NR 2 (16) 2015

pismo edukacyjne Polskiego Komitetu Olimpijskiego

ISSN 2299-9051

OD REDAKCJI

W numerze
4

I IGRZYSKA EUROPEJSKIE
BAKU 2015

6

NA FALACH ETERU

10

KARTULI EYOF

12

KULTURA KIBICOWANIA

16

POKÓJ DZIĘKI SPORTOWI

17

RADOŚĆ Z WYSIŁKU

18

KITESURFING JEST DLA KAŻDEGO!

22

17. PIKNIK OLIMPIJSKI

23

WARTO CZYTAĆ

24

STĄD DO STAROŻYTNOŚCI

25

KWESTIONARIUSZ PROUSTA

26

CZY ZNASZ MASKOTKI IGRZYSK?

27

SPRAWDZIAN OLIMPIJSKI

28

UKRYTE MIASTA

29

JAKA TO DYSCYPLINA?

30

INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

33

KRZYŻÓWKA

Drodzy Czytelnicy!
Wkrótce wakacje, podczas których zapewne
nie zabraknie atrakcji. Jednak nie dla wszystkich
będzie to czas wypoczynku. Już 12 czerwca historyczne
wydarzenie: I Igrzyska Europejskie, których gospodarzem
będzie stolica Azerbejdżanu – Baku. Wystartuje
w nich blisko 6000 zawodników (w tym 213 z Polski)
w 20 dyscyplinach olimpijskich. Ciekawostką jest,
że wśród nich będzie kilka nowych, jak koszykówka
drużyn 3x3, plażowa piłka nożna, aerobik, karate i sambo.
Kilka tygodni później – od 26 lipca do 1 sierpnia
– odbędzie się po sąsiedzku XIII Olimpijski Festiwal
Młodzieży Europy. Jego gospodarzem jest Tbilisi, stolica
Gruzji. Będzie w nim rywalizować młodzież z 49 krajów
w wieku 14–18 lat. Przy okazji obu tych imprez chcieliśmy
Wam przybliżyć miejsca, w których one się odbędą.
Gdy przywołujemy sportowe wydarzenia, od razu
myślimy o kibicowaniu. Zapewne niewielu będzie
miało taką okazję, więc trzeba zdać się na transmisje
i relacje. I tu pojawia się rola sprawozdawcy sportowego.
To trudny zawód, opierający się na osobowości i wiedzy
komentatora. Takich z prawdziwego zdarzenia jest coraz
mniej, a mistrzem wśród nich był Bohdan Tomaszewski...
Zajęliśmy się też w tym numerze „Olimpionika”
standardami kibicowania, bo wcale dla kibiców nie jest
oczywiste, kiedy przekracza się granice.
Wprowadzając Was w wakacyjny nastrój, wraz
z Karoliną Winkowską, dwukrotną mistrzynią świata,
będziemy przekonywać, że kitesurfing uprawiać
każdy może, należy się tylko do tego odpowiednio
przygotować. Dla amatorskiego kitesurfingu nie
potrzeba aż tak trudnych wietrznych akwenów, których
szukają „zawodowcy”.
A na koniec niespodzianka, chociaż zajmuje ona
obszerną część tego „Olimpionika”. Chcemy Was bowiem
rozruszać nie tylko fizycznie, ale również intelektualnie.
Przygotowaliśmy quizy, zadania na spostrzegawczość
i sportowo-olimpijską wiedzę oraz test na ustalenie
swojej sprawności fizycznej. Mamy też dla Was konkurs
z supernagrodami na sportowe FOTOSTORY. Zachęcamy
do lektury „Olimpionika” od deski do deski!

Redakcja
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WYDARZENIA

Na I Igrzyskach Europejskich
w Baku w 20 dyscyplinach
olimpijskich wystąpi około
6000 zawodników, w tym
213 reprezentantów Polski

I IGRZYSKA EUROPEJSKIE
BAKU 2015
PODCZAS 41. ZJAZDU EUROPEJSKIEGO
KOMITETU OLIMPIJSKIEGO W 2012 ROKU
ZAPADŁA DECYZJA O ORGANIZACJI IGRZYSK
EUROPEJSKICH. W DNIACH 12–28 CZERWCA
2015 ROKU W STOLICY AZERBEJDŻANU
– BAKU ODBĘDĄ SIĘ HISTORYCZNE
PIERWSZE IGRZYSKA EUROPEJSKIE

W I Igrzyskach Europejskich w Baku przewidziany jest udział
6000 zawodników w 20 dyscyplinach olimpijskich, wśród
których są sporty całkiem nowe, jak koszykówka drużyn 3x3,
plażowa piłka nożna, aerobik, karate i sambo. W 12 sportach
będzie można zdobyć już kwalifikację do Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 roku. W Baku Polskę będzie reprezentować 213 zawodników.
Nazwa państwa – Azerbejdżan – pochodzi od dwóch słów: „ogień”
i „strażnik”. Jedna z pierwszych nazw tego kraju brzmiała Aturpatakan, którą tłumaczy się jako miejsce, gdzie przechowuje się
święty ogień. W odległości 27 km od centrum Baku znajduje się
Yanar Dag, czyli Płonąca Góra, której zbocza nieustannie płoną
od ponad 1000 lat. Sprawia to wydobywający się gaz, który pod
wpływem minieksplozji tworzy ognisty krajobraz. Ze względu
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KATARZYNA DEBERNY

na bogate złoża ropy naftowej oraz duże jej wydobycie, z rozsianych po całym kraju rafinerii wydobywają się roztańczone języki
ognia, palące się dzień i noc. W kulturze i folklorze Azerbejdżanu
motyw ognia ma bardzo silne znaczenie.
I Igrzyska Europejskie będą miały oczywiście olimpijską
oprawę. Szczęście zawodnikom przyniosą maskotki: gazela
o imieniu Jeyran oraz upodobniony do człowieka owoc granatu
o imieniu Nar. Odzwierciedlają azerską tradycję i naturę. Gazela
jest gatunkiem chronionym, zamieszkuje rejony od gór Kaukazu
aż po brzegi Morza Kaspijskiego. Dlatego Jeyran stała się symbolem azerskiego piękna oraz ambasadorką sportowych wartości
w kulturze Azerbejdżanu. Pełna gracji i szyku, ma zwrócić uwagę turystów na tradycję i folklor. Natomiast uśmiechnięty Nar,
„urodził się i wychował” w regionie Göyçay, który słynie z uprawy granatów. Lubi więc słońce i powietrze, jest pełnym życia
i energii ludkiem, uprawia wiele sportów, w czym pomaga jego
azerska osobowość, tj. pewność siebie, radość współzawodnictwa i niezależność.
Głównym elementem i motywem graficznym tych zawodów jest
drzewo granatu, które w kulturze azerskiej oznacza jedność.
W gałęzie drzewa wplecione są symbole dziedzictwa narodowego oraz dyscyplin sportowych, objętych programem igrzysk
europejskich. Autorem projektu jest artysta Gary Holt, który ma
bogate doświadczenie w tworzeniu wizualizacji towarzyszących
wydarzeniom sportowym. Uczestniczył m.in. w tworzeniu grafik
przy okazji igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

Już 12 czerwca na Stadionie Narodowym w Baku
zapłonie znicz podczas ceremonii otwarcia igrzysk

Nasza srebrna medalistka z 2008 roku w kolarstwie górskim
(MTB) Maja Włoszczowska znalazła się w gronie ambasadorów
I Igrzysk Europejskich. Oprócz niej ten zaszczyt spotkał także
wielu zawodników z innych krajów, m.in. niemieckiego tenisistę stołowego Dimitrija Ovtcharova, grecką szablistkę Vassilikę Vougioukę, irlandzką pięściarkę Katie Taylor oraz duńskiego
kajakarza Holtena Poulsena. Maja jest również polską reprezentantką na igrzyska w Baku oraz jedną z najlepszych zawodniczek
na świecie.
Z okazji I Igrzysk Europejskich odbywa się sztafeta ze świętym ogniem po 60 regionach Azerbejdżanu. Wystartowała
26 kwietnia ze świątyni w regionie Ateshgah. Po 47 dniach, pokonawszy 5500 km, święty ogień dotrze do Baku i 12 czerwca zapali
znicz na stadionie podczas ceremonii otwarcia igrzysk.
Życzymy naszej reprezentacji powodzenia!
Zapraszamy na stronę I Igrzysk Europejskich Baku 2015:
http://www.baku2015.com/
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relacji radiowej odnieśli fascynujące wrażenie współuczestniczenia w widowisku. Sukces transmisji sprawił, że od tej
pory wszystkim wielkim wydarzeniom sportowym (i nie tylko
sportowym) towarzyszył mikrofon.
W Polsce początkowo relacje z rywalizacji sportowej przekazywali spikerzy, którzy nie specjalizowali się w tej tematyce. Pierwszym sprawozdawcą, a ściślej sprawozdawczynią
z zawodów sportowych była Ada Arztówna-Jampolska-Madalińska. W 1927 roku przeprowadziła relację z międzynarodowych narciarskich mistrzostw Polski w Zakopanem. Transmisja została zrealizowana przy siarczystym mrozie oraz tłumie
ciekawskich gapiów napierających na strategiczne punkty
obsługi radiowej.
Od początku lat 30. przy radiowych mikrofonach coraz częściej zasiadali wyspecjalizowani znawcy dyscyplin sportowych. Z Polskim Radiem chętnie współpracował m.in. Janusz
Kusociński, mistrz olimpijski z 1932 roku. Wielokrotnie był
wsparciem dla sprawozdawców w czasie zawodów lekkoatletycznych. Już w tym początkowym okresie rozwoju radia rozważano, jaką rolę powinien przyjąć

NA FALACH
ETERU

sprawozdawca sportowy,
jakie stoją przed nim zadania. Świadczyło to o ogromnym
poczuciu odpowiedzialności pracowników nowego medium.
Przy czym polscy sprawozdawcy bardzo rzadko mieli okazję uczyć się od swoich zagranicznych kolegów, nie mieli
wzorców, przecierali szlaki. Sporadyczność transmisji i ograniczony czas na poszczególne relacje sprawiały, że wciąż
na nowo czuli się w swej pracy jak nowicjusze i za każdym

Mecz Pucharu Davisa z Wielką Brytanią na kortach Legii,
komentuje dla Polskiego Radia Bohdan Tomaszewski.
Warszawa, 15–17 maja 1947

Bohdan Tomaszewski zmarł w Warszawie 27 lutego
2015 roku, miał 93 lata. W młodości wyczynowo uprawiał
tenis. Podczas okupacji działał w Związku Walki Zbrojnej
(później Armii Krajowej). Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Karierę dziennikarską rozpoczął w 1946 roku. Dwa
lata później zajął się tematyką sportową. Był sprawozdawcą
z dwunastu letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. Miał
okazję relacjonować wydarzenia wielu dyscyplin sportowych, kojarzony był jednak najczęściej z tenisem, lekką atle-
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polska radiofonia
stawiała pierwsze kroki. „Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480...” – tak brzmiały słowa dziennikarki Janiny
Sztompkówny, które 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17
popłynęły po raz pierwszy w eter. Kilka lat wcześniej, po raz
pierwszy na świecie regularne nadawanie programu radiowego rozpoczęło się w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Niemalże od razu Amerykanie zaczęli organizować
transmisje fonii z miejsc ważnych zdarzeń. Pół roku po wprowadzeniu relacji „na gorąco” tematem transmisji stała się po
raz pierwszy rywalizacja sportowa – pojedynek bokserski
o tytuł mistrza świata pomiędzy broniącym tytułu rosłym
Amerykaninem Jackiem Dempseyem i dominującym w Europie, smukłym Francuzem Georges’em Carpentierem. Obok
ringu, przy mikrofonie zasiadł amerykański dziennikarz Andrew White, który dał dokładną, sugestywną relację z tego,
co działo się w trakcie pojedynku. Po trzynastu minutach
zaciekłej walki obwieścił zwycięstwo Amerykanina przez
nokaut. Po raz pierwszy kibice śledzący rywalizację dzięki

BOHDAN TOMASZEWSKI (1921–2015)

FOT. PAP

OLGA CYGAN

razem przystępowali do zadania z ogromną mobilizacją.
Po wojnie kierownik Działu Sportowego Polskiego Radia
spisał żelazne zasady obowiązujące w pracy sprawozdawcy
sportowego:
– słuchacze nie powinni zauważać obecności sprawozdawcy,
– należy wiernie opisywać zdarzenia,
– mówiący nie może narzucać swych ocen i przekonań,
– poziom emocji musi być proporcjonalny do wydarzeń – należy pamiętać, że jest to tylko sport, a na świecie dzieją się
rzeczy ważniejsze i bardziej przejmujące,
– nie należy silić się na przepowiadanie wyników,
– należy opisywać nie tylko przebieg rywalizacji, ale również
warunki na obiekcie, atmosferę, reakcje sędziów, trenerów
i kibiców – słuchacz chciałby zobaczyć wszystko, zdając się
na oczy sprawozdawcy,

tyką i kolarstwem. Kiedy młody Bohdan Tomaszewski grał
w tenisa jako junior na warszawskich kortach,

FOT. PAP

„TO JUŻ KONIEC EPOKI”, „DLA
DZIENNIKARZY SPORTOWYCH BYŁ
IKONĄ”, „WPROWADZIŁ INNY WYMIAR
KULTURY I SŁOWA” – TAK ZACZYNAŁY
SIĘ INFORMACJE PRASOWE PO
ŚMIERCI BOHDANA TOMASZEWSKIEGO,
KOMENTATORA SPORTOWEGO, POETY
MIKROFONU, PROPAGATORA TENISA...

Pierwszą polską
sprawozdawczynią
z zawodów sportowych
była Ada Arztówna-Jampolska-Madalińska.
W 1927 roku relacjonowała
międzynarodowe narciarskie
mistrzostwa Polski
w Zakopanem

RADIOWY I TELEWIZYJNY KOMENTATOR SPORTOWY, PUBLICYSTA, AUTOR KSIĄŻEK
(M.IN.: „ROMANTYCZNE MECZE”, „ŁĄCZYMY SIĘ ZE STADIONEM”, „KARIERA Z KOLCAMI”)
I SCENARIUSZY FILMOWYCH. W MŁODOŚCI ZNAKOMITY TENISISTA, ŻOŁNIERZ AK, UCZESTNIK
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (PS. „MAŁY”). PRACĘ KOMENTATORA SPORTOWEGO ZACZYNAŁ
OD RELACJI Z ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, KTÓRE KOMENTUJE SIĘ TRUDNO, GDYŻ
JEDNOCZEŚNIE ODBYWA SIĘ WIELE KONKURENCJI – TE DOŚWIADCZENIA POMOGŁY MU
W TWORZENIU ZNAKOMITEGO WARSZTATU DZIENNIKARSKIEGO. BOHDAN TOMASZEWSKI
MIAŁ OGROMNĄ WIEDZĘ O SPORCIE, KOMENTOWAŁ ZE ZNAWSTWEM, PIĘKNĄ POLSZCZYZNĄ.
NAJCZĘŚCIEJ ZASIADAŁ W LOŻACH PRASOWYCH TURNIEJÓW TENISOWYCH. ODZNACZAŁ
SIĘ WSZYSTKIMI CECHAMI NIEZBĘDNYMI DLA DOBREGO SPRAWOZDAWCY: PUNKTUALNY,
SPOSTRZEGAWCZY, ODPORNY FIZYCZNIE I PSYCHICZNIE, W SWOICH RELACJACH PODKREŚLAŁ
PONADCZASOWĄ WARTOŚĆ SPORTU. URODZIŁ SIĘ I WYCHOWAŁ W POLSCE, DOPIERO CO
WYZWOLONEJ Z ZABORÓW, GDY PATRIOTYZM NIE BYŁ PUSTYM SŁOWEM. REPREZENTOWAŁ
TYP PRZEDWOJENNEGO DŻENTELMENA – NIE POCHWALAŁ BRUTALIZACJI SPORTU
I BRAKU DYSKRECJI W SPORTOWYCH MEDIACH, OPOWIADANIA O PRYWATNYM ŻYCIU
SPORTOWCÓW. JAKO SPRAWOZDAWCA SPORTOWY ZADEBIUTOWAŁ W POLSKIM RADIU
W 1947 ROKU, W LATACH 1956–1980 W RADIU I TELEWIZJI KOMENTOWAŁ 12 IGRZYSK
OLIMPIJSKICH LETNICH I ZIMOWYCH. ZDOBYWCA WIELU NAGRÓD ZA PRACĘ
ZAWODOWĄ, M.IN.: ZŁOTEGO PIÓRA DZIENNIKARZY SPORTOWYCH STOWARZYSZENIA
DZIENNIKARZY POLSKICH I ZŁOTEGO MIKROFONU, W 2005 ROKU ZOSTAŁ ODZNACZONY
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.
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– w relacji trzeba podkreślać zachowania wynikające z szacunku i braterstwa, piętnować przykłady naruszeń zasady
fair play, ponieważ audycja jest świetną okazją do propagowania kultury fizycznej i jej wychowawczych wartości.
Aby przygotować się do relacji, sprawozdawca zbierał materiały historyczne dotyczące rozgrywek. Przed zawodami
kontaktował się z zawodnikami, aby poznać ich nastawienie.
Studiował przepisy, program imprezy sportowej. Zbierał informacje o przeciwnikach, sprawdzał, jak wyglądają, w jaki
sposób poprawnie wymawiać ich nazwiska. Zdany był na
siebie, ponieważ w połowie XX wieku środowisko sportowe
nie dbało o to, żeby dostarczać z wyprzedzeniem informacje
o rozgrywanych zawodach czy startujących zawodnikach.
Sprawozdawcy stawali przed zadaniami, które kryły wiele
pułapek. Jednym z największych wyzwań komentatorskich
przez całe dekady był kolarski Wyścig Pokoju. Wykreowany na najważniejszą imprezę sportową roku, cieszył się
ogromnym zainteresowaniem społecznym i politycznym.
Do majowej imprezy co roku przygotowywała się cała Polska. Pośpiesznie łatano dziury w jezdniach, odnawiano budynki, wieszano hasła propagandowe. Każdego dnia miliony
radiosłuchaczy z zapartym tchem śledziły zmagania kolarzy.
Tempo dziennikarskiej pracy przy wyścigu było ogromne,
a wieloetapowa trasa rozciągnięta poza polskie granice.
Trudno było zorientować się w przebiegu rywalizacji dziesiątek cyklistów z różnych krajów. Po kilkunastu dniach zawodów skomentowanie finiszu było jak Himalaje sprawozdania
sportowego – zwarty, pędzący peleton utrudniał rozpoznanie
zawodników. Nie było możliwości monitorowania zmian akcji
na trasie. Sprawozdawca, który pojawiał się na mecie chwilę
przed zawodnikami, w jednej sekundzie musiał zorientować
się w sytuacji i oddać przebieg finiszowej walki. Po długiej
transmisji, na sam koniec miał za zadanie przedstawić efekt
obliczeń klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Oczywiście, nie miał wówczas do pomocy komputera...
Jednym ze sprawozdawców, który przez lata pracował przy
radiowych transmisjach z Wyścigu Pokoju, był Bohdan
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Radio wciąż dzielnie broni
standardów dziennikarstwa
sportowego. Barwne,
obrazowe opowiadanie
o wszystkich aspektach
rywalizacji pozostawia
miejsce dla wyobraźni
oraz interpretacji słuchaczy

Bohdan Tomaszewski w rozmowie z Anną Rogowską,
brązową medalistką olimpijską w skoku o tyczce.
Warszawa, Centrum Olimpijskie, 6 listopada 2004

Tomaszewski. Wielu słuchaczom do dziś dźwięczą w uszach
wypowiadane przez niego słowa:
„Halo, halo, tu helikopter...”
od których rozpoczynała się relacja z lotu ptaka. Tomaszewski mówił pięknym głosem, z nienaganną dykcją. Zawsze
dbał o poprawność wypowiedzi. Kochał radio z wzajemnością. Z najnudniejszego wydarzenia sportowego potrafił
uczynić spektakl, każde relacjonowane przez niego słowo
nabierało głębi, barw, znaczenia. Eksponował humanistyczne wartości sportowego starcia. Miał szacunek dla rywali
– z tą samą uwagą mówił o zwycięzcy, jak i o przegranym.

Będąc prawdziwym
dżentelmenem,
Bohdan Tomaszewski
nie pochwalał postępującej
brutalizacji sportu

FOT. PAP

Bohdan Tomaszewski jako
sprawozdawca sportowy
zadebiutował w Polskim
Radiu już w 1947 roku.
W latach 1956–1980 w radiu
i telewizji komentował
12 igrzysk olimpijskich
letnich i zimowych. Słynął
z nienagannej dykcji

W latach 60. minionego wieku Tomaszewski zaczął komentować sport także w Telewizji Polskiej. W relacjach wyróżnił się tym, że potrafił milczeć. Eksponował najważniejsze
momenty i budował napięcie. Kiedy biegacze na ostatniej
prostej toczyli zaciętą walkę, mówił: „popatrzmy...”, zostawiał widzów pod wrażeniem tego, co widać było na ekranie.
Umiejętnie wykorzystywał walory nowego medium, jakim
była telewizja – dla niej stawał się komentatorem, a w radiu
pozostawał sprawozdawcą.
Radio natomiast nie uznaje ciszy, dlatego sprawozdawca
nieprzerwanie prowadzi monolog, nie pozwalając, by słuchacze odchodzili od odbiorników. W telewizji komentator
przede wszystkim dodaje wypowiedzi uzupełniające do tego,
co wszyscy widzą.
Tomaszewski w młodości bardzo dużo czytał, lubił między
innymi barwny język Sienkiewicza. Ubolewał, że współcześni komentatorzy mało czytają. Żonglują informacjami,
które czerpią z wielu źródeł, ale odnosi się wrażenie, jakby nie rozumieli prawdziwych walorów sportu. Faktycznie,
w porównaniu z erą epickich komentarzy Tomaszewskiego,
przeżywanie wydarzeń sportowych przez współczesnych
dziennikarzy wydaje się karłowate. Szczególnie dotyczy to
telewizyjnego komentarza sportowego, w którym mówiący
nadużywają impresji i proroctw, eksponują własną obecność. Podgrzewają emocje w przesadny sposób, narażając
się tym mocniej na wpadki. Język ich wypowiedzi jest ubogi, powtarzają się te same zwroty. To już nie są opowieści,
ale bojowe zawołania graniczące z histerią. Razi też całkowita koncentracja komentatorów na zwycięstwie, a nie na
dramacie walki. Takie nastawienie psuje wizerunek sportu.
Radio, które blisko od wieku pozostaje tym samym medium,
wciąż dzielnie broni standardów dziennikarstwa sportowego.
Obrazowe opowiadanie o wszystkich aspektach rywalizacji
jest bogatsze w znaczenia. Pozostawia miejsce dla wyobraźni i interpretacji słuchaczy. Gdy na stadionie olimpijskim oko
kamery szuka łatwej sensacji, warto choćby od czasu do czasu posłuchać, jak na falach eteru płynie komentarz niewidzialnego sprawozdawcy. Jeśli gdzieś, to tylko tam może się
objawić następca Bohdana Tomaszewskiego...

DO ŚMIECHU, DLA REFLEKSJI...
PRZEBIEG RYWALIZACJI MOŻE ZMIENIĆ SIĘ
W UŁAMKU SEKUNDY, A KOMENTATOR MUSI REAGOWAĆ
BŁYSKAWICZNIE. TEMPO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
I EMOCJONALNE ZAANGAŻOWANIE MÓWIĄCEGO POWODUJĄ,
ŻE W KOMENTARZ SPORTOWY WPADAJĄ BŁĘDY
I PRZEJĘZYCZENIA. WPADKI KILKU SPRAWOZDAWCÓW,
JAK TE PONIŻEJ, NA DŁUGO POZOSTAJĄ W PAMIĘCI...
– TRENER SPOJRZAŁ NA ZEGAREK, ŻEBY DAĆ SWOIM
PODOPIECZNYM OSTATNIE WSKAZÓWKI.
– JAK PAŃSTWO WIDZICIE, NIC NIE WIDAĆ W TEJ MGLE.
– NA BOISKO WSZEDŁ NIEROZGRZANY PIECYK.
– DOBRE OKAZJE MOŻNA POLICZYĆ NA PALCU.
– OTO GŁÓWNA BROŃ ZAGŁĘBIA: MALEŃKI, RUDY SĄCZEK.
– PATRZĄ, PRZECIERAJĄC SZEROKO OCZY.
– BRACIA-BLIŹNIACY FRANK I RONALD DE BOEROWIE,
Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ GRA W BARCELONIE.
– HENRYK WARDACH TO STARY WYJADACZ PARKIETÓW.
– TO NIE BYŁ BŁĄD – TO BYŁ WIELBŁĄD.
– MAM NADZIEJĘ, ŻE PO ZAMROŻENIU PIŁKARZ NADAL BĘDZIE
NADAWAŁ SIĘ DO GRY.
– MÓWIĘ SAMPRASOWI, ŻEBY MOCNIEJ LIFTOWAŁ PIŁKĘ. ALE
ON NIE SŁUCHA. ALE JAK MA MNIE SŁUCHAĆ,
SKORO MNIE NIE SŁYSZY.
– GRECY PRZY PIŁCE, A KONKRETNIE WARZYCHA.
– CZARNOSKÓRY TETTEH BYŁ NAJJAŚNIEJSZĄ POSTACIĄ TEGO
MECZU.
– TRZY MINUTY, CZYLI ZATEM OKOŁO 100 SEKUND.
– DO TEJ FAZY, W KTÓREJ PRZEGRYWAJĄCY PRZEGRYWA,
MAMY JESZCZE TROCHĘ CZASU.
– BANASIK… BANASZAK… BANASIAK KONKRETNIE.
– MOŻNA TO WYCZYTAĆ Z WYRAZU TWARZY KONIA,
GDY JEST ZBLIŻENIE.
– FRANCUZ RATUJE RESZTKI TWARZY.
– ZAWODNICY UZUPEŁNIAJĄ PRZY LINII BOCZNEJ BOISKA
PIERWIASTKI ŚLADOWE.
– CHOCIAŻ JEST OBROŃCĄ, PODRYWA SWOICH KOLEGÓW.
– TE UPAŁY PRZYPOMINAJĄ CZŁOWIEKOWI, W JAKIEJ CZĘŚCI
SKŁADA SIĘ Z WODY.
– POLAK WALCZY Z MURZYNEM – TO TEN W CZERWONYCH
SPODENKACH.
– PIŁKA Z JAKIMŚ TAKIM POZNAŃSKIM SMUTKIEM
ZATRZEPOTAŁA W KOSZU OLIMPII.
– CÓRKA JUŻ WIE, KTÓRY JEST TATA W SENSIE ŻUŻLA.
– BRAK WYCZUCIA PERCEPCJI PRAWEJ NOGI.
– JADĄ. CAŁY PELETON, KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY,
PEDAŁ KOŁO PEDAŁA.
– SIEDZI KOŁO MNIE JUŻ OD CZTERECH LAT TRENER LESZKA
BLANIKA.
– TRENER BELGÓW TO TEN PAN W OKULARACH NA PAŃSTWA
OKULARACH.
– POPATRZMY WSPÓLNIE Z TELEWIZORAMI.

9 OLIMPIONIK

WYDARZENIA

KARTULI* EYOF
IWONA MARCINKIEWICZ
W stolicy Gruzji – Tbilisi – od 26 lipca do 1 sierpnia odbędzie
się XIII EYOF, w którym udział weźmie ponad 3800 sportowców w wieku 14–18 lat. Reprezentanci 49 europejskich krajów
będą rywalizować w 9 dyscyplinach sportowych: judo, tenisie,
gimnastyce artystycznej, kolarstwie, lekkoatletyce, pływaniu,
siatkówce, piłce ręcznej i koszykówce.
Młodzi zawodnicy zostaną zakwaterowani w wiosce olimpijskiej zbudowanej nad „Tbiliskim Morzem”, które jest w rzeczywistości ogromnym, sztucznym jeziorem, jednym z ulubionych
przez mieszkańców miejsc odpoczynku i rekreacji. Na terenie
wioski, oprócz dziewięciu nowoczesnych budynków przeznaczonych do zamieszkania przez sportowców wraz z trenerami i sztabem organizacyjnym, powstanie również strefa
„fun zone”, w której będzie można zrelaksować się lub aktywnie spędzić wolny czas. Zawody odbędą się w zmodernizowanych lub nowo wybudowanych obiektach, spełniających

FOT. SHUTTERSTOCK

DZIĘKI INICJATYWIE JACQUES'A ROGGE,
DZISIAJ BYŁEGO JUŻ PRZEWODNICZĄCEGO
MKOl, CO DWA LATA ODBYWAJĄ SIĘ
OLIMPIJSKIE FESTIWALE MŁODZIEŻY EUROPY
(EYOF). WZOROWANE SĄ NA CEREMONIALE
OLIMPIJSKIM I MAJĄ BYĆ DLA MŁODZIEŻY
PERSPEKTYWĄ STARTU W SENIORSKICH
IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH. W 2015 ROKU
ODBYŁA SIĘ JUŻ ZIMOWA EDYCJA FESTIWALU,
PRZED NAMI EDYCJA LETNIA

wszystkie wymogi i standardy. Warto tutaj wymienić: Mziuri
Tennis Courts – nowoczesny obiekt dla tenisistów z dziewięcioma kortami zewnętrznymi i dwoma pod dachem, z 700-osobową widownią na centralnym korcie, New Swimming Pool
– z 50-metrową pływalnią i trybunami dla 3000 widzów oraz
specjalnie wybudowany w nowoczesnej dzielnicy Tbilisi stadion lekkoatletyczny z widownią dla 3000 kibiców, na którym
odbędą się pierwsze Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych
w Lekkoatletyce w 2016 roku.
Skoro EYOF ma być przedsmakiem igrzysk olimpijskich,
nie może podczas nich zabraknąć olimpijskich ceremoniałów
otwarcia i zamknięcia, z płonącym zniczem włącznie. Sztafeta z pochodnią olimpijską, zaprojektowaną z wykorzystaniem
tradycyjnych gruzińskich emblematów, zanim dotrze do Tbilisi,
przebiegnie przez wszystkie regiony kraju, rozpoczynając swoją
drogę 26 maja w Batumi, w Dzień Niepodległości Gruzji.
Oficjalną maskotką XIII Europejskiego Festiwalu Młodzieży Europy będzie ptak P.E.A.K.Y, którego imię to kombinacja dwóch
słów: „peak” (szczyt) i „youth” (młodość). P.E.A.K.Y związany
jest z legendą o powstaniu Tbilisi, według której król Wachtang
Gorgasali wybrał się na polowanie, podczas którego ustrzelił
kaczkę w locie. Ptak wpadł do jeziora. Gdy myśliwi chcieli go
wyłowić, okazało się, że woda jest gorąca, a zdobycz prawie
ugotowana. Zdziwiony tym król Gorgasali przyjrzał się uważ-

nie okolicy – malowniczym, pokrytym lasami stokom górskim
i żyznej dolinie. Oczarowany pięknem tego miejsca nakazał założyć tu miasto, któremu – z powodu licznych ciepłych źródeł
– nadano nazwę „Tbilisi”, pochodzącą od gruzińskiego słowa
„tbili” – ciepły.
EYOF będzie dla młodych zawodników również okazją do zwiedzenia Tbilisi – od ponad 1500 lat stolicy Gruzji, zwanej perłą
Kaukazu. Dziś w tej metropolii żyje 1/4 ludności państwa, czyli
około 1,3 mln ludzi. Od stuleci skupia się tu życie gospodarcze
i kulturalne kraju. Malownicze położenie, oryginalne zabytki
oraz gościnni ludzie tworzą niepowtarzalną atmosferę orientalnej metropolii, leżącej na pograniczu Europy i Azji. Dzisiejsze
Tbilisi zasługuje na miano europejskiego miasta. Nie brakuje tu
schludnych ulic, zadbanych skwerów, ekskluzywnych restauracji czy hoteli o światowym standardzie. Podczas zwiedzania
można liczyć na sympatię i zainteresowanie Gruzinów, którzy
są bardzo gościnnym narodem, chętnie zapoznającym przyjezdnych z bogatą historią i kulturą swojego kraju. Przed podróżą
warto zajrzeć do słownika polsko-gruzińskiego. Gruzini, zdając
sobie sprawę ze stopnia trudności nauki ich języka, szczególnym szacunkiem darzą tych, którzy znają choć kilka słów.
Naszej, mamy nadzieję jak najliczniejszej, reprezentacji, życzymy powodzenia i wspaniałej, sportowej przygody w Tbilisi.
Gaumardżos!**.
* Kartuli (gruz.) – gruziński
** Gaumardżos! (gruz.) – powodzenia!
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Hymn czy przyśpiewka?
Warto zwrócić uwagę na rolę hymnu. Najczęściej jest on
odgrywany oficjalnie – rozpoczyna mecze piłki nożnej,
siatkówki, koszykówki, a w konkurencjach indywidualnych
towarzyszy dekoracji zwycięzcy. Bywa jednak również wykonywany spontanicznie przez kibiców – choćby przy okazji
zawodów odbywających się w terminach bliskich patriotycznych rocznic.
Podczas hymnu państwowego obowiązuje stosowne zachowanie – śpiewa się go i słucha zawsze na stojąco, należy
zdjąć nakrycie głowy. Tymczasem zdarzają się sytuacje,
kiedy ta uroczysta pieśń traktowana jest jak zwykła stadionowa piosenka, intonowana pomiędzy „My chcemy gola”
a „Polska – biało-czerwoni”. Ma na celu wsparcie zawodników, ale czy na pewno w odpowiedniej formie? Pamiętajmy więc, że hymn – podobnie jak flagę – należy traktować
z odpowiednim szacunkiem.

KULTURA KIBICOWANIA
BEZ KIBICÓW TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE
WSPÓŁCZESNY SPORT. CHOĆ KIBICOWANIE
TO ZJAWISKO POZYTYWNE, WARTO
ZASTANOWIĆ SIĘ NAD ROLĄ FANÓW
W SPORTOWYCH WIDOWISKACH.
CZY CZASAMI NIE POSUWAMY SIĘ
W NASZYM ZAANGAŻOWANIU ZBYT DALEKO?
MICHAŁ POLAKOWSKI
Nie chodzi oczywiście o słowną oraz – co gorsza – fizyczną
agresję, bo tę należy jednoznacznie i bezwzględnie potępić.
Na wyzwiska i przemoc nie powinno być miejsca na sportowych arenach. Niestety, ich całkowite wyeliminowanie
trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić...

Na trybunach często zdarzają się jednak również budzące
wątpliwości zachowania wynikające z braku wystarczającej refleksji, lecz przecież mające u podstaw dobre chęci.
Warto zwracać na nie uwagę, by promować właściwe wzorce
kibicowania.
Flaga czy transparent?
Obchodzony corocznie 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej sprzyja zastanowieniu nad stosunkiem polskich
kibiców do symboli narodowych. Na niemal wszystkich zawodach i meczach, w których występują reprezentanci Polski, trybuny pełne są fanów z biało-czerwonymi flagami.
Na większości kibice wypisują nazwy rodzinnych miejscowości czy hasła mające zagrzewać zawodników do walki. „Starachowice”, „Bytów z biało-czerwonymi”, „Tutaj lata nasz
mistrz świata” – podobnych przykładów można zaobserwować bardzo wiele. Co ciekawe, taka moda dotyczy niemal

Na fladze nie powinno umieszczać się napisów ani
rysunków! Poważne naruszenie szacunku dla flagi grozi
grzywną lub pozbawieniem wolności na 1 rok (art. 137
Kodeksu karnego). Niestety, kibice często nieświadomie
profanują naszą flagę, pisząc na niej nazwy miejscowości,
z których pochodzą, lub hasła zagrzewające sportowców
do walki o zwycięstwo. To działanie nielegalne, ponieważ
flaga państwowa jest chroniona prawem i nie można
na niej dokonywać żadnych zmian.

Kibic na piedestale...
Kibicowanie towarzyszy sportowi naturalnie i nieodłącznie, na każdym niemal poziomie – od szkolnych zawodów,

Godło RP umieszcza się na stroju reprezentacji kraju,
reprezentacji olimpijskiej oraz paraolimpijskiej zgodnie
z przepisami Ustawy o sporcie.
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wyłącznie polskich kibiców (podobnie zachowują się jeszcze
Anglicy podczas meczów piłkarskiej kadry).
Choć podkreślanie więzi ze sportowymi reprezentantami
własnego narodu jest oczywiście wskazane, to wyrażanie go w ten sposób budzi już wątpliwości. Flaga to jeden
z najważniejszych narodowych symboli, który powinniśmy
szanować, a nie „ozdabiać” różnymi hasłami, choćby z najlepszymi intencjami.

Flaga jest jednym
z najważniejszych symboli
narodowych, dlatego nie
powinno się umieszczać
na niej żadnych napisów
czy rysunków. Poważne
naruszenie szacunku
dla flagi grozi grzywną,
a nawet pozbawieniem
wolności na rok
13 OLIMPIONIK
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FLAGA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
– KOLOR BIAŁY I CZERWONY JAKO BARWY PAŃSTWOWE
POLSKI ZOSTAŁY WPROWADZONE PRZEZ PARLAMENT
7 LUTEGO 1831 ROKU. NASZE BARWY NARODOWE
WYWODZĄ SIĘ OD HERBU KRÓLESTWA POLSKIEGO,
KTÓRYM BYŁ ORZEŁ BIAŁY NA CZERWONEJ TARCZY.
FLAGA BIAŁO-CZERWONA JAKO SYMBOL PAŃSTWOWY
ZOSTAŁA UZNANA PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ W 1919 ROKU,
CZYLI ROK PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI.
– POLSKĄ FLAGĄ PAŃSTWOWĄ JEST PROSTOKĄTNY PŁAT
TKANINY O BARWACH RP.
– JEDYNYM GODNYM SPOSOBEM ZNISZCZENIA ZUŻYTEJ
FLAGI JEST JEJ NIEPUBLICZNE SPALENIE.
– OD 2004 ROKU 2 MAJA JEST DNIEM FLAGI
RZECZYPOSPOLITEJ.

Niepokoi jednak, że niektórzy fani uważają się za... ważniejszych od samych sportowców. Na pierwszym planie stawiają
swój udział w widowisku, a zamiast wsparcia dla zawodnika
lub drużyny, prezentują postawę roszczeniową. Nieważna
jest idea współzawodnictwa i rywalizacji, wysiłek, walka
z własnymi słabościami i ograniczeniami – czyli istota sportu. Liczy się tylko suchy wynik, którego wręcz wymagamy
i z niego rozliczamy.
Czy sami bylibyśmy zadowoleni z takiego traktowania?
...ale nie od początku
Wygórowanym oczekiwaniom towarzyszy często „droga
na skróty” – najbardziej wymagający bywają fani, których
interesuje dopiero końcowa faza rywalizacji, bezpośrednia
walka o medal czy awans. Kibic, który był z zawodnikiem
od początku, obserwował wysiłek potrzebny do pokonywania kolejnych szczebli eliminacji, będzie zapewne mniej
skłonny do „rozliczania” go z samego rezultatu, a doceni
zaangażowanie, nawet jeśli ostatecznie nie uda się osiągnąć
upragnionego celu. Tak właśnie powinniśmy wspierać tych,
którym kibicujemy.
Strefa ciszy
Chcąc wspierać ulubionego zawodnika, musimy również
poznać specyfikę danej dyscypliny sportu, bo przecież

Prawdziwy kibic wie,
że każda dyscyplina sportu
ma swoją specyfikę,
a co za tym idzie: także
sposób dopingowania.
W konkurencjach, które
wymagają skupienia, nie
można dekoncentrować
zawodnika zbędnym hałasem

FOT. SZYMON SIKORA

kiedy dzieci dopingowane są przez rodziców i kolegów,
po mistrzostwa świata i igrzyska olimpijskie, obserwowane przez wielotysięczne, a nawet milionowe rzesze ludzi.
Gdy czasem zdarza się, że w ramach kary mecz musi odbywać się bez udziału publiczności, zawodnicy narzekają
na brak odpowiedniej atmosfery i podkreślają, jak istotne
jest dla nich wsparcie widzów.

nie zawsze doping wygląda tak samo. Podczas meczów piłki nożnej, siatkówki, koszykówki albo piłki ręcznej doping
trwa właściwie bez przerwy i jest bardzo żywiołowy. Fani
skoków narciarskich często wyposażeni są w plastikowe trąby, których sympatycy innych dyscyplin nie akceptują. Jednak pewne dyscypliny wymagają od fanów zupełnie innego
zachowania – ciszy. Ta potrzebna jest lekkoatletom i pływakom przez kilkadziesiąt sekund przed samym startem,
by mogli lepiej się skoncentrować. Z kolei podczas meczów
tenisowych cisza jest jeszcze powszechniejsza – towarzyszy zawodnikom nie tylko przed serwisem, lecz często także
podczas całej wymiany. Dopiero zdobycie punktu kwitowane
jest owacją i oklaskami. Nie lekceważmy tych niepisanych
reguł i szanujmy je, bo nasze energiczne okrzyki, mające
zagrzewać sprintera, pływaka lub tenisistę do walki, mogą
odnieść skutek zupełnie odwrotny.
Właściwie pojmowane kibicowanie niesie ze sobą same korzyści – zarówno dla zawodników, którzy zyskują wsparcie
i jeszcze większą motywację, jak i dla fanów, przeżywających
wielkie sportowe emocje. Promowanie odpowiednich wzor-

Z KARTY OLIMPIJSKIEJ 1933 ROKU
PIERRE DE COUBERTIN

CZY JESTEŚ PRAWDZIWYM SPORTOWCEM?
JAKO ZAWODNIK
ZASTANÓW SIĘ:
1. CZY STARTUJESZ W ZAWODACH PRZEDE WSZYSTKIM
DLA SAMEGO SIEBIE I DOBREJ ZABAWY?
2. CZY PODCZAS STARTU WAŻNE JEST DLA CIEBIE DOBRO
TWOJEJ DRUŻYNY, A NIE TYLKO WŁASNE?
3. C
 ZY WYKONUJESZ POLECENIA TWOJEGO TRENERA
I KAPITANA DRUŻYNY BEZ DODATKOWYCH PYTAŃ
I ZBĘDNEGO KRYTYCYZMU?
4. C
 ZY BEZ DYSKUSJI AKCEPTUJESZ DECYZJE SĘDZIEGO?
5. WOLAŁBYŚ PRZEGRAĆ WSZYSTKO CZY WYGRAĆ,
NIE PRZESTRZEGAJĄC ZASAD „FAIR PLAY”?
JAKO WIDZ
1. CZY POTRAFISZ NAGRODZIĆ BRAWAMI DOBRE ZAGRANIE
DRUŻYNY LUB ZAWODNIKA, KTÓRYM NIE KIBICUJESZ?
2. CZY WYGWIZDUJESZ SĘDZIEGO, Z KTÓREGO DECYZJĄ
SIĘ NIE ZGADZASZ?
3. C
 ZY CHCESZ, ABY ZWYCIĘSTWO BYŁO PO STRONIE
TWOJEGO FAWORYTA, NAWET JEŚLI NA TO NIE
ZASŁUGUJE?
4. C
 ZY ZDARZA CI SIĘ KŁÓCIĆ Z KIBICAMI PRZECIWNEJ
DRUŻYNY LUB ZAWODNIKA?
TERAZ JUŻ WIESZ, JAK BYĆ PRAWDZIWYM SPORTOWCEM.
JEŚLI JESZCZE NIM NIE JESTEŚ, SPRÓBUJ JESZCZE RAZ.

ców kibicowania jest szczególnie ważne wśród młodego pokolenia, które przyswaja wartości, takie jak szacunek, tolerancja
czy wytrwałość, a także uczy postawy fair play.

CZY WIESZ, ŻE...
– ORZEŁ BIAŁY, BIAŁO-CZERWONE BARWY I MAZUREK DĄBROWSKIEGO SĄ SYMBOLAMI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OTACZANIE TYCH SYMBOLI CZCIĄ I SZACUNKIEM JEST PRAWEM
I OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO OBYWATELA POLSKI ORAZ WSZYSTKICH ORGANÓW PAŃSTWOWYCH,
INSTYTUCJI I ORGANIZACJI. SYMBOLE RP POZOSTAJĄ POD SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ PRAWNĄ.
– FLAGĄ PAŃSTWOWĄ JEST TAKŻE FLAGA Z UMIESZCZONYM POŚRODKU BIAŁEGO PASA
GODŁEM RP (NA PODSTAWIE USTAWY O GODLE, BARWACH I HYMNIE RZECZYPOSPOLITEJ).
– FLAGA Z GODŁEM NIE JEST DOPUSZCZONA DO UŻYTKU PRYWATNEGO.
JEST ZAREZERWOWANA DLA WOJSKA (POZA GRANICAMI KRAJU), PLACÓWEK
DYPLOMATYCZNYCH, STATKÓW (JAKO BANDERA), RÓWNIEŻ DLA CYWILNYCH
SAMOLOTÓW PODCZAS LOTÓW ZA GRANICĘ.
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Z HISTORII OLIMPIZMU

SPORT I ZDROWIE

POKÓJ DZIĘKI
SPORTOWI

Wybór tej daty nie jest przypadkowy. Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju obchodzony jest w rocznicę rozpoczęcia pierwszych
nowożytnych igrzysk olimpijskich. U podstaw tego święta leży
idea, że sport jest skutecznym narzędziem zmian społecznych.
Jak mawiał Pierre de Coubertin, którego już dobrze znacie, „sport
ma siłę burzącą przeszkody”, jest mostem pomiędzy narodami
dla skutecznego rozwoju sportu na świecie, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży. Sport służy człowiekowi i pokojowi na świecie, przede wszystkim dlatego, iż złe emocje zaprowadzone
na stadiony olimpijskie ulegają oczyszczeniu. Złość przestaje być
zła, a agresja zamienia się w spokój.
Dzięki wysiłkom Pierre’a de Coubertin, dokładnie 121 lat temu,
6 kwietnia 1894 roku, został powołany Międzynarodowy Ko-
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mitet Olimpijski. Dążenie do pokoju na świecie oraz pokojowe
rozwiązywanie konfliktów było od zawsze misją MKOl, a sam
Coubertin często powtarzał, że igrzyska olimpijskie promują
pojednanie pomiędzy ludźmi i narodami. „Aby się szanować,
trzeba się wpierw poznać” – to wzajemnemu poznaniu i szacunkowi igrzyska olimpijskie najlepiej służą. Coubertin uważał także, że wybór co cztery lata innego miasta-gospodarza
igrzysk gwarantuje różnorodność kulturową, a to ważny warunek pokoju na świecie.
Sport nie rozwiąże problemów świata, jednakże na pierwszy
rzut oka widać, że sportowcy bardzo rzadko dyskryminują się
nawzajem i podczas współzawodnictwa nie zwracają uwagi na
polityczną niezgodę swoich państw. Na jednym podium z uśmiechem stają sportowcy o różnym kolorze skóry, pochodzeniu albo
wyznaniu religijnym. Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju
i Pokoju jest więc wezwaniem do działania, radości uprawiania
sportu, zabawy związanej ze współzawodnictwem oraz udziałem
w najróżniejszych zawodach i obozach sportowych.

RADOŚĆ
Z WYSIŁKU
FOT. LESZEK FIDUSIEWICZ

KATARZYNA DEBERNY

W jedynej w Polsce Szkole Podstawowej im. Pierre’a
de Coubertin odbyła się akademia szkolna m.in. z okazji
Międzynarodowego Dnia Sportu dla Pokoju i Rozwoju.
Dzieci przypomniały ideę budowania lepszego świata
dzięki sportowi oraz wkład swojego patrona w rozwój
nowożytnych igrzysk olimpijskich

FOT. MIROSŁAW ZAREMBA

DECYZJĄ ORGANIZACJI NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH (ONZ) ORAZ
MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU
OLIMPIJSKIEGO (MKOl), KAŻDEGO
ROKU NA CAŁYM ŚWIECIE 6 KWIETNIA
CELEBROWANY JEST MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ SPORTU DLA ROZWOJU I POKOJU

Lekkoatleta Jacek Wszoła
nie kryje radości
z udanego skoku.

KIM JEST OLIMPIJCZYK? WEDŁUG
BARONA PIERRE’A DE COUBERTIN
„PIERWSZYM WARUNKIEM NA STANIE SIĘ
OLIMPIJCZYKIEM JEST BYCIE RADOSNYM”.
PODCZAS UPRAWIANIA SPORTU ORAZ
ZDROWEJ RYWALIZACJI WYDZIELAJĄ SIĘ
HORMONY SZCZĘŚCIA, TZW. ENDORFINY
KATARZYNA DEBERNY

Wielu sportowców marzy o udziale w igrzyskach
i o medalu olimpijskim. Gdy te marzenia się spełniają,
mówi się o nich – olimpijczycy. Jednakże bycie olimpijczykiem to nie tylko status społeczny sportowca.
To także postawa życiowa, która przede wszystkim
charakteryzuje się radością ze wszystkiego, co się robi.
W historii polskiego sportu jest wielu zawodników, którzy uprawiali bądź uprawiają sport con amore (z łac.
z miłości), jak mówiła pierwsza polska złota medalistka olimpijska – Halina Konopacka. „Sportu bez entuzjazmu nie rozumiem. Z potrzeby, na chłodno można
uprawiać gimnastykę zdrowotną – w sporcie potrzebny
jest zapał. Uprawiać sportu od niechcenia – nie można. Znudzona twarz zawodnika na treningu to dowód,
że trenować nie umie. Nie będzie też zbierał plonów
swej pracy” – komentowała. Pod wpływem wysiłku
fizycznego w organizmie człowieka zachodzą liczne
zmiany. Organizm produkuje wiele dodatkowych hormonów niezbędnych do pracy i odbudowy, ale najfajniejsze z nich to endorfiny, tzw. hormony szczęścia. Wydziela się także adrenalina, która motywuje człowieka
do walki. Dowodem na to są słowa Haliny Konopackiej,
iż zawsze „radość z uprawiania sportu przemienia się
w entuzjazm, który dodawał mi odwagi”.
Każdy z nas ma szansę być radosnym i już dziś rozpocząć olimpijskie życie.
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KITESURFING
JEST DLA KAŻDEGO!
Niedługo rozpoczynasz nowy sezon kitesurfingowy. Przerwa
wakacyjna, choć w środku zimy, nie była taka długa...
Tak, chociaż się nią delektuję, bo niedawno odniosłam sukces
– ukończyłam studia licencjackie w Anglii na kierunku humanistyka ze specjalnością francuskiego i angielskiego. Teraz robię
sobie przerwę i jest to najwspanialszy moment mojego życia!
Do tej pory to było trudne, bo ciągle tylko treningi, zawody,
wyjazdy, studia, co miesiąc musiałam pisać jedną lub dwie prace zaliczeniowe. To wymęczyło mnie psychicznie i fizycznie.
Studiowałam w oparciu o edukację online, czyli korzystałam
z wykładów internetowych oraz innych treści udostępnianych
w internecie. Wcale nie było lekko...

KITESURFING MIAŁ ZASTĄPIĆ WINDSURFING
W KONKURENCJACH ŻEGLARSKICH PODCZAS IGRZYSK
LETNICH W RIO DE JANEIRO W 2016 ROKU. NIESTETY,
TEN PLAN UPADŁ, A ZATEM MISTRZA OLIMPIJSKIEGO W TEJ
KONKURENCJI NA RAZIE MIEĆ NIE BĘDZIEMY. MAMY ZA TO
KAROLINĘ WINKOWSKĄ – DWUKROTNĄ MISTRZYNIĘ ŚWIATA!
ROZMAWIA KATARZYNA DEBERNY
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FOT. KUBA WINKOWSKI

Jak w Twoim wykonaniu łączy się naukę i sport?
Dla mnie zawsze priorytetem był kitesurfing i sport. Szkoła
była drugorzędną sprawą. Najpierw więc szłam na trening,
a na naukę był czas wieczorem. Siedziałam nad komputerem
jak na egzekucji. Po każdym treningu ważny jest odpoczynek,
a ja rezygnowałam z niego, by się uczyć. Ponadto trening
na świeżym powietrzu i na słońcu jest bardziej męczący niż ten
w sali gimnastycznej lub siłowni.
W kitesurfingu osiągasz bardzo dużo. Jesteś dwukrotną mistrzynią świata i pięciokrotną mistrzynią Polski. Jakie teraz
stawiasz sobie cele sportowe?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Jak byłam młodsza, zawsze
moim marzeniem było zwycięstwo, ale miałam pod górkę.
A to przydarzyła mi się awaria sprzętu, a to kontuzja, nigdy nie
byłam pierwsza... To przecież naturalne, że jeździmy na zawody
po to, aby zwyciężać. Skoro zwycięstwo jest osiągalne, to każdy sportowiec o nim marzy. Startowałam w Pucharze Świata
już 6 lat i na początku nie było to takie łatwe. W 2012 roku
zdobyłam pierwsze mistrzostwo świata i pomyślałam: „O rany!
I co teraz?”. To było trudne pytanie. Spełniłam swoje marzenie. Zwycięstwo było procesem wymagającym zaangażowania,
czasu i pracy. Kolejny Puchar Świata to było już zadanie. Teraz
wracam do punktu zero. Mam trochę inne marzenia, których
jednak nie zdradzę. Trzeba odważyć się formułować swoje
marzenia, wtedy troszkę łatwiej je zrealizować.

...tym bardziej że patrzyłaś na dziewczyny z Brazylii i USA,
które pod domem mają wodę i wiatr, a Ty pochodzisz z Warszawy, gdzie nie ma tych możliwości. Jednym słowem: osiągnęłaś
bardzo dużo. Jak to się robi?
Tak się składa, że moja rodzina zawsze była związana z wodą,
z windsurfingiem. Rodzice wozili mnie i brata co weekend nad
polskie morze, bo tata od zawsze był zapalonym wind- i kitesurferem. Tak sobie myślę, że rzeczy, które są nieosiągalne na
pierwszy rzut oka, dzięki własnemu wysiłkowi zyskują większą wartość i sprawiają więcej radości, gdy się je osiągnie.
Kitesurfing nigdy nie stał się dla mnie rutyną, chyba przez to,
że mam do niego ograniczony dostęp. W całej Hiszpanii, na Tarifie,
w królestwie kite’a, jest tylko jedna dobra zawodniczka. Poza tym
jest wiele czynników, które decydują o zwycięstwie: technika,
przygotowanie fizyczne i psychiczne oraz zaangażowanie. Walerian Smolana – mój trener – mówi, że trzeba koncentrować się
na różnych aspektach sportu, nawet tych z pozoru nieistotnych.
Mówisz o różnych aspektach sportu. A jakie one są w przypadku kitesurfingu?
Jest w nim wiele konkurencji i jeszcze więcej można wymyślić.
Kitesurfing dzieli się ze względu na rodzaj deski, którą ma
się pod nogami. Jest więc deska do freestyle’u z wiązaniami

„Jest wiele czynników,
które decydują
o zwycięstwie:
technika, przygotowanie
fizyczne i psychiczne
oraz zaangażowanie”
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do wakeboardingu – ja mam właśnie taką. Jest też deska
z footstrapami do dużych wyskoków. Są deski, które mogą
płynąć tylko w jedną stronę, na których pływa się wave. Dwa
razy większa deska, ale ze statecznikami potrzebna jest do
wyścigów (racingu), jest też deska do speedów, czyli testów
prędkości. Ostatnio pojawiła się nowość – deska z foilem,
czyli takim specjalnym „kilem”, który powoduje, iż pod wpływem prędkości deska unosi się nad wodą. Jest także kilka
osób na świecie, pływających na desce bez żadnych dodatków, której używa się do wakeskate’a, czyli do robienia takich
trików, jakie się robi na deskorolce.
Przy takiej różnorodności kitesurfingu pozostajesz wierna
freestylowi?
Tak, bo czuję, że na desce do freestyle’u mam wiele do powiedzenia, wiem, nad czym pracować, więc nie może mi się nudzić.
W innych konkurencjach nie za bardzo wiem, co i jak trenować,
więc nie jest to dla mnie takie interesujące.
Freestyle polega na robieniu trików. Ile ich masz w swoim
repertuarze?
Bardzo dużo, bo wszystkie triki można ze sobą połączyć, tworząc nowe manewry. Gdy zaczynałam, to miałam taką strategię,
„Kitesurfing nigdy nie stał się dla mnie
rutyną" – mówi Karolina Winkowska.

„Sport jest związany ze mną
od dzieciństwa. Uprawiałam
narciarstwo, snowboard,
żeglarstwo, windsurfing,
jazdę konną, łyżwiarstwo,
pływanie i tenis. (...) Nie
znam żadnego sportowca,
który byłby marudą”

jest straszny tylko na początku. Na plaży wszystko fruwa, drzewa szumią i gną się we wszystkie strony. W głębi duszy mam
poczucie, że to jest to, co lubię, więc zaprzyjaźniam się z każdymi
warunkami – takie mam podejście. Poza tym jestem z Warszawy, gdzie nie ma żadnych warunków, więc gdziekolwiek pojadę,
to mi się podoba.
Co dał Ci sport?
Sport jest związany ze mną od dzieciństwa. Uprawiałam narciarstwo, snowboard, żeglarstwo, windsurfing, jazdę konną, łyżwiarstwo, pływanie, tenis. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć,
że był dobrą szkołą i przygotował mnie do życia. W sporcie są
zwycięstwa i przegrane, trzeba walczyć i trenować. W życiu
można wszystko osiągnąć, o ile włoży się w to trochę wysiłku.
Poza tym sport to zdrowie i szczęście! Nie znam żadnego sportowca, który byłby marudą. Każdy, kto uprawia sport, jest szczęśliwy. Sport powinien uprawiać każdy, chociaż niektórym może
być ciężko. Na początku zawsze jest trudno, ale jak się przebrnie
przez taki moment totalnego zmęczenia, to czeka nas radość
i przyjemność. Nigdy nie lubiłam biegać, ale w zeszłym roku mój
trener rozpisał trening biegowy. Pierwsze dwa tygodnie pytałam siebie: co to jest za sport? Gdy się jednak nauczyłam biegać,
zrozumiałam, o co w nim chodzi, to odkryłam czystą przyjemność z takiego wysiłku.

że uczyłam się jednego triku dziennie. Teraz uczę się jednego
manewru rocznie, gdyż są bardzo skomplikowane i trudne.
Wracając do predyspozycji psychicznych kitesurfera – czy tego
sportu trzeba się bać?
Niektórzy się boją. Jednak według mnie to sport bezpieczny, chociaż jest nazywany sportem ekstremalnym. Gdyby był niebezpieczny, to nie uprawiałoby tego sportu aż tyle osób. Można tylko
wpaść do wody. Moja mama woli kitesurfing od jazdy na rowerze.
Latawiec ma pewną siłę, ale po przejściu kursu kitesurfingowego
nikt nie powie, że jest to niebezpieczny sport.
Ile trzeba mieć lat, żeby zacząć uprawiać kitesurfing?
To jest sprawa bardzo indywidualna, bo każdy inaczej rośnie.
Mam znajomych, którzy przygotowali sprzęt dla swoich czteroletnich dzieci. Ja zaczęłam, gdy miałam 14 lat. Kiedyś sprzęt nie
był tak dopracowany i różnorodny jak dzisiaj, teraz z pewnością
jest o wiele łatwiej. W Polsce najlepsze warunki do uprawiania
kitesurfingu panują na Półwyspie Helskim i w Rewie, gdzie jest
płytko, wiatr nie jest porywisty, nie ma zafalowania, więc nauczyć można się bardzo szybko i przyjemnie.

Czy w Polsce jest dużo dziewcząt uprawiających
kitesurfing?
Tak, w tegorocznym Pucharze Świata Polki startują we freestyle’u, racingu oraz w wave. Poza tym kitesurfing jest dla dziewczyn bardzo przyjaznym sportem. To nie jest sport siłowy. Żeby
opanować deskę i latawiec, trzeba trochę sprytu i damskiego podejścia do sprawy. Mężczyźni traktują go siłowo. Takie „po męsku” przyciąganie drążka do siebie powoduje, że latawiec generuje więcej mocy. Na kursach kitesurfingowych można zobaczyć
mężczyzn siłujących się z latawcem, który ich wyrywa z wody
i lecą „na łeb, na szyję”. Dziewczyny trzymają drążek lekko,

Puchar Świata to cykl przystanków. Jak to wygląda?
Punkty w zawodach zbieramy przez cały rok. O zwycięstwie decydują ostatnie zawody. Kilka razy zdarzyło się już tak, że czołowi
zawodnicy walczyli do ostatniej chwili. Ostatni pojedynek więc
jest decydujący. Dwa lata temu to było jedno z moich genialniejszych zwycięstw, pierwszych, ale też przykładem walki do samego końca, bo zwyciężyłam dziesiętnymi punkta.
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Kitesurfing już raz był propozycją na igrzyska olimpijskie.
Czy ma jeszcze szansę stać się sportem olimpijskim?
Myślę, że ma i byłby to bardzo dobry ruch Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego. Freestyle raczej nie wejdzie, bo dolny
limit wiatru to 15 węzłów i często też musi być płaska woda,
a nie wszystkie spoty (miejsca) mogą spełnić te warunki.
Ale już racing, czyli wyścigi, to całkiem realna sprawa. Chociaż jest walka kultur kite- i windsurferów o byt na igrzyskach,
na pewno dałoby się je pogodzić. Przecież w zimowych igrzyskach jest narciarstwo i snowboard.
Jakie masz podejście do życia?
Kocham sport, kocham kitesurfing, lubię to, co robię. Nigdy z tego
nie zrezygnuję, bo to jest sport, który można uprawiać do końca
życia. Chcę w życiu robić wszystko, by być szczęśliwą.

KAROLINA WINKOWSKA
WIEK: 25 LAT
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: WARSZAWA
FOT. KUBA WINKOWSKI

SPORT: KITESURFING – FREESTYLE
FOT. KUBA WINKOWSKI

Jak zorganizowane są zawody?
Zawody składają się z pojedynków każdy z każdym. Taka walka trwa 7 minut. Płyniemy jednocześnie, w tym czasie mając
12 prób, z czego 5 najlepszych trików jest punktowanych. Każde
zawody są inne, ze względu na warunki, siłę i charakter wiatru,
zafalowanie duże lub małe, pływy morskie. O zwycięstwie nie
decydują tylko umiejętności techniczne, ale też znajomość akwenu. Są miejsca, w których wykonanie 12 manewrów graniczy
z cudem, ledwo można zrobić tych 5 punktowanych. Silny wiatr

na prostych rękach, dzięki czemu lepiej czują latawiec, kontrolują go. Podchodzą do sprawy technicznie, a nie siłowo.

SUKCESY SPORTOWE: PUCHAR POLSKI (2006, 2008–2011), PUCHAR ŚWIATA (2012, 2014)
ULUBIONA MUZYKA: WSZYSTKO, CO PODRZUCĄ ZNAJOMI
ULUBIONA KSIĄŻKA: BIOGRAFIE SPORTOWCÓW M.IN. „OPEN” ANDRE AGASSIEGO
LUB „BEZ OGRANICZEŃ” TRIATHLONISTKI CHRISSIE WELLINGTON
SPOSÓB NA ŻYCIE: BYĆ SZCZĘŚLIWĄ
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WARTO CZYTAĆ... NA WAKACJACH

17. PIKNIK
OLIMPIJSKI

DROGA DO SUKCESU
WAKACJE SPRZYJAJĄ CZYTANIU. POLECAMY DWIE KSIĄŻKI, KTÓRE NIE UNIKAJĄ
TRUDNYCH TEMATÓW I MOGĄ BYĆ DLA WAS ŻYCIOWĄ INSPIRACJĄ
OLGA CYGAN, KATARZYNA DEBERNY

TRADYCYJNIE PIKNIK OLIMPIJSKI ODBYWA SIĘ
W PARKU KĘPA POTOCKA W WARSZAWIE. TO MIEJSCE
W SOBOTĘ, 23 MAJA 2015 ROKU, ZAMIENI SIĘ
W WIELOBARWNY ŚWIAT SPORTU I OLIMPIZMU,
A PRZEDE WSZYSTKIM WYBORNEJ ZABAWY

SERWUJ, ABY WYGRAĆ

Novak Djoković
Wydawnictwo Bukowy Las Spółka z o.o.
Książka tenisisty Novaka Djokovicia pokazuje, że bycie otwartym
na nowe rozwiązania i słuchanie swojego organizmu to droga
do mistrzostwa. Dotyczy to każdej dziedziny.
Djoković opowiada o najtrudniejszych momentach dzieciństwa,
które spędził w bombardowanym Belgradzie, i o szalonym pragnieniu serbskiego 6-latka, by zostać tenisowym numerem 1
na świecie. Przypomina swoją drogę na szczyt, w którą, jak się
później okazało, wybrał się z niepotrzebnym bagażem. Obciążeniem, które uniemożliwiało mu wykorzystanie w pełni własnego
potencjału, wywoływało problemy z oddychaniem, gorszą koncentrację i inne dolegliwości, była... nieodpowiednia dieta! Djoković uwielbiał pieczywo, makaron i pizzę z rodzinnej restauracji,
ale okazało się, że jego organizm nie toleruje pszenicy. Opisany
w książce niezwykły zbieg zdarzeń spowodował, że Djoković
zmienił sposób odżywiania. Najpierw wyeliminował z posiłków
zboże. Już po dwóch tygodniach stał się lżejszy, szybszy, lepiej
się czuł i koncentrował. W krótkim czasie z dobrego tenisisty, który wielokrotnie przegrywał najważniejsze mecze, stał się najlep-

KATARZYNA DEBERNY, TOMASZ PIECHAL
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Nicola Keegan
Wydawnictwo W.A.B

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

ale przede wszystkim w Strefie Idei Olimpijskiej, w której tradycje
i historia Azerbejdżanu będą przeplatały się z zabawą i sportem.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowują między innymi:
– „Radość wysiłku” – gry i zabawy nawiązujące do tradycyjnych
azerskich sportów.
– „ Wartości olimpijskie” – zabawa edukacyjna w oparciu o tablice magnetyczne, na których każdy stworzy własną opowieść
o sporcie, a przy tym pozna część olimpijskiej historii.
– „Legendy i historie Baku” – możliwość poznania kultury Azerbejdżanu poprzez udział w tworzeniu piknikowych plakatów.
– Malowanie kół olimpijskich oraz azerskich wzorów na bawełnianej torbie, którą każdy może zabrać do domu.
– Olimpijskie Koło Fortuny – zabawa quizowa w radosny
sposób sprawdzająca wiedzę.
W każdym konkursie na uczestnika czeka spotkanie z maskotkami I Igrzysk Europejskich oraz wiele niespodzianek. 17. Piknik
Olimpijski to wielkie święto sportu, które w swoim rozległym programie ma około 40 stanowisk, na terenie których organizatorzy
przygotowują niezliczoną ilość konkursów i gier. Do wygrania
10 000 nagród! Zapraszamy!

FOT. ELŻBIETA MOORE

Piknik Olimpijski to zawsze niezliczone atrakcje sportowe, gry
i zabawy dla wszystkich. Nikt nie jest za młody, ani za stary, żeby
doskonale z nami się bawić. Organizatorami 17. Pikniku są Polski
Komitet Olimpijski przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędem Dzielnicy Żoliborz.
W tym roku tematem przewodnim imprezy będą I Igrzyska Europejskie w Baku, podczas których 213 polskich sportowców
już w czerwcu będzie walczyć o historyczne pierwsze medale.
Jednym z ciekawszych wydarzeń będzie Bieg Warszawa – Baku:
2550 km to odległość, która w prostej linii dzieli Warszawę
od stolicy Azerbejdżanu. Bieg startuje o godzinie 9.00, w towarzystwie zaproszonych biegaczy oraz znanych osobistości świata
sportu, kultury i polityki dzięki bieżniom dobiegniemy do miasta
gospodarza I Igrzysk Europejskich. Poza tym na Pikniku będzie
możliwość rywalizowania z naszymi mistrzami w wielu dyscyplinach (patrz mapka na 2. stronie „Olimpionika”). Atrakcje czekać
będą również w boksach Centralnego Ośrodka Sportu, Muzeum
Sportu i Turystyki, Nadziei Olimpijskich, w Strefie Fair Play,

Spor towa powieść, która
może zainspirować przede
wszystkim dziewczęta. Książka opowiada o młodej amerykańskiej pływaczce, która
zdobyła wiele olimpijskich
medali i wielokrotnie biła rekordy świata.
Jest 1984 rok, Los Angeles.
18-letnia Philomena Ash zdobywa swoje pierwsze olimpijskie złoto. Przez kolejnych
12 lat bije rekord za rekordem – aż do momentu, gdy poważna
kontuzja barku niespodziewanie położy kres jej karierze. Od-

szym z najlepszych. Djoković
zrozumiał, że jedzenie nie jest
jedynie paliwem dla organizmu, niczym benzyna dla mechanizmu silnika. Staje się ono
częścią naszego ciała, tkanek
i systemu nerwowego, decyduje o rytmie przepływu energii.
Jesteśmy tym, co jemy...
Tenisista zastrzega, że to, co
dla niego stało się zbawienną dietą, nie musi być dobre
dla innych. Zachęca do samodzielnego i uważnego szukania optymalnych rozwiązań
oraz słuchania własnego organizmu. A przede wszystkim
nieulegania dietetycznym modom. Ponadto tenisista serwuje
skoncentrowaną dawkę podpowiedzi dotyczących ćwiczeń fizycznych, rozwoju mentalnego i skutecznego działania. To idealna książka dla każdego, kto chce być mistrzem. A wakacje to znakomity czas na przeanalizowanie tych teorii na własny użytek.
tąd Philomena będzie musiała stawić czoło światu poza basenem i uporać się ze wszystkim, od czego do tej pory uciekała.
Jej ojciec zginął w wypadku lotniczym, matka nie wychodzi
z domu, starsza siostra zmarła na raka, druga siostra jest nie
do zniesienia idealna, trzecia uzależniona od narkotyków...
Tylko sport daje jej poczucie bezpieczeństwa.
Ta powieść nie unika trudnych tematów związanych z dojrzewaniem, trudnościami w relacjach pomiędzy rówieśnikami,
nie wybiela rzeczywistości. A przy tym jest tak napisana,
że przynosi otuchę i radość życia.
Pod względem sportowym również nie rozczarowuje. Autorka – Nicola Keegan – spędziła wiele miesięcy z amerykańską
grupą pływaczek i przyglądała się ich treningom. Technika pływania wpleciona w literacki opis jest siłą tej książki.
Jeśli lubisz chodzić na basen, z pewnością Cię zainspiruje.
Tę książkę warto też zabierać ze sobą na plażę i czytać pomiędzy kąpielami w morzu. Ale ostrożnie, to nie jest lektura
lekka, łatwa i przyjemna, za to mądra i niezwykle ciekawa.
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WIADOMO, ŻE NAUKA PRZEZ RÓŻNE GRY I ZABAWY
TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZDOBYWANIE DOŚWIADCZEŃ.
ZAMIERZAMY TO UDOWODNIĆ NA KOLEJNYCH STRONACH
„OLIMPIONIKA”. WYKORZYSTAJ SWOJĄ PAMIĘĆ, WIEDZĘ,
WYKAŻ SIĘ UMIEJĘTNOŚCIĄ ZDOBYWANIA INFORMACJI,
SKUŚ SIĘ NA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, WEŹ TEŻ
UDZIAŁ W WAKACYJNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM...

KWESTIONARIUSZ
PROUSTA

QUIZ
NR 1

TO ZESTAW KILKUDZIESIĘCIU PYTAŃ, KTÓRY KRĄŻYŁ PO XIX-WIECZNEJ
EUROPIE I BYŁ BARDZO POPULARNĄ FORMĄ ZABAWY SALONOWEJ

STĄD DO STAROŻYTNOŚCI

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 on na pytania anonimowego kwestionariusza.
A ponieważ był bardzo znanym pisarzem, to szybko kwe-

Zakreśl prawidłową odpowiedź. P – prawda, F – fałsz.
1. W 776 r. p.n.e. odbyły się starożytne igrzyska olimpijskie, które uznajemy za pierwsze. Trwały one
jeden dzień i składały się z jednej konkurencji.

P F

9. Kobiety mogły startować w starożytnych igrzyskach olimpijskich, prawo nie zabraniało im również oglądania zawodów i kibicowania.

P

F

2. Pięciobój to pokaz wszechstronności sportowca.
Od starożytności składa się z tych samych konkurencji.

P F

10. Na czas starożytnych igrzysk olimpijskich
obowiązywał „pokój boży” zwany „ekechejrią”.

P

F

11. Olimpia, w której odbyły się pierwsze starożytne
igrzyska olimpijskie, leży u stóp góry Kronos.

P

F

P

F

3. Wśród starożytnych kibiców największą popularnością cieszyły się konkurencje pływackie.

P F

4. Zwycięzca starożytnych igrzysk olimpijskich
otrzymywał tytuł Olimpionika.

P F

12. W Olimpii znajdował się jeden z cudów starożytnego świata – posąg Zeusa, przedstawiający ojca
bogów i ludzi w pozycji siedzącej.

5. W piątym, ostatnim dniu igrzysk olimpijskich
dekorowano najlepszych zawodników. Wieniec
z gałązek oliwnych otrzymywał wyłącznie zwycięzca.

P F

13. Starożytny stadion nie różnił się kształtem
ani długością od współczesnego.

P

F

P

F

6. Starożytne igrzyska olimpijskie odbywały się
ku czci Heraklesa.

P F

7. Pankration to jedna z najcięższych konkurencji
starożytnych igrzysk olimpijskich. Była połączeniem zapasów i pięściarstwa.

P F

14. W 393 r. n.e. stadion olimpijski, hipodrom oraz
święty gaj Altis zostały zniszczone przez erupcję
wulkanu, a idea olimpijska została zapomniana
na ponad 1500 lat. Popiół wulkaniczny utrwalił
jednak niektóre budowle i przedmioty, co pozwoliło na odtworzenie starożytnego kompleksu.

P

8. Kary za oszustwo były w starożytności bardzo surowe. Jedną z nich był „pomnik hańby”
(zanes), na którym ryto nazwisko nieuczciwego
zawodnika i opisywano oszustwo, jakiego się
dopuścił.

P F

15. Atleci szykujący się do igrzysk olimpijskich zobowiązani byli do przepracowania 10 miesięcy
na treningach w gimnazjonach w swych rodzinnych miastach. Jedenasty miesiąc należało spędzić w Elis i trenować pod okiem hellanodików,
którzy podejmowali decyzję o dopuszczeniu
zawodników do startu.

F

stionariusz nazwano jego imieniem. Jeśli chcecie poznać
bliżej zdobytych na wakacjach przyjaciół, to proponujemy
Wam do wykorzystania tę popularną zabawę towarzyską
europejskich mieszczan i bywalców salonów z II połowy
XIX wieku...

1

Główna cecha mojego charakteru:

10

Ulubieni bohaterowie literaccy:

2

Co cenię najbardziej u przyjaciół:

11

Ulubieni bohaterowie życia codziennego:

3

Moja główna wada:

12

Czego nie cierpię ponad wszystko:

4

Moje ulubione zajęcie:

13

Moja dewiza:

5

Moje marzenie o szczęściu:

14

Dar natury, który chciał(a)bym posiadać:

6

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:

15

Obecny stan mojego umysłu:

7

Kim (lub czym) chciał(a)bym być, gdybym nie był(a) tym, kim jestem:

16

Błędy, które najłatwiej wybaczam:

8

Kiedy kłamię:

17

Największy sukces:

9

Słowa, których nadużywam:

18

Porażka jest wtedy, gdy:

Sprawdź poprawne odpowiedzi na str. 34
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QUI
NR Z

CZY ZNASZ
MASKOTKI IGRZYSK?

SPRAWDZIAN
OLIMPIJSKI

2

A

1. Co symbolizują splecione ze sobą kółka olimpijskie
na fladze olimpijskiej?
A unię pięciu kontynentów oraz spotkanie sportowców
z całego świata na igrzyskach olimpijskich
B kolory kontynentów
C Polski Komitet Olimpijski

C

B

2

2. Ile medali olimpijskich zdobyła lekkoatletka
		 Irena Szewińska?
A 3
B 7
C 4

7. Znajdź parę wybitnych pięściarzy, medalistów
		 olimpijskich:
A Artur Wojdat i Rafał Szukała
B Józef Tracz i Ryszard Wolny
C Jerzy Kulej i Zbigniew Pietrzykowski

3. Gdzie odbędą się najbliższe Igrzyska XXXI Olimpiady?
A w Londynie
B w Rio de Janeiro
C w Soczi

8. Na którym kontynencie nie odbyły się nigdy zimowe
igrzyska olimpijskie?
A w Ameryce Północnej
B w Australii
C w Europie

4. W którym ze sportów Polacy zdobyli najwięcej medali
olimpijskich?
A w zapasach
B w lekkoatletyce
C w szermierce

3
4

D

5. Kto zdobył pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski?
A Halina Konopacka w rzucie dyskiem
– Amsterdam 1928
B drużyna kolarzy torowych – Paryż 1924
C Irena Szewińska w biegu na 200 m – Tokio 1964

F

E

6
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1

?

3

?

5

?

2

?

4

?

6

?

Sprawdź poprawne odpowiedzi na str. 34

FOT. MKOl

WPISZ LITERĘ OZNACZAJĄCĄ WŁAŚCIWY PLAKAT

5

NR 3

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O IGRZYSKACH
OLIMPIJSKICH I OLIMPIJCZYKACH. WYBIERZ
JEDNĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ

KAŻDE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE MAJĄ SWOJĄ
MASKOTKĘ. TWOIM ZADANIEM JEST POŁĄCZENIE
MASKOTKI Z PLAKATEM TYCH SAMYCH IGRZYSK

1

QUIZ

6. Nasi siatkarze wygrali w 2014 roku mistrzostwa świata organizowane w Polsce. Polska siatkówka ma już
w swoim dorobku złoty medal olimpijski w tej dyscyplinie. W jakim mieście odbyły się te igrzyska?
A w Moskwie – 1980
B w Montrealu – 1976
C w Atlancie – 1996

9. Paraolimpiada to:
A zawody paralotniarskie
B igrzyska dla niepełnosprawnych
C zawody parami
10. Motto igrzysk olimpijskich brzmi:
A Faster, Forward, Stronger
B Szybciej, Dalej, Wyżej
C Citius, Altius, Fortius
11. Polska reprezentacja oficjalnie startuje w igrzyskach
olimpijskich od 1924 roku. Ile medali olimpijskich do tej
pory zdobyli nasi reprezentanci?
A 499
B 291
C 1023
Sprawdź na str. 34, czy Twoje odpowiedzi były poprawne.
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NR 5

UKRYTE MIASTA
W DIAGRAMIE UKRYLIŚMY MIASTA, KTÓRE BYŁY GOSPODARZAMI
ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH. ZNAJDŹ JE I WYKREŚL.
LITERY, KTÓRE POZOSTANĄ NIEWYKREŚLONE, CZYTANE POZIOMO
I WPISANE DO KRATEK PONIŻEJ, UTWORZĄ HASŁO TEJ ZABAWY.
TO ZNAKOMITE ZADANIE DLA SPRAWDZENIA SPOSTRZEGAWCZOŚCI
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JAKA TO
DYSCYPLINA?
SIEDEM SYLWETEK SYMBOLIZUJE SIEDEM DYSCYPLIN
SPORTOWYCH. ODGADNIJ, JAKIE TO KONKURENCJE

QUIZ
NR 4

2
3

1
ALBERTVILLE
PJONGCZANG
CALGARY
SALT LAKE CITY
CHAMONIX
SANKT MORITZ
CORTINA D'AMPEZZO
SAPPORO
GRENOBLE

SARAJEWO
INNSBRUCK
SOCZI
LAKE PLACID
TURYN
LILLEHAMMER
VANCOUVER
NAGANO
OSLO

5

6

4

7

WPISZ HASŁO:
WPISZ PRAWIDŁOWE NAZWY DYSCYPLIN PRZY ODPOWIEDNICH NUMERACH

Sprawdź na str. 34, czy Twoje hasło jest poprawne.
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1

5

2

6

3

7

4

Sprawdź poprawne odpowiedzi na str. 34
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6 min
4 min
3 min
2 min
20 s
M

1 min

3 min
2 min
1,5 min
1 min
30 s
10 s
K

SIŁA MIĘŚNI BRZUCHA
Połóż się na plecach (ręce ułożone
dowolnie), unieś nogi na dowolną
wysokość i wykonuj nożyce
poprzeczne tak długo, jak Ci się uda.

20 min
3000 m
15 min
2500 m
10 min
2000 m
4 min
800 m
2 min
400 m
M

7 min
1500 m

2 min
400 m
1 min
200 m

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

K

4 min
800 m

7 min
1200 m

10 min
1500 m

15 min
2000 m

dotknij głową kolan
dotknij podłoża
dłońmi
wszystkimi
palcami (obu rąk)
dotknij podłoża
palcami obu rąk
dotknij podłoża
palcami obu rąk
dotknij palców
stóp
K
M

M

chwyć oburącz
za kostki
GIBKOŚĆ
Stań w pozycji na baczność,
nie zginając nóg w kolanach.
Wykonaj ruchem ciągłym
powolny skłon w przód.

tak jak w poprzedniej próbie, ale
utrzymuj się kolejno
na lewej i prawej
ręce po 10 s
zawiśnij, podciągnij
się oburącz, jedną
rękę wolno opuść,
w tej pozycji
wytrzymaj 10 s
tak jak
w poprzedniej
próbie, ale
wytrzymaj 10 s
tak jak w poprzedniej próbie,
ale na jednej ręce
wytrzymaj 10 s

K

zawiśnij na
wyprostowanych
rękach, wytrzymaj
10 s

zawiśnij, podciągnij
się oburącz, tak aby
choć część głowy
była nad drążkiem,
wytrzymaj 3 s

tak jak
w poprzedniej
próbie, ale
wytrzymaj 10 s
zawiśnij, podciągnij
się oburącz, tak aby
choć część głowy
była nad drążkiem,
wytrzymaj 3 s
tak jak
w poprzedniej
próbie, ale
wytrzymaj 10 s
zawiśnij na jednej
ręce i wytrzymaj 3 s
tak jak
w poprzedniej
próbie, ale
wytrzymaj 10 s

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

40 klaśnięć
35 klaśnięć
30 klaśnięć
25 klaśnięć
15 klaśnięć

20 klaśnięć

30 klaśnięć
25 klaśnięć

bardzo dobra
4 pkt
dobra
3 pkt

20 klaśnięć
16 klaśnięć

zawiśnij na
wyprostowanych
rękach, wytrzymaj
3s

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

Wynik poszczególnych prób, wynik ogólny i ocenę wpisz
do tabeli „Wyniki kolejnych sprawdzianów”.

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

Łącznie w sześciu próbach zdobyłeś 22 punkty. W tabeli
„Normy dla poszczególnych kategorii wieku” w rubryce
„16–18 lat” odczytujesz wynik. W Twoim przypadku jest to
ocena dobra. Do oceny bardzo dobrej zabrakło Ci 1 punktu.
Powinieneś w czasie treningu zwrócić uwagę na ćwiczenia
rozwijające gibkość i siłę mięśni brzucha.

M

Próba siły mięśni brzucha – wykonałeś nożyce poprzeczne
krócej niż 1 minutę – masz 1 punkt – ocena minimalna.

12 klaśnięć

Próba wytrzymałości – pokonałeś dystans 3000 m
lub biegłeś w miejscu przez 20 minut, masz 6 punktów
– ocena wybitna.

K

Próba gibkości – dotknąłeś tylko palcami obu rąk palców
stóp – masz 2 punkty – ocena dostateczna.

dostateczna
2 pkt

Próba siły ramion – wytrzymałeś zwis w uchwycie oburącz
z ugiętymi ramionami przez 3 s, masz 3 punkty – ocena dobra.

minimalna
1 pkt

Próba skoczności – skoczyłeś na odległość 9 stóp (mierzysz
własnymi stopami, jeśli pomiar wynosi np. trochę więcej niż
8 i pół stopy, wówczas zaokrąglasz w górę do 9, jeśli trochę
mniej niż 9 i pół stopy, wówczas zaokrąglasz w dół do 9),
5 punktów – ocena wysoka.

SZYBKOŚĆ
Biegnij szybko w miejscu przez
10 s, wysoko unosząc kolana,
i klaszcz pod uniesioną nogą.
Oblicz liczbę klaśnięć.

Pamiętajmy, że ruch
i zmęczenie fizyczne
to najlepsze lekarstwo
na codzienne troski

Próba szybkości – w czasie 10 s udało Ci się klasnąć pod
udami 30 razy – 4 punkty – ocena bardzo dobra.

PŁEĆ

Jak korzystać z Indeksu?
Przed rozpoczęciem testu koniecznie zrób 10-minutową rozgrzewkę: trucht, skłony, przysiady, rozciąganie, krążenia: ramion, głowy, tułowia itp. Przystąp do testu najwcześniej godzinę po jedzeniu. Powodzenia!

PRZYKŁAD DLA 16-LETNIEGO CHŁOPCA

RODZAJ PRÓBY
I SPOSÓB WYKONANIA

W Indeksie opracowanym przez dr. Krzysztofa Zuchorę znalazły się następujące próby: szybkości, skoczności, siły ramion,
gibkości, wytrzymałości i siły mięśni brzucha. Każda próba
ma ocenę i 6-punktową skalę: minimalna – 1 pkt, dostateczna – 2 pkt, dobra – 3 pkt, bardzo dobra – 4 pkt, wysoka – 5 pkt,
wybitna – 6 pkt. Suma punktów wszystkich wykonanych ćwiczeń daje obraz przeciętnej sprawności fizycznej dla odpowiedniej kategorii wieku. Nasza propozycja oceny sprawności
fizycznej, w odróżnieniu od innych tego typu sprawdzianów,
charakteryzuje się prostotą ćwiczeń i łatwością odczytywania ocen. Uzyskany ogólny przeciętny wynik – oceniony za pomocą indeksu – jest obiektywnie porównywalny z wynikami
uzyskanymi w różnych okresach życia, innych osób oraz dorosłych i dzieci. Proponując korzystanie z Indeksu Sprawności
Fizycznej, jesteśmy przekonani, że zachęcimy wiele osób do
systematycznego treningu sportowego. Pamiętajmy, że ruch
i zmęczenie fizyczne to nie tylko najlepsze lekarstwo na wyczerpanie umysłowe, ale również na codzienne troski.

INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

ISF TO PROPOZYCJA INDYWIDUALNEGO SPRAWDZIANU KONDYCJI
FIZYCZNEJ DLA OSÓB OBOJGA PŁCI. ĆWICZENIA SĄ BARDZO
ŁATWE DO WYKONANIA I NIE WYMAGAJĄ SPECJALNEGO SPRZĘTU

ZADANIE, OCENA WYKONANIA I WYNIK W PUNKTACH

wysoka
5 pkt

wybitna
6 pkt

INDEKS SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ

35 klaśnięć
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KRZYŻÓWKA

NORMY DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WIEKU (KOBIET I MĘŻCZYZN)

1.

OCENA SPRAWNOŚCI W PUNKTACH
WIEK

2.

minimalna

dostateczna

dobra

bardzo dobra

wysoka

wybitna

6

5

8

11

14

17

20

7

6

9

12

15

18

22

8

6

10

13

17

21

25

9–10

6

11

15

19

23

27

11–12

6

11

16

20

25

29

13–15

6

12

17

22

27

31

16–18

6

12

18

23

28

33

19–25

6

12

18

24

30

35

26–35

6

12

18

23

28

33

36–45

6

12

17

22

27

31

46–55

6

11

16

20

25

29

56–60

6

11

15

19

23

27

61–65

6

10

13

17

21

25

66–70

6

9

12

15

18

22

71 i starsi

5

8

11

14

17

20

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

WYNIKI KOLEJNYCH SPRAWDZIANÓW
REZULTATY PRÓB W PUNKTACH
DATA PRÓBY

szybkość

skoczność

siła ramion

gibkość

wytrzymałość

siła mięśni
brzucha

punkty
(razem)

OCENA
6.

miasto Igrzysk XX Olimpiady 1972, których pierwszą, oficjalną
maskotką był jamnik Waldi

7.

państwo, w którego stolicy odbędą się I Igrzyska Europejskie

8.

święto obchodzone 2 maja, które popularyzuje wiedzę o polskiej
tożsamości i symbolach narodowych

9.

sport uprawiany przez Chrissie Wellington, autorkę ulubionej książki
Karoliny Winkowskiej pt. „Bez ograniczeń"

1.

Novak, tenisista i autor książki „Serwuj, aby wygrać”

2.

jedna z najcięższych konkurencji starożytnych igrzysk olimpijskich

10. największe zagrożenie współczesnego sportu i zdrowia sportowców

3.

stolica Gruzji i miasto-gospodarz XIII Festiwalu Młodzieży Europy

11. owoc, symbol Azerbejdżanu

4.

oficjalna maskotka XIII EYOF

5.

legendarny polski dziennikarz i komentator sportowy

OPRACOWAŁA
IWONA MARCINKIEWICZ

HASŁO:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.
Odetnij (lub skseruj) stronę z rozwiązaną krzyżówką i prześlij z dopiskiem „Konkursy Olimpionika” do 30 sierpnia 2015 roku na adres:
Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
Laureatkami krzyżówki z poprzedniego wydania „Olimpionika” zostały: Zofia Hochtaubel, Wiktoria Baumann i Magdalena Żelazko. GRATULUJEMY!
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SPRAWDŹ SWOJE ODPOWIEDZI
QUIZ NR 1
STĄD DO STAROŻYTNOŚCI
1 – PRAWDA
2 – FAŁSZ
3 – FAŁSZ
4 – PRAWDA
5 – PRAWDA

6 – FAŁSZ
7 – PRAWDA
8 – PRAWDA
9 – FAŁSZ
10 – PRAWDA

11 – PRAWDA
12 – PRAWDA
13 – FAŁSZ
14 – FAŁSZ
15 – PRAWDA

QUIZ NR 2
CZY ZNASZ MASKOTKI IGRZYSK?
1–C
2–D

3–F
4–A

5–B
6–E

QUIZ NR 3
SPRAWDZIAN OLIMPIJSKI
1–A
2–B
3–B
4–B

5–A
6–B
7–C
8–B

9–B
10 – C
11 – B

QUIZ NR 4
UKRYTE MIASTA
NA GOSPODARZA XXIII ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
WYBRANO MIASTO PJONGCZANG W KOREI POŁUDNIOWEJ

QUIZ NR 5
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WAK
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SPORTOWE
FOTOSTORY
Wakacje to ruch, sport i przygoda. Obóz sportowy,
wyjazd rodzinny, nawet półkolonie w Twoim mieście
to czas najróżniejszych gier i zabaw. A może
przygotowujesz się lub startujesz w zawodach
sportowych?
Mamy dla Was wakacyjną propozycję – zabawę
w SPORTOWE FOTOSTORY, które możesz stworzyć
za pomocą dostępnych aplikacji, takich jak Papers,
Instagram, Pstryk Komiks, Sketchbook itp.
Historia opowiedziana zdjęciami niech będzie ciekawa,
mądra i radosna, dotykająca tematów wspólnej zabawy,
fair play czy piękna sportu. Tematyka dowolna!
Liczy się pomysł i ciekawa realizacja indywidualna
lub grupowa. Jedyny warunek – FOTOSTORY nie może
przekraczać piętnastu obrazów.
Szczegółowy regulamin znajdziesz na stronie

www.olimpijski.pl

Na Wasze historie czekamy do 15 września 2015 roku.
Nagrodami w konkursie są elementy strojów olimpijskich
oraz inne nagrody rzeczowe. Warto się postarać!

ZAPRASZAMY!
OLIMPIONIK – PISMO EDUKACYJNE POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO (ISSN 2299-9051),
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JAKA TO DYSCYPLINA?
1 – SKOKI NARCIARSKIE
2 – KOLARSTWO
3 – RZUT OSZCZEPEM
4 – PIŁKA RĘCZNA

GRATULUJEMY H
C
Y
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O
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I
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A
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!
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ACYJN

5 – ŁUCZNICTWO
6 – PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
7 – SZERMIERKA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
OPRACOWANIE WYDAWNICZE: DIRECT PUBLISHING GROUP SA
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ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
SHUTTERSTOCK

OFERTA
EDUKACYJNA
CENTRUM
EDUKACJI
OLIMPIJSKIEJ

Centrum Edukacji Olimpijskiej
PKOl (CEOl)
zaprasza zorganizowane
grupy dzieci i młodzieży
do udziału w programie edukacyjnym,
skierowanym do wszystkich szkół
i jednostek oświatowo-wychowawczych.
Zapraszamy 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”
„Olimpijczycy 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”
Proponujemy także udział w warsztatach artystycznych w ramach
„Piątków ze sztuką” – zwiedzanie ekspozycji Galerii (- 1),
odkrywanie związków sportu ze sztuką, w piątki o godz. 10.00.
Wybrane propozycje z powyższej oferty będą realizowane
w czasie do 2 godzin.

Rezerwacja spotkań

Grupy (do 50 osób) można zgłaszać telefonicznie lub e-mailem z minimum
14-dniowym wyprzedzeniem.
Przerwa wakacyjna od 24 czerwca do 20 września.
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:
Iwona Marcinkiewicz
tel. 22 56 03 745
kom. 795 509 671
e-mail: imarcinkiewicz@pkol.pl

CENTRUM EDUKACJI
OLIMPIJSKIEJ PKOl
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
www.olimpijski.pl

