywali.
Mistrzami olimpijskimi zostali również koledzy Kasprzyka, pięściarze Jerzy Kulej i Józef Grudzień. Wszyscy trzej walczyli zresztą kolejno, jeden po drugim – w ciągu godziny aż trzy razy grano
„Mazurka Dąbrowskiego”. Taka sytuacja podczas igrzysk z pew-
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Znów w gościnie u samurajów
We wrześniu 2013 roku MKOl zdecydował, że po 56 latach flaga z pięcioma olimpijskimi kółkami ponownie
załopocze nad stolicą Japonii. Tokio pokonało w głosowaniu Stambuł oraz Madryt i zostało wybrane na gospodarza
Igrzysk XXXII Olimpiady w 2020 roku.
Tym razem miasto nie wymaga już aż tak wielkich inwestycji,
jak przed laty. Planowany budżet na modernizację i budowę
obiektów sportowych oraz miejskich wynosi dwa razy mniej,
niż wydano na organizację ostatnich letnich igrzysk w Londynie
i blisko siedem razy mniej, niż pochłonęły rekordowe pod tym
względem zimowe igrzyska w Soczi. Mimo to Japończycy po
raz kolejny chcą zaimponować światu perfekcyjną organizacją
i nowoczesnością.
Wizytówką każdych igrzysk jest stadion olimpijski. Najbardziej charakterystyczne w XXI wieku było dotychczas słynne
„Ptasie Gniazdo” w Pekinie, ale arena tokijskich zawodów ma
robić jeszcze większe wrażenie. Stary obiekt z 1964 roku zostanie wyburzony, a na jego miejscu stanie 80-tysięczny, pierwszy
w historii olimpizmu w pełni zadaszony stadion, który zaprojektowała słynna brytyjska architekt Zaha Hadid. Kibicom sportu
w Polsce bardzo dobrze znane jest szczególnie jedno z jej poprzednich dzieł – skocznia narciarska Bergisel w Innsbrucku, na której
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Na miejscu starego obiektu,
pamiętającego igrzyska
w Tokio w 1964 roku, stanie
nowy, 80-tysięczny w pełni
zadaszony stadion.
Zaprojektowała go słynna
architekt Zaha Hadid
co roku odbywa się jeden z konkursów prestiżowego Turnieju
Czterech Skoczni.
W Tokio sportowcy rywalizować będą na blisko 40 obiektach.
Zdecydowana większość z nich znajdzie się w promieniu
8 kilometrów od wioski olimpijskiej w dwóch obszarach – Dziedzictwa i Zatoki Tokijskiej. Nie będzie więc problemów komunikacyjnych, a kibice łatwo dotrą jednego dnia nawet na kilka
różnych wydarzeń.
Obrona tradycji
W Tokio obejrzeć będzie można m.in. rywalizację w zapasach
– jednej z najstarszych dyscyplin olimpijskich, obecnej na igrzyskach od zawsze, zarówno w czasach antycznych, jak i nowożytnych. Międzynarodowy Komitet Olimpijski chciał od 2020 roku
wprowadzić zamiast nich squash lub baseball. Plany te wzbudziły
jednak tak duże protesty, że MKOl ostatecznie postanowił z nich
zrezygnować. Tradycja została więc uratowana.
Ogółem rozegranych zostanie 28 dyscyplin. Dokładnie te
same, które znajdują się w programie zawodów w Rio de Janeiro w 2016 roku. W porównaniu z ostatnimi IO w Londynie
przybędą dwie – golf oraz rugby siedmioosobowe. Ceremonię
otwarcia Igrzysk XXXII Olimpiady zaplanowano na 24 lipca,
a znicz olimpijski zgaśnie 9 sierpnia. Choć data „2020” wydaje
się teraz bardzo odległa, pamiętajmy, że do igrzysk pozostało
niecałe sześć lat!

FOT. TOKIO 2020, www.olympic.org © International Olympic Committee

nością długo się nie powtórzy... Na tym jednak nie koniec – złoto zdobyli jeszcze chorąży naszej ekipy, sztangista Waldemar
Baszanowski, szermierz Egon Franke i kobieca sztafeta 4x100 m
w składzie: Irena Szewińska (wtedy jeszcze Kirszenstein), Ewa
Kłobukowska, Teresa Ciepły i Halina Górecka. Polska zakończyła igrzyska na siódmym miejscu w klasyfikacji medalowej
z dorobkiem 23 krążków.
Dziś trudno w to uwierzyć, ale dla naszych sportowców równie
wymagający jak sportowa rywalizacja okazał się kilkudniowy
powrót do domu. Drogę pokonywali na raty – najpierw statkiem
z Tokio do Nachodki w ZSRR, później koleją do Chabarowska
i samolotem, z przesiadką w Moskwie, do Warszawy. Teraz bezpośredni lot z Tokio trwa około 12 godzin.

ROZMOWA Z MISTRZEM

PIERWSZA
DAMA
POLSKIEGO
SPORTU
IRENA SZEWIŃSKA TO BEZ WĄTPIENIA
NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANA POLSKA
SPORTSMENKA – MA W SWYM
DOROBKU AŻ 7 MEDALI OLIMPIJSKICH
– 3 ZŁOTE, 2 SREBRNE I 2 BRĄZOWE.
OD JEJ PIERWSZEGO OLIMPIJSKIEGO
TRIUMFU MIJA WŁAŚNIE 50 LAT.
TEN OKRĄGŁY JUBILEUSZ TO DOBRA
OKAZJA DO ROZMOWY ZE SŁYNNĄ
LEKKOATLETKĄ, CZTEROKROTNĄ
ZWYCIĘŻCZYNIĄ PLEBISCYTU
„PRZEGLĄDU SPORTOWEGO”
NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA POLSKI

FOT. JANUSZ SZEWIŃSKI

ROZMAWIAŁ HENRYK URBAŚ
Jak i gdzie rozpoczęła się Pani przygoda ze sportem?
Oczywiście w szkole. W roku 1960 ukończyłam 7-klasową podstawówkę i rozpoczęłam edukację w liceum. To wtedy doszło
do mojego pierwszego kontaktu ze sportem – zresztą w nieco dziwnych okolicznościach. Sprawdziany biegowe mieliśmy
na dość długim... szkolnym korytarzu. Pewnego razu nauczycielka, pani Bucholz, zmierzyła mi czas biegu na 60 m. Widocznie był niezły, bo – sądząc, że zepsuł się jej stoper – poprosiła
mnie o powtórkę tej próby. Wyszła jeszcze lepiej, a to sprawiło,
że trafiłam do reprezentacji liceum na międzyszkolne zawody
na Agrykoli. Tam, bez żadnego przygotowania, „z marszu” wygrałam sprint na 100 m, skok w dal i skok wzwyż. Próbowałam też
rzucać dyskiem i pchać kulą, ale bez powodzenia. Wszyscy wokół
orzekli jednak, że powinnam zacząć regularne treningi. Tak trafi-

łam do stołecznej Polonii, pod opiekę trenera Jana Kopyto. U niego ćwiczyłam przez dwa lata i były to przede wszystkim zajęcia
ogólnorozwojowe, bo pan Jan słusznie na nie stawiał, twierdząc,
iż na specjalizację będzie jeszcze czas. Nie przeszkodziło mi to
jednak w pobiciu kilku rekordów Polski w kategorii młodziczek.
Potem znalazłam się w grupie podopiecznych trenera Andrzeja
Piotrowskiego, gdzie skupiłam się na sprintach i skoku w dal.
Niewiele czasu upłynęło i doczekała się Pani, jako 18-latka,
startu olimpijskiego...
Rzeczywiście, ale wcześniej był mój pierwszy wyjazd zagraniczny
– do miasta Hradec Králové w Czechosłowacji i debiut w seniorskiej reprezentacji – w rumuńskiej Oradei. Oczywiście, marzyłam o igrzyskach olimpijskich w roku 1964, ale przecież właśnie
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Igrzyska w stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni to pewnie wielka
przygoda.
Wspaniała, zwłaszcza że marzyłam o zobaczeniu Japonii, wcześniej dużo o niej czytałam. Na miejscu – oczarowanie ogromem
miasta, sympatycznymi i otwartymi ludźmi, stadionem, atmosferą wioski olimpijskiej, po której poruszaliśmy się... rowerami.
Sam start wspominam jako tak naprawdę mój pierwszy poważny
występ na arenie międzynarodowej. Igrzysk nie da się bowiem
porównać z żadną inną imprezą. A jeśli jeszcze osiągnie się
na nich sukces – czy można marzyć o czymś więcej? Dla mnie to
były zawody wspaniałe, bo przecież zdobyłam tam aż trzy medale
– srebrne w skoku w dal i biegu na 200 m oraz – wraz z koleżankami – złoty w sztafecie 4x100 m. Podium na wypełnionym po brzegi
stadionie, wiwatujący kibice, wreszcie – „Mazurek Dąbrowskiego”.
W Tokio, tak daleko od kraju... Niesamowite!
Chyba w ogóle Japonia dobrze się Pani kojarzy.
Jak najbardziej. W 1964 roku w Tokio przeżyłam swój olimpijski
debiut, a niespełna 20 lat później urządzono mi tam wspaniałe pożegnanie z bieżnią. Tam w 1998 roku w Nagano zostałam

wybrana w skład Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego,
a teraz – jestem w składzie MKOl-owskiej komisji nadzorującej
przygotowania japońskiej stolicy do igrzysk w roku 2020. Moje
„japońskie koło” się zamyka.
Po igrzyskach w Tokio startowała Pani jeszcze w Meksyku, Monachium, Montrealu i Moskwie. Medalowa zdobycz
(już także na dystansie 400 m) powiększyła się o cztery następne medale. Po drodze były medale mistrzostw Europy,
liczne rekordy świata, Europy i kraju, wspaniałe triumfy
w tak popularnych kiedyś meczach międzypaństwowych. Były
też ukończone studia, zamążpójście i macierzyństwo...
No tak, znalazłam czas na wszystko, bo zawsze pamiętałam,
że wyczynowa przygoda ze sportem kiedyś się kończy. Dziś
mogę powiedzieć, że jestem osobą spełnioną. Mam normalną rodzinę, dwóch dorosłych synów – Andrzeja i Jarka, którzy
świetnie radzą sobie w życiu, jestem dumna z trojga wspaniałych wnucząt. Ja tymczasem robię to, co lubię. Jestem blisko
sportu, zwłaszcza mojej lekkoatletyki. Działam w ruchu olimpijskim, spotykam się z kibicami, szczególnie chętnie z najmłodszymi – tych staram się zachęcać do uprawiania sportu lub
choćby do rekreacji. Sama wciąż staram się biegać, najchętniej
po lesie, ot tak – dla zdrowia. Lubię też sobie popływać, przy
czym zdecydowanie preferuję nasze polskie morze...
Czy gdyby jeszcze raz miała Pani wybierać swoją drogę życiową – rozpoczęłaby Pani od sportu, czy...?
Oczywiście, że tak. Nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej, choć... Jeszcze w szkole podstawowej zapisałam się do
kółka teatralnego w Pałacu Młodzieży. Przez pewien czas zajęcia w nim łączyłam z treningami, ale w końcu postawiłam
na sport. Gdy ktoś mnie pyta, co dał mi sport – odpowiadam:
to prawdziwa szkoła życia. Uczy solidnej, wytrwałej pracy,
której wymierne efekty widać w osiąganych wynikach, pomaga radzić sobie z jakimiś niepowodzeniami. Dzięki niemu
poznałam bardzo wielu wspaniałych ludzi i zobaczyłam kawał
świata, a tego nikt mi nie zabierze. Na pewno nie zarobiłam
w nim oszałamiających pieniędzy. To były inne czasy,
ale nie narzekam. Zdobycie medalu olimpijskiego jest bezcenne
– tego nie da się przecież kupić.

IRENA KIRSZENSTEIN-SZEWIŃSKA
UR. 24 MAJA 1946 ROKU W LENINGRADZIE (OBECNIE SANKT PETERSBURG); LEKKOATLETKA,
SPRINTERKA, SKOCZKINI W DAL, PŁOTKARKA, WIELOBOISTKA; NAJLEPSZA LEKKOATLETKA
W DZIEJACH POLSKIEGO SPORTU; PIĘCIOKROTNA OLIMPIJKA (1964, 1968, 1972, 1976, 1980);
MULTIMEDALISTKA OLIMPIJSKA: 3 MEDALE ZŁOTE, 2 SREBRNE, 2 BRĄZOWE; REKORDZISTKA
EUROPY I ŚWIATA; NAJLEPSZA SPORTSMENKA ŚWIATA 1974; WICEPREZES PKOl; CZŁONKINI MKOl.
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FOT. JANUSZ SZEWIŃSKI

wtedy czekała mnie matura. Na szczęście igrzyska były dopiero
w październiku, więc – godząc przygotowania do nich z nauką
– zdołałam całkiem dobrze zdać egzamin dojrzałości i dostać się
na studia. Nawiasem mówiąc, niewiele brakowało, a na ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim bym nie trafiła. Na egzamin
wstępny z matematyki poszłam bowiem bez legitymacji szkolnej
i jakiegokolwiek innego dokumentu. Tylko życzliwości ówczesnej
pani dziekan zawdzięczam to, że pozwolono mi zdawać. Studia
rozpoczęłam jednak dopiero w listopadzie, bo wcześniej były
przecież igrzyska. Krótko przed nimi miałam jeszcze kontuzję,
ale szybko ją wyleczyłam i znalazłam się w olimpijskiej ekipie,
choć w kadrze była wtedy silna konkurencja naprawdę dobrych
sprinterek. Tym, co sprawiło, że postawiono na mnie, był chyba
start w europejskich igrzyskach juniorów w Warszawie, podczas
których w biegu na 200 m wynikiem 23,5 s pobiłam 30-letni (!)
rekord kraju Stanisławy Walasiewiczówny. Podczas tych samych
zawodów na 100 m triumfowała Ewa Kłobukowska i pewnie dzięki temu obie – jako 18-latki – znalazłyśmy się w składzie olimpijskiej sztafety.

NANKIN 2014

CZY MASZ W SOBIE
KOD DNA MIO?
W II LETNICH MŁODZIEŻOWYCH
IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH (MIO)
W CHIŃSKIM MIEŚCIE NANKIN
WYSTARTOWAŁO PONAD 3800 ZAWODNIKÓW
W WIEKU 15–18 LAT Z 204 KRAJÓW ŚWIATA.
WRĘCZONO 222 KOMPLETY MEDALI
W 28 SPORTACH. POLSKA
REPREZENTACJA OLIMPIJSKA
LICZYŁA 59 ZAWODNIKÓW
W 21 DYSCYPLINACH.
MŁODZI SPORTOWCY ZDOBYLI
10 MEDALI OLIMPIJSKICH!
KATARZYNA DEBERNY

FOT. SZYMON SIKORA

Igrzyska w Nankinie
były niezwykłe pod każdym względem. W ciągu pierwszych 24 godzin po ceremonii otwarcia igrzysk, 400 milionów ludzi na całym
świecie zalajkowało kampanię #YOGselfie, natomiast 147 milionów zdecydowało się umieścić swoje zdjęcie, a tym samym odwiedzić stronę internetową igrzysk. Tętno igrzysk przez ponad dwa tygodnie biło na wysokim pułapie, gdyż dominowała w nich radość,
energia, zadowolenie, muzyka, sport i młodość! Hasło igrzysk
„Dzielmy się igrzyskami, dzielmy się marzeniami” spełniało się
dzięki każdemu uczestnikowi. Ulice wioski olimpijskiej, w której mieszkali zawodnicy, w ciągu dnia zamieniały się w gwarne
podwórko, na którym bawiła się młodzież, uczestnicząc w grach
i zabawach inicjowanych przez wolontariuszy lub w oficjalnym
programie edukacyjno-kulturalnym. Obejmował on zabawę
w poznanie wszystkich krajów świata, warsztaty na temat zagrożeń wynikających ze stosowania niedozwolonego dopingu
w sporcie, promocję dbania o swoje ciało podczas treningu,
jak i po nim. Akurat tutaj popularnością cieszyły się warsztaty

Ambasadorami MIO był
chiński koszykarz Yao Ming,
pływak z RPA Chad de Clos
oraz amerykańska golfistka
Michelle Wie

Paweł Brylak
zajął 5. miejsce.
Powiedział: Nie
zawiodłem trenera
ani Polski
zdrowego gotowania. W asyście mistrza noża i widelca każdy
mógł przygotować dobrze skomponowany i zdrowy posiłek,
a potem go zjeść! Warsztaty fair play skłaniały do myślenia na
temat moralności w sporcie, a blok „Bądź mistrzem” pozwalał
zbudować sobie idealny harmonogram dnia w oparciu o wymogi
danego sportu oraz własne potrzeby. Całość zdobiło pięć kółek olimpijskich, które przypominały o idei igrzysk olimpijskich
– przyjaźni ludzi całego świata.
Młodzież z Polski
spisała się znakomicie. Już pierwszego dnia Agata Nowak w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego na odległość 10 metrów zdobyła złoty medal olimpijski. Był to pierwszy medal igrzysk i od razu
dla Polski! Kilka dni później florecista Andrzej Rządkowski dotarł
do finału, pokonując w nim zawodnika z Hongkongu i „Mazurek
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Dąbrowskiego” zabrzmiał drugi raz. W konkurencji drużyn międzynarodowych nasi szermierze zdobyli jeszcze dwa medale.
Oprócz Andrzeja, który z zespołem Europa 1 wywalczył srebrny
medal, jeszcze Anna Szymczak z drużyną Europa 2 – krążek
brązowy.
Dla jednych rekord,
dla innych medal. Kiedy swoje zmagania rozpoczęli lekkoatleci, wszystkie oczy zwrócone były na faworyta w pchnięciu kulą
– Konrada Bukowieckiego, który przed konkursem mówił, że to
już trzecia mobilizacja w tym sezonie i za cel stawia sobie zwycięstwo okraszone rekordem Polski. Konrad zdeklasował rywali,
pchając kulę o ponad 2 metry dalej od nich, natomiast do pobicia
rekordu zabrakło mu tylko 7 centymetrów. „Zwycięstwo mnie
cieszy, ale naprawdę zależało mi na nowym rekordzie Polski”
– powiedział po zawodach.
Na pewno w historii lekkoatletyki zapisze się start Ewy Swobody, która w eliminacjach pobiła 50-letni rekord juniorek,
należący do Ewy Kłobukowskiej – wbiegła na metę z czasem
11,30! „Czułam się dobrze przygotowana do biegu finałowego. Zrobiłam dobrą rozgrzewkę, nie czułam stresu więcej niż
zwykle, ale przed startem, kiedy byłyśmy już w blokach startowych, ugięły mi się ręce i upadłam na bieżnię. Dostałam od
sędziego czerwoną kartkę. Teraz muszę się szybko pogodzić
z tym, że nie zdobyłam medalu i cieszyć się z rekordu Polski”
– skomentowała zawodniczka.
„Tylko niektórzy z was zawiozą do domu medal olimpijski.
Ale wszyscy wracacie jako zwycięzcy, bo wiecie, że podczas
tych igrzysk daliście z siebie wszystko” – powiedział podczas
ceremonii zakończenia igrzysk Thomas Bach, przewodniczący
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, chcąc podkreślić, że w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich nie chodzi
tylko o to, aby wspinać się na podium, ale przede wszystkim
o to, żeby dążyć do doskonałości.
Aż siedem razy Paweł Brylak pobił rekord Polski w podnoszeniu
ciężarów, ostatecznie zajmując piątą pozycję. Wioślarze Mate-
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usz Świętek oraz dwójka Karolina Smyrak i Kasia Pilch popłynęli lepiej niż na niedawnych mistrzostwach świata (finał A).
Przy tym podkreślali, że „w tych igrzyskach najlepiej będziemy
wspominać atmosferę towarzyszącą zawodom oraz to, że mogliśmy poznać się nawzajem. Tego nie ma na innych zawodach”.
Wielu także pobiło swoje rekordy życiowe.
Niestandardowa formuła
w rozgrywaniu niektórych sportów to cecha charakterystyczna
młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Nasi kolarze i kajakarze
sprawdzali swoje umiejętności w konkurencjach nie dla siebie
stworzonych, jak np. Natalia Nowotarska specjalizująca się
w kolarstwie torowym ścigała się w MTB, a Agata Drozdek,
która jest najszybsza w Polsce, na szosie robiła ewolucje
w BMX-ie. W kajakarstwie ci, co zwykle pływają prosto przed
siebie, nagle robili górskie „eskimoski”, a kajakarze górscy ścigali się po prostej. Trochę tego radosnego pomieszania z poplątaniem służyło przygodzie i wymianie doświadczeń. Dynamiczna koszykówka przy akompaniamencie muzyki, na jeden
kosz, z trzema zawodnikami na boisku, popularnie znana jako
streetball, to także dyscyplina młodzieżowych igrzysk. W połowie
turnieju wręczono medale za konkurs koszykarskich wsadów.
Kolejne medale dla polskiej reprezentacji – dwa złote oraz jeden brązowy – zdobyli nasi tenisiści. Kamil Majchrzak zdobył
złoty medal w singlu, natomiast w parze z Węgierką – brązowy
medal. Janek Zieliński w parze ze Szwajcarką wywalczył złoty
medal, który otworzył jego seniorskie marzenie olimpijskie.
Na zakończenie igrzysk dwa medale – złoty i brązowy – zdobyły
dziewczyny w sportach walki. Ela Wójcik – pięściarka oraz Natalia Strzałka – zapaśniczka, specjalnie dla czytelników „Olimpionika” opowiedziały o swojej przygodzie w Nankinie.
Logo igrzysk zawiera termin YOG DNA. W języku angielskim
YOG to Youth Olympic Games, natomiast DNA to kod, czyli zbiór cech, informacji, które kojarzą się z młodością, oraz
taka ich kombinacja, która sprawia, że chce się uprawiać sport!
Zatem, czy masz w sobie kod DNA?

Nasi medaliści w konkurencji miksta międzynarodowego
rozgrywanego pod flagą olimpijską: Jan Zieliński (złoto)
i Kamil Majchrzak (brąz)

FOT. SZYMON SIKORA

Strzał w niespodziankę.
Złota medalistka Agata Nowak
z trenerką Jolantą Samulewicz

ROZMOWY OLIMPIONIKA

Natalia Strzałka

Elżbieta Wójcik

FOT. SZYMON SIKORA

PRZYJAŹŃ NA MEDAL
NATALIA STRZAŁKA – ZDOBYWCZYNI
BRĄZOWEGO MEDALU W ZAPASACH
W WADZE DO 70 KG II LETNICH
MŁODZIEŻOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
NANKIN 2014 – ORAZ ELŻBIETA WÓJCIK,
KTÓRA TEGO SAMEGO DNIA ZDOBYŁA
ZŁOTY MEDAL W BOKSIE (DO 75 KG).
TE DZIEWCZYNY POZNAŁY SIĘ W NANKINIE.
ŁĄCZY JE RADOŚĆ, UPÓR W DĄŻENIU
DO CELU, BEZKOMPROMISOWOŚĆ
ORAZ SPONTANICZNOŚĆ. WSPIERAŁY SIĘ
WZAJEMNIE, A POD KONIEC ZAWODÓW
RAZEM CIESZYŁY SIĘ Z SUKCESU,
CHOĆ PO POWROCIE DO POLSKI
ROZJECHAŁY SIĘ W RÓŻNE STRONY...
ROZMAWIA KATARZYNA DEBERNY

Natalio, czy podoba Ci się medal z Nankinu?
Piękny jest. Kiedy widziałam go pierwszego dnia u Agaty Nowak,
która wygrała w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego na odległość 10 metrów, marzyłam, by go mieć. Jest niezwykły. Spełniło się.
Czym jest dla Ciebie to zwycięstwo?
Jestem przeszczęśliwa. To dla mnie ogromne osiągnięcie.
Znaczy dla mnie bardzo dużo.
Jak przygotowywałaś się do zawodów?
W te wakacje nie miałam wolnych dni, ciągle startowałam
w zawodach albo jeździłam na obozy treningowe. Nic więcej,
ale opłacało się. We wrześniu może będę miała trzy tygodnie
wolnego, tylko lekki trening. Muszę odpocząć od maty. A poza
tym chcę się nacieszyć tym sezonem...
A jakie miałaś przeciwniczki w Nankinie?
Z żadną wcześniej nie walczyłam, więc ich nie znałam. Większości z nich nie było na mistrzostwach świata kadetek. Losowanie
miałam ciężkie – w grupie miałam mistrzynię Afryki, wicemistrzynię Azji i wicemistrzynię Europy. Nie byłam zadowolona.
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Ale przecież Ty jesteś srebrną medalistką mistrzostw
świata kadetek z tego roku... One więc też nie miały
łatwego losowania.
No tak, tak... Zdobycie medalu mistrzostw świata to przeżycie
nie do opisania. A ten medal ma dla mnie szczególne znaczenie,
gdyż wieńczy moją karierę kadetek z trenerem Władysławem
Olejnikiem. Powiedział, że będzie śledził moją juniorską karierę.
Wyściskałaś trenera, wycałowałaś, podrzucałaś...
Tak, to fajny trener. Zasłużył na to! (śmiech)
Przygotowując się do startu, już tutaj w Nankinie, trenowałaś z zawodniczką z Norwegii.
Nie mogłam trenować z moimi rywalkami, boby mnie rozszyfrowały. Trenowałam więc z Norweżką z niższej kategorii, ale silną,
mistrzynią świata i Europy, która tutaj wygrała wszystkie walki
do jednej bramki. Nauczyłam się od niej kilku trików.

„Natalia jest trochę
zwariowaną dziewczyną,
ale też i bardzo pracowitą.
Zawsze uśmiechnięta. Jest
też szczera. Sport polega
na tym, aby mówić prawdę”
Władysław Olejnik, trener zapasów
W walce o brązowy medal przepięknie „załatwiłaś” Koreankę. W pierwszej rundzie położyłaś ją na łopatki...
Zawodniczka była pasywna, sędzia ją upominał. Musiała zaatakować za wszelką cenę. Ale nie przypuściła dobrego ataku, więc
to wykorzystałam. Zrobiłam obejście. Nastąpiła chwila niepewności, bo chwyciła mnie za nogę, ale wyrwałam się. Zachowałam
zimną krew i nie tracąc czasu, położyłam ją na plecy. Pomyślałam sobie, że jak wstanie, to jeszcze mnie rzuci, nie mogę do tego
dopuścić, muszę to tuszować, czyli kończyć zabawę.
Ale nie zabawę z zapasami...
A skąd! Chcę uprawiać zapasy, zostać mistrzynią Polski juniorek,
aby pojechać na mistrzostwa Europy juniorek. Ten medal daje mi
jeszcze większą motywację do jeszcze cięższej pracy. W Nankinie przekonałam się, jakie to wspaniałe uczucie dowiedzieć się,
że cały mój klub ZKS „Slavia” Ruda Śląska we mnie wierzył, moi
Rodzice i wszystkie kadry. Wspierała mnie cała kadra juniorów,
kadetek, kadetów, nawet seniorki do mnie napisały po medalu.
Widziałam na Facebooku, że ktoś jeszcze do Ciebie
napisał...
Tak, Damian Janikowski. O Boże! Taki superzawodnik do mnie
napisał (śmiech). Ooo! Tego się nie da opisać!

Natalia Strzałka
i trener
Władysław Olejnik
tuż po ceremonii
medalowej
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W Nankinie mieszkałaś w jednym pokoju ze złotą medalistką w boksie – Elą Wójcik...
Dobrałyśmy się, Ela jest pozytywnie zwariowaną osobą. Ona
tutaj robiła trzy treningi dziennie, do samego startu. Była bardzo dobrze przygotowana i ma mocną psychikę. Jak się stresuje, to robi różne głupie rzeczy, aby się odstresować. To mi się
w niej bardzo podoba. Potrafi tę napiętą sytuację rozładować.
Cieszę się, że ją poznałam. Dla mnie jest autorytetem! Zdobyła
trzy medale mistrzostw Europy, usłyszała trzy razy „Mazurek
Dąbrowskiego”, nic piękniejszego nie mogło się w jej życiu zda-

FOT. KATARZYNA DEBERNY

Jak się Wam podoba idea młodzieżowych igrzysk olimpijskich?
Było super. Moja trenerka klubowa, Elżbieta Garmulewicz, powiedziała, że jak tu pojadę, to poczuję przedsmak tego, co dzieje
się na tych większych igrzyskach. Przez cały pobyt miałam oczy
jak pięć złotych. Wioska olimpijska, ludzie z całego świata, gwar,
piękne obiekty sportowe, atmosfera prawdziwych igrzysk.

rzyć. Jest zmotywowana. Ona chce wystartować w igrzyskach
olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Ja może wystartuję
w Tokio w 2020, ale Ela to dziewczyna, która jest mistrzynią!
Elka jest super. Uwielbiam ją!
W Waszym przypadku sprawdziło się hasło igrzysk
„Podziel się igrzyskami, podziel się marzeniami”. Igrzyska
sprzyjają przyjaźni?
Elka to już moja dobra koleżanka. Poznałyśmy się i zżyłyśmy.
Wierzyła we mnie. Bardzo mi pomogła.
Elu, a czym dla Ciebie jest zdobyty w Nankinie medal?
Dla mnie ten złoty medal jest drogą do sukcesu w Rio de
Janeiro oraz bardzo dobrym rozpoczęciem startów w gronie
seniorek. Od stycznia trzeba będzie się jeszcze mocniej starać, bo i ja będę już seniorką...
Jak przygotowywałaś się do tych zawodów?
To była jakaś masakra. Prawie mieszkałam u trenera w domu.
Spędzałam z nim dzień. Tylko na noc jeździłam do domu. Trenowałam cztery razy dziennie. Wszystko było postawione na jedną
kartę. Odmawiałam sobie wszystkiego i to mi wyszło na dobre.
Jakie wyrzeczenia były najbardziej dotkliwe?
Szczególnie brak czasu na kontakty ze znajomymi. Poza tym
zero słodyczy, musiałam się dobrze odżywiać, wysypiać...

Teraz nie byłam tak pewna siebie, bo i sezon był długi, chyba
trochę się wypaliłam. Ale doszło mi kolejne doświadczenie,
że mam dużo jeszcze do nauczenia się.
Twój ostatni pojedynek w tych zawodach był wyrównany.
To była najcięższa walka. Od pierwszej rundy próbowałam
ją kontrolować. Potem moje ciało zaczęło odmawiać posłuszeństwa. Wewnętrznie czułam, że mogę walczyć, ale nie
mogłam wyprowadzać ciosów. Żadne nie dochodziły. To była
szarpanina, ale udana szarpanina.
Kiedy więc był ogłaszany werdykt sędziów, to...
Była ogromna radość. Tego się nie da opisać. To była taka
radość, jaka jest po tym, gdy walczy się o wszystko. Nawet,
gdy walczy się o więcej niż wszystko.
Tobie też podoba się idea Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich?
O, tak! Podoba mi się bardzo! To chyba jest takie samo przeżycie, jak podczas tych prawdziwych. Jest wioska olimpijska,
otwarcie igrzysk, znicz olimpijski. Tego nie da się opisać...
Niosłaś flagę podczas ceremonii otwarcia. Jakie to przeżycie?
Gdy weszłam na stadion, to przeszły mnie dreszcze.
Niosę polską flagę! Ale to jest świetne! Zrobię wszystko,
aby w Rio też zwyciężyć!

To jak wyglądał Twój dzień?
Przyjeżdżałam do trenera po 6 rano, do miejscowości Karlino
(woj. zachodniopomorskie) i robiłam pierwszy trening. Po śniadaniu, na które najczęściej jadłam płatki owsiane, o 11 miałam
kolejny trening na sali lub w terenie, czasem tarcze. Potem o 17
trening techniczny z chłopakami, a o 19 znów tarcze lub masaż.
I dopiero potem wracałam do domu. I tak przez ostatnie dwa
miesiące, codziennie. Przed wakacjami miałam mistrzostwa
świata juniorek, ale trenowałam troszkę mniej, bo szkoła była.
No tak, masz trochę więcej medali na swoim koncie
niż tylko ten z Nankinu...
Mam wymienić wszystkie? Jestem trzykrotną mistrzynią Europy juniorek i kadetek. Wicemistrzynią świata, mistrzynią
świata i mistrzynią Unii Europejskiej.

FOT. SZYMON SIKORA

Można więc powiedzieć, że byłaś faworytką tej imprezy.
Tak, zdecydowanie tak. Z dziewczynami, z którymi tutaj walczyłam, już się spotkałam w swojej karierze. W tegorocznych
mistrzostwach świata walczyłam choćby z Nien-Chin Chen.

„Wielkim atutem Eli jest jej
mocna psychika”
Tomasz Różański, trener
19 OLIMPIONIK

SIATKARSKI MUNDIAL

POLSKA
MISTRZEM ŚWIATA!
POLSKA REPREZENTACJA MĘŻCZYZN W PIŁCE SIATKOWEJ WYWALCZYŁA ZŁOTY MEDAL FIVB
MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN POLSKA 2014!!! NA TEN MOMENT KIBICE
CZEKALI 40 LAT! W FINALE NASZA REPREZENTACJA POKONAŁA DRUŻYNĘ BRAZYLII 3:1. TYM
SAMYM NASI ZAWODNICY ROZPOCZĘLI KOLEJNY ROZDZIAŁ W HISTORII POLSKIEJ SIATKÓWKI

Wszystko zaczęło się 30 sierpnia 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Reprezentacja Polski i Serbii rozegrały
mecz przy aplauzie pełnej widowni, czyli 63 tysięcy kibiców.
Na otwartym stadionie mecz na siatkarskim mundialu rozegrano ostatnio w 1952 roku w Moskwie przy ponad 50-tysięcznej publiczności. Mistrzostwa otworzył sam prezydent RP
Bronisław Komorowski, wypowiadając długo wyczekiwaną
formułę: „Mistrzostwa świata w siatkówce Polska 2014 oficjalnie uważam za otwarte”. Niesamowitym przeżyciem było
odśpiewanie przez kibiców hymnu narodowego a cappella.
I tak rozpoczęły się 3 tygodnie siatkarskich emocji, których
TAKIEGO zakończenia wówczas się nie spodziewaliśmy...
W 18. edycji mistrzostw
wzięły udział 24 drużyny: 4 z Azji, 3 z Afryki, 5 z Norceca
– Konfederacja Piłki Siatkowej Ameryki Północnej, Centralnej
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i Regionu Karaibów, 9 z Europy oraz 3 z Ameryki Południowej.
Co ciekawe, w eliminacjach do turnieju wzięła udział rekordowa liczba 279 krajów. Podczas turnieju zostały rozegrane
103 mecze w nowej formule: 3 rundy grupowe, półfinały i finał. Gospodarzami mundialu było 6 miast: Bydgoszcz, Kraków,
Gdańsk, Łódź, Katowice oraz Wrocław.
Specjalnie na mistrzostwa zaprojektowano nowe trofeum,
które 21 września wręczono Michałowi Winiarskiemu, kapitanowi polskiej reprezentacji. Puchar symbolizuje 12 zawodników. Kolor trofeum też ma ogromne znaczenie – z niklu przechodzi ku górze w złoto, co symbolizuje stopniowe wznoszenie
się najlepszych drużyn w drodze po mistrzowski tytuł. Jest to
piękne odzwierciedlenie drogi naszej reprezentacji do zwycięstwa. Złota drużyna MŚ roku 2014 grała w składzie: Rafał Buszek, Fabian Drzyzga, Krzysztof Ignaczak, Karol Kłos, Dawid
Konarski, Michał Kubiak, Mateusz Mika, Marcin Możdżonek,

FOT. ARCHIWUM PZPS

MAGDALENA GARLEJ

Piotr Nowakowski, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły, Andrzej
Wrona, Paweł Zagumny i Paweł Zatorski.
Polska Reprezentacja
w ciągu trzech niezmiernie ciężkich tygodni rozegrała
13 spotkań. Pokonaliśmy takie siatkarskie potęgi, jak:
Serbię, Włochy, Francję, Rosję (aktualny mistrz olimpijski)
i oczywiście Brazylię (trzykrotni mistrzowie świata 2002,
2006 i 2010). Tym ostatnim pokrzyżowaliśmy szyki, przerywając ich złotą serię. W drodze do finału pola ustąpiliśmy
jedynie drużynie USA, przegrywając 1:3. Nasza reprezentacja „dbała” o nerwy kibiców, wygrywając cztery spotkania
w tie-breakach. Tym samym ustanowiliśmy na mistrzostwach
świata rekord wygranych tie-breaków pod rząd.
Mecz finałowy odbył się w katowickim Spodku, mekce polskiej siatkówki. Ponad 12 tysięcy kibiców dopingowało naszą
drużynę, potwierdzając tym samym, że mamy najlepszych kibiców na świecie. W finale nasi zawodnicy również zafundowali nieco dramaturgii, przegrywając pierwszego seta 18:25.
Jednak kolejne sety (25:22; 25:23; 25:22) to już koncertowa
gra naszej drużyny, a kropkę nad „i” postawił Mariusz Wlazły,
który zdobył w czwartym secie decydujący punkt. I wreszcie
kapitan naszej złotej drużyny Michał Winiarski mógł wyciągnąć ręce w geście triumfu, prezentując wszystkim wspaniały
puchar zwycięzców! Najbardziej wartościowym graczem turnieju został Mariusz Wlazły, który otrzymał również nagrodę
indywidualną, jako najlepszy atakujący, a Karol Kłos został
drugim najlepszym blokującym.
Czterdzieści lat temu wszyscy zachwycali się „chłopakami”
Huberta Wagnera. Od 21 września 2014 na ustach Polski i siatkarskiego świata są „chłopaki” trenera Stéphane'a Antigi, przed
którymi droga na szczyty właśnie się otworzyła.

CZY WIESZ, ŻE...
– OJCZYZNĄ SIATKÓWKI SĄ STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ, A JEJ OJCEM WILLIAM G. MORGAN – NAUCZYCIEL AKADEMICKI,
KTÓRY W 1895 ROKU OPRACOWAŁ REGUŁY GRY.
– PIERWSZY POKAZ SIATKÓWKI, A WŁAŚCIWIE MINTONETTE (JEJ PIERWSZA NAZWA), ODBYŁ SIĘ NA UNIWERSYTECIE W SPRINGFIELD.
– PIERWSZE OFICJALNE MŚ MĘŻCZYZN ODBYŁY SIĘ W ROKU 1949, A W 1952 KOBIET, NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH SIATKÓWKA
ZADEBIUTOWAŁA W TOKIO (1964).
– PIERWSZE MISTRZOSTWA POLSKI W SIATKÓWCE (KOBIET I MĘŻCZYZN) ZOSTAŁY ZORGANIZOWANE W 1929 ROKU W WARSZAWIE.

FOT. PIOTR SUMARA

– DEBIUT SIATKÓWKI NA IGRZYSKACH OKAZAŁ SIĘ SZCZĘŚLIWY DLA NASZEJ ŻEŃSKIEJ REPREZENTACJI, KTÓRA W TOKIO (1964)
WYWALCZYŁA BRĄZOWY MEDAL. NASZE SIATKARKI POWTÓRZYŁY TEN SUKCES CZTERY LATA PÓŹNIEJ W MEKSYKU (1968).
– NAJWIĘKSZE SUKCESY NASZA KOBIECA REPREZENTACJA ODNIOSŁA W LATACH 2003 I 2005, ZDOBYWAJĄC MISTRZOSTWO EUROPY.
– W 1976 POLSCY SIATKARZE ZOSTALI MISTRZAMI OLIMPIJSKIMI W MONTREALU, W FINALE POKONUJĄC REPREZENTACJĘ ZSRR.
– W 2006 MĘSKA REPREZENTACJA WYWALCZYŁA W JAPONII TYTUŁ WICEMISTRZÓW ŚWIATA.
– W 2009 PO RAZ PIERWSZY W HISTORII POLACY ZOSTALI MISTRZAMI EUROPY.
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PSYCHOLOGIA SPORTU

AWANGARDA
MYŚLENIA
CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOGIA SPORTU? CZY WIESZ, ŻE TO PIERRE DE COUBERTIN,
POMYSŁODAWCA WSKRZESZENIA IGRZYSK, BYŁ JEDNYM Z PIERWSZYCH, KTÓRY WIDZIAŁ
JEJ MIEJSCE WŚRÓD NAUK ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPORTEM?
KATARZYNA DEBERNY

22 OLIMPIONIK

ku. Który stawia sobie przeszkody, by je pokonywać. Jest zdolny
do tego, aby szukać strachu, by go móc pokonać; zmęczenia,
by nad nim zatriumfować; trudności, by je opanować. Sportowiec zawsze stara się być trochę wyżej, dalej niż to konieczne.
Pomysł ten spontanicznie wyraził ojciec Henri Didon, przyjaciel
Pierre’a de Coubertin, w trzech krótkich słowach: Citius-Altius-Fortius – Szybciej-Wyżej-Silniej. Te słowa zawierają w sobie
najwięcej na temat charakteru prawdziwego sportowca. Bardzo
szybko stały się credo międzynarodowego ruchu olimpijskiego
dla wyrażenia psychicznych, fizycznych, intelektualnych i moralnych możliwości sportowca.

„Siła sportowca nie leży
wyłącznie w jego mięśniach”
Pierre de Coubertin

FOT. SHUTTERSTOCK

Pierre de Coubertin wyprzedzał swoje czasy w myśleniu na temat sportu. A mówienie o psychologii sportu było już zupełną
awangardą. Z pewnością sam termin miał jednak wówczas inne
niż dziś znaczenie – opisywał to, jak sport działa na człowieka.
Dzisiaj psychologia sportu pomaga nazwać emocje, uczy, jak je
kontrolować i pracować nad sobą. Minął wiek, który pozwolił
tej nauce rozwinąć skrzydła, dzięki czemu więcej zawodników
jest świadomych siebie.
W 1913 roku Pierre de Coubertin zorganizował w Lozannie
Międzynarodowy Kongres Psychologii Sportu, podczas którego m.in. przedstawiano psychologiczny i fizjologiczny wpływ
sportu na kształtowanie się charakteru. W późniejszym czasie Coubertin rozmyślał nad wpływem postępu technicznego
na osobowość sportowca oraz rolą widza w spektaklu sportowym. Czy te wątki brzmią znajomo?
W metaforyczny sposób Pierre de Coubertin mówił o sportowcu, że jest to człowiek, który uprawia wysiłek dla samego wysił-

SPORT I ZDROWIE

DEPRESJA SPORTOWCA
WYDAJE SIĘ, ŻE TACY LUDZIE JAK
SPORTOWCY NIE POWINNI WPADAĆ
W DEPRESJĘ. SPORT KOJARZY SIĘ BOWIEM
Z SIŁĄ, WYTRWAŁOŚCIĄ, ZDOLNOŚCIĄ
DO CIĘŻKIEJ PRACY, UMIEJĘTNOŚCIĄ
PRZEZWYCIĘŻANIA WŁASNYCH SŁABOŚCI.
DEPRESJA ZAŚ PRZEDE WSZYSTKIM
ZWIĄZANA JEST ZE SMUTKIEM, BRAKIEM
ENERGII I POKAZYWANIEM „SŁABEJ”
CZĘŚCI LUDZKIEJ NATURY
HANNA CYGAN

FOT. SHUTTERSTOCK

Jak to jest, że tacy silni ludzie jak sportowcy też chorują na depresję? Jakie są przyczyny depresji? Jak myślą osoby depresyjne?
Przyczyny depresji
Na depresję może zachorować każdy. Depresja to wieczny smutek, obniżony poziom energii i nieumiejętność czerpania przyjemności z codziennych rzeczy. Osoba pogrążona w depresji
stopniowo traci zainteresowanie wszelką aktywnością, która do
tej pory sprawiała jej radość. Odczuwa niechęć do utrzymywania
kontaktów z ludźmi i stopniowo wycofuje się z życia społecznego. Taka osoba może automatycznie wykonywać swoją pracę
czy uprawiać sport, ale trudno odnaleźć jej sens w tym, co robi.
Depresja porównywana jest do stanu żałoby, w którym odczuwamy smutek po śmierci bliskiej osoby. W depresji człowiek czuje,
jakby zniszczono część jego samego. Aby lepiej zrozumieć osoby
z depresją, trzeba przyjrzeć się ich przeszłości. Z badań wynika,
że najczęściej doświadczyli oni bolesnej straty w dzieciństwie.
Nie zawsze musi to być konkretne wydarzenie (śmierć bliskiej osoby, choroba, rozwód), może to być doświadczenie wewnętrzne.
Na przykład ojciec rodziny pracujący na dwa etaty, a syn nie rozumie, dlaczego ciągle nie ma go w domu, tęskni, może też czuć złość
na ojca. W końcu tłumaczy to sobie w taki sposób, że coś w nim
musi być nie w porządku, jeśli tata nie chce być z nim w domu.
Osoby depresyjne mają tendencję kierowania złości i winy na
siebie, są samokrytyczne, zawsze szybciej zobaczą błąd u siebie niż u kogoś innego. Tak dzieje się zwykle podczas rozwodu,
kiedy jeden z rodziców wyprowadza się z domu, a dziecko czuje,
że to przez niego mama i tata się rozstają. Innym źródłem depresji może być atmosfera panująca w rodzinie, w której nie mówi się
otwarcie o uczuciach, bagatelizowane są smutki dnia codziennego. Matka wysyła 5-letnie dziecko na kolonie i mówi „nie bądź

beksa” i w ten sposób naciska, aby nie okazywało smutku, podczas gdy wcale nie jest na to gotowe.
W niektórych rodzinach uważa się, że proces żałoby, odczuwanie
żalu, okazywanie sobie troski i pocieszanie się to użalanie się nad
sobą. A przecież smutek, potrzeba czułości i wsparcia to nie są
uczucia godne pogardy! Takie wywoływanie w młodej osobie poczucia winy za przejawy „miękkości” i nakłanianie go, by wzięło
się w garść, sprawia, że uczy się ono ukrywać wszystkie swoje
delikatne emocje.
Kluczowym dla źródeł depresji jest zrozumienie, że niewyrażone w młodzieńczym wieku emocje nie znikają. Są tłumione,
zepchnięte pod powierzchnię świadomości. Dlatego sytuacja
straty doświadczana w dorosłym życiu może być przeżywana
ze zdwojoną siłą. Wtedy w niczym nie pomogą sukcesy sportowe.
Sprawdź, czy masz skłonność do depresji
Osoby depresyjne mają tendencję do szukania przyczyn zdarzeń w niekorzystny dla siebie sposób. Sprawdź, jak Ty to robisz,
odpowiedz na pytania:
1.

Dostałeś 5 ze sprawdzianu, ponieważ:
a. jestem zdolny
b. pytania były proste
2. Przegrałeś na zawodach, bo:
a. miałem gorszy dzień
b. mój przeciwnik jest najlepszym zawodnikiem
3. Dostałeś dużo lajków, bo:
a. zawsze mam świetne pomysły
b. udało mi się wymyślić coś zabawnego
4.	Znajomy organizuje przyjęcie, a Ty nie zostałeś zaproszony, bo:
a. nie znamy się dobrze
b. nie pasuję do tego towarzystwa
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5.

Wygrałeś międzyszkolne zawody, bo:
a. byłem bardzo dobrze wytrenowany
b. miałem szczęście
6. Ktoś skrytykował Twoje ubranie, bo:
a. ma inny gust niż ja
b. nigdy nie potrafię się dobrze ubrać
7. Umiesz porozumieć się w obcym języku, bo:
a. mam zdolności językowe
b. mam dobrego nauczyciela
8. Ktoś sprawił Ci komplement, bo:
a. jestem fajną dziewczyną/fajnym chłopakiem
b. czegoś ode mnie potrzebował
9. Dostałeś jedynkę ze sprawdzianu, bo:
a. mało się uczyłem
b. nie mam zdolności do tego przedmiotu
10. Ktoś pochwalił Cię za dobrze wykonane zadanie, bo:
a. jestem solidny
b. inni mi pomagali
Oblicz, ile udzieliłeś odpowiedzi „a” i „b”. Odpowiedzi „a” związane są
z optymistycznym stylem widzenia rzeczywistości i zdarzeń, a odpowiedzi „b” ze stylem depresyjnym. Jeśli przeważają u Ciebie odpowiedzi
„b”, to znaczy, że masz tendencję do pesymistycznego stylu wyjaśniania.

Osoby depresyjne szukają przyczyn sukcesu w czynnikach zewnętrznych (szczęście), wąskich (tylko w tym jestem dobry),
zmiennych (tego dnia mi się udało). Natomiast osoby optymistyczne sukces wytłumaczą czynnikami wewnętrznymi (jestem
pracowity), szerokimi (jak w tym jestem dobry, to w innych dziedzinach również) oraz stałymi (jestem zdolny).
Odwrotnie jest w sytuacji porażki – pesymista przyczyn niepowodzenia szuka w czynnikach wewnętrznych (jestem leniem),
generalizuje (jeśli w tym mi nie idzie, to w innych dziedzinach
też przegram) oraz stałych (nie mam zdolności). Z kolei optymiści tłumaczą przegraną czynnikami zewnętrznymi (mało pracowałem), specyficznymi (brakuje mi tej konkretnej umiejętności)
i zmiennymi (to nie był mój dzień).
To, jaki wykształcimy styl wyjaśniania zdarzeń, zależy w głównej
mierze od rodziców, trenerów czy nauczycieli. Na początku to
opiekunowie podpowiadają nam, jakie są przyczyny naszych sukcesów i porażek, później uwewnętrzniamy te sposoby myślenia
i sami oceniamy się w podobny sposób.
Kryzysowe momenty w sporcie
W sporcie, jak w życiu codziennym, również pojawiają się zdarzenia, które mogą być źródłem depresji...
Kontuzja – uraz wyklucza sportowca z treningów i zawodów na
kilkanaście tygodni lub miesięcy. Zwykle jest to dla niego trudny
okres, nie wie, czy wróci do sprawności sprzed urazu, może też
odczuwać lęk przed odnowieniem się kontuzji.
Zmiana trenera, klubu – każda zmiana jest przyczyną stresu. Sportowiec rozstaje się z czymś, co znane i co ukształtowało go jako
zawodnika. Takiej sytuacji towarzyszą zwykle negatywne uczucia.
Porażka – im większe oczekiwania, tym bardziej dotkliwa porażka. Poczucie, że zawiodło się siebie i kibiców, może długo „zalegać” w psychice sportowca.
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Koniec kariery sportowej – dla wielu zawodników jest przyczyną smutku. Koniec kariery to strata. Trzeba rozstać się z dotychczasowym stylem życia (codziennymi treningami, zawodami,
wyjazdami) i rozpocząć nowe życie poza sportem wyczynowym.
Odnajdywanie tożsamości poza sportem często jest trudnym
momentem dla zawodników.
To, czy sportowiec zareaguje depresją na kryzysowe momenty,
zależy od jego predyspozycji genetycznych oraz od tego, jak radził sobie z sytuacjami straty w przeszłości. Obniżony nastrój
może towarzyszyć wielu sytuacjom życiowym. Niepowodzenia
w szkole, w sporcie, kłótnie z przyjaciółmi, zerwanie z partnerem
są powodem do przeżywania takich uczuć, jak smutek i złość.
Sportowcy, którzy przyznali się do depresji
Justyna Kowalczyk – biegaczka narciarska. Mistrzyni i multimedalistka olimpijska, mistrzyni i multimedalistka mistrzostw
świata, czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach
narciarskich.
Gianluigi Buffon – włoski bramkarz. Rozegrał ponad 100 meczów
w reprezentacji Włoch, po trzy razy uczestniczył w finałach mistrzostw świata i finałach mistrzostw Europy. Zdobywca złotego
medalu Mistrzostw Świata 2006 w Niemczech.
Krzysztof Włodarczyk – bokser. Czterokrotnie obronił tytuł
Mistrza Świata federacji WBC w kategorii junior ciężkiej.
Diagnozowanie depresji
By psychiatra lub psycholog kliniczny mogli zdiagnozować epizod depresyjny, powinni stwierdzić co najmniej dwa z objawów
podstawowych i co najmniej dwa objawy dodatkowe, trwające
nie krócej niż 2 tygodnie.
Objawy podstawowe: obniżenie nastroju, utrata zainteresowań,
zmniejszenie energii.
Objawy dodatkowe: utrata wiary w siebie, nieracjonalne poczucie winy, nawracające myśli o śmierci i samobójstwie, skargi
na problemy z pamięcią i koncentracją uwagi, spowolnienie
aktywności, zaburzenia snu lub zaburzenia apetytu.
Osobom w depresji nie pomagamy, gdy zwracamy się do nich
w niewłaściwy sposób. Gdy skupiamy się na pozytywach: nie masz
powodu, aby być w depresji, masz tyle wspaniałych cech. Gdy dopingujemy: weź się w garść, nie leń się, przecież jest tyle rzeczy, dla
których warto żyć. Osoba chora może odbierać takie komentarze
jako brak empatii, będzie się czuła niezrozumiana i samotna.
A co pomaga? Okazanie zrozumienia, pokazywanie, że obniżony nastrój jest uzasadniony. Współczucie w cierpieniu. Uważne słuchanie i próba zrozumienia objawów choroby. Skierowanie chorego na farmakoterapię i psychoterapię. A depresja
może dopaść każdego, ale też każdy może się z niej wyleczyć.
Ważne jest, by rozmawiać z zaufaną osobą o tym, co się czuje, oraz mieć świadomość, że nie zawsze trzeba każdy problem
pokonywać samemu.
Autorka jest psychologiem sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jeśli masz jakieś pytania, pisz na: hanka.cygan@gmail.com
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JAK IGRZYSKA, TO I TANIEC...

JEST WIELE SPOSOBÓW POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ WIELE JĘZYKÓW, KTÓRE ŁĄCZĄ LUDZI
NA CAŁYM ŚWIECIE. NAJWAŻNIEJSZYM Z NICH JEST TANIEC, KTÓRY WSZĘDZIE MA TE SAME
ZASADY – ENERGIĘ, RYTM I EMOCJE, UCZY POROZUMIEWANIA SIĘ BEZ SŁÓW. SŁYNNY GREK
ZORBA Z KSIĄŻKI NIKOSA KAZANTZAKISA MÓWIŁ: „MAM CI WIELE DO POWIEDZENIA,
ALE JĘZYK MÓJ TEMU NIE PODOŁA. POZWÓL, ABYM TO ODTAŃCZYŁ”.
ADRIANNA BANIO

FOT. SZYMON SIKORA

Taniec trudno określić jednoznacznie, jest on tak zróżnicowany,
iż określenie go jedną krótką definicją jest całkowicie niemożliwe.
Może on być wyrażany na wiele sposobów. Każde wykonanie jest
unikatowe, dlatego jest on sztuką ulotną, ma charakter zjawiska.
Taniec od zawsze
Taniec jest tak stary jak samo życie. To najstarsza forma kulturowa, występująca niemal w każdym środowisku, na całym świecie,
w każdym czasie i we wszystkich kulturach. Od zarania dziejów
był istotnym elementem najstarszych w historii ludzkości pierwotnych form rytuałów społecznych przy okazji narodzin i śmierci, zalotów i małżeństwa, siewów i żniw, przygotowań do walk
i zwycięstw w bitwach. Poprzez taniec człowiek wyrażał siebie, swoje uczucia, emocje i pragnienia. Był on również ważnym składnikiem kultury starożytnej Grecji – kolebki igrzysk
olimpijskich. Wiąże się to z jego dużym znaczeniem w życiu
państwowym i religijnym. Większość obrzędów stanowiących

o wspólnej tożsamości mieszkańców greckiej polis zawierało
elementy taneczne o charakterze rytualnym. Miały one charakter tańca wspólnotowego łączącego obywateli. Jednostka w taki
sposób wprowadzana była i wtajemniczana w zwyczaje, obrzędy
i kulturę tradycji, w której wyrastała. Była to forma uczenia oraz
przekazywania tradycyjnych wartości i postaw uosabiających mądrość przodków i zapewniających ciągłość kultury.
Dzisiaj wciąż jest podobnie. Podczas igrzysk olimpijskich w mieście
organizatora, na placach, gdzie co wieczór zbierają się tłumy kibiców z całego świata, mimo mieszanki kultur, zawsze słychać, a raczej widać tylko jeden język – taniec, który jest spontanicznym wyrażaniem emocji. Zwróćmy uwagę na reakcje kibiców po wygranej
swoich faworytów, wielu ludzi po prostu tańczy, wyrażając w ten
sposób stan swojego ducha. Taniec jest więc naturalną formą ekspresji ruchowej. Podczas tańca uwalniane są endorfiny – tzw. hormon szczęścia, co niewątpliwie sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i jest doskonałą okazją do ich nawiązywania lub zacieśniania.

25 OLIMPIONIK

SPORT I KULTURA

Taniec w olimpijskim wydaniu
Igrzyska olimpijskie są zjawiskiem kulturowym, ponieważ ich integralną częścią są przygotowywane z wielkim pietyzmem ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy. Pierre de Coubertin twierdził,
że sport sam w sobie jest źródłem sztuki, pobudzającym do rzeczy
pięknych, a przy okazji igrzysk, do tworzenia wielkiego święta kultury i sztuki. Ziściło się jego marzenie, gdyż poza wieloma kierunkami, w których rozwijały się nowożytne igrzyska olimpijskie, stały
się one festiwalem kultury. Główną formą przekazu podczas tych
ceremonii jest taniec – i dzieje się tak podczas każdych igrzysk
olimpijskich.
W dzisiejszych czasach jest on nieodłącznym elementem tego
światowego święta. Taniec jako forma wyrazu artystycznego
podczas ceremoniału olimpijskiego, taniec jako element dyscyplin sportowych (łyżwiarstwo figurowe, pływanie synchroniczne czy gimnastyka artystyczna), aż po taniec jako naturalna
ekspresja człowieka, wyrażana przez kibiców i radujących się
ze zwycięstw sportowców.
W trakcie ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk olimpijskich
obcujemy ze sztuką taneczną o ogromnej wartości. Każdy z nas
reaguje na nią na swój sposób. Wszystko zależy od tego, co wiemy, w co wierzymy, co lubimy i czego oczekujemy. Z tego względu
taniec był istotnym elementem greckiego wychowania i nauczany
był w szkołach. Działania te były znane i praktykowane w niemal
wszystkich kulturach świata, a dzięki ruchowi olimpijskiemu są
kontynuowane po dziś dzień. Pokazy taneczne przedstawiające
elementy kultury organizatorów igrzysk olimpijskich przyczyniają
się do szybkiego zrozumienia ich historii oraz akceptacji zastanego porządku i obyczajowości świata. Taniec w wydaniu olimpijskim to także troska o dobre obyczaje, przekazanie i zachowanie
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tradycji, pokazanie bohaterów reprezentujących daną kulturę
i kraj. Taniec służy też oddaniu wielu zagadnień pozornie z nim
niezwiązanych, niesie symboliczne treści. Sztuka tańca jest narzędziem współdziałającym w kształtowaniu poglądu na świat,
na uczucia. Dzięki pobudzonej wyobraźni człowiek czuje potrzebę
przeobrażania swego otoczenia i tworzenia nowych wartości. Podczas spektaklu tanecznego kształtowane są postawy „otwartego
umysłu”. Kontakt ze sztuką w takim wydaniu pozwala uwrażliwić
nas na bodźce płynące z otoczenia, zwraca uwagę na przedmioty
i zjawiska. Taniec uczy rozpoznawać świat pozamaterialny, świat
kultury duchowej, wzbogacane są uczucia, które są siłą napędową
postępowania człowieka.
Igrzyska olimpijskie pozwalają obcować ze sztuką taneczną
również tym, którzy na co dzień nie interesują się tą sferą. Ma to
szczególnie duże znaczenie ze względu na możliwości kształtowania emocjonalnego stosunku do zjawisk występujących w życiu
i wydarzeń historycznych. Taniec jest bowiem źródłem pobudzania
ciekawości, wyobraźni i fantazji. To bez wątpienia czynnik upiększający igrzyska olimpijskie. Spektakle taneczne kształtują więc
umiejętność rozpatrywania zjawisk i doświadczeń z wielu punktów widzenia, pokazując, że istnieje wiele sposobów, aby zobaczyć
i interpretować świat. Człowiek znajduje się jakby w nierealnym
świecie, którego czuje się częścią. Pomaga to w odkrywaniu możliwości człowieka, jego talentów oraz kształtuje jego osobowość,
postawy i działania. Ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk
edukują przez sztukę taneczną, przekładając zawarte w niej wartości na postawy i jakość życia człowieka, są lekcją historii i filozofii przepojoną najwyższymi wartościami o potężnym zasięgu,
gdzie starożytne zasady nabierają nowego życia i niezbędnych sił.
Aby stosownie celebrować igrzyska, należy powoływać się na historię, bo przecież aby narody wzajemnie się szanowały, muszą
się najpierw poznać – jak to podkreślał baron Pierre de Coubertin.
Ważne jest, że taniec jako międzynarodowy język przyjaźni wystukiwany nogami, daje gwarancję zrozumienia...

FOT. SZYMON SIKORA

Gdy jest nam samym ze sobą dobrze, inni ludzie także są nam bliżsi, łatwiej nam ich zrozumieć, akceptować wady, wybaczać błędy.
Taniec jako środek ekspresji dodaje odwagi osobom nieśmiałym,
a nadpobudliwym pozwala dać upust nadmiarowi energii.

WYDARZENIA

PIKNIKOWA STREFA
IDEI OLIMPIJSKIEJ
ROK 2014 POD WZGLĘDEM SPORTOWEJ
ZABAWY JEST WYJĄTKOWY.
W WARSZAWIE 7 CZERWCA ODBYŁ SIĘ
15. PIKNIK OLIMPIJSKI POD HASŁEM
ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ MŁODZIEŻOWYCH
IGRZYSK OLIMPIJSKICH W NANKINIE,
A 14 WRZEŚNIA JUŻ PO RAZ 16.
BAWILIŚMY SIĘ NA PIKNIKU
W CHORZOWSKIM PARKU ŚLĄSKIM!

FOT. ELŻBIETA MOORE, WŁODZIMIERZ WŁOCH

KATARZYNA DEBERNY
Piknik w Warszawie
Strefa Idei Olimpijskiej Nankin 2014 podczas warszawskiego
Pikniku miała ciekawy i bogaty program, który nawiązywał do
tradycji i kultury Chin oraz do idei młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Gospodarzem Strefy był sam Pierre de Coubertin, który
na każdym kroku potwierdzał, iż idea olimpijska jest wciąż żywa,
deklamował swój wiersz „Odę do sportu”, udzielał mediom
wywiadów oraz rozdawał nagrody w konkursach.
Strefę odwiedzili młodzieżowi reprezentanci naszego kraju, między innymi pięściarka Ela Wójcik, reprezentacja w badmintonie,
Magda Konieczna, Krzysztof Jakowczuk oraz kulomiot Konrad
Bukowiecki. Byli także medaliści olimpijscy i olimpijczycy: Otylia
Jędrzejczak, Luiza Złotkowska, Jan Szymański, Sylwia Gawlikowska, którzy prowadzili Olimpijskie Koło Fortuny oraz wzięli
udział w zabawie Złote Drzewko Szczęścia. Takie drzewko rośnie przed świątynią Konfucjusza w Nankinie – niegdyś stolicy
Chin, w mieście gospodarza Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Obok niego stoi straganik, każdy turysta może za drobną opłatą kupić życzenie wypisane na tasiemce ze specjalnym
odważnikiem. Wróżba polega na tym, aby życzenie wrzucić na
drzewko, jeśli zatrzyma się na gałązce, życzenie się spełni, jeśli
spadnie, wszystko zostanie po staremu. Ponad 400 osób złożyło życzenia pomyślności Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej,
wrzucając karteczkę na drzewko, które stało w centralnej części
Strefy. Każdy także mógł napisać pocztówkę z hasłem „Dzielmy
się igrzyskami, dzielmy się marzeniami”, aby wysłać ją do kogoś
bliskiego lub dla wybranego reprezentanta do Nankin. Najmłodsi
goście naszej Strefy, wprowadzeni w legendy miasta Nankin,
przygotowywali pocztówki, między innymi zainspirowane wielką flotą admirała Zheng He, kamieniami kwiatowego deszczu,

którego personifikacją jest oficjalna maskotka młodzieżowych
igrzysk – kolorowy Lele.
Piknik na Śląsku
Wiele z tych atrakcji zaoferowaliśmy też w Strefie Idei Olimpijskiej w parku Śląskim we wrześniu. Kolejka do Olimpijskiego
Koła Fortuny znowu była najdłuższa w całej okolicy, każdy mógł
spotkać Pierre'a de Coubertin i przejechać się na jego bicyklu,
a  nagrody w grze „Kampania Olimpijska” oraz w krzyżówce olimpijskiej przyciągnęły tłumy. No i były też kółka olimpijskie, które
każdy mógł samodzielnie nadrukować na bawełnianą torbę i zabrać ze sobą do domu. Z pewnością każdy zabrał też pozytywne
emocje, trochę zdobytej wiedzy oraz wiele fajnych nagród.

27 OLIMPIONIK

PRZED SEZONEM

WAKACJE ŁYŻWIARZA SZYBKIEGO
PODCZAS TEGOROCZNYCH IGRZYSK W SOCZI ŁYŻWIARZE
SZYBCY ZDOBYLI DLA POLSKI NAJWIĘCEJ MEDALI. ZŁOTO
ZBIGNIEWA BRÓDKI, SREBRO DRUŻYNY KOBIET (NATALIA
CZERWONKA, KATARZYNA BACHLEDA-CURUŚ, KATARZYNA
WOŹNIAK, LUIZA ZŁOTKOWSKA) I BRĄZOWY MEDAL
DRUŻYNY MĘSKIEJ (DLA JANA SZYMAŃSKIEGO, KONRADA
NIEDŹWIEDZKIEGO I ZBIGNIEWA BRÓDKI) ODBIŁY SIĘ
ECHEM W KRAJU. CHOĆ ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE TO
ZIMOWA DYSCYPLINA, ZAWODNICY NIE MOGĄ SOBIE
POZWOLIĆ NA LETNIE WAKACJE. SPOTKALIŚMY ICH NA
OBOZIE TRENINGOWYM W INZELL W NIEMCZECH. OTO JAK
WYGLĄDAŁ TAM DZIEŃ NASZEJ KADRY NARODOWEJ...
LUIZA ZŁOTKOWSKA
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7.15-7.4
5

EYOF 2015

ZIMOWY OLIMPIJSKI
FESTIWAL MŁODZIEŻY EUROPY
XII ZIMOWY OLIMPIJSKI FESTIWAL
MŁODZIEŻY EUROPY (EYOF)
VORARLBERG & LIECHTENSTEIN
RUSZA 25 STYCZNIA 2015. TO PIERWSZY
W HISTORII FESTIWAL, KTÓREGO
GOSPODARZEM BĘDĄ DWA PAŃSTWA:
AUSTRIA I KSIĘSTWO LIECHTENSTEIN
MAGDALENA GARLEJ
Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (European Youth Olympic
Festival – EYOF) to pomysł Jacques’a Rogge, który później w latach 2001–2013 był przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). EYOF odbywają się od 1991 roku,
a początkowo nazywały się Olimpijskimi Dniami Młodzieży.
EYOF mają letnią i zimową edycję. Odbywają się pod patronatem MKOl co dwa lata, w których nie ma igrzysk.
Program Festiwalu wzorowany jest na ceremoniale olimpijskim. Jego głównymi celami są: olimpijska edukacja dzieci
i młodzieży, promocja rywalizacji sportowej w duchu fair play,
tolerancji, solidarności, wzajemnego zrozumienia, przyjaźni
i zdrowego życia, motywowanie młodzieży do aktywności sportowej, wspieranie młodych talentów, promocja i prezentacja
regionu oraz państwa.
Patrick Hickey, prezydent Europejskiego Komitetu Olimpijskiego (EOC), powiedział: „Jest coś magicznego we współzawodnictwie młodych zawodników. Jest to szansa oglądania
utalentowanej młodzieży, zanim staną się sławni”.

FOT. SHUTTERSTOCK

EYOF Vorarlberg & Liechtenstein 2015
To pierwszy w historii Festiwal, którego gospodarzem będą
dwa państwa. Weźmie w nim udział około 1500 zawodników
w wieku 14–18 lat z 49 państw zrzeszonych w Europejskim
Komitecie Olimpijskim. Sportowcy będą rywalizować w ośmiu

dyscyplinach i sportach: narciarstwo alpejskie, snowboard,
biathlon, biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska, hokej i łyżwiarstwo figurowe. Oficjalne logo EYOF to
gwiazda, która ma być symbolem energii i radości z rywalizacji sportowej. Jest ona powiązana z marzeniami i dążeniem
do celu. Ponadto ukazuje solidarność i przekraczanie granic. Utworzone jest z dynamicznych elementów, w kolorach
kół olimpijskich. Jeśli dobrze się mu przyjrzeć, zauważymy
wkomponowane w centralnej części logo litery „V” i „L”, które są pierwszymi literami w nazwach miast gospodarzy. Oficjalnym hasłem Festiwalu jest „Rock the Alps!”, które zostało
wybrane podczas internetowego głosowania na oficjalnym
facebookowym profilu. Maskotką Festiwalu będzie świstak
o imieniu Alpy, bo jego domem są Alpy – region, w którym
odbędą się zawody. Reprezentuje on dziką przyrodę, naturę
i dbałość o ochronę środowiska. Mimo że świstaki zapadają
w sen zimowy, on postanowił nie spać i kibicować. Jest maskotką, która uwielbia sport, a w szczególności narciarstwo.
Wy też możecie stworzyć swojego Alpy’ego. Wejdźcie na stronę
www.eyof2015.org w zakładkę maskotka olimpijska. Tam znajdziecie gotowe szablony do kolorowania i wykreujecie własną
maskotkę, z którą możecie się sfotografować i wysłać zdjęcie pod adres office@eyof2015.org lub na profil Facebooka:
www.facebook.com/eyof2015. Zachęcamy do zabawy!!!
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SPORT I ZDROWIE

ODCHUDZANIE
PIĘĆ RAZY DZIENNIE
Twój list [Agnieszka pisała do
Kasi w poprzednim numerz
e „Olimpionika”] mnie natchn
i postanowiłam odmienić swo
ął
je życie! Koniec z obietnicam
i, że od poniedziałku biorę
się za siebie. Tych poniedział
ków było już strasznie dużo
i żaden jakoś nie zaowocow
wielkimi przemianami. Po prz
ał
eczytaniu Twojego listu uw
ierzyłam w to, że jak się chc
naprawdę się da i że trzeba
e, to
to zrobić z głową i powoli, a
nie rzucać się od razu na głę
wodę, bo wtedy właśnie – prz
boką
ynajmniej u mnie – zapał i wia
ra w siebie szybko mijają.
Tak więc wyglądało to u mn
ie tak: zaczęłam od jedzenia
5 posiłków dziennie. Łatwo
było, bo na początku zapom
nie
inałam, że nadszedł czas na
przekąskę. Ustawiłam sobie
zatem przypomnienia w tele
fonie i to podziałało. Mniej wię
cej po 2 tygodniach potrzeba
zjedzenia czegoś pojawiała
się u mnie chwilę przed dźw
iękiem przypomnienia :-)
Pomyślałam, że to bardzo dob
ry znak, bo mój organizm sam
się domaga wejścia na
właściwe tory. Jakoś mnie to
ucieszyło i jeszcze bardziej
uwierzyłam w to, że się uda
Kolejne zmiany przychodziły
!
mi już dużo łatwiej. Okazał
o się, że warzywa 3 razy
dziennie to żaden problem.
Przygotowałam sobie przepi
sy na różne surówki, żeby mi
się nie znudziło, warzywa do
śniadania i kolacji też starała
m się urozmaicać. Wkrótce
zauważyłam zmiany w swo
im wyglądzie. Nie mówię o
samej wadze, bo ta spadała
czas stabilnie, ale o włosac
cały
h, skórze i paznokciach. Też
o tym pisałaś, że byłaś taka
promienna. Ja również tak
miałam! Oczywiście, wszyst
kiemu towarzyszył wysiłek
fizyczny. U mnie nie ma za bar
dzo gdzie jeździć na rolkach
, ale za to jest klub fitness
i zapisałam się na zajęcia. Osi
ągnęłam zamierzony cel i jest
mi z tym fantastycznie,
wyglądam i czuję się super!
Lato jednak kończy się, trochę
się tego boję, bo w wakacje
byłam w ciągłym ruchu, a tera
z zacznie się szkoła i martw
ię się, żeby nie stracić tego,
co udało mi się osiągnąć...
Stworzyłam sobie zatem pla
n działania na jesień i zimę.
Nie chciałam, żeby było to jak
bardzo absorbujące, i żeby
oś
starczyło mi czasu na szkołę
i na życie towarzyskie :-) Dłu
nad tym planem myślałam,
go
bo nie chciałam, żeby miał
więcej niż 5 punktów. Stanęł
1. Jem tylko ciemne produk
o na:
ty zbożowe,
2. Produkty mleczne jem tylk
o naturalne,
3. Piję minimum 1,5 litra wo
dy dziennie,
4. Słodycze – max raz w tyg
odniu,
5. Sport 3 razy w tygodniu
+ WF oczywiście :-)
Ciemne produkty zbożowe,
czyli płatki owsiane lub mu
sli, a nie corn flakes czy jak
słodkie. Makaron ciemny zam
ieś
iast jasnego, ryż ciemny zam
iast białego, no i wszystkie
kasze. Dowiedziałam się, że
produkty ciemne dostarczają
dużo mniej kalorii niż ich
jasne odpowiedniki. Mają one
dużo błonnika pokarmowego
*, którego nasz organizm
nie potrafi strawić, a jak nie
jest strawiony, to nie dostarc
za kalorii, sprytne :-)
Do tego błonnik przyspiesz
a pracę przewodu pokarmow
ego, na dłużej daje uczucie
sytości i oczyszcza nasz org
anizm z różnych toksyn, od
któ
rych często pojawiają
się problemy z cerą. Poza tym
z pewnego źródła wiem, że
produkty te poprawią
wydolność mojego organizm
u, oczywiście, jeśli będę ćw
iczyła. Dużo się ruszałam
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Cześć Agnieszko!

le form aktywności
więcej, spodobało mi się wie
cze
jesz
cie
trak
w
a
i,
jam
przed wakac
i mlecznymi to na początku
coraz lepsza :-) Z produktam
tym
w
być
...
bym
iała
Chc
ej.
fizyczn
się chce schudnąć. Otóż nie
każdy jest zdrowy i dobry, jak
że
,
łam
e.
śla
ow
My
zdr
m.
ie
tak
ięła
są
nac
nie
się
jogurty
bione przeze mnie owocowe
Przykre było odkrycie, że ulu
urcie owocowym są nawet
jog
łym
ma
W
ier.
cuk
ty,
ste
nie
to,
je
kry
h
nic
w
Zło, które się
postawiłam na naturalne
zatem z nich zrezygnować,
iłam
ow
tan
Pos
ru!
cuk
ki
2 łyżecz
słodki smak i teraz nie
bko przestawiłam się na nie
bez cukru. Nawet w miarę szy
kolacji warto pić kefir,
iedziałam się również, że do
wyobrażam sobie innego. Dow
org
z anizm lepiej
spalamy więcej kalorii i nas
ponieważ wtedy w czasie snu
niby mówi się,
zie
piłam bardzo mało. Wszęd
wypoczywa. Wody wcześniej
ale jakoś tak
m,
wie
tym
o
ę wody dziennie i
że trzeba pić minimum butelk
iętam
Pam
ać.
ow
rac
pop
tym
zatem i nad
ży
tylko w teorii. Postanowiłam
zale
w
ojó
wypijanej wody i innych nap
ut
z lekcji biologii, że od ilości
min
30
w
goś
o, że fajniej nauczyć się cze
np. praca mózgu, a wiadom
też
ży
zale
u
zm
ani
org
ego nawodnienia
niż w godzinę. Od prawidłow
zenie, tym
ci, a im szybciej strawione jed
noś
żyw
ia
sprawność trawien
rgia. Same plusy.
szybciej wykorzystana ene
Do decyzji
zapewne nie tylko dla mnie.
Słodycze... Trudna sprawa,
końcu muszę
w
ale
su,
już od jakiegoś cza
o ich rezygnacji dojrzewam
ówkę, że się
wym
łam
mia
ji
okres wakac
ją podjąć ostatecznie. Przez
ej mojej
, ale koniec z tym. Szkoda cał
dużo ruszam, więc mi wolno
,
też
łam
batonem. Zaobserwowa
pracy, żeby zepsuć ją jakimś
iają się
aw
poj
a,
cer
się
czekolady psuje mi
że po zjedzeniu batona lub
pory!
mi
yka
zat
zcz
tłus
ten
ki. To chyba
jakieś przebarwienia, wyprys
wszystko się zmieniło.
z
tera
na myśl o wysiłku, ale
ła
szy
cie
nie
się
bym
dyś
Sport :-) Kie
ego wydzielany jest w dużo
że w trakcie wysiłku fizyczn
,
tym
z
ne
ąza
zwi
oć
pon
to
Jest
i zapisałam się na zajęcia
cia! Jeszcze przed wakacjam
większej ilości hormon szczęś
mi zumba. Też by Ci się
ale najbardziej przypasowała
interwałowy**, a taki
fitness, chodziłam na różne,
cząc :-) Jest to tzw. wysiłek
tań
się,
iczy
ćw
aż
iew
pon
,
spodobała
Po jakimś czasie na tyle
ję i spala najwięcej tłuszczu.
dyc
kon
ia
raw
,
pop
iej
lep
naj
ponoć
tygodniu na razie, ale kto wie
że zaczęłam biegać! Raz w
poprawiła mi się kondycja,
może będzie częściej.
jakieś żywieniowe newsy,
, w grupie siła! Jakbyś miała
em
raz
jmy
ała
dzi
ko,
iesz
Agn
miała jakiś kryzys czy
, co u Ciebie. W razie jakbym
to podsyłaj mi je, informuj też
do Ciebie o wsparcie!
załamanie, będę zwracać się

NAPISAŁA MARTA CHMURA, FOT. SHUTTERSTOCK



Kasia

* BŁONNIK POKARMOWY
SUBSTANCJA WYSTĘPUJĄCA W ŚCIANACH KOMÓRKOWYCH ROŚLIN. ORGANIZM CZŁOWIEKA NIE UMIE TRAWIĆ TYCH
SUBSTANCJI I W ZWIĄZKU Z TYM BŁONNIK PEŁNI W ORGANIZMIE SZEREG FUNKCJI: POMAGA W ODCHUDZANIU,
USPRAWNIA PROCES UCZENIA SIĘ, NA DŁUGO DAJE UCZUCIE SYTOŚCI, POPRAWIA WYGLĄD CERY.
** WYSIŁEK INTERWAŁOWY
POLEGA NA NAPRZEMIENNYM WYKONYWANIU ĆWICZEŃ INTENSYWNYCH Z MNIEJ INTENSYWNYMI. REGULARNY WYSIŁEK
INTERWAŁOWY PRZYSPIESZA SPALANIE TKANKI TŁUSZCZOWEJ I POWODUJE WYRZEŹBIENIE SMUKŁEJ SYLWETKI.
DO TEGO TYPU WYSIŁKÓW NALEŻĄ M.IN.: NIEKTÓRE ZAJĘCIA FITNESS, MARSZOBIEGI (NAPRZEMIENNY BIEG I MARSZ),
JAZDA NA ROWERZE ZE ZMIENNYM TEMPEM.
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KWESTIONARIUSZ
PROUSTA
TO ZESTAW KILKUDZIESIĘCIU PYTAŃ,
KTÓRY KRĄŻYŁ PO XIX-WIECZNEJ
EUROPIE I BYŁ BARDZO POPULARNĄ
FORMĄ ZABAWY SALONOWEJ
Nazwa może trochę zmylić, bo wcale tych pytań nie wymyślił Marcel Proust, autor „W poszukiwaniu straconego
czasu”. Zdarzyło się, że dwukrotnie na zasadzie zabawy
odpowiedział na pytania anonimowego kwestionariusza.
A 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 wydaniu „Olimpionika” do naszego „klubu kwestionariuszowców” dołącza lekkoatleta KONRAD BUKOWIECKI
(ur. 1997), specjalizujący się w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem. To złoty medalista Młodzieżowych Igrzysk
Olimpijskich Nankin 2014 oraz mistrz świata juniorów
z Eugene 2014...
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10

Ulubieni bohaterowie literaccy:
Herkules

11

Ulubieni bohaterowie życia
codziennego:
rodzice

12

Czego nie cierpię ponad
wszystko:
buraków

Moje ulubione zajęcie:
trening

13

Moja dewiza:
trenuj, by być lepszym

5

Moje marzenie o szczęściu:
medal olimpijski

14

6

Co wzbudza we mnie
obsesyjny lęk:
raczej nic :-)

Dar natury, który chciałbym
posiadać:
własne jezioro

15

Obecny stan mojego umysłu:
zmotywowany

7

Kim (lub czym) chciałbym być,
gdybym nie był tym,
kim jestem:
koszykarzem

16

Błędy, które najłatwiej
wybaczam:
błędy ortograficzne

8

Kiedy kłamię:
gdy się czegoś obawiam

17

Największy sukces:
mistrzostwo świata

9

Słowa, których nadużywam:
OK

18

Porażka jest wtedy, gdy:
przegram

1

Główna cecha mojego
charakteru:
waleczność

2

Co cenię najbardziej
u przyjaciół:
szczerość

3

Moja główna wada:
czasami za szybko się poddaję

4

FOT. SZYMON SIKORA

ZRÓB TO SAM

WARTO CZYTAĆ, WARTO OGLĄDAĆ

„PŁYNĘ, JADĘ, BIEGNĘ”
Młodzi, ambitni, dążący do celu bracia dowcipnie opowiadają o swojej
przygodzie ze sportem i triatlonem. Alistair: „wydaje mi się, że jestem zbyt
pulchny jak na biegacza, chyba przestanę jeść frytki i pudding”. Na każdym
kroku podkreślają, że sport ma być przyjemnością: „bieganie kojarzy mi się
ze swobodą, musi ci to sprawiać przyjemność”, i należy uprawiać go w gronie
przyjaciół. Jonathan: „dla mnie jazda na rowerze to znacznie więcej niż pedałowanie. To ekspresja. To dzień z przyjaciółmi. To bogata i cenna kultura”.
Opowiadają, jak ważni są wokół nas ludzie, którzy mobilizują w najcięższych
chwilach. Odwaga, wytrzymałość, walka z bólem, kontuzjami i pogodą to ich
codzienna rzeczywistość.
Książka ma formę luźnej opowieści, co nie przeszkadza, że jest również
bogata w cenne wskazówki treningowe. Dobre rady mistrzów – bądź konsekwentny, trenuj w towarzystwie, stawiaj sobie cel, dbaj o różnorodność,
bądź gotowy na wszystko, ścigaj się tak jak trenujesz, słuchaj swojego ciała,
wykorzystaj każdą możliwość, baw się dobrze – może wykorzystać każdy
z nas w naszym codziennym życiu.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

„DRUŻYNA”
Rok 2014 należy do siatkówki! Polska była gospodarzem FIVB Mistrzostw
Świata w Piłce Siatkowej. Smaczku tej wspaniałej imprezie dodała premiera filmu „Drużyna” w reżyserii Michała Bielawskiego.
Film przedstawia drużynę siatkarzy za kadencji trenera Andrei Anastasiego (2011–2013 trener reprezentacji Polski) i obecnego, którym jest
Stéphane Antiga. Oczywiście, głównymi bohaterami filmu są sami siatkarze, którzy opowiadają, jaką radością, ale i ciężką pracą, jest gra w siatkówkę. Podkreślają, że to najbardziej drużynowy sport ze wszystkich,
w którym nie ma miejsca na indywidualności. By osiągnąć sukces, trzeba
siebie całego oddać drużynie, a pod koniec dnia, po ostatnim treningu,
powinieneś mieć świadomość, że siatkówka nadal sprawia ci przyjemność. To poświęcenie i ogromne wyrzeczenie, na które stać niewielu.
Siatkarze to gladiatorzy, dla których boisko jest areną zmagań, na której
nie zawsze da się zwyciężyć i trzeba umieć pogodzić się z przegraną.
Fantastyczni polscy kibice (których podczas mistrzostw w Polsce chwalił cały świat) są również wśród bohaterów tego filmu. Nigdzie na świecie nie ma takiego dopingu jak w Polsce! Całe rodziny przychodzą na
siatkarskie hale i pokazują, jak można wspaniale i bezpiecznie bawić
się kibicując ukochanej drużynie. Siatkówka łączy w naszym kraju pokolenia, a kibice są ze swoją drużyną na dobre i na złe. Zresztą, jeden
z siatkarzy najtrafniej opisał, czym jest ten sport: „Dopóki ostatnia
piłka nie spadnie na parkiet, może wydarzyć się coś niesamowitego
– to jest właśnie siatkówka!".

MAGDALENA GARLEJ
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KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nazwisko autora, od którego nazwano kwestionariusz z pytaniami,
na które odpowiadał Konrad Bukowiecki
dyscyplina, w której gospodarzem MŚ 2014 była Polska
jedna z zawodniczek sztafety 4x100 m, która podczas igrzysk
olimpijskich w Tokio (1964) wywalczyła złoty medal
w jakim mieście odbył się 16. Piknik Olimpijski
imię 19-latka, który podczas igrzysk w Tokio (1964) zapalił znicz
olimpijski
króluje na śniadaniu u łyżwiarzy szybkich
jedna z dwóch nowych dyscyplin, które po raz pierwszy zostaną
rozegrane podczas Igrzysk XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016
dokończ nazwę: Towarzystwo Gimnastyczne...
gospodarzami XII Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży
w 2015 roku będą Liechtenstein i...

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

miasto-gospodarz II Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich
jedna z konkurencji triatlonu
ulubiony bohater literacki Konrada Bukowieckiego
imię oficjalnej maskotki XII Zimowego Olimpijskiego Festiwalu
Młodzieży w Voralberg i Liechtenstein 2015
nazwisko bohaterów biografii „Płynę, jadę, biegnę”
imię konia, na którym Adam Królikiewicz wywalczył brązowy medal
podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu (1924)
pierwsza nazwa siatkówki
tytuł filmu, który polecamy w tym wydaniu „Olimpionika”

OPRACOWAŁA
MAGDALENA GARLEJ

OPISZ KRÓTKO HASŁO Z KRZYŻÓWKI:

Spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów. Odetnij (lub skseruj) stronę z rozwiązaną krzyżówką i prześlij
z dopiskiem „Konkursy Olimpionika” do 31 grudnia 2014 roku na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
Laureatami krzyżówki z poprzedniego wydania „Olimpionika” zostali: Anna Dacewicz i Mateusz Cieślik. GRATULUJEMY!
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UWAGA!

KONKURS!

ZOSTAŃ
MISTRZEM
PIÓRA

Polski Komitet Olimpijski serdecznie zaprasza
do udziału w XXV „Konkursie na opowiadania
olimpijskie im. Jana Parandowskiego”, który jest
najstarszym konkursem na utwór prozatorski
w Polsce. W 2009 roku Międzynarodowy Komitet
Olimpijski (MKOl) uznał go za jedną z najlepszych
na świecie inicjatyw edukacyjnych organizowanych
przez narodowe komitety olimpijskie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Od 1989 roku
do PKOl nadesłano około 15 tys. opowiadań,
w których autorzy poruszali m.in. tematy
dotyczące walki z chorobą, nadziei, wytrwałości
w dążeniu do celu, przyjaźni, pozytywnej
motywacji oraz walki z dopingiem.
Każdą edycję konkursu wieńczy pięknie
wydana książka z cyklu „Olimpijczycy – artyści”.
Więcej informacji od grudnia 2014
na naszej stronie internetowej:

www.olimpijski.pl

ZAPRASZAMY!

OFERTA
EDUKACYJNA
CENTRUM
EDUKACJI
OLIMPIJSKIEJ

Centrum Edukacji
Olimpijskiej PKOl (CEOl)
zaprasza zorganizowane grupy
dzieci i młodzieży
do udziału
w bezpłatnym programie edukacyjnym,
skierowanym do wszystkich szkół
i jednostek oświatowo-wychowawczych.
Zapraszamy we wtorki,
środy i czwartki w godzinach:
10.00, 12.00 i 14.00

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”
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 znajduje się 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 powyższą ofertą CEOl.

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

