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KRZYŻÓWKA

W Waszych rękach szczególne wydanie „Olimpionika”,
podsumowujemy w nim bowiem Igrzyska XXXI Olimpiady
Rio 2016. Zanim się one rozpoczęły, były obawy, czy
Brazylijczycy zdążą przygotować olimpijskie obiekty,
szczególnie wioskę olimpijską. Nie było też tajemnicą,
że mieszkańcy Rio de Janeiro, wraz z rosnącymi kosztami
imprezy, coraz mniej byli zadowoleni z zaszczytu bycia
gospodarzami igrzysk. Na szczęście wszystko udało
się znakomicie, a niedoskonałości czy tzw. incydenty
uczestnicy traktowali z humorem. Było radośnie
i kolorowo, czego przedsmak dała już ceremonia otwarcia
igrzysk na stadionie Maracanã, w iście karnawałowym
stylu. Polska ekipa przywiozła z Rio 11 medali, część
z nich była pewna, kilka sprawiło miłe niespodzianki.
Jeszcze lepiej Polacy wypadli na XV Letnich Igrzyskach
Paraolimpijskich, które odbyły się miesiąc po igrzyskach,
na tych samych obiektach sportowych. Nasi hiperherosi,
zgarniając pulę 39 medali (w tym 9 złotych!), zajęli
10. miejsce w klasyfikacji. Gratulujemy i dziękujemy
Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu za współpracę
przy tym wydaniu „Olimpionika”. Koniecznie jeszcze raz
musicie przeżyć z nami igrzyska w Rio!
O jeszcze jednej ważnej sprawie chcemy wspomnieć
w tym miejscu. Podczas igrzysk skrupulatnie pracowała
WADA [World Anti-Doping Agency], czyli Światowa
Agencja Antydopingowa, która nie tylko wykonywała
na miejscu kontrole antydopingowe, ale w swoich
laboratoriach badała wcześniej zebrane próbki. Niestety,
i w polskiej reprezentacji pojawiły się rysy. Z zawodów
w podnoszeniu ciężarów za doping zostali wykluczeni
bracia Zielińscy. Z kolei rywalce Anity Włodarczyk,
która w Londynie (2012) pokonała naszą mistrzynię,
niedawno za wykryty doping odebrano złoty medal.
Tym samym nasza zawodniczka stała się złotą
medalistką igrzysk i z Rio, i z Londynu. Gdyby Rosjanka
grała fair, zapewne ten medal od razu należałby do Anity,
a tak skompromitowała się na lata. W „Olimpioniku”
przeczytacie, jak tę aferę dopingową skomentowała
nasza zawodniczka, znajdziecie też inne ciekawe
informacje, nie tylko o igrzyskach. Miłej lektury!
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IGRZYSKA XXXI OLIMPIADY RIO 2016

IGRZYSKA
CZAS ZACZĄĆ!
KAŻDE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
MAJĄ SWOJĄ OPRAWĘ
I CEREMONIAŁ OLIMPIJSKI.
ICH POMYSŁODAWCĄ JEST
OCZYWIŚCIE PIERRE DE COUBERTIN,
TAKŻE DEFILADY SPORTOWCÓW,
WNIESIENIA FLAGI OLIMPIJSKIEJ
CZY PRZYSIĘGI OLIMPIJSKIEJ.
W RIO TAKŻE BYŁO WZNIOŚLE,
ALE TEŻ KOLOROWO DZIĘKI
BAJECZNEJ CZĘŚCI ARTYSTYCZNEJ

Kultowy stadion Maracanã, który od
lat 50. był świadkiem wspaniałych
wydarzeń piłkarskich, tym razem
stał się sercem olimpizmu

Taniec, muzyka, kolory.
W artystycznej formie
przedstawiono historię, kulturę
i naturę Brazylii

W kolejności alfabetycznej na stadion wchodzą
reprezentacje olimpijskie. Defiladę otwiera Grecja,
gdzie odbyły się Igrzyska I Olimpiady w 1896 roku,
a zamyka drużyna gospodarzy.
Naszym chorążym był Karol Bielecki
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Przy dźwiękach hymnu
olimpijskiego na maszt
wciągana jest flaga
olimpijska, która powiewa
przez czas trwania igrzysk

FOT. SZYMON SIKORA, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

Od 1936 roku płomień olimpijski zapalany jest
w Olimpii, a od 1948 roku w sztafecie ognia
olimpijskiego przybywa na stadion, by rozpalić
znicz olimpijski

Znicz olimpijski zapala maratończyk
Vanderlei Cordeiro de Lima

Znicz olimpijski jest
symbolem trwałości
idei olimpijskiej
i nawiązuje do tradycji
starożytnych
igrzysk olimpijskich
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IGRZYSKA XXXI OLIMPIADY RIO 2016

MAGICZNA JEDENASTKA
UDAŁO SIĘ! MAMY 11 MEDALI Z RIO. POCZĄWSZY OD ATEN (2004), PRZEZ PEKIN (2008)
I LONDYN (2012), NASZA REPREZENTACJA WRACAŁA Z LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
Z 10 KRĄŻKAMI. PODCZAS IGRZYSK XXXI OLIMPIADY RIO 2016 TA BARIERA ZOSTAŁA
PRZEŁAMANA. PRZEŻYJMY TE IGRZYSKA JESZCZE RAZ...
MAGDALENA GARLEJ
Ale jazda!
Medalowy worek otworzył już drugiego dnia igrzysk Rafał
MAJKA, zdobywając brązowy krążek w wyścigu kolarskim
ze startu wspólnego. Wyścig był trudny i wyczerpujący.
Dystans 237,5 km, duża wilgotność i wysoka temperatura powietrza nie pomagały sportowcom. Zarówno Majkę, jak i Michała
Kwiatkowskiego łapały skurcze, które utrudniały jazdę. Na kilkanaście kilometrów przed metą Majka cudem uniknął kraksy
podczas wyprzedzania Włocha Vincenza Nibali i Kolumbijczyka
Sergia Henao. Samotnie ruszył po medal, jednak tuż przed metą
dogonili go Belg i Duńczyk. Na metę wjechał na trzecim miejscu.

CZY WIESZ, ŻE...
36 lat polskie kolarstwo czekało na medal ze startu wspólnego. W 1980 roku w Moskwie srebro wywalczył Czesław
Lang, a cztery lata wcześniej brąz Mieczysław Nowicki.

Rafał Majka
wjeżdża
na metę

Na podium stanęli
Belg Greg Van
Avermaet (w środku),
Duńczyk Jakob
Fuglsang i nasz rodak
Rafał Majka
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FOT. SZYMON SIKORA, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

Magdalena Fularczyk-Kozłowska
(z prawej) i Natalia Madaj
„Żuraw”
Siódmego dnia igrzysk, 127. brązowy medal olimpijski zdobyła dla Polski w wioślarstwie czwórka podwójna kobiet
w składzie: Monika CIACIUCH, Agnieszka KOBUS, Maria
SPRINGWALD i Joanna LESZCZYŃSKA. Dziewczyny wystartowały wspaniale i przez większą część dystansu prowadziły.
Walka o medale rozegrała się na ostatnich 500 m. Osada niemiecka przeprowadziła spektakularny atak, a tuż przed metą
nasze dziewczyny wyprzedziły Holenderki.
Jednak większe emocje były jeszcze przed nami. Kilkanaście
minut po brązie czwórki, złoto wywalczyła nasza dwójka podwójna w składzie Magdalena FULARCZYK-KOZŁOWSKA
i Natalia MADAJ. „To był bieg życia, było ciężko, bo tak miało
być...” wykrzyczała po wyścigu uradowana Magda. Walka o najwyższe podium rozegrała się między naszą osadą i Wielkiej
Brytanii. Brytyjki na 500 m przed metą były lepsze od Polek
o 1,25 s. Na 650 m Natalia wykrzyknęła ustalone hasło „Żuraw”,
które miało być komendą do ataku. Walka była do końca, ale to
nasze dziewczyny pierwsze przepłynęły linię mety!

Czwórka podwójna kobiet (od lewej):
Maria Springwald, Joanna Leszczyńska,
Agnieszka Kobus
i Monika Ciaciuch
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Piotr Małachowski
w Rio zdobył srebrny medal

121 centymetrów
Poniedziałkowy poranek (15 sierpnia) zdecydowanie należał do Anity WŁODARCZYK. Nasza młociarka w fenomenalny sposób wywalczyła złoty medal olimpijski, okraszając
go jeszcze rekordem świata – 82,29! Co ciekawe, Anita
Włodarczyk rzuciła o 121 cm dalej od swojego poprzedniego rekordu świata. Poza Anitą, żadna kobieta na świecie
nie rzuciła młotem ponad 80 m.

CZY WIESZ, ŻE...
Dwa tygodnie później (28 sierpnia), podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej Anita Włodarczyk pobiła swój
własny rekord świata z igrzysk w Rio. Cisnęła młotem
na odległość 82,98 m!

FOT. SZYMON SIKORA, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

„Będziecie musieli się ze mną męczyć do Tokio”
Nie rozdawajcie medali przed zawodami! Tak mówi wielu sportowców. I to powiedzenie sprawdziło się w przypadku dyskobola Piotra MAŁACHOWSKIEGO. Podczas rzutu dyskiem
Piotr prowadził przez cały konkurs. Nasi komentatorzy nie wyobrażali sobie, żeby na piersi Polaka zabrakło złotego medalu.
I tu niespodzianka. W ostatniej próbie Niemiec Christopher
Harting cisnął dyskiem na odległość 68,37 m i objął
prowadzenie w konkursie. W swojej ostatniej próbie
nasz znakomity dyskobol nie był w stanie mu dorównać. Oddał rzut o 92 cm krótszy od Niemca
i tym samym wywalczył medal srebrny. „Taki
jest sport i to jest jego piękno” – powiedział
po konkursie Małachowski.

Wyczyn godny
prawdziwej mistrzyni!
Anita Włodarczyk jako
jedyna kobieta w historii
rzuciła młotem
ponad 80 m
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Brązowa mata
Monika MICHALIK wywalczyła brązowy medal w zapasach
w kategorii 63 kg. Dla zapaśniczki te zawody nie rozpoczęły się dobrze. Przegrała swoją pierwszą walkę w 1/8 finału
z Risako Kawai. Japonka dotarła do finału i tym samym dała
możliwość Monice walki w repasażach. W nich Michalik pokonała Łotyszkę Anastasiję Grigoriewą wynikiem 5:2, a w starciu
o medal wygrała z Rosjanką Inną Trażukową 6:3. Tym samym
nasza zapaśniczka powetowała sobie przegraną walkę o brąz
podczas igrzysk w Londynie (2012).

Mam srebro!
– zdaje się mówić
Marta Walczykiewicz

Monika Michalik
przegrała tylko
pierwszą walkę,
z późniejszą
mistrzynią olimpijską

Panie rządzą w sportach wodnych
Po wspaniałych sukcesach naszych wioślarek przyszedł czas na
kajakarki. Od zdobycia brązowego medalu w K2 500 m rozpoczęły Karolina NAJA i Beata MIKOŁAJCZYK. Kilkanaście minut później Marta WALCZYKIEWICZ zdobyła srebro w konkurencji K1 200 m. Warto przypomnieć, że dla Beaty Mikołajczyk
jest to trzecie podium igrzysk olimpijskich. W Pekinie (2008)
zdobywała srebro, a w Londynie (2012) brąz.
Karolina Naja i Beata Mikołajczyk w akcji
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Szczęśliwa
Oktawia Nowacka

6 centymetrów
Wojciech NOWICKI wywalczył brązowy medal IO w rzucie
młotem. Polak dopiero w trzeciej próbie zapewnił sobie medal,
posyłając młot na odległość 77,73 m. Do srebra zabrakło mu
6 cm. Po konkursie Nowicki powiedział: „Może jak emocje
opadną, to będę bardziej się cieszył, na razie jestem zawiedziony, bo stać mnie było dzisiaj na rekord życiowy, a ten dałby mi złoto...” Przypomnijmy, że do finału nie zakwalifikował
się dwukrotny mistrz świata Paweł Fajdek.

Dziewczyna na piątkę!
W pięcioboju nowoczesnym brązowy medal wywalczyła
Oktawia NOWACKA. Na pięciobój składają się: szermierka,
pływanie na dystansie 200 m, jeździectwo (na losowo przyznawanym koniu) oraz bieganie i strzelanie, które od niedawna są ze sobą połączone. Po trzech konkurencjach Oktawia
prowadziła, ale podczas biegu ze strzelaniem musiała uznać
wyższość Australijki Chloe Esposito i Francuzki Élodie
Clouvel, z uśmiechem zdobywając brązowy medal. Oktawia
Nowacka jest przykładem heroicznej walki do samego końca.
Po kontuzji dopiero w marcu odłożyła kule i dostała zgodę
od lekarzy na wznowienie treningów. Wiara we własne siły
i walka do samego końca zaowocowały olimpijskim
medalem w jednej z najbardziej prestiżowych olimpijskich dyscyplin, rozgrywanej na igrzyskach
od 1912 roku.

CZY WIESZ, ŻE...
Pierwszym polskim mistrzem olimpijskim w pięcioboju
został w Montrealu (1976) Janusz Pyciak-Peciak. W Barcelonie (1992) sukces ten powtórzył Arkadiusz Skrzypaszek.
W tym samym roku po złoto sięgnęła również pięciobojowa drużyna w składzie Arkadiusz Skrzypaszek, Dariusz
Goździak i Maciej Czyżowicz.
Kobiety startują w pięcioboju nowoczesnym dopiero
od igrzysk w Sydney (2000).
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Wojciech Nowicki
w końcu cieszy się
ze zdobycia brązowego
medalu igrzysk
olimpijskich

FOT. SZYMON SIKORA, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

Igrzyska spięte kolarską klamrą
Kolarz Rafał Majka otworzył medalowy worek dla Polski
w Rio. Kolarka górska Maja WŁOSZCZOWSKA go zamknęła, dorzucając do niego medal srebrny. Zawodniczka marzyła o złocie. Jednak po tak zaciętej walce srebro
smakuje lepiej niż złoto. Maja po raz drugi została wicemistrzynią olimpijską. Swoje pierwsze srebro wywalczyła osiem
lat temu w Pekinie (2008). W Londynie (2012) nie startowała
z powodu kontuzji.

Maja Włoszczowska już
po raz drugi w karierze została
wicemistrzynią olimpijską

O krok od medalu
była młodziutka
Maria Andrejczyk.
Zabrakło 2 cm...
Igrzyska wzlotów i upadków, nadziei i rozczarowań
Igrzyska w Rio dostarczyły wielu emocji i wzruszeń. Nie były
łatwe. Oczekiwań nie spełnili: tenisiści, pływacy, szermierze,
judocy i bokserzy. Bolesny okazał się start młociarza Pawła
Fajdka, który nie zakwalifikował się do finału. Jednak największy cień na naszą reprezentację rzuciła afera dopingowa wśród ciężarowców. Zarówno Tomasz Zieliński, jak i jego
starszy brat Adrian zostali wydaleni z wioski olimpijskiej pod
zarzutem stosowania dopingu.
Świat zachwycał się pływakiem Michaelem Phelpsem (5 złotych, 1 srebrny), biegaczem Usainem Boltem (3 medale złote),
młodziutką amerykańską gimnastyczką Simone Biles (4 złote,
1 brązowy) czy 50-letnim Fehaidem Aldeehanim, który zdobył
złoto w konkurencji trapu podwójnego i startował jako reprezentant uchodźców pod barwami flagi olimpijskiej.
My cieszymy się naszą „magiczną” jedenastką. Rekord świata Anity Włodarczyk wzniósł naszą reprezentację na wyżyny
szczęścia. Niespodzianki medalowe Oktawii Nowackiej, Wojciecha Nowickiego i Moniki Michalik przypominają nam, że sport
jest nieprzewidywalny i wygrać może każdy. Swoją postawą
zachwyciła nas młodziutka oszczepniczka Maria Andrejczyk,
której do brązowego medalu zabrakło 2 cm. O krok od medalu
byli również piłkarze ręczni i żeglarz Piotr Myszka. Dla siatkarzy
kolejne igrzyska zakończyły się na ćwierćfinale.
Po igrzyskach jedni się cieszyli, a inni płakali. Wyścig trwa do
mety, na niej poznaje się zwycięzcę. Wzorem olimpijczyka jest
ten, kto ośmieli się bić rekordy: życiowy, olimpijski czy świata;
kto walczy na miarę osobistego mistrzostwa. To chcemy podziwiać! Przed nami cztery lata przygotowań do
Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020.
Miejmy nadzieję, że będą jeszcze lepsze od tych zakończonych w Rio!
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IGRZYSKA „OD KUCHNI”

GLOBALNA WIOSKA
ZA NAMI IGRZYSKA XXXI OLIMPIADY W RIO DE JANEIRO. PRZEZ KILKANAŚCIE DNI
KIBICE Z CAŁEGO ŚWIATA Z ZAPARTYM TCHEM ŚLEDZILI WYSTĘPY SPORTOWCÓW.
START W ZAWODACH, W ZALEŻNOŚCI OD DYSCYPLINY, TRWA OD KILKUNASTU MINUT
DO KILKU GODZIN DZIENNIE. CO ROBIĄ SPORTOWCY PRZEZ POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ DNIA?
GDZIE TRENUJĄ, JEDZĄ I JAK ODPOCZYWAJĄ?

Sportowcy z całego świata biorący udział w igrzyskach,
gdy nie są na swoich obiektach sportowych, czas spędzają w wiosce olimpijskiej. Nazwa może być trochę myląca,
ponieważ kojarzy nam się raczej z niewielkim obszarem,
chociaż w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Współczesna
wioska olimpijska to całkiem spore, chronione całą dobę,
kilkunastotysięczne miasteczko z wszelkimi wygodami.
Jego kształt, położenie i infrastruktura zależą od organizatora igrzysk.
Proza południowego życia
Doniesienia o stanie przygotowań do igrzysk powodowały,
że sportowcy jechali do Brazylii z mieszanymi uczuciami.
Tej aury nie poprawiały wieści o niechęci społeczeństwa
wobec igrzysk i powszechna opinia o mieszkańcach południowych krajów. Czego można się spodziewać?
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PO RAZ PIERWSZY W HISTORII WIOSKĘ OLIMPIJSKĄ
WYBUDOWANO W PARYŻU NA IGRZYSKA VIII OLIMPIADY
W 1924 ROKU. SPORTOWCOM ZAPEWNIONO DOSTĘP
DO KANTORU WYMIANY WALUT, FRYZJERA, POCZTY, KIOSKU,
PRALNI I SEJFU. ZAMIESZKIWAŁO JĄ OKOŁO 4500 OSÓB,
W TYM 3092 SPORTOWCÓW. W 2016 ROKU W RIO STARTOWAŁO
PONAD 10 500 ZAWODNIKÓW, A ZE SZTABEM SZKOLENIOWYM,
MEDYCZNYM I OBSŁUGĄ BIUR WIOSKA MUSIAŁA POMIEŚCIĆ
PRAWIE 18 000 MIESZKAŃCÓW!

Jednak po przekroczeniu bram wioski pierwsze wrażenie było
bardzo dobre. Świetnie zaprojektowana, teren ładnie zagospodarowany, z łatwym dostępem do najważniejszych punktów, zarówno pieszo, jak i autobusem. Wśród wysokich, pięknie oświetlonych wieżowców, jeden z nich przeznaczony był dla polskiej

FOT. SZYMON SIKORA, PKOl

IWONA MARCINKIEWICZ

ZBUDOWANIE I WYPOSAŻENIE WIOSKI OLIMPIJSKIEJ W RIO
KOSZTOWAŁO 920 MLN DOLARÓW. ZAJMOWAŁA ONA TEREN
O POWIERZCHNI 800 TYS. M2, SKŁADAŁO SIĘ NA NIĄ
31 BUDYNKÓW, KAŻDY WYSOKI NA 18 PIĘTER (ŁĄCZNIE 3604
APARTAMENTY). WSZYSTKIE BUDYNKI ZOSTAŁY POKRYTE BIAŁĄ
POWŁOKĄ CERAMICZNĄ, A OKNA WYKONANO ZE SPECJALNEGO
SZKŁA ODBIJAJĄCEGO 90% CIEPŁA. TAKIE ROZWIĄZANIA
MAJĄ SPRZYJAĆ ZACHOWANIU RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ
I ZNACZNEMU ZMNIEJSZENIU ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ
KLIMATYZATORY. PO ZAKOŃCZENIU IGRZYSK OLIMPIJSKICH
I PARAOLIMPIJSKICH MIESZKANIA PRZEZNACZONO NA
SPRZEDAŻ. WIOSKA STANIE SIĘ LUKSUSOWYM OSIEDLEM.

ekipy, w którym mieszkali również reprezentanci Węgier i Turkmenistanu. Po wejściu do budynku okazało się, że obiegowa
opinia o Cariocas nie jest przesadzona. Brazylijczykom zabrakło
czasu i pieniędzy na wykończenie pokojów. Problemy z wodą,
pościelą, wyposażeniem pokoi i poremontowy kurz sprawiły,
że wszystkie ekipy zakasały rękawy i zabrały się do sprzątania.
Życzliwie nastawieni gospodarze, przy nieocenionej pracy kilkuset wolontariuszy, w ciągu kilku dni wytężonych działań doprowadzili pokoje do całkiem przyzwoitego stanu.
Apartamenty oddane do dyspozycji sportowców składały się
z dwóch lub trzech 2-osobowych pokoi, ze wspólnymi łazienkami i pokojami wypoczynkowymi. Wyposażenie skromne, jedynie najbardziej niezbędne sprzęty: łóżka, szafki nocne, lampki,
krzesła i niewielkie szafy. Wszyscy traktowani równo i nawet
największe sportowe gwiazdy nie mogły liczyć na 1-osobowe
sypialnie. Jedynym wyróżnieniem w przydziale apartamentów był podział na kobiety i mężczyzn. Mieszkanie w wiosce
przypomina trochę życie w akademiku – wszyscy mijają się
w drodze na swoje treningi i zawody, czasem ktoś wpadnie
porozmawiać lub coś pożyczyć (w Rio był to najczęściej mop
lub szczotka). Obowiązuje również cisza nocna – organizatorzy

Apartamenty wioski olimpijskiej
utworzą komfortowe osiedle

Wioska olimpijska miała
również własną gazetę
bardzo prosili, by ją respektować i od 22.00 pozwolić wypoczywać tym, którzy rano wstawali na swój start.
Ze względu na położenie obiektów, różny rytm treningów i zawodów, mieszkańcy wioski opuszczali ją i wracali o rozmaitych porach. Niektórzy bardzo późno, inni wczesnym rankiem.
W związku z tym pory posiłków też bywały nietypowe, a stołówka
musiała sprostać tym wymaganiom. Czynna całą dobę, mogąca pomieścić 6000 osób, serwowała wszystkie kuchnie świata.
Wśród sportowców dużą popularnością cieszyły się pyszne, zdrowe brazylijskie orzechy i owoce oraz pożywny deser z jagód acai
– prawdziwa bomba witaminowa!

Choć taki widok wywoływał ciarki, najważniejsze
było zapewnienie bezpieczeństwa sportowcom

Olimpijska historia
Już po kilku dniach takiego międzynarodowego sąsiedztwa
sportowcy pozdrawiali się, wymieniali znaczkami swoich
reprezentacji, życzyli sobie nawzajem miłego dnia i powodzenia.
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IGRZYSKA „OD KUCHNI”

Maskotki olimpijskie były
najchętniej kupowanymi
pamiątkami z Rio

Multimedaliści z poprzednich igrzysk cierpliwie pozowali do
zdjęć i rozdawali autografy, nawet w trakcie posiłków. A inni
dopiero tworzyli swoją olimpijską historię. Jak 25-letnia Majlinda Kelmendi, reprezentantka Kosowa, która w Rio debiutowała
na igrzyskach. W drugim dniu igrzysk ta sympatyczna dziewczyna zdobyła złoty medal w judo w kat. do 52 kg. Zarówno
dla niej, jak i dla jej kraju był to absolutny triumf – pierwszy
medal w historii i od razu złoty. Gdy po zawodach wróciła do
wioski, została przyjęta jak w domu, wszyscy sportowcy ją
rozpoznawali i jej gratulowali. Majlinda podkreślała, że medal
jest ważny, ale najważniejsze dla niej było reprezentowanie
niepodległego Kosowa. Na podium myślała tylko o tym, że ta
chwila była warta całej jej ciężkiej pracy i poświęcenia.

ZACHODNIA CZĘŚĆ RIO, DZIELNICA BARRA DA TIJUCA,
OTOCZONA LAGUNĄ I GÓRAMI, TO MIEJSCE, GDZIE MIESZKAŃCY
MOGĄ CIESZYĆ SIĘ CISZĄ I SPOKOJEM, KTÓRE GWARANTUJE
BLISKOŚĆ REZERWATU PRZYRODY. TIJUCA JEST UWAŻANA ZA
NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE LAS, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W OBRĘBIE
AGLOMERACJI MIEJSKIEJ. ORGANIZATORZY IGRZYSK SŁUSZNIE
UZNALI, ŻE BĘDZIE TO NAJLEPSZE MIEJSCE NA USYTUOWANIE
WIOSKI OLIMPIJSKIEJ. WIDOK Z OKIEN NA PIĘKNĄ OKOLICĘ
GWARANTOWAŁ WARUNKI DO ODPOCZYNKU, A MIESZKAŃCY
NIEJEDNOKROTNIE MOGLI SPOTKAĆ KRĄŻĄCE SWOBODNIE
PO OKOLICY KAPIBARY, PRZESKAKUJĄCE PO GAŁĘZIACH DRZEW
MAŁPKI I PRZELATUJĄCE KOLOROWE PTAKI.
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W CIĄGU JEDNEGO DNIA MIESZKAŃCY WIOSKI POCHŁANIALI:
– 60 000 DAŃ
– 9 TON MIĘSA
– 2 TONY ORZECHÓW
– 4 TONY OWOCÓW
– 5000 SZTUK PIECZYWA

Resort spa
Trening i jeszcze raz trening to dla sportowców codzienność.
Oczywiście podczas igrzysk zawodnicy trenują na specjalistycznych obiektach, przeznaczonych dla konkretnych sportów.
Ale wioska olimpijska daje również możliwości do treningu uzupełniającego. W Rio wyposażono ją w dużą siłownię pod dachem
i kilka mniejszych, zewnętrznych, były też oświetlone boiska wielofunkcyjne, baseny, ścieżki rowerowe i biegowe. Od rana do wieczora w tych miejscach pojawiali się sportowcy, by potrenować
lub pograć w piłkę dla relaksu.
Pragnących innego rodzaju wypoczynku zapraszało centrum
rozrywkowe, w którym można było znaleźć gry komputerowe,
posłuchać muzyki lub po prostu posiedzieć na wygodnych kanapach i porozmawiać. W wolnych chwilach sportowcy równie
chętnie korzystali z możliwości oglądania transmisji z zawodów i kibicowania swoim kolegom. Duże ekrany rozmieszczono
we wszystkich ważnych punktach wioski (stołówka, siłownia,
poliklinika) i w lobby każdego budynku, a transmisje „leciały”
na 45 kanałach w 10 językach. Kontakt ze światem ułatwiał również dostęp do bezpłatnego internetu.
W bezpośrednim sąsiedztwie wioski znajdowała się strefa
międzynarodowa, a w niej bank, sklepy spożywczy i z pamiątkami olimpijskimi, kwiaciarnia, pralnia, poczta i kawiarnia.
Częścią tej strefy był również McDonald’s, w którym mieszkańcy wioski i pozostałe akredytowane osoby mogły bezpłat-

Takie widoki rekompensowały pewne
niedociągnięcia ze strony gospodarzy

NAJLICZNIEJSZĄ EKIPĘ NA IGRZYSKA W RIO WYSTAWIŁY STANY
ZJEDNOCZONE. BYŁA TO 555-OSOBOWA REPREZENTACJA
(292 KOBIETY I 263 MĘŻCZYZN), KTÓRA ZDOBYŁA 121 MEDALI
(46-37-38). NA DRUGIM MIEJSCU UPLASOWAŁA SIĘ WIELKA
BRYTANIA – 66 MEDALI (27-22-17), NA TRZECIM CHINY
– 70 MEDALI (26-18-26). POLSKA, ZDOBYWAJĄC 11 MEDALI
(2-3-6), ZAJĘŁA 33 POZYCJĘ.

FOT. PKOl

nie zamówić ulubionego hamburgera lub lody. Tutaj również
firma Procter & Gamble ulokowała Family Home, dedykowany
mamom sportowców, które w tym miejscu mogły się zrelaksować i oddać w ręce makijażystów, fryzjerów i stylistów paznokci. W ten sposób P&G chciało podziękować paniom za
zaangażowanie i poświęcenie w wychowaniu swoich dzieci
i rozwój ich sportowych pasji. Do wioski olimpijskiej nie mogli wchodzić przedstawiciele mediów, nieograniczony wstęp
mieli tylko akredytowani mieszkańcy: sportowcy oraz osoby
współpracujące, takie jak trenerzy, lekarze, fizjoterapeuci
czy pracownicy biura. Jednak dzięki systemowi specjalnych
wejściówek (Guest Pass) można było zaprosić do siebie rodzinę lub znajomych. Goście, zanim przekroczyli bramy wioski,
obowiązkowo musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa. Osoby
„z zewnątrz” do godziny 21 mogły poruszać się swobodnie
po terenie, ale tylko z osobą, przez którą zostały zaproszone.

W czasie igrzysk wioska olimpijska przypominała
ogromne międzynarodowe osiedle

Warunki mieszkaniowe były
jednakowe dla wszystkich
Człowiek – najmocniejsze ogniwo
Ze względu na swoje położenie i architekturę każda wioska jest
inna, niepowtarzalna. Jednak bezpośredni i najważniejszy wpływ
na klimat i atmosferę miejsca mają ludzie, którzy je tworzą, dlatego też wszelkie niewygody i niedociągnięcia wioski olimpijskiej
w Rio zeszły na drugi plan. To międzynarodowe osiedle stało się
wspaniałym i przyjaznym miejscem, dzięki jej mieszkańcom
– najlepszym sportowcom z całego świata. Przedstawiciele
207 ekip, połączeni wspólną pasją i celem stworzyli wspaniały
festiwal kultur, kolorów skóry, języków i religii. Dzięki przyjaznym
relacjom, ponad podziałami kulturowymi i politycznymi, stali się
dla siebie kimś więcej niż rywalami. Realizując... podstawowe
wartości olimpijskie, takie jak szacunek, przyjaźń i dążenie do
doskonałości oraz hołdując zasadzie fair play, stworzyli społeczność inspirującą miłośników sportu we wszystkich krajach. Wielu
z nich nawiązało przyjaźnie, które zapewne przetrwają długie
lata, a nastrój, jaki stworzyli, i wszechobecny duch olimpijski
sprawiły, że idea igrzysk obroniła się po raz kolejny.

„GIVING IS WINNING” (TŁUM. DAWANIE TO WYGRYWANIE)
TO PROGRAM MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
I MIĘDZYNARODOWEJ AGENCJI DS. UCHODŹCÓW (UNHCR),
REALIZOWANY OD IGRZYSK OLIMPIJSKICH W ATENACH
W 2004 ROKU. POLEGA ON NA ZBIÓRCE UBRAŃ I SPRZĘTU
SPORTOWEGO, KTÓRE ZA POŚREDNICTWEM UNHCR ZOSTAŁY
PRZEKAZANE DO OBOZÓW DLA UCHODŹCÓW NA CAŁYM
ŚWIECIE. ODZIEŻ ZBIERANO DO SPECJALNYCH KONTENERÓW
USYTUOWANYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH WIOSKI
OLIMPIJSKIEJ. DZIĘKI OLIMPIJCZYKOM, KTÓRZY
BARDZO CHĘTNIE WŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI, ZEBRANO
PONAD 60 000 SZTUK ODZIEŻY.
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OLIMPIJSKIE RÉSUMÉ

IGRZYSKA... I PO IGRZYSKACH
W POPRZEDNIM PRZEDOLIMPIJSKIM NUMERZE „OLIMPIONIKA” STAWIALIŚMY WIELE
PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPOTKANIA ŚWIATA SPORTU W RIO DE JANEIRO.
PYTALIŚMY M.IN. O BOLTA, PHELPSA, MAJEWSKIEGO I WŁODARCZYK, BYLIŚMY
CIEKAWI MAJĄCYCH TAM ZAPAŚĆ DECYZJI MKOl, ZASTANAWIALIŚMY SIĘ
NAD NASZYMI SZANSAMI MEDALOWYMI. NA TE PYTANIA ODPOWIADA NAM
JUŻ HISTORIA. CO WIĘC NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZYŁO SIĘ W RIO?
KATARZYNA DEBERNY
Tym razem Michael Phelps zdobył srebro.
Po złoty medal sięgnął Singapurczyk
Joseph Schooling

Bolt, Phelps, Majewski
Trzech wspaniałych sportowców zapowiedziało koniec kariery. To Usain Bolt, który oczywiście zdobył swoje trzy złote
medale olimpijskie w biegach na 100, 200 i 4x100 m. Przez
12 lat przebiegł łącznie zwycięskich dystansów na 6 minut!
Ale to wystarczy, by z biologicznego punktu widzenia bieganie go bolało, a ciało nie znosiło obciążeń. Michael Phelps
zdobył pięć złotych i jeden srebrny medal (28 medali olimpijskich na koncie). Świeżo upieczony tata chyba najbardziej
cieszył się z przegranej (sic!) ze swoim fanem. Z olimpijskiego stadionu pożegnamy także Tomasza Majewskiego, który w Rio zajął 6. miejsce i w wytrawnym stylu pchnął kulę
ostatni raz. Reprezentował Polskę godnie przez wiele lat,
zdobywając w tej dyscyplinie jako jedyny na świecie dwa
złote medale olimpijskie z rzędu. Brawo!
Brazylia futbolem stoi
Nie było żałoby narodowej! Brazylia zdobyła złoto w piłce
nożnej w finale igrzysk, w rzutach karnych pokonała Niemców. Neymar (na co dzień piłkarz FC Barcelony) był skarbem

CIEKAWOSTKI OLIMPIJSKIE
SINGAPURSKI PŁYWAK JOSEPH SCHOOLING POKONAŁ NA DYSTANSIE
100 M SAMEGO MICHAELA PHELPSA. CO CIEKAWE, W WIEKU 13 LAT
ZROBIŁ SOBIE ZDJĘCIE ZE SWOIM PŁYWACKIM IDOLEM, KTÓRY JUŻ
WTEDY BYŁ MULTIMEDALISTĄ OLIMPIJSKIM.
TO SPOTKANIE BYŁO BODŹCEM DO
ROZPOCZĘCIA PŁYWACKIEJ PRZYGODY,
KTÓRA ZAKOŃCZYŁA SIĘ SPEŁNIENIEM
OLIMPIJSKIEGO MARZENIA!
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CIEKAWOSTKI OLIMPIJSKIE
KENIJSKI LEKKOATLETA, DWUKROTNY MISTRZ OLIMPIJSKI KIPCHOGE
KEINO JAKO PIERWSZY W HISTORII ZOSTAŁ UHONOROWANY NAGRODĄ
MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO – „WAWRZYNEM
OLIMPIJSKIM”. ODEBRAŁ JĄ PODCZAS CEREMONII OTWARCIA IGRZYSK
XXXI OLIMPIADY RIO 2016. TO NAGRODA ZA WYBITNE, INDYWIDUALNE
OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE EDUKACJI, KULTURY, ROZWOJU
I POKOJU PROMOWANEGO POPRZEZ SPORT. POCZĄWSZY OD IGRZYSK
W RIO, BĘDZIE ONA PRZYZNAWANA PODCZAS KAŻDYCH IGRZYSK
OLIMPIJSKICH. NAGRODA JEST JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH
INICJATYW OLIMPIJSKIEJ AGENDY 2020, KTÓRA
WYZNACZA STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA
DLA PRZYSZŁOŚCI I ROZWOJU
RUCHU OLIMPIJSKIEGO.

narodowym i rozpłakał się jak dziecko, gdy jako ostatni
strzelił swojego karnego, wznosząc na ramiona całą Brazylię, nie tylko na Maracanie. Brazylia nigdy wcześniej nie
zwyciężyła w igrzyskach olimpijskich. Jakie to szczęście, że
złoty medal zdobyła u siebie. Miesiąc później Brazylia (w piłce 5-osobowej dla osób niewidomych lub niedowidzących;
wersja 7-osobowa jest dla osób z dziecięcym porażeniem
mózgowym) pokonała Iran w finale igrzysk paraolimpijskich,
zdobywając 4. złoty medal z rzędu.

dyscypliny sportowe: surfing, wspinaczka sportowa, karate
i skateboarding. W Tokio pojawi się także narodowy sport
Japończyków, czyli baseball dla mężczyzn i softball dla kobiet. Będzie się działo!
Doświadczenie na wagę złota
Jedyną poczwórną złotą medalistką olimpijską z rzędu – od
Aten 2004 do Rio 2016 – w historii olimpizmu jest japońska
zapaśniczka Kaori Icho (58 kg). Oprócz tego jest dziesięciokrotną mistrzynią świata oraz wygrała 189 walk w latach
2003–2016. Ma 32 lata i zapowiada dotrwać do igrzysk
w swojej ojczyźnie w 2020 roku.
Medali jest 11
Polska Reprezentacja Olimpijska liczyła 245 sportowców.
Wielu z nich wróciło do kraju zawiedzionych, bo zabrakło
centymetra, części sekundy, trochę szczęścia, by zakwalifikować się do finału lub zdobyć medal. W igrzyskach startują najlepsi z najlepszych. W nich najważniejszy jest udział
na miarę swoich możliwości.
Rafaela Silva z radością
i dumą prezentuje swój
złoty medal olimpijski

FOT. GETTY IMAGES , SHUTTERSTOCK

Symbol zmian
Piłkarze zdobyli medal dla całego kraju, ale Rafaela Silva
zdobyła go dla każdego mieszkańca z osobna (judo, 57 kg).
Pochodzi z Miasta Boga – jednej z najgorszych faweli w Rio.
Kiedyś na judo zapisał ją ojciec, by uwolnić córkę od klątwy
narkotyków i przestępczości. W Londynie Rafaela została
zdyskwalifikowana, narażona na rasistowskie docinki, dzisiaj
jest nadzieją dla wielu młodych dziewczyn, które nie chcą,
by ich życie należało do faweli.
MKOl z duchem czasu
Podczas igrzysk w Rio de Janeiro obradował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Zadecydowano tam między innymi,
że do programu olimpijskiego w 2020 roku wejdą kolejne

Międzynarodowy Komitet
Olimpijski zdecydował,
że do programu igrzysk
w 2020 roku wejdą kolejne
dyscypliny sportowe
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REPORTAŻ OLIMPIJSKI

MOJE RIO
NA GOSPODARZA IGRZYSK OLIMPIJSKICH RIO DE JANEIRO ZOSTAŁO WYBRANE
8 LAT TEMU. WTEDY BYŁO TO SYMBOLEM SUKCESU GOSPODARCZEGO KRAJU.
IGRZYSKA MIAŁY ZJEDNOCZYĆ MIESZKAŃCÓW, POMÓC LUDNOŚCI Z FAWELI,
POKAZAĆ ŚWIATU CIEKAWĄ KULTURĘ BRAZYLII...
ADRIANNA BANIO
Rzeczywistość była jednak inna. Igrzyska w Rio obnażyły wewnętrzne problemy, takie jak korupcja czy łamanie praw człowieka. Załamanie gospodarcze, oszustwa rządowe, przestępczość,
bezrobocie, zbliżające się igrzyska i większe wydatki z nimi związane pogłębiały pesymizm społeczny. W efekcie igrzyska odbyły
się w najmniej korzystnym momencie, kiedy Brazylii potrzebna
była konkretna terapia, a nie święto sportu...
Od dawna marzyłam,
by Brazylia została organizatorem igrzysk. Byłam przekonana,
że latynoska natura jej mieszkańców w typowy dla nich,

18 OLIMPIONIK

spontaniczny sposób połączy się z filozofią olimpijską. Brazylijczycy jak nikt inny potrafią się bawić i cieszyć każdą chwilą.
Słyną z gorącego temperamentu, rozrywkowej natury i przede
wszystkim miłości do sportu.
Gdy MKOl zadecydował, że Rio będzie gospodarzem igrzysk,
początkowo mieszkańcy bardzo się ucieszyli. Mieli nadzieję,
że miasto zostanie zmodernizowane, szczególnie dzielnice oddalone od centrum. Władze zajmą się w końcu posprzątaniem
zanieczyszczonych zbiorników wodnych i ulic. Niestety, mimo
iż tak się rzeczywiście stało, ludzie nie byli usatysfakcjonowani.
„Co z tego, że jest nowa linia metra, jak będziemy mogli z niej

korzystać dopiero po igrzyskach i to za podwójną cenę biletu!”
– komentuje Karina, historyk sportu z Rio. „Bardzo chciałam,
by igrzyska odbywały się w moim kraju, ale nie teraz. Mamy
ogrom wewnętrznych problemów i na tym powinniśmy się skupić.
To jeden z najgorszych momentów w naszej historii, przechodzimy kryzys i nie stać nas na to” – dodaje. Nawet fakt, że igrzyska
przecież zwracają uwagę świata na problemy, z jakimi boryka się
miasto gospodarzy, nie przekonywał mieszkańców. „Owszem,
te igrzyska zwróciły wzrok świata na problemy Brazylii, ale szczerze? Nie wierzę, żeby to cokolwiek zmieniło”.
To prawda, że miasto
wygląda lepiej. Zostały zmodernizowane stacje metra i autobusowe, Rio zostało znacznie oczyszczone ze śmieci i zanieczyszczeń. Niestety, zostały również wydane ogromne sumy
publicznych pieniędzy na łapówki” – mówi Daniel, informatyk
jednej z największych brazylijskich firm. „Igrzyska są niezłą
przynętą na złodziei. Przy okazji budowy stadionów i innych
olimpijskich inwestycji pozwolono na korupcję. Teraz zostaną
z tego rozliczeni” – przerywa mu Mariana, inżynier nadzorująca
budowy obiektów olimpijskich. Na co Daniel odpowiada: „Tak,
niby jest teraz specjalna policja, która zajmuje się wyjaśnieniem tej sytuacji, ale wiadomo, że i w swoich szeregach ma ona
skorumpowanych ludzi, działających na niekorzyść sprawy”.

Igrzyska olimpijskie
w Rio de Janeiro napotkały
wiele problemów,
ale obroniły się pod
względem sportowym
W dniu ceremonii otwarcia igrzysk przez centrum miasta przeszła demonstracja bojkotująca imprezę. Jeden z organizatorów
szczerze mi powiedział: „Nasz system edukacji wymaga diametralnej zmiany, opieka medyczna kuleje, ekonomia i gospodarka
– szkoda gadać. Dlatego, mimo ogromnej miłości do sportu,
jesteśmy przeciwni tym igrzyskom”.
Pod względem społecznym
igrzyska napotkały wiele problemów. Mimo wszystko obroniły się pod względem sportowym. Wielu Brazylijczyków
tworzyło atmosferę brazylijskiego szaleństwa lub dało
się unieść olimpijskim emocjom. Gospodarze dbali o to,
by kibice dobrze się bawili. Rozbrzmiewała latynoska muzyka, a w przerwach odbywały się pokazy taneczne. Czasem jednak brazylijscy fani zapominali się i przenosili

FOT. SZYMON SIKORA

Podczas igrzysk ogromny nacisk położono
na bezpieczeństwo w mieście. Zadbały
o nie policja i wojsko
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Jak widać, kibicom olimpijskim
nie brakowało fantazji
i poczucia humoru

stadionowe zachowania na trybuny innych dyscyplin, co nie
było miłe widziane przez gości. Chodzi mi głównie o wygwizdywanie konkurentów i swego rodzaju dyskryminację.
Na szczęście nie dotyczyło to polskich zawodników. Brazylijczycy byli wręcz jak nasi bracia. Zawsze wspierali i szczerze
kibicowali Polsce, którą darzą ogromną sympatią.
Niezaprzeczalnie Cariocas (rodowici mieszkańcy Rio) to bardzo otwarci, serdeczni i uśmiechnięci ludzie. Swoją pozytywną
energią zarażali kibiców z całego świata. Skorzy do pomocy

CIEKAWOSTKI OLIMPIJSKIE
PODCZAS IGRZYSK W RIO POWSTAŁ MURAL O POWIERZCHNI 3000 M2.
ZAPROJEKTOWAŁ GO BRAZYLIJSKI ARTYSTA EDUARDO KOBRA.
PRACA POD TYTUŁEM „ETNIAS” (TŁUM. „ETNICZNY”) MIAŁA NIEŚĆ
PRZESŁANIE JEDNOŚCI I SZACUNKU LUDZI WSZYSTKICH RAS.
MALOWIDŁO PRZEDSTAWIAŁO TWARZE PIĘCIU OSÓB
Z RÓŻNYCH KONTYNENTÓW.
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potrafili nadkładać kilka kilometrów, żeby zaprowadzić zagubionych gringo (obcokrajowców) w szukane przez nich miejsce. Niestety, dobre serce i rozrywkowa natura to nie wszystko.
Nadal na pierwszy plan wybijały się zamieszanie w polityce,
korupcja, malwersacje, przestępczość, handel narkotykami, wysoki wskaźnik zabójstw. No i ta opieszała organizacja igrzysk,
która pozostawiała wiele do życzenia.
Areny sportowe
robiły wrażenie. Nowoczesne, profesjonalnie przygotowane, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jedynym
minusem było ich rozmieszczenie. By przemieścić się z jednego obiektu na drugi, często spędzało się 2–3 godziny
w komunikacji miejskiej. Każdego dnia wychodziłam z domu
o 6 rano i wracałam po północy! Owszem, Brazylijczycy zadbali, by można było bezproblemowo się poruszać po mieście,
lecz nawet dodatkowa linia metra czy ekspresowe autobusy
BRT nie skracały tych ogromnych odległości. Wprowadzono
dla ułatwienia również karty olimpijskie, działające na wszystkie formy transportu w mieście. Żeby nie stać za każdym razem w długich kolejkach, można było kupić jednodniówkę,
trzydniówkę lub tygodniówkę. Problem jedynie pojawiał się
w nocy, gdyż karty działały teoretycznie do godziny 2.00,
ale metro przestawało kursować już o 24.00.

FOT. SZYMON SIKORA, ADAM NURKIEWICZ

Brazylijscy kibice
szczególnie cieszyli się
ze złotego medalu swoich
piłkarzy, ale narodowe
barwy gospodarzy można
było zobaczyć dosłownie
wszędzie...

„Cwany sposób na wymuszanie korzystania z taksówek w taryfie
nocnej przez kibiców wracających z wieczornych sesji” – mówi
Wojtek, polski kibic. „Jestem zaskoczony także brakiem znajomości języków przez Brazylijczyków. Rzadko kto mówi po angielsku
i to nawet wśród wolontariuszy” – dodaje.
„To kwestia nie do końca właściwego rozdzielenia pracy. Kogokolwiek nie pytałam wśród brazylijskich wolontariuszy, to
każdy obejmował stanowisko przez siebie wybrane. Obcokrajowcy natomiast zostali przydzieleni losowo, bez względu na swoje kompetencje i zainteresowania. Mało tego, nie
mieliśmy żadnego przeszkolenia prócz internetowej instrukcji poruszania się między obiektami” – tłumaczy Weronika,
polska wolontariuszka. Nie zwracano również uwagi na to,
jakiej kategorii ktoś miał bilet i czy siedzi na swoim miejscu,
czy nie. Oczywiście, było to korzystne dla tych, co mimo posiadania najtańszych biletów siedzieli w najdroższej strefie,
ale z drugiej strony to bardzo nie fair w stosunku do tych,
którzy wykupili te same miejsca za pięciokrotną stawkę.
Wiele do życzenia
pozostawiały również kontrole na bramkach wejściowych.
Mimo listy rzeczy zakazanych, których nie można było wnosić na areny sportowe, bezproblemowo udawał się „przemyt”.
Oczywiście, nie ma w tym nic złego, jeśli chodzi o butelkę wody

czy selfie stick, ale przecież to mogło być cokolwiek innego,
broń czy ładunki wybuchowe.
„Terroryści to problem Europy, tutaj się tym nie musimy
przejmować” – twierdził Javier, pracujący jako ochroniarz na
stadionie olimpijskim. Faktycznie, jak do tej pory w Brazylii
zamachów nie zanotowano, ale podczas najwiżększej imprezy
sportowej świata powinno się być przygotowanym na każdą
ewentualność.
I to chyba był największy problem tych igrzysk – presja niebezpieczeństwa. W moim przypadku ze zdwojoną siłą, gdyż
mieszkałam w północnej części miasta, nieznanej turystom,
a nawet większości Cariocas.
Meier – bo tak nazywa się dzielnica, sąsiaduje z jedną z groźniejszych faweli. Dojazd, jak wszędzie, zajmuje wieki i nie
należy ani do łatwych, ani przyjemnych. Za każdym razem,
gdy taksówka bądź Uber (rodzaj prywatnej, tańszej taksówki
znanej i u nas w większych miastach) podwoziła mnie na miejsce, kierowca czekał, aż bezpiecznie zamknę drzwi od domu.
W przeciągu zaledwie dwóch tygodni mieliśmy na osiedlu cztery strzelaniny i jedno porwanie. Życie tam jest trudne i wiąże
się ze stresem. To dlatego miejska policja na lotnisku wywiesiła
transparent „Welcome to Hell de Janeiro”, zdając sobie sprawę,
że życie w tym mieście nie jest wcale łatwe.
Pomimo tych problemów,
Rio de Janeiro zorganizowało igrzyska olimpijskie najlepiej
jak potrafiło. Brazylijczycy już nieraz byli gospodarzami wielkich imprez (Igrzyska Panamerykańskie 2010, Światowe Dni
Młodzieży 2013, Mundial 2014). Mimo wszystko były to udane igrzyska w kategoriach wydarzenia sportowego, społecznego, kulturowego, opartego na relacjach międzyludzkich
i wartościach.
Dzięki igrzyskom świat poznał Rio i Brazylię. Dzisiaj już
wspominamy niezwykłe momenty i bohaterów igrzysk.
A całą resztę przesłania kurtyna, bo ze swoimi problemami
Rio musi poradzić sobie samo.

ADRIANNA BANIO
PASJONATKA IGRZYSK OLIMPIJSKICH,
CZŁONKINI KOŁA MŁODYCH POLSKIEJ
AKADEMII OLIMPIJSKIEJ, PRACOWNIK
NAUKOWO-DYDAKTYCZNY NA
UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM.
DO PEKINU NA IGRZYSKA
W 2008 ROKU WYRUSZYŁA
KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ.
W 2012 POJECHAŁA DO LONDYNU, A W TYM ODBYŁA CIEKAWĄ
PODRÓŻ DO RIO DE JANEIRO, ZWIEDZIŁA TAKŻE WIĘKSZĄ
CZĘŚĆ AMERYKI POŁUDNIOWEJ.
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IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE W RIO

#HIPERSPRAWNI
DLACZEGO CIĄGLE POTRZEBA KAMPANII
SPOŁECZNYCH I TELEWIZYJNYCH,
ABYŚMY POLUBILI SPORT OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI?
Z ZAKOŃCZONYCH 19 WRZEŚNIA
IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH
W RIO DE JANEIRO POLSKA
REPREZENTACJA PARAOLIMPIJSKA
PRZYWIOZŁA AŻ 39 MEDALI:
9 ZŁOTYCH, 18 SREBRNYCH
I 12 BRĄZOWYCH
KATARZYNA DEBERNY
Polskich paraolimpijczyków startowało 96. Z 23 sportów
paraolimpijskich, Polacy wystartowali w 13. W sporcie osób
z niepełnosprawnością jest wiele kategorii sportowych,
dlatego medali jest znacznie więcej niż na igrzyskach olimpijskich. Są zawodnicy po amputacjach, z porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnością intelektualną, jeżdżący na
wózku, po porażeniach, niewidomi... Tych kategorii, w których można zdobyć medal, jest tak wiele, że sami zawodnicy
nie pamiętają wszystkich. Taka kategoryzacja jest jednak
ważna z formalnego punktu widzenia, aby w miarę możliwości wyrównać pod względem fizycznym szanse zawodników.
Dusza w ruchu
Dla paraolimpijczyków sport jest pracą, codziennością, spełnieniem, szansą na polepszenie swojej kondycji. Przygotowują się do igrzysk jak każdy inny sprawny sportowiec, maJakub Tokarz
eksplodował radością
po zdobyciu złotego medalu

Tadeusz Kruszelnicki
na kortach Rio
jąc jednak dużo mniejszy budżet i możliwości, ale wcale nie
mniejsze siły. Motto ruchu paraolimpijskiego „Dusza w ruchu”
to poetyckie określenie wewnętrznej mocy, niekoniecznie nakierowanej na cel. Do tej dewizy nawiązuje logo igrzysk paraolimpijskich – trzy znaki Agito (z łac. jestem w ruchu) w trzech
kolorach najczęściej występujących na flagach narodowych:
zielonym, niebieskim i czerwonym. Określenie „paraolimpijski” wcale nie oznacza, „niby olimpijski” czy „jakby olimpijski”.
Odnosi się do greckiego przedimka „para” oznaczającego
„obok”, czyli coś, co dzieje się obok, ale nie marginalnie.
Za każdym sportowcem igrzysk paraolimpijskich stoi jakaś historia. Ale to nie ona zwycięża na mecie, to nie dzięki tym obciętym

Paraolimpijczycy
przygotowują się
do igrzysk jak każdy inny
sportowiec, mają jednak
dużo mniejszy budżet
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Joannie Mazur (druga z lewej) towarzyszy
jej trener i przewodnik Michał Stawicki

FOT. ADRIAN STYKOWSKI, ADAM NURKIEWICZ

nogom, niewykształconym ramionom, paraliżowi, stwardnieniu
rozsianemu sportowcy zwyciężają. Chociaż przez te historie
podziwiamy też ich heroizm (dla nich to normalne życie) mieszczący się pomiędzy treningiem a zawodami. Nasz medalista
Janusz Rokicki został brutalnie pobity przez bandytów
i pozostawiony na torach. Dzisiaj nie ma nóg i zwycięża w rzucie dyskiem. Justyna Kozdryk urodziła się mała
i już wiele nie urosła, ale niski wzrost nie przeszkadza jej
dźwigać ciężary. Jakub Tokarz w Rio zdobył złoty medal,
niegdyś pełnosprawny judoka, po ataku nożownika dzisiaj nie chodzi, ale ściga się w kajakach i to z sukcesem.
Rafał Wilk, kiedyś utalentowany żużlowiec, po wypadku na
torze dzisiaj zdobywa złote medale olimpijskie (Londyn i Rio)
w kolarstwie ręcznym. Sportowców, którzy od urodzenia mają
ograniczone możliwości swojego ciała lub którym wypadek
zmienił życie, jest w polskiej ekipie wielu. Są sportowcami,
więc wzięli życie we własne ręce.
Widzę, bo słyszę
Czy możliwy jest skok wzwyż na jednej nodze? Sport zawodników
z niepełnosprawnościami nakazuje myśleć o ich wyjątkowej hipersprawności. Podziw bierze się stąd, że ciało osiąga osobliwą
doskonałość. Spektrum możliwości człowieka jest dużo szersze
niż podczas igrzysk olimpijskich. Każdy występ to nowe wydarzenie, to dramaturgia sportowa, czasem ciekawostka.
Jak wygląda skok w dal w całkowitej ciemności? Niewidomy
zawodnik musi zostać nakierowany przez trenera, z dźwięków
na stadionie wyodrębnić, a słuch ma wyostrzony, ścieżkę swojego rozpędu. A potem odbić się na belce, aby nie spalić próby,
wzlecieć do góry i do przodu i w zaskoczeniu ciała zetknąć się
z ziemią. Bieg lub tandem kolarski z przewodnikiem to spójność
szacunku i zaufania do siebie. Pływanie na pozór po omacku,
bo przecież pływak czuje i słyszy wodę, to osiągnięcia zupeł-

Skaczący wzwyż Łukasz Mamczarz
był tuż za podium
nie nie do wyobrażenia. Doznania godne zazdrości. Wyciskanie
ciężarów z przywiązanymi nogami do ławeczki, gdy samo ciało
stanowi dodatkowy ciężar, to jak walka z grawitacją. Mecz piłki
nożnej dla niewidomych musi odbywać się w absolutnej ciszy,
by zawodnicy mogli słyszeć... piłkę i siebie nawzajem. Sprint na
protezach w stylu „Gwiezdnych wojen” to już absolutne szaleństwo. Historia pomiędzy salą treningową a stadionem wypełnia
się bogatszą treścią. Bo oprócz doskonalenia techniki, wytrzymałości i siły, zawodnik pokonuje z natury lub z wypadku dane mu
ograniczenia własnego ciała. Tylko w ten sposób może wprawić
swoją duszę w ruch. W starożytnej Grecji nie było miejsca dla
sportowców z niepełnosprawnościami. Ideał greckiego piękna
obejmował w równym stopniu ciało i duszę. Dzisiaj ideał piękna mocniej oparty jest na autentyczności wysiłku, na prawdzie
współzawodnictwa i zwycięstwie przede wszystkim nad samym
sobą. Chcemy medali, bo one są symbolem wartości sportu.
Chociaż na wieki pozostanie przede wszystkim historia, którą
swoim wysiłkiem podczas igrzysk opowiadają nam sportowcy.

CIEKAWOSTKI OLIMPIJSKIE
PODCZAS IGRZYSK W RIO NA NACZEPACH DWÓCH CIĘŻARÓWEK
PODRÓŻOWAŁO PO 45 BRAZYLIJSKICH MIASTACH OLIMPIJSKIE MUZEUM.
JEDNYM Z NAJCIEKAWSZYCH EKSPONATÓW BYŁA KOPIA LISTU
PIERRE’A DE COUBERTIN, W KTÓRYM OJCIEC
NOWOŻYTNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
PO RAZ PIERWSZY UŻYŁ SYMBOLU
PIĘCIU KÓŁ OLIMPIJSKICH.

23 OLIMPIONIK

ZWIERZENIA
ATTACHÉ
PRASOWEGO
BYŁ NA PIĘCIU IGRZYSKACH I TRZECH
MUNDIALACH. UWAŻA, ŻE SPORT
MA OLBRZYMI POTENCJAŁ I JEST
PRAWEM CZŁOWIEKA.
MICHAŁ POL, REDAKTOR NACZELNY
„PRZEGLĄDU SPORTOWEGO”,
WSPOMINA UCZESTNICTWO
W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH
MICHAŁ POL

Przez cały wrzesień miałem przywilej być attaché prasowym
polskiej reprezentacji paraolimpijskiej na igrzyskach w Rio de
Janeiro. Piszę – przywilej, ponieważ ta funkcja pozwoliła mi na
wyjątkowe, bezpośrednie obcowanie z wielkimi sportowcami,
czego nie przeżyłem nigdy wcześniej. Mieszkałem wraz z nimi
w wiosce olimpijskiej, jedliśmy w tej samej stołówce, razem
jeździliśmy na zawody. Często byłem pierwszą osobą, z którą
dzielili się emocjami po występach, udanych lub nie. Dane mi
było słuchać intymnych zwierzeń podczas kontroli dopingowej czy w oczekiwaniu na dekorację medalową. No i oczywiście maszerować z polską ekipą po najsłynniejszym stadionie
świata – Maracanie, podczas ceremonii otwarcia oraz zamknięcia igrzysk. Dla dziennikarza to sytuacja niespotykana i spełnienie marzeń. Na pięciu igrzyskach olimpijskich mój kontakt
ze sportowcami ograniczał się do spotkań w tzw. strefie mieszanej lub przed wioską olimpijską, gdzie wystawaliśmy godzinami,
licząc, że ktoś się napatoczy. Bywało, że ktoś odmówił rozmowy,
rozczarowany słabszym występem. W Rio to ja doprowadzałem
sportowców do dziennikarzy, zresztą nie zdarzyło się, żeby którykolwiek odmówił rozmowy. Na akredytacji miałem magiczny
znaczek „All” uprawniający mnie do wejścia... wszędzie. Nawet
na „Field of play”, czyli miejsce zawodów – lekkoatletyczną bieżnię, podest szermierczy czy boks tenisa stołowego.
Oczywiście nie korzystałem z tego, żeby obecnością nie dekoncentrować zawodników i sztabu trenerskiego. Przyjemnie
było za to znaleźć się za kulisami bezpośrednio po zawodach.
Na treningowym basenie pływaków czy salce ciężarowców.
Obejrzeć z bliska łzy wzruszenia, wysłuchać wrzasków triumfu, a czasem gorzkich słów, jak Grzegorza Pluty, złotego medalisty z Londynu w szabli, w Rio skrzywdzonego przez sędzinę
w półfinale. Zostały między nami. W świat poszły gratulacje dla
lepszego rywala i wzięcie porażki na klatę, jak gdyby nigdy nic,
wypowiedziane chwilę później w strefie mieszanej.
Funkcja attaché sprawiła, że nie zawsze mogłem, niczym rasowy dziennikarz rzucić się na newsa i podać go dalej. Będąc
członkiem ekipy, musiałem brać pod uwagę przede wszystkim
dobro zawodnika. Tak było m.in. w przypadku Krzysztofa Żyłki,
tenisisty stołowego na wózku, który drugiego dnia po przylocie do Rio spadł z wózka w wiosce olimpijskiej i złamał nogę.
Zwlekaliśmy z oficjalną informacją, ponieważ mimo wszystko
zamierzał wystąpić w turnieju.
To tylko jedna z nieopowiedzianych historii. Najcenniejszy w roli
attaché był nieograniczony dostęp do zawodników, praktycznie
o każdej porze. Możliwość dodania drobnego wsparcia zawodniczce przerażonej startem, która następnego dnia zdobyła
srebrny medal. Czy wyciągnięcie na zwierzenia sąsiadki z pokoju naprzeciwko prosto z imprezy, na której wraz z przyjaciółmi
z kadry świętowała złoty medal. I usłyszeć z pewnością więcej
niż podczas przelotnej rozmowy w strefie mieszanej...
Od redakcji: autor prowadzi blog „Polsport”
(www.michalpol.blog.pl). Polecamy!
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IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE W RIO

FAIR PLAY

BYĆ
CZŁOWIEKIEM
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE TO DLA SPORTOWCA NAJWAŻNIEJSZA IMPREZA CZTEROLECIA.
WIELOTYGODNIOWE ZGRUPOWANIA, GODZINY CIĘŻKICH TRENINGÓW, HEKTOLITRY
WYLANEGO POTU, POŚWIĘCENIA, WYRZECZENIA I PONAD 300 DNI W ROKU POZA
DOMEM. TAK WYGLĄDA RZECZYWISTOŚĆ SPORTOWCA, KTÓRY CHCE WYSTARTOWAĆ
NA IGRZYSKACH. W KOŃCU NADCHODZI TEN UPRAGNIONY DZIEŃ. START. WIELKIE
MARZENIA, NADZIEJE I OCZEKIWANIA... TO MARZENIE ZIŚCIŁO SIĘ DLA DWÓCH
ZAWODNICZEK STARTUJĄCYCH W IGRZYSKACH XXXI OLIMPIADY RIO 2016.
JEDNAK FINAŁ ICH ZAWODÓW SKOŃCZYŁ SIĘ ZUPEŁNIE INACZEJ, NIŻ OCZEKIWAŁY

FOT. GETTY IMAGES

MAGDALENA GARLEJ
Dwie lekkoatletki: Amerykanka Abbey D'Agostino i Nowozelandka
Nikki Hamblin brały udział w biegu półfinałowym na dystansie
5000 m. Do finału awansowało 8 najlepszych pań z dwóch biegów. W pewnym momencie Hamblin została popchnięta i przewróciła się, powodując upadek D'Agostino. Amerykanka pomogła
wstać Nowozelandce i zachęcała ją do dalszego biegu: „Wstawaj,
wstawaj. Musimy dokończyć ten bieg. To są igrzyska olimpijskie!”.
Obie wznowiły rywalizację, jednak po chwili D’Agostino ponownie
upadła – kontuzja okazała się poważna. W tym momencie to Hamblin pomogła jej wstać. Zawodniczki motywowały się wzajemnie
do dalszego biegu, a Nowozelandka co jakiś czas oglądała się za

siebie i sprawdzała, czy jej amerykańska koleżanka biegnie dalej.
Obydwie ukończyły wyścig, a za linią mety padły sobie w ramiona.
Decyzją sędziów zawodniczki mogły wystartować w finale. Ostatecznie D’Agostino z powodu kontuzji nie wystartowała.
Te dwie wspaniałe lekkoatletki pokazały światu, czym jest prawdziwa walka w duchu fair play. Nie liczył się wynik. Liczył się
drugi człowiek i wspólna walka do samego końca. W tak skomercjalizowanym dzisiaj świecie, gdzie kreowany jest człowiek silny,
piękny, który zawsze musi wygrywać, ta historia jest przykładem
bezinteresownej pomocy i szacunku dla drugiego. Jest przykładem partnerskiej i eleganckiej walki z kolegą, a nie rywalem.
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IGRZYSKA XXXI OLIMPIADY RIO 2016

Żadne igrzyska nie odbędą się
bez pracy wolontariuszy.
W Rio było ich 45 tysięcy

CZAS WRACAĆ DO DOMU
PO PIĘKNYCH SZESNASTU DNIACH OLIMPIJSKICH ZMAGAŃ NADSZEDŁ CZAS
POŻEGNANIA. ZGASŁ ZNICZ OLIMPIJSKI, A SPORTOWCY ROZJECHALI SIĘ
PO CAŁYM ŚWIECIE. ALE ZA CZTERY LATA ZNÓW SIĘ SPOTKAMY!
Ceremonia zakończenia
igrzysk była kolorową
bajką, której
bohaterami były
różne postaci
amazońskiej dżungli
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Nie ma już parady
sportowców, a jedynie
na płycie stadionu kraje
prezentują swoje flagi. Naszą
niosła Marta Walczykiewicz!

Tak kolorowo prezentował
się znicz olimpijski tuż przed
wygaszeniem

Oczywiście nie
zabrakło karnawału!
Samba każdego
porwała do tańca

Ceremonia
zgaszenia znicza
odbyła się przy
dźwiękach piosenki
i odgłosach deszczu

Flaga olimpijska
na drzewcu została przekazana
przedstawicielce Tokio,
w którym w 2020 odbędą się
Igrzyska XXXII Olimpiady

FOT. SZYMON SIKORA, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

Flaga olimpijska opuszczana
jest z masztu z należytym jej
szacunkiem, czemu towarzyszy
hymn olimpijski
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Z HISTORII IGRZYSK

ROZRYWKA
BOGÓW
W POPRZEDNIM NUMERZE „OLIMPIONIKA”
PISALIŚMY O PRZYGOTOWANIACH
DO STAROŻYTNEGO AGONU W OLIMPII.
TYM RAZEM SKUPIMY SIĘ NIE NA ISTOCIE
SPORTOWEJ RYWALIZACJI, LECZ PRZEDE
WSZYSTKIM NA TOWARZYSZĄCEJ
JEJ ATMOSFERZE
MICHAŁ POLAKOWSKI
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Igrzyska olimpijskie wzięły swą nazwę od miejsca ich
rozgrywania – Olimpii, położonej w zachodniej części półwyspu Peloponez, głównego miejsca kultu najważniejszego
wedle greckich wierzeń boga Zeusa. Były to więc nie tylko
sportowe zawody, lecz przede wszystkim uroczystości religijne. Przyciągały one ludzi ze wszystkich regionów basenu
Morza Śródziemnego, gdzie sięgały wpływy kultury helleńskiej – Peloponezu i całej obecnej Grecji, Italii, Sycylii, Azji
Mniejszej, Egiptu i Afryki Północnej. Udział w igrzyskach
olimpijskich przysługiwał wolnym obywatelom miast greckich (polis), wyłącznie mężczyznom. Wymóg ten dotyczył
nie tylko zawodników, lecz także widzów! Dla kobiet organizowano osobne agony ku czci bogini Hery, od jej imienia
nazywane herajami. Odbywały się one również w Olimpii,
jednak w innym terminie.
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Surowe warunki
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie igrzyska olimpijskie bez odpowiedniej infrastruktury. Nie chodzi wyłącznie o obiekty sportowe, których obecność jest konieczna i oczywista.
Równie niezbędna jest baza noclegowa i gastronomiczna
na odpowiednim poziomie, także sprawna komunikacja. Wszyscy pamiętamy, jak głośnym echem odbiły się negatywne opinie sportowców o warunkach w wiosce olimpijskiej w Rio de
Janeiro, a przecież kibice również wymagają coraz wyższego standardu, nieodbiegającego od tego, w którym żyją na
co dzień. O współczesnych igrzyskach możemy powiedzieć,
że są „sterylne” – wszystko ma błyszczeć i lśnić.
Przed wiekami zaś uczestnictwo w igrzyskach oznaczało
zgodę na niewygody i warunki znacznie gorsze niż we własnym polis. Do niewielkiej miejscowości docierały ogromne, nawet kilkudziesięciotysięczne tłumy. Już sama droga,
w wielu przypadkach bardzo daleka – a przybywano przecież tylko na kilka dni – wymagała wiele wysiłku i poświęcenia. Ówcześnie o odpowiednikach dzisiejszych hoteli czy
zajazdów nie sposób było marzyć. Mieszkano w namiotach
ściśniętych w tłoku jeden obok drugiego bądź spano pod gołym niebem. Brakowało również powszechnych w tamtych

W KILKU PIERWSZYCH IGRZYSKACH NAGRODĄ BYŁA
NAJPRAWDOPODOBNIEJ GAŁĄZKA JABŁONI WRAZ
Z OWOCEM, A PIERWSZYM UDOKUMENTOWANYM ZWYCIĘZCĄ
UHONOROWANYM WIEŃCEM ZOSTAŁ KOROIBOS Z ELIS,
TRIUMFATOR BIEGU NA JEDEN STADION PODCZAS IGRZYSK
I OLIMPIADY W 776 R. P.N.E. NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANYM
ZAWODNIKIEM W HISTORII STAROŻYTNYCH IGRZYSK BYŁ
NATOMIAST LEONIDAS Z RODOS, ZDOBYWCA 12 WIEŃCÓW
W BIEGACH PODCZAS CZTERECH IGRZYSK W POŁOWIE II W. P.N.E.

czasach łaźni, a nawet studni – był więc poważny problem
z dostępem do wody pitnej. Żyjący na przełomie I i II wieku
filozof Epiktet pisał: „No a w Olimpii to wszystko kwiatami
usłane? Nie prażycie się tam na słońcu? Nie tłoczycie na potęgę? Nie kąpiecie w brudnej wodzie? Nie przemakacie do
nitki, gdy leje? Nie puchną wam uszy od krzyków, wrzasków?
Nie doznajecie innych przykrości i niewygód? Lecz jestem
przekonany, że wszystkie te trudy podejmujecie i cierpliwie
znosicie, ponieważ przeważa nad nimi rozkosz oglądania
wspaniałych widowisk”.

FOT. SHUTTERSTOCK, MKOl

Ceremonia zapalenia świętego
ognia olimpijskiego
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Z HISTORII IGRZYSK

Przed wiekami
igrzyska były nie
tylko zawodami
sportowymi,
ale również
uroczystością
religijną

Choć dziś trudno
w to uwierzyć, historia
olimpijskich zmagań
rozpoczęła się od
jednodniowych zawodów
w jednej tylko konkurencji
– biegu na jeden stadion
tematy, które toczyły się w tymczasowym obozowisku.
Tym bardziej że ówczesne „sławy” nocowały pośród zwykłych ludzi – według przekazów, w Olimpii przebywali podczas igrzysk m.in. Platon czy Herodot. Nie brakowało również artystów starających się znaleźć chętnych na swoje
dzieła, zarówno wśród zawodników, jak i widzów. Panowała
wyjątkowa, odświętna atmosfera. Zdarzało się, że przedłużała się ona jeszcze o kilka dni po zakończeniu igrzysk, gdyż
dla wielu przybyszów... brakowało wozów, którymi mogliby
udać się w kierunku rodzimych miejscowości. Kilkadziesiąt
tysięcy ludzi próbowało przecież wydostać się z Olimpii
w tym samym czasie.

Kibice czy pielgrzymi?
Choć trzeba było ponieść niemałe koszty podróży i pobytu na
miejscu, sam wstęp na stadion podczas igrzysk olimpijskich
był darmowy. Widzowie, których gromadzić mogło się nawet
ponad 40 tysięcy, oglądali zawody z ziemnych wałów wokół
stadionu. Trudno utożsamiać ich z obecnymi kibicami, w pełni zaangażowanymi w dopingowanie olimpijczykom. Oczywiście, często sympatyzowali z zawodnikami ze swojego polis
i ich wspierali, ale najbardziej zależało im nie na konkretnym
wyniku, a na obserwowaniu szlachetnej, uczciwej rywalizacji i po prostu rozrywce. Pełnili również w pewnym sensie
rolę strażników czystości igrzysk. Gdy heroldowie ogłaszali
imiona olimpijczyków, widzowie mieli prawo ujawnić wiedzę
o ich ewentualnych niemoralnych przewinach, czyniących
ich niegodnymi startu.
Chęć bycia świadkiem sportowej rywalizacji nie była jedynym
powodem przybywania tysięcy ludzi do Olimpii. Pragnęli również oddać cześć Zeusowi jako pielgrzymi – to tłumaczy cierpliwe znoszenie trudów podróży i wszelkich uciążliwości na
miejscu, wymienionych przez Epikteta. Przybysze brali udział
w oficjalnych uroczystościach religijnych, a duchowemu doskonaleniu sprzyjały także wieczorne dysputy na przeróżne
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Przebieg zawodów
Historia igrzysk rozpoczęła się od jednodniowych zawodów
w jednej tylko konkurencji (bieg na jeden stadion) i w tym
kształcie trwały one przez 13 pierwszych olimpiad. W kolejnych wprowadzano nowe konkurencje, takie jak diaulos
(bieg na dystansie dwóch stadionów), dolichos (bieg długi,
do 24 długości stadionu), zapasy, pięciobój, pięściarstwo czy
wyścigi rydwanów. Zawodnicy startowali nago. Był to symbol
uczciwości, gdyż nagi człowiek nie miał możliwości ukrycia
broni, a także forma hołdu dla Zeusa. Oto człowiek staje
przed nim pokorny, czysty i ku jego czci znosi trud wymagającej rywalizacji w ogromnym upale – igrzyska odbywały się
zawsze na początku sierpnia.
W szczytowym okresie igrzyska trwały pięć dni, a każdy dzień
zaczynał się od uroczystości religijnych. Zawody sportowe,
w których uczestniczyło kilkuset olimpijczyków, organizowano

POMNIKI WYSTAWIANE W ŚWIĘTYM GAJU PRZEZ
OLIMPIONIKÓW TWORZYŁY ALEJĘ CHWAŁY. OBOK NIEJ
ISTNIAŁA JESZCZE INNA, ALE ZNALEZIENIE SIĘ W NIEJ NIE
BYŁO POWODEM DO DUMY. BYŁA TO ALEJA... HAŃBY, GDZIE NA
KOSZT WINOWAJCÓW USTAWIANO PODOBIZNY ZAWODNIKÓW
I SĘDZIÓW, KTÓRZY SPLAMILI SIĘ OSZUSTWEM – NAJCZĘŚCIEJ
KORUPCJĄ. NIE BYŁO TO JEDNAK NA SZCZĘŚCIE ZJAWISKO
TAK POWSZECHNE, JAK CHOĆBY DOPING W DZISIEJSZYCH
CZASACH. UDOKUMENTOWANYCH PRZYPADKÓW PRZEZ
WIELE STULECI BYŁO TYLKO KILKADZIESIĄT.

drugiego, trzeciego i czwartego dnia. Pierwszego zaprzysięgano i badano zawodników oraz wybierano trębaczy i heroldów (czyli ludzi pełniących funkcję „spikerów sportowych”),
a także składano ofiary na ołtarzach kilkudziesięciu bóstw
w świętym gaju Altis. Dzień piąty poświęcony był zwycięzcom (olimpionikom).
Po sławę, honor i... wikt
W starożytności nagradzano jednego, a nie jak dzisiaj trzech
najlepszych zawodników. Tuż po zakończeniu danej konkurencji otrzymywał on tylko bawełnianą opaskę i gałązkę palmową (stąd powiedzenie „palma pierwszeństwa”). Właściwa
uroczystość odbywała się w Altis, gdzie honorowano kolejno
zwycięzców wszystkich konkurencji. Herold trzykrotnie wywoływał imię olimpionika i nazwę miejscowości, z której pochodził, a najstarszy z hellanodików (sędziów) dekorował go
wieńcem z dwóch gałązek świętego drzewa oliwnego. Chór
śpiewał wówczas pieśń „Hymn na Heraklesa”, herosa uważanego za jednego z legendarnych inicjatorów igrzysk. Ceremonię kończyła wielka uczta na cześć zwycięzców.
Sam wieniec przygotowywany był z należną czcią – gałązki obcinane były ze świętego drzewa złotym sierpem przez

chłopca z Elidy, którego oboje rodzice żyli. Gotowe wieńce
składano w świątyni Hery na stole chryzelefantynowym – wykonanym ze złota i kości słoniowej. Wieniec pełnił nie tylko
rolę nagrody, symbolizował także szczególną łaskę. Grecy
wierzyli, iż chroni on przed nieszczęściem i oddaje pod opiekę bogów. Olimpionik uzyskiwał też przywilej wystawienia
sobie pomnika w Altis – po jednym zwycięstwie drewnianego
na czas całej kolejnej olimpiady, a po trzech kamiennego, z marmuru lub spiżu już na zawsze. Oprócz oficjalnego
uhonorowania w Olimpii, na triumfatora igrzysk czekała jeszcze nagroda w rodzimej miejscowości – otrzymywał bowiem...
dożywotnie wyżywienie na koszt polis.

W starożytności
nagradzano jednego,
a nie trzech najlepszych
zawodników

FOT. SHUTTERSTOCK

To tutaj rozgrywano
starożytne zawody...
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ROZMOWA Z MISTRZEM

SPORT TO PRZYGODA
OKTAWIA NOWACKA W RIO DE JANEIRO
ZDOBYŁA BRĄZOWY MEDAL IGRZYSK
W PIĘCIOBOJU NOWOCZESNYM. JEST
TO 300. MEDAL W HISTORII POLSKICH
SUKCESÓW OLIMPIJSKICH. OPRÓCZ
TEGO W SPORTOWYM DOROBKU MA
JESZCZE SREBRNY MEDAL MISTRZOSTW
EUROPY I ZDOBYCIE PUCHARU ŚWIATA.
UŚMIECHNIĘTA, SKROMNA, OLIMPIJSKA!

ROZMAWIAŁA IWONA MARCINKIEWICZ
Czym jest dla Ciebie pięciobój i skąd pomysł akurat
na tę dyscyplinę?
Pięciobój jest dla mnie sposobem na życie. Tak naprawdę pojawił się sam. Kiedy byłam dzieckiem, trenowałam jednocześnie pływanie i bieg. Kiedy nadszedł czas, żeby wybrać jedną z dyscyplin, dowiedziałam się o pięcioboju nowoczesnym
i o zawodach w dwuboju (bieg + pływanie) rozgrywanych
dla najmłodszych. W wieku 14 lat dostałam powołanie
do Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Łomiankach
i wyjechałam z domu, aby uczyć się pozostałych konkurencji,
czyli strzelania, szermierki i jazdy konnej.
Co jest szczególnego w tym sporcie?
Jest specyficzny i nie da się go porównać do żadnej dyscypliny. Wymaga dużo poświęcenia, cierpliwości i czasu.
Jego piękno polega na nieprzewidywalności. Niegdyś miał
charakteryzować wybitnego olimpijczyka i żołnierza, dzisiaj
trochę zapomniany.
Czy uprawianie pięcioboju to dla Ciebie duże wyrzeczenie?
Nie oceniam tego w kategoriach jakichś wyrzeczeń.
Nie znam innego pozasportowego życia i trening jest dla mnie
czymś normalnym. Przywykłam do tego, że treningi trwają cały
dzień. Ja trenuję, inni prowadzą własne firmy – każdy w jakiś
sposób pracuje...
Jak wygląda trening pięcioboisty?
Trening pięcioboisty jest złożony i składa się z 3–4 jednostek
dziennie. Dwa treningi odbywają się do południa i 1–2 treningi
w bloku popołudniowym. Konfiguracja tych treningów jest
różna w zależności od dnia.
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Ile waży Twoja torba ze sprzętem?
Pakując się bardzo minimalistycznie, trzeba liczyć łącznie około
30 kg bagażu. Gorzej, jak lecimy w chłodne miejsce, bo wtedy
trzeba zabrać więcej rzeczy.
Każdy sportowiec podkreśla, jak ważna w procesie treningu
jest dieta. Ty od jakiegoś czasu jesteś weganką. Jakie efekty przynosi stosowanie tej diety i czy trudno ją zachować
podczas zgrupowań czy zawodów?
Taka dieta mi służy, dobrze się z nią czuję. Nie upieram się,
że przynosi lepsze efekty niż zrównoważona standardowa
dieta, ale uważam, że odpowiednio poprowadzona niczym się
od niej nie różni, a w wielu przypadkach może pomóc. Ważne,
żeby dobrze się czuć z tym, co się robi i być pewnym swoich
wyborów. Wegańska dieta w czasie zgrupowań i zawodów
bywa utrudnieniem, ale z łatwością można się odżywiać
w sposób wegetariański.

Przywykłam do tego,
że treningi trwają cały
dzień. Ja trenuję, inni
prowadzą własne firmy...
Medal olimpijski i co dalej? Jaki będzie Twój następny cel?
Och! Najpierw muszę odpocząć i ochłonąć z olimpijskich wrażeń.
Przed Tobą zapewne duże zainteresowanie ze strony mediów.
Czy gdybyś dostała taką propozycję, wzięłabyś udział w jakimś programie, gdzie się tańczy lub śpiewa?
Ha, ha! Zupełnie o tym nie myślałam... Nie mam pojęcia,
jak zareagowałabym na taką propozycję!
W jaki sposób relaksujesz się przed startem i co pozwala Ci
wrócić do równowagi po zawodach?
Kontakt z przyrodą. Uwielbiam wędrówki po lesie, nad rzeką,
po polach. To daje mi dużo spokoju i energii.
Jak przekonywałabyś niezdecydowanego do uprawiania
sportu?
Sport to przygoda, wyzwania, marzenia, podróże, przyjaźnie,
chwile wzruszenia, szlifowanie charakteru, walka ze słabościami. Myślę, że to możliwość przeżywania tego wszystkiego
powinno być wystarczającą zachętą.

Oktawia Nowacka z uśmiechem
prezentuje zdobyty w Rio medal

FOT. BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

O czym myślisz podczas wysiłku?
Najważniejsze to skupić się na zadaniu, jakie ma się do wykonania. Trzeba szybko reagować na negatywne myśli i zamieniać je
na pozytywy. Ja często powtarzam sobie w myślach, że jestem
silna, że dam radę i to mi w jakiś sposób dodaje energii.
Komu zawdzięczasz najwięcej?
Nie jestem tu w stanie wymienić jednej osoby. Myślę, że sukces to suma cegiełek układanych po drodze. W tym sezonie
zawdzięczam najwięcej osobom, które zostały ze mną w czasie kontuzji i cały czas mnie wspierały. Zdobycie medalu było
możliwe tylko dzięki ich pomocy.
Kto jest dla Ciebie wzorem do naśladowania?
Fascynują mnie ludzie, którzy mimo różnych przeciwności,
dzięki odwadze, uporowi i determinacji potrafili odnaleźć swoją
drogę oraz zrealizować swoje cele i marzenia.

Wiem, że uwielbiasz podróże. Mam nadzieję, że przed Tobą
wymarzone i zasłużone wakacje. Czy wiesz już, gdzie się
wybierzesz?
Z wakacjami jeszcze troszkę muszę się wstrzymać do zakończenia sezonu. Nie wiem jeszcze, gdzie pojadę, nie mogę się
zdecydować. Myślę, że niedługo jakiś plan sam się pojawi.

CIEKAWOSTKI OLIMPIJSKIE
PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY WYWODZI SIĘ Z WOJSKA, DO 1948 ROKU
STARTUJĄCY MUSIELI LEGITYMOWAĆ SIĘ ODPOWIEDNIM STOPNIEM
WOJSKOWYM. XIX-WIECZNA LEGENDA OPOWIADA O OFICERZE
KAWALERII FRANCUSKIEJ, KTÓRY ABY DOSTARCZYĆ PILNĄ WIADOMOŚĆ,
MUSIAŁ JECHAĆ KONNO, WALCZYĆ Z UŻYCIEM BRONI BIAŁEJ I PALNEJ,
PŁYNĄĆ WPŁAW I BIEC.
PIĘCIOBÓJ ROZGRYWANY JEST W NASTĘPUJĄCEJ
KOLEJNOŚCI:
– SZERMIERKA SZPADĄ W SYSTEMIE KAŻDY Z KAŻDYM
– PŁYWANIE NA DYSTANSIE 200 M STYLEM
DOWOLNYM
– JEŹDZIECTWO – SKOKI
PRZEZ PRZESZKODY
– BIEG PRZEŁAJOWY NA 3000 M
POŁĄCZONY ZE STRZELANIEM
Z PISTOLETU LASEROWEGO
CO 1000 M.
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PASJA SPORTU

POZYTYWNIE ZAKRĘCENI
WIĘKSZOŚĆ Z NAS, NIEZALEŻNIE OD WIEKU, MA W ŻYCIU PASJĘ. DLA WIELU WIELKĄ
MIŁOŚCIĄ JEST SPORT. BOHATERAMI NASZEJ OPOWIEŚCI SĄ LUDZIE BARDZO MŁODZI,
KTÓRZY DLA NIEGO ZROBIĄ WSZYSTKO, DOKONUJĄ WYCZYNÓW I ODNOSZĄ SUKCESY
MARTA MAREK
Koło Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej
Taniec w tunelu
Maja Kuczyńska uprawia niezbyt znaną i rozpowszechnioną w Polsce dyscyplinę – akrobacje w tunelu aerodynamicznym. 16-latka, uczennica jednej z międzynarodowych szkół
we Wrocławiu, nie należy do żadnego klubu, nie ma także trenera
ani choreografa. Sama tworzy układy, które później prezentuje
na zawodach, oraz wybiera do nich muzykę.
Ulubioną konkurencją Mai jest solo freestyle. To w niej odnosi
największe sukcesy. W 2015 roku wywalczyła w Pradze mistrzostwo świata juniorów, a w tym zajęła drugie miejsce w zawodach
Wind Games w Hiszpanii.
Miłość do latania odkryła w wieku 10 lat. Wtedy bowiem zaliczyła pierwszy skok ze spadochronem. Jak przyznała niedawno
w jednym z wywiadów, fascynację tę zaszczepił w niej ojciec.
To on po raz pierwszy zabrał ją do tunelu aerodynamicznego,
co okazało się dla niej niesamowitym i ekscytującym przeżyciem. „Nigdy nie czułam się taka wolna i szczęśliwa jak w tamtym momencie. Od tamtej chwili wiedziałam już, że to jest coś,
co chcę robić w życiu. Teraz, za każdym razem, gdy wchodzę

do tunelu, doświadczam takiego samego poczucia wolności
i to wywołuje uśmiech na mojej twarzy” – opowiada.
Maja, która jako dziecko przez 6 lat trenowała także gimnastykę, nigdy nie myślała o lataniu w tunelu aerodynamicznym
jako o przyszłej profesji. Traktowała to jak hobby, coś, co jest
dla niej frajdą. Ostatnie sukcesy sprawiły jednak, że zmieniła
nieco swoje podejście. „Trenuję bardzo ciężko i chcę być jeszcze lepsza” – deklaruje. Zawodniczka już planuje kolejne starty.
Jej marzeniem jest zwycięstwo w Pucharze Świata. W tym roku
zajęła 4. miejsce w zawodach, które odbyły się w Warszawie.

Akrobacje w tunelu aerodynamicznym to niezbyt
znana dyscyplina w Polsce.
Dlatego Maja Kuczyńska
sama tworzy układy, które
prezentuje na zawodach

Jak sama mówi, Maja Kuczyńska trenuje,
żeby być jeszcze lepszą
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FOT. DAMIAN DEJA, ARCHIWUM PRYWATNE K. BURZEJ

Górska droga
Kolejnym sportowym entuzjastą, który odkrył swoją pasję
jako dziecko jest 17-letni Kajetan Burzej. Wielką miłością
ucznia LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie jest
wspinaczka górska. Zafascynował się nią w wieku 12 lat, gdy
zdobył tatrzańskie Rysy (2503 m n.p.m.). Jak przyznał kiedyś,
wejście na szczyt daje mu poczucie satysfakcji i spełnienia.
„To niezwykłe. Z takiej perspektywy inaczej spogląda się
na świat. Góry stały się moim drugim domem, zacząłem
w nich spędzać coraz więcej czasu. Z każdym kolejnym zdobytym szczytem utwierdzam się w przekonaniu, że tędy właśnie prowadzi moja droga”.
W życiu Kajetana bywały trudne momenty, takie jak zagrażająca jego kolejnym ekspedycjom operacja kolana w wieku 13 lat.
Jednak nie zniechęcił się. Mimo że ma dopiero 17 lat, odniósł już
sporo sukcesów, których mogłoby mu pozazdrościć wielu starszych i bardziej doświadczonych wspinaczy. W 2014 roku osiągnął Wielką Koronę Tatr – 14 najwyższych wierzchołków tego
pasma górskiego o wysokości ponad 8000 stóp, czyli powyżej
2438 m n.p.m. W kolejnym zdobył nazywany „Dachem Europy”
Mont Blanc (4810 m). W czerwcu 2016 stanął natomiast
na wierzchołku najpotężniejszego wzniesienia Kaukazu – Elbrusie (5642 m). Zamierzał wtedy wspiąć się także na niedaleki
Kazbek (5033,8 m), jego plany pokrzyżowała jednak błotna
lawina. Przygotowując się do górskich eskapad, w których
towarzyszy mu ojciec, Kajetan wędruje po Beskidach, ćwiczy
na ściankach wspinaczkowych, a także uprawia biegi, pływanie
oraz kolarstwo. Należy również do Klubu Wysokogórskiego.
Choć dopiero co wrócił z wyprawy na Kaukaz, nastolatek już
myśli o następnych. Tym razem jego celami będą m.in. Aconcagua (6962 m), inne szczyty Andów, a także Himalajów oraz
pozostałe wierzchołki wchodzące w skład Korony Ziemi.

Pasja nie pozwala
Kajetanowi
na bezczynność.
Po powrocie z jednej
wyprawy już planuje
drugą

Zdobywca
Wielkiej Korony Tatr
Wpław przez zatokę
Przepłynięcie wpław kilku lub kilkunastu kilometrów to
niezwykle trudne zadanie, wymagające nawet dla osób doświadczonych w tej dyscyplinie. Pokonanie takiego dystansu
na pełnym morzu, gdzie mogą panować zmienne warunki pogodowe i często jest się narażonym na silny wiatr czy wysokie
fale, jest tym bardziej godne podziwu. Niewielu śmiałków się
na to decyduje. Jednym z tych, którzy zmierzyli się z takim
wyzwaniem. jest Patryk Bochenek, 19-latek z Osielska.
W 2014 roku przepłynął Zatokę Pucką. Dystans niemal 10 km
przebył w rekordowym czasie... 2 godzin i 34 minut, czym
zadziwił wszystkich, w tym również i siebie. Poprzedni najlepszy wynik poprawił o ponad 3 godziny!
Wyczyn ten jest wyjątkowy, tym bardziej że Patryk, który niedawno skończył naukę w liceum i aktualnie prowadzi własną
działalność, organizując m.in. imprezy sportowe, zgłębił tajniki pływania zaledwie cztery lata wcześniej. Co godne podkreślenia, swoje osiągnięcie zadedykował chorym na raka
dzieciom. „Płynąc przez Zatokę Pucką, chciałem pokazać,
że warto walczyć ze swoimi słabościami i nigdy nie można
się poddawać. Jeszcze parę lat temu w ogóle nie potrafiłem
pływać, a jednak mi się udało. Trzeba wierzyć, że się uda”
– powiedział tuż po swoim sukcesie.
Patryk wywodzi się z rodziny, w której aktywność fizyczna zawsze odgrywała dużą rolę. Oprócz pływania, uprawia również piłkę nożną, sporty walki oraz jeździ na rolkach. „Sport uprawiałem, odkąd pamiętam. Jest on dla
mnie pasją, żeby nie powiedzieć życiem” – przyznaje.
Marzy o podjęciu kolejnych wyzwań. Chciałby m.in. przepłynąć wpław Zatokę Gdańską czy kanał La Manche. Na
przeszkodzie stoją jednak kwestie finansowe, brak funduszy na przygotowania i organizację tych przedsięwzięć.
Mamy nadzieję, że Patrykowi uda się przezwyciężyć
te trudności i zrealizować swoje cele.
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WADA DZIAŁA

DOPING
PATOLOGIĄ SPORTU
AFERA GONI AFERĘ. BALCO. ARMSTRONG. ASTMA. MELDONIUM.
DOPING TECHNOLOGICZNY. DOPING W ROSJI, W CHINACH I AZERBEJDŻANIE.
UFF! TRUDNO NADĄŻYĆ. MOŻNA ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE NIEDOZWOLONY
DOPING JEST DZISIAJ NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM SPORTU
MICHAŁ RYNKOWSKI
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Okres poprzedzający igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro należał do najbardziej burzliwych dla świata sportu. Przede wszystkim okazało się, iż państwo rosyjskie wspierało system dopingowy na szeroką skalę. Na dopingu było wielu lekkoatletów, a także
medalistów zimowych igrzysk w Soczi. Tak wynika z opublikowanego 16 lipca 2016 raportu niezależnej komisji śledczej działającej przy Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).
Rosyjska ruletka
Ten prawie 100-stronicowy dokument o mały włos nie doprowadził do całkowitego wykluczenia z udziału w igrzyskach
wszystkich rosyjskich sportowców. Zarzuty ujęte w omawianym
raporcie są niezwykle poważne i obciążają Federację Rosyjską,
Ministerstwo Sportu, Federalną Służbę Bezpieczeństwa oraz
środowisko sportowe z zawodnikami włącznie, chociaż w wielu
przypadkach ci ostatni nie mieli wyboru. Dla wielu z nich stosowanie dopingu to sprawa „być albo nie być”. Doping w Rosji stał się sprawą społeczną, bo sport wzmacnia wizerunek
Rosji na arenie międzynarodowej, tak ważny w polityce zagranicznej. Raport zapewne nie powstałby w tym kształcie, gdyby
nie osoba Gregorija Radczenkowa, byłego szefa laboratorium
akredytowanego przez WADA w Moskwie. W swoich zeznaniach
przedstawił on mechanizm tuszowania stosowania dopingu
przez rosyjskich sportowców, głównie polegający na zamianie
próbek zawierających zabronione substancje na te, które były
„czyste”. W proceder zaangażowani byli pracownicy Ministerstwa Sportu, decydujący, których zawodników należy skazać,
a których chronić. Zachowanie takich proporcji było ważne,
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by na wszelki wypadek mieć argumenty dla opinii publicznej
i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), że skutecznie działa mechanizm zwalczania dopingu.
Na zdecydowaną reakcję nie trzeba było długo czekać. Po upublicznieniu raportu WADA zawnioskowała do MKOl o niedopuszczenie
do udziału w zbliżających się igrzyskach olimpijskich rosyjskich
sportowców, z przekazaniem prawa do oceny czystości zawodników i startu w Rio międzynarodowym federacjom sportowym.
Mimo że niektóre organizacje sportowe nie dopuściły kilkunastu
sportowców i tak reprezentacja rosyjska była jedną z najliczniejszych podczas igrzysk. W dalszej części swojej decyzji MKOl
nie pozwolił na rywalizację pod flagą olimpijską m.in. Jelenie
Isinbajewej (rekordzistka w skoku o tyczce) oraz Julii Stiepanowej
(biegaczka na 800 m), która jest głównym świadkiem w rosyjskiej
aferze. To ona jako pierwsza zdecydowała się mówić o systemie
dopingowym (procedury stosowania i tuszowania dopingu przez
rosyjskich lekkoatletów), przez co musiała wyemigrować z Rosji
i przerwać karierę sportową. Tym samym MKOl zamknął drzwi
przed zawodnikami, którzy chcieliby przerwać zmowę milczenia
na temat dopingu, chcieliby oczyścić swoje imię i ducha sportu.
To dziwne, tym bardziej że w Rio mogliśmy zobaczyć Justina
Gatlina, dwukrotnego dopingowicza w biegu na 100 m, czy „hiperkoksiarza” Iwana Cichana w rzucie młotem. Pojawia się zasadnicze pytanie: czy MKOl podjął słuszną decyzję? Zdaniem
14 narodowych agencji antydopingowych, w tym polskiej, MKOl
nie wykorzystał danej mu szansy na podjęcie jasnych, jednoznacznych i radykalnych kroków, adekwatnych do skali patologii
stosowania dopingu wśród rosyjskiego środowiska sportowego.

FOT. SZYMON SIKORA, BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI, SHUTTERSTOCK

Pato(doping)logia
W Rio nie wystartowali głównie lekkoatleci i sztangiści rosyjscy.
Ten drugi sport staje w obliczu dużego zagrożenia – wykluczenia z programu igrzysk. Przy coraz skuteczniejszej wykrywalności substancji zakazanych w próbkach nawet sprzed 8 lat,
na pozytywnym wyniku wpadają medaliści z Pekinu i Londynu.
W sumie medale musiało oddać 45 sportowców. Są wśród nich
na przykład Ilia Ilina – złoty medalista w podnoszeniu ciężarów
z igrzysk olimpijskich z Pekinu oraz trzy chińskie sztangistki,
które w swoich kategoriach wywalczyły złota. Nigdy w przeszłości nie mieliśmy do czynienia z tak ogromną liczbą naruszeń przepisów antydopingowych ujawnioną po latach.
Dochodzi do absurdu, że medal po latach otrzymują ci, którzy po prostu nie byli badani, przy założeniu, że w pierwszej
kolejności bada się medalistów. Wyrachowane, czyli wyszukane sposoby dopingowania, a także skomplikowany system
przy zaangażowaniu wielu osób pozwala myśleć, że mamy do
czynienia z patologią. Trzeba też zdać sobie sprawę, że doping
ma różne wymiary. Kenijscy biegacze stosują doping (głównie
EPO) na potęgę, bo bieganie w ich biednym kraju daje zarobek
potrafiący utrzymać całą wioskę. W USA doping jest elementem kultury sukcesu, w Rosji – politycznym narzędziem, w Norwegii (leki przeciw astmie wśród norweskich biegaczy) wolą
przetrwania skandynawskiej tradycji.
Z polskiej perspektywy przed igrzyskami w Rio, oliwy do i tak
buchającego ognia dolała sprawa dotycząca stosowania substancji zabronionych przez Adriana i Tomasza Zielińskich. Polacy w historii igrzysk mają sporadyczne „wpadki”, wynikające
przede wszystkim z nieświadomości (wpadka na zanieczyszczonych odżywkach) lub na małej wiedzy o dopingu: jego szkodliwości dla życia i zdrowia oraz jego zagrożeń natury moralnej.
Konsekwencje ostatnich wydarzeń nie pozostaną bez echa.
Duża część narodowych agencji antydopingowych postuluje
wzmocnienie pozycji Światowej Agencji Antydopingowej oraz

Przed sezonem zimowym o dopingu dużo mówi się
w Norwegii, zwłaszcza po aferze związanej
z Therese Johaug (pierwsza z prawej)
wyposażenia jej w prawne instrumenty pozwalające na niedopuszczanie zawodników, których władze w niewłaściwy sposób
prowadzą walkę z dopingiem w sporcie. Patrząc na szerszy kontekst afer w FIFA, eksplozji przypadków stosowania dopingu,
niejasnych decyzji MKOl dotyczących wyboru miast gospodarzy kolejnych igrzysk olimpijskich wydaje się, iż świat sportu
znalazł się na zakręcie. Pozwoli mu z niego wyjechać podjęcie
zdecydowanych działań w postaci braku przyzwolenia dla jakichkolwiek patologii sportowych, takich jak doping, ustawianie
wyników sportowych czy przemoc w sporcie. Z drugiej strony
trzeba wzmocnić walkę z dopingiem w sporcie, wprowadzić
większą transparentność w działaniach MKOl oraz międzynarodowych federacji sportowych i na koniec trzeba promować i wprowadzać dobre praktyki w zarządzaniu sportem.
Jednym słowem, trzeba działać!

DOPING ODBIERA MEDALE
U TATIANY ŁYSENKO – PIERWSZEJ W RZUCIE MŁOTEM
NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W LONDYNIE (2012) – PO
CZTERECH LATACH WYKRYTO NIEDOZWOLONY DOPING,
CO OZNACZA, ŻE MUSI ODDAĆ SWÓJ MEDAL. TYM SAMYM
ANITA WŁODARCZYK ZOSTAŁA ZŁOTĄ MEDALISTKĄ
OLIMPIJSKĄ IGRZYSK W LONDYNIE! „TATIANA ŁYSENKO
MNIE OKRADŁA, ALE PODEJRZEWAŁAM TO OD DAWNA.
CIESZĘ SIĘ, ŻE PRZESZŁAM PO RAZ KOLEJNY DO HISTORII,
BO CHYBA NIKT W CIĄGU DWÓCH MIESIĘCY NIE ZDOBYŁ
DWÓCH ZŁOTYCH MEDALI OLIMPIJSKICH” – POWIEDZIAŁA
DLA TVP SPORT ANITA WŁODARCZYK. NASZA MISTRZYNI
PO IGRZYSKACH W RIO DE JANEIRO JUŻ WZNOWIŁA
TRENINGI I ZAPOWIADA, ŻE KOLEJNY SEZON
BĘDZIE RÓWNIE CIEKAWY JAK POPRZEDNI.

37 OLIMPIONIK

BŁĘDY UCZĄ

JĘZYKOWE FAULE
NIE SPOSÓB WYOBRAZIĆ SOBIE TRANSMISJI SPORTOWEJ BEZ KOMENTATORÓW
I EKSPERTÓW. ZAZWYCZAJ MAJĄ ONI BARDZO ROZLEGŁĄ, FACHOWĄ WIEDZĘ
NA TEMAT DYSCYPLINY CZY ZAWODNIKÓW I POTRAFIĄ PRZEKAZAĆ JĄ WIDZOWI.
CZĘSTO BUDUJĄ WYJĄTKOWĄ ATMOSFERĘ POZWALAJĄCĄ POCZUĆ WIELKIE EMOCJE.
DZIĘKI NIM WIĘCEJ WIDZIMY I ROZUMIEMY. NIESTETY, NIKT NIE JEST DOSKONAŁY
– DZIENNIKARZE SPORTOWI RÓWNIEŻ
MICHAŁ POLAKOWSKI
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Najczęściej wysuwanym w ich kierunku zarzutem są błędy językowe. Nie chodzi tu o lapsusy czy śmieszne przejęzyczenia, które
często wynikają ze stresu czy zwyczajnie – pośpiechu, nieuniknionego w przypadku komentarza na żywo, kiedy nie ma czasu na
precyzyjne zaplanowanie wypowiedzi. Znacznie gorsze jest użycie słów czy związków frazeologicznych w niewłaściwym kontekście czy wręcz nadawanie im znaczenia innego, niż rzeczywiście
mają. Na przykładach pokażemy, o jakie błędy sprawozdawców
nam chodzi. A ponieważ futbol jest najpopularniejszym sportem
i najczęściej goszczącym na telewizyjnych ekranach, to właśnie
błędy komentatorów meczów piłkarskich słyszymy najczęściej.
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki
– używane najczęściej w kontekście zatrudniania piłkarzy i trenerów w klubie, z którym byli już w przeszłości związani. Dziennikarze mawiają wówczas: „Jan Kowalski zdecydował się ponownie zagrać w Legii, choć mówi się, że nie wchodzi się dwa razy
do tej samej rzeki”. Brzmi to, jakby przykładowy Jan Kowalski
za nic miał ludowe mądrości, w myśl których nie powinno się
robić tego samego po raz drugi, podczas gdy sentencja „Niepodobna wejść dwa razy do tej samej rzeki”, autorstwa greckiego

Ponieważ futbol jest
najpopularniejszym
sportem, to właśnie
błędy komentatorów
meczów piłkarskich
słyszymy najczęściej
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filozofa Heraklita z Efezu, oznacza, że w życiu nie ma nic stałego.
Choćbyśmy po raz kolejny weszli do tej samej rzeki, to woda
w niej będzie już inna, a my doświadczamy innej sytuacji. Piłkarz czy trener, wracając do klubu, nie wchodzi więc drugi raz
do tej samej rzeki, ponieważ ów klub z pewnością w mniejszym
lub większym stopniu zmienił się przez czas jego nieobecności.
Pyrrusowe zwycięstwo
– tak najczęściej jest określany wygrany mecz, którego wynik nie
jest już w stanie poprawić ogólnej sytuacji drużyny w rozgrywkach. „Wisła wygrała z Pogonią 1:0, ale odpadła z Pucharu Polski
– wobec wyniku 0:3 w pierwszym spotkaniu było to tylko pyrrusowe zwycięstwo”. Ten związek frazeologiczny oznacza jednak
nie pozorny triumf bez ogólnego efektu, a wygraną odniesioną
kosztem tak wielkim, że może spowodować klęski w przyszłości.
Pochodzi od Pyrrusa, króla Epiru, który w III w. p.n.e. toczył wojnę z Rzymem. Wygraną bitwę pod Ausculum okupił ogromnymi
stratami w ludziach i sprzęcie, których nie sposób było uzupełnić. Pyrrus rzekł wówczas podobno: „Jeszcze jedno takie zwycięstwo, a będę zgubiony”. W rzeczywistości piłkarskiej określenie
to bardziej pasowałoby zatem do wygranego meczu, po którym
zespół dotknęła plaga kontuzji i kar dyscyplinarnych za nadmiar
żółtych kartek tak, że w kolejnych spotkaniach trener nie może
skorzystać z większości najlepszych zawodników.

FOT. SHUTTERSTOCK

Dzielić i rządzić
– komentatorzy lubią tym zwrotem określać bardzo dobrą grę
środkowego pomocnika, rozgrywającego, który często jest w posiadaniu piłki i umiejętnie nadaje podaniami odpowiedni kierunek akcji: „Imponuje mi dzisiaj postawa Nowaka – jest mózgiem
drużyny, dzieli i rządzi w środku pola”. Tymczasem „Dziel i rządź”
(od łacińskiego Divide et impera) to nazwa starej, mającej korzenie w czasach starożytnych, metody sprawowania rządów. Polega
ona na umyślnym wzniecaniu konfliktów i występowaniu w roli
arbitra – dzięki temu silniejszy jeszcze bardziej umacnia swoją
pozycję. Taktykę tę stosowali na terenach podbitych władcy starożytnego Rzymu, którzy antagonizowali między sobą poszczególne
prowincje. Przykłady możemy odnaleźć także w historii Polski,
choćby podczas zaborów, kiedy Austriacy podsycali konflikty między Polakami a Ukraińcami. Rola piłkarskiego rozgrywającego nie
ma z tym doprawdy nic wspólnego – chyba że umyślnie skłóciłby
dwóch rywali do miejsca w podstawowym składzie, dzięki czemu
jemu byłoby znacznie łatwiej o względy trenera.
Stanąć jak słup soli
– mówi się tak najczęściej o napastniku, który – świadom faktu,
że jest na pozycji spalonej – celowo przepuszcza piłkę, by umożliwić jej zagranie koledze. „Świetnie zachował się Malinowski
– stanął jak słup soli, dzięki czemu sędzia nie miał powodu, by
przerwać tę akcję, a do piłki doszedł będący na czystej pozycji
Iksiński”. Ten związek frazeologiczny powinien być natomiast
używany nie na określenie zamierzonego, wyrachowanego

Błądzić jest rzeczą ludzką,
a nie myli się tylko ten,
kto nic nie robi.
Warto jednak dbać
o językową poprawność
działania, a nagłego popadnięcia w bezruch z wrażenia bądź
przerażenia. Pochodzi on z Biblii. Żona Lota, uciekająca wraz
z mężem i dwiema córkami z zagrożonego zagładą miasta Sodoma, mimo ostrzeżeń Boga obejrzała się za siebie i zamieniła
się w słup soli. Boiskowym „słupem soli” możemy określić obrońcę, zaskoczonego podyktowaniem niesłusznego rzutu karnego
przeciw jego drużynie, na przykład po rzekomym zagraniu ręką,
w ostatniej minucie finałowego meczu rozgrywek.
Pojedynek jeden na jednego
– często stosowany pleonazm, czyli określenie, którego obie części mają to samo znaczenie, a przez to jedna z nich jest zbędna.
„Wiśniewski jest znakomitym dryblerem, w każdym meczu wygrywa wiele pojedynków jeden na jednego” – jak wskazuje sama nazwa, pojedynek nie może toczyć się na innych zasadach, niż tylko
jeden na jednego. Lepiej byłoby powiedzieć „wygrywa wiele pojedynków” lub „dobrze spisuje się w sytuacjach jeden na jednego”.
Handicap
– słowo stosowane przez wielu dziennikarzy jako „ułatwienie”:
„W 14. kolejce Ekstraklasy Zagłębie wykorzystało handicap
własnego boiska i pokonało Koronę”. Znaczenie tego słowa jest
jednak bardziej skomplikowane. Pochodzi od angielskiej gry
hazardowej „hand in cap” („dłoń w czapce”) i oznacza sztuczne wyrównanie szans poprzez utrudnienie zadania teoretycznie
lepszemu zawodnikowi. Tak jak w wyścigach konnych, gdy jeden z wierzchowców, plasujący się wyżej w rankingach, biegnie
z obciążeniem (handicapem), a drugi bez niego. O handicapie
w realiach piłkarskich można mówić na przykład w przypadku
Pucharu Polski – przepisy stanowią, że w pierwszych czterech
rundach, kiedy nie są rozgrywane rewanże, gospodarzem spotkania jest zawsze zespół występujący w niższej lidze. Konieczność
gry na wyjeździe jest handicapem dla wyżej notowanej drużyny.
Po przytoczonych przez nas przykładach nie można oczywiście wyciągać wniosku, że dziennikarze sportowi, a zwłaszcza
piłkarscy, co do zasady mają duże problemy z polszczyzną.
Wielu z nich posługuje się pięknym, kwiecistym językiem.
Jak wiadomo – błądzić jest rzeczą ludzką, a nie myli się tylko ten,
kto nic nie robi. Ponieważ jednak ich praca ma pewien aspekt
edukacyjny, warto dbać o językową poprawność, by kolejne
pokolenia telewidzów i kibiców wraz z wiedzą nie przejmowały
od dziennikarzy błędów językowych. Mówić trzeba z głową.
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ZDROWIE

SŁODKI CUKIER
– GORZKA PRAWDA
WSZYSTKO, CO SŁODKIE, JEST SMACZNE, ALE NA PEWNO KRZEPIĄCE NIE JEST.
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY NADUŻYWA CUKRU, W ZWIĄZKU Z TYM MY TAKŻE.
OD JEGO NADMIARU TYJEMY, CHORUJEMY I SZYBCIEJ SIĘ STARZEJEMY.
NIEWINNE SŁODKIE CHWILE ZMIENIAJĄ NASZE ŻYCIE I TO WCALE NIE NA LEPSZE
BARBARA FRĄCZEK
konsultant ds. żywienia sportowców
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najczęściej występują: glukoza i fruktoza. Wśród węglowodanów złożonych wyróżniamy związki: krótsze (tzw.
dwucukry, disacharydy), dłuższe (tzw. oligosacharydy, zbudowane z 4–10 cząsteczek cukrów prostych) i bardzo długie
(tzw. polisacharydy). Głównymi dwucukrami w żywności
są: sacharoza (buraki cukrowe), laktoza (mleko i przetwory mleczne) i maltoza (piwo, odżywki). Polisacharydami są
m.in. skrobia i różne frakcje błonnika.
Jak działa cukier
W dietetyce nie wszystkie węglowodany są określane pojęciem CUKRY. Do cukrów zalicza się monosacharydy i disacharydy, które są szybko przyswajalne, mają słodki smak i... złą
sławę. Często mają wysoki indeks glikemiczny, czyli są szybko wchłaniane z przewodu pokarmowego do krwi i w krótkim
czasie dostarczają dużo energii „cukrowej”, co jest korzystne
np. w czasie i po zakończeniu wysiłku fizycznego. W innych
sytuacjach jest to niekorzystne, gdyż nadmiar „łatwej” energii

FOT. SHUTTERSTOCK

Na półkach sklepowych jest wiele smacznych i ładnie opakowanych produktów. Producenci dokładają starań, abyśmy przywiązywali się do konkretnych jogurtów, gotowych
przetworów i napojów. Mają na to prosty sposób – cukier.
Ten składnik dodany do produktu czyni go atrakcyjniejszym
dla naszego mózgu, bo to on potrzebuje czystej energii
do pracy, ale także wysyła sygnał, że cukier jest OK. Niestety,
jego ilość oraz jakość ma duże znaczenie dla naszego zdrowia.
Warto ze zrozumieniem czytać etykiety spożywcze, bo spore
ilości cukru możemy znaleźć również w produktach, w których
się tego nie spodziewamy.
Węglowodany, cukry, cukrowce, sacharydy – z chemicznego punktu widzenia to synonimy określające związki
organiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu, (stosunek H:O = 2:1; podobnie jak w cząsteczce wody).
Na podstawie budowy chemicznej wyróżniono: cukry
proste (monosacharydy) i złożone (składające się z cukrów prostych). Spośród monosacharydów w żywności

w krótkim czasie nie może być wykorzystany i zostaje odłożony w organizmie (najczęściej jako tkanka tłuszczowa). Słodki
smak cukrów sprawia przyjemność i łagodzi napięcia, gdyż
w czasie wchłaniania cukru uwalnia się dopamina, zwana
hormonem szczęścia.
Tyle o pozytywnych stronach cukru. Negatywnych jest
znacznie więcej, co potwierdzają liczne badania. Nadmierne
spożywanie cukru sprzyja próchnicy zębów (jest pożywką
dla bakterii) oraz istotnie zwiększa ryzyko zachorowania
na cukrzycę i choroby układu krążenia. Cukier może działać jak narkotyk, gdyż aktywuje te same obszary mózgu co
kokaina i pobudza ośrodek nagrody w mózgu, podobnie jak
inne substancje psychoaktywne. Dieta bogata w cukier zwiększa ryzyko depresji, może także zaburzać funkcje poznawcze
i utrudniać uczenie się. Nadmiar cukru wpływa na zaburzenia
metabolizmu, wzrost ciśnienia tętniczego oraz poziomu cholesterolu i triglicerydów we krwi. Nadmierne spożywanie
fruktozy wpływa na zwiększenie masy ciała, między innymi
poprzez zaburzenia w odczuwaniu głodu i sytości. Fruktoza
nasila wydzielanie greliny, która pobudza apetyt (nie wpływa
natomiast na wydzielanie insuliny i leptyny, które hamują apetyt). Zaburzenia w produkcji tych hormonów mogą zwiększać
spożycie wysokokalorycznych posiłków i powodować przyrost
tkanki tłuszczowej, prowadząc do nadwagi i otyłości. Ponadto
fruktoza jest prawie w całości metabolizowana w wątrobie,
co powoduje jej obciążenie i nasila ryzyko stłuszczenia
i zwłóknienia wątroby. Fruktoza może także reagować z aminokwasami i białkami, tworząc tzw. końcowe produkty glikacji
białek, sprzyjające starzeniu się organizmu, a szczególnie skóry.
Które cukry są najgorsze? Tak zwane cukry dodane, czyli dodawane do żywności: glukoza, fruktoza i sacharoza, a szczególnie syrop glukozowo-fruktozowy (izoglukoza). W jakich
produktach spożywczych występują te cukry, zwane „trucizną XXI wieku”? Glukoza i fruktoza naturalnie występuje
w owocach i przetworach owocowych oraz miodzie, a sacharoza w cukrze stołowym. Są także dodawane do żywności
w celu poprawy smaku, konsystencji lub koloru i znajdują się
w licznych produktach (ciastka, desery, lody, soki, napoje gazowane, energetyzujące i sportowe, mleka smakowe, jogurty

Zgodnie z zaleceniami
żywieniowymi, cukry
powinny dostarczać
tylko 10% energii
w ciągu dnia
owocowe, przetwory owocowe, herbatki instant, keczup, majonez, gotowe dressingi sałatkowe, lekarstwa, sosy, marynaty, mięsa, wędliny i inne). Stąd wniosek, że nawet nie jedząc
słodyczy, można spożywać duże ilości cukru.
Cukier powoduje nadwagę
Ile cukru spożywa młody i dorosły Polak? Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi, cukry powinny dostarczać tylko 10% energii
w ciągu dnia. Dla przykładu to 45 g (9 łyżeczek) przy zapotrzebowaniu energetycznym 1800 kcal. Łatwo to sprawdzić, odczytując dane z etykiety produktu, ile znajduje się w nim cukru
(np. mały słodki batonik: 24 g, a pół litra soku wieloowocowego to
aż 50 g). Z raportów wynika, że dzieci i młodzież spożywają go
dwa razy więcej, niż jest zalecane. Warto zwrócić uwagę, że ponad 40% cukru dostarczanego z dietą pochodzi ze słodkich napojów (popularny litrowy napój gazowany to 100 g cukru). Polak
rocznie spożywa 42 kg cukru, bo 74% produktów spożywczych
zawiera cukier ukryty pod różnymi nazwami.
Czy należy zatem wyeliminować cukier z diety? A może wystarczy
go ograniczyć? Cukier sam w sobie nie jest zły. Zabójcą i narkotykiem staje się dopiero przy nadmiernym spożyciu. Aby temu
zapobiec, należy:
– kontrolować spożycie owoców,
– ograniczyć spożycie wyrobów cukierniczych, napojów słodzonych, gotowych dań, wysokoprzetworzonych produktów i cukrów dodanych (szczególnie syropu glukozowo-fruktozowego),
– produkty zbożowe jasne (oczyszczone) zamienić na razowe,
pełnoziarniste,
– pić wodę mineralną oraz samodzielnie przygotowywać sosy
sałatkowe, koktajle typu shake, lody itp.

OSTROŻNIE Z CUKREM!
DZIENNA NORMA SPOŻYCIA CUKRU WG ŚWIATOWEJ
ORGANIZACJI ZDROWIA (WHO) TO:
– 36 G (9 ŁYŻECZEK) DLA MĘŻCZYZN
– 20 G (5 ŁYŻECZEK) DLA KOBIET
– 12 G (3 ŁYŻECZKI) DLA DZIECI
1 ŁYŻECZKA TO 5 G CUKRU.

NADMIERNE SPOŻYCIE CUKRU POWODUJE:
– NOWOTWORY, CUKRZYCĘ I CHOROBY SERCA
– ZMĘCZENIE, TRUDNOŚCI Z ZASYPIANIEM,
BÓLE GŁOWY
– PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ
– OTYŁOŚĆ I POGORSZENIE KONDYCJI
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WARTO OGLĄDAĆ

DLA LUDZI Z CHARAKTEREM
TWARDY CHARAKTER MA KTOŚ, KTO POTRAFI HISTORII SPOJRZEĆ W OCZY.
KTO NIEZŁOMNIE WSPINA SIĘ NA SZCZYT. KTO PRZEZ LATA NIE UGINA SIĘ
POD CIĘŻAREM OPINII PUBLICZNEJ, KTO MA ŚMIAŁOŚĆ BYCIA SOBĄ!
KATARZYNA DEBERNY

ZWYCIĘZCA
(REŻ. STEPHEN HOPKINS, 2016)
To film o człowieku z charakterem. Film o kimś, kto miał
marzenia, dążył do osiągnięcia sportowego sukcesu.
Jesse Owens – czterokrotny złoty medalista olimpijski
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na 100, 200, 4x100 m i w skoku w dal. Czarnoskóry Amerykanin, którego kariera sportowa wpadła w sam środek politycznych sporów związanych z możliwym bojkotem igrzysk
w Berlinie w 1936 roku przez USA.
Owens pokonywał trudności nie tylko sportowe, jak trud
treningu, szlif techniki biegu, zmaganie się z czasem,
ale także takie, które były znakiem dziejów. Rasizm.
To zjawisko zmieniło Amerykę i pogłębiło różnice etniczne.
Na tyle silne, że kolor skóry Owensa i jego szybkie nogi stały
się narzędziem propagandowym przed igrzyskami i podczas
igrzysk. Dylematy moralne: „jeśli pojadę do Berlina i przegram, to udowodnię, że naziści mieli rację” oraz „jeśli nie
pojadę, to wygram z rasizmem w USA”, obciążały go jako
zawodnika w tym najważniejszym olimpijskim starcie.
W 1936 roku igrzyska olimpijskie po raz pierwszy zostały w takim stopniu wykorzystane przeciwko czystej idei
sportu. Miały pokazać światu monumentalność III Rzeszy.
Były upolitycznione na wyłączność nazizmu. Ale Owens na
szczęście miał kogoś, o kim historia nie zawsze wspomina,
poza sentencją Owensa, która przeszła do historii: „mój
trener mówił mi, że liczy się tylko zwycięstwo nad samym
sobą”. Trener to przewodnik sumienia Owensa, niezależny,
nowatorski, energiczny, zasadniczy, ofiarnie oddany lekkoatletyce. Wierzy w niego i czyni go zwycięzcą nad samym
sobą i nad ideologią zła.
Film, oparty na solidnej amerykańskiej konstrukcji o narodzinach amerykańskiego superbohatera, przeżywa się bardzo pozytywnie, poznając dodatkowo dobrze opowiedzianą
historię przyjaźni Owensa z Lutzem Longiem – niemieckim
skoczkiem w dal. Ten film to po prostu obowiązkowa pozycja
kibica sportowego!

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

„Mój trener mówił mi,
że liczy się tylko
zwycięstwo nad
samym sobą”

PRZED METĄ
(REŻ. STEVE JAMES, 1997)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

„Kiedy biegam, tworzę dzieło sztuki” – to słowa amerykańskiego biegacza długodystansowego Steve'a Prefontaine'a,
który ustanowił wiele rekordów USA oraz brał udział
w igrzyskach olimpijskich w Monachium (1972) w finale
na 5000 m, zajmując 4. miejsce. To był dla niego cios. Otrząsnął się, dojrzał i szykował się do igrzysk w Montrealu, ale...
To jeden z takich filmów, którego sekwencje ogląda się
w myślach jeszcze przez kilka dni. Żadna klatka filmowa ani
żadne zdanie pomiędzy bohaterami nie są próżne. Jak w biegu bohatera, nie ma zmarnowanej sekundy. Sceny dopełniają
się, kształtując poznanie bohaterów przez widza. W tym filmie dojrzewają charaktery. Ściera się osobowość młodego,
niepokornego chłopaka z mądrym, choć trochę cynicznym
trenerem Billem Bowermanem. Ich różne podejście do biegania, pragmatyczne – trenera oraz pełne wiary w siebie
– Steve'a, odzwierciedlają rozmowy przy lemoniadzie, takie,
których dzisiaj się nie usłyszy. Bo o sporcie trzeba myśleć
głęboko, sięgać ducha i znaczenia – tak wydaje się mówić
młody zawodnik. Sam Steve szlifuje swój charakter na bieżni i podczas treningów. Jednak w tym filmie nie zobaczymy
mozołu pracy, potu, zmęczenia – typowych sekwencji treningowych amerykańskiego kina z fajną muzyczką w tle. Steve
wierzył, że talent to mit, że wiara to cud, że wszystko zależy
od woli, że sport nie jest błahy. Nigdy nie mógł doczekać się
finiszu. „Chcę pobiec tak, aby na mecie wygrał ten, kto miał
więcej odwagi”. Cieszył go za każdym razem ten akt męstwa
biegu ponad miarę.
Film także odrobił lekcję z edukacji olimpijskiej. Sprawnie
operuje maksymami olimpijskimi „Citius-Altius-Fortius” oraz
wprowadza trudne pojęcie „ekecheirii”, pokoju bożego ze
starożytnej Grecji. Podczas igrzysk w Monachium miał miejsce atak terrorystyczny na izraelskich sportowców, w wyniku
którego prawie wszyscy zginęli. Film nie omija tego wątku,
wykorzystując go do podkreślenia, że sport ma siłę pokojową, a terror jest pospolitym aktem politycznym.

To obraz spójny w każdej
klatce filmowej, do samego
finiszu przepełniony postacią
Steve’a Prefontaine’a
Ten obraz powinni zobaczyć wszyscy, którzy lubią biegać, jak również ci, którzy myślą, że mają charakter do
sportu. Smaczkiem projekcji jest architektura stadionu
w Monachium oraz wątek narodzin marki obuwniczej Nike.
Film jest spójny w każdej klatce filmowej, do samego finiszu
przepełniony postacią Steve’a Prefontaine'a. Kto ma odwagę
go obejrzeć?

W tym filmie
zobaczymy dużo
więcej niż typowe
sekwencje treningowe
amerykańskiego kina
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WARTO CZYTAĆ

POKONAĆ WŁASNE SŁABOŚCI
Z JEDNEJ STRONY POCHWAŁA
ZESPOŁOWOŚCI, Z DRUGIEJ – PODZIW DLA
INDYWIDUALIZMU, KTÓRY POMAGA CIĄGLE
SIĘ DOSKONALIĆ I WYGRYWAĆ Z SAMYM
SOBĄ. PREZENTOWANE PRZEZ NAS KSIĄŻKI
ŁĄCZY JEDNO – OPISUJĄ MIŁOŚĆ DO SPORTU
I SIŁĘ, JAKĄ DAJE NAM ŻYCIOWA PASJA
KATARZYNA DEBERNY

JESTEŚMY
JEDNĄ DRUŻYNĄ
(PKOl, WYD. FALL, 2016)
Konkurs PKOl na opowiadania olimpijskie im. Jana Parandowskiego organizowany jest od 1989 roku. Zawsze
bierze w nim udział kilka setek dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Po każdej edycji konkursu wydawana jest książka z najlepszymi utworami. W tym
roku również ukazała się kolejna książka z opowiadaniami
laureatów. Trzeba przyznać, że to lektura dodająca otuchy.
Zabiera czytelnika w świat pozytywnych wibracji, jest emocjonująca, radosna, pomimo że wielokrotnie tematem opowiadania jest jakaś tragedia, która odmienia losy bohatera.
Ale nawet ona nie staje mu na przeszkodzie, aby dalej uprawiać sport. Chodzi też o to, by zacząć uprawiać sport! Młodzi pisarze doceniają wartości, takie jak przyjaźń, szacunek,
fair play. Te wartości stają się nadrzędne wobec wygranej...
za wszelką cenę. Okazuje się, że rodzinne tradycje sportowe
można zawsze docenić i mogą być one napędem do uprawiania sportu. W nim chodzi o kształtowanie charakteru,
a dopiero potem o zwycięstwo. Postawa mistrza to taka,
o tym przekonują wszyscy autorzy, która przyjmuje błąd
lub przegraną jako element doskonalenia się, z uznaniem
dla wysiłku sportowego innej osoby. „Jesteśmy jedną drużyną”
to przejmująca lektura, która powinna być czytana przed
lekcjami WF albo na przerwach w szkole. Żeby nie zdradzać
tematów opowiadań, po prostu polecam książkę, dostępną
w wersji elektronicznej na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego www.olimpijski.pl. Dodamy, że można również tą samą
drogą dotrzeć do wcześniejszych wydań, m.in. do „Sztafety
pokoleń” (2015) i „Radości biegania” (2014).

44 OLIMPIONIK

To lektura dodająca
otuchy. Zabiera
człowieka w świat
pozytywnych wibracji

KUKUCZKA

FOT. SHUTTERSTOCK, MATERIAŁY PRASOWE

(DARIUSZ KORTKO, MARCIN PIETRASZEWSKI, AGORA 2016)

Legendarny taternik, alpinista, himalaista, sportowiec.
Jako drugi na świecie Jerzy KUKUCZKA zdobył wszystkie
14 ośmiotysięczników w rekordowym czasie – 8 lat.
W 1988 roku został odznaczony przez MKOl Srebrnym Orderem
Olimpijskim. Uważał wspinanie za twórczość i rywalizację.
W trudnych czasach dla Polski i Polaków podbijał świat.
Był bardzo ambitny, pracowity i niezłomny w dążeniu do celu.
Książka przedstawia człowieka, który nadał kierunek wspinaniu się na najwyższe szczyty, wytyczaniu nowych tras, tłumaczył, jak rozumieć góry. Dzięki bogatemu zbiorowi zdjęć, fragmentom dziennika Kukuczki, opowieściom kolegów i faktom
zebranym przez autorów, książka do ostatniej strony próbuje
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie się wspinają.
Kukuczka w szkole był najlepszy na lekcjach wychowania
fizycznego. Jako bardzo młody chłopak biegał najszybciej,
dźwigał ciężary. Ciągle mierzył się ze swoimi słabościami,
wyznaczając granice swoich sił. Gdy pojawia się szansa, rzuca

Kukuczka był
orędownikiem wspinania
się na czysto, czyli
bez butli z tlenem

rower i trykot ciężarowca w kąt i wyrusza do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, by dla wspinania się i gór (jeszcze niewysokich) całkowicie stracić głowę.
Książka często pisana jest krótkimi zdaniami. Wiele może znaczyć bowiem jedno słowo, które może zmieścić się w oddechu
wspinacza, gdy wyrusza z ostatniej bazy na szczyt. Słowo za słowem. Krok za krokiem. Kukuczka był orędownikiem wspinania
się na czysto, czyli bez butli z tlenem w stylu alpejskim. To była
wielka wartość w świecie ludzi, którzy zawsze w góry wyruszali,
by odkryć wyższe wartości, mierzyć się z duchowością.
Zginął 24 października 1989 roku na Lhotse w Nepalu, na wysokości 8300 m n.p.m. Od tamtego czasu za każdym razem
jesteśmy poruszeni, gdy o Kukuczce czytamy nowe książki,
jego dzienniki i razem z nim odkrywamy tajemnicę gór.
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W SŁUŻBIE EDUKACJI

OLIMPIJSKIE LATO W MIEŚCIE
KAŻDA OKAZJA DO ZDOBYWANIA
WIEDZY, DOŚWIADCZENIA LUB NOWYCH
UMIEJĘTNOŚCI JEST DOBRA I NALEŻY
JĄ WYKORZYSTAĆ. A JUŻ TYM BARDZIEJ,
GDY JEST SZCZEGÓLNA...

Uczestnicy „Olimpijskiego lata w mieście”
z bawełnianymi torbami, na których
sami namalowali koła olimpijskie

KATARZYNA DEBERNY
W czasie, gdy w sierpniu trwały igrzyska olimpijskie w Rio de
Janeiro, dla dzieci spędzających wakacje w Warszawie zorganizowano tygodniowe zajęcia pod hasłem „Olimpijskie lato w mieście”.
Przez pierwsze dni prezentowane były dyscypliny olimpijskie,
spośród których wybrano szermierkę, żeglarstwo oraz łucznictwo. Ale przede wszystkim dzieci z warszawskich szkół podstawowych oraz osoby indywidualne mogły poznać historię igrzysk
olimpijskich opowiadaną przez zaproszonych specjalistów.
Atrakcją każdego z tych spotkań była możliwość sprawdzenia
swoich sił w walce szermierczej, klarowaniu żagli i wiązaniu
węzłów żeglarskich oraz w strzelaniu do tarczy z łuku. Ponadto uczestnicy interpretowali symbol olimpijski (własnoręczne
malowanie kół olimpijskich na bawełnianych torbach) oraz kibicowali Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w Rio de Janeiro.
Ostatnie dwa dni poświęcone były omawianiu wartości olimpijskich, takich jak przyjaźń, szacunek i dążenie do doskonałości, ale również poznanie znaczenia symboli olimpijskich,
czyli kół olimpijskich i znicza olimpijskiego. Zajęcia miały
charakter warsztatowy i praktyczny.
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Kto by nie chciał
fotki z mistrzem
olimpijskim
Tomaszem
Majewskim?

Z małą pomocą uda się
trafić nawet w środek tarczy

Każda torba została
przyozdobiona
olimpijskimi
symbolami

FOT. PKOl

Wspólne zdjęcie z wioślarskim brązowym
medalistą z Barcelony Kajetanem Broniewskim

Nikt nie nauczy lepiej
wiązać węzłów
od żeglarskiej
mistrzyni! Katarzyna
Deberny i jej mali
uczniowie
Dla tych dzieci
to był wyjątkowy
olimpijski tydzień!

Dariusz Goździak, złoty medalista olimpijski
w pięcioboju nowoczesnym, prezentuje swój medal
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AKCJA POMOC

O LUDZIACH
ŚWIADCZĄ CZYNY
WARTO POMAGAĆ POTRZEBUJĄCYM. TO NIE PODLEGA DYSKUSJI. POMAGAĆ MOŻNA
JAKO WOLONTARIUSZ, MATERIALNIE, CZASAMI WYSTARCZY PO PROSTU ROZMOWA.
W NIEKTÓRYCH SYTUACJACH MOŻNA POSTĘPOWAĆ SUBTELNIE, W INNYCH POTRZEBA
REAGOWAĆ SZYBKO, SZCZEGÓLNIE GDY W GRĘ WCHODZI RATOWANIE ŻYCIA...

Dyskobol Piotr Małachowski, srebrny medalista olimpijski
z Londynu (2012) i Rio de Janeiro (2016), zdobył się na piękny
gest. Medal wywalczony podczas igrzysk w Brazylii przekazał
na cele charytatywne i zaprosił do udziału w jego licytacji.
Na odzew nie trzeba było długo czekać i dzięki szczodrości
Dominiki i Sebastiana Kulczyków zebrano pieniądze na leczenie 3-letniego Olka, cierpiącego na nowotwór oka.
Nasz dyskobol, mocarz o gołębim sercu, już wcześniej dał
się poznać jako wrażliwy i wspaniałomyślny człowiek. Z potrzeby dzielenia się z innymi przekazał na cele dobroczynne wszystkie swoje statuetki zdobyte w lekkoatletycznej
Diamentowej Lidze. Trzy „diamenty”, każdy o wartości 40 tys.
złotych, zmieniły czyjeś życie na lepsze. Także samego darczyńcy, który jak mówi, nie zastanawia się w obliczu potrzeby natychmiastowej pomocy i jest przekonany o tym,
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że w życiu nie chodzi tylko o to, żeby brać. Bez takich gestów
życie byłoby płytkie. Mimo że trofea wiele dla niego znaczą,
stać go na to by się nimi podzielić. Trener Małachowskiego,
Witold Suski, mówi o nim: „Chłopak o złotym sercu. Zawsze
się wszystkim dzielił, jak miał 15 lat i jak ma 33. Nic go nie
zmienia, żadne sukcesy i medale”. Jego przyjaciele określają
go człowiek-dusza i doceniają, że zawsze można na niego
liczyć i nigdy nie odmówi pomocy.
Warto się zastanowić, co my możemy zrobić dla innych. Tym
bardziej że pomagając, również zyskujemy. Najcenniejsza jest
wdzięczność i radość ludzi. Każde wsparcie innej osoby daje
nam nowe przeżycia i pozwala czegoś nauczyć. Bezinteresowna pomoc jest bardzo ceniona i potrzebna. Postawa naszego
mistrza jest dowodem na to, że można promować pozytywne
wartości również poprzez ducha olimpizmu.

FOT. BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

IWONA MARCINKIEWICZ

ZRÓB TO SAM

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

FOT. ADRIAN STYKOWSKI

Nazwa może trochę zmylić, bo wcale tych pytań nie wymyślił
Marcel Proust, autor „W poszukiwaniu straconego czasu”. Zdarzyło się, że dwukrotnie na zasadzie zabawy, odpowiedział
na pytania anonimowego kwestionariusza. Ponieważ był znanym
pisarzem, szybko do kwestionariusza przylgnęło jego nazwisko.
Zachęcamy do przeniesienia tej zabawy w Wasze kontakty towarzyskie, pytania do wykorzystania znajdziecie w naszym kwestionariuszu, możecie też ułożyć własne, bo mają one otwartą
formułę. Tymczasem powiększamy olimpionikowe grono gwiazd
sportu, które odpowiedziały na zadane im pytania...
Wojciech Makowski podczas igrzysk paraolimpijskich w Rio
de Janeiro zdobył srebrny medal na 100 m stylem grzbietowym
w kategorii S11 (pływacy z niepełnosprawnością narządu wzroku). Ma 24 lata i jest pozytywnie zakręcony na punkcie sportu
i życia. Autor (W.A.M) teledysku „Czas igrzysk” z udziałem wielu
paraolimpijczyków, który można zobaczyć na portalu YouTube.

1

Główna cecha mojego charakteru:
zawziętość, samodyscyplina, optymizm,
systematyczność

7

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

2

Co cenię najbardziej u przyjaciół:
lojalność i odwzajemnianie
przyjaźni,
którą się obdarzamy

8

Kiedy kłamię:
kiedy muszę

9

Słowa, których nadużywam:
jestem głodny, zjadłbym coś,
ale jaja

3

Moja główna wada:
kłopot z wyrażaniem emocji

4

Moje ulubione zajęcie:
tworzenie i nagrywanie rapu

5

Moje marzenie o szczęściu:
dom przy lesie zamieszkany
z kobietą mojego życia

6

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
latanie samolotem

13

Moja dewiza:
skoro inni mogą, to dlaczego ja nie?

14

Dar natury, który chciałbym posiadać:
poruszanie przedmiotami telepatycznie

15

Obecny stan mojego umysłu:
płynny i wolny

16

Błędy, które najłatwiej wybaczam:
popełnione niechcący

10

Ulubieni bohaterowie literaccy:
Jason Bourne, Stanisław Grzesiuk

17

11

Ulubieni bohaterowie życia codziennego:
moi najbliżsi (dziewczyna, rodzice
i kilku przyjaciół)

Największy sukces:
udowodnienie sobie, że można zrobić coś,
czego samemu się po sobie nie spodziewało

18

Porażka jest wtedy, gdy...:
przegrywa się bez walki

12

Czego nie cierpię ponad wszystko:
spóźniać się i zaniedbywać swoich
obowiązków
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KRZYŻÓWKA

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

SPRAWDŹ SWOJE SIŁY!
JEŚLI UWAŻNIE PRZECZYTAŁEŚ CAŁEGO „OLIMPIONIKA”,
ŻADNE HASŁO NIE SPRAWI CI TRUDNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rodowici mieszkańcy Rio
sport kenijskiego mistrza olimpijskiego Kipchoge Keino
jeden ze sportów, który od 2020 roku będzie w programie igrzysk
olimpijskich
miasto-gospodarz Igrzysk XXXII Olimpiady w 2020 roku
w tym tureckim mieście odbędzie się XIII Zimowy Olimpijski Festiwal
Młodzieży Europy
pierwszy udokumentowany zwycięzca biegu na dystansie jednego
stadionu podczas Igrzysk I Olimpiady w 776 r. p.n.e.
sędziowali starożytnym olimpijczykom
dzielnice Rio de Janeiro, w których mieszkają najbiedniejsi

9. „cukry proste” inaczej
10. wyrównywanie szans przez stworzenie korzystnych warunków
słabszemu zawodnikowi
11. zagrożenie dla współczesnego sportu
12. imię mistrzyni olimpijskiej i rekordzistki świata w rzucie młotem
z Igrzysk XXXI Olimpiady Rio 2016
13. singapurski pływak, który na dystansie 100 m (styl motylkowy)
wywalczył złoty medal, pokonując w finale igrzysk w Rio swojego idola
Michaela Phelpsa
OPRACOWAŁA MAGDALENA GARLEJ

HASŁO:
1

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CO, GDZIE, KIEDY,

CZYLI OLIMPIJSKIE IMPREZY SPORTOWE DLA MŁODZIEŻY!

W SPORCIE MŁODZIEŻY DZIEJE SIĘ CORAZ WIĘCEJ. MAJĄC KILKANAŚCIE LAT, MOŻNA
RYWALIZOWAĆ W OLIMPIJSKIM DUCHU W RÓŻNYCH ZAWODACH SPORTOWYCH.
W ROKU 2017 ODBĘDĄ SIĘ OLIMPIJSKIE FESTIWALE MŁODZIEŻY EUROPY
EYOF (z ang. European Youth Olympic Festival) to pomysł
Jacques’a Rogge’a, byłego prezydenta MKOl w latach 2001–2013.
Organizowane są przez Europejski Komitet Olimpijski i odbywają się od 1991 roku. Początkowo nosiły nazwę Olimpijskich Dni
Młodzieży. Zawody odbywają się co dwa lata i mają swoją letnią
i zimową edycję. Program Festiwalu wzorowany jest na ceremoniale olimpijskim, a jego głównymi celami są olimpijska edukacja
dzieci i młodzieży, promocja zasad fair play, tolerancji, solidarności oraz wzajemnego zrozumienia i przyjaźni. W zawodach bierze
udział młodzież w wieku 14–18 lat.

FOT. SHUTTERSTOCK

OLIMPIJSKI FESTIWAL MŁODZIEŻY EUROPY 2017
edycja

miasto

termin

zimowa

Erzurum (Turcja)

11–18.02.2017

letnia

Györ (Węgry)

23–29.07.2017

YOG (z ang. Youth Olympic Games), czyli Młodzieżowe
Igrzyska Olimpijskie odbywają się w cyklu czteroletnim,
rywalizują w nich sportowcy w wieku 14–18 lat. Młodzieżo-

we igrzyska przede wszystkim promują radosny styl życia,
wartości sportowego rozwoju człowieka, poznawanie świata
i kultur, a także zdrowy styl życia. Oprócz współzawodnictwa młodzież uczestniczy w bogatym programie warsztatów
kulturalno-edukacyjno-naukowych, spotkaniach z olimpijczykami i wycieczkach krajoznawczych. Każda narodowa
ekipa ma swojego „Młodego Ambasadora”, który jest dobrym
duchem drużyny, promuje wartości olimpijskie, dzieli się
własnymi doświadczeniami, aktywizuje i integruje zawodników, zachęca do nawiązywania nowych, międzynarodowych
przyjaźni. Pierwsze letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie
odbyły się w Singapurze (2010), a edycja zimowa miała miejsce w Innsbrucku (2012). Pomysłodawcą YOG jest również
Jacques Rogge.
MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
edycja

miasto

termin

letnia

Buenos Aires (Argentyna)

1–12.10.2018

zimowa

Lozanna (Szwajcaria)

10–19.01.2020
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OFERTA
EDUKACYJNA
POLSKIEGO
KOMITETU
OLIMPIJSKIEGO

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

lekcja dla przedszkolaków:

„Maskotka olimpijska Twoim przyjacielem”

lekcje dla szkół podstawowych i gimnazjalnych:
„Fair Play i Ty”
„Olimpijczycy wczoraj i dziś”

lekcje dla szkół gimnazjalnych i licealnych:

„Dopingowi NIE”
„Od starożytnych do nowożytnych igrzysk olimpijskich”
„Rozrywka bogów, czyli jak zrodziła się idea olimpijska”

oraz:

Spotkanie z olimpijczykiem
Film o tematyce sportowej w kinie „Sport Screen”
Wybrane propozycje z powyższej oferty będą realizowane
w czasie do 1,5 godziny.

Rezerwacja spotkań

Grupy (do 50 osób) można zgłaszać telefonicznie lub e-mailem z minimum
14-dniowym wyprzedzeniem.
W Centrum Olimpijskim siedzibę ma Muzeum Sportu i Turystyki ze stałą
ekspozycją „Dzieje sportu polskiego i olimpizmu”. Po uzgodnieniu terminu
z Muzeum (22 56 03 786) można połączyć zwiedzanie z powyższą ofertą PKOl.

Kontakt:
Magdalena Garlej
tel. 22 56 03 745
kom. 500 026 905
e-mail: mgarlej@pkol.pl

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

