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Drodzy Czytelnicy!
I tak minęły cztery lata przygotowań i kwalifikacji
olimpijskich. Już 5 sierpnia 2016 roku ceremonią
otwarcia rozpoczną się Igrzyska XXXI Olimpiady w Rio
de Janeiro. Przez dwa tygodnie będziemy świadkami
zmagań ponad 10 000 zawodników z 206 krajów, którzy
będą walczyć w 28 dyscyplinach. Każde igrzyska są pod
jakimś względem szczególne, nie inaczej jest i tym
razem, po raz pierwszy w Ameryce Południowej.
Jako 207. ekipa w zawodach weźmie udział reprezentacja
uchodźców – taką decyzję podjął MKOl, odnosząc się
do światowych wydarzeń. Na olimpijskich arenach
pojawią się nowe dyscypliny, które po niemal
100 latach powróciły do programu letnich igrzysk.
Będzie się działo, również z udziałem polskich
reprezentantów, za których trzymamy kciuki!
Rio de Janeiro i Brazylia to nie tylko symbole karnawału,
samby i od teraz igrzysk olimpijskich – to przede
wszystkim niezwykle ciekawy kraj, co namiastką
informacji staramy się pokazać w tym numerze
„Olimpionika”. O Rio de Janeiro i igrzyskach w Brazylii
jest w tym numerze dużo, ale też okazję do takiego
faworyzowania mamy raz na cztery lata (właściwie
raz na dwa lata, o ile uwzględnimy igrzyska zimowe).
Ale też nie zapominamy o naszych kronikarskich
powinnościach. Tym razem mamy dużą rozpiętość
na osi czasu. Opowiadamy o przygotowaniach do
igrzysk w starożytnej Grecji. Odnotowujemy 120-lecie
pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, które
rozpoczęły się 6 kwietnia 1896 roku w Atenach.
Zdradzamy, jaką dyscypliną sportu był zafascynowany
Henryk Sienkiewicz. Opowiadamy o „Złotej Eli”,
niezwykłej lekkoatletce.
Polecamy ciekawe pozycje do czytania i oglądania.
W kwestii zdrowotnej prosimy o zwrócenie szczególnej
uwagi na nową Piramidę Żywienia, w której na pierwsze
miejsce wysunęły się... ruch i uprawianie sportów!
I w takiej właśnie sportowej i olimpijskiej atmosferze
zachęcamy do lektury całego „Olimpionika”...

Redakcja
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PRZED OLIMPIJSKIM
AGONEM
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE TO NAJWIĘKSZE
WYDARZENIE SPORTOWE NA ŚWIECIE.
CO SIĘ WYDARZY, ILE PADNIE REKORDÓW,
KTO ZWYCIĘŻY, KTO PRZEGRA. ROZPOCZĘCIA
IGRZYSK NIE MOŻNA SIĘ JUŻ DOCZEKAĆ.
NAJPIERW TRZEBA SIĘ JEDNAK
PRZYGOTOWAĆ. JAK SZYKOWANO SIĘ DO
OLIMPIJSKIEJ RYWALIZACJI W STAROŻYTNEJ
GRECJI PONAD DWA TYSIĄCE LAT TEMU?

MICHAŁ POLAKOWSKI
Wśród zawodów opartych na szlachetnej rywalizacji – nazywanych w Helladzie agonami – szczególnie istotne były
te odbywające się od 776 roku p.n.e. w Olimpii, słynnym
sanktuarium kultu najważniejszego boga Greków. Tutaj,
nad rzekami Alfejos i Kladeos, u stóp wzgórza Kronosa,
znajdowały się: świątynia Zeusa wraz z jego posągiem dłuta
Fidiasza (jednym z siedmiu cudów świata) oraz obiekty sportowe – stadion, gimnazjon, palestra i hipodrom.
Odbywające się co cztery lata zawody – nazywane od miejsca rozgrywania igrzyskami olimpijskimi – były nie tylko
sportową rywalizacją, lecz także formą hołdu oddawanego Zeusowi. Z tego powodu na miesiąc przed zawodami
oraz przez cały okres ich trwania obowiązywała ekecheiria
– święty pokój, czas, w którym zabronione było prowadzenie jakichkolwiek działań wojennych. Religijny charakter zawodów i ich niezwykła ranga powodowały, że należało się
do nich odpowiednio przygotować.
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Zawodnicy
W igrzyskach olimpijskich startować mogli tylko mężczyźni,
wyłącznie wolni obywatele greccy. Każdy, który pragnął stanąć w szranki, zobowiązany był przejść specjalny, trwający
30 dni trening, bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie zawodów. Miał on miejsce jeszcze nie w Olimpii, a w Elidzie,
miejscowości oddalonej o około 60 kilometrów, pod okiem
sędziów. Zajęcia te miały charakter nie tylko – jak byśmy
dzisiaj powiedzieli – obozu przygotowawczego, lecz także
eliminacji. Mimo że nie każdy mógł sobie pozwolić na pokrycie kosztów podróży i treningu w Elidzie – a poszczególne
miasta (polis) bardzo rzadko decydowały się na materialną
pomoc dla zawodników – chętnych do startu w igrzyskach
nie brakowało, gdyż olimpijski sukces wiązał się z ogromnym
prestiżem. Do właściwego występu należało więc wcześniej
wyselekcjonować najlepszych. W Elidzie warunki ku temu
były bardzo dobre – istniał stadion, na którym trenowali
biegacze, gimnazjon, obiekt dla pięściarzy i zapaśników,
a także hipodrom, gdzie ćwiczono wyścigi konne. O ocenie
zawodnika decydowała nie tylko fizyczna sprawność, lecz
także postawa moralna. Na „zgrupowanie” do Elidy nie ucho-

O ocenie zawodnika
decydowała
nie tylko fizyczna
sprawność, lecz także
postawa moralna

KTO TO JEST OLIMPIJCZYK?

FOT. MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI, SHUTTERSTOCK

W STAROŻYTNEJ GRECJI OLIMPIJCZYKAMI BYLI ZAWODNICY,
SĘDZIOWIE, KAPŁANI I WIDZOWIE – WSZYSCY, KTÓRZY
SWOJĄ OBECNOŚCIĄ I POSTAWĄ W OLIMPII CZCILI BOGA
ZEUSA. DZISIAJ PRZYJĘŁO SIĘ, ŻE OLIMPIJCZYKIEM JEST
REPREZENTANT KRAJU NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE, A WIĘC
TEN, KTÓRY SKŁADA ŚLUBOWANIE OLIMPIJSKIE. JEDNAK
WEDŁUG OLIMPIZMU – FILOZOFII, KTÓRA JEST PODSTAWĄ
WSPÓŁCZESNYCH IGRZYSK, OLIMPIJCZYKIEM MOŻE BYĆ
KAŻDY, KTO UZNAJE I SZANUJE WARTOŚCI SPORTU TAKIE
JAK HARMONIJNA DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ CIAŁA I DUSZY,
DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI, RADOŚĆ I ENTUZJAZM
W DZIAŁANIU ORAZ SZACUNEK WOBEC INNYCH.
OLIMPIJCZYK TO TAKŻE TEN CZŁOWIEK, KTÓRY DOSTRZEGA
PIĘKNO SPORTU W NAJDROBNIEJSZYM GEŚCIE CZY
WYDARZENIU, KTÓRY ROZUMIE WYSIŁEK WIODĄCY
DO ZWYCIĘSTWA NAD SAMYM SOBĄ.

dziło się spóźnić – kto przybył po terminie z powodu innego
niż napaść po drodze lub choroba, karany był grzywną.
Kiedy po miesiącu ostatecznie wykrystalizowane było już
grono uczestników igrzysk, do Olimpii wyruszała dwudniowa procesja zawodników podzielonych na grupy wiekowe.
Przed wyruszeniem zawsze słyszeli oni od sędziów takie
słowa: „Jeśli zadaliście sobie tyle trudu, aby stać się godnymi wystąpienia w Olimpii, jeśli wygnaliście z waszych serc
lekkomyślność i wszystko, co nieszlachetne, spieszcie tam”.
Po dotarciu na miejsce zawodnicy musieli złożyć przed ołtarzem Zeusa uroczystą przysięgę, że pilnie trenowali przez
dziesięć miesięcy poprzedzających zawody. Niektórzy z nich,
ci zamożniejsi, czynili to nawet pod opieką prywatnych trenerów. Przygotowania obejmowały także dietę, choć oczywiście planowaną nie tak dokładnie jak współcześnie. Niemniej
jadłospis różnił się w zależności od dyscypliny, którą uprawiał dany zawodnik. I tak biegaczom zalecano zazwyczaj
pożywienie lekkie i wegetariańskie, zaś zapaśnikom i bokserom – duże ilości mięsa. Według antycznych autorów żyjący
w VI wieku p.n.e. mistrz olimpijski w zapasach Milon zjadał
go nawet 10 kg dziennie!

Sędziowie
Pieczołowicie do igrzysk olimpijskich przygotowywali się
także sędziowie, nazywani hellanodikami. We wczesnym
okresie ich liczba zmieniała się, by w IV wieku p.n.e. ustabilizować się – odtąd sędziów było już zawsze dziesięciu. Wybierali ich spośród przedstawicieli najznamienitszych rodów
mieszkańcy Elidy.
Dziesięć miesięcy przed rozpoczęciem igrzysk, zazwyczaj
w październiku, hellanodikowie przenosili się ze swoich domów do specjalnie wydzielonego budynku, hellanodikaionu,
znajdującego się na agorze, czyli głównym placu Elidy. Tutaj
przechodzili wielotygodniowe szkolenie pod opieką strażników praw (zwanych po grecku nomophylakes). Dopiero
po dokładnym instruktażu, dotyczącym najdrobniejszych
szczegółów dotyczących przeprowadzania zawodów, byli
gotowi do pełnienia funkcji sędziów. Podczas szkolenia dzielono ich na trzy grupy, w zależności od dyscypliny, nad którą
mieli sprawować pieczę: jedna grupa zajmowała się wyścigami konnymi, druga – biegami, skokami i rzutami, a trzecia
– konkurencjami siłowymi. Arbitrzy z drugiej i trzeciej grupy
współpracowali podczas rozgrywania pięcioboju, łączącego
ich konkurencje. Ostatnim, ale bardzo ważnym elementem
przygotowań hellanodików było ślubowanie bezstronności
i obiektywizmu, które składali podczas uroczystej procesji
prowadzącej z Elidy do Olimpii.
Obiekty
Zdecydowaną większość opisanych powyżej starań zawodnicy
i sędziowie podejmowali jeszcze przed przybyciem na miejsce
igrzysk, jednak i tam wszystko było precyzyjnie zaplanowane,
i na miesiąc przed zawodami prace ruszały pełną parą. Najważniejsze było oczywiście doprowadzenie do odpowiedniego
stanu stadionu, który poza czasem igrzysk służył jako... pole
uprawne lub pastwisko! Zaczynano więc od zebrania z niego
zboża. Następnie nawierzchnię płyty przekopywano motykami
i zraszano wodą, a później utwardzano ziemię walcami i wyrównywano. Tak przygotowaną płytę posypywano białym pyłem. Wtedy pozostawało już tylko zainstalowanie urządzenia
startowego, nazywanego hysplex. Nie znano jeszcze wówczas
bloków startowych, powszechnych na współczesnych bieżniach, ułatwiających dynamiczny start do biegu. Rolą hysplex
było zapewnienie zawodnikom równych szans. Przed każdym
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hellanodików, czyli
sędziów, było ślubowanie
bezstronności
i obiektywizmu
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z nich znajdowała się pozioma belka, a wszystkie były połączone sznurkiem trzymanym przez sędziego. Gdy ten puścił
sznurek, wszystkie bramki otwierały się jednocześnie, dając
sygnał do startu. W bardzo podobny sposób jak stadion przygotowywano także nawierzchnię hipodromu, na którym odbywały się wyścigi konne. Tutaj również na starcie znajdował

się mechanizm hysplex. Oprócz obiektów sportowych odświeżano także te sakralne. Elewacje najważniejszych budynków
w Olimpii były bielone i malowane, by w tym wyjątkowym
czasie prezentować sie w pełnej krasie. Kiedy więc do miasta
igrzysk przybywali zawodnicy, wszystko było w pełni gotowe
do rozpoczęcia pięciodniowego święta antycznego sportu.
Linia startowa
stadionu w Olimpii

STADION W OLIMPII (OLIMPIJSKI)
SŁOWO „STADION” POCHODZI ZE STAROŻYTNOŚCI
I OZNACZAŁO MIEJSCE ROZGRYWANIA AGONU, ALE TAKŻE
OKREŚLONĄ ODLEGŁOŚĆ. JEDEN STADION BYŁ MIARĄ
OK. 600 STÓP, CZYLI OK. 192 METRÓW. NA TAKIM DYSTANSIE
ODBYWAŁ SIĘ NAJKRÓTSZY BIEG – DROMOS.
NA STADIONIE NIE BYŁO OWALNEJ BIEŻNI, JAK NA OBIEKCIE
WSPÓŁCZESNYM, ALE TO NIE SĄ JEDYNE RÓŻNICE. BRAK
TRYBUN NIE PRZESZKADZAŁ WIDZOM OBSERWOWAĆ
ATLETÓW, SIEDZĄC NA TRAWIE POD GOŁYM NIEBEM PRZEZ
CAŁY DZIEŃ. TA SKROMNA SCENERIA, BYŁA JEDNAK BOGATA
W PRZEŻYCIA, NIEMALŻE JAK DZIŚ. STADION W OLIMPII
(OLIMPIJSKI) BYŁ ŁĄKĄ I PASTWISKIEM I TYLKO RAZ NA
CZTERY LATA STAWAŁ SIĘ MIEJSCEM ZMAGAŃ OLIMPIJSKICH.
W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH OKREŚLENIE „STADION
OLIMPIJSKI” STAŁO SIĘ NAZWĄ BUDOWLI, INTERESUJĄCEJ POD
WZGLĘDEM ARCHITEKTONICZNYM, KTÓRA PO IGRZYSKACH
SŁUŻY SPORTOWI I LUDZIOM NA CO DZIEŃ. STADION JEST
SERCEM IGRZYSK, NA KTÓRYM ODBYWAJĄ SIĘ TAKŻE
CEREMONIE OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA IGRZYSK OLIMPIJSKICH.

Stadion w Olimpii
był łąką i pastwiskiem.
Raz na cztery lata stawał się
miejscem zmagań olimpijskich
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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA RIO 2016!
OD OLIMPIJCZYKÓW OCZEKUJE SIĘ ZDOBYWANIA MEDALI,
BO MEDAL TO BŁYSK PIĘKNA SPORTU. SĄ SPORTOWCY,
KTÓRZY TWORZĄ PIĘKNO IGRZYSK BEZ ZDOBYWANIA TROFEÓW.
DZIĘKI NIM NA KAŻDYCH IGRZYSKACH DZIEJE SIĘ COŚ,
CO WSPOMINA SIĘ POTEM LATAMI. DZISIAJ ZADAJEMY PYTANIA,
NA KTÓRE ODPOWIEDZI POZNAMY JUŻ W SIERPNIU
KATARZYNA DEBERNY
Czy Usain Bolt zdobędzie trzy złote medale
olimpijskie?

Czy Anita Włodarczyk rzuci młotem ponad
80 metrów?

To odpowiedź, na którą wszyscy czekamy. 100 m,
200 m i sztafeta 4 x 100 m to będą najbardziej elektryzujące
wydarzenia na stadionie olimpijskim. W ubiegłym roku nie był
w życiowej formie, w tym roku kilka razy wygrał z nim Justin
Gatlin. Obaj szykują się do zwycięstwa. Bolt to najszybszy człowiek na świecie, który łatwo nie odpuszcza, a historia sportu
lubi o takich pamiętać. Bolt to także „ostatni sprawiedliwy”
wśród sprinterów, który jest czysty, tzn. nie ma na koncie
wpadki dopingowej. Ten fakt buduje jeszcze większe napięcie
olimpijskich zmagań.

Jest rekordzistką świata. Pierwsza w świecie złamała barierę 80 metrów, co czyni ją pretendentką
do złotego medalu. Wielu mówi, że wygra w Rio! Rozdawanie medali przed igrzyskami to jednak największy błąd
kibica. Anita powinna rzucać młotem jak najdalej, a wynik
będzie... jak najlepszy. Mimo ciężkiego treningu siłowego
(kilkanaście ton dziennie) nie przestaje być kobietą pełną
wdzięku i gracji.

Czy Michael Phelps czerpie jeszcze radość
z pływania?

FOT. KATARZYNA DEBERNY, SHUTTERSTOCK

Amerykański pływak zdobył 18 złotych medali
olimpijskich, co nie uczyniło go odpornym na popełnianie życiowych błędów. Ostatnie dwa lata walczył z depresją, problemem alkoholowym, ale ocalił go pomysł, by jeszcze raz stanąć
na słupku. Świat czeka na jego walkę z Chadem le Closem
na 100 m stylem motylkowym, tym bardziej że comeback
Phelpsa jest już spektakularny, bo pływak osiąga życiowe
wyniki. Phelps podkreśla, że igrzyska w Rio przynoszą mu radość z pływania. Jego życiowe motto od lat niezmiennie brzmi:
„na treningach ból, a zawody to już czysta przyjemność”.
Czy Tomek Majewski musi zdobywać trzeci złoty
medal olimpijski?
Nasz kulomiot zdobył złoty medal w Pekinie
w 2008 i w Londynie w 2012 roku. Jest pierwszym sportowcem na świecie w pchnięciu kulą, który dokonał tego dwa
razy z rzędu. Pierwszy medal był zwycięstwem, drugi był zwycięstwem mistrza, a trzeci medal czym będzie? Te igrzyska
dla Tomka są zupełnie innym doświadczeniem. Tym bardziej
że ten sezon był trudny, bez życiowych wyników, co nie przekreśla szansy na radość ze startu w Rio.

Czy Brazylijczycy zdobędą wreszcie złoty medal
olimpijski w piłce nożnej?
Brazylijczycy – piłkarze wszech czasów, pięciokrotni mistrzowie świata. Wywalczyli też 5 medali olimpijskich, ale żadnego złotego. Oczekiwanie na ten najważniejszy krążek stało się ich narodową obsesją. Drużynie
(w igrzyskach grają drużyny U-21) pomagają przygotować
się gwiazdy brazylijskiego futbolu, a gra przed własną publicznością wcale nie musi być łatwa. Pokazał to ostatni
Mundial w 2014 roku, gdy w półfinale Brazylia z kretesem
przegrała z Niemcami 1:7.

Ile medali przywiezie do kraju polska reprezentacja olimpijska?
To pytanie zadawane jest raz na cztery lata.
Rezultat medalowy zawsze poddawany jest
ostrej ocenie. Dzisiaj świat trochę oszalał na punkcie
krążków, media kochają medalistów, a przecież z punktu widzenia istoty sportu najważniejsze jest dążenie
do doskonałości, zmaganie się z samym sobą, postawa
fair play, emocje sportowe i atmosfera igrzysk. To się pamięta, to się przeżywa. Medal zostaje na chwałę ojczyzny, ale to wartość wysiłku każdego reprezentanta buduje
godność naszego kraju. Powodzenia!

7 OLIMPIONIK

FAKTY I LICZBY

POZNAJEMY BRAZYLIĘ
I RIO DE JANEIRO
NIEBAWEM BĘDZIEMY ŚWIADKAMI HISTORYCZNEGO
WYDARZENIA. W SIERPNIU PO RAZ PIERWSZY IGRZYSKA
OLIMPIJSKIE ODBĘDĄ SIĘ W AMERYCE POŁUDNIOWEJ,
W EGZOTYCZNYM KRAJU, JAKIM JEST BRAZYLIA,
KRYJĄCA W SOBIE MNÓSTWO CIEKAWYCH,
NIEZNANYCH NAM TAJEMNIC...
ADRIANNA BANIO

Brazylia w liczbach
Czy wiecie, że jej terytorium zajmuje prawie połowę powierzchni całego kontynentu? Jest około 27 razy większa od
Polski! Mieszka tu ponad 5 razy więcej ludności. W samym Rio
żyje ponad 6 mln, a w niedaleko położonym São Paulo ponad
11 mln. A wydaje się, że nasza licząca około 2 mln mieszkańców
Warszawa jest duża...
Mimo że Brazylia znajduje się ponad 10 tys. km od Polski, mieszka
tam spore grono naszych rodaków. Dokładna liczba Polonii nie jest
znana, gdyż nie ma na ten temat żadnych danych statystycznych.
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Niektórzy szacują polską grupę etniczną na 800 tys., inni na 1%
ludności kraju, która szacowana jest na ponad 200 mln. Liderzy
polonijni podają liczbę sięgającą 2 lub nawet 3 mln osób.
Któż nie chciałby żyć w miejscu, gdzie co roku, dzięki fantazyjnym przebraniom, można stać się, kimkolwiek się chce i bawić
się nieprzerwanie przez cztery dni i noce. Tak właśnie świętuje się w Brazylii karnawał – najsłynniejszy festiwal świata.
Stolicą tego karnawału jest gospodarz najbliższych igrzysk
– Rio de Janeiro, co znaczy „styczniowa rzeka”. Nazwę tę nadał
portugalski nawigator Gaspar de Lemos, który w styczniu 1502 r.

Brazylia to kraj
utalentowanych
legendarnych piłkarzy,
takich jak Pelé,
Ronaldo, Roberto Carlos,
Ronaldinho, Kaká i Neymar
ne w tym samym czasie co mecze. Stąd pochodzi wielu
znanych piłkarzy, m.in.: Cafu, Kaká, Neymar, Robinho, Ronaldo,
Ronaldinho, Rivaldo, Costa, Silva, Roberto Carlos oraz legendarny Pelé. Nic więc dziwnego, że Brazylia pięciokrotnie zdobyła mistrzostwo świata w piłce nożnej. Statystyki mówią,
że 50% Brazylijczyków ma mniej niż 25 lat, z czego zapewne
większość kocha piłkę nożną, sambę i kawę. Tak, kawę! Jak
twierdzi wielu znawców, najlepsza i najsmaczniejsza kawa
na świecie pochodzi właśnie stąd, Brazylia jest zresztą liderem na międzynarodowym rynku kawy, a jej produkcja jest
jedną z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki tego kraju (25% światowej podaży). Podobno brazylijscy sportowcy
Jedną z wizytówek Brazylii
jest karnawał w Rio de Janeiro

FOT. SHUTTERSTOCK

odkrył oceaniczną zatokę Guanabara (gdzie odbędą się olimpijskie zawody żeglarskie) i omyłkowo wziął ją za ujście rzeki. Mieszkańcy tego Cudownego Miasta (bo tak też mówią o Rio) dumnie
nazywają siebie Cariocas [czytaj: kariokas], co wywodzi się z języka dawnych mieszkańców Indian Tupi. Co ciekawe, Rio było niegdyś stolicą Portugali. Tak, Portugalii! To właśnie tutaj portugalska
rodzina królewska schroniła się w 1808 roku przed Napoleonem.
I tak oto na ponad 20 lat Rio stało się jedyną europejską stolicą znajdującą się poza Europą. Jednym z symboli miasta
jest imponujący 600-tonowy pomnik Chrystusa Odkupiciela
(po portugalsku: Cristo Redentor), wzniesiony na szczycie
700-metrowej granitowej góry Corcovado. Monument ma
30 metrów wysokości, a umieszczony jest na 8-metrowym cokole. Zaprojektował go francuski rzeźbiarz, polskiego pochodzenia – Paul Landowski. Gigantyczna rzeźba stała się wizytówką
nie tylko miasta, lecz całej Brazylii.
Nie można mówić o tym kraju bez wspomnienia o futbolu, który stał się niemal religią. Nawet seriale, które cieszą się tutaj dużą popularnością, nigdy nie są puszcza-

Na ponad 200 mln
szacowana jest
populacja Brazylii

Symbol Rio de Janeiro – ważący 600 ton
pomnik Chrystusa Odkupiciela
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Amazonia – zielone płuca świata
– produkuje połowę ziemskich
zasobów tlenu

sfinansowali swoją podróż na Igrzyska X Olimpiady w Los Angeles
(1932), sprzedając podczas podróży właśnie kawę.
A to ciekawe...
Brazylia jest także jednym z globalnych liderów w produkcji tlenu. Jak to możliwe? Otóż, na terenie tego kraju znajduje się największy las deszczowy świata – Amazonia. Jej drzewa produkują
połowę ziemskich zasobów tlenu, dlatego ten region nazywany
jest „zielonymi płucami świata”. Jest to raj dla miłośników dziewiczej przyrody, gdyż spotkać można tu cuda natury, począwszy
od gigantycznej ćmy Thysania Agruppia (której rozpiętość skrzydeł dochodzi do 30 cm), poprzez nietoperze Vampire Bat odżywiające się krwią ssaków (były inspiracją do postaci wampirów
z filmów grozy), na kapibarze (największym gryzoniu świata)
kończąc. Naukowcy szacują, że w Brazylii może być ponad 4 mln
gatunków fauny i flory, a szczególnie bogata jest ona właśnie
w dorzeczu Amazonki. Swoją drogą, źródło tej rzeki odkrył
w 1996 roku polski podróżnik – Jacek Pałkiewicz, choć niektórzy
twierdzą, że 11 lat wcześniej do źródeł Amazonki dotarła wyprawa polskiego kajakarza Piotra Chmielińskiego. Cóż, trudno
powiedzieć, kto ma rację, ale pewne jest, że odkrywcą źródła
jednej z największych rzek świata był Polak.
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Jak twierdzą wytrawni kawosze,
właśnie z Brazylii pochodzą
najdoskonalsze w smaku ziarna kawy

CZY WIESZ, ŻE...
– W BRAZYLII ROK SZKOLNY KOŃCZY SIĘ W GRUDNIU,
A WAKACJE SĄ W STYCZNIU.
– NA TERENACH AMAZONII ŻYJE WIELE PLEMION, KTÓRE
NIGDY W ŻYCIU NIE MIAŁY STYCZNOŚCI Z CYWILIZACJĄ.
– NA RZECE PARANA WYBUDOWANO NAJWIĘKSZĄ NA
ŚWIECIE ZAPORĘ – ITAIPU. TA OLBRZYMIA ELEKTROWNIA
WODNA JEST W STANIE DOSTARCZYĆ 12 600 MW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ (DLA PORÓWNANIA, NAJWIĘKSZA W POLSCE
ELEKTROWNIA NA WĘGIEL BRUNATNY W BEŁCHATOWIE
– 4440 MW).
– W RIO DE JANEIRO ZNAJDUJE SIĘ NAJWIĘKSZE
WYSYPISKO ŚMIECI NA ŚWIECIE – JARDIM GRAMACHO.
JEGO POWIERZCHNIA WYNOSI TYLE CO 250 BOISK
PIŁKARSKICH. CODZIENNIE ZWOŻONYCH JEST TU
8 TYS. TON ŚMIECI Z 6 KRAJÓW.
– GEST SKRZYŻOWANEGO KCIUKA Z PALCEM WSKAZUJĄCYM
– W POLSCE TZW. „FIGA Z MAKIEM” – OZNACZA W BRAZYLII
SZCZĘŚCIE I POWODZENIE.

mi o 4 dni. W pobliżu Saõ Paulo natomiast jest zakład penitencjarny, z którego więźniowie mogą wyjść o jeden dzień wcześniej za każde trzy dni przejechane na rowerze stacjonarnym,
który generuje prąd. Więźniowie resocjalizują się poprzez sport,
przy okazji wytwarzają energię do zasilania, co znacznie zmniejsza ilość spalanego węgla, dzięki czemu środowisko naturalne
mniej na tym cierpi.
Brazylia to niezwykle ciekawy kraj, w którym znajdziemy zarówno gwar wielkich miast, jak i spokój dziewiczej natury, spotkamy
rozbawionych mieszkańców Rio, w gęstych lasach wypatrywać
będziemy skrytych tubylców, często natkniemy się na polskie
wątki. Z jednej strony to kolebka najlepszych piłkarzy
świata i karnawału, z drugiej nieodkryta do końca
kraina nieodgadnionych plemion i dzikiej bujnej
przyrody. Czy trzeba większej zachęty, by zamarzyć samemu odkrywać Brazylię?

FOT. SHUTTERSTOCK

Jak widać, Polskę sporo łączy z egzotyczną Brazylią. Nawet
życiorys poprzedniego (2003-2011) prezydenta – Luiz Inácio Lula
da Silva jest podobny do życiorysu naszego byłego prezydenta
– Lecha Wałęsy (obaj byli przywódcami ruchu robotniczego, liderami strajków, sprzeciwiali się represjom, walczyli o demokrację
swoich krajów). Ponadto oba państwa należą do najbardziej katolickich narodów świata. Pamięć o Janie Pawle II jest w Brazylii
ciągle żywa, a radość z kanonizacji papieża Polaka zdominowała wszystkie wspólnoty wiary oraz środki masowego
przekazu w tym kraju.
Na fladze Brazylii widnieje napis Ordem e Progresso,
co oznacza ład i postęp. Co prawda ład trudno utrzymać w tak wielkim kraju, ale władze Brazylii starają się,
również poprzez wprowadzanie nietypowych rozwiązań
dotyczących osób łamiących prawo i ukaranych za to. Na
przykład w czterech największych więzieniach federalnych
skazani mogą skrócić długość swoich wyroków dzięki czytaniu
książek! Każda przeczytana i zreferowana książka z dziedziny
literatury, filozofii czy nauki pozwala skrócić pobyt za kratka-

Na fladze Brazylii
znajduje się napis
Ordem e Progresso,
co w tłumaczeniu
oznacza ład i postęp
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NIE TYLKO SAMBA
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE SĄ NIEPOWTARZALNĄ OKAZJĄ DO BLIŻSZEGO POZNANIA
NIE TYLKO MIASTA-GOSPODARZA, ALE RÓWNIEŻ KRAJU, W KTÓRYM SIĘ ONE ODBYWAJĄ.
RIO DE JANEIRO BĘDZIE GOŚCIĆ PRZEDSTAWICIELI WIELU DYSCYPLIN SPORTOWYCH,
ALE NIE ZAPOMINAJMY, ŻE BRAZYLIA JEST RÓWNIEŻ KOLEBKĄ KILKU – NA RAZIE
NIEOLIMPIJSKICH – SPORTÓW, SŁYNIE Z WYDARZENIA, KTÓREGO ZAZDROŚCI JEJ ŚWIAT,
MA WSPANIAŁE WARUNKI DO CELEBROWANIA SPORTÓW WODNYCH...
ADRIANNA BANIO
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Karnawałowa parada samby to jedyny
w swoim rodzaju spektakl taneczno-muzyczny

Karnawał
To najznamienitsze święto Brazylii i najsławniejszy popis
tancerzy na świecie. Jego historia sięga XVIII wieku, kiedy to
arystokracja przebierała się za „zwykłych ludzi”, a oni za burżuazję. To czas, w którym każdy jest każdemu równy, znikają
różnice klasowe, społeczne i płciowe. Zbiorowe szaleństwo
ogarnia cały kraj. Bez względu na to, jakie kłody rzuca Brazylijczykom życie pod nogi, potrafią oni znaleźć równowagę,
odrzucając na bok wszystkie kłopoty w czasie karnawału,
który jest swoistym aktem pożegnania rozkoszy cielesnych
na czas postu. W sobotę przed Środą Popielcową ta wielka
impreza zaczyna się koronacją King Momo (czyli Tłustego
Króla), któremu burmistrz miasta wręcza ogromne złote klucze. To znak, że przez kolejne cztery dni i noce miasto będzie
w rękach roztańczonego tłumu. Najważniejszym wydarzeniem jest parada samby, podczas której szkoły samby z Rio
rywalizują o miano tej najlepszej. Tancerze przygotowują się
cały rok do spektakli taneczno-muzycznych, prezentowanych
na Sambodromie (700-metrowej promenadzie zbudowanej
w 1984 roku specjalnie na to wydarzenie). Show każdej szkoły
ma inny temat przewodni, do którego pisana jest piosenka,
opracowywana choreografia i tworzone fantazyjne, kolorowe
stroje. Każda szkoła „wystawia” od 3,5 do nawet 5 tysięcy

Każda szkoła samby
„wystawia” od 3,5
do nawet 5 tysięcy
wykonawców
wykonawców! W przeciwieństwie do lokalnych parad, które charakteryzuje spontaniczność, tutaj liczy się perfekcja.
Tak zwane blocos to prawdziwa esencja karnawału. Tworzą je
grupy znajomych, sąsiadów, mieszkańców tej samej dzielnicy,
którzy samodzielnie przygotowują platformy widowiskowe
prezentujące uczestników do późnych godzin nocnych.
Capoeira
Wiele osób zastanawia się pewnie, czym jest capoeira? Sztuką, sportem czy tańcem? Otóż ma ona elementy każdej z tych
dziedzin, lecz znając jej etnologię, wiemy, że to sztuka walki,
która przybyła do Brazylii w 1624 roku z Angoli. Tutaj dopiero przybrała formę tańca, który ukrywał fakt, że czarni
niewolnicy przygotowują się do powstania pod pretekstem
oddawania się rozrywce. Słowo capoeira pochodzi z języka
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Indian i oznacza „jałową ziemię”, która się odrodziła na nowo.
Capoeira charakteryzuje się efektownymi akrobacjami, zamaszystymi kopnięciami i dynamicznymi podcięciami. Jest
to forma walki bezkontaktowej, poprzez uniki i taneczne
przejścia. Najpopularniejsze style to: regional, angola, contemporanea/moderna i carioca. Ta ostatnia była agresywna
i praktykowana przez gangi, dlatego przestano jej nauczać
i bezpowrotnie zanikła.
Nieodłącznym elementem capoeiry jest rytuał roda
(czyt. hoda). Uczestnicy stojąc w kręgu, muzyką i śpiewem
nadają rytm i axe (czyli energię) dwóm graczom prowadzącym
na środku symulowaną walkę (tzw. jogo). Ta sztuka polega
przede wszystkim na wykorzystywaniu błędów przeciwnika
i unikaniu jego kopnięć oraz ciosów. Mestre Bimba, twórca jej
współczesnej formy, głosił: „Capoeira to spryt”.
BJJ
Brazylijskie ju-jitsu to narodowy sport walki tegorocznego gospodarza igrzysk olimpijskich. Wywodzi się z kultury
dalekowschodniej, lecz nie kultywuje jej tradycji i ceremo-

Za twórcę brazylijskiego
ju-jitsu uważa się mistrza
judo Mitsuyo Maedę, który
połączył japońską tradycję
z nowoczesnością
niału. Za twórcę tej dyscypliny uważa się Mitsuyo Maedę
– japońskiego mistrza judo, modernistę sportu walki, który przywiózł do Brazylii tradycję swojego kraju i połączył
ją z nowoczesnością, chcąc zarobić walkami na życie.
Ową mieszankę stylów nazwał ju-jitsu, które polega
na przejęciu kontroli nad przeciwnikiem poprzez przyjmowanie odpowiednich pozycji i stosowanie technik zmuszających
przeciwnika do poddania się, niezależnie od jego gabarytów
i siły. Kładzie duży nacisk na pokonanie agresora bez wyrządzania mu poważnego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego
też taktyka ju-jitsu polega na sprowadzeniu go do tzw. „parteru”, czyli pozycji leżącej i unieruchomieniu przeciwnika.

Capoeira to efektowna
forma walki bezkontaktowej
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Na brazylijskim wybrzeżu wiatr
wieje przez 24 godziny na dobę.
To wymarzone miejsce dla surferów
Zawodnicy walczą w stałym kontakcie (w tzw. „zwarciu”),
co utrudnia oddawanie ciosów. Nie są one jednak istotne
w tym sporcie. Dominują tu chwyty (czyli dźwignie i duszenia), a garda polega na objęciu przeciwnika nogami.
To daje możliwość przejęcia kontroli, zadawanie kontrolowanego bólu i podduszanie (to może grozić utratą
przytomności). Podobno 90% ulicznych walk kończy się
na ziemi, dlatego system BJJ został wykorzystany w bojowym systemie walki wręcz armii USA oraz systemach
samoobrony. Sport ten uczy, jak kierować swoją siłę, by
przy najmniejszym wysiłku osiągnąć maksimum efektu.
W związku z organizacją przez Rio de Janeiro igrzysk olimpijskich pasjonaci BJJ liczyli na włączenie tej dyscypliny
w program igrzysk, jednak nie spełnia ona wielu kryteriów
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Surfing
Wybrzeża Brazylii to mekka ludzi kochających wiatr i morze. Dzięki temu, że słońce świeci tutaj niemal przez cały
rok, a wiatr wieje przez 24 godziny na dobę z niezmienną
siłą (20–25 węzłów), to wręcz wymarzone miejsce dla miłośników sportów wodnych. Mówią oni, że stały (wschodni)

Windsurfing
jest dyscypliną olimpijską
rozgrywaną na igrzyskach
od 1984 roku
kierunek pasatu, wiejącego pod idealnym kątem do brzegu zapewnia bezpieczeństwo w razie kłopotów na wodzie.
Owo naturalne bogactwo sprawiło, że dawne wioski rybackie stały się znanymi na całym świecie centrami surfingu.
Sport ten polega na ślizganiu się po falach, na specjalnie
przystosowanej do tego desce. Wyróżniamy różne jego rodzaje. Amatorzy dużych fal wybierają klasyczną jego wersję
– a więc jazdę w pozycji stojącej na desce bez dodatkowego asortymentu. Gdy rider (tak też nazywa się osobę uprawiającą surfing) znajduje się w pozycji leżącej, to uprawia
tzw. bodyboard. Miłośnicy większego wiatru praktykują
windsurfing przy użyciu deski z przymocowanym żaglem.
Brazylia ma do zaoferowania ogromny wachlarz różnych
fal, na wszystkie odmiany surfingu, windsurfingu i na każdy
poziom umiejętności.
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RIO DE JANEIRO 2016

ŻYJ SWOJĄ PASJĄ

IWONA MARCINKIEWICZ
Emblemat i motto
Brazylia to ojczyzna wspaniałej muzyki, a także kraj ludzi gościnnych, ciepłych i serdecznych. Taki jest również emblemat
igrzysk i motto: „Żyj swoją pasją” (Live your passion). Emblemat
igrzysk tworzą trzy postacie w kolorach żółtym, zielonym i niebieskim, złączone w tańcu. Logo w oczywisty sposób nawiązuje do kolorów brazylijskiej flagi, ale ma również symbolizować
braterstwo, przyjaźń i szacunek oraz pasję, która jednoczy
Brazylijczyków w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich.
Idea olimpijska ma stać się inspiracją do przemian i postępu
w kraju, poprawy życia jego mieszkańców. Promowanie świadomego i zrównoważonego rozwoju z zachowaniem dziedzictwa
kulturowego i historycznego ma być motywacją do działania
dla ludzi całego świata teraz i w przyszłości.
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Pochodnia
Pochodnia to jeden z najważniejszych olimpijskich symboli.
Organizatorzy kolejnych igrzysk prześcigają się w jej oryginalnych projektach. Ta przygotowana do Rio jest biała, wykonana
z aluminium odzyskanego z recyklingu i żywicy, po rozłożeniu
ukazuje żółte, zielone, szmaragdowe i niebieskie elementy, nawiązujące do brazylijskiej flagi oraz słońca, gór, morza i ziemi,
mające wskazywać na entuzjazm, zaraźliwą energię i różnorodność. Kolorowe znaki, przebiegające poziomo wzdłuż pochodni, nawiązują dynamicznym kształtem do wysiłku sportowców
i mają symbolizować wartości olimpijskie, jakimi są przyjaźń,
szacunek i dążenie do doskonałości. Pochodnia waży prawie
1,5 kg i ma 63,5 cm wysokości, która po rozszerzeniu wszystkich elementów wynosi 69 cm.

FOT. SHUTTERSTOCK, KOMITET ORGANIZACYJNY IO RIO 2016

W DNIU OTWARCIA IGRZYSK XXXI OLIMPIADY (5 SIERPNIA 2016) NA STADIONIE MARACANÃ
W RIO DE JANEIRO ZAPŁONIE OLIMPIJSKI ZNICZ. PRZEZ 17 DNI IGRZYSK, ORGANIZOWANYCH
PO RAZ PIERWSZY W AMERYCE POŁUDNIOWEJ, O ZDOBYCIE 306 KOMPLETÓW MEDALI
OLIMPIJSKICH BĘDZIE RYWALIZOWAŁO PONAD 10 500 SPORTOWCÓW Z 206 KRAJÓW.
ALE MEDALE TO NIE SĄ JEDYNE ATRYBUTY IGRZYSK...

Pochodnia igrzysk
olimpijskich w Rio
zapłonęła w greckiej
Olimpii 21 kwietnia

Brazylijska pochodnia została uroczyście zapalona w greckiej
Olimpii 21 kwietnia, a 3 maja wystartowała sztafeta z ogniem
olimpijskim, by w ciągu 100 dni przemierzyć Brazylię. Zanim
ogień olimpijski dotrze do Rio, odwiedzi 329 miast i miasteczek
w 26 stanach Brazylii. Na trasie długości 20 000 km pobiegnie
12 000 osób, łącząc mieszkańców przesłaniem pokoju i jedności.
Obiekty igrzysk
Podczas igrzysk kibice z całego świata (również ci przed telewizorami) będą bacznie obserwować nie tylko zmagania sportowców, ale również podziwiać obiekty olimpijskie. Podobnie
będzie w Rio, ale oczywiście takie obiekty najlepiej zobaczyć
na żywo. Organizatorzy zapewniają, że w puli biletów blisko
połowa nie będzie kosztować więcej niż 23 euro. Najwięcej
za bilety zapłacą kibice koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki
i oglądający ceremonię otwarcia.

Zanim ogień olimpijski
dotrze do Rio, odwiedzi
329 miast i miasteczek
w 26 stanach Brazylii
Praktycznie wszystkie olimpijskie konkurencje rozegrane zostaną w administracyjnych granicach Rio de Janeiro. Tylko mecze
piłki nożnej rozstrzygać się będą także na stadionach znajdujących się w innych miastach – w Belo Horizonte, Brasílii, Salvadorze i São Paulo. Pozostałe sportowe zmagania skoncentrowane
będą w czterech strefach Rio de Janeiro.
Serce igrzysk – Park Olimpijski Barra
Dzielnica ta znajduje się w pięknie położonej, otoczonej laguną
i górami, zachodniej części miasta. Tutaj powstała wioska olimpijska, centrum prasowe i 15 sportowych obiektów, na których
będą rywalizować przedstawiciele 16 sportów: koszykówki,
judo, zapasów, szermierki, taekwondo, piłki ręcznej, tenisa,
kolarstwa torowego, pływania, piłki wodnej, gimnastyki, podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego, badmintona, boksu i golfa, który wrócił do programu igrzysk po 112-letniej przerwie.
Copacabana
W otoczeniu gór, z oszałamiającym widokiem na ogromny
pomnik Chrystusa Odkupiciela – ta jedna z najsłynniejszych
plaż na świecie będzie areną siatkówki plażowej. Pływanie

Stadion Maracanã pomieści 60 tys. kibiców!
To tutaj odbędą się ceremonie otwarcia
i zamknięcia igrzysk olimpijskich
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RIO DE JANEIRO 2016

CZY WIESZ, ŻE...
IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE
W RIO DE JANEIRO IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE ODBĘDĄ
SIĘ 7–18 WRZEŚNIA. WYSTARTUJE W NICH PONAD 4000
SPORTOWCÓW ZE 176 KRAJÓW, PRZYGOTOWANO DLA NICH
528 KOMPLETÓW MEDALI DO ZDOBYCIA W 23 SPORTACH.
W TYCH ZMAGANIACH WYSTARTUJE OKOŁO 100 POLSKICH
PARAOLIMPIJCZYKÓW. NAJWIĘKSZĄ SZANSĘ MEDALOWĄ
MAJĄ LEKKOATLECI I PŁYWACY, ALE TRZYMAMY KCIUKI
ZA WSZYSTKICH NASZYCH REPREZENTANTÓW.
TWÓRCĄ ŚWIATOWEGO RUCHU SPORTOWEGO OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH BYŁ SIR LUDWIG GUTTMANN,
NIEMIECKI LEKARZ NEUROLOG (MEDYCYNĘ STUDIOWAŁ
WE WROCŁAWIU). Z JEGO INICJATYWY W 1960 ROKU
W RZYMIE ODBYŁY SIĘ PIERWSZE IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE. ZAWODY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPORTOWCÓW ODBYWAJĄ SIĘ CO CZTERY LATA, W TYCH
SAMYCH LATACH CO IGRZYSKA OLIMPIJSKIE I NA TYCH
SAMYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH. ZAŁOŻENIEM RUCHU
PARAOLIMPIJSKIEGO JEST STWORZENIE MOŻLIWOŚCI
WSPÓŁZAWODNICTWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
NA TAKICH SAMYCH ZASADACH, JAKIE OBOWIĄZUJĄ
SPORTOWCÓW PEŁNOSPRAWNYCH. WSPÓŁCZESNY
SPORT PARAOLIMPIJSKI TO SPORT WYCZYNOWY, A NIE
TYLKO RODZAJ REHABILITACJI, JAK SIĘ POWSZECHNIE
UWAŻA. REZULTATY OSIĄGANE PRZEZ NAJLEPSZYCH
PARAOLIMPIJCZYKÓW SĄ PORÓWNYWALNE DO
WYNIKÓW SPORTOWCÓW PEŁNOSPRAWNYCH, CZEGO
NAJLEPSZYM PRZYKŁADEM JEST NATALIA PARTYKA,
TRZYKROTNA MISTRZYNI PARAOLIMPIJSKA – Z ATEN (2004),
PEKINU (2008) I LONDYNU (2012) ORAZ DWUKROTNA
UCZESTNICZKA IGRZYSK OLIMPIJSKICH: W PEKINIE (2008)
I LONDYNIE (2012). RÓWNIEŻ WYNIKI MICHAŁA DERUSA,
NIEPEŁNOSPRAWNEGO MISTRZA ŚWIATA I EUROPY
W BIEGU NA 100 M, SĄ IMPONUJĄCE. TEN 25-LETNI
TARNOWIANIN POSTAWIŁ SOBIE ZA CEL ZDOBYCIE
ZŁOTEGO MEDALU IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH
W RIO DE JANEIRO, ALE WYPEŁNIŁ RÓWNIEŻ MINIMUM,
DAJĄCE KLASĘ MISTRZOWSKĄ PEŁNOSPRAWNYCH
LEKKOATLETÓW, CO JEST JEDNYM Z WARUNKÓW
ZNALEZIENIA SIĘ W KADRZE.
POLSCY PARAOLIMPIJCZYCY PO RAZ PIERWSZY
WYSTARTOWALI W IGRZYSKACH W HEIDELBERGU
(NIEMCY) W 1972 ROKU, ZDOBYWAJĄC 33 MEDALE.
DZIŚ NA ICH DOROBEK SKŁADA SIĘ 736 (!) MEDALI
ZDOBYTYCH PODCZAS LETNICH I ZIMOWYCH IGRZYSK
PARAOLIMPIJSKICH. KOORDYNACJĄ POLSKIEGO RUCHU
PARAOLIMPIJSKIEGO ZAJMUJE SIĘ POLSKI KOMITET
PARAOLIMPIJSKI POWOŁANY W 1998 ROKU.
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długodystansowe, triathlon, kolarstwo szosowe odbędą się
na terenach lub w wodach wokół Fortu Copacabana na południowym krańcu plaży, Estádio de Lagoa – nieco dalej,
w głąb lądu – będzie miejscem zmagań wioślarzy i kajakarzy,
a Marina de Glória żeglarzy.
Maracanã Zone
Dzielnica Maracanã znajduje się w północnej części Rio i są tu
bardzo znane w mieście obiekty, które zasłyną również podczas
igrzysk:
– stadion Maracanã, który pomieści 60 tys. widzów, gdzie odbędą
się ceremonie otwarcia i zamknięcia oraz mecze piłki nożnej,
– Sambodrom, na którym odbywają się parady karnawałowe,
a podczas igrzysk gościć będą maraton olimpijski i łucznictwo,
–S
 tadion Olimpijski im. João Havelange’a, zbudowany na Igrzyska Panamerykańskie w 2007 roku, na którym 60 tys. kibiców
obejrzy mecze piłki nożnej i zawody lekkoatletyczne.
W Maracanã Zone rywalizować będą również siatkarze
(Maracanãzinho Arena) i reprezentanci piłki wodnej (Maracanã
Complex – Julio de Lamare Aquatics Centre).
Deodoro Zone
Położony w zachodniej części miasta Deodoro Olympic Park jest
drugim największym centrum konkurencji sportowych podczas
Igrzysk Rio 2016. Główną z 9 aren jest X-Park ze Stadionem
Whitewater i Centrum BMX.
W Deodoro będzie królować jeździectwo, strzelectwo, hokej
na trawie, koszykówka, pięciobój nowoczesny, kolarstwo
górskie, kajakarstwo górskie, BMX i rugby – wracające do programu igrzysk po 92-letniej przerwie.
Maskotki
W 1972 roku maskotki weszły na stałe do symboliki olimpijskiej i od tamtej pory cieszą się popularnością. Ich „magiczna moc” ma dodawać sportowcom wiary w sukces, a dla
kibiców są najlepszą pamiątką z igrzysk. Na pewno tym razem nie będzie inaczej, bo maskotki Rio 2016 są wyjątkowe.
Sympatyczni i kolorowi Vinicius oraz Tom podbili serca dzieci
i dorosłych na całym świecie na długo przed rozpoczęciem
igrzysk. Inspiracją do nadania im imion byli Vinicius de Moraes
i Tom Jobim, brazylijscy kompozytorzy, twórcy muzycznego stylu
bossa nova. Maskotka Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro
– VINICIUS – jest połączeniem wszystkich brazylijskich zwierząt,
dzięki czemu może biegać szybciej niż inne stworzenia, ska-

Maskotki weszły na stałe
do symboliki olimpijskiej
od igrzysk w Monachium
w 1972 roku

Prace nad stworzeniem
piktogramów na igrzyska
w Rio trwały 16 miesięcy.
Powstały 64 ikony,
po raz pierwszy w historii
przedstawiające wszystkie
dyscypliny olimpijskie
i paraolimpijskie
Piktogramy
Piktogramy sportowe są graficznymi ikonami ułatwiającymi
identyfikację wszystkich sportów. Zadebiutowały na Igrzyskach
XIV Olimpiady w Londynie w 1948 roku. Prace nad stworzeniem
tych unikalnych znaków na igrzyska w Rio trwały 16 miesięcy,
a przy całym przedsięwzięciu zaangażowanych było 28 osób.
Efektem tych działań są 64 ikony, po raz pierwszy w historii przedstawiające wszystkie dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie.

FOT. KOMITET ORGANIZACYJNY IO RIO 2016

Vinicius – maskotka tegorocznych igrzysk
olimpijskich – nosi imię na cześć słynnego
brazylijskiego kompozytora, Viniciusa Moraesa
kać wyżej i być silniejszym. Umie naśladować głosy wszystkich
zwierząt i latać jak ptak. Nogi i ramiona może rozciągać jak
tylko zechce, a dzięki wyostrzonym zmysłom nic nie umknie
jego uwadze. Vinicius uwielbia wszystkie sporty olimpijskie, jest
ciekawski i skory do przygód, a swojej supermocy używa tylko
do czynienia dobra.
Jego najlepszy przyjaciel TOM, maskotka Igrzysk Paraolimpijskich Rio 2016, jest również magicznym stworzeniem – mieszanką wszystkich roślin brazylijskiego lasu, dzięki czemu zna
wszystkie sekrety natury. Na jego głowie rośnie gąszcz liści,
spośród których może wydobywać różne przedmioty.
Kreatywny i inteligentny Tom większość czasu spędza na świeżym powietrzu i chętnie czyta książki.
Energię do życia czerpie z fotosyntezy, oddając
się jej działaniu podczas drzemek na lilii wodnej pośrodku jeziora. Jego pasją są sporty paraolimpijskie, samba i różne rodzaje brazylijskiej
muzyki. Uważa, że dzięki determinacji można pokonać wszystkie bariery. Vinicius i Tom są najlepszymi
przyjaciółmi, a ich misją jest szerzenie radości i przyjaźni
na całym świecie, nie tylko podczas igrzysk olimpijskich.

Medale
Przy tworzeniu medali – jednego z najważniejszych symboli
igrzysk – organizatorzy brazylijskich igrzysk współpracowali
z mennicą narodową. Krążki wykonano z metali szlachetnych
oraz odzyskanych w procesie recyklingu, m.in. z zepsutych lodówek, telewizorów i komputerów. Średnica każdego z medali
ma 8,5 cm, a grubość 1 cm. Brązowe będą ważyć 357 gramów,
a srebrne i te z najcenniejszego kruszcu, czyli złote, po 412 gramów. Wybicie jednego medalu
trwało około 10 godzin.
Ich wygląd jest na razie okryty tajemnicą.

Jeśli
chcesz
być
na bieżąco
z tematyką
olimpijską
i wynikami igrzysk
olimpijskich w Rio
de Janeiro, pobierz
bezpłatne aplikacje
na smartfony – Hub i Rio 2016
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DO RIO
POJADĘ PO ZŁOTO
ZDOBYŁ MEDAL OSTATNICH MISTRZOSTW ŚWIATA I JUŻ
ZAPOWIADA, ŻE TO DOPIERO POCZĄTEK. NASZ DELFINISTA
JAN ŚWITKOWSKI, KTÓRY NA CO DZIEŃ TRENUJE NA FLORYDZIE,
CHCE POKONAĆ W BRAZYLII MICHAELA PHELPSA

ROZMAWIAŁ MATEUSZ PUKA
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Od razu po sukcesie w MŚ wyprowadził się Pan za ocean
i zaczął studia na Uniwersytecie Floryda. Skąd wziął się
pomysł na przeprowadzkę?
Myśl o studiach w USA pojawiła się już podczas nauki w podstawówce. Od tamtego czasu robiłem wszystko, by zrealizować
plan. Teraz przede mną trzy lata startów w Stanach. Cały czas
priorytetem będzie jednak pływanie. Mam nadzieję, że po skończeniu studiów wciąż będę na topie, wrócę do Polski i skupię się
już tylko na sporcie.
To już Pana druga próba w USA. Przygoda z Uniwersytetem
Virginia Tech dwa lata temu skończyła się przedwczesnym
powrotem do Polski. Tym razem historia się nie powtórzy?
Po pół roku mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tej
decyzji i gdybym miał ją podjąć jeszcze raz, zrobiłbym dokładnie
to samo. Najważniejsze, że poziom sportowy jest tutaj bardzo
wysoki. Poprzednio trafiłem do słabej grupy. Gdybym tam został,
na pewno nie zdobyłbym medalu w Kazaniu.
Jak wygląda nauka na uniwersytecie?
W USA mam najwyżej dwie–trzy godziny zajęć dziennie. W takich warunkach bez problemu mogę skupić się na treningach.
Mam czas na sen i normalne śniadanie. Przed wieczornym
treningiem zwykle ucinam sobie drzemkę, a przed pójściem
spać mam chwilę na naukę. W sobotę jest tylko jeden trening,
niedziele mamy wolne. Jeżeli jest się dobrze zorganizowanym,
znajdzie się też czas na inne przyjemności. Zdarza mi się wyjść
z Marcinem Cieślakiem pograć w bilard. Nie mam zbyt dużo innych obowiązków. Od września ani razu nie musiałem gotować,
bo wszystko zapewnia uczelnia. Wiodę zwykłe studenckie życie. Mimo iż mieszkam na Florydzie, jeszcze nie byłem na plaży.
To dłuższa wyprawa, więc naukę pływania na desce odłożyłem
na przyszły sezon.

FOT. MAREK KUŚWIK

Idzie Pan w ślady Cieślaka, który podczas studiów uważany
był za prymusa?
Pierwszy semestr zaliczyłem z dobrymi wynikami. To dość ważne,
bo w przypadku problemów z nauką mogę dostać zakaz startów
w lidze akademickiej, jednak poziom, poniżej którego trzeba byłoby spaść, jest niski. Aż tak słabym uczniem nie jestem. Na razie
nie mam żadnych kłopotów z językiem i nauką. Nawet gdyby coś
poszło nie tak, mogę poprosić korepetytorów. Nikt nikogo nie
zostawi bez pomocy.

W USA mam najwyżej
dwie-trzy godziny zajęć
dziennie. W takich warunkach
bez problemu mogę skupić
się na treningach

Trenowanie na krótszym
basenie pozwoli mi
dopracować nawroty
i szybkość. (...) W Rio
w kontekście walki
o medal będzie liczył się
każdy ułamek sekundy
Reprezentanci Polski przygotowują się do igrzysk na 50-metrowych basenach. Pan, ze względu na akademickie mistrzostwa
NCAA, przez pewien czas będzie trenował na krótkim. To duży
problem?
Trenowanie na krótszym basenie pozwoli mi dopracować nawroty i szybkość. Do tej pory nieco mi tego brakowało, a w Rio w kontekście walki o medal będzie liczył się każdy ułamek sekundy.
Pana trener, Gregg Troy, uchodzi za despotę, który rzadko
rozmawia z zawodnikami...
Przed przyjazdem słyszałem o nim diaboliczne opowieści. Współpraca układa się jednak znakomicie. Prosiłem go o zgodę na przyjazd na mistrzostwa Polski w Lublinie. Wytłumaczyłem, czemu
chciałem tam być, i od razu się zgodził. Gdy ma gorszy humor,
zdarza mu się odesłać zawodnika z treningu nawet za niewielkie
spóźnienia.
Może dlatego współpraca jest dobra, bo jest Pan jedynym
indywidualnym medalistą mistrzostw świata w drużynie?
Jest Pan rozpoznawalny na uniwersytecie?
Większa rozpoznawalność przyjdzie pewnie dopiero w momencie zdobycia pierścienia za mistrzostwo w NCAA. Za medal MŚ
mam szacunek u kolegów, ale głównie tych z drużyny pływackiej.
Nie jestem specjalnie traktowany i to mnie cieszy. Jedynym przywilejem jest pojedyncza szafka w szatni. To prawdziwy luksus.
Jaka jest największa różnica pomiędzy treningami w Polsce
a w Stanach Zjednoczonych?
Amerykanie uczynili z pływania sport zespołowy. Rozgrywamy bardzo dużo zawodów pomiędzy dwoma uniwersytetami.
W Polsce każdy myśli tylko o swoim wyniku. Tutaj mamy zwyczaj,
że w piątek zbieramy się całą ekipą i każdy wymienia jedną rzecz,
która go pozytywnie zaskoczyła w minionym tygodniu. To idealna
okazja, by pochwalić kolegę za pomoc w nauce albo siebie za
dobrze zrealizowany trening. To buduje zespół.
A potem wspólnie wychodzicie na imprezę?
Do końca listopada mieliśmy zgodę na imprezowanie. Kto chciał
wyjść, mógł to zrobić. Od grudnia mamy jednak „dry season”,
czyli zakaz imprezowania. Zdecydowałem, że w mojej głowie jest
już tylko myśl o igrzyskach. Nie będzie więc żadnych ekscesów.
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Pana mama była dobrą pływaczką, tata jest trenerem pływania. Dorastając w takim domu, był Pan skazany na ten sport?
Lubię myśleć, że nie. Od dziecka uprawiałem inne dyscypliny.
Sprawdziłem się w koszykówce, piłce ręcznej, nożnej. Jeździłem
też na nartach. Do końca gimnazjum uprawiałem różne sporty,
co pozwoliło ukształtować mnie jako prawdziwego sportowca.
Zawsze jednak myślałem o tym, aby być zawodowym pływakiem. W pierwszych zawodach wystartowałem, mając sześć
lat. Dwa lata później trenowałem już w klubie. W podstawówce
trafiłem do klasy sportowej.
Na pierwszy międzynarodowy medal musiał Pan jednak czekać
aż do 2015 roku. Wcześniej nie błyszczał Pan w Europie, nawet
wśród juniorów. Nie było chwili zwątpienia?
Zawsze wydawało mi się, że w końcu zacznę pływać bardzo szybko. Po słabych zawodach pojawiały się czarne myśli, ale to mijało. Pierwszy medal wśród seniorów zdobyłem na 100 m stylem
zmiennym. Miałem 16 lat.
Medal w Rio na 200 m stylem motylkowym wydaje się misją
niemożliwą do realizacji. Obok Pana wystartują Michael Phelps,
Chad Le Clos i László Cseh – trzej najlepsi pływacy świata.
Chcę jak najlepiej przygotować się do igrzysk i zdobyć tam
złoty medal. Wiem, co mówię. Gdyby to było niemożliwe, nie
odważyłbym się mówić takich rzeczy. Cseh rzeczywiście pływa ostatnio bardzo szybko, ale nie ma między nami wielkiej
różnicy. Medal w Kazaniu dał mi dużo pewności siebie. Nie ma
mowy o strachu przed walką z najlepszymi. Gdy widzę Le Closa
czy Cseha, po prostu cieszę się, że mogę z nim rywalizować
i za każdym razem myślę o zwycięstwie.
Wciąż jednak nie miał Pan okazji startować przeciw
Phelpsowi. Nie wierzę, że pokonanie go w igrzyskach nie jest
Pana marzeniem.

CZY WIESZ, ŻE...
0,62 SEKUNDY
ZABRAKŁO JANOWI ŚWITKOWSKIEMU DO LÁSZLÓ CSEHA,
ZWYCIĘZCY WYŚCIGU NA 200 M DELFINEM PODCZAS
MISTRZOSTW ŚWIATA W KAZANIU.

4 PŁYWAKÓW Z POLSKI
ZDOBYWAŁO MEDALE IGRZYSK: OTYLIA JĘDRZEJCZAK,
RAFAŁ SZUKAŁA, ARTUR WOJDAT I AGNIESZKA CZOPEK.

To zdecydowanie najlepszy sportowiec w historii. Jego dorobek
budzi respekt, ale Le Clos pokazał podczas ostatnich igrzysk,
że pokonanie Phelpsa jest możliwe. Być może ja będę następny?
Będziecie mieli okazję do rywalizacji przed igrzyskami?
Jeszcze nie wiem. Planowałem, że wystartuję podczas zawodów MESA w Arizonie, ale jednak w tym czasie pojadę
do Kanady i tam powalczę o kwalifikację olimpijską. Z Phelpsem być może spotkam się w Orlando, ale to nie jest przesądzone. Dziś dzieli nas około sekundy. Fajnie byłoby dorwać go
jeszcze przed igrzyskami.
Po mistrzostwach świata trwał spór, czy można Pana już
nazywać następcą Pawła Korzeniowskiego. Jakie jest Pana
zdanie na ten temat?
Nie widzę nic dziwnego w takim określeniu. Na 200 m
stylem motylkowym pływam szybciej niż „Korzeń”. Wypełniłem lukę i godnie reprezentuję Polskę na tym dystansie.
Można więc śmiało powiedzieć, że jestem jego następcą.
Nie jest to jednak mój cel. Chcę zdobywać kolejne medale
i zostać zapamiętany z powodu własnych sukcesów. To dopiero początek mojej drogi.

22-letni Jan Świtkowski jest brązowym medalistą
Mistrzostw Świata w Kazaniu w 2015 roku
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Do końca gimnazjum
uprawiałem różne sporty,
co pozwoliło ukształtować
mnie jako prawdziwego
sportowca. Zawsze jednak
myślałem o tym, aby być
zawodowym pływakiem

FOT. POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI

Dziękujemy „Przeglądowi Sportowemu” za zgodę na przedruk wywiadu

OLIMPIJSKI JUBILEUSZ

120 LAT MINĘŁO
PIERWSZE NOWOŻYTNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ROZPOCZĘŁY SIĘ 6 KWIETNIA 1896 ROKU
W ATENACH. WŁAŚNIE MINĘŁO 120 LAT OD TEGO WYDARZENIA. O ZWYCIĘSTWO I SREBRNE
MEDALE OLIMPIJSKIE PRZEZ KOLEJNE DZIEWIĘĆ DNI RYWALIZOWAŁO 241 SPORTOWCÓW
Z 13 KRAJÓW...

FOT. SHUTTERSTOCK

IWONA MARCINKIEWICZ
Tak, to nie pomyłka. Zwycięzcy pierwszych nowożytnych igrzysk
olimpijskich otrzymywali od organizatorów srebrny medal i gałązkę oliwną. Dla zajmujących drugie miejsce przygotowano medale
z miedzi i gałązki wawrzynu, natomiast trzecie lokaty w ogóle
nie były nagradzane. Projekt medali ściśle związywał do greckiej
mitologii: na awersie głowa Zeusa i bogini Nike, na rewersie zaś
umieszczono relief Akropolu.
Pierwszym mistrzem olimpijskim został amerykański trójskoczek
James B. Connolly (13,71 m), który przybył na zawody dosłownie
w ostatniej chwili. Przeoczył fakt, że w Grecji czas liczy się według kalendarza juliańskiego i w dniu przypłynięcia jego statku
dowiedział się, że po południu ma stanąć na starcie.
Warto wspomnieć o miejscu rozgrywania pierwszych nowożytnych igrzysk – Stadionie Panatenajskim, który powstał
w IV w p.n.e. na wielkie Igrzyska Panatenajskie. Ten piękny obiekt,
zbudowany z kosztownego marmuru, który po rekonstrukcji możemy podziwiać do dziś, ze względu na swój kształt i zbyt ostre
wiraże nie sprzyjał biciu rekordów w biegach.
Niemiecki gimnastyk Herman Weingärtner zdobył aż sześć medali olimpijskich, jednak prawdziwym bohaterem tych igrzysk,
i to nie tylko dla Greków, został zwycięzca biegu maratońskiego,

nieznany wcześniej reprezentant gospodarzy – Spiridon Louis.
Na 40-kilometrowej trasie tempo biegu dyktował doświadczony
Australijczyk Edwin Flack, ale źle gospodarował swoimi siłami
i zasłabł na ostatnich kilometrach. A niezagrożony przez nikogo grecki maratończyk pierwszy wbiegł na stadion, wywołując
szaloną radość wśród publiczności.
Niewątpliwą zaletą pierwszych olimpijczyków była wszechstronność. Duńczyk Viggo Jensen, który zwyciężył w podnoszeniu
ciężarów, zajął również trzecie miejsce w strzelaniu z karabinu
wojskowego oraz brał udział w konkursie wspinania się na maszt,
będącym wówczas jednym z 9 sportów olimpijskich. Austriacki
szermierz Adolf Schmal stanął także do zawodów kolarskich.
Największymi pechowcami igrzysk zostali wioślarze i żeglarze,
których zawody w ogóle się nie odbyły z powodu złej pogody.
Choć era nowożytnych igrzysk olimpijskich nie rozpoczęła się
od wielkich wyników sportowych, to ich uczestnikom na pewno nie zabrakło sportowego ducha. Organizacja zawodów wraz
z bogatą oprawą kulturalną została oceniona bardzo wysoko.
W całych Atenach panowała świąteczna atmosfera, a po dniu
spędzonym na stadionie, tysiące mieszkańców i kibiców śpiewało
i tańczyło do rana.
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SPORTY ZESPOŁOWE

DŁUGA DROGA DO RIO
WSZYSCY LUBIMY SPORTY DRUŻYNOWE, KTÓRE NIOSĄ ZE SOBĄ OGROMNY
POTENCJAŁ SPOŁECZNY. KAŻDA DRUŻYNA TO MAŁA SPOŁECZNOŚĆ, KTÓREJ SUKCES
ZALEŻY OD UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA I WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA
IWONA MARCINKIEWICZ
Wspólne doświadczanie emocji oraz wysiłek fizyczny i psychiczny sprawiają, że członków zespołu łączy niezwykle
silna więź. W trudnych chwilach nie ma miejsca na sztuczne pozy, a wzajemne mierzenie się z wyzwaniami staje się
mocnym spoiwem. Oglądając zmagania drużyn, czujemy
tę niezwykłą siłę grupy i chętnie się z nią identyfikujemy.
Gdy NASI wygrywają, rośnie w nas poczucie dumy narodowej i przynależności do NASZEGO kraju. Jako kibice utożsamiamy się z drużyną poprzez narodową flagę oraz biało-czerwony zestaw kibica: czapki, szaliki, torby i wiele innych
akcentów. Przed rozpoczęciem meczu z dumą i wzruszeniem
przystępujemy do odśpiewania hymnu narodowego, który
symbolizuje jedność narodu. Gdy do walki o zwycięstwo
przystępują zespoły z dwóch krajów, rywalizacja nabiera
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znaczenia porównywanego do zmagań wojennych. Drużyny
walczą nie tylko o medale, ale również o honor, tocząc bój
w imieniu narodu. Sport jest niewątpliwie jedną z tych dziedzin życia, w której mamy wyjątkową okazję do wyrażania
i odczuwania tożsamości narodowej.
Podczas igrzysk w Rio chcielibyśmy kibicować jak największej liczbie polskich drużyn, ale kwalifikacja olimpijska dla
zespołów to prawdziwa droga przez mękę. Liczba uczestników
igrzysk jest ograniczona (10 500), więc MKOl stosuje wyśrubowany limit drużyn. Na przykład w piłce ręcznej może startować 12 drużyn, a chętnych jest co najmniej 24. W igrzyskach
rywalizują zespoły kobiet i mężczyzn: siatkówka, koszykówka,
piłka nożna, piłka wodna, hokej na trawie i rugby. Przesiew
kwalifikacyjny dotyczy wszystkich.

Reprezentacja Polski
w siatkówce mężczyzn
o wyjazd do Rio powalczy
na przełomie maja i czerwca

FOT. NORBERT BARCZYK, SZYMON SIKORA

Ile polskich drużyn zasili naszą reprezentację na Igrzyska
XXXI Olimpiady Rio 2016? Większość z 12 zespołów, które
walczyły o awans, pogrzebało już swoją szansę. W piłce wodnej mężczyzn oraz piłce nożnej kobiet i mężczyzn przepustkę
do Brazylii można było uzyskać podczas mistrzostw Europy
lub świata, na które polskie zespoły nie uzyskały kwalifikacji.
Koszykarze i koszykarki po słabych występach w Eurobaskecie
do Rio nie pojadą, a rugbiści nie dali rady w europejskich repasażach. Forma siatkarek w turnieju eliminacyjnym w Ankarze
pozostawiała wiele do życzenia i nie pozwoliła przebrnąć nawet fazy grupowej, w której biało-czerwone przegrały wszystkie trzy mecze. Nasze piłkarki ręczne grały w rosyjskim Astrachaniu przeciwko Rosjankom, Szwedkom i Meksykankom.
W rozegranych niedawno Mistrzostwach Świata Polki zajęły
czwarte miejsce, wyprzedzając Rosję i Szwecję, co pozwalało
nam z dużym optymizmem wyczekiwać tego turnieju. Niestety, w dogrywce o igrzyska uległy tym zespołom, wygrywając
jedynie z Meksykiem i zajmując trzecie miejsce, które nie było
premiowane startem w Rio.
Na dziś jedyną polską drużyną, która będzie walczyć w Rio,
są nasi szczypiorniści, którzy na początku kwietnia w gdańskiej Ergo Arenie wygrali turniej kwalifikacyjny do igrzysk
olimpijskich, pokonując zespoły Macedonii, Chile i Tunezji.
Dosyć blisko uzyskania olimpijskiego paszportu są siatkarze.
Nasi aktualni mistrzowie świata, po przegranych w Pucharze
Świata i Europejskim Turnieju Kwalifikacyjnym, wezmą udział
(28 maja – 5 czerwca) w światowym turnieju eliminacyjnym,
który będzie ostatnią szansą zdobycia awansu. Z ośmiu drużyn: Australii, Chin, Francji, Iranu, Japonii, Kanady, Polski
Nasi szczypiorniści
już wywalczyli sobie
olimpijskie paszporty
do Brazylii

Siatkarze nie wspominają
najlepiej igrzysk
w Londynie. Zakończyli
wówczas grę na etapie
ćwierćfinałów

i Wenezueli, kwalifikację zdobędą cztery z nich, w tym jedna
najlepsza drużyna z Azji. Oby nasi siatkarze wykorzystali tę
szansę.
Zarówno polscy piłkarze ręczni, jak i siatkarze mają w swoim dotychczasowym dorobku po jednym medalu olimpijskim. Siatkarze zostali mistrzami olimpijskimi w Montrealu
w 1976 roku, a szczypiorniści podczas tych samych igrzysk
zdobyli brązowy medal. Historia lubi się powtarzać, więc kto
wie? Może już w sierpniu w Rio de Janeiro znów będziemy
ze wzruszeniem oglądać nasze drużyny na olimpijskim
podium? Mocno w to wierzymy i trzymamy kciuki!

Polscy piłkarze
ręczni, siatkarki
i siatkarze mają
w swoim dotychczasowym
dorobku po jednym
medalu olimpijskim
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SPORTY OLIMPIJSKIE

STARE JAKBY NOWE
W PROGRAMIE LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH ZNAJDUJE SIĘ 28 SPORTÓW.
W RIO DE JANEIRO, PO BLISKO WIEKOWEJ NIEOBECNOŚCI, ZOSTANĄ ROZDANE
MEDALE W GOLFIE I RUGBY
KATARZYNA DEBERNY
Spokojny golf
Golf to więcej niż sport. To styl, szyk i emocje – tak od zawsze
mówi się o nim. Wraca do programu igrzysk, w których po raz
ostatni był w 1904 roku w St. Louis. Słowo „golf” pochodzi jednak od holenderskiego słowa „kolf” – laska, maczuga, kij. Sport
podobny do dzisiejszego golfa opisywany był już w XIII wieku
w Holandii. Wraz ze wznowieniem igrzysk grały w niego także
kobiety. W Rio de Janeiro świat pozna dopiero drugą mistrzynię
olimpijską, pierwszą jest Brytyjka Margarett Abbott z 1900 roku
z Paryża (w 1904 roku kobiety nie zgłosiły się do gry).
Jako ciekawostkę podaje się, że golf wywodzi się ze średniowiecznej Szkocji – podobno dla zabicia czasu pasterze odwrócili swoje kije pasterskie i wbijali kamyczki do zagłębień
na pastwisku. Z ciekawostek współczesnych warto przytoczyć tę o astronaucie Alanie Schepardzie z Apollo 14,
który zagrał w golfa po wylądowaniu na Księżycu 6 lutego
1971 roku. O uczestnictwie w igrzyskach w Rio spełnia się
marzenie wielkich dziś golfistów: Michelle Wie, Jordana Spietha
i Tigera Woodsa.
Golf to prosta gra. Polega na wbiciu piłeczki do dołka w jak
najmniejszej liczbie uderzeń. W grze zwycięża ten, kto wbije piłkę
za pomocą kija w każdy z 18 dołków w różnej odległości od siebie,
a grę utrudnia ukształtowanie terenu: pagórki, stawy, wydmy, teren z wyższą trawą. Jeśli piłka wypadnie poza pole lub wpadnie
do wody, gracz otrzymuje karne (dodatkowe) uderzenie.
Gra kończy się wtedy, gdy gracz pokona pole czterokrotnie
(4 rundy) i zdobędzie jak najmniejszą liczbę punktów. Każdy
dołek ma swoją przewidywaną liczbę uderzeń, np.: ustala się,
że do danego dołka można wcelować w sześć uderzeń. Jeżeli
gracz wceluje w czterech ruchach, to otrzymuje minus 2 punkty
(oblicza się je wg różnicy liczby uderzeń i uderzeń przewidywanych). A jeśli wceluje w ośmiu ruchach, to otrzymuje dwa plusowe punkty. Każdy gracz ma torbę z kijami, które różnią się między
sobą tzw. główkami, długością i materiałem, z którego są wykonane. Kij drewniany o największej główce służy do najmocniejszych uderzeń, a z płaską, mniejszą główką (tzw. popychacz)
do ostatecznego wcelowania do dołka. Tak zwane kliny służą do
uderzeń w trudnym terenie, np. na piasku. Są jeszcze kije żelazne, które służą do precyzyjnych uderzeń na średnią odległość.
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SŁOWNICZEK
POCZĄTKUJĄCEGO GOLFISTY
ALBATROS – WYNIK WCELOWANIA W DOŁEK O TRZY
UDERZENIA MNIEJ NIŻ LICZBA PRZEWIDYWANYCH UDERZEŃ
DLA DANEGO DOŁKA. ZDARZA SIĘ BARDZO RZADKO.
BALL – PIŁKA O ŚREDNICY OK. 42 MM I WADZE 45 G
W KOLORZE BIAŁYM – DZIAŁA USPOKAJAJĄCO I JEST
SYMBOLEM CZYSTEGO DUCHA.
DIVOT – WYRWANA KĘPKA DARNI PO UDERZENIU. ETYKIETA
GOLFA ZAKŁADA, BY KAŻDY GRACZ POPRAWIAŁ USZKODZONY
TEREN DLA KOLEJNEGO GRACZA. ZASADA DOTYCZY TAKŻE
UGŁADZENIA PIASKU NA TERENACH PIASZCZYSTYCH,
TZW. BUNKRACH.
ETYKIETA – KAŻDY GRACZ W GOLFA SZANUJE TEREN GRY,
ZASADY GRY ORAZ SWOJEGO PRZECIWNIKA. NIGDY GO
NIE ROZPRASZA ROZMOWĄ, SZELESTEM, A NAWET SWOIM
CIENIEM. ZAWSZE POMAGA SZUKAĆ ZAGINIONEJ PIŁKI
I DBA O BEZPIECZEŃSTWO INNYCH.
FAIRWAY – TEREN POMIĘDZY PUNKTEM STARTOWYM
(TEE) A GREENEM.
FORE! – OKRZYK OSTRZEGAWCZY, GDY GRACZOWI WYDAJE
SIĘ, ŻE LECĄCA PIŁKA MOŻE ZAGRAŻAĆ ZDROWIU LUB ŻYCIU
OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POLU GOLFOWYM.
GREEN – TO IDEALNIE WYPIELĘGNOWANY ZIELONY TEREN
GRY, OPRÓCZ TEGO JEST JESZCZE TRAWIASTY TEE ORAZ
FOREGREENY.
PAR – LICZBA UDERZEŃ.
TEE – TO MIEJSCE STARTU DLA KAŻDEGO DOŁKA, ALE TAKŻE
PODSTAWKA W KSZTAŁCIE LITERY T, NA KTÓREJ USTAWIA SIĘ
PIŁKĘ DO PIERWSZEGO UDERZENIA.

Dynamiczne rugby
Można powiedzieć, że rugby to gra, która powstała ze zrywu serca. W 1823 roku w angielskiej miejscowości Rugby, podczas szkolnego meczu piłki nożnej, pewien uczeń spontanicznie uchwycił
piłkę, pobiegł sprintem i położył ją za linią bramki, krzycząc „gol!”.
Ten pomysł tak spodobał się innym uczniom, że opracowano reguły nowej gry, przyjęto nazwę i w rugby gra się do dziś.
A jeśli chodzi o olimpijskie rugby, to w ramach igrzysk rywalizowały 15-osobowe zespoły: w Paryżu (1900) i po raz ostatni
też w Paryżu (1924). Podczas tegorocznych igrzysk grać się
będzie w drużynach 7-osobowych, dwa razy po 7 minut, finałowy mecz: 2 x 10 minut, będą drużyny kobiet i mężczyzn.
Rugby 7-osobowe narodziło się w Szkocji, dokładnie w 1888
roku, kiedy dla relaksu, niewielka grupa sklepikarzy z małej
miejscowości postanowiła pobiegać sobie z piłką przyciśniętą do klatki piersiowej. Szybko, dynamicznie i bez miejsca
na najmniejszy błąd, bo nie ma czasu na odrabianie strat.
Piłka do rugby kształtem przypomina jajo (waży niecałe pół kilo) i nigdy nie wiadomo jak się odbije. Dlatego gra
polega na bieganiu z nią i podawaniu do przodu tylko za
pomocą kopnięcia. Jeśli zawodnik chce piłkę podać za pomocą rzutu, może to zrobić tylko do tyłu. Zawodnicy biegają po boisku o wymiarach 100 x 70 m, pomiędzy dwiema bramkami, tzw. słupami. Jeśli zawodnik rzuci piłkę do
przodu, sędzia dyktuje młyn, który składa się z trzech zawodników dla każdej drużyny. To stały fragment gry. Jest
dwóch zawodników – tzw. filary oraz trzeci – młynarz. Stają naprzeciw siebie, chwytają za ramiona, robiąc tzw. wiązanie. Powstaje tunel, w który wrzucana jest piłka przez

łącznika młyna (zawodnik drużyny, dla której podyktowany
był młyn). Piłkę trzeba wydobywać z młyna za pomocą nóg,
na zewnątrz. Drużyna, która zdobędzie piłkę, powinna jak najszybciej sprawić, aby przebiec z nią lub wykopać ją w okolice
pola przyłożenia albo bramki.
Sport i edukacja
W Rio powstało jedno z najdoskonalszych pól golfowych
na świecie (po igrzyskach pole będzie oddane społeczeństwu
jako teren rekreacyjny). Ma 18 dołków, 2 sztuczne jeziorka
i 2 wydmy. Trawa na polu golfowym jest koszona 2 razy dziennie i podlewana co 48 godzin. Aby stworzyć to cudo, posadzono 650 000 nasion dla ożywienia roślinności – wcześniej rosło
tu 118 gatunków roślin, teraz 254. Władze miasta uważają,
iż proces użyźniania terenu, odzyskiwania i ochrony roślin jest
największym takim przedsięwzięciem w Brazylii. O pole golfowe w Rio dba się bardziej niż o rodzime lasy Amazonii (nazywane płucami świata), wycinane pod uprawy. O ograniczenie
tego procederu walczy wiele organizacji ekologicznych i znanych postaci z show-biznesu (m.in. Sting) lub polityki. Przy
okazji igrzysk wiele można osiągnąć, dlatego dobry program
edukacyjny może zwiększyć potrzebę ochrony naszej planety.
Edukacja sprzyja sportowi. W golfa i rugby grają już prawie
wszyscy uczniowie brazylijskich szkół (również dzięki światowemu programowi Get Into Rugby). Na wielu plażach powstały boiska, na których można obserwować zmagania w rugby.
To zabawa wymagająca kondycji i szybkości – twierdzą brazylijskie dzieci. Podpowiadamy, że rugby i golf łatwo zorganizować także na polskim szkolnym boisku...

FOT. MKOl

ABC RUGBY
CELEM GRY JEST ZDOBYCIE WIĘKSZEJ
LICZBY PUNKTÓW, KTÓRE PRZYZNAJE SIĘ
ZA:
– PRZYŁOŻENIE (Z ANG. TRY) – POŁOŻENIE
PIŁKI ZA LINIĄ BOISKA NA POLU
PUNKTOWYM DRUŻYNY PRZECIWNEJ JEST
WARTE AŻ 5 PUNKTÓW. PIŁKI NIE MOŻNA
NA TO POLE UPUŚCIĆ ANI RZUCIĆ.
W MOMENCIE DOTKNIĘCIA PODŁOŻA PIŁKA
NADAL POWINNA MIEĆ KONTAKT Z DŁONIĄ
ZAWODNIKA,
– PODWYŻSZENIE (Z ANG. CONVERSION)
– WYKONUJE SIĘ KOPNIĘCIE PIŁKI Z KOZŁA,
Z MIEJSCA, W KTÓRYM BYŁO PRZYŁOŻENIE,
A GDY PIŁKA PRZELECI MIĘDZY SŁUPAMI
BRAMKI, NAD POPRZECZKĄ, MOŻNA
ZDOBYĆ 2 PUNKTY,
– RZUT KARNY (Z ANG. PENALTY) – WART
JEST 3 PUNKTY I POLEGA NA WYKONANIU
KOPA NA SŁUPY BRAMKI, ALE POWYŻEJ
POPRZECZKI,

– DROP GOAL TO KOP NA BRAMKĘ PODCZAS
GRY PONAD POPRZECZKĄ I POMIĘDZY
SŁUPAMI BRAMKI PRZECIWNIKA
– 3 PUNKTY.
MAUL – PRZEGRUPOWANIE SIĘ
ZAWODNIKÓW PODCZAS WALKI O PIŁKĘ
W POWIETRZU.
RAK – WALKA ZAWODNIKÓW W GRUPIE
O PIŁKĘ, KTÓRA JEST NA ZIEMI.
SZARŻA – PRZEWRÓCENIE ZAWODNIKA
BIEGNĄCEGO Z PIŁKĄ, TO NAJBARDZIEJ
WIDOWISKOWA CZĘŚĆ TEJ GRY.
O RUGBY MÓWI SIĘ: „PIŁKA NOŻNA TO
GRA DŻENTELMENÓW UPRAWIANA
PRZEZ CHULIGANÓW, PODCZAS GDY
RUGBY JEST GRĄ CHULIGAŃSKĄ
UPRAWIANĄ PRZEZ DŻENTELMENÓW”.
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SPORT A RELIGIA

WIERNI
IGRZYSKOM
CZY RELIGIA LUBI SIĘ ZE SPORTEM?
W HISTORII SPORTU OLIMPIJSKIEGO
ODNOTOWANO KILKA WYDARZEŃ
NA STYKU WYZNANIA RELIGIJNEGO
ZAWODNIKA I SPORTU.
TO BARDZO WAŻNE ZAGADNIENIE
KATARZYNA DEBERNY
W nowożytnych igrzyskach olimpijskich mogą startować
zawodnicy bez względu na pochodzenie, wykształcenie,
poglądy, przekonania, kolor skóry czy wyznanie religijne.
Ale w starożytnej Grecji, skąd wywodzą się igrzyska olimpijskie, pilnowano, by uczestnicy byli Hellenami, czyli tymi, którzy czczą grecką kulturę, tradycję i religię. Dopiero u schyłku
igrzysk (trwały przez 11 wieków) dopuszczono udział „zagranicznych gości”. Igrzyska były elementem kultu religijnego
i odbywały się ku czci boga – Zeusa. To oczywiście zasadniczo odróżnia je od nowożytnych igrzysk olimpijskich, które
mają charakter międzynarodowy i demokratyczny, nie są ani
chrześcijańskie, ani żydowskie, ani muzułmańskie. Jednak nie
można odmówić im charakteru jakby „religijnego”, co widać
w spójności (symbolika olimpijska – flaga, ceremoniał olimpijski, przysięga olimpijska), także w opisie całej filozofii – olimpizmu. Właśnie tu pojawia się trudne pojęcie, które głosił
Pierre de Coubertin – to religijna idea sportu (religio athletae),
duchowa motywacja do jego uprawiania, to oddawanie czci
swojemu krajowi, narodowi, ludzkości poprzez wysiłek sportowy. Właśnie wszystko to odróżnia igrzyska olimpijskie od
chociażby mistrzostw świata czy innych zawodów sportowych.
Wiara w rytuał
Kolejnym punktem rozważań stanie się najsympatyczniejszy
przyjaciel wszystkich zawodników – maskotka olimpijska. Przypisano jej przecież funkcje magiczne – ma przynieść szczęście!
Sugerowanie posiadania przez nią jakiejś nadprzyrodzonej
mocy (najczęściej pluszowemu zwierzątku) to jakiś nowy kult
wudu? Ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk olimpijskich
są prowadzone według reguł tzw. protokołu, a pomyłka lub
odejście od niego to zaburzenie rytuału. Czy igrzyska mogą
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Głoszona przez barona
Pierre'a de Coubertin
religijna idea sportu
odróżnia igrzyska
olimpijskie od innych
zawodów sportowych
wówczas zostać uznane za nieważne? Każdy pamięta, co się
działo podczas sztafety z ogniem olimpijskim Soczi 2014, gdy
na oczach Władimira Putina zgasła pochodnia, co bardzo zdezorientowało opinię publiczną. I co się wtedy stało? Rosyjski
żołnierz wyjął zapalniczkę i po prostu wzniecił płomień. Ten
płomień, który zapalany jest przecież w Olimpii od promieni

FOT. MKOl

Znana pięcioboistka, Egipcjanka
Aya Medany, postępuje zgodnie
z zasadami islamu, nakazującymi
kobietom nosić nakrycia głowy

słonecznych w ruinach świątyni bogini Hery. Ma on być czysty,
symboliczny i na tyle ważny, że zgaśnie dopiero podczas ceremonii zamknięcia, gdy igrzyska się skończą. Jak zwykle na
ratunek przychodzi nam zdrowy rozsądek. Igrzyska olimpijskie
są świętem sportu, ale to święto świeckie. Wtedy mocy nabiera
jedna wiara – w szacunek, pokój, fair play i człowieka.
Jednak w historii sportu jest wielu zawodników, którzy albo
nie chcieli startować w zawodach z powodów religijnych,
albo z takiego właśnie powodu koniecznie chcieli wystartować w igrzyskach. W 1924 roku w Paryżu, Eric Lidell, brytyjski i bogobojny lekkoatleta, nie wystartował w finale biegu na
100 m dlatego, że finał ten przypadał w niedzielę Dnia Pańskiego. Często mówił, że jego prędkość to dar boży, a w ten sposób
przeciwstawił się racjonalizmowi swoich przeciwników. Jego losy
można poznać w słynnym, nagrodzonym czterema Oscarami filmie „Rydwany ognia” [czyt. „Olimpionik” 2 (8) listopad 2012].

MKOl, dbając o czystość
i uniwersalność idei
olimpijskiej, nie chce
pozwolić na żadną
manifestację własnego
wyznania podczas igrzysk
Symbole i zakazy
W nowszej historii sportu olimpijskiego zachowania na tle
wyznaniowym dominują w sporcie kobiet. Sarah Attar – reprezentująca Arabię Saudyjską (kraj, w którym kobiety uzyskały prawa wyborcze dopiero w 2015 roku!) – podczas igrzysk
w Londynie w 2012 roku przebiegła dystans 800 m jako ostatnia, ale gdy wbiegała na metę, kibice na stadionie bili jej brawo
na stojąco. Lekkoatletka stała się uosobieniem walki kobiet
o prawo do sportu w islamskim świecie zdominowanym przez
mężczyzn. Jej koleżanka – Wojdan Shahrkhani, walczyła
w judo przeszło minutę, by przegrać w pierwszej walce. Obie
zawodniczki złamały bariery narzucane im przez narodową
religię. Podkreślały, że chciały dać odwagę kobietom do uprawiania sportu. Choć islam tego zabrania. Obie zawodniczki
startowały w tradycyjnym stroju (na głowie miały hidżab lub
odpowiednie nakrycie), aby szanować zasady religijne. Arabia Saudyjska wystawiła dwie zawodniczki po groźbie MKOl,
że nie pozwoli na start całej ekipie, jeśli nie będzie w niej
kobiet. Jest też wicemistrzyni świata w pięcioboju nowoczesnym – Egipcjanka Aya Medany, która po raz pierwszy wystartowała w igrzyskach w 2004 roku jako 15-latka. Hidżab
zaczęła nosić dopiero po igrzyskach w Pekinie w 2008. Mówi,
że nie przeszkadza jej to, pomimo że wolniej przez niego biega
(Londyn 2012). Problem pojawił się jednak na pływalni,
bo musi zakryć całe ciało, jak nakazuje islam, natomiast międzynarodowe przepisy pięcioboju na to nie pozwalają. Coraz
częściej dochodzi więc do kolizji sportu z wyznaniem religijnym.
Zawodniczki lub zawodnicy próbują powiększać swoją duchową przestrzeń poprzez gest lub rytuał. Zawsze mogą korzystać
ze zorganizowanych w wiosce olimpijskiej miejsc kultu.
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, dbając o czystość i uniwersalność idei, nie chce pozwolić na żadną manifestację własnego wyznania na stadionie olimpijskim. Jednak jak traktować znak krzyża wykonany przez zawodnika, gdy szykuje się
do walki, biegu czy skoku?
Igrzyska w starożytnej Olimpii zostały wstrzymane z powodów
religijnych. Zostały bowiem uznane za pogańskie. Tak uznał
Teodozjusz IV – cesarz nowej religii, chrześcijanin. W XIX wieku
również chrześcijanin dał światu igrzyska, które dzisiaj
łączą ludzi z całego świata, bez względu na to, kim są i jakiego
są wyznania. Dopóki religia nie zagra na skrzypcach w sprawie
igrzysk, o ich los możemy być spokojni.
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KONKURSY PKOl

FINAŁ KONKURSU
„W DRODZE DO RIO”
Z OKAZJI IGRZYSK XXXI OLIMPIADY W RIO
DE JANEIRO, POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
ZORGANIZOWAŁ KONKURS „W DRODZE
DO RIO 2016”. JEGO ADRESATAMI BYLI
UCZNIOWIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW I SZKÓŁ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IWONA MARCINKIEWICZ
To już trzecia edycja (po Pekinie i Londynie) konkursu, który
propaguje wartości olimpijskie, pogłębia wiedzę o igrzyskach
olimpijskich, przypomina o zasadach fair play i związkach sportu
ze sztuką oraz promuje aktywność fizyczną. Pierwszym etapem
konkursu było przygotowanie plakatu o tytule „W drodze do Rio”.
Wzięło w nim udział 40 szkół, z których nadesłano 93 prace,
prezentujące wysoki poziom artystyczny. Dla jury niełatwym
zadaniem okazało się wyłonienie tylko sześciu z nich, których
autorzy wraz z pozostałymi reprezentantami swojej szkoły awansowali do finału.
W czwartek, 31 marca 2016, o godz. 12.00, pięcioosobowe drużyny gimnazjalistów przystąpiły w Centrum Olimpijskim w Warszawie do rywalizacji o główną nagrodę. Każda z drużyn miała swojego kapitana i „dobrego ducha” w osobie olimpijczyka,
wyłonionego w wyniku losowania. I tak Bydgoszcz miała Luizę
Złotkowską (łyżwiarka szybka, brązowa medalistka olimpijska
Vancouver 2010 i srebrna Soczi 2014), Gryfino – Katarzynę
Deberny (żeglarka, olimpijka Pekin 2008), Krosno – Krzysztofa
Wiłkomirskiego (judoka, olimpijczyk Ateny 2004 i Pekin 2008),
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Nekla – Michała Jelińskiego (wioślarz, mistrz olimpijski Pekin
2008), Niedomice – Izabelę Dylewską (kajakarka, brązowa medalistka olimpijska Seul 1988 i Barcelona 1992), a Zbąszynek
– Tomasza Kucharskiego (wioślarz, dwukrotny mistrz olimpijski
Sydney 2000 i Ateny 2004).
Finał konkursu zaszczycili swoją obecnością również ambasador
Brazylii w Rzeczypospolitej Polskiej – Jego Ekscelencja Alfredo
Leoni, najwyższe władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego – prezes Andrzej Kraśnicki, wiceprezes Irena Szewińska oraz sekretarz
generalny Adam Krzesiński. Nad przebiegiem konkursu czuwała
Komisja Konkursowa w składzie: Elżbieta Urbańczyk – kajakarka, czterokrotna olimpijka, wielokrotna rekordzistka i medalistka
mistrzostw Polski, świata i Europy – przewodnicząca, Małgorzata Plichcińska-Gębora, dr Krzysztof Zuchora, Tadeusz Rożej
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i Michał Polakowski. Wszystkich w imieniu organizatorów powitał
Henryk Urbaś – rzecznik PKOl, który z właściwym sobie poczuciem humoru poprowadził finał konkursu.
Konkurs rozpoczął się testem z wiedzy olimpijskiej, składającym
się z pięciu zestawów pytań, po osiem w każdym komplecie.
To niełatwe zadanie wymagało od uczniów wykazania się wiedzą z następujących bloków tematycznych: igrzyska starożytne, Pierre de Coubertin i nowożytne igrzyska olimpijskie, Polacy
na igrzyskach, Olimpijskie Konkursy Sztuki i Literatury oraz olimpijskie Rio. Po zakończeniu tego etapu wyniki przedstawiały się
następująco:
Gimnazjum w Nekli – 26 pkt
Gimnazjum w Niedomicach – 20,5 pkt
Gimnazjum w Krośnie i w Zbąszynku – po 16,5 pkt
Gimnazjum w Bydgoszczy – 15 pkt.
Gimnazjum w Gryfinie – 14,5 pkt.
Drugim etapem finału był konkurs sprawnościowy, składający
się z pięciu konkurencji: drużynowego wyścigu wioślarskiego
na ergometrach, który poprowadził Kajetan Broniewski, brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Barcelona 1992), oraz
czterech konkurencji rekreacyjno-sportowych, które nadzorował
Tadeusz Staniszewski z warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Tymi konkurencjami były: „wyścig rycerski”, rzut bulami, rzut dyskiem do celu oraz łapanie obręczy floretem. Zmaganiom sportowym, które decydowały o ostatecznej kolejności
drużyn, towarzyszyły wielkie emocje i gromki doping kibiców.
W konkurencjach sprawnościowych najlepiej zaprezentowali się
gimnazjaliści z Gryfina – 24,5 pkt, zawodnicy z Niedomic zdobyli 20 pkt, z Bydgoszczy 17 pkt, ze Zbąszynka 16,5 pkt, z Nekli
16 pkt, a z Krosna 11 pkt.
Po podsumowaniu wyników obydwu etapów zwycięską drużyną okazało się Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Nekli,
w składzie: Jakub Gruszczyński, Szymon Izydorek, Magdalena
Matuszczak, Julia Tokłowicz i Aleksandra Wiśniewska (z opiekunami Małgorzatą Strzyżewską i Maciejem Woźniakiem
oraz kapitanem Michałem Jelińskim) – zdobyli łącznie 42 pkt.
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1. Julia Guszek, Krosno
2. Milena Chorzewska,
Bydgoszcz
3. Weronika Stefaniuk,
Gryfino
4. G
 rzegorz Poręba,
Niedomice
5. K
 arolina Śmiałek,
Zbąszynek
6. M
 agdalena Matuszczak,
Nekla

Kolejne, II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Publicznego im.
Polskich Olimpijczyków w Niedomicach – 40,5 pkt, III miejsce
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Gryfinie – 39 pkt,
IV miejsce – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku
– 33 pkt, V miejsce – Zespół Szkół nr 15 im. Teresy Ciepły Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy – 32 pkt i miejsce
VI – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Polskich
Olimpijczyków w Krośnie – 27,5 pkt.
Wszystkie drużyny odebrały nagrody i upominki z rąk Andrzeja
Kraśnickiego, Adama Krzesińskiego i olimpijczyków. Zwycięski zespół wyjedzie ponadto na 5-dniowy pobyt w Centralnym
Ośrodku Sportu w Zakopanem oraz otrzyma 5 tys. zł na zakup
sprzętu sportowego dla szkoły. Drużyny z Niedomic i Gryfina wywalczyły odpowiednio 4 i 3 tys. zł na sprzęt sportowy
dla swoich szkół.
To był świetny konkurs i niesamowity finał! Gratulujemy wszystkim i zachęcamy do udziału w kolejnych podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez PKOl.
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MKOl O UCHODŹCACH

POD FLAGĄ OLIMPIJSKĄ
MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI
OD WIELU LAT DĄŻY DO TEGO, BY DZIĘKI
SPORTOWI ŚWIAT BYŁ LEPSZY. KRYZYS
UCHODŹCZY SPOWODOWAŁ, ŻE THOMAS
BACH, PREZYDENT MKOl, ZAPROPONOWAŁ
PIONIERSKĄ IDEĘ – UDZIAŁ REPREZENTACJI
UCHODŹCÓW W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
W RIO DE JANEIRO!
KATARZYNA DEBERNY

CZY WIESZ, ŻE...
W STAROŻYTNEJ GRECJI NA MIESIĄC PRZED IGRZYSKAMI
ORAZ PRZEZ CAŁY OKRES ICH TRWANIA OBOWIĄZYWAŁA
EKECHEIRIA, CZYLI ŚWIĘTY POKÓJ. W TYM CZASIE
ZABRONIONE BYŁO PROWADZENIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH,
ZAWIESZANO RÓWNIEŻ WYKONYWANIE KARY ŚMIERCI
ORAZ TOK PROCESÓW SĄDOWYCH.
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Przewodniczący MKOl Thomas Bach
gra w piłkę w obozie dla uchodźców pod Atenami
komitety olimpijskie. Helleński Komitet Olimpijski zapewnił treningi sportowcom w karate i strzelectwie, zbudował boisko do
koszykówki w obozie dla uchodźców pod Atenami. Niemiecki
Komitet Olimpijski pomaga m.in. dwóm syryjskim pływaczkom,
które marzą o udziale w igrzyskach. „Wygląda na to, że nasze
życie nabiera równowagi. Nie mogłybyśmy zrobić nic, gdybyśmy
nie miały pływania” – twierdzą obie zawodniczki.
Thomas Bach mówi: „Poprzez udział Olimpijskiej Reprezentacji
Uchodźców w igrzyskach olimpijskich Rio 2016 chcemy obdarzyć
nadzieją wszystkich uchodźców na świecie”. Dlaczego to jest takie ważne? Według Karty Olimpijskiej każdy ma prawo do uprawiania sportu. Wojna odebrała to prawo wielu ludziom. Sport
jednoczy, poskramia gniew, ma siłę, by czynić świat lepszym
miejscem. „Za dużo widziałem wojny, za dużo śmierci. Nie chcę
więcej. Chcę uprawiać swój sport” – zapewnia judoka z Kongo.
W swoim kraju za przegraną walkę był zamykany przez trenera
w pokoju na dwa dni bez jedzenia i picia. Kiedy podjął treningi
w Brazylii, długo uczył się od kolegów z klubu, że przegrana jest
częścią wygranej, a trening polega na próbach. Dziś jest zawodnikiem, który ze wzruszeniem będzie reprezentował tych, którym
wojna zabrała dom.
Olimpijska Reprezentacja Uchodźców zostanie zakwaterowana
w wiosce olimpijskiej. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zapewni zawodnikom stroje reprezentacyjne, trenerów, lekarzy
i pomocników. Koszty związane z podróżą, pobytem i ubezpieczeniem pokryje Solidarność Olimpijska. Pierwszego dnia
sztafety jeden z uchodźców będzie niósł pochodnię z ogniem
olimpijskim – ogniem pokoju, pomiędzy Olimpią a Atenami. Ten
symboliczny gest powinien zwrócić uwagę świata i skłonić nas do
refleksji, że lepiej zapobiegać wojnom, niż być ich bohaterami.

FOT. MKOl

Olimpijska Reprezentacja Uchodźców będzie 207. ekipą uczestniczącą w igrzyskach w Rio. Liczącą od 5 do 10 osób. Będą to
sportowcy, którzy musieli uciekać przed wojną ze swojego kraju,
ale nie zaniechali treningów i zakwalifikowali się do igrzysk. Jedną z nich jest Raheleh Asemani – irańska zawodniczka taekwondo, która dzisiaj mieszka w Belgii, a na co dzień jest listonoszką.
Jest też mieszkający w Brazylii Popole Misenga – judoka z Kongo,
który mówi: „Reprezentuję wszystkich uchodźców. Zdobędę dla
nich medal!”.
Pozostałych zawodników tej wyjątkowej drużyny, spośród
43. zgłoszonych przez komitety olimpijskie całego świata, poznamy po zakończeniu zawodów kwalifikacyjnych w czerwcu.
Uchodźcy wystąpią w Rio pod flagą olimpijską, a podczas ceremonii otwarcia igrzysk będą maszerować przed gospodarzami
– Brazylią, a na podium zawodnikom będzie grany hymn olimpijski. Thomas Bach po raz pierwszy przedstawił pomysł stworzenia reprezentacji uchodźców w październiku 2015 roku, podczas
specjalnej sesji ONZ, na której proklamowano rozejm olimpijski
na igrzyska w Rio. Wtedy też MKOl przeznaczył 2 miliony dolarów
na pomoc dla uchodźców do rozdysponowania przez narodowe

POŻEGNANIA

ZŁOTA ELA
KIBICE KOCHALI JĄ ZA SPORTOWE
SUKCESY I LEGENDARNY BLOND WARKOCZ.
W LATACH 50. BYŁA NAJWIĘKSZĄ GWIAZDĄ
POLSKIEJ LEKKOATLETYKI, PIERWSZĄ POLSKĄ
POWOJENNĄ MISTRZYNIĄ OLIMPIJSKĄ.
W GRUDNIU 2015 ROKU POŻEGNALIŚMY
ELŻBIETĘ KRZESIŃSKĄ

FOT. MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE

MICHAŁ POLAKOWSKI
„Od wczesnego dzieciństwa zawsze była w ruchu, całymi
dniami biegała, pływała, grała w siatkówkę czy koszykówkę. Sportowa kariera była więc dla niej czymś naturalnym”
– podobne opinie możemy przeczytać w biografiach wielu
wybitnych zawodników. W tym przypadku było jednak zupełnie inaczej. Mała Ela nie przepadała za szkolnymi zajęciami
sportowymi i kiedy tylko mogła, ich unikała. Pewnego dnia
nauczyciel nie dał jej jednak wyboru i zapowiedział uczennicy, że zaliczy rok, jeśli przeskoczy wyrysowaną przez niego
na boisku linię. Ku jego zaskoczeniu, panna (wówczas jeszcze Duńska) z łatwością i dużą rezerwą pokonała wyznaczoną odległość, w dodatku boso. To był wyraźny sygnał,
że drzemie w niej duży talent. Wkrótce rozpoczęła treningi
i jako 16-latka pobiła juniorski rekord kraju. Błyskawiczne postępy stały się przepustką do reprezentacji Polski
i na olimpijskie areny.
Pod znakiem pięciu olimpijskich kółek zadebiutowała jeszcze
przed 18. urodzinami, w 1952 roku w Helsinkach. Jej występ
w stolicy Finlandii to bez wątpienia jeden z najdziwniejszych
przypadków w historii polskiego sportu. Młodziutka „Dunka”,
tak ją wówczas nazywano, sensacyjnie uzyskała drugi wynik, ale sklasyfikowano ją dopiero na 12. pozycji. Wszystko
z powodu... warkocza! Sędziowie uznali, że jest on częścią
ciała, więc to jego ślad na piasku powinien zostać oficjalnie
zaliczony. I tak z wyniku ponad 6-metrowego zostało tylko
5,65 m... Warkocz „Dunki”, która wkrótce poślubiła swojego
trenera Andrzeja Krzesińskiego, stał się sprawą niemal całej Polski. Jedni kibice domagali się jego ścięcia, inni przeciwnie, uważali go wręcz za dobro narodowe. Zawodniczka
zdecydowała się na salomonowe rozwiązanie i warkocz po
prostu skróciła, by nie był już powodem sędziowskich wątpliwości.
W kolejnych latach jej kariera rozwijała się stopniowo i systematycznie, ale według niektórych przedstawicieli sporto-

Po olimpijskim debiucie
w Helsinkach kariera
Elżbiety Krzesińskiej
rozwijała się stopniowo,
ale według niektórych
przedstawicieli sportowych
władz – zbyt wolno
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wych władz, którym trudno było znieść niezależność i bezkompromisowość zawodniczki – zbyt wolno. Nie przemawiał
do nich brązowy medal mistrzostw Europy (1954) ani pobicie
jeszcze przedwojennego rekordu Polski należącego do Stanisławy Walasiewicz. Odebrano jej olimpijskie stypendium,
a na kolejne igrzyska ostatecznie pozwolono pojechać dopiero, kiedy uzyskała fenomenalny wynik 6,35 – nowy rekord
świata! Akredytacji nie przyznano natomiast jej mężowi-trenerowi, nie mógł więc towarzyszyć jej podczas zawodów.

Warkocz „Dunki” stał
się sprawą niemal całej
Polski. Jedni kibice
domagali się jego ścięcia,
inni przeciwnie, uważali go
wręcz za dobro narodowe
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Nie była to jedyna niedogodność olimpijskiego sezonu. Koniec listopada to dla lekkoatletów zazwyczaj czas odpoczynku i posezonowej regeneracji. Przed dokładnie 60 laty było
jednak zupełnie inaczej. Gospodarzem Igrzysk XVI Olimpiady
w 1956 roku było Melbourne, a w Australii najkorzystniejsza dla sportowców aura panuje u progu europejskiej zimy.
Krzesińskiej nietypowy termin zawodów jednak nie przeszkadzał. Już w pierwszej z sześciu prób uzyskała wynik
(6,20), do którego rywalki nie były w stanie nawet się zbliżyć.
W kolejnych wyrównała własny rekord świata (6,35), a nawet
znacząco go wyśrubowała (6,70). Niestety, wynik nie został
zaliczony, gdyż Polka minimalnie nastąpiła na linię i skok
uznano za spalony. Mimo to radość była ogromna. Jedyne
złoto dla Polski na tych igrzyskach, pierwsze zdobyte po
II wojnie światowej przez kobietę, a drugie w ogóle, po triumfie boksera Zygmunta Chychły z Helsinek. Od tej pory nikt
nie nazywał Krzesińskiej inaczej niż „Złota Ela”, stała się ulubienicą kibiców, którzy wybrali ją najlepszym sportowcem
Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Przed nią tego
zaszczytu dostąpiły tylko cztery kobiety – lekkoatletki Hali-
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na Konopacka i Stanisława Walasiewicz, tenisistka Jadwiga
Jędrzejowska oraz gimnastyczka Helena Rakoczy.
Swoją wyjątkową historię miał także trzeci olimpijski start
Elżbiety Krzesińskiej w 1960 roku w Rzymie. Przez cały sezon
utrzymywała się w bardzo dobrej formie i upatrywano w niej
jedną z głównych faworytek do medali. Niestety, na dwa miesiące przed igrzyskami doznała pechowej kontuzji stopy, zmuszona była poruszać się o kulach. Wydawało się, że marzenia
prysnęły jak mydlana bańka. Nawet kiedy uraz udało się zaleczyć, mistrzyni z Melbourne – nie wierząc w szybki powrót
formy – nie chciała jechać do Italii. Do zmiany zdania namówił
ją mąż i okazało się, że miał rację, bo „Złota Ela” prezentowała się na skoczni bardzo dobrze i do końca walczyła o zwycięstwo. Ostatecznie zajęła drugie miejsce, wyprzedziła ją Wiera
Kriepkina, której Krzesińska... sama pomogła. Rosjanka nie
mogła poradzić sobie z odpowiednim wymierzeniem rozbiegu,
zwróciła się więc o radę do Polki, a ta – mimo ogromnej stawki
zawodów – nie odmówiła pomocy. Wtedy Kriepkina oddała
fantastyczny skok, uzyskała rekord olimpijski i złoty medal,
a naszej zawodniczce pozostało srebro i moralna satysfakcja.
Dała dowód, że zawarte w przysiędze olimpijskiej ślubowanie
postawy fair play nie było dla niej pustym frazesem.
Dwa lata później Krzesińska wywalczyła jeszcze tytuł wicemistrzyni Europy i z powodów zdrowotnych przedwcześnie,
przed trzydziestymi urodzinami, zawiesiła sportowe buty
na kołku. Największe sukcesy odnosiła oczywiście w skoku w dal, ale mistrzynią i rekordzistką Polski była również
w biegu na 80 metrów przez płotki i pięcioboju, dobre wyniki notowała także w skoku wzwyż. Te osiągnięcia zasługują
na uznanie tym większe, że „Złota Ela” równolegle ukończyła
bardzo wymagające studia medyczne, a jeszcze przed rzymskimi igrzyskami urodziła córkę.
Po zakończeniu kariery Elżbieta Krzesińska pracowała jako
stomatolog, a kiedy jej mąż otrzymał pracę trenera w Wielkiej Brytanii, a później w USA, przez wiele lat mieszkała wraz
z nim za granicą. Choć na co dzień nie trenowała, na długo
zachowała niemałą część umiejętności. W 1989 roku – w wieku 55 lat – zwyciężyła w mistrzostwach świata weteranów
z imponującym wynikiem 4,60 m. Do Polski powrócili oboje
w 2000 roku.
Elżbieta Krzesińska zmarła tuż po świętach Bożego Narodzenia, 28 grudnia 2015 roku, w wieku 81 lat. W pamięci kibiców
na zawsze pozostanie „Złotą Elą”, szybującą ponad bieżnią
ze swym słynnym warkoczem.

W wieku 55 lat
„Złota Ela” zwyciężyła
w mistrzostwach świata
weteranów z imponującym
wynikiem 4,60 m
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SPORTOWE PASJE

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI
SPORT TO DLA WIELU OSÓB PRZYJEMNY SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU, ALE TEŻ
METODA NA POZBYCIE SIĘ ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW LUB UTRZYMANIE DOBREJ KONDYCJI.
DLA NIEKTÓRYCH JEST RÓWNIEŻ PASJĄ, A NIEKIEDY NAWET... SENSEM ŻYCIA

MARTA MAREK
Takie osoby często nie mogą żyć bez wysiłku fizycznego i rywalizacji oraz towarzyszącej temu adrenaliny. Dlatego podejmują się
trudnych, niekiedy bardzo niebezpiecznych wyzwań, kształtując
w ten sposób hart nie tylko ciała, ale też ducha i odporności psychicznej, walcząc ze swoimi słabościami. Pokonując je, osiągają
spełnienie i ogromną satysfakcję.
Zwyczajne kobiety?
Do tej drugiej grupy należą niewątpliwie wioślarki – Natalia
Cohen (40 lat), Emma Mitchell (30 l.), Laura Penhaul (32 l.),
Isabel Burnham (31 l.), Lizanne Van Vuuren (27 l.) i Meg Dyos
(25 l.). Brytyjki dokonały bowiem nadzwyczajnego i historycznego wyczynu. Jako pierwsza w historii kobieca osada

przepłynęły największy na świecie Ocean Spokojny. Podróż
rozpoczęły w kwietniu 2015 roku w San Francisco (USA), a zakończyły w styczniu w australijskim Cairns. W 257 dni pokonały 15,5 tys. kilometrów, wiosłując 12 godzin na dobę w dwugodzinnych sesjach. Spały niewiele – tylko 6 godzin dziennie
po około 90 minut – w niewielkiej i niezbyt wygodnej kabinie,
rozmiaru mniej więcej dwuosobowego namiotu. Na ląd zeszły
jedynie dwukrotnie, aby uzupełnić zapasy. Miało to miejsce
w Honolulu na Hawajach i w Apii na archipelagu Samoa. Przerwy nie trwały jednak dłużej niż tydzień. A co istotne, poprzez
swoją wyprawę wioślarki wsparły finansowo charytatywne
organizacje niosące pomoc wojennym weteranom i kobietom
walczącym z rakiem piersi...

Wioślarki, które nie tylko pokonały własne
słabości, ale również dzięki swojemu wyczynowi
wsparły finansowo organizacje charytatywne
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– To było niezwykłe doświadczenie... Długa harówka, ale wspaniale jest być teraz tutaj, u celu wyprawy, jako prawdziwe przyjaciółki – powiedziała Penhaul tuż po zakończeniu eskapady.
Choć wioślarki dokonały niesamowitego i doniosłego wyczynu,
pozostają skromne.
– Jesteśmy ekipą zwyczajnych kobiet, które miały marzenie i je
zrealizowały. Osiągnęłyśmy to, co wielu uważało za niemożliwe.
Nie wszyscy w nas wierzyli. Nie obyło się bez wzlotów i upadków
oraz opóźnień, ale wspólnie jako zespół trzymałyśmy się własnych wartości, pozostałyśmy twarde i konsekwentne w różnych
trudnych sytuacjach – podsumowała Penhaul.

FOT. PAP, PIOTR HERCOG, DAWID ANDRES

Niezwyczajny maratończyk
Kolejnym pasjonatem sportu, który nieustannie stawia
przed sobą nowe i bardzo wymagające zadania, jest 40-letni
Piotr Hercog. Jego miłością są biegi długodystansowe. Wziął
udział w wielu maratonach i ultramaratonach w kraju i poza jego
granicami – m.in. w Biegu Rzeźnika (78 km, w którym trzykrotnie
triumfował), 24-godzinnym biegu Lysa Hora, Ultra Trail Majorka
(63 km, gdzie w 2012 był drugi), Transgrancanaria (125 km), Gore-Tex Trans Alpine (260 km) czy też Ultra Trail Mt. Fuji (169 km).
Ten pracownik schroniska górskiego oraz instruktor wspinaczki
6 marca 2016 roku osiągnął jeden z największych sukcesów
w karierze. Jako pierwszy Polak w historii triumfował
w 12. edycji niebezpiecznego, a zarazem prestiżowego maratonu – Bakal Ice Marathon, rozgrywanego na zamarzniętej
tafli najgłębszego na świecie jeziora Bajkał. Jego wyczyn jest
tym bardziej godny uwagi i pochwały, gdyż zawody rozgrywane
były w ciężkich warunkach, przy ponad 20-stopniowym mrozie
i wiejącym w twarz wietrze. Hercog pokonał trasę w 3 godziny
55 minut i 51 sekund. Na mecie tego biegu jako drugi przybył
inny Polak – Łukasz Zdanowski (4:07.20).
– Z pewnością był to jeden z moich najcięższych maratonów. Biegło się bardzo ciężko. Obawiałem się silnego wiatru, ale największą przeszkodą – praktycznie od 10. kilometra – był zapadający
po kostki śnieg na trasie – podsumował po biegu Hercog.

Piotrowi Hercogowi
niestraszny mróz i wiatr

Jak przyznał w jednym z wywiadów, nieustannie stara się
stawiać przed sobą kolejne cele. – Moja pasja to odkrywanie nowego. Na pewno im trudniejszy bieg, im wyżej,
tym bardziej się cieszę ze startu. Dystans nie ma znaczenia,
ale musi być powyżej 25 km.
Amazońska przygoda
Choć jazda rowerem to obecnie hobby wielu ludzi, niewielu odważyłoby się przejechać nim... jedną z najdłuższych rzek na świecie
– Amazonkę. Takiego wyzwania podjęli się jednak dwaj bracia,
pochodzący z Gorzowa Dawid Andres i Hubert Kisiński. Tym samym dołączyli do grona osób, które – własnymi siłami, bez przerw
i w jednym obranym kierunku – przebyły południowoamerykańską
rzekę od jej początku aż do końca u wybrzeży Atlantyku. Ich ama-

Dawid Andres i Hubert Kisiński postanowili przebyć
Amazonkę na rowerach – od jej początku aż do końca
zońska przygoda trwała około sześciu miesięcy. Rozpoczęli ją
we wrześniu 2015 roku, a zakończyli 4 marca 2016. Całą trasę
pokonali na specjalnie zmodyfikowanych rowerach, pozwalających poruszać się zarówno po lądzie, jak i wodzie. Na rzece
pojazdy przemieszczały się za pomocą umocowanych do ramy
płóz. Po stałym gruncie bracia poruszali się tylko w górskich
odcinkach Amazonki oraz na samym początku – w drodze do
jej źródła. Mimo chwil słabości, spowodowanych trudnymi
warunkami pogodowymi i defektami sprzętu, udało im się zrealizować marzenie. – To jest ukoronowanie naszych starań i wysiłku, by zrealizować cel, jaki sobie postawiliśmy – powiedzieli tuż
po zakończeniu wyprawy, za którą otrzymali nagrodę Kolosa
w kategorii Wyczyn Roku.
Jak podkreślił Dawid Andres, zawsze pragnął doświadczyć
w życiu czegoś niezapomnianego. Przyznał także, że do działania
i podejmowania nowych wyzwań inspirują go przeczytane w przeszłości następujące słowa: „Za dwadzieścia lat będziesz bardziej rozczarowany tym, czego nie zrobiłeś, niż tym, co zrobiłeś.
Więc odwiąż cumy. Wypłyń z bezpiecznej przystani. Złap wiatr
w żagle. Eksploruj”. Ty też poszukaj swojej pasji!
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ZMIO LILLEHAMMER 2016

Selfie z Thomasem Bachem,
prezydentem MKOl

PO PIERWSZE
– INTEGRACJA!
II ZIMOWE MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE (ZMIO) LILLEHAMMER 2016
PRZESZŁY DO HISTORII. DLA WSZYSTKICH STARTUJĄCYCH W NICH
MŁODYCH SPORTOWCÓW BYŁY OGROMNYM PRZEŻYCIEM, A IMPREZA
JAWIŁA SIĘ JAKO NAJWAŻNIEJSZA W DOTYCHCZASOWEJ KARIERZE.
TE EMOCJE BYŁO WIDAĆ, DLATEGO PRZEŻYJMY TO WSPÓLNIE JESZCZE RAZ...
TOMASZ PIECHAL
Podczas 10 dni – w mroźnej, surowej, czasem przesadnie uporządkowanej Norwegii – zmieniła się historia startów biało-czerwonych w tej imprezie. Mamy pierwszy medal i ten fakt
zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie!
A dokładnie to mamy tylko udział w srebrnym krążku wywalczonym przez międzynarodową drużynę łyżwiarzy szybkich.
W jej składzie była bowiem Polka – Karolina Gąsecka, stąd
po części ten medal jest także polski. Podczas młodzieżowych igrzysk MKOl nie prowadzi klasyfikacji medalowej krajów, ponieważ w wielu konkurencjach występują międzynarodowe zespoły, więc tym bardziej nasza „ćwiartka” medalu
nabiera znaczenia.
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– Jestem szczęśliwa, a zarazem dumna, że mogę reprezentować
Polskę w tak ważnej imprezie sportowej. Igrzyska olimpijskie to
marzenie każdego zawodnika, zarówno młodego, jak i bardziej
doświadczonego. Jestem bardzo zadowolona, że mogę w nich
uczestniczyć i reprezentować Polskę z orzełkiem na piersi. To impreza najwyższej rangi, w jakiej mogę startować. Bardzo mnie
to mobilizuje – mówiła po zdobyciu medalu Karolina Gąsecka.
Podczas igrzysk w Lillehammer (11–21 lutego 2016) Polskę reprezentowało 21 młodych sportowców. Najlepszymi indywidualnymi
wynikami mogą się pochwalić: Karolina Bosiek (5. miejsce w łyżwiarstwie szybkim na 1500 m) oraz Paweł Twardosz (6. miejsce
w kombinacji norweskiej indywidualnie). Polacy zajęli jeszcze

Karolina Gąsecka to nasza
jedyna medalistka
w Lillehammer

Karolina Bosiek zajęła
5. miejsce w łyżwiarstwie
szybkim na 1500 m
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kilka miejsc w „10”, choć na pewno spodziewali się lepszych wyników. Jednak w każdych igrzyskach chodzi nie tylko o sam sport.
– Oczywiście, ważne są i miejsca, i sukcesy, ale równie istotna
jest także integracja młodzieży całego świata i taka jest właściwa idea młodzieżowych igrzysk. Dlatego też sportowcy startujący na tej imprezie są obecni przez cały okres trwania igrzysk,
od rozpoczęcia aż do zakończenia, niezależnie od tego, ile trwają
ich zawody – podkreśla Adam Krzesiński, sekretarz generalny
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W Lillehammer, obok sportowej rywalizacji, realizowany był
program Learn & Share, podczas którego młodzież mogła integrować się i poznawać rówieśników z całego świata, a także
spotykała się z wielkimi gwiazdami sportu, jak choćby ze słynną
amerykańską narciarką – Lindsey Vonn. Obok wioski olimpijskiej,
w specjalnej hali, organizatorzy przygotowali masę atrakcji,
w tym różnych akcji oraz konkursów, które pomagały poznawać
inne kultury. Za ciekawostkę możemy uznać fakt uczestnictwa w ZMIO reprezentacji Kenii i Chile, które trudno przypisać
do sportów zimowych.
Chociaż celem nadrzędnym młodzieżowych igrzysk jest integracja sportowców z całego świata, to przecież rywalizacja jest
tam prawdziwa i często na bardzo wysokim poziomie. Trzeba też

Na Instagramie
i Twitterze ukazało
się 98 tysięcy zdjęć
oznaczonych hasztagiem
#Lillehammer2016
zauważyć, że ważną rolę podczas II ZMIO odegrały media społecznościowe, do korzystania z których mocno namawiali organizatorzy. To przecież najbardziej młodzieżowe środki masowego
przekazu i zdecydowana większość sportowców nie potrafi bez
nich żyć. I tak, na Instagramie i Twitterze ukazało się 98 tysięcy
zdjęć oznaczonych hasztagiem #Lillehammer2016. Opublikowało je 25 tysięcy użytkowników. My też mamy w tym swój udział,
co kilkakrotnie zostało zauważone przez organizatorów i moderatorów oficjalnych profili w tych społecznościówkach.
II Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Lillehammer 2016
przeszły do historii. Oficjalnie zakończył je Thomas Bach – prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który podczas
imprezy bardzo chętnie pozował do selfie...

Przed biathlonistką
Joanną Jakiełą,
jak również przed jej
koleżankami i kolegami
z reprezentacji jeszcze
sporo pracy...

W składzie międzynarodowej drużyny
łyżwiarzy szybkich, która zdobyła srebrny
medal, znalazła się Karolina Gąsecka
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ROK NOBLISTY

NOWELA KOLARSKA
SIENKIEWICZA
„ROWER WYMAGA TĘGICH MIĘŚNI,
A WYRABIA PRZYTOMNOŚĆ UMYSŁU, ODWAGĘ
I DZIELNOŚĆ, NIE MÓWIĄC JUŻ O TYM,
ŻE STOWARZYSZA LUDZI (...)” – STWIERDZIŁ
PONAD STO LAT TEMU AUTOR TAKICH
POWIEŚCI, JAK „W PUSTYNI I W PUSZCZY”
ORAZ „KRZYŻACY”, LAUREAT NAGRODY
NOBLA. CO ŁĄCZYŁO ZE SPORTEM JEDNEGO
Z NAJWIĘKSZYCH POLSKICH PISARZY?

Senat RP ogłosił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.
Na dźwięk tego nazwiska niejednemu stają przed oczami zakurzone regały zastawione licznymi książkami. Obok
mniejszych publikacji widać tam grube tomy, których sam
wygląd wzbudza respekt potencjalnego czytelnika. Pośród tytułów łatwo dostrzec dobrze znane szkolne lektury.
Mało kto dziś jednak pamięta, że ten uhonorowany literacką
Nagrodą Nobla (1905 rok) mistrz pióra poświęcał sporo energii
także innym niż pisanie zajęciom.
Jedną z większych pasji Henryka Sienkiewicza były polowania.
Swoje zamiłowanie mógł rozwijać dzięki licznym podróżom,
które odbywał jako korespondent prasowy. Tak oto miał okazję uczestniczyć w wyprawach na szarego niedźwiedzia oraz
bawoły w Stanach Zjednoczonych, a także zapuścić się w głąb
afrykańskiej puszczy, by razem z miejscowymi myśliwymi polować na krokodyle i hipopotamy. Do udziału w łowach często
zapraszali go także polscy arystokraci z różnych części kraju.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w czasach pisarza (XIX wiek)
myślistwo traktowane było jako rodzaj sportu. Przez długi czas
było ono – obok wyścigów konnych – najbardziej popularną
formą aktywności fizycznej na ziemiach polskich. Dostęp do
tego „sportu” miały jednak wyłącznie wyższe warstwy społecz-
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ne, ponieważ tylko one dysponowały odpowiednimi środkami,
by zakupić sprzęt oraz móc utrzymać konie.
Taki stan rzeczy postanowiły zmieniać powstające pod koniec
XIX wieku mieszczańskie organizacje sportowe. Ich celem
była popularyzacja aktywności fizycznej i rozszerzenie tej idei
również na mniej zamożne środowiska. W Warszawie utworzyły się stowarzyszenia skupiające ludzi zainteresowanych
łyżwiarstwem, wioślarstwem oraz kolarstwem. Ta ostatnia
organizacja nosiła nazwę Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i udało się jej przetrwać do naszych czasów. To właśnie
z nią związany był bohater niniejszego artykułu. W 1897 roku
Henryk Sienkiewicz (zmarł 15 listopada 1916) otrzymał bowiem tytuł jej honorowego członka. Oznacza to, że cieszył
się wielkim uznaniem zrzeszonych w towarzystwie kolarzy,
którym dał się poznać jako sympatyk i promotor tego sportu. Jak sam powiedział: „Słynęliśmy kiedyś z rycerstwa, siły
i odwagi, dzisiaj, żyjąc w odmiennych warunkach (...) winniśmy na sportowym gruncie pielęgnować i rozwijać powyższe
cechy”. Słowa te, skierowane dawno temu do kolarzy, wydają
się aktualne do dziś.
I oby ścieżek rowerowych i terenów dla kolarzy-amatorów
(i nie tylko) powstało jeszcze więcej!

FOT. MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE

JULITA KAMIONOWSKA

EDUKACJA PRZEZ SPORT

KULTURA POKOJU
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SPORTU DLA POKOJU I ROZWOJU OBCHODZONY JEST
6 KWIETNIA NA CAŁYM ŚWIECIE. Z TEJ OKAZJI BRAZYLIJCZYCY PODSUMOWALI PROGRAM
„WALCZ DLA POKOJU” SKIEROWANY DO MŁODYCH LUDZI, GŁÓWNIE TYCH ZAMIESZKUJĄCYCH
FAVELE, MAJĄCYCH KŁOPOT Z KONTROLĄ AGRESJI ORAZ Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ

FOT. MKOl

KATARZYNA DEBERNY
Bohaterami tego projektu jest młodzież, która może nauczyć się
technik mieszanych sztuk walki, judo, zapasów lub boksu. Czy to
dobry i bezpieczny pomysł? Przecież umiejętność walki to narzędzie przemocy, której w brazylijskich favelach nie brakuje. Otóż
nic bardziej mylnego. Okazało się, że trening sportowy wyciszył
agresję wśród młodych ludzi, nauczył kontrolować emocje i lepiej
rozumieć siebie. Maria Do Socorro De Melo, która była z prawem
na bakier, zaczęła trenować boks, a teraz odmieniona mówi:
„Codziennie, we wszystkim, co robimy, powinniśmy promować pokój. Nie trzeba myśleć o tym, komu wyrządzić krzywdę lub o tym,
że ktoś może mnie skrzywdzić. Żyje się lepiej”.
Program był realizowany, odkąd Rio de Janeiro wybrano na gospodarza igrzysk. Mieszkańcy Rio (potocznie nazywani Carioca)
także szlifują swoją technikę i charakter pod okiem sportowców.
Mogą też startować w zawodach. Uczestniczą w pogadankach na
trudne tematy. Nikt ich nie ocenia. Nikt ich nie krzywdzi. Historie tych młodych ludzi są podobne. Keyla Rosa była wyrzucana
z wielu szkół, została wykluczona ze swojego środowiska. Dopiero ośrodek, w którym odbywają się treningi, stał się jej drugim
domem. Poznała rówieśników, odnalazła chęć do życia i co najważniejsze, nie reaguje już gniewem na każdą „dobrą radę” starszych osób. Uczestnicy treningów zgodnie mówią, że sport daje im
szansę. Dbałość o pokój na świecie to nie gonitwa za mrzonkami.

Pokój może zależeć od nastolatka! Bo przyszłość świata leży w ich
rękach i chyba zdają sobie z tego sprawę, bo mówią: „jak to dobrze,
że mamy igrzyska, możemy świętować moc sportu, prowadzącego
do społecznej zmiany, sportu łączącego ludzi i promującego naszą
kulturę na całym świecie”. W tym wypadku – kulturę pokoju!
Jeśli chcesz poznać młodych sportowców, wejdź na profil
na Facebooku Fight For Peace.


Więcej o programie http://fightforpeace.net/

KIEDY STO DWADZIEŚCIA LAT TEMU ROZPOCZYNAŁY SIĘ IGRZYSKA
OLIMPIJSKIE, ICH INICJATOR, PIERRE DE COUBERTIN GŁOSIŁ,
ŻE ICH PODSTAWĄ JEST BUDOWANIE POKOJU POMIĘDZY
NARODAMI. TA MYŚL WYRAŻONA W SYMBOLU OLIMPIJSKIM,
WIELOKROTNIE ZNAJDOWAŁA POTWIERDZENIE W ZACHOWANIU
SPORTOWCÓW, PODAWANIU DŁONI NA MECIE, UŚCISKACH NA
PODIUM REPREZENTANTÓW, NAWET Z AKTUALNIE WALCZĄCYCH
ZE SOBĄ KRAJÓW. OD WIELU LAT ORGANIZACJA NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH (ONZ) WSPIERA INICJATYWĘ GODZENIA
ZWAŚNIONYCH KRAJÓW POPRZEZ OGŁASZANIE, WSPÓLNIE
Z MKOl, ROZEJMU OLIMPIJSKIEGO – ZAWIESZENIA BRONI PRZED
IGRZYSKAMI OLIMPIJSKIMI. I WŁAŚNIE 6 KWIETNIA TO DZIEŃ
ROZPOCZĘCIA IGRZYSK W ATENACH W 1896 ROKU ORAZ DZIEŃ,
W KTÓRYM CIESZYMY SIĘ SPORTEM I POKOJEM NA ŚWIECIE!
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SPORT I ZDROWIE

CO TO JEST
PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ?
JEST TO JAK NAJPROSTSZE I JAK NAJKRÓTSZE OGÓLNE PRZEDSTAWIENIE KOMPLEKSOWEJ
IDEI ŻYWIENIA, KTÓREJ REALIZACJA DAJE SZANSĘ NA ZDROWE, DŁUGIE ŻYCIE ORAZ
ZACHOWANIE SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ I FIZYCZNEJ DO PÓŹNYCH LAT ŻYCIA

Piramida to graficzny opis
odpowiednich proporcji różnych,
niezbędnych w codziennej diecie,
grup produktów spożywczych.
Im wyższe piętro piramidy, tym mniej
i rzadziej spożywanych produktów
z danej grupy żywności.

DO KOGO KIEROWANA
JEST PIRAMIDA?
To zalecenia dla osób zdrowych w celu
zachowania dobrego stanu zdrowia.
Należy pamiętać, że w przypadku
współistnienia chorób cywilizacyjnych
(typu otyłość, cukrzyca, choroba
niedokrwienna serca, nadciśnienie,
osteoporoza) konieczna może
być modyfikacja proponowanych
zaleceń w porozumieniu z lekarzem
i dietetykiem.
42 OLIMPIONIK

Zasady zdrowego żywienia
związane z Piramidą Zdrowego
Żywienia i Aktywności Fizycznej
1

S
 pożywaj posiłki regularnie
(4–5 posiłków co 3–4 godziny).

2

W
 arzywa i owoce spożywaj jak najczęściej i w jak
największej ilości, co najmniej połowę tego, co jesz.
Pamiętaj o właściwych proporcjach: 3/4 – warzywa
i 1/4 – owoce.

3

S
 pożywaj produkty zbożowe,
zwłaszcza pełnoziarniste.

4

C
 odziennie spożywaj co najmniej 2 duże szklanki
mleka. Możesz je zastąpić jogurtem, kefirem
i – częściowo – serem.

5

O
 graniczaj spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego
i przetworzonych produktów mięsnych do 0,5 kg/
tyg.). Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja.

6

O
 graniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych.
Zastępuj je olejami roślinnymi.

7

U
 nikaj spożycia cukru i słodyczy.
Zastępuj je owocami i orzechami.

8

N
 ie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską
zawartością soli. Używaj ziół – mają cenne
składniki i poprawiają smak.

9

P
 amiętaj o piciu wody, co najmniej 1,5 l dziennie.

10

N
 ie spożywaj alkoholu.

FOT. INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA, SHUTTERSTOCK

JAK CZYTAĆ/ROZUMIEĆ
PIRAMIDĘ?

SPOŻYWANIE ZALECANYCH W PIRAMIDZIE PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH W ODPOWIEDNICH ILOŚCIACH I PROPORCJACH
ORAZ CODZIENNA AKTYWNOŚĆ SĄ KLUCZEM DO ZDROWIA
I DOBREGO SAMOPOCZUCIA
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WARTO OGLĄDAĆ

CREED.
NARODZINY
LEGENDY
(REŻ. RYAN COOGLER, 2015)
MAGDALENA GARLEJ
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W filmie obserwujemy
przeplatające się losy
dwóch mężczyzn: młody
Creed walczy z legendą
ojca, z kolei Rocky'ego
czeka walka z chorobą
Ważnym przesłaniem filmu są słowa Rocky’ego: walcz dla
siebie, a nie dla innych, pokonuj swoje granice, szukaj swojej
tożsamości. To ty jesteś ważny!
„Creed. Narodziny legendy” to dramat sportowy godny naszej uwagi. Nie brakuje w nim świetnych walk bokserskich,
treningów oraz zwykłych, codziennych problemów. Świetna
rola Sylvestra Stallone jest dobrym podsumowaniem jego
bogatej kariery filmowej. Został za nią nagrodzony Złotym
Globem w roku 2016 dla najlepszego aktora drugoplanowego. Jego udział w tym filmie jest klamrą łączącą ten film
z serią o Rockym Balboa.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Bohaterem filmu jest młody Adonis Creed, który rezygnuje
z pracy w korporacji i postanawia zawodowo zająć się boksem. Jest synem zmarłego Apolla Creeda, mistrza świata
wagi ciężkiej, to on jest dla Adonisa wzorem do naśladowania. Creedowi brakuje trenera, mentora, który mógłby
przekazać mu tajniki boksu. Postanawia więc wyjechać do
Filadelfii, by odnaleźć słynnego Rocky’ego Balboę, który
przyjaźnił się kiedyś z jego ojcem. Dla Rocky’ego boks jest
już zamkniętym rozdziałem, jednak pasja i upór młodego
pięściarza wzbudza w nim respekt i szacunek. W końcu ulega i zaczyna trenować Creeda.
W filmie obserwujemy przeplatające się losy dwóch mężczyzn. Creed walczy z legendą ojca. Nie chce być kojarzony
tylko ze słynnym tatą, więc postanawia walczyć pod pseudonimem. Przed Rockym też walka, ale nie na ringu, tylko
z jeszcze groźniejszym przeciwnikiem – chorobą. Obserwujemy ich strach, upór, pokonywanie własnych słabości i dążenie do celu. Dla Creeda tym celem jest zawodowa walka,
dla Rocky’ego życie.
Jednym z ważnych elementów tego filmu są nawiązania
do serii filmów o Rockym Balboa, m.in. treningi na ulicach
Filadelfii, powrót do klubu bokserskiego, w którym trenował
Rocky i oczywiście sławne motywy muzyczne („Gonna Fly
Now” czy „Eye Of The Tiger”).
Wydawać by się mogło, że filmów o tematyce bokserskiej
było już tak dużo, że nic nowego nie da się stworzyć. Znów
widzimy pot i łzy, krew i miażdżące ciosy, które posyłają
naszego bohatera na deski. Możemy zadać sobie pytanie
– dlaczego tak bardzo lubimy oglądać zmagania pięściarzy
na bokserskim ringu? Prawdopodobnie dlatego, że boks jest
ich pasją, jest to też swego rodzaju religia, którą wyznają
i której są całkowicie oddani. Boks to nie tylko brutalne
widowisko, gdzie dwóch zawodników okłada się pięściami.
To piękna gra, w której dwóch rywali ma opracowaną taktykę i strategię, które tylko jednemu z nich pozwolą wygrać.

„110%”
(REŻ. AGNIESZKA GOLA-RAKOWSKA, 2016)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

MAGDALENA GARLEJ
Film przedstawia sylwetki piętnastu wybitnych polskich sportowców. Śledzimy ich losy w różnych sytuacjach sportowych,
jak i prywatnych. Opowiadają o swojej ciężkiej pracy, poświęceniu i determinacji w dążeniu do celu, do zwycięstwa. Bartek
Bonk (podnoszenie ciężarów) mówi: „Wygrywa tylko ten, kto
jest najlepiej nastawiony psychicznie do tego, by wygrywać”.
Film stara się nam również pokazać, że dla osiągnięcia sukcesu
nie tylko wysiłek fizyczny i permanentne niemal treningi mają
znaczenie. Ważne jest odpowiednie nastawienie, motywacja,
„przestawienie głowy” na mistrzowski tor. Twórcy zdradzają
nam sekrety sportowców: o czym marzą, kto ich wspiera, jak
sobie radzą z kontuzjami, przegraną, problemami życia codziennego, wahaniami formy i presją kibiców. Obserwujemy
ich smak zwycięstwa i gorycz porażki. Jednak wszyscy mają
coś wspólnego w wypowiedziach – mówią o walce do samego
końca i głębokiej wierze o spełnianiu marzeń. Adam Małysz
(skoczek narciarski, kierowca rajdowy) mówi: „Jeśli (...) głęboko wierzymy, że może się zrobić coś i spełnić marzenia, to
musimy do tego dążyć. Ja jestem w 100 procentach przekonany,
że jeśli robimy coś w tym kierunku, to wcześniej czy później to
osiągniemy. Może to trwać bardzo długo, ale to osiągniemy”.
Podobnie wypowiada się Karol Bielecki (piłkarz ręczny): „Życie

mnie nauczyło, żeby się nie poddawać, żeby walczyć i wierzyć
w swoje marzenia i iść do przodu. A to, co się wydarzyło, jakieś
niepowodzenia są tylko elementem życia i pozwalają nam jeszcze mocniej uwierzyć w to, co chcemy osiągnąć, i iść dalej...”.
Warto wspomnieć o nowinkach technicznych użytych
przy produkcji filmu. Dzięki zastosowaniu dronów i kamer
GoPro, zdjęcia są dynamiczne i pokazują nam ciekawe ujęcia
„pracy” sprzętu sportowego, na przykład lecący młot Anity
Włodarczyk czy płynącą deskę windsurfingową Zosi Noceti-Klepackiej. Niesamowite wrażenie robi „symulacja” treningu
Mai Włoszczowskiej w górach.
Możemy śmiało powiedzieć, że jest to typowy film dokumentalny, w którym sportowcy opowiadają nam o swoim życiu
i trudach treningu. Troszkę monotonnie, troszkę przewidywalnie. Film nie ma początku ani końca i dokładnie nie wiemy, z jakiego klucza zostali wybrani nasi bohaterowie. Jednak
warto spotkać się z ikonami współczesnego sportu i posłuchać, co mają nam do powiedzenia. Może kogoś z Was zainspirują do uprawiania sportu i podążania ich śladem.
W filmie zobaczycie: Roberta Lewandowskiego, Adama
Małysza, Mateusza Kusznierewicza, Tomasza Majewskiego,
Andrzeja Wronę, Maję Włoszczowską, Anitę Włodarczyk,
Zbigniewa Bródkę, Rafała Sonika, Bartłomieja Bonka,
Karola Bieleckiego, Katarzynę Rogowiec, Rafała Majkę,
Natalię Partykę i Zofię Noceti-Klepacką.

„Wygrywa tylko ten,
kto jest najlepiej
nastawiony psychicznie
do tego, by wygrywać”

Bartłomiej Bonk
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WARTO CZYTAĆ

„RYBY ŚPIEWAJĄ
W UKAJALI”
(ARKADY FIEDLER, PIERWSZE WYDANIE 1937)
KATARZYNA DEBERNY
Brazylia to kraj o bardzo trudnej historii, który nadal pamięta
wydarzenia z czasów podbojów. Kiedy pierwszy biały człowiek
stanął na tym lądzie w XVI wieku, od razu wziął go za własny.
Epoka wielkich odkryć geograficznych to czas cierpienia rdzennych ludów – Indian.
Arkady Fiedler (1894–1985) był polskim podróżnikiem, obserwatorem przyrody oraz pisarzem. Swoją pierwszą podróż do Brazylii odbył w 1928 roku, poznawał wówczas zwyczaje i historie
Indian. W 1933 roku płynął Amazonką, najdłuższą rzeką świata.
Książka „Ryby śpiewają w Ukajali” to piękna i mądra opowieść,
która jest nie tylko reportażem z podróży. Autor przypomina
dzieje cywilizacji w Brazylii, czasy hiszpańskich konkwistadorów, gorączkę złota i mit Eldorado, popyt zachodniego świata na
kauczuk i mahoń, pisze o wyrębie puszczy. Każdą opowieść czyta
się z przejęciem. Autor ma szczególny dar gawędziarza, przenoszenia dziejów w czasie, opowiada o tym, co było, by za chwilę
w przyrodzie znaleźć element historyczny. Tak! Fiedler poprzez
świat roślin i zwierząt rozumiał historię i zachowania ludzi. Gdy
czytelnik czyta rozdziały „Puszcza nad Amazonką” oraz „Czarna
struga śmierci”, rozumie, że Brazylia to kraj, który stale cierpi
z powodu okrucieństw, jest szalony i chciwy, ale także szczery,
żywiołowy i snujący marzenia o rozwoju.
Czy coś się zmieniło od 1935 roku? Gorączka złota trwa do dziś
i ma o wiele krwawszy wymiar, plemion indiańskich prawie nie
ma, puszcza amazońska jest chudsza i słabsza. Fiedler pisał, jak
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to się zaczęło. Sensacyjne rozdziały o walce modliszki z żukiem,
przeloty papug, nocne łowy pająka i przemarsz żarłocznych
mrówek przez las, to tylko przykładowe alegorie, których sens
jest głębszy. Stało się! Biały człowiek przybył do Ameryki Południowej, harmonia amazońskiej przyrody została naruszona,
plemiona Indian pokonane, powstały miasta, porty, rozrósł się
handel kosztem rdzennych mieszkańców. Dzisiaj Brazylia potrzebuje zjednoczenia i pojednania. To dlatego sztafeta z ogniem
olimpijskim odbywa podróż po jej 329 miejscowościach, aby duch
igrzysk pogodził jej mieszkańców. Warto dzisiaj czytać Fiedlera,
szczególnie z okazji igrzysk w Rio de Janeiro, bo jest w tym sens
także olimpijski. Kiedy Fiedler, często na kolanie, gdzieś w puszczy drobnym maczkiem robił notatki, które potem złożyły się na
niektóre rozdziały tej książki, nie wiedział, że w Polsce z olimpijskim spokojem będzie je odszyfrowywał złoty medalista olimpijski... Kazimierz Wierzyński (złoty medal w dziedzinie literatury
Amsterdam 1928), wówczas redaktor działu reportażu „Gazety
Polskiej”. Gdy odczytał hieroglify Fiedlera, krzyknął: „Genialne!”
i puścił teksty do druku. Z okazji igrzysk przyjemnej lektury.
Inne książki Fiedlera o Brazylii to „Bichos, moi brazylijscy
przyjaciele” (1931) i „Wśród Indian Koroadów” (1932).

„FUTEBOL.
BRAZYLIJSKI STYL ŻYCIA”
(ALEX BELLOS, PIERWSZE WYDANIE 2014)

FOT. SHUTTERSTOCK, MATERIAŁY PRASOWE

KATARZYNA DEBERNY
Piłka nożna w Brazylii to religia. Takie zdanie wygłasza każdy hobbysta tego sportu. Gdzie są tego
przyczyny, że akurat ten sport i właśnie w tym kraju?
Bo w piłkę nożną gra się tu wszędzie, gra się tym, czym da
się grać. Brytyjczyk Alex Bellos próbuje zrozumieć ten piłkarski
fenomen. Jest dziennikarzem-podróżnikiem z żyłką detektywa.
Spędził wiele lat w Ameryce Południowej, aby napisać tę książkę.
Bellos opisuje czasy, kiedy po raz pierwszy rozegrano tu mecz.
Ale to nie jest książka historyczna. Autor zastanawia się nad faktem, dlaczego drużyna Canarinhos jest znana nie ze względu na
zwycięstwa, ale ze względu na porażki. Tak, nawet zwyczajna
sportowa przegrana dla Brazylijczyka jest porażką wspominaną latami przy śniadaniu, w autobusie, podczas przerw w pracy.
Autor nawiązuje do mundiali i bohaterów piłkarskich meczy,
ale książka nie jest albumem piłkarskim i pieśnią chwalebną na
cześć Pelé, Santosa czy Ronaldo. Autor pokazuje, że piłka nożna
w Brazylii to sposób, w jaki się tam żyje, jak się rozmawia i jakie
się podejmuje decyzje w rodzinie, biznesie i polityce. Pieniądze,
które rządzą światem, rządzą też brazylijską piłką, dlatego czytelnik, w zgrabnie prowadzonej narracji, usłyszy podszept autora,

iż „żądza pieniądza” jest chorobą, która toczy ten sport. Miliardy
dolarów wydawane na futbol i życie w faveli to skrajne obrazy,
które burzą jedność narodu. Każdy zwycięski gol brazylijskiej
drużyny strzelony podczas igrzysk w Rio de Janeiro będzie karnawałem w środku zimy, bo Brazylii do pełni szczęścia spośród
piłkarskich sukcesów brakuje tylko olimpijskiego złota w piłce
nożnej. Jeśli przyjdzie jej zająć choćby drugie miejsce, to będzie
to kolejna brazylijska porażka. Bo w tym sporcie dla Brazylijczyka
liczy się tylko zwycięstwo. Na to czekają wszyscy!
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QUIZ

NAUKA I ZABAWA

OLIMPIJSKIE RIO
SPRAWDŹCIE W QUIZIE SWOJĄ WIEDZĘ O RIO DE JANEIRO – GOSPODARZU
TEGOROCZNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH. ZESTAW TYCH PYTAŃ BYŁ
JEDNYM Z PIĘCIU, Z KTÓRYMI MUSIELI ZMIERZYĆ SIĘ GIMNAZJALIŚCI
BIORĄCY UDZIAŁ W FINALE KONKURSU PKOl „W DRODZE DO RIO 2016”.
ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA ZNAJDZIECIE W TYM „OLIMPIONIKU”
OPRACOWAŁA IWONA MARCINKIEWICZ
1. W dniach 5–21 sierpnia 2016 roku
w Rio de Janeiro odbędą się Igrzyska:
A XXXI Olimpiady
B XXI Olimpiady
C XXX Olimpiady

6. Jak ma na imię oficjalna maskotka
igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro?
A Tom
B Tiba
C Vinicius

11. Który sport jest najpopularniejszy
wśród Brazylijczyków?
A surfing
B snowboard
C piłka nożna

2. W Rio będzie można zdobyć medale
w dwóch sportach, które wracają do
programu igrzysk po długiej nieobecności. Są to:
A squash i golf
B baseball i softball
C golf i rugby

7. Mecze piłki nożnej oraz ceremonia otwarcia i zamknięcia Igrzysk
Rio 2016 odbędą się na stadionie:
A Maracanã
B Sambódromo
C Centro Olimpico

12. Na terenie Brazylii znajduje się znaczna część obszaru zwanego „zielonymi płucami świata”. Ta największa
na świecie i najbogatsza gatunkowo
puszcza nosi nazwę:
A Amazonia
B Serengeti
C Yellowstone National Park

3. Sztafeta z ogniem olimpijskim oraz
przesłaniem pokoju i jedności, w drodze do Rio de Janeiro, odwiedzi:
A ponad 300 brazylijskich miejscowości
B wszystkie miasta – gospodarzy
poprzednich igrzysk
C Międzynarodową Stację Kosmiczną
4. Po raz który igrzyska odbędą się
w Ameryce Południowej?
A pierwszy
B drugi
C trzeci
5. Jedna z najsłynniejszych plaż na
świecie, na której rozegrane zostaną
zawody w siatkówce plażowej podczas Igrzysk Rio 2016 to:
A Copacabana
B Bondi Beach
C Bora-Bora
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8. Nazwa Rio de Janeiro nadana temu
miejscu przez portugalskich odkrywców 1 stycznia 1502 roku po polsku
brzmi:
A Królewska Zatoka
B Styczniowa Rzeka
C Morze Cukru
9. Najuboższa część społeczeństwa
Brazylii mieszka w dzielnicach, które
noszą nazwę:
A favela
B getto
C Petare
10. Olbrzymi posąg Chrystusa Odkupiciela
spogląda na Rio ze wzgórza:
A Guanabara
B Pão de Açucar
C Corcovado

13. Jak nazywa się brazylijska sztuka
walki z elementami tańca?
A sambo
B capoeira
C ju-jitsu
14. Który taniec króluje podczas brazylijskiego karnawału?
A salsa
B samba
C tango
15. Brazylia od wielu lat zajmuje pierwsze
miejsce na świecie w uprawie:
A kawy
B tytoniu
C ryżu

ZRÓB TO SAM

KWESTIONARIUSZ
PROUSTA

FOT. POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

TO ZESTAW KILKUDZIESIĘCIU PYTAŃ,
KTÓRY KRĄŻYŁ PO XIX-WIECZNEJ
EUROPIE I BYŁ BARDZO POPULARNĄ
FORMĄ ZABAWY SALONOWEJ
Nazwa może trochę mylić, bo wcale tych pytań nie
wymyślił Marcel Proust, autor „W poszukiwaniu
straconego czasu”. Zdarzyło się, że dwukrotnie
w towarzystwie odpowiedział na pytania anonimowego kwestionariusza, a ponieważ był znanym
pisarzem, szybko do kwestionariusza przylgnęło
jego nazwisko. Spróbujcie zainteresować tym kwestionariuszem Wasze towarzystwo, można się wiele
ciekawego o sobie dowiedzieć.
W naszej zabawie tym razem wzięła udział
Małgorzata Białecka (ur. w 1988 roku) – żeglarka,
reprezentantka Polski w windsurfingu, aktualna
mistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X. Na co
dzień uprawia kolarstwo, dla przyjemności startuje w zawodach triathlonowych. Nasza nadzieja
na udany start w Rio!

1

Główna cecha mojego
charakteru:
zaciętość

2

Co cenię najbardziej
u przyjaciół:
szczerość

3

Moja główna wada:
nie potrafię oszczędzać

4

Moje ulubione zajęcie:
pływanie na desce,
jazda na rowerze

5

Moje marzenie o szczęściu:
zdrowie mojej rodziny i moje

6

Co wzbudza we mnie
obsesyjny lęk:
nic mi nie przychodzi do głowy

7

Kim (lub czym) chciałabym być,
gdybym nie była tym,
kim jestem:
gdybym chciała być kimś innym,
tobym to po prostu zrobiła

8

Kiedy kłamię:
od razu wiadomo, nie umiem
kłamać

9

Słowa, których nadużywam:
...

10

Ulubieni bohaterowie literaccy:
Madame z powieści Antoniego
Libery, Małgorzata z „Mistrza
i Małgorzaty” Michaiła
Bułhakowa

11

Ulubieni bohaterowie życia
codziennego:
mój team – trenerzy i zawodnicy

12

Czego nie cierpię ponad
wszystko:
spóźnialstwa i dezorganizacji

13

Moja dewiza:
szczęście sprzyja lepszym

14

Dar natury, który chciałabym
posiadać:
chciałabym umieć być w kilku
miejscach jednocześnie

15

Obecny stan mojego umysłu:
pełna energii do działania

16

Błędy, które najłatwiej
wybaczam:
to zależy...

17

Największy sukces:
Mistrzostwo Świata 2016

18

Porażka jest wtedy, gdy:
nie podejmujesz walki
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KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

sport, którego reprezentantką jest Małgorzata Białecka
imię trenera Adonisa Creeda z filmu „Creed. Narodziny legendy”
ojczyzna rugby 7-osobowego
biegi, w których specjalizuje się Piotr Hercog
sport Henryka Sienkiewicza
jedna z najsłynniejszych plaż na świecie, arena siatkówki plażowej
podczas Igrzysk XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016
tam śpiewają ryby w książce Arkadego Fiedlera

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

srebrna medalistka międzynarodowej drużyny łyżwiarzy szybkich podczas II Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich
Lillehammer 2016
imię brazylijskiego judoki z Kongo z reprezentacji uchodźców podczas
igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro
na szczycie tej góry w Rio de Janeiro stoi pomnik Chrystusa Odkupiciela
imię maskotki olimpijskiej Igrzysk XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016
obiekt do ćwiczeń fizycznych w starożytnej Olimpii
jakim sportem najbardziej pasjonują się Brazylijczycy?

OPRACOWAŁA MAGDALENA GARLEJ

HASŁO:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Osoby, które nadeślą poprawnie rozwiązaną krzyżówkę, otrzymają drobną nagrodę rzeczową. Odetnij (lub skseruj) stronę z rozwiązaną krzyżówką i prześlij z dopiskiem „Konkursy Olimpionika” do 31.07.2016 na adres:
Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
Laureatami krzyżówki z poprzedniego wydania „Olimpionika” zostali: Zosia Liszewska, Roksana Synakiewicz i Karol Wenzel. GRATULUJEMY!

QUIZ OLIMPIJSKIE RIO – PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
1–A
2–C
3–A
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4–A
5–A
6–C

7–A
8–B
9–A

10 – C
11 – C
12 – A

13 – B
14 – B
15 – A

