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Jesteście jeszcze na pewno „naładowani” wakacyjnymi 
wspomnieniami i wrażeniami, co umila pierwsze 
tygodnie nauki. My też mamy co wspominać, 
bo w letnich miesiącach sporo się działo. W czerwcu 
odbyły się w Baku I Igrzyska Europejskie, z których 
polska reprezentacja przywiozła 20 medali, zajmując 
w klasyfikacji 50 drużyn 19. miejsce. Niedoścignionym 
liderem tych igrzysk okazała się ekipa rosyjska, która 
wywalczyła w sumie 164 medale, w tym 79 złotych. 
W lipcu nasi młodzi sportowcy (14–18 lat) wzięli udział 
w XIII Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w Tbilisi. 
Stamtąd też przywieźliśmy medale, co prawda „tylko” 9, 
ale to o 2 krążki więcej niż 2 lata temu udało się zdobyć 
w Utrechcie. W tym samym miesiącu w Górnym 
Smokowcu (Słowacja) młodzież z pięciu krajów (z Węgier, 
Czech, Ukrainy, ze Słowacji i z Polski) uczestniczyła po 
raz piąty w Międzynarodowym Młodzieżowym Obozie 
Olimpijskim. A w sierpniu Anita Włodarczyk ustanowiła 
w rzucie młotem rekord świata. W „Olimpioniku” 
znajdziecie ślad wszystkich tych wydarzeń. 
Wybiegamy też w przyszłość, bo już coraz bliżej 
do Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro 2016. 
Polscy sportowcy walczą o olimpijskie klasyfikacje, 
a gospodarze ostro się przygotowują i rozwiązują 
problemy. Nas zainteresowała młodzież z faveli 
(ze slumsów), która dzięki różnym (nie tylko olimpijskim) 
programom może wiele wygrać. I chociaż nie będą 
to medale, to jest szansa na bardziej godne życie. 
W kontekście igrzysk w Rio opowiadamy Wam też 
o olimpijskim wolontariacie. Co prawda jest już za późno 
na to, by zostać wolontariuszem najbliższych igrzysk,  
ale warto pomyśleć o kolejnych: w Pjongczangu (zimowe 
w Korei 2018) i w Tokio (letnie w Japonii 2020). 
Ponadto, przejęci plagą i skalą zjawiska, przyłączamy 
się do frontu walki z dopalaczami! Zamiast takiego 
wspomagania zachęcamy do uprawiania sportów 
letnich zimą. Dużo dobrej energii przekażą Wam też 
„pozytywnie zakręceni”. Przeczytajcie koniecznie całego 
„Olimpionika”, a dowiecie się, o co chodzi... 
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RIO DE JANEIRO – MIASTO KONTRASTÓW

WARSZAWA, STOLICA POLSKI, MA OKOŁO 
2 MLN LUDNOŚCI. W RIO DE JANEIRO TYLE 
SAMO LUDZI ŻYJE W FAVELACH, CZYLI 
W SLUMSACH, I JEST TO 1/3 MIESZKAŃCÓW 
MIASTA. ZA ROK ODBĘDĄ SIĘ IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE W RIO DE JANEIRO I WARTO 
POZNAĆ MIASTO WASZYCH RÓWIEŚNIKÓW...

ADRIANNA BANIO
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IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE 
A MŁODZIEŻ FAVELI

na dwie grupy: „syty asfalt” i „nędzną favelę”. Asfaltu pilnują 
państwo i policja, a favele pozostawiono same sobie. W świe-
cie ogromnych sprzeczności dzieli ich prawie wszystko. Prawie,  
bo do każdego w równym stopniu należą cudowne plaże, samba, 
karnawał, miłość do piłki nożnej i zbliżające się wielkimi krokami 
pierwsze igrzyska olimpijskie w Ameryce Południowej. 
Domy w slumsach zbudowane są zazwyczajj z materiałów od-
zyskanych z innych domów lub ze śmietnisk: tektury, dykty, bla-
chy, desek itp. Wodę pozyskuje się najczęściej z górskich źródeł, 
elektryczności nie ma lub zdobywa się ją nielegalnie, kanaliza-
cja biegnie otwartymi rowami, ostatecznie kończąc się na ulicy 
lub w rzece. Dzieci z faveli rzadko się uczą. Panuje tam bowiem 
mylne przekonanie, że szkoła jest niepotrzebna, bo nie uczy, jak 
przeżyć. A bez wykształcenia, chociażby tego podstawowego, 
trudno jest znaleźć pracę, więc dzieci i młodzież wstępują do 
miejscowych mafii lub handlują na ulicach czym się da, niestety, 
często również narkotykami lub własnym ciałem. By przetrwać, 
młodzi ryzykują wszystko, dodajmy: ze słabymi rezultatami,  
bo średnia życia członka gangu to najwyżej 20 lat. A przecież 

Życie w faveli
Ich mieszkańcy zwykli mawiać, że Chrystus ich nie widzi,  
bo mieszkają za plecami słynnego posągu Cristo Redentor, 
wzniesionego na szczycie granitowej góry Corcovado. Z goryczą 
ironizują też, że są powietrzem, bo dzielnice slumsów oficjalnie 
nie istnieją, nie ma ich na mapach aglomeracji. Rio de Janeiro 
jest miastem kontrastów, gdzie społeczeństwo podzielone jest 



5 OLIMPIONIK

oni nie są z gruntu źli, nie rodzą się z myślą, że będą należeli do 
gangów czy zostaną ulicznymi cwaniakami – zmusza ich do tego 
życie. Favelados nie przysługuje opieka socjalna, zdrowotna ani 
pomoc prawnicza, nie ma tam policji. Władzą są tu komanda, 
czyli samozwańcze wojska mafijne, które pilnują publicznego 
porządku, ale innego prawa niż prawo siły nie znają. 

Idą zmiany? 
Wszystko na to wskazuje. W slumsach zaczyna się coś dziać 
w kulturze, edukacji, sporcie oraz w rozrywce. Na wzgórzu Canta-
galo-Pavao widnieje ogromny napis: Criança esperança (dziecko 
to nadzieja). To największy w Rio de Janeiro projekt integracji 
społecznej i awansu cywilizacyjnego mieszkańców morros (inna 
nazwa favelados). Na ścianie wiersz Polaka Tomasza Lisowskie-
go: „I książę... i chłopczyk carioca z morro, i mały Palestyńczyk, 
i Żyd z Betlejem... to wszystko dzieci urodzone ze skrzydłami, 
żeby mogły latać”. Władze miasta, jako gospodarze igrzysk, wy-
znaczyły sobie cel zlikwidowania rozłamu na asfalt i favelę. 
Dla tych drugich zbliżające się igrzyska olimpijskie, to nie tylko 
nadzieja na zdobycie medali, ale także szansa na polepszenie 
bytu i zwrócenie uwagi całego świata na problem slumsów. Już 
rozpoczęła się walka z przemocą, ubóstwem i wyzyskiem. Ruch 
olimpijski apeluje jednocześnie, że walka ta ma odbywać się 
nie przeciw mieszkańcom slumsów, a w ich obronie. Bo sport to 

gra, rywalizacja z przeciwnikiem, a nie wojna z wrogiem, które-
go należy bezwzględnie pokonać. Życiem ludzi powinny rządzić 
zasady: szacunek, poczucie własnej i cudzej wartości, współ-
praca, jedność, dyscyplina, punktualność, uczciwość, dążenie 
do doskonałości itd. Rio to bez wątpienia żywioł, potężna wola 
życia mimo wszystko, to również niedoceniane źródło energii 
twórczej. Trzeba jej tylko dać szansę. Morros trzeba włączyć do 
kraju, ale nie może tego siłą zrobić policja, może tego dokonać 
jedynie społeczeństwo obywatelskie. Dobra atmosfera sprzyja, 
bo nawet komanda zaczęły współpracować, godząc się na dzia-
łalność edukacyjną w ramach różnych projektów społecznych. 
Nie mają nic przeciwko takiej aktywności, bo wiedzą, że działają 
one w interesie lokalnych społeczności. Gangi nie przeszkadzają 
nawet dezerterom z własnych szeregów, młodym ludziom, którzy 
nie chcą takiego życia, pragną uczyć się i pracować. W 2-miliono-
wej populacji obecnych faveli jest ich niemała grupa. 

Potęga sportu
Badania naukowe udowodniły, że sport jest skutecznym na-
rzędziem motywowania i szkolenia młodych ludzi. Dlatego też 
w Brazylii powstało wiele projektów mających na celu zmniejsze-
nie ryzyka zetknięcia się z patologiami społecznymi, takimi jak 
m.in. narkotyki, prostytucja, ciąże małoletnich czy przestępczość. 
Grupą docelową tych programów są dzieci, młodzież i młodzi 
ludzie z najbardziej narażonych środowisk, a więc przede wszyst-

Rio de Janeiro jest  
miastem kontrastów,  
gdzie społeczeństwo 
podzielone jest na dwie 
grupy: „syty asfalt”  
i „nędzną favelę”

Wiele przyszłych obiektów 
olimpijskich to na razie gigantyczny  

plac budowy
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kim mieszkańcy faveli. Projekty olimpijskie, na przykład Transfor-
ma, Segundo Tempo czy Viva Rio, aktywnie wspierają i prowadzą 
inicjatywy sportowe, które ułatwiają przekazywanie umiejętno-
ści wyniesionych z pola gry do życia w takich dziedzinach, jak:  
komunikacja (czyli umiejętność niesiłowego porozumiewania się 
z innymi), rozwiązywanie konfliktów, dyscyplina, zdrowie, szacu-
nek, samorozwój, praca zespołowa. Takie działania edukacyjne 
zachęcają młodych do zawiązywania i utrzymania więzi, przy-
czyniających się do ich integralnego rozwoju. Projekty obejmują 
również nauczycieli, animatorów oraz działaczy kultury fizycznej  
itp., dzięki czemu poprawiają się ich kwalifikacje do szerzenia 
programów edukacyjnych. 
Do akcji wykorzystania sportu jako narzędzia rozwoju człowieka, 
integracji społecznej i zdrowego stylu życia włączyło się wielu 
brazylijskich sportowców. Są przekonani bowiem, że to, czego 
nauczą innych na zajęciach sportowych, zostanie wyniesione 
do domów na „wyklętych wzgórzach”, że życie młodych morros 
stanie się lepsze i w końcu uwierzą oni w to, iż są gotowi stawić 
czoła swojemu trudnemu życiu, pokonają ograniczenia, zarówno 
fizyczne, jak i psychiczne. W ramach projektów integracyjnych 
młodzi ludzie mają wolność wyboru – sami wybierają (co naj-
mniej) trzy sporty, które ich interesują. Uczestnicząc w zajęciach, 

poprawiają swój stan zdrowia, kondycję, przekazywane są im 
cenne informacje dotyczące odżywiania, poznają konsekwencje 
ryzykownych zachowań, dowiadują się, że wszelkie konflikty da 
się rozwiązać pokojowymi metodami. Uczestnikom programów 
pomaga się w rozwijaniu umiejętności, które zwiększą szanse 
na zatrudnienie i dostęp do ofert pracy „na asfalcie”, tym samym 
zwiększa się poczucie ich własnej wartości i pewności siebie.
Projekty przynoszą już pierwsze owoce. Odnotowano znacznie 
mniejszą liczbę wagarowiczów, poprawiły się wyniki w nauce 
dzieci i młodzieży ze slumsów uczestniczących w projektach. 
W obszarach zasięgu programów powstają nowe miejsca pracy 
dla favelados w sektorze kultury fizycznej i sportu. Dzięki takim 
działaniom słowa zawarte w Karcie Olimpijskiej są ciągle żywe: 
Uprawianie sportu jest prawem człowieka. Każdy musi mieć 
możliwość uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
i w zgodzie z duchem olimpijskim, czyli w atmosferze wzajem-
nego zrozumienia, przyjaźni, solidarności i zasad fair play. Pro-
gramy, których celem jest wyciągnięcie młodych Brazylijczyków  
ze slumsów, bez wątpienia przyczyniają się do budowania i sze-
rzenia pokoju oraz ochrony i polepszania życia. Są to wartości 
propagowane i chronione przez Ruch Olimpijski od starożyt-
ności po wsze czasy. Podczas transmisji z igrzysk olimpijskich  
w Rio de Janeiro zapewne dużo też będzie mówiło się o miesz-
kańcach faveli, gdyż wielu z nich zostało olimpijskimi wolonta-
riuszami. Jest duża szansa, że sport, nie tylko w wydaniu olim-
pijskim, pomoże im normalnie żyć. 
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Programy, których celem 
jest wyciągnięcie młodych 
Brazylijczyków ze slumsów, 
bez wątpienia przyczyniają 
się do budowania i szerzenia 
pokoju oraz ochrony  
i polepszania życia

Rio de Janeiro nie bez powodu nazywane jest 
miastem kontrastów, pełnym zarówno rajskich 
widoków, jak i obrazów nędzy 

Wspólna gra może być świetną 
lekcją, jak się komunikować  

z innymi dziećmi 

Projekty olimpijskie wspierają inicjatywy 
integrujące młodzież poprzez sport 



PODOBNIE JAK BEZ ZAWODNIKÓW, 
NIEZMIERNIE TRUDNO JEST OBECNIE 
WYOBRAZIĆ SOBIE WIELKĄ IMPREZĘ 
SPORTOWĄ, SZCZEGÓLNIE O TAKIEJ 
RANDZE JAK IGRZYSKA OLIMPIJSKIE, BEZ 
WOLONTARIUSZY. ZJEŻDŻAJĄ Z CAŁEGO 
ŚWIATA, PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO SWOJEJ 
ROLI DŁUGO I SOLIDNIE, PRACUJĄ BEZ 
WYNAGRODZENIA I SĄ NIEZWYKLE WAŻNYM 
OGNIWEM OLIMPIJSKICH WYDARZEŃ

WOLONTARIUSZE 
– FUNDAMENT I SIŁA NAPĘDOWA 
IGRZYSK OLIMPIJSKICH

MARTA MAREK

To wolontariusze właśnie są często pierwszymi osobami, 
które spotkamy w mieście gospodarza igrzysk. Wskazują 
drogę do obiektów sportowych i stadionów, udzielają nie-
zbędnych informacji, służą jako tłumacze, pomagają w ob-
słudze sportowców czy zajmują się logistyką. Innymi sło-
wy: dbają o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z planem, 
sprawnie i na czas. To „bohaterowie, fundament i siła napę-
dowa igrzysk” – tak określają ich znane osobistości świata 
sportu, w tym m.in. Sebastian Coe, szef Komitetu Organiza-
cyjnego Londyn 2012. „Wolontariusze to prawdziwi olimpij-
czycy. Przekazują autentycznego ducha igrzysk” – uważa 
Jacques Rogge, były przewodniczący Międzynarodowego  
Komitetu Olimpijskiego. „Wnoszą piękno i specjalną atmosferę”  
– wtóruje mu Marina Pochinok z Komitetu Organizacyjnego 
Soczi 2014. 

Z HISTORII OLIMPIZMU
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Z HISTORII OLIMPIZMU
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do nich studenci i inne grupy młodzieżowe.  Pierwsza zorgani-
zowana grupa ochotników, licząca 6702 osoby – byli to przede 
wszystkim studenci, nauczyciele, kupcy, gospodynie domowe, 
lekarze, prawnicy i miłośnicy sportów na lodzie – powstała przed 
zimowymi igrzyskami w Lake Placid (1980). Z tego właśnie powo-
du niektórzy uważają je za przełomowy punkt w historii olimpij-
skiego wolontariatu. Oficjalnie jednak za taki uznaje się dopiero 
igrzyska w Los Angeles (1984). Wtedy bowiem utworzono spe-
cjalny Departament Wolontariuszy, który znalazł się w struktu-
rach Komitetu Organizacyjnego.

Altruizm i bezinteresowność 
Wolontariusz olimpijski, według pierwszego formalnie definiują-
cego to pojęcie raportu z igrzysk w Barcelonie (1992), to osoba, 
która bezinteresownie, z własnej nieprzymuszonej woli angażuje 
się w pomoc w zorganizowaniu igrzysk, wykonując to najlepiej 
jak tylko możliwe, bez pobierania wynagrodzenia. Ochotnicy zy-
skują nie finansowo, lecz w sferze osobistej i moralnej, m.in. 
zdobywając cenne doświadczenia czy też mogąc podziwiać 
rywalizację sportową na najwyższym poziomie. Ich motywa-
cję świetnie oddają słowa uczestnika igrzysk z Atlanty (1996): 
„Wolontariuszem zostajesz nie z powodu tego, co możesz przez 
to dostać, lecz z powodu tego, kim się przez to stajesz”. Obecnie 
olimpijscy wolontariusze otrzymują certyfikaty uczestnictwa 
w igrzyskach lub drobne pamiątki, np. w postaci znaczków 

Wolontariusz olimpijski to 
osoba, która bezinteresownie, 
z własnej i nieprzymuszonej 
woli angażuje się w pomoc  
w zorganizowanie igrzysk

CZY WIESZ, ŻE...

RAZ W HISTORII IGRZYSK KAMPANIA REKRUTACYJNA 
WOLONTARIUSZY W BARCELONIE (1992) ROZPOCZĘŁA SIĘ... 
NA KILKA MIESIĘCY PRZED OFICJALNYM OGŁOSZENIEM 
TEGO MIASTA GOSPODARZEM. KAMPANIĘ ZAKOŃCZONO 
W GRUDNIU 1986 ROKU, DO ORGANIZATORÓW WPŁYNĘŁO 
WÓWCZAS 102 000 ZGŁOSZEŃ OD OCHOTNIKÓW.

30-lecie Dnia Wolontariusza  
Wkład i wysiłek wolontariuszy (nie tylko tych olimpijskich) jest 
współcześnie na świecie bardzo doceniany. Świadczyć o tym 
może m.in. ustanowienie przez Organizację Narodów Zjedno-
czonych w 1985 roku Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, 
który przypada 5 grudnia. Ochotnicy olimpijscy nie zawsze jednak 
otrzymywali należne im uznanie, choć byli obecni w każdych no-
wożytnych igrzyskach, szczególnie podczas pierwszych imprez, 
często nie wspominano o nich w oficjalnych raportach. Wtedy 
w bezinteresowną pomoc angażowano głównie harcerzy i żoł-
nierzy. Z czasem, jak na przykład w Helsinkach (1952), dołączyli 

Grupa wolontariuszy 
gotowa do pomocy  
polskim sportowcom

Wolontariusze podczas  
II Letnich Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich Nankin 2014

Wolontariat to nie tylko praca, ale 
również uczestnictwo w wydarzeniach 
jednoczących ludzi z całego świata
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z logo imprezy. W przeszłości zdarzyło się, że wręczano im tak-
że medale. W 1912 roku takie odznaczenie od Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego, w uznaniu za zasługi i wyjątkowy 
wkład otrzymała Pani Versall, matka szóstki dzieci. Każda z jej 
pociech pełniła bowiem funkcję wolontariusza podczas igrzysk 
w Sztokholmie. 

Rosnąca popularność wolontariatu 
Z czasem – wszak i miejsca organizacji olimpiad są niezwykle 
atrakcyjne – coraz więcej osób chce włączyć się w pomoc pod-
czas igrzysk. Organizację imprezy w Los Angeles (1984), którą 
uważa się za przełomową, za moment narodzin fenomenu, jakim 
jest wolontariat olimpijski, wspierało ponad 28 000 ochotników. 
W Londynie (2012) ich liczba wzrosła do 70 000. Tyle samo prze-
widuje się podczas najbliższych igrzysk w Rio de Janeiro (2016). 

Trzeba pamiętać, że wolontariat olimpijski to dzisiaj niemal in-
stytucja. Żeby się dostać do grupy szczęściarzy, trzeba się tym 
zainteresować kilkanaście miesięcy wcześniej przed igrzyskami, 
złożyć swoją aplikację, przejść selekcję, szkolenia...  Obecnie 
trwa już etap selekcji wolontariuszy do igrzysk w Brazylii. Według  
informacji MKOl, do pomocy zgłosiło się ponad 240 000 osób, 
z których 60 procent to przedstawiciele gospodarzy – Brazylij-
czycy. Pozostali pochodzą... ze 191(!) innych krajów. 

Dlaczego zapragnąłeś zostać wolontariuszem olimpijskim? 
Moja rodzina od zawsze była związana ze sportem i idea igrzysk 
olimpijskich zakorzeniła się mocno w mojej świadomości.  
Od dziecka chciałem pojechać na igrzyska i uczestniczyć w tym 
wielkim święcie sportu, lecz nie jako kibic, tylko je współtwo-
rzyć. A ponadto zawsze byłem „niespokojnym duchem” i nosiło 
mnie po świecie. Biorąc pod uwagę, że nie zapowiadało się, bym  
w jakiejkolwiek dyscyplinie olimpijskiej dostał powołanie do ka-
dry, wolontariat był oczywistym wyborem :)

Co dał Tobie wolontariat? 
Przede wszystkim możliwość obejrzenia igrzysk od zaplecza,  
a także współtworzenia tego wydarzenia i spotkania wielu zna-
nych sportowców. Zyskałem doświadczenie, które potem zaowo-
cowało na arenie międzynarodowej, nawiązałem znajomości  
z ludźmi z całego świata, działającymi na rzecz sportu międzyna-
rodowego. Na wolontariacie nie zarabia się, ale też nic się nie traci.

Czyli polecasz wolontariat? 
Oczywiście! Poznajesz bardzo wielu ciekawych i fajnych ludzi, 
zwiedzasz świat, robisz coś, co bardzo niewiele osob może po-
wtórzyć. To po prostu przygoda życia. Oczywiste, że często wo-
lontariat wiąże się z ciężką pracą, lecz jest to warte każdej kropli 
potu, każdego obtarcia czy siniaka. 

WOLONTARIUSZE  
LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

WOLONTARIUSZE  
ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

1984 LOS ANGELES 28 742
1988  SEUL 27 221
1992  BARCELONA 34 548
1996  ATLANTA 60 422
2000  SYDNEY 50 000
2004  ATENY 60 000
2008  PEKIN 100 000
2012 LONDYN 70 000

1980 LAKE PLACID 6703
1984  SARAJEWO 10 450
1988  CALGARY  9498
1992  ALBERTVILLE 60 422
1994  LILLEHAMMER  9054
1998  NAGANO 32 579
2002  SALT LAKE CITY 22 000
2006  TURYN  18 000
2010  VANCOUVER 18 500
2014  SOCZI 25 000

ROZMOWA Z TOMASZEM USSEM 
– WOLONTARIUSZEM Z IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH W PEKINIE 2008 
ORAZ LONDYNIE 2012 

PRZYGODA 
Z WOLONTARIATEM

Igrzyska olimpijskie w Londynie  
w 2012 roku wsparło swoją 

pomocą 70 000 wolontariuszy 
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WYDARZENIA

PIERWSZE IGRZYSKA EUROPEJSKIE BAKU 2015 TO JUŻ HISTORIA, KTÓREJ JEDNAK NALEŻY 
SIĘ PODSUMOWANIE. PODOBNIE ZORGANIZOWANE ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ JUŻ OD WIELU 
LAT NA INNYCH KONTYNENTACH: W AMERYCE, AZJI CZY W REJONIE AUSTRALII I OCEANII. 
IGRZYSKA EUROPEJSKIE TO OD TERAZ BARDZO WAŻNY PRZYSTANEK NA SPORTOWEJ MAPIE

KATARZYNA DEBERNY
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Z AZERBEJDŻANU ROPA, 
A Z BAKU – MEDALE!

Zaraz po konkurencjach rowerowych medale zdobyły kajakar-
ki. Pierwsze złoto dla Polski uzyskała Marta Walczykiewicz  
(K-1, 200 m). Po ceremonii medalowej mówiła: „Za miłe słowa 
i gratulacje dziękuję. Podobnie wdzięczna jestem swojej różowej 
strzale – kajakowi, w którym już nie raz i nie dwa dane mi było 
zawody wygrywać – zresztą, chyba wiele osób widziało, jak po 
przekroczeniu mety solidnie go... poklepałam”. Brązowy medal 
zdobyła także Ewelina Wojnarowska (K-1 500 m) oraz taki sam 
wraz z koleżankami (z Karoliną Nają, Edytą Daniszewską-Kierklą 
i Beatą Mikołajczyk) na tym samym dystansie (K-4 500 m). 

Sporty walki 
Bardzo miłą niespodziankę w taekwondo sprawił zaledwie 17-let-
ni Karol Robak, który najpierw zmobilizował swojego trenera,  
by wystąpił dla niego o dziką kartę do Baku, a potem udowodnił, 
że było warto, bo pokonał nawet aktualnego mistrza olimpij-
skiego. Dopiero w finale godnym igrzysk, bowiem złoty punkt 
miał rozstrzygać, kto zostaje mistrzem, uległ reprezentantowi 
gospodarzy i przypadł mu srebrny medal. Karol za swoje ulubio-
ne zajęcie uznaje trening, a marzy tylko o medalu olimpijskim  
w Rio de Janeiro za rok. 
Inne sporty walki także zebrały medalowy plon. W pięściarstwie 
najlepiej spisały się dziewczyny, które zdobyły aż trzy medale. 
Srebrny krążek „wyboksowała” Sylwia Drabik, która uległa tylko 
aktualnej mistrzyni olimpijskiej: „Gdy wychodzę na ring, nie daję 
się opanować presji. Zachowuję spokój i koncentrację” – komen-
towała swoje zmagania. W boksie jak i w życiu, mówi Sylwia: „nie-
ważne, ile razy upadniesz, ważne, ile razy wstaniesz”. Ponadto 

Reprezentacja Polski zdobyła 20 medali. Nasi zawodnicy 
uzbierali także wiele miejsc w pierwszych dziesiątkach swoich  
konkurencji. Naprawdę wielu z 321-osobowej ekipy ma powody 
do zadowolenia.

Rowery dwa...
Pierwszy medal dla Polski już pierwszego dnia zdobyła Maja 
Włoszczowska (MTB) – światowa ambasadorka tych zawodów. 
Na trudnej trasie, w upale, wywalczyła brązowy krążek. Jej 
koleżanki z rowerowej drużyny także uplasowały się wysoko. 
W kolarstwie szosowym Katarzyna Niewiadoma po ostrym fini-
szu wywalczyła srebrny medal, który był spełnieniem jej marzeń.  
Jak sama przyznała, medal zapewniło jej prawidłowe nawodnie-
nie i odżywienie organizmu, bo: „w takim upale organizm traci 
wiele mikroelementów i należy się stale nawadniać”. 

Maja Włoszczowska już pierwszego 
dnia wywalczyła brązowy medal

Na I Igrzyskach Europejskich 
w Baku reprezentacja Polski 
zdobyła 20 medali: 2 złote,  
8 srebrnych i 10 brązowych
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brązowe medale zdobyły także Lidia Fidura oraz Aneta Rygielska. 
Wśród panów brąz przywiózł jeszcze Mateusz Polski. 
W zapasach medale zdobyli zawodnicy stylu wolnego – Mago-
medmurad Gadżijew (srebro) oraz Radosław Marcinkiewicz (brąz) 
– ale dopiero kobiety swoją waleczną postawą ozdobiły repre-
zentację zapaśników. Roksana Zasina (medal srebrny) poległa 
w finale dosłownie w ostatniej akcji, po kontrowersyjnym wer-
dykcie sędziego. Jej dewiza brzmi: „przegrana jest wtedy, gdy nie 
walczysz do końca”, i choć walczyła do ostatniej sekundy, to na 
drodze do sukcesu stanęła kontuzja kolana. Jej koleżanka, Kasia 
Krawczyk, też przebiła się do finału (wyjechała z Baku z meda-
lem srebrnym), a najbardziej doświadczona Iwona Matkowska 
wywalczyła brąz. 

Kręgi na wodzie 
W pływaniu Polskę reprezentowali juniorzy. Paweł Sendyk (srebr-
ny medal), który do tego sportu trafił z powodu wady kręgosłupa 
– lekarz zapisał mu treningi na basenie (podobnie było z naszą 
mistrzynią olimpijską Otylią Jędrzejczak). Paweł w stylu motyl-
kowym na 50 m przegrał tylko o 0,05 s, czyli dosłownie o długość 
palca. Karol Zbutowicz w konkurencji 400 m stylem zmiennym 
oraz sztafeta 4x100 m (Jakub Skierka, Jacek Arentewicz, Michał 
Chudy, Paweł Sendyk) dołożyli na koniec zmagań pływaków  
po brązowym medalu. 

Złota szpada 
Na koniec igrzysk polskie zawodniczki zdobyły jeszcze dwa me-
dale. Złoty wywalczyła Angelika Wątor w szermierce. Sposób jej 
walki i silna psychika, jak sama potwierdziła, zagwarantowały 
jej sukces: „Każdy marzy o medalach. Ale tak naprawdę, jak 
się dobrze walczy, to można osiągnąć wszystko. Więc ja chcę 
dobrze walczyć”. 
Tak dobrze, i do samego końca, wydawało się, że walczyć będzie 
nasza drużyna siatkarek. Jeszcze brakowało ostatecznego zgra-

nia zespołu. Droga do finału nie była łatwa, w nim zaś spotkały 
się z Turczynkami, z którymi wcześniej stoczyły zwycięski mecz 
otwarcia. Jednak głodne rewanżu rywalki nie oddały żadnego 
seta. Każde zawody powinny zbliżać zespół do siebie, a igrzyska 
w Baku takie właśnie były. Przecież Rio już za rok! 
Cała reprezentacja Polski na I Igrzyska Europejskie może być 
dumna z tego, że uczestniczyła w wydarzeniu historycznym. 
Nasyconym sportem, kulturą oraz tradycjami Azerbejdżanu. 
Sportowej oprawie towarzyszył symbol ognia, który nawiązuje do 
jego historii, a także do bogatych złóż ropy naftowej. Inscenizacje 
otwarcia i zamknięcia igrzysk bogate były także w odniesienia 
do pięknej natury i kultury tego kraju. Logo igrzysk łączyło pięć 
takich obrazów: owoc granatu, ogień, Morze Kaspijskie, mitycz-
ny ptak z azerskich legend, piękne lasy i góry Kaukazu. Dzisiaj 
jeszcze nie wiadomo, kto zostanie gospodarzem igrzysk w 2019 
roku, ale z pewnością będzie to kolejne europejskie święto. 

Karol Robak (z prawej), zdobywając 
srebro, sprawił kibicom sporą 

niespodziankę

Sportowej oprawie igrzysk  
w Azerbejdżanie towarzyszył  
symbol ognia, który 
nawiązuje do jego historii 
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XIII OLIMPIJSKI FESTIWAL MŁODZIEŻY EUROPY TBILISI 2015 BYŁ DLA NAS BARDZO UDANY. 
POLACY WYJECHALI Z GRUZJI Z 9 MEDALAMI: 1 ZŁOTYM, 3 SREBRNYMI I 5 BRĄZOWYMI.  
TO O 2 KRĄŻKI WIĘCEJ NIŻ 2 LATA TEMU W UTRECHCIE

TOMASZ PIECHAL

EYOF 
ZAKOŃCZONY SUKCESEM!

Dąbrowskiego. Chyba każdy był wtedy niezwykle dumny  
ze swojej polskości. Dodajmy, że pod koniec sierpnia nasi siat-
karze zostali mistrzami świata U19 w Argentynie!
W stolicy Gruzji Polskę reprezentowało 88 zawodniczek i za-
wodników siedmiu dyscyplin sportowych (gimnastyki, judo, 
kolarstwa, lekkoatletyki, siatkówki, pływania i tenisa). Oprócz 

Ktoś zapyta: Tylko jeden złoty? Odpowiadamy: To złoto warte 
było kilku medali, bo wywalczone w mistrzowskim stylu i przy 
niesamowitej atmosferze. 
Mowa tu o siatkarzach, którzy nie tylko na boisku tworzyli 
prawdziwą „pakę”. Ci młodzi zawodnicy (w EYOF bierze udział 
młodzież w wieku 14–18 lat), pełni werwy i żądni zwycięstw, 
mający już na koncie mistrzostwo Europy, przyjechali do Gru-
zji jako faworyci i nie zawiedli. Wygrali wszystkie mecze 3:0 
i nie pozostawili złudzeń rywalom... Finał z Bułgarią był tylko 
formalnością, ponieważ wygrana w trzech setach 25:14, 25:15 
i 25:18 mówi sama za siebie. Brąz wywalczyli Włosi. Mecz półfi-
nałowy i finał to był prawdziwy popis całej reprezentacji Polski. 
Siatkarze grali jak z nut, a przynajmniej połowa zawodników 
z innych dyscyplin głośnymi okrzykami zagrzewała Polaków 
do boju. Atmosfera była tak wspaniała, że do biało-czerwonych 
kibiców dołączyli się Gruzini, którzy także wspierali naszych. To 
był nasz jedyny złoty medal, ale o nim dowiedział się absolutnie 
cały EYOF, ponieważ podczas ceremonii zamknięcia naszym 
mistrzom krążki wręczał Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl. Cieszy 
nas, że właśnie w takich okolicznościach rozbrzmiewał Mazurek 

W Tbilisi nasz kraj 
reprezentowało  
88 zawodniczek  
i zawodników siedmiu 
dyscyplin sportowych: 
gimnastyki, judo, 
kolarstwa, lekkoatletyki, 
siatkówki, pływania  
i tenisa
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siatkarzy, medale w Tbilisi zdobyli: lekkoatleci 4 (srebro i trzy 
brązowe), pływacy 3 (srebro i dwa brązowe) oraz judocy 1 (sre-
bro). Ten dorobek uplasował biało-czerwonych w środku tabeli 
medalowej – na 25. miejscu – w gronie 50 krajów. Najlepsza była 
Rosja – 37 medali (17 złotych, 9 srebrnych i 11 brązowych).
Naszymi multimedalistami na EYOF okazali się pływacy: Rafał 
Kusto, który zdobył srebro na 200 m stylem klasycznym i druży-
nowy brąz w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym oraz Kacper 
Stokowski, który także był członkiem brązowej sztafety, a poza 
tym wywalczył brąz na 100 m stylem grzbietowym.
Imprezę należy uznać za udaną, aczkolwiek było kilka niedogod-
ności. Przede wszystkim niemiłosierny upał panujący w Gruzji 
o tej porze roku, który, delikatnie mówiąc, nie był sojusznikiem 
młodych zawodników podczas startów w najczęściej nieklima-
tyzowanych halach i – co najważniejsze – w wiosce zawodniczej 
(klimatyzowana była tylko stołówka).
Na skwar narzekali tenisiści, którzy z powodu umiejscowie-
nia kortów i panującej tam spiekoty żartobliwie nazywali  
je „przedsionkiem piekła”. Pływakom na pewno nie pomagał 
odkryty basen, zważywszy, że finały były rozgrywane około 
17.00 czasu miejscowego, kiedy to upał był najtrudniejszy  
do zaakceptowania.
Wydawałoby się, że najlepiej powinni to znieść lekkoatleci, 
ponieważ odkryte stadiony to dla nich żadne novum. Jednak 

tu najczęściej zdarzały się omdlenia i utraty przytomności, bo 
lejący się z nieba bezlitosny żar plus całodniowy wysiłek na 
słońcu wykańczały te, przecież jeszcze bardzo młode, organi-
zmy (najmłodsi zawodnicy mieli po 14 lat). Lekarze i pielęgnia-
rze mieli zatem pełne ręce roboty, a nie o to w tym wszystkim 
przecież powinno chodzić...
Jednak to wszystko nie przeszkadzało świetnie bawić się na-
szym młodym sportowcom, dla których olimpijski festiwal to 
jak prawdziwe igrzyska olimpijskie, a start w stroju reprezen-
tacji narodowej z orzełkiem na piersi był dla wielu pierwszą 
okazją do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej.  
Ekipa świetnie się zgrała i – co ważne – wspomagała się, wza-
jemnie sobie kibicując. Kilka osób pobiło swoje rekordy życiowe, 
a niektórzy zdobywali medale z nie do końca wyleczonymi kontu-
zjami. Ważna dla nich była walka, chęć zwycięstwa i sprawdzenie 
się z rywalami z Europy. Dali radę, a część z nich zapowiedziało,  
że spotkamy się w Tokio... 

Rafał Kusto (biały czepek), 
zdobywca dwóch medali (srebro 

indywidualnie i brąz drużynowo)

Adrianna Czapla, 
brązowa medalistka  
w biegu na 800 m

Dla młodych sportowców 
startujących w Tbilisi 
XIII Olimpijski Festiwal 
Młodzieży Europy  
był niczym prawdziwe 
igrzyska olimpijskie
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OLIMPIJSKIE WAKACJE

POD TYTUŁOWYM HASŁEM MŁODZIEŻ 
Z PIĘCIU KRAJÓW UCZESTNICZYŁA 
W DNIACH 13–18 LIPCA 2015 W OBOZIE 
W GÓRNYM SMOKOWCU, POŁOŻONYM 
U STÓP TATR WYSOKICH. SŁOWACJA 
JUŻ PO RAZ PIĄTY BYŁA GOSPODARZEM 
MIĘDZYNARODOWEGO MŁODZIEŻOWEGO 
OBOZU OLIMPIJSKIEGO DLA DZIECI 
W WIEKU 10–12 LAT

IWONA MARCINKIEWICZ
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mi, które tworzą stalaktyty, stalagmity i stalagnaty przybie-
rające niesamowite formy. Kolejnym przystankiem na trasie 
był średniowieczny Zamek w Krezmarku, z którego wyruszyła 
pierwsza znana wyprawa w Tatry Wysokie. Ta historia ma pol-
ski akcent. Otóż w 1565 roku żona Alberta Laskýego, polska 
księżna Beata, wyruszyła na wycieczkę i kiedy dopiero po kil-
ku dniach wróciła do domu, rozgniewany mąż za karę uwięził 
ją w wieży zamkowej. Beata, w okropnych warunkach, spędzi-
ła w wieży 6 lat, jedyne pocieszenie znajdując w spoglądaniu 
na ukochane góry. 
Dzień trzeci poświęcono w całości tematyce olimpijskiej. Nie 
mogło zabraknąć quizu z wiedzy olimpijskiej i fair play oraz 
spotkania z przedstawicielami słowackiej Komisji Antydopin-
gowej, którzy przestrzegali przed stosowaniem niedozwolo-
nych i niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia środków. 
W ostatnim dniu na czele obozowej reprezentacji 5 krajów 
stanęli słowaccy olimpijczycy: kajakarki Elena Kaliská (dwu-
krotna mistrzyni olimpijska), Marcela Erbanová i Martina 
Kohlová oraz narciarze alpejscy Adam Žampa i Martin Ben-
dík. Kapitanowie nie tylko gorąco dopingowali, ale również 
sami brali udział we wszystkich konkurencjach. Po zakoń-
czeniu sztafet przyszedł czas na rozmowy z tymi wybitnymi 
słowackimi sportowcami, którzy z uśmiechem odpowiadali na 
wszystkie pytania, pozowali do zdjęć i rozdawali autografy. 
Medale i upominki za zmagania sportowe wręczali František 

Młodzi reprezentanci Węgier, Czech, Ukrainy, Słowacji 
i Polski przez 6 dni brali udział w specjalnie przygotowa-
nym programie kulturalno-edukacyjno-sportowym, którego 
przewodnią myślą była idea olimpijska. 
Podczas oficjalnego otwarcia obozu, młodzież krótko zapre-
zentowała swoje kraje. Natomiast następnego dnia od rana 
można było podziwiać niezwykłe piękno słowackiej przyrody. 
Wjazd koleją linową nad Łomnicki Staw i powrót do hotelu 
szlakiem pieszym przez Hrebienok był męczący, ale niewąt-
pliwie dostarczył wielu wrażeń dzięki malowniczym, górskim 
krajobrazom. Do poznania kultury i historii tego regionu przy-
czyniła się zaś wizyta w Muzeum Tatrzańskim w Tatrzańskiej 
Łomnicy. 
W kolejnym dniu uczestnicy obozu też nie mieli czasu uskar-
żać się na nudę. Niewiele krajów może poszczycić się takim 
bogactwem rozmaitych form naciekowych jak Słowacja. Znaj-
duje się tam ponad 6 tysięcy grot i jaskiń, do których nale-
ży długa na 3829 m Jaskinia Bielska. W niej właśnie młodzi 
sportowcy mieli okazję podziwiać tajemnicze piękno podzie-

Słowacja chlubi się  
m.in. niezwykłymi 
jaskiniami. Znajduje się  
tam ponad 6 tysięcy grot  
i jaskiń, do których 
należy długa na 3829 m 
malownicza Jaskinia Bielska
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Chmelár , prezes Słowackiego Komitetu Olimpijskiego, i Mi-
chał Martikán, kajakarz i czterokrotny medalista olimpijski. 
Wśród nagrodzonych nie zabrakło naszych reprezentantek, 
a Nikoletta znalazła się w zwycięskiej drużynie. 
Choć podczas tak krótkiego pobytu to wydaje się niemożliwe, 
to jednak znalazł się jeszcze czas na zabawę w parku linowym, 

szaleństwa na basenie i nordic walking. Na zakończenie mło-
dzież do późna bawiła się na dyskotece, prezentując układy 
taneczne szlifowane podczas porannych rozruchów. 
V Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Olimpijski był zarówno 
dla dzieci, jak i opiekunów wspaniałą zabawą, stał się również 
okazją do integracji młodzieży z różnych krajów i doskona-
lenia znajomości języków obcych. Trudno było się rozstać,  
ale gdy przyszedł czas pożegnania, wszyscy zadowoleni i z ba-
gażem wspaniałych wspomnień bezpiecznie wrócili do domu. 
Polską drużynę reprezentowało pięć laureatek XXV Konkursu 
im. Jana Parandowskiego na Opowiadanie Olimpijskie orga-
nizowanego przez Polski Komitet Olimpijski: Wiktoria Rusi-
kiewicz, Anna Kowaluk, Maja Lewicka, Oliwia Szczepańska  
oraz Nikoletta Chmielewska. 

V Międzynarodowy  
Młodzieżowy Obóz 
Olimpijski był 
okazją do integracji 
młodzieży z różnych krajówLaureatki XXV Konkursu im. Jana Parandowskiego  

na opowiadanie olimpijskie
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PASJA I SPORT

SPORT PRZYBIERA DZISIAJ RÓŻNE OBLICZA. OPRÓCZ ZNANYCH NAM DYSCYPLIN, POJAWIAJĄ 
SIĘ CZĘSTO INDYWIDUALNE WYCZYNY, KTÓRYM RÓWNIEŻ NALEŻY SIĘ PRZYMIOTNIK 
„SPORTOWE”. BO W NICH TAKŻE NAJWAŻNIEJSZA JEST RYWALIZACJA, ZWYKLE Z WŁASNYMI 
SŁABOŚCIAMI BĄDŹ Z ŻYWIOŁEM. PO WYGRANEJ W TAKICH ZAWODACH NIE MA MEDALI,  
ALE SATYSFAKCJA I SZCZĘŚCIE. PRZECZYTAJCIE SAMI...

ADRIANNA BANIO

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI

50 godzinach został odnaleziony: cały, zdrowy i z nieustającym 
zapałem do kolejnych wyczynów. W rok po tym zdarzeniu usta-
nowił rekord Guinnessa w najdłuższym 24-godzinnym rejsie 
strapless (na desce bez uchwytów na nogi) – przepłynął 426 km 
i poprawił rekord świata o 38 km. W najbliższych planach ma 
pokonanie Morza Adriatyckiego na trasie z Chorwacji do Włoch. 
Życzymy sprzyjającego wiatru i powodzenia!

Jan Lisewski: 
Jeśli mimo walki nie osiągniemy celu, powinniśmy być 
spełnieni, przynajmniej na jakiś czas, z przeświadczeniem,  
że w tym momencie daliśmy z siebie wszystko. Nie rezygnu-
jemy i jeśli to nadal możliwe, próbujemy ponownie. Tak jest 
teraz ze mną w przypadku kite crossu przez Adriatyk. Czekam 
na dobrą prognozę już 3 rok! Za każdym razem wiatr był nie-
przychylny. Wiał lokalnie, za mocno lub nie z tego kierunku 
co trzeba, a jednak znów tam wracam.

JAN LISEWSKI
Gdańszczanin jest jednym z nielicznych podróżników, których 
nazywa się ultrakitesurferami. Przygodę z kiteboardingiem (pły-
wanie na desce, w którym jako siłę napędową wykorzystuje się 
ciąg latawca) rozpoczął w 2003 roku. Po 8 latach, jako jedyny 
człowiek na świecie, samotnie (bez łodzi asekurującej) przepły-
nął Morze Bałtyckie i ustanowił tym samym rekord świata. Rejs 
długości 207 km ze Świnoujścia do szwedzkiej Kasenbergii trwał 
11 godzin. W sztormowych warunkach był skazany tylko na sie-
bie. Jedynymi zabezpieczeniami w tej przeprawie były lokaliza-
tory i osobiste systemy ratunkowe (tj. krótkofalówka, flara dym-
na i świetlna, kamizelka asekuracyjna). Po tym wyczynie nasz 
„pozytywnie zakręcony” postanowił kontynuować swój projekt 
zdobycia kitesurfingowej „Korony Mórz” i w 2012 roku wypłynął 
na Morze Czerwone, z Egiptu do Arabii Saudyjskiej. Niestety, po 
8-godzinnym rejsie na 140 kilometrze wiatr uniemożliwił mu do-
płynięcie do celu – zaginął zaledwie 25 km od brzegu! Po ponad 

Jan Lisewski wiele już osiągnął, ma jednak kolejny cel: 
pokonać Adriatyk z Chorwacji do Włoch
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GRZEGORZ LESZEK
Podróżnik biegowy, któremu udało się wbiec na 28 szczytów 
każdego pasma górskiego w Polsce w czasie 76 godzin. Pobił 
tym samym dotychczasowy rekord (89 godzin 30 minut) o 13,5 
godziny. Swoją podróż zaczął w Bieszczadach, gdzie wbiegł na 
Tarnicę (1346 m n.p.m.), a zakończył w Karkonoszach na Śnieżce 
(1602 m n.p.m.). Biegacz, wraz z 6-osobową ekipą, przemiesz-
czał się dwoma samochodami w rejony kolejnych celów „Korony 
Gór Polskich”. Pierwszy jechał nieco wcześniej, by sprawdzić, 
czy na drodze nie ma korków (na rekord składa się czas nie tyl-
ko samego wbiegania na górę, ale również przemieszczania się 
między nimi). Na regenerację nie było za wiele czasu – bywało 
tak, że na posiłek i sen Grzegorz miał zaledwie godzinę. Pomimo 
wszelkich przeciwności sił natury (noc, wiatr, deszcz, mgła), jak 
również własnych słabości (lęk przed wejściem po zmierzchu 
do lasu) udało się osiągnąć ambitny cel. Warto zwrócić uwagę,  
że podczas przygotowań zrobił wcześniej rekonesans i wszedł 
na większość z tych szczytów. Kolejne wyzwanie, jakie sobie po-
stawił, to zdobycie „Korony Gór Słowackich”. Wierzymy w pełen 
sukces! 

Grzegorz Leszek: 
Zatraciłem się w bieganiu po górach, które jako sport daje mi 
największe poczucie wolności i kontaktu z naturą. W jej sile 
– czasem przerażającej – dostrzegam elementy niezwykłe-
go piękna. Moje motto brzmi: NIE MA DROGI DO SZCZĘŚCIA,  
TO SZCZĘŚCIE JEST DROGĄ.

ADRIAN GRONEK
Łączy eksplorację dzikiej Alaski ze sportowym zacięciem. 
Przemierzył pieszo „Furtkę Arktyki”, czyli 666-kilometrową 
autostradę Dalton Highway z Fairbanks do Deadhorse (całość 
jego trasy wyniosła 830 km). Zajęło mu to 14 dni – najlepszy 
czas w historii. Dziennie z plecakiem pokonywał około 60 km, 
w nieustannie padającym mroźnym deszczu, z przemoczonymi 
i odmarzniętymi stopami, będąc niemalże na granicy hipotermii. 
Już wcześniej doświadczył surowej egzystencji, podróżując po 
Laponii, Islandii i Alasce (z Anchorage do Fairbanks). Niemniej 
jednak ta ekspedycja była wyjątkowa, gdyż polegała na poko-
naniu całego dystansu wyłącznie przy użyciu siły własnych 
mięśni i głowy – w sportowym stylu. „Skoro zawsze uwielbia-
łem chodzić, to jest to po prostu pójście dalej, więcej, mocniej” 
– podsumowuje Adrian Gronek. Last Frontier (dosłownie z ang. 
ostatnia granica – inaczej Alaska) nauczyła go, że można dużo 
ćwiczyć, być wysportowanym, ale prawdziwa wytrzymałość  
to codzienna, ciężka praca. W przyszłym roku planuje podjąć 
podróż w Ameryce Północnej, z zachodu na wschód, znad Mo-
rza Beringa nad Ocean Atlantycki. Trzymamy kciuki!

Adrian Gronek: 
Widzę się przede wszystkim jako rzemieślnika, który codziennie 
solidnie, sumiennie i metodycznie ciężko pracuje, bo wyprawy 
zaczynają się każdego kolejnego dnia. Wszystko siedzi w głowie, 
a najważniejsze są: konsekwencja, metodyczność, taka wręcz 
mnisia praca, wytrwałość, upór, jasno skrystalizowane cele,  
ale też pokora, umiejętność wyciągania wniosków i słuchania.

Następnym wyzwaniem dla Grzegorza Leszka  
ma być zdobycie „Korony Gór Słowackich”

„Furtka Arktyki” to już przeszłość. Teraz pora na trasę 
prowadzącą od Morza Beringa nad Atlantyk



REMEK SIUDZIŃSKI
To człowiek, który na rowerze spędza dziennie nawet do  
20 godzin. Jeździ od dziecka, starował w różnych zawodach, 
ale zauważył, że w kolarstwie najbardziej cieszą go długie 
dystanse. Został więc ultrakolarzem.
Już jako dojrzały mężczyzna usłyszał o najdłuższym i najtrud-
niejszym jednoetapowym wyścigu rowerowym na świecie – Race 
Across America, który polega na pokonaniu dystansu 4800 km 
w 12 dni (od stanu Los Angeles do Maryland). Trudność wyści-
gu polega na tym, że zawodnik przemierza dystans w różnych 
warunkach atmosferycznych, pokonując nie tylko rozpiętość 
temperatury od 5 do 50°C, ale również różne wysokości terenu, 
od nizin aż po 3000 m n.p.m. (łącznie 36 000 m przewyższenia). 
Podczas tak długiego wyścigu ważna jest taktyka związana  
ze snem, bo czas płynie nawet podczas przerw. Dlatego Remek 
śpi maksymalnie do dwóch godzin na dobę. Posiłki spożywa – ja-
dąc. Cały czas towarzyszy mu kilkuosobowy zespół z zapasowym 
sprzętem, mapą, ubraniem i jedzeniem. Do tego wyścigu przy-
gotowywał się 10 lat, co roku zwiększając dystans, jaki potrafi 
przejechać non stop. Przez wiele lat odpowiednio programował 
swój umysł i panowanie nad mięśniami. Nauczył się akceptować 
ból. Rozmawiał z mięśniami, aby poznać i móc opisać wszystkie 

PASJA I SPORT

elementy wysiłku, zaakceptować je i jechać dalej. Przed siebie. 
To jego pasja. Tego wyczynu dokonał w 2014 roku i już myśli 
o następnym. 

Remek Siudziński: 
Sukces to robienie tego, co się kocha. Bez wysiłku i cierpli-
wości jednak niczego się nie osiągnie. Upór pozwala wytrwać 
w marzeniu. 
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Podczas wyścigu 
rowerowego Race Across 
America zawodnik 
przemierza dystans  
4800 km w 12 dni,  
w różnych warunkach 
atmosferycznych. 
Rozpiętość temperatur 
wynosi od 5 do 50˚C

Race Across America – najtrudniejszy jednoetapowy wyścig 
rowerowy na świecie – nie przeraził Remka Siudzińskiego
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POWOLI ZAPOMINAMY O UPALNYCH 
WAKACJACH. PRZED NAMI MIESIĄCE 
CHŁODNIEJSZE, MNIEJ SPRZYJAJĄCE 
SPORTOM LETNIM, ZA TO ZNAKOMICIE 
NADAJĄCE SIĘ DO UPRAWIANIA DYSCYPLIN 
ZIMOWYCH. ALE CZY NA PEWNO MUSIMY 
CHOWAĆ KRÓTKIE SPODENKI NA DNIE 
SZAFY? CZY MAMY WYBÓR TYLKO MIĘDZY 
NARTAMI I ŁYŻWAMI? WCALE NIE!

SEZON NA SPORT 
NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY

Sport odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę, a jego 
znaczenie wydaje się wciąż rosnąć. Pragniemy być aktywni 
przez cały rok i nie chcemy rezygnować ze swoich ulubionych 
zajęć tylko dlatego, że nie pozwala na to pogoda. Dynamiczny 
rozwój możliwości technicznych sprawia, że coraz więcej dys-
cyplin jest dostępnych niezależnie od pory roku i aury, również 
od regionu, w którym się znajdujemy.

Latem ulice i parki pełne są biegaczy oraz rowerzystów, na rze-
kach i jeziorach aż roi się od łódek i kajaków. Jeszcze kilkadzie-
siąt czy kilkanaście lat temu o takim rodzaju aktywności późną 
jesienią czy zimą trzeba było zapomnieć. Dzisiaj oczywiste jest 
dla nas, że gdy nie sprzyja aura, z uroków tych zajęć możemy 
skorzystać pod dachem. Siłownie i kluby fitness pełne są bieżni, 
rowerów stacjonarnych i ergometrów wioślarskich. Nie trzeba 
również czekać na ciepłe miesiące ani nawet jechać w góry,  
by spróbować wspinaczki, bo tatrzańskie czy jurajskie skałki  
zastępowane są przez halowe ścianki.
Podobnie rzecz ma się z pływaniem. Kryte baseny nie są wpraw-
dzie niczym niezwykłym, a ludzie korzystają z nich od dawna. 
W XXI wieku basen nie jest już jednak tylko zwyczajnym pływac-
kim torem. We współczesnych aquaparkach możemy korzystać 
z atrakcji, takich jak rwące rzeki i prądy imitujące morskie fale, 
a nawet... wodospady i piaszczyste plaże położone na skraju  
południowego lasu! To nie żart – nieopodal Berlina otwarto przed 
kilku laty sztuczną tropikalną wyspę.
A co z miłośnikami zimy? Dla nich również przybywa całorocz-
nych atrakcji. W środku lata możemy swobodnie poszusować  
na nartach i snowboardzie na igielitowych stokach warszawskich 

MICHAŁ POLAKOWSKI
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Szczęśliwic czy poznańskiej Malty. W Holandii, Niemczech i na 
Bliskim Wschodzie ludzie poszli o krok dalej – buduje się tam 
ogromne hale, w których mieszczą się całoroczne, pokryte śnie-
giem stoki. Największą fantazją popisują się oczywiście arab-
scy szejkowie, którzy – mimo gorącego klimatu – przedstawiają 
coraz to nowe projekty sztucznych tras narciarskich. W Dubaju 
do 2020 roku powstanie najdłuższy na świecie, przeszlo kilo-
metrowy kryty stok.
Kwestią czasu jest organizacja na Bliskim Wschodzie... zawo-
dów narciarskiego Pucharu Świata, ponieważ sport zawodowy 
również zaczyna uniezależniać się od pogody i klimatu. Dłuższy 
sezon to więcej okazji do treningu, a więc wyższe umiejętności 
zawodników, a także więcej zawodów, czyli większe pieniądze. 
Nikogo nie dziwi już więc, że w lipcu czy sierpniu można emo-
cjonować się skokami narciarskimi. Rozgrywane od 1994 roku 
Letnie Grand Prix nie jest jeszcze aż tak prestiżowe jak zimowy 
Puchar Świata, ale zawody również cieszą się dużym zaintereso-
waniem i gromadzą na trybunach tłumy kibiców. Pojawiają się 
już nieśmiałe pomysły połączenia rywalizacji na śniegu i igieli-
cie w jeden całoroczny cykl. Jeszcze bardziej egzotycznie brzmi 
pomysł organizacji konkursu skoków na piłkarskim stadionie, 
a tymczasem jest to plan bardzo realny. Międzynarodowa Federa-
cja Narciarska (FIS) w celu promocji dyscypliny chciałaby zapre-
zentować ją nie tylko na tradycyjnych terenach narciarskich, ale 
i w miejscach niekojarzących się ze sportami zimowymi. Bardzo 
możliwe, że już w najbliższym czasie doczekamy się najlepszych 
skoczków w Warszawie, gdyż to Stadion Narodowy jest najpo-
ważniejszym kandydatem do przeprowadzenia takich zawodów.
Dodajmy, że Stadion Narodowy ma już doświadczenie w organi-
zacji nietypowych imprez. We wrześniu 2014 roku rywalizowa-
no tu w Halowym Pucharze Świata w Windsurfingu! Na płycie 
zbudowano wielki basen o wymiarach 90x33 m, mieszczący aż 
3 miliony litrów wody. Wokół niego ustawiono 34 wiatraki, które 
potrafiły wytworzyć podmuch o sile nawet 70 km/h. Zawodni-
cy startowali w trzech konkurencjach – wave & jump, freestyle 

i slalomie. Nie były to pierwsze takie zawody w historii. Podobne 
odbywają się również w Londynie czy Amsterdamie. 
Znacznie łatwiejsze jest przeniesienie pod dach zawodów lek-
koatletycznych. Halowe mistrzostwa Europy organizowane są 
od 1970, a halowe mistrzostwa świata – od 1987 roku. Odbywa-
ją się także liczne mityngi, które pozwalają zawodnikom lepiej 
przygotować się do dużo ważniejszego sezonu letniego. W hali 
rozgrywane są niemal wszystkie konkurencje znane z otwar-
tych stadionów – z wyjątkiem rzutów młotem i oszczepem, 
a także biegu na 100 m (sprinterzy rywalizują na dystansie  
60 m). Powodem są oczywiście rozmiary hal, znacznie mniejsze 
niż lekkoatletyczne stadiony.
„Migracja” dyscyplin pomiędzy halami i otwartymi przestrze-
niami, choć obecnie coraz częstsza, nie jest nowością. Hokej 
na lodzie początkowo uprawiany był wyłącznie na naturalnym 
lodzie. Z czasem zaczęto przenosić go na tafle sztuczne i do hal, 
co pozwalało unikać kłopotów z utrzymaniem lodu w przypadku 
zbyt wysokich temperatur. Na igrzyskach olimpijskich zdarzyło 
się to po raz pierwszy... latem, w 1920 roku w Antwerpii. Czte-
ry lata później, kiedy zaczęły odbywać się już igrzyska zimowe, 

Postęp techniczny pozwala 
nam cieszyć się przez cały 
rok coraz większą liczbą 
dyscyplin sportowych.  
To zjawisko pozytywne, ale 
pamiętajmy, by dodatkowe 
możliwości całkiem nie 
zastąpiły nam aktywności  
na świeżym powietrzu

Aby spróbować 
wspinaczki, wcale  
nie trzeba wybrać  

się w góry

Nauka pływania od wczesnych lat  
dzisiaj nie stanowi już problemu
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hokej znalazł się oczywiście w programie tej imprezy, ale aż do 
1960 roku mecze rozgrywano „w terenie” (tylko niektóre odby-
wały się w halach). Dopiero od igrzysk w Innsbrucku (1964) ho-
kej na stałe zagościł pod dachem. Dzisiaj mecze na otwartych 
stadionach organizuje się rzadko, jako atrakcję dla kibiców (np. 
w lidze NHL). Przykładem innej dyscypliny, która przeniosła się 
do hali, jest piłka ręczna. Jej olimpijski debiut w Berlinie (1936) 
odbył się na otwartym stadionie, podobnie jak kilka pierwszych 
edycji mistrzostw świata. Dopiero w latach 60. „szczypiorniak” 
stał się dyscypliną halową i choć jest sportem letnim, mistrzo-
stwa świata i Europy organizowane są zawsze w styczniu. 
Postęp techniczny pozwala nam cieszyć się przez cały rok co-
raz większą liczbą dyscyplin sportowych – zarówno czynnie, 

jak i w roli kibiców. To zjawisko zdecydowanie pozytywne, ale 
pamiętajmy, by te dodatkowe możliwości traktować jako uzu-
pełnienie, a nie pełne zastępstwo dla tradycyjnej aktywności. 
Bieżnia nie zastąpi nam leśnej drogi, basen – morza, a sztuczny 
stok – prawdziwego białego szaleństwa. Kiedy więc tylko mamy 
okazję, uprawiajmy sport na świeżym powietrzu! 

Kwestią czasu  
jest organizacja  
na Bliskim Wschodzie... 
zawodów narciarskiego 
Pucharu Świata,  
ponieważ sport zawodowy 
również zaczyna 
uniezależniać się  
od pogody i klimatu

Czy doczekamy się 
zawodów w skokach 
narciarskich na Stadionie 
Narodowym w Warszawie? 
Wszystko możliwe...

Warunki atmosferyczne wcale nie muszą  
już być przeszkodą nie do ominięcia
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GWIAZDY SPORTU O SOBIE

PRZED WOJNĄ JAKO MAŁA DZIEWCZYNKA ZIMĄ JEŹDZIŁAM 
NA ŁYŻWACH PO ULICACH. PAMIĘTAM, ŻE LUBIŁAM SIĘ 
PRZEWRACAĆ I JECHAĆ NA PUPIE PO ŚLISKIM LODZIE. 
MIAŁAM ŁYŻWY SANECZKOWE, DWUPŁOZOWE, PRZYKRĘCANE 
DO BUTÓW I ZAPINANE OD GÓRY NA PASKI. KTÓREGOŚ 
ROKU DOSTAŁAM NA GWIAZDKĘ ŁYŻWY O JEDNEJ PŁOZIE, 
PRZYKRĘCANE DO BUTA NA KLUCZYK

HELENY PILEJCZYK WYSŁUCHAŁA OLGA CYGAN

ŁYŻWY 
NA KLUCZYK

w szkole, a łyżwiarze ćwiczyli dalej i po jakimś czasie wyjechali do 
Zakopanego na zgrupowanie przygotowujące ich do startu w mi-
strzostwach Polski. Z jakiegoś powodu w ekipie zabrakło czwartej 
zawodniczki do sztafety. Trener przypomniał sobie o mnie i za-
dzwonił z pytaniem, czy mogłabym do nich dołączyć. Bardzo się 
ucieszyłam. Poszłam do klubu, żeby dali mi łyżwy. Wręczyli mi 
jakieś za duże starocie i pojechałam do Zakopanego. Zgłosiłam 
się z tymi łyżwami na trening, a trener jak je zobaczył, złapał się 
za głowę. Zadzwonił do sędziów, żeby zabrali ze sobą lepszą parę. 

Trzy tygodnie treningu i awans do kadry
Gdy wystartowałam w mistrzostwach Polski, byłam po dwóch ty-
godniach treningu łyżwiarskiego w czasie ferii, do tego doszedł 
tydzień przygotowań w Zakopanem. Pamiętam, że po zawodach 
przeczytałam w gazecie, iż byłam jedną z dwóch rewelacji tych 
zawodów – w wyścigach dwa razy byłam 4. i dwa razy 6. W wielo-
boju zajęłam 5. miejsce i dostałam się do 6-osobowej kadry Polski. 

Trzy tygodnie do rekordu Polski w sztafecie
W zawodach sztafet nasza drużyna mierzyła w złoto. Jednak 
byłyśmy tak naładowane energią, że poprzewracałyśmy się 

20-latka rozpoczyna przygodę z łyżwiarstwem sportowym
W czasie okupacji nie jeździłam na łyżwach, inne sprawy były waż-
ne. Potem w szkolnym klubie uprawiałam letnie sporty. Gdy roz-
poczęłam pracę jako nauczycielka w Elblągu, zapisałam się do 
sekcji lekkiej atletyki i siatkówki. Byłam niska, ale sprytna i skocz-
na. Wyżywałam się na tych zajęciach. Wypatrzył mnie tam trener 
Kazimierz Kalbarczyk i zaprosił do sekcji łyżwiarskiej. Miałam 
20 lat. Na pierwszy trening poszłam we wrześniu. Była to zaprawa  
na sucho – ćwiczenia w półprzysiadzie. Byłam ambitna i wszyst-
ko wykonywałam z zaangażowaniem. Na drugi dzień miałam tak 
bolesne zakwasy, że nie mogłam chodzić. Pomyślałam sobie,  
że ja się do łyżwiarstwa nie nadaję i nie poszłam na kolejny trening.

Gdy ból mięśni minął
Kilka miesięcy później nadszedł czas ferii zimowych. Poszłam 
wtedy zobaczyć, jak łyżwiarze trenują na zamrożonym odkrytym 
basenie. Trener znowu mnie wypatrzył i namówił na założenie 
sportowych łyżew. Weszłam na lód i... wyłożyłam się jak długa. 
Zaczęłam obserwować, jak inni sobie radzą i starałam się ich 
naśladować. Pod koniec dnia było już całkiem nieźle. Trenowa-
łam przez kolejne dwa tygodnie. Po feriach wróciłam do pracy 
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w wyścigu. Trener Kalbarczyk strasznie rozpaczał. Był pewny, 
że wygramy, bo Elwira Seroczyńska została wówczas mistrzynią 
Polski, a ja i jeszcze jedna koleżanka z klubu znalazłyśmy się 
w kadrze. Po chwili zgłosił próbę pobicia rekordu Polski i wy-
startowałyśmy w dodatkowym biegu. Złotych medali nie zdo-
byłyśmy, ale zostałyśmy rekordzistkami Polski. 

Technika z wszechstronności
Byłam bardzo wytrzymała i sprawna. Dużo mi dało to, że treno-
wałam tak różne dyscypliny. Pchałam kulą, rzucałam dyskiem, 
oszczepem, skakałam wzwyż, w dal, biegałam na 100 i 800 m. 
Poza tym w siatkówce dużo ćwiczeń wykonywałam w przysia-
dzie, więc miałam silne uda. Miałam łatwość uczenia się różnych 
technik sportowych i to były moje plusy. 

Rywalizacja jest w sporcie
Po roku treningów byłam już wicemistrzynią i rekordzist-
ką Polski. Najsilniej w Polsce konkurowałyśmy między sobą  
z Elwirą. Jednak na tym polu stało się ważne, żebyśmy prywat-
nie doszły do porozumienia, bo atmosfera robiła się gęsta. Któ-
regoś dnia porozmawiałyśmy otwarcie i stwierdziłyśmy, że je-
żeli przeniesiemy rywalizację na prywatne życie, to będzie nie 
do wytrzymania. Przecież zdarzało się, że na zawody zagranicz-

„Byłam bardzo wytrzymała  
i sprawna. Dużo dało mi to, 
że trenowałam tak różne 
dyscypliny. Pchałam kulą, 
rzucałam dyskiem...”

DATA URODZENIA: PRIMA APRILIS (1 KWIETNIA) 1931 ROKU

ZAINTERESOWANIA: NAJRÓŻNIEJSZE FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

NAJWIĘKSZE SUKCESY: 
–  BRĄZOWY MEDAL IGRZYSK OLIMPIJSKICH W SQUAW VALLEY (1960) W WYŚCIGU NA 1500 M 

W ŁYŻWIARSTWIE SZYBKIM
–  SREBRNY MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA W ÖSTERSUND (1960) W WYŚCIGU NA 1000 M; 

37 RAZY ZDOBYTY TYTUŁ MISTRZYNI POLSKI

WSPOMNIENIA Z DZIECIŃSTWA:
MIAŁAM O DZIESIĘĆ LAT STARSZĄ SIOSTRĘ I TRZECH BRACI, BYŁAM NAJMŁODSZA. 
NIE GARNĘŁAM SIĘ DO ZABAWY LALKAMI, NAUKI GOTOWANIA CZY SZYCIA. MIAŁAM 
CHARAKTER CHŁOPCA – CHCIAŁAM BIEGAĆ, SKAKAĆ, PRZECHODZIĆ PRZEZ PŁOTY

HELENA PILEJCZYK

ne wyjeżdżałyśmy tylko we dwie i byłyśmy skazane na siebie.  
Postanowiłyśmy, że rywalizujemy na starcie, na lodzie, nato-
miast poza lodem pomagamy sobie i jesteśmy koleżankami. 
I to nam wyszło.

Droga do igrzysk olimpijskich 
W 1960 roku po raz pierwszy w programie igrzysk olimpijskich 
pojawiły się konkurencje kobiece łyżwiarstwa szybkiego. Polski 
Komitet Olimpijski postawił jednak warunek: na igrzyska olimpij-
skie w Squaw Valley pojedzie tylko ta zawodniczka, która zajmie 
punktowane miejsce na mistrzostwach świata. Na szczęście dla 
nas, na mistrzostwach w Östersund zdobyłam srebrny medal na 
1000 m i dwukrotnie zajęłam 5. miejsce, więc na igrzyska zdecy-
dowano się wysłać mnie i Elwirę Seroczyńską. 

Po raz pierwszy w gronie światowych medalistek
W dniu, gdy w Östersund zdobyłam srebrny medal, od rana byłam 
w lekkiej euforii, ponieważ poprzedniego dnia udało mi się zdo-
być punktowane miejsce. Jechałam w drugiej parze. Musiałam 
dać z siebie wszystko, bo to, co miało wydarzyć się później, było 
dla mnie niewiadomą. Nastawiłam się bojowo, jednak zrobiłam 
błąd, bo za późno finiszowałam. Po raz pierwszy na tych mistrzo-
stwach start i meta ułożone były w połowie prostej, wcześniej 
meta zawsze była na końcu prostej. Zaczęłam rozpędzać się do 
mety, ale przyspieszenie przyszło, gdy czas już był złapany. Jak 
skończyłam bieg, to nie byłam całkiem zadowolona. Patrzyłam, 
jak jadą przeciwniczki. Sześć kolejnych par, w których były utytu-
łowane łyżwiarki, kończyło z jeszcze gorszymi czasami. Atmosfe-
ra zaczęła robić się napięta. Wciąż byłam na pierwszym miejscu! 
Dopiero w przedostatniej parze, gdy już rosyjscy trenerzy wy-
chodzili z siebie, motywując swoje zawodniczki, Kłara Gusiewa 
uzyskała lepszy wynik i zepchnęła mnie na drugą pozycję.



Medal olimpijski
Przed startem w Squaw Valley, po przyjeździe na miejsce moc-
no trenowałam. Mówiłam, że mi ciężko, ale trener przekonywał: 
popatrz, jakie ty wspaniałe międzyrundy robisz. Gdy startowały-
śmy na dystansie 1500 m, Elwira jechała przede mną. Uzyskała 
rewelacyjny czas, ale przyznam się, że to do mnie nie dotarło. 
Byłam zajęta przygotowaniem do swojego startu i nie patrzy-
łam na tablicę, ale i trener nie powiedział mi, że Elwira prowadzi 
w zawodach. Jechałam w parze z Lidiją Skoblikową. Wcześniej 
na mistrzostwach świata jeździłam z nią na równi, więc uwa-
żałam, że stać mnie na dobry wynik. Wyrwałam niesamowicie 
i prowadziłam jakieś 3/4 dystansu. Rosjanka wyprzedziła mnie 
na ostatniej prostej i zdobyła swoje pierwsze złoto, otwierające 
okres jej absolutnej dominacji w łyżwiarstwie szybkim. Byłam 
szczęśliwa, że wywalczyłam brązowy medal. Po wyścigu dowie-
działam się, że Elwira zdobyła srebro. Dla nas obydwu było to coś 
niesamowitego.
Myślę, że kiedy w Squaw Valley powinnam była mieć szczyt formy, 
to mnie już trochę brakowało świeżości, lekkości. Elwira złapała 
oddech po ciężkim treningu, bo mając innego szkoleniowca, lżej 
pracowała. Mieszkała wtedy w Warszawie i miała trochę inny cykl 
przygotowań. Myślę, że gdyby starty były tydzień później, to ja już 
bym żadnego medalu nie zdobyła. Niestety, nie było kogoś, kto 
zwróciłby uwagę, żeby trochę odpuścić z treningiem. 

GWIAZDY SPORTU O SOBIE

Diabeł tkwi w szczegółach
W tamtym czasie myślałam, że skoro zdobyłam krążek, to za 
rok czy za 4 lata będzie kolejny. To jednak nie jest takie łatwe. 
Istotny jest każdy szczegół. W moim najlepszym olimpijskim 
starcie wiele rzeczy można było poprawić. Jechałam wówczas 
w wełnianych rajtuzach i wełnianym swetrze. Nikt nie podpo-
wiedział, żeby założyć elastyczne rajstopy. Inne zawodniczki już 
o tym wiedziały. W następnych biegach też takie założyłam, ale 
sweter wciąż miałam obszerny, wełniany. A sekundy uciekały.

To był całkiem inny sprzęt
Teraz są klapy – łyżwy z ruchomą piętą, dopasowywane indy-
widualnie do stopy. My jeździłyśmy na zwykłych sznurowanych 
łyżwach, które często się rozwiązywały. Gdy byłam na starcie zde-
nerwowana, za mocno ciągnęłam za sznurowadła i one się urywa-
ły. Ścigałam się w swetrze, oddzielnie zakładanych rękawiczkach, 
wysokiej wełnianej czapce i rajtuzach. Starałam się jednak, by te 
spodnie były mniej workowate – zakładałam je na lewą stronę i na 
sobie fastrygowałam, żeby nadać im bardziej dopasowany kształt. 
Później ręcznie je zszywałam, a nadwyżkę materiału wycinałam. 
Czasem, niestety, po takim szyciu w materiale puszczały oczka. 
Teraz są elastyczne kombinezony, dopasowane do sylwetki. 

To była całkiem inna jazda na lodzie
Podczas zawodów śnieg padał nam w oczy. W Zakopanem zda-
rzył się nawet halny – jak mocno zawiało, jechało się w przeciw-
ną stronę. Lód, na którym jeździłam, był naturalny: na sankach 
umieszczano baniak, za sankami przyczepiano koc i polewano go 
wodą z baniaka. Woda zamarzała i powstawał tor. Jakość lodu 
była bardzo różna. Czasami jeździło się po grudach. Obecnie lód 
pielęgnują rolby, które heblują, polerują i wylewają gorącą wodę. 
W laboratoriach opracowuje się taki skład wody, by zapewniała 
lód o najlepszym poślizgu. Nic nie można chyba porównać na plus 
do obecnych czasów. Może to, że nie było dopingu, że człowiek 
oddychał na świeżym powietrzu, że opór tego powietrza czuł na 
twarzy. Teraz w hali jest inaczej. Miałam okazję spróbować jazdy 
na nowoczesnych łyżwach, w kombinezonie i na hali w zawodach 
dla dojrzałych seniorów. W wieku 70 lat uzyskiwałam wyniki 
zbliżone do tych, jakie miałam w młodości, na początku kariery... 
Teraz myślę, że śmieszne były moje dawne rezultaty. Nawet te 
osiągnięte na igrzyskach. Obecnie takie wyniki uzyskują nawet 
juniorki. Jakość lodu, jakość sprzętu, technika, przygotowanie  
– przeniosły łyżwiarstwo w inny świat... 
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Obecnie lód pielęgnują rolby, 
które polerują i wylewają 
gorącą wodę. Opracowuje 
się taki jej skład, by powstał 
lód o najlepszym poślizgu
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WEDŁUG TOMASZA MAJEWSKIEGO – NASZEGO DWUKROTNEGO MISTRZA OLIMPIJSKIEGO 
W PCHNIĘCIU KULĄ – TEN, KTO STOSUJE DOPING, TO ZŁODZIEJ I OSZUST. Z KOLEI 
SZYMON ZIÓŁKOWSKI (ZŁOTY MEDAL W RZUCIE MŁOTEM W SYDNEY 2000) UWAŻA, 
IŻ ZA STOSOWANIE DOPINGU POWINNO GROZIĆ WIĘZIENIE. DOPING NISZCZY BOWIEM 
PODSTAWOWE WARTOŚCI SPORTU I TEJ PRAWDZIE JESTEŚMY WIERNI...

DOPING 
– NOWE ZAGROŻENIA

Doping w sporcie, czyli w sposób sztuczny stymulowanie siebie 
i swojego ciała do podjęcia większego wysiłku fizycznego mniej-
szym kosztem, burzy zasadę fair play i zagraża zasadzie równości 
szans. Od dawna walczy się z dopingiem, spektakularnie odbiera 
się tytuły i medale zawodnikom, u których go wykryto, a mimo 
wszystko wyczynowi sportowcy nadal sięgają po nowe i nieznane 
dotychczas formy dopingu. 
Nowe zagrożenia są bardzo trudne do wykrycia i wyeliminowa-
nia dlatego, iż producenci dopingu są zawsze o krok przed tymi, 
którzy bronią czystości sportu. Negatywne odruchy ludzkie, aby 
sięgać po przeróżne formy używek, dopalaczy i dopingu, przy-
noszą, niestety, ogromne zyski finansowe ich producentom.  

Jak się okazuje, zdrowie i życie się nie liczą! I to nie tylko w świe-
cie sportu profesjonalnego, ale także tego amatorskiego w ko-
mercyjnym wydaniu mamy do czynienia z dopingiem. 
To właśnie tutaj, w świecie sztucznego dopingu, młode pokolenie 
zawodników znajduje fałszywe odpowiedzi na stawiane sobie 
pytania, jak można szybko zostać silniejszym, szybszym i bardziej 
wytrzymałym, nie tracąc przy tym sztucznie budowanego dobre-
go nastroju. Dlatego z taką łatwością sięgają po substancje za-
bronione, które są albo w tzw. dopalaczach (to substancje często 
śmiercionośne), albo są składnikami innych niedozwolonych pro-
duktów. Również sportowcy coraz częściej sięgają po te środki 
w celach dopingujących, by zyskać przewagę nad konkurencją, 

DARIUSZ BŁACHNIO
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nie wiedząc lub ignorując jednocześnie fakt, jak silnie uzależnia-
jące i niezwykle niebezpieczne są dla ich zdrowia i życia. Musimy 
w tym miejscu wprowadzić nieco medycznej wiedzy, by unaocz-
nić Wam powagę sytuacji. Najczęściej stosowane są: 
–  kanabinomimetyki – syntetyczne kanabinoidy (THC – mari-

huana i haszysz), które doprowadzają do zmiany nastroju i sa-
mopoczucia, dają chwilowy błogostan, euforię, ale również 
halucynacje, czasami doprowadzają do depresji, apatii i uro-
jeń. Zażycie tych substancji powoduje wzrost ciśnienia krwi, 
tachykardię, przekrwienie gałek ocznych, zaburzenia koordyna-
cji ruchowej i uwagi, zawroty głowy oraz wysuszanie śluzówek. 
Należy dodać, że efekty działania tych substancji przewyższają 
wielokrotnie te notowane przy tradycyjnym stosowaniu natu-
ralnych konopi,

–  mefedron i jego pochodne – substancja zaliczana do gru-
py psychoaktywnych, silnie uzależniających psychicznie. 
Jej zażywanie prowadzi do zaburzeń układu krążenia, cze-
go następstwem mogą być wylewy. Wywołuje halucynacje, 
nudności, wymioty, uczucie niepokoju, paranoje, nadpobu-
dliwość i urojenia oraz zaburzenia pamięci krótkotermino-
wej. Odnotowano też przypadki śmiertelne, spowodowane 
podwyższonym ciśnieniem krwi.

Wymienione substancje należą do stymulantów i są coraz czę-
ściej wykrywane w laboratoriach antydopingowych w rutyno-
wo pobieranych od zawodników próbkach moczu. Ich wykrycie 
wiąże się z konsekwencjami dyscyplinarnymi, włącznie z karą 
dyskwalifikacji nawet do 4 lat. To niezwykle negatywne i niepo-
kojące zjawisko pokazuje podatność osób uprawiających sport 
na próby testowania bądź permanentnego używania środków 
o charakterze pobudzającym i stymulującym nie tylko zdolności 
czysto fizyczne, ale przede wszystkim mentalne.
Kontynuując przegląd zagrożeń dopingowych, trzeba wspo-
mnieć o ciągle utrzymującej się tendencji występowania za-
nieczyszczeń w dietetycznych środkach spożywczych, czyli 
w odżywkach i suplementach. Dlatego konieczne jest ciągłe 
przypominanie wszystkim sportowcom korzystającym z takich 
produktów, aby sięgali po odżywki sprawdzone przez Komisję 
ds. Zwalczania Dopingu w Sporcie. Co roku w Polsce kilku 
sportowców „wpada” na zanieczyszczonych suplementach i od-
żywkach, często stosowanych bezkrytycznie, kupionych przez 
internet lub w przypadkowym sklepie. Takie odżywki zawiera-
ją niebezpieczne dla zdrowia, ale i dające wynik pozytywny, 
nowo zsyntetyzowane steroidy anaboliczno-androgenne oraz 
nowo zsyntetyzowane stymulanty. W ostatnich dwóch latach 
notowano także po kilkanaście przypadków stosowania mety-
loheksanaminy – klasycznego środka stymulującego o działa-
niu powodującym wzrost metabolizmu wewnątrzustrojowego 
i związanego z nim skutecznego procesu redukcji masy ciała. 
To z tego właśnie powodu ten niebezpieczny i oddziałujący na 
układ krążenia środek zyskał popularność wśród sportowców 
pragnących w łatwy sposób pozbyć się zbędnej tkanki tłusz-
czowej. Innego typu zagrożenia, tym razem nie do końca wywo-

Co roku w Polsce kilku 
sportowców „wpada” 
na zanieczyszczonych 
suplementach  
oraz odżywkach 

DOPALACZE TO SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PODOBNYM 
DO NARKOTYKÓW, KTÓRYCH ZAŻYWANIE PROWADZI 
DO USZKODZEŃ NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH 
ORGANIZMU ORAZ ZMIAN W PSYCHICE. WPROWADZAJĄ 
W STAN NIEKONTROLOWANEJ EUFORII, HALUCYNACJI, 
ALE I POWAŻNIEJSZYCH ZABURZEŃ, TAKICH JAK SILNE 
ZATRUCIA ORAZ ŚMIERĆ. DOPALACZE MOGĄ BYĆ 
POCHODZENIA NATURALNEGO LUB CHEMICZNEGO, 
SĄ MIESZANKĄ TRUCIZN, CZĘSTO SKOMPONOWANĄ 
W SPOSÓB PRZYPADKOWY PRZEZ „PRODUCENTA”. 
W POLSCE, Z POWODU ZAŻYCIA DOPALACZY 
PRZEZ MŁODYCH LUDZI, NOTUJE SIĘ KILKASET 
HOSPITALIZACJI TYGODNIOWO. CORAZ LICZNIEJSZE SĄ 
PRZYPADKI ŚMIERCI. DOPALACZE TO NIE ŻARTY!

JAK DZIAŁAJĄ DOPALACZE?
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łujące natychmiastowe perturbacje zdrowotne, ale kładące cień 
na czystość sportu i równość szans, wiążą się ze stosowaniem 
przez zawodników tzw. mikrodawek substancji zabronionych. 
Ten rodzaj niedozwolonego wspomagania może być użyty we 
wszystkich dyscyplinach sportu, a stopień manipulacji ilością 
i formą podawania w znacznym stopniu utrudniają wykrycie 
substancji w badaniach antydopingowych. Dlatego najlepsi za-
wodnicy świata są objęci takimi badaniami w ramach programu 
paszportu biologicznego (okresowa ocena wskaźników hemato-
logicznych) i paszportu steroidowego (okresowa ocena wskaźni-
ków hormonalnych). Pojawiające się w ostatnim czasie przypadki 
dyskwalifikacji wielu gwiazd sportu każą mieć nadzieję, że jest 
to efekt działania tych właśnie programów. 
Innego rodzaju substancją dopingującą, której działanie oraz 
skalę użycia trudno dzisiaj oszacować, jest gaz o nazwie xenon. 
Pierwsze oficjalne informacje na ten temat pojawiły się w lutym 
2014 roku, czyli jeszcze podczas zimowych igrzysk olimpijskich 
w Soczi. To dlatego Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), 
po przeglądzie dostępnych danych naukowych, wydała decyzję 
potwierdzającą pozytywny wpływ tego gazu na zdolności wy-
siłkowe człowieka. Na ich podstawie Komitet Medyczny WADA 
uznał xenon za substancję spełniającą kryteria kwalifikujące do 
umieszczenia na Liście substancji zabronionych, uzasadniając to 
tym, że jego stosowanie: 
–  ma wpływ na polepszenie wyniku sportowego (badania na 

zwierzętach pokazały, że jego stosowanie wywołuje stan hi-
poksyczny – taki, który osiąga się podczas treningów wysoko-
górskich, prowadząc do nadprodukcji erytropoetyny i koncen-
tracji hemoglobiny),

–  prowadzi do zaburzeń zdrowotnych (jako substancja stosowana 
w znieczuleniach wywołuje wiele zmian ubocznych, takich jak 
zawroty głowy, utrata przytomności oraz ogólne skołowanie, 
co jest zjawiskiem groźnym dla trenujących i rywalizujących 
zawodników),

–  pozostaje w sprzeczności z ideą i duchem sportu, bo jego za-
życie w sposób sztuczny podwyższa zdolności wysiłkowe or-
ganizmu człowieka.

Pamiętajmy, że przedstawione powyżej nowe formy dopingu 
oraz wszystkie inne starsze jego odmiany wiążą się z niebez-
pieczeństwem utraty zdrowia, a nawet życia. Dlatego tak waż-
na jest wiedza, która może skutecznie zapobiec „chemicznemu” 
zniekształceniu współczesnego sportu. W tym właśnie celu 
Wydział Edukacji i Informacji Komisji do Zwalczania Dopingu 
w Sporcie prowadzi działania eliminujące pokusę sięgania przez 
młode pokolenie sportowców po doping. Pomaga nam w tym 
profil na Facebooku „Akademia Prawdziwych Mistrzów”, dzięki 
któremu przekazujemy młodym zawodnikom czytelny komuni-
kat o bezwzględnej potrzebie budowania własnego mistrzostwa 
sportowego w oparciu o naturalny potencjał biologiczny. Polub-
cie nasz profil i wspólnie z nami twórzcie jak najszersze grupy 
młodych ludzi mówiące zdecydowane NIE! DOPINGOWI. 

BIAŁORUSKI MŁOCIARZ IWAN CICHAN TO TRZYKROTNY 
MISTRZ ŚWIATA (PARYŻ 2003, HELSINKI 2005, OSAKA 
2007) ORAZ SREBRNY (ATENY 2004) I BRĄZOWY 
(PEKIN 2008) MEDALISTA OLIMPIJSKI. NIESTETY, JEGO 
KARIERA OD SAMEGO POCZĄTKU NAZNACZONA JEST 
DOPINGIEM. ZBADANIE PO LATACH, UDOSKONALONYMI 
METODAMI, PRÓBEK JEGO MOCZU NA ŚLADY 
NIEDOZWOLONYCH SUBSTANCJI DAŁO WYNIK 
POZYTYWNY, DLATEGO ODEBRANO MU MEDALE Z ATEN 
I HELSINEK. W 2008 ROKU W PEKINIE WYNIK KONTROLI 
TEGO ZAWODNIKA RÓWNIEŻ DAŁ WYNIK POZYTYWNY,  
ALE CICHAN NIE ZOSTAŁ ZDYSKWALIFIKOWANY. 
TRYBUNAŁ ARBITRAŻOWY DS. SPORTU W LOZANNIE 
DOPATRZYŁ SIĘ BŁĘDÓW PROCEDURALNYCH 
I ODMÓWIŁ UKARANIA BIAŁORUSINA. 
TE NIECHLUBNE INCYDENTY KŁADĄ SIĘ CIENIEM 
NA WIZERUNKU DYSCYPLINY, Z CZYM NIE GODZĄ 
SIĘ UCZCIWI ZAWODNICY. POLSCY LEKKOATLECI, 
Z TOMASZEM MAJEWSKIM I PAWŁEM FAJDKIEM 
NA CZELE, PODJĘLI BEZKOMPROMISOWĄ WALKĘ 
Z DOPINGIEM I SPRZECIWILI SIĘ ZAPROSZENIU IWANA 
CICHANA DO STARTU W TEGOROCZNYM MEMORIALE 
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SZCZECINIE. 
STANOWISKO ZAWODNIKÓW POPARŁ POLSKI 
ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI W OFICJALNYM LIŚCIE, 
SKIEROWANYM DO ORGANIZATORA ZAWODÓW. 
POINFORMOWANY O PROTEŚCIE BIAŁORUSKI 
MŁOCIARZ ODWOŁAŁ SWÓJ START W POLSCE... 

KONTROLA I SPRZECIW
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SPORT I ZDROWIE

SŁOWO DIETA BŁĘDNIE KOJARZY NAM SIĘ Z NADWAGĄ I POTRZEBĄ ODCHUDZANIA. 
TYMCZASEM POCHODZI Z JĘZYKA GRECKIEGO ΔΊΑΊΤΑ I OZNACZA „STYL ŻYCIA”.  
DLA STAROŻYTNYCH GREKÓW DIETA STANOWIŁA ISTOTNY ASPEKT ŻYCIA I BYŁA ROZUMIANA 
ZNACZNIE SZERZEJ NIŻ TYLKO JAKO SPOSÓB ODŻYWIANIA. TO BYŁA CAŁA FILOZOFIA!

IWONA MARCINKIEWICZ
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DIETA WEGAŃSKA 
– MODA CZY ZDROWIE 
NA TALERZU?

Współcześnie dieta to świadomy sposób myślenia i przede 
wszystkim odżywiania mający na celu utrzymanie zdrowia 
i kondycji organizmu. Własne przekonania i poglądy powinny 
mieć oparcie w nauce i medycynie, a przede wszystkim połą-
czone być z elementami aktywności ruchowej. 
Były i są różne diety: tłuszczowa, beztłuszczowa, białkowa, 
bezglutenowa, wegetariańska... Dzisiaj coraz częściej słyszy 
się o diecie wegańskiej, która polega na wyeliminowaniu z co-
dziennego menu produktów pochodzenia zwierzęcego, nawet 
miodu, mleka, ryb, owoców morza i jaj. Weganie, chcąc przy-
czynić się do zmniejszenia cierpienia zwierząt, powstrzymują 
się również od kupowania futer, skórzanej odzieży, jedwabiu 
oraz kosmetyków testowanych na zwierzętach. 
Dieta wegańska opiera się na pięciu podstawowych grupach 
pokarmowych, które dostarczają organizmowi wszystko,  
co niezbędne:
–  pełne ziarna zbóż – ciemne chleby, brązowy ryż i kasze za-

wierają węglowodany złożone i zapewniają witaminy z grupy 
B oraz pomagają w walce z cukrzycą, chorobami serca i nie 
powodują otyłości

–  rośliny strączkowe – soczewica, fasola, ciecierzyca, bób, groch, 
soja to podstawowe źródła białka i minerałów diety roślinnej

–  warzywa – sałata, jarmuż, brokuły, szpinak, pomidory, papry-
ka itd., surowe, gotowane, sezonowe i z mrożonki to skarbnica 
witamin, minerałów, wapnia i antyoksydantów 

–  owoce – surowe, a także, szczególnie dla sportowców, suszone 
są skoncentrowanym źródłem energii i witamin

–  orzechy włoskie, ziemne, brazylijskie, pestki dyni i słonecz-
nika to nie tylko wysokiej jakości tłuszcze i białko roślinne, ale 
też źródło żelaza, miedzi oraz cynku. 
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Dieta wegańska może powodować pewne niedobory w organi-
zmie. Jednak prawidłowo zaplanowana i dobrze zbilansowana 
może być nie tylko zdrowa, ale smaczna i różnorodna. By zapo-
biec niedoborom kwasów omega-3, warto jeść siemię lniane, 
a mleko sojowe czy jogurty roślinne z ryżu, orzechów i zbóż uzu-
pełniają witaminy z grupy B. Podstawową wadą diety wegańskiej 
jest trudność zastąpienia produktami roślinnymi substancji od-
żywczych dostarczanych przez produkty odzwierzęce. Może to 
powodować niedobór wysokowartościowych protein i wapnia, 
wpływając na powstawanie chorób skóry i kości. Wadą diety we-
gańskiej są również trudności w pokryciu dziennego zapotrzebo-
wania na białko, dlatego też u dzieci i młodzieży może ona być 
stosowana wyłącznie po konsultacji z dietetykiem, aby spraw-
dzać prawidłowy wzrost i rozwój młodego człowieka. Niektórzy 
specjaliści kategorycznie nie zalecają tej diety najmłodszym, 
gdyż może wpływać negatywnie na stan ich zdrowia.
Diecie wegańskiej nie brakuje jednak zalet. Lekarze potwierdzają, 
że weganie rzadziej zapadają na choroby serca, nowotwory i cu-
krzycę, a ich dieta to bogactwo błonnika i witamin A i C. Ale tylko 
wtedy, gdy się mądrze je! Można zbudować silne mięśnie bez 
białka zwierzęcego. Oto kilku znanych sportowców – wegan:
–  Scott Jurek (Amerykanin polskiego pochodzenia) – ultra- 

maratończyk
–  Rich Roll (USA) – triathlonista
–  Lucy Stephens (Wielka Brytania) – triathlonistka
–  Czesław Lang – były kolarz, organizator Tour de Pologne
–  polska judoczka Agata Perenc, której zadaliśmy kilka  

pytań dotyczących stosowanej przez nią diety:

Dlaczego zainteresowałaś się weganizmem?
Agata Perenc: Weganką jestem od listopada 2013 roku. W za-
sadzie to był przypadek i ciekawość. Z wykształcenia jestem 
dietetyczką i temat zdrowego odżywiania zawsze mnie intere-
sował. Dużo o tym czytam i przez przypadek natknęłam się na 
książkę „Nowoczesne zasady odżywiania” T. Colina Campbella, 
która w dużym skrócie dotyczy szkodliwości spożywania białka 
odzwierzęcego. Zaciekawiło mnie to, ponieważ na uczelni nic 
o tym nie mówią! Zaczęłam pogłębiać wiedzę o diecie roślinnej 
i postanowiłam jej spróbować przez miesiąc. Ponadto coraz wię-
cej dowiadywałam się, w jaki sposób jest pozyskiwana żywność 
odzwierzęca, i stwierdziłam, że nie chcę mieć z tym nic wspólne-
go. A zatem z początku była to ciekawość i aspekty zdrowotne, 
z czasem doszły względy etyczne.

Jakie zaobserwowałaś efekty diety wegańskiej?
Zauważyłam szybszą regenerację potreningową, mam dużo 
więcej energii, zniknęły drzemki popołudniowe, praktycznie 
nie choruję – łapię tylko drobne przeziębienia, wyniki krwi mam 
lepsze, zwłaszcza poziom żelaza i ferrytyny! 
Te korzyści wynikają ze zdrowej diety wegańskiej, czyli jak naj-
mniej – a właściwie bez – produktów przetworzonych w postaci 
wegańskich fast foodów i słodyczy, wegańskich serów, parówek 
czy gotowych dań. Stawiam na prostotę i różnorodność, czyli 
tak jak natura stworzyła. 

Trudne jest stosowanie i zdobywanie 
wegańskich produktów?
Na początku weganizm wymaga zdobycia pewnej ilości informa-
cji, aby swobodnie go stosować w praktyce. A potem małymi kro-
kami do celu – trening czyni mistrza! Poza tym zdobycie obecnie 
wegańskich produktów nie jest problemem. W sklepach jest już 
duży wybór najróżniejszych produktów, zawsze można też zaopa-
trywać się przez internet. 

Dieta wegańska opiera się 
na pięciu podstawowych 
grupach pokarmowych, które 
dostarczają organizmowi 
wszystko, co niezbędne

O KAŻDEJ ZBIOROWOŚCI, GRUPIE SPOŁECZNEJ, KULTUROWEJ 
CZY ETNICZNEJ MYŚLIMY CZĘSTO STEREOTYPOWO. 
O WEGANACH RÓWNIEŻ KRĄŻĄ ROZMAITE OPINIE. 
W NIEKTÓRYCH TKWI ZIARNO PRAWDY, ZAŚ INNE SĄ 
NIEPRAWDZIWE. OTO NIEKTÓRE MITY NA TEMAT WEGAN:
–  LUDZIE ODŻYWIAJĄCY SIĘ TYLKO NIEPRZETWORZONYMI 

PRODUKTAMI ROŚLINNYMI SĄ CHUDERLAWI, SŁABI I LEDWO 
TRZYMAJĄ SIĘ NA NOGACH.

–  WEGANIE CHODZĄ GŁODNI, BO PRODUKTÓW, KTÓRE MOGĄ 
SPOŻYWAĆ, JEST NIEWIELE. SĄ UPRZEDZENI I WROGO 
NASTAWIENI DO MIĘSOŻERCÓW.

–  WEGANIE CHCĄ NA SIŁĘ BYĆ ORYGINALNI, A ICH DIETA JEST 
TYLKO NA POKAZ. NA CO DZIEŃ CHODZĄ W WORKACH PO 
ZIEMNIAKACH, MYJĄ SIĘ SZARYM MYDŁEM, NOSZĄ DŁUGIE 
WŁOSY, TATUAŻE I KOLCZYKI.

–  NIE WIEDZĄC, CO DOBRE, WEGANIE WYNISZCZAJĄ SWÓJ 
ORGANIZM, STOSUJĄ RESTRYKCYJNĄ DIETĘ, KTÓRA 
RUJNUJE ICH ZDROWIE. ŻYJĄ JAK MNISI, A ENERGIĘ 
ŻYCIOWĄ CZERPIĄ Z MEDYTACJI I MODLITWY.

–  WEGANIE WYDAJĄ OLBRZYMIE PIENIĄDZE NA JEDZENIE, 
PONIEWAŻ ŻYWNOŚĆ ROŚLINNA JEST DROGA.

SAMI MOŻECIE OCENIĆ, CZY POWYŻSZE OPINIE TO PRAWDA, 
CZY STEREOTYPY...

PRAWDA CZY FAŁSZ?
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KONKURSY PKOl

KONKURS IM. JANA PARANDOWSKIEGO, 
KTÓRY JEST ORGANIZOWANY PRZEZ POLSKI 
KOMITET OLIMPIJSKI OD 1989 ROKU, 
TO JEDYNY NIEOKAZJONALNY KONKURS 
NA OPOWIADANIA, O NAJDŁUŻSZEJ 
TRADYCJI WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE 
OLIMPIJSKIEJ

MAGDALENA REJF
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DOBRY PATRON, 
ŚWIETNY KONKURS

Najstarszy w Rzeczpospolitej konkurs na utwór prozator-
ski dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem od ponad 25 lat. 
Jego najstarsi laureaci dawno już weszli w dojrzałe życie.  
Do 2006 roku Konkurs im. Jana Parandowskiego odbywał się 
przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-
tu, w 2007 roku – Ministerstwa Edukacji Narodowej, a od 
2009 roku przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.
Poprzez uczestnictwo w konkursie młodzież szkolna rozwija 
swoje sportowe zamiłowania, poszerza wiedzę o igrzyskach 
olimpijskich i szeroko rozumianym sporcie, przenosząc zacho-
wania, emocje i postawy ze sportowego świata do własnego 
otoczenia, własnego życia. Opowiadania młodzieży pokazują 
i rozwijają potrzeby uczciwej rywalizacji, fair play, poszano-
wania przeciwnika, szacunku dla niepełnosprawności, zacho-
wania godności w przypadku przegranej, dezaprobaty rasi-
zmu, dopingu i nieuczciwej rywalizacji, uznania dla wysiłku, 
siły woli, przyjaźni i wspólnoty z innymi ludźmi. 
Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku został uznany 
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlep-
szych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez narodowe 
komitety olimpijskie.
W 2015 roku do konkursu zgłoszono 326 opowiadań (172 z gim-
nazjów ze 103 miejscowości i 154 ze szkół podstawowych 
z 85 miejscowości).
Wyniki konkursu prezentują:
– „Magazyn Olimpijski”
– „Olimpionik”
– „Quo vadis?” (kwartalnik artystyczny i naukowy)

– Polskie Radio, program I
– www.olimpijski.pl
Opowiadania laureatów od 2001 roku wydawane są w formie 
książkowej, a od 2014 również w wersji elektronicznej [Ra-
dość biegania (2014) i Sztafeta pokoleń (2015) do wglądu na 
www.olimpijski.pl w zakładce Wydawnictwa PKOl].
Konkurs zapewne nie budziłby tak szerokiego zainteresowa-
nia, gdyby nie grono jego wieloletnich przyjaciół: Renata Su-
sałko (dziennikarka sportowa Programu I Polskiego Radia), 
Jadwiga Pawlak (polonistka), Tadeusz Rożej (przedstawiciel 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, członek Komisji Kultury i Edu-
kacji Olimpijskiej PKOl), Krzysztof Zuchora (nauczyciel akade-
micki, poeta, etyk) i Magdalena Rejf z PKOl, odpowiedzialna 
za realizację konkursu. 
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PIKNIK OLIMPIJSKI ODBYWAJĄCY SIĘ OD KILKUNASTU LAT W WARSZAWSKIM PARKU  
KĘPA POTOCKA MA JUŻ SWOJĄ RENOMĘ. JEDNAK ROŚNIE MU KONKURENCJA, SĄDZĄC  
PO ZAINTERESOWANIU, JAKIE PODOBNA IMPREZA WZBUDZA RÓWNIEŻ NA ŚLĄSKU

W zeszłym roku park Śląski w Chorzowie, a 19 września 2015 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe i plac Honorowy przed 
Spodkiem w Katowicach gościły znakomitych sportowców 
i wszystkich chętnych do sportowej zabawy. Podczas „Olimpij-
skiego Pożegnania Lata” w Katowicach organizatorzy (Polski 
Komitet Olimpijski, Miasto Katowice i Związek Piłki Ręcznej 
w Polsce) jak zwykle zapewnili wiele atrakcji, z ogromną liczbą 
konkursów, gier i zabaw zarówno dla starszych, jak i młodszych. 
Wśród kilkudziesięciu stanowisk nie mogło zabraknąć Strefy 
Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W na-
szym sektorze jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyło się 
Olimpijskie Koło Fortuny, przy którym oprócz zdobycia cennych 
nagród można było sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę o histo-
rii igrzysk. Towarzystwa dotrzymywały nam przesympatycz-
ne maskotki przyszłorocznych olimpijskich i paraolimpijskich 
igrzysk w Rio de Janeiro 2016 – Vinicius i Tom, które najmłodsi 
w postaci kolorowanek mogli zabrać ze sobą do domu. Dłu-
ga była kolejka do miejsca przy stoliku, gdzie własnoręcznie 
można było malować koła olimpijskie na lnianych torbach, do 
których świetnie pakowało się zdobyte podczas pikniku ga-
dżety. Oczywiście, wszystkim naszym atrakcjom towarzyszyły 
spotkania ze sportowcami, którzy odwiedzili Strefę Edukacji 
Olimpijskiej: strzelczynią Renatą Mauer-Różańską, szermierza-
mi Robertem Andrzejukiem i Tomaszem Motyką, dyskobolem  
Robertem Urbankiem i wioślarzem Konradem Wasilewskim. 
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Katowic i całej śląskiej 
aglomeracji za wspaniałą zabawę i do zobaczenia na kolejnym 
sportowym święcie za rok! 

WYDARZENIA

OLIMPIJSKIE 
POŻEGNANIE LATA

„Olimpijskie Pożegnanie 
Lata” w Katowicach  
przyciągnęło zarówno 
starszych, jak i najmłodszych

IWONA MARCINKIEWICZ



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 wy-
myślił Marcel Proust, autor „W poszukiwaniu straconego 
czasu”. Zdarzyło się, że dwukrotnie na zasadzie zabawy 
odpowiedział on na pytania anonimowego kwestionariu-
sza. A ponieważ był znanym pisarzem, to szybko kwestio-
nariusz nazwano jego imieniem. Spróbuj według naszego 
wzoru przepytać swoich bliskich i kolegów. To fajna za-
bawa, dzięki której dowiesz się o nich czegoś ciekawego.
W tym wydaniu „Olimpionika” do naszego klubu Prousta 
dołącza ANITA WŁODARCZYK (ur. 1985) – polska lekko-
atletka, rekordzistka świata w rzucie młotem (81,08 m 
– jako pierwsza kobieta przekroczyła granicę 80 m). 
Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pekinie (2008), 
srebrna medalistka igrzysk w Londynie (2012), mistrzy-
ni świata z 2009 i 2015 roku, wicemistrzyni z 2013 roku, 
dwukrotna złota (2012, 2014) i brązowa (2010) medalistka 
mistrzostw Europy... 

Główna cecha mojego 
charakteru: 
ambicja, odwaga 

Co cenię najbardziej  
u przyjaciół: 
szczerość, zaufanie,  
chęć pomocy

Moja główna wada: 
niezdecydowanie

Moje ulubione zajęcie:  
sen, gotowanie

Moje marzenie o szczęściu:  
spełnić marzenia

Co wzbudza we mnie  
obsesyjny lęk:  
brak

Kim (lub czym) chciałabym być, 
gdybym nie był tym,  
kim jestem:  
pewnie nauczycielką 
wychowania fizycznego :-) 

Kiedy kłamię:  
to znaczy, że kogoś nabieram 
dla żartu

Słowa, których nadużywam:  
ja :-)

Ulubieni bohaterowie literaccy:  
nie mam

Ulubieni bohaterowie życia 
codziennego:  
moi przyjaciele

Czego nie cierpię  
ponad wszystko:
dwulicowości 

Moja dewiza:  
carpe diem (z łac. chwytaj 
chwilę – red.)

Dar natury, który chciałabym 
posiadać:  
umiejętność latania :-)

Obecny stan mojego umysłu:  
jestem szczęśliwa

Błędy, które najłatwiej 
wybaczam:  
to takie, które ja też 
popełniam :-)

Największy sukces:  
dotychczasowe sukcesy 
sportowe

Porażka jest wtedy, gdy:  
nawet nie spróbujesz, 
ponieważ boisz się zawieść
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ZRÓB TO SAM



W DRODZE NA IGRZYSKA
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DO IGRZYSK XXXI OLIMPIADY  
W RIO DE JANEIRO ZOSTAŁ JUŻ NIECAŁY ROK. 
KOMITET ORGANIZACYJNY IGRZYSK OBJAWIŁ 
ŚWIATU POCHODNIĘ, KTÓRA ZANIESIE 
PŁOMIEŃ Z GRECKIEJ OLIMPII WPROST  
DO BRAZYLII, BY POTEM PRZEMIERZYŁA 
OBSZAR CAŁEGO KRAJU, ODWIEDZAJĄC 
BLISKO 500 BRAZYLIJSKICH MIEJSCOWOŚCI 

KATARZYNA DEBERNY

W historii sztafet olimpijskich organizatorzy często zmierzali do 
tego, by płomień olimpijski, zanim roznieci znicz na olimpijskim 
stadionie, odwiedził inne państwa w drodze do miasta gospodarza 
igrzysk. Tym razem płomień będzie przemierzał tylko tereny Bra-
zylii, łącząc mieszkańców przesłaniem igrzysk – pokój i jedność. 
Sama pochodnia najbliższych igrzysk trójkątnym kształtem 
nawiązuje do trzech wartości olimpijskich, jakimi są dążenie  
do doskonałości, przyjaźń i szacunek dla drugiej osoby. Nato-
miast motywy na żagwi nawiązują do brazylijskich kolorów flagi 
narodowej oraz słońca, gór, morza i ziemi. 
Po raz pierwszy w historii konstrukcja pochodni jest ruchoma. 
Gdy kolejny biegacz w sztafecie będzie przekazywał ją następ-
nemu, specjalny mechanizm będzie odkrywał fragment po frag-
mencie wspomniane motywy, by w ten metaforyczny sposób 
nawiązać także do wysiłku sportowca. 

PŁOMIEŃ OLIMPIJSKI 
RIO 2016

Ceremonia zapalenia ognia olimpijskiego od promieni słonecz-
nych w starożytnej Olimpii jak zawsze symbolizuje czystość pło-
mienia oraz nawiązuje do tradycji, bo to właśnie tu od VIII wie-
ku p.n.e. odbywały się starożytne igrzyska olimpijskie. Potem 
płomień będzie przeniesiony do Aten na Stadion Panatenajski,  
gdzie odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie 
w 1896 roku. Tam wreszcie zostanie przekazany w ręce organi-
zatorów, a stamtąd drogą lotniczą trafi do Brasílii – stolicy kraju. 
Przez 100 dni ponad 12 000 ochotników weźmie udział w szta-
fecie oraz oczywiście wszyscy mieszkańcy tego pięknego kraju.  
Do zobaczenia w Rio de Janeiro! 
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KRZYŻÓWKA

1. olimpijska – wraz ze sztafetą zaniesie płomień z greckiej Olimpii 
do Rio de Janeiro, odwiedzając po drodze blisko 500 brazylijskich 
miejscowości 

2. dieta wykluczająca spożywanie mięsa oraz produktów pochodzenia 
zwierzęcego

3. mieszkańcy brazylijskich slumsów
4. zdobywca 28 szczytów każdego pasma górskiego w Polsce
5. patron konkursu na opowiadanie olimpijskie organizowanego  

od 25 lat przez Polski Komitet Olimpijski 
6. zdobywcy jedynego złotego medalu dla Polski podczas  

XIII Europejskiego Festiwalu Młodzieży w Tbilisi
7. dewiza życiowa Anity Włodarczyk
8. miasto – gospodarz Igrzysk XXXI Olimpiady w 2016 roku

9. niebezpieczne dla zdrowia substancje psychoaktywne, mające 
działanie podobne do narkotyków

10. gaz, od 2014 roku na Liście substancji zabronionych Światowej 
Agencji Dopingowej (WADA)

11. tam w 2020 roku zostanie zbudowany najdłuższy stok narciarski  
pod dachem

12. Anita, która w rzucie młotem jest najlepsza na świecie
13. łyżwiarka szybka inaczej
14. obchodzą swoje święto 14 października
15. Marta – złota medalistka w kajakarstwie I Igrzysk Europejskich  

w Baku

OPRACOWAŁA IWONA MARCINKIEWICZ

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 15.12.2015 roku na adres:  
Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa. 
Laureatami krzyżówki z poprzedniego wydania „Olimpionika” zostali: Łukasz Raczkowski, Adam Pater i Piotr Tomaszkiewicz. GRATULUJEMY!
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INICJATYWY PKOl

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z RÓŻNYCH 
FUNDUSZY EUROPEJSKICH TO OTWIERANIE 
DRZWI DO REALIZACJI CIEKAWYCH 
PROJEKTÓW. POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI 
RÓWNIEŻ PRZYSTĄPIŁ DO JEDNEGO 
Z TAKICH PROJEKTÓW...

KATARZYNA DEBERNY

Chodzi o europejski projekt AGON (dotyczy głównie dyscyplin 
zespołowych), który jest przeprowadzany w ramach projek-
tów unijnych ERASMUS +. Program jest realizowany przez  
15 partnerów, m.in. przez polskie, czeskie, łotewskie i litew-
skie federacje oraz związki sportowe. Głównymi założeniami 
tego przedsięwzięcia są promocja sportu oraz walka z otyło-
ścią wśród dzieci i młodzieży. W ramach tego programu Polski 
Komitet Olimpijski realizuje projekt „Ja i Sport”, który będzie 
wdrażany poprzez warsztaty edukacyjne z młodzieżą. 
Do tej pory PKOl przeprowadził kilka spotkań z młodzieżą,  
m.in. w szkołach mistrzostwa sportowego w Zakopanem  
i Szczyrku, a także podczas wakacyjnych obozów sportowych. 
W bardzo przyjazny (można nawet powiedzieć – radosny) 
sposób młodzież mogła prześledzić przygotowania młodego 
zawodnika do podjęcia długiego wysiłku fizycznego, a także 
dowiedzieć się, z czego składają się popularne młodzieżowe 
smakołyki, które, niestety, sprzyjają „łapaniu” nadwagi. Spo-
tkania cieszyły się dużą popularnością, a ich zwieńczeniem był 
często ogólny wybuch entuzjazmu wynikającego ze wspólnej 
zabawy. W zdrowym ciele zdrowy duch – głosi słynna łacińska 
sentencja (łac. „Mens sana in corpore sano”), więc i Polski Ko-
mitet Olimpijski wzmacnia przekonanie wśród dzieci i młodzie-
ży, iż przyjemnie być sprawnym, zdrowym i przede wszystkim 
mądrze kierować swoim życiem. Pilotażowy projekt „Ja i Sport” 
sprzyja takiemu myśleniu. Na tym nie koniec! Od września 
program „Ja i Sport” stał się częścią oferty edukacyjnej PKOl.  
Jest kierowany do dzieci w wieku 6–10 lat. Zapraszamy! 
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OFERTA 
EDUKACYJNA  

POLSKIEGO  
KOMITETU 

OLIMPIJSKIEGO

Kontakt:
Iwona Marcinkiewicz
tel. 22 56 03 745 
kom. 795 509 671
e-mail: imarcinkiewicz@pkol.pl

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

Dział  
Edukacji Olimpijskiej PKOl 
zaprasza zorganizowane  
grupy dzieci i młodzieży 

do udziału w programie edukacyjnym, 
skierowanym do wszystkich szkół 

i jednostek oświatowo-wychowawczych.

Zapraszamy we wtorki,  
w 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”
„Ja i sport”
    
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 propozycje z powyższej oferty będą realizowane  
w czasie do 1,5 godziny. 

Rezerwacja spotkań
Grupy (do 50 osób) można zgłaszać telefonicznie lub e-mailem z minimum 
14-dniowym wyprzedzeniem. 

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 PKOl.


