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Rok 2012 będzie dla światowego sportu kolejną szczególną datą – jest 
to przecież rok Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie. Już po raz trzeci 
stolica Wielkiej Brytanii będzie gospodarzem olimpijskich zmagań. 
Pierwsze londyńskie igrzyska odbyły się w roku 1908, kolejne w 1948,  
do tego kalendarium dojdzie jeszcze rok 2012. Igrzyska będą trwały od 
27 lipca do 12 sierpnia. Londyn do tegorocznej imprezy przygotował 
się bardzo starannie. Wybudowano wiele nowych obiektów sportowych,  
w tym stadion olimpijski, a wokół niego olimpijski park. Miasto  
szykuje się też na przyjazd kibiców z całego świata. I to podwójnie,  
bo dwa tygodnie po igrzyskach – od 29 sierpnia do 9 września 
– w Londynie odbędą się Igrzyska Paraolimpijskie.

Nie wiadomo jeszcze, jak duże będą obie polskie reprezentacje, ale  
atmosferę igrzysk, i to wśród Rodziny Olimpijskiej, będzie można poczuć 
już wcześniej, na 13. Pikniku Olimpijskim, który w tym roku 
– pod hasłem „LONDYN WZYWA” – odbędzie się 26 maja. Miejscem tej 
wspaniałej sportowo-rekreacyjnej imprezy będzie tradycyjnie żoliborski 
Park Kępa Potocka, w pobliżu Centrum Olimpijskiego w Warszawie, na 
którą wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim serdecznie wszystkich 
zapraszamy. Ruszamy o godz. 12.00 i bawimy się do 18.30.  

Piknik Olimpijski będzie dobrą rozgrzewką przed drugą niezwykłą 
imprezą – piłkarskim EURO 2012. Mecz inauguracyjny już 8 czerwca  
na Stadionie Narodowym. Poza Warszawą gospodarzami rozgrywek 
będą też Gdańsk, Poznań i Wrocław, a po stronie ukraińskiej Kijów, 
Lwów, Charków i Donieck. Rozpalone emocje kibiców nie zdążą na  
pewno ostygnąć po EURO, bo wtedy do igrzysk olimpijskich pozostaną  
niespełna trzy tygodnie…

I właśnie niezapomnianych wrażeń z kibicowania bądź uczestniczenia 
we wszystkich tych imprezach życzymy Wam wraz z tym wydaniem  
„Olimpionika”!
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Five o’clock 
czyli olimpijska 
herbatka 
w Londynie 
Po raz trzeci w historii 
igrzyska olimpijskie 
zostaną rozegrane 
w Londynie. Jest to 
jedyne miasto na świecie, 
które dostąpiło takiego 
zaszczytu. W Londynie 
pojawili się swego czasu 
zawodnicy, którzy 
zdobywali złote medale 
i do dziś miłośnicy sportu 
snują o nich wspomnienia. 
Ich wyczyny są na miarę 
olimpijskiej maksymy 
Citius – Altius – Fortius 
(szybciej, wyżej, silniej)...

 1908 – historia maratonu  
i przeciąganie liny
w 1908 roku igrzyska olimpij-

skie nabierały jeszcze rozpędu po 
ich inauguracji w roku 1896 (ate-
ny) oraz po dwóch nieudanych 
pod względem organizacyjnym  
igrzyskach w paryżu (1900 ) i  st. 
louis (1904). Baron pierre de co-
ubertin, wskrzesiciel nowożytnych 
igrzysk, dokładał wszelkich starań, 
aby rozreklamować je na całym 
świecie, podnieść ich rangę oraz 
poprawić organizację. Brytyjczy-
cy w pełni rozumieli jego dążenia 
i po raz pierwszy o igrzyskach mó-
wiło się, że było to ogólnoświa-
towe święto sportu. początkowo, 
igrzyska 1908 roku miały odbyć 
się rzymie, ale wybuch wulkanu 
wezuwiusz zmienił plany. londyn 
wydawał się najlepiej przygotowa-
nym miastem do takiej nieoczeki-
wanej zamiany miejsc. 

londyńskie igrzyska znacząco 
wpłynęły na historię maratonu. 
królowa brytyjska aleksandra za-
życzyła sobie, aby start do biegu 
odbył się pod zamkiem w windso-
rze, a meta naprzeciwko loży kró-
lewskiej na stadionie olimpijskim. 
dystans z 40 kilometrów urósł 
więc do 42 kilometrów i 195 me-
trów. w 1924 roku został zatwier-
dzony jako oficjalny dystans mara-
tonu olimpijskiego. 

Finisz londyńskiego maratonu 
przeszedł do historii. na stadion 
jako pierwszy wbiegł włoch Do-
rando Pietri. Był zmęczony do 
tego stopnia, że nie wiedział gdzie 
biec. tłum skierował go do mety, 
a on podążył we wskazanym kie-
runku słaniając się na nogach 
i upadając kilka razy. poruszeni 
tym dramatem organizatorzy i sę-
dziowie wzięli go pod ręce i prze-
prowadzili przez linię mety. drugi 
na mecie zawodnik – amerykanin 
John Hayes złożył protest i po-
mimo całej sympatii dla pietriego, 
musiano go uwzględnić. Jednak za 
swój wysiłek włoch został nagro-
dzony specjalnym pucharem z rąk 
królowej aleksandry. Jest to szcze-

gólna sytuacja w historii sportu, 
kiedy zdyskwalifikowany zawod-
nik, swoją postawą przysłonił zwy-
cięzcę. i dzisiaj bardziej pamięta się 
nazwisko pietri niż hayes.  czter-
dzieści lat później, podczas igrzysk 
w 1948 roku, stadion w milczeniu 
obserwował dramat Belga Entien-
ne’a Gailly, który także do mety 
próbował dotrzeć resztką sił. Je-

1908
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dynie samotne okrzyki z trybun 
uprzedzały, aby nie pomagać ma-
ratończykowi. nikt nie odważył 
się mu pomóc, by nie odebrać mu 
zwycięstwa. Belg padał na bieżnię, 
wstawał i szedł dalej. dał się wy-
przedzić dwóm zawodnikom, ale 
medal zdobył, w dobrym brązo-
wym kolorze.

na igrzyskach w 1908 roku 
wystartowały reprezentacje z 23 
państw – w sumie 2035 spor-
towców. organizatorzy po raz 
pierwszy zaproponowali paradę 
wszystkich zawodników pod-
czas ceremonii otwarcia igrzysk 
i wówczas odbyła się ona na whi-
te city stadium. to był ogromny 
stadion. mieścił tor kolarski, bież-

nię, 100-metrowy basen pływacki 
i oczywiście boisko. 

do nietypowych konkurencji 
tamtych igrzysk należało między 
innymi przeciąganie liny. sprzecz-
ką zakończyła się rywalizacja dru-
żyn amerykańskiej i brytyjskiej. 
według komentatorów: „angli-
cy przeciągnęli amerykanów jak 
chłopców”. pokonani uznali, że 
stało się tak, bo anglicy mieli nie-
przepisowe buty z kolcami. ci z ko-
lei potwierdzili, że jest to oficjalny 
strój liverpoolskiej policji, którą re-
prezentują. a jeśli ich rywale sobie 
tego życzą, to w następnej próbie 
mogą startować w skarpetkach. 
obrażeni amerykanie wycofali się 
z zawodów. 

zresztą, sprzeczki angielsko 
– amerykańskie zdarzały się wte-
dy często. Bieg na 400 metrów 
również przyniósł kontrowersje. 
zawodnik z usa Wyndham Hal-
swelle zabiegł drogę Brytyjczyko-
wi Johnowi Carpenterowi, który 
nie mógł w związku z tym zafini-
szować. domagał się powtórzenia 
biegu, ale amerykanin się obraził 
i nie stanął do powtórnego startu. 
Jest to jedyny walkower w olimpij-
skiej historii biegów. 

Gazety chętnie opisywały wsze-
lakie sensacje. wiadomości roz-
chodziły się po całym świecie jak 

gorące bułeczki. i była to w zasa-
dzie jedyna korzyść tych sporto-
wych sporów. 

wyjątkową postacią tych 
igrzysk był też amerykanin Ray-
mond Ewry. zabłysnął już na 
dwóch poprzednich igrzyskach,  
a i londyńskie były dla niego zwy-
cięskie. kibice wielbili go za wyjąt-
kową skoczność oraz podziwiali 
jego wolę do uprawiania sportu. 
Jako chłopiec chorował na polio 
i lekarze nie dawali mu dużej szan-
sy na to, że będzie kiedyś chodzić. 
ewry pokonał chorobę ćwicze-
niami, zdobył 8 złotych medali 
olimpijskich (1900, 1904 i 1908) 
w skoku w dal z miejsca, w trój-
skoku z miejsca i w skoku wzwyż 
z miejsca. 

 1948 – zatopek  
i pokój dla świata
londyńskie igrzyska w 1948 

roku były pierwszymi, które odbyły 
się po ii wojnie światowej. sztafe-
ta z ogniem olimpijskim z olimpii 
podążała na wembley z przesła-
niem pokoju dla świata. w tych 
igrzyskach nie mogli startować 
zawodnicy z niemiec – które były 
agresorem z 1939 roku oraz Ja-
ponii – która jeszcze nie podpisała 
pokojowego paktu, a więc nadal 
była wrogiem anglii. 

fo
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Raymond Ewry (USA)

John Mark (Wlk. Brytania),
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to były zarazem radosne i smut-
ne olimpijskie zmagania. wiele ekip 
straciło swoich zawodników pod-
czas wojny. anglia była również 
dotknięta zniszczeniami, bezrobo-
ciem, a gospodarka dopiero powo-
li dźwigała się po wojennym spu-
stoszeniu. amerykanie przywieźli 
na igrzyska pół statku handlowego 
prowiantu, w tym prawie 100 ton 
mięsa. dotarły też inne dary – duń-
czycy dostarczyli wagon kolejowy 
kurzych jaj, holendrzy 100 ton 
owoców, czesi wodę mineralną. 
igrzyska odbyły się pod hasłem: 
„nieważne jest zwycięstwo, liczy 
się udział”. 

„za-to-pek! za-to-pek!” – tak 
skandowała publiczność na we-
mbley, gdy Emil Zatopek z cze-
chosłowacji, o dwanaście sekund 
pobił olimpijski rekord w biegu na 
10 000 metrów. wpisał się do hi-
storii nie tylko dlatego, że łącznie 
w swojej karierze zdobył 8 medali 
olimpijskich, ale także za charak-

terystyczny styl biegania. z dale-
ka widać było jego podskakującą, 
łysiejącą głowę, kołyszące się na 
boki ramiona, z których wyrastały 
długie ręce. stały grymas na twarzy 
i wywieszony język, który miał niby 
zdradzać bezgraniczne zmęczenie. 
a kiedy rywale wyprzedzali go, on 
po chwili wyprzedzał ich z niespo-
tykaną lekkością, nie pozostawiając 
złudzeń, kto jest najlepszy. opraco-
wał interwałowy sposób biegania, 
który przyniósł mu pierwszy złoty 
medal. pierwszych 400 metrów 
biegł szybciej, zwalniał na następ-
ne 100 metrów, potem znów przy-
spieszał i znów zwalniał. w ten 
sposób wybijał z rytmu swoich 
przeciwników. w połowie dystansu 
biegł już do mety samotnie.  

początkowo na igrzyskach olim-
pijskich nie było miejsca dla ko-
biet. pierre de coubertin obawiał 
się, że sport w wykonaniu pań nie 
będzie wystarczająco widowisko-
wy. z czasem jednak sportsmenki 

udowodniły, jak bardzo się mylił. 
w 1908 roku kobiety startowały 
już w łucznictwie, a w 1948 roku 
rywalizowały między innymi w lek-
koatletyce, szermierce, jeździec-
twie i pływaniu. Gwiazdą tych 
igrzysk została gospodyni domowa 
z holandii – Fanny Blankers-Koen, 
matka dwójki dzieci, która zdoby-
ła 4 złote medale w biegu przez 
płotki na 80 metrów, w sztafe-
cie 4x100 metrów, w biegach na 
100 i 200 metrów.  w 1908 roku 
w londynie wystartowało 36 ko-
biet, czterdzieści lat później – bli-
sko 400. 

2012 – londyn po raz trzeci
w tym roku po raz trzeci lon-

dyn będzie gościć najlepszych 
sportowców świata. na stadionie 
white city (z roku 1908) aktual-
nie rozgrywane są wyścigi hartów. 
a jedna z ulic w Białej dzielnicy 
nosi imię doranda pietri. wembley 
(z roku 1948) zostało przebudo-
wane w 2002 roku. na igrzyska 
olimpijskie londyn 2012 wybu-
dowano wiele nowych obiektów, 
ale na przykład triathlon rozgry-
wany będzie w hyde parku, który 
słynny jest od zawsze z wolności 
słowa. na igrzyskach wystąpią re-
prezentacje z 205 krajów – 10 500 
zawodników w 26 konkurencjach, 
zostanie rozdanych ponad 4000 
medali.   

igrzyska w 1908 roku zostały 
udokumentowane przez kinemato-
grafów – braci pathe. w 1948 roku 
brytyjska telewizja zrealizowała już 
kolorowy dokument o igrzyskach. 
o roli telewizji nie trzeba dzisiaj 
wspominać. ale w przeddzień 
igrzysk roku 2012 już powstał film 
asifa kapadiego, szanowanego 
reżysera, pod tytułem „odyssey”, 
mówiący o powiązaniach londy-
nu i sportu. igrzyska w londynie 
to wydarzenie, którego nie wolno 
przegapić. Już wkrótce przekona-
my, jak w dobie współczesnych 
mediów, zapiszą się one w historii 
światowego olimpizmu…

Kasia Deberny

1908
1948

Dorando Pietri (Włochy)

Bieg na 80 m przez płotki 
z Fanny Blankers-Koen 

(Holandia) 
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Konkurs plastyczny „Moje 
Igrzyska Olimpijskie” skie-
rowany był do uczniów szkół 

podstawowych, a konkurs „W dro-
dze do Londynu 2012” do uczniów 
szkół gimnazjalnych. Patronat ho-
norowy nad konkursami objął Mi-
nister Edukacji Narodowej, Minister 
Sportu i Turystyki oraz Związek Pol-
skich Artystów Plastyków – Okręg 
Warszawski. Partnerem w konkursie 
„W drodze do Londynu” była rów-
nież londyńska szkoła Greig City 
Academy. Obydwa przedsięwzięcia 
miały na celu propagowanie warto-
ści olimpijskich, szerzenie zasad fair 
play nie tylko w sporcie, ale i w życiu 
codziennym, pogłębienie wiedzy 
o igrzyskach, promowanie aktyw-
ności sportowej i artystycznej oraz 
ukazanie związków kultury i sztuki 
ze sportem. 

Moje Igrzyska Olimpijskie
w konkursie „moje igrzyska 

olimpijskie” dzieci miały przygo-
tować prace plastyczne nawiązu-
jące do  igrzysk. konkurs cieszył 
się ogromnym zainteresowa-
niem. nadesłano ponad 600 prac 
z 76 szkół reprezentujących całą 
polskę. twórczość była na bardzo 
wysokim poziomie i jury konkur-
su miało naprawdę ciężki orzech 
do zgryzienia, by wybrać pięć 
równorzędnych dzieł w dwóch 

Igrzyska olimpijskie 
w Londynie w sztuce 
dzieci i młodzieży
W związku ze zbliżającymi się Igrzyskami XXX Olimpiady 
w Londynie, Polski Komitet Olimpijski ogłosił pod koniec 
września 2011 roku dwa konkursy dla dzieci i młodzieży. 
Poznajmy ich laureatów... 

kategoriach: uczniów klas I–IV 
i uczniów klas V–VI. Jednym 
z podstawowych kryteriów oce-
ny prac była samodzielność wy-
konania pracy plastycznej przez 
ucznia oraz oryginalne i indywi-
dualne podejście do tematu kon-
kursu. 

ceremonia wręczenia nagród 
odbyła się 17 lutego, w centrum 
olimpijskim. uroczystość otwo-
rzyła Irena Szewińska, multi-
medalistka igrzysk olimpijskich, 
obecnie wiceprezes polskiego 
komitetu olimpijskiego i członki-
ni międzynarodowego komitetu 
olimpijskiego, która pogratulo-
wała młodym artystom uzdolnień 
plastycznych i sportowego spoj-

rzenia na otaczający świat. dy-
rektor muzeum kultury Fizycznej 
i sportu w moskwie, Jelena Istia-
gina Jelisewa zaproponowała, iż 
chętnie wystawi prace młodych 
plastyków w moskiewskim mu-
zeum. uroczystość miała bardzo 
rodzinny charakter. laureatom 
towarzyszyli rodzice, nauczyciele, 
szkolne koleżanki i koledzy. mło-
dzi twórcy, z rumieńcami na twa-
rzach, odbierali dyplomy i nagro-
dy z rąk ireny szewińskiej, która 
każdemu uścisnęła dłoń i życzyła 
sukcesów w życiu artystycznym 
i sportowym. ceremonia zakoń-
czyła się wspólną fotografią, któ-
ra z pewnością będzie pamiątką 
na całe życie.

Nagrody wręcza Irena Szewińska
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Finałowe plakaty  „W drodze do Londynu 2012”

W drodze do Londynu
konkurs „w drodze do londy-

nu” składał się z dwóch etapów.  
pierwszy polegał na stworze-
niu plakatu promującego igrzy-
ska XXX olimpiady w londynie. 
każda ze szkół mogła nadesłać 
tylko 3 plakaty. z całej polski na-
desłano 187 prac ze 130 szkół. 
tu również prace były na bardzo 
wysokim poziomie i jury obrado-
wało bardzo długo zanim wy-
brało finałowe plakaty. w końcu 
29 grudnia 2011 jury wybrało 6 
prac, które zakwalifikowały ma-
cierzyste szkoły do finału. 

Finał konkursu odbył się 29 
marca 2012, w centrum olim-
pijskim im. Jana pawła ii. składał 
się on z dwóch etapów: konkursu 
wiedzy olimpijskiej i testu spraw-
ności. rozpoczął się punktualnie 
o godzinie 12:00. każda drużyna 
miała po 4 zawodników: 2 dziew-
czynki i 2 chłopców. z zespołami 
przyjechali kibice, którzy dzielnie 
dopingowali i wspierali swoje ze-
społy.

w pierwszej części zawodnicy 
odpowiadali na 10 pytań z 4. ka-
tegorii: 
1. igrzyska starożytne, 
2. polska na igrzyska olimpijskich  
3. olimpijskie konkursy sztuki 
4. olimpijski londyn

po pierwszym etapie prowa-
dziła szkoła z nekli (18 pkt.). 

Aleksandra GŁOWACKA 
‒ Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków, Nekla

Patrycja SUPERCZYŃSKA 
‒ Gimnazjum nr 53, 
Bydgoszcz

Wiktoria SZEWCZYK ‒ Publiczne 
Gimnazjum nr 7 im. M. Kopernika, 
Łódź

Grzegorz BILKA - Gimnazjum nr 10  
z Oddziałami Dwujęzycznymi,  
Wrocław

tuż za nią był kalisz pomorski  
(17,5 pkt.), a trzecie miejsce zaj-
mowało gimnazjum z Bydgosz-
czy (14 pkt.). 

drugim etapem były testy 
sprawnościowe, czyli:
1.  wyścigi na ergometrach  

na dystansie 200 m
2. szermierz
3. skakanki
4. rycerz

największe emocje wzbudziły 
wyścigi na ergometrach wioślar-
skich, które prowadził Kajetan 
Broniewski, nasz brązowy me-
dalista olimpijski w wioślarstwie. 
sala konferencyjna w centrum 
olimpijskim zmieniła się w pro-
fesjonalny tor wioślarski. konku-
rencji towarzyszył ogromny wysi-
łek, pot i gromki doping kibiców. 
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po ergometrach prowadził kalisz 
pomorski (22,5 pkt.), druga była 
nekla (20 pkt.), a Bydgoszcz na 
trzecim miejscu (18,5 pkt.). 

kolejnym zadaniem były trzy 
zabawy sprawnościowe prowa-
dzone przez Tadeusza Staniszew-
skiego z akademii wychowania 
Fizycznego Józefa piłsudskiego 
w warszawie. pierwszą konkuren-
cją był „szermierz”. sprawność ta 
była spokojniejsza, ale wymagała 
od zawodników perfekcyjnego 
skupienia i dokładności. Jeden 
z zawodników drużyny miał na 
głowie maskę szermierczą i mu-
siał łapać na szpadę plastikowe 
obręcze, które rzucali mu pozo-
stali zawodnicy z trzech różnych 
odległości. po tej sprawności 
nadal prowadził kalisz pomorski  

(25 pkt.). na drugie miejsce wy-
sunęła się nekla (24 pkt.), a na 
trzecie miejsce wskoczyła łódź. 

po konkurencji „skakanki” pro-
wadziła nekla (28 pkt.), drugie 
miejsce ex aequo (26 pkt.) miały 
Bydgoszcz i kalisz pomorski, za-
raz z nimi plasował się wrocław  
(23,5 pkt.). o wygranej miała więc 
zadecydować ostatnia konkuren-
cja  – „rycerz”. trzech zawodników 
z drużyny kierowało czwartego  
(z zasłoniętymi oczami) do pa-
chołka z balonikiem, który powi-
nien być jak najszybciej strącony. 

po podliczeniu punktów emo-
cje sięgnęły zenitu. na pierwszym 
miejscu znalazły się ex aequo 
dwie szkoły: Bydgoszcz i kalisz 
pomorski, które zdobyły po 
32 pkt., nekla miała 31 pkt., 

Simona LORENC  
‒ Gimnazjum nr 2, 
Mielec

Martyna GABRYCH ‒ Gimnazjum  
im. M. Skłodowskiej-Curie,  
Kalisz Pomorski

a wrocław i łódź po 25,5 pkt.  
o zwycięstwie zatem miała zade-
cydować dogrywka. drużyny po-
nownie odpowiadały na pytania 
z wiedzy o igrzyskach. z tej rywa-
lizacji zwycięsko wyszli zawodni-
cy z Gimnazjum nr 53 z Bydgosz-
czy. to oni cieszyli się wygraną 
i to im Andrzej Kraśnicki, pre-
zes polskiego komitetu olimpij-
skiego, wręczył główną nagrodę  
– wyjazd do londynu.

no cóż, następne letnie igrzy- 
ska olimpijskie odbędą się za 
cztery lata w rio de Janeiro. 
może tam pkol też wyśle kolej-
nych zwycięzców swoich olim-
pijskich konkursów dla dzieci 
i młodzieży… 

Magdalena Dębska fo
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Nigdy się 
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 Gdzie ostatnio startowałeś?
w styczniu startowałem w sze-

ściu mityngach: w cottbus (5. miej-
sce z wynikiem 5,60 m - przyp.red), 
w Bordeaux (1.‒ 5,72), w Bydgosz-
czy (pedro’s cup 1. ‒ 5,72), doniec-
ku (7. ‒ 5,62), lille (2. ‒ 5,62), w mi-
strzostwach polski w spale, gdzie 
z wynikiem 5,60 m zająłem 1. miej-
sce. to był dość gęsty sezon halo-
wy, który właśnie się zakończył.  

A jak jest z tym sezonem na hali? 
Wybieracie sobie zawody, na któ-
rych chcecie startować, czy startu-
jecie, jak leci…

startujemy gdzie możemy. 
chciałem startować na hali i wyko-
rzystać wszystkie możliwości jakie 
były. szykowałem formę na wyso-
kość 5,72 m i to się udało. hala jest 
specyficzna. żeby skakać wysoko 
trzeba obiegać długi rozbieg, a ja 
miałem na to mało czasu. ćwiczy-
łem taki rozbieg tylko dwa tygo-
dnie. w sezonie letnim, który jest 
za pasem, są na to dwa miesiące. 
dlatego też skaczę wyżej.

Jakie są najważniejsze różnice 
między skokami na hali i na sta-
dionie?

na stadionie przede wszystkim 
są zmienne warunki atmosferycz-
ne. Jest wiatr, może być deszcz. 
może się skakać albo lepiej, albo 
gorzej. Jeżeli jest wiatr w plecy, 
jest ciepło, to wtedy skacze się 
lepiej, niż na hali. ten wiatr po-
maga. Jeśli są gorsze warunki, 

Rozmowa z Łukaszem MICHALSKIM,  
aktualnym mistrzem Polski w skoku o tyczce.

Teraz rusza sezon letni. Co dalej?
wróciłem właśnie z rpa, gdzie 

przygotowywaliśmy się w ciepłych 
warunkach, takich jak lubię. po-
między wyjazdami nie było nawet 
chwili przerwy. po mistrzostwach 
polski pojechałem na obóz do 
szczyrku, gdzie zamiast tyczki mia-
łem trening ogólnorozwojowy. 
teraz szlifujemy formę w Bydgosz-
czy. Jeżeli chodzi o ten konkretny 
sezon, to zacznie się on wcześnie. 
walczymy o minimum kwalifi-
kacyjne na igrzyska w londynie. 
trzeba skoczyć 5,72 m. a więc nie 
jest to taka wysokość, którą moż-
na pokonać bez przygotowania. 
naszym docelowym startem jest 
finał igrzysk i na niego chcemy być 
gotowi odpowiednio wcześniej.

Musicie więc formę przygotować 
podwójnie. Nie jest to łatwe.

zgadza się. ale jest to też szan-
sa dla mocniejszych zawodników, 
lepszych, którzy skaczą regularnie 
te same wysokości. słabsi zrobią 
minimum, ale na igrzyskach mogą 
już wysoko nie skoczyć. dlatego 
chcemy te 5,72 skoczyć od razu 
i ze spokojną głową przygotowy-
wać olimpijską formę. 

Jaki jest Twój rekord życiowy? 
w zeszłym roku na mistrzo-

stwach świata w daegu skoczyłem 
5,85 m, co dało mi 4. miejsce. 

To bardzo nietypowe, że studiu-
jesz medycynę, bardzo trudny 
kierunek, i jeszcze uprawiasz 
sport na światowym poziomie. 
Wziąłeś na ten rok urlop dzie-
kański. Ale jak to robisz, że przez 
ostatnie lata godziłeś sesję z za-
wodami?

szedłem na trening, wracałem 
i musiałem się uczyć. to było ta-
kie moje zwyczajne życie. treningi 
miałem popołudniu lub o 6 rano. 
nie było tragedii. wcale nie było 
tak, że nie miałem czasu na przy-

wiatr w twarz i deszcz, to wtedy 
wszyscy marzymy, żeby wrócić na 
halę. i wspominamy, jak to było 
dobrze zimą. 
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jemności. raczej chodziło o dobre 
rozplanowanie dnia. najgorszy był 
tylko pierwszy rok, kiedy nie wie-
działem czego się uczyć i jak się 
uczyć. a kolejne lata nabrały roz-
pędu, chociaż podczas sesji była 
nerwówka. chodziłem wówczas 
niewyspany, na treningach mi nie 
wychodziło. ale się udawało. przy-
najmniej nigdy się nie nudziłem.

Twój tata jest Twoim trenerem, 
a jednocześnie trenerem ka-
dry. Jako tata bardziej pcha Cię  
w stronę sportu czy nauki?

tata zawsze powtarzał mi, że 
najważniejsza jest nauka. a potem 
ewentualnie sport, jeśli znajdę na 
niego czas. mistrzem olimpijskim 
czy świata można zostać jedne-
go dnia. a następnego dnia może 
zdarzyć się kontuzja, która wyeli-
minuje zawodnika ze sportu. wte-
dy ratuje tylko wykształcenie. to 
zapewnienie sobie przyszłości. 

Na czym polegają treningi tycz-
karza?

treningi tyczkarza są bardzo 
różnorodne. na treningach raczej 
niewiele skaczemy. dużo czasu 
poświęcamy na bieganie, na ćwi-
czenia ogólnorozwojowe i akro-
batyczne. trenujemy na siłowni 
i kształtujemy siłę z ciężarkami 
lub z obciążeniem własnego ciała. 
lubię ćwiczenia z tyczką. to jest 
piękno tej konkurencji. przychodzi 
się na trening i zawsze robimy coś 
innego. a nie, że przychodzę na 
trening i mówię: „znowu biega-
nie” i tak 300 dni w roku. tyczkarz 
codziennie robi coś innego. w tej 
konkurencji nudzić się nie można.

Niech to stwierdzenie będzie 
podsumowaniem naszej rozmo-
wy. Dziękuję.

rozmawiała 
Kasia Deberny

Z tyczką skakali już starożytni Grecy…
Korzeni skoku o tyczce można doszukać się już w starożytnej Grecji. Na Krecie 
wykorzystywano długie tyczki do przeskakiwania byków. Celtowie wykorzystywali 
tyczki przy skoku w dal.  
Do skoków w górę zaczęto używać tyczki około 1775 r. w Niemczech. Pierwsze 
zawody w skoku o tyczce rozegrano około 1850 r. – używano wówczas ciężkich 
jesionowych tyczek, a technika pokonania porzeczki przypominała bardziej  
wspinaczkę niż skok.

W 1889 r. w Amerykanie wprowadzili nową metodę uchwytu tyczki  
i wprowadzili technikę pokonania poprzeczki nogami do góry i twarzą do niej.

Od 1896 r.  skok o tyczce jest dyscypliną olimpijską.
W 1900 r. zawodnicy zaczęli używać lekkich bambusowych tyczek, potem  

wprowadzono tyczki aluminiowe, następnie stalowe i wreszcie w latach 60.  
nadeszła era elastycznych tyczek z włókna szklanego.

Polacy największe sukcesy olimpijskie zanotowali: na igrzyskach olimpijskich 
w Montrealu (1976), gdzie Tadeusz Ślusarski zdobył złoty medal i w Moskwie (1980), 
na których Władysław Kozakiewicz zdobył złoty medal, a Tadeusz Ślusarski srebrny.



pierwszy olimpijski konkurs 
w tej niezwykłej dyscypli-
nie odbył się w 1912 roku 

w sztokholmie. ostatni raz me-
dale rozdano zaś w londynie 
w 1948 roku. polacy na tym polu 
zdobyli w sumie osiem medali, 
w tym dwa w literaturze: złoty 
medal Kazimierza Wierzyńskie-
go za zbiór wierszy „laur olimpij-
ski” w amsterdamie w 1928 roku 
oraz brązowy Jana Parandow-
skiego za powieść historyczną 
„dysk olimpijski” na igrzyskach 
w Berlinie w 1936 roku. 

pozostałe medale polacy zdo-
byli w następujących dziedzinach: 
Władysław Skoczylas (brąz, am-
sterdam 1928, za cykl akwarel 
„plakaty”), Józef Klukowski (zło-
to, los angeles1932, za rzeźbę 
„wieńczenie zawodnika”), Jani-
na Konarska (srebro, los ange-
les1932, za grafikę „narciarze”), 
ponownie Józef Klukowski (sre-
bro, Berlin 1936, za rzeźbę „pił-
karze”), Stanisław Ostoja-Chro-
stowski (srebro, Berlin 1936, za 
drzeworyt „korweta”) i Zbigniew 
Turski (złoto, londyn 1948, za 
„symfonię olimpijską”). tym ra-
zem przyjrzyjmy się bliżej nagro-
dom w dziedzinie literatury… 

 „Ja jestem z lotu ptaka” 
‒ olimpijczyk Kazimierz 
Wierzyński
kazimierz wierzyński był poetą 

i sportowcem. w szkole biegał 

Medaliści słowa
W tym roku obchodzimy stulecie Olimpijskich 
Konkursów Sztuki i Literatury. Pomysłodawcą zmagań 
artystów na olimpijskiej arenie w pięciu dziedzinach: 
architektury, muzyki, malarstwa, rzeźby oraz literatury 
był Pierre de Coubertin, „ojciec” nowożytnych igrzysk. 
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na 100 i 200 metrów. próbował 
także sił w biegach na dłuższe 
dystanse. ale szczególnie polu-
bił piłkę nożną. wiersz wierzyń-
skiego – „mecz footballowy”, zy- 
skuje na aktualności w świetle 
wydarzenia, którym żyją dzisiaj 
polacy, czyli euro 2012. wy-
obraźmy sobie: „półkole trybun 
płonie niczym aureola, i jak wiel-
ka tęsknota za zwycięską sławą 
tętni okrzyk stadionu: gola, gola, 
gola!” przecież każdy kibic piłkar-
ski wykrzykuje wersy tego wier-
sza. tylko trochę inaczej… 

wierzyński zaczął pisać wier-
sze, które złożyły się na tom „laur 
olimpijski” w 1924 roku, kiedy na 
igrzyskach w paryżu swoje wiel-

kie sukcesy odnosił długodystan-
sowiec – paavo nurmi. ten tom 
wierszy jest kroniką postaci i wy-
darzeń. skok o tyczce poeta przy-
równuje do śmiałego lotu ikara, 
a bieg sprintera jest rzeźbiarskim 
studium starożytnego artysty. 
w latach 20. ubiegłego wieku 
igrzyska były jeszcze bliskie sta-
rożytnym ideałom. współzawod-
nictwo było istotą igrzysk. Boha-
terów bieżni i ringu wierzyński 
ukazał jako antycznych herosów. 

„laur olimpijski” jest też za-
pisem wewnętrznych przeżyć 
najlepszego poety wśród spor-
towców i, jak o nim mówiono, 
najlepszego sportowca wśród 
poetów. wiersze „oddech” oraz 
„100 m” wyciszają szum rzeczy-
wistości, koncentrują uwagę na 
głębokości i tempie oddechu 
biegacza, obserwują ruch i rytm 
ludzkiego ciała. ciała, które dzięki 
tej poezji nie jest tylko maszyną, 
organizmem zdolnym zwyciężać. 
ale może zwyciężać właśnie dla-
tego, gdyż jest w nim poezja.

wiersze, które powiodły ka-
zimierza wierzyńskiego ku zwy-
cięstwu na igrzyskach w am-
sterdamie, były ochoczo czytane 
w całym kraju. nawet ci, którzy 
nie interesowali się literaturą, za-
częli rozmawiać o poezji jak wiel-
cy znawcy. z pewnością „laur…” 
zmienił polskę, zmienił świat. 

Kazimierz Wierzyński
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żaden polski tom wierszy nie po-
wtórzył już takiego sukcesu i ża-
den nie zdobył powszechnego 
rozgłosu na całym świecie.

 Esej trwania 
 – Parandowskiego  
natchnęła Olimpia
inspiracje do napisania „dys-

ku olimpijskiego” Jan parandow-
ski zaczerpnął podczas podróży 
do olimpii. Był rok 1925. tam 
kontemplował każdy szczegół 
starożytnych igrzysk. wsłuchi-
wał się ducha czasu, w ruinach 
świątyni zeusa i olimpijskiego 
stadionu szukał cieni olimpioni-
ków. to podpowiadała mu jego 
wyobraźnia. 

Gdy wrócił do polski, długo 
jeszcze wskrzeszał w sobie ideę 
olimpijską. dopiero 7 lat później 
napisał historię, która znalazła 
uznanie na całym świecie. decy-
zją kapituły, Jan paradowski re-
prezentował polskę w 1936 ro- 

ku w Berlinie, w paszczy bestii 
„wśród głosów niechętnych pol-
skim twórcom”. „dysk olimpij-
ski” sam się obronił. traktował 
bowiem o ważnych problemach 
filozoficznych, zajmował się sze-
roko komentowanym w tam- 

tym czasie tematem zawodow-
stwa i amatorstwa wśród za-
wodników i przede wszystkim 
wprowadzał w nurt wydarzeń 
historycznych. przy tym „dysk 
olimpijski” jest napisany takim 
językiem, który „mieni się urodą 
polszczyzny”. Jego bohaterem 
jest sotion z karentu, obiecujący 
młodzieniec, który ma uczest-
niczyć w igrzyskach w 476 r. 
p.n.e. w warstwie fabularnej 
postać sotiona jest pretekstem 
do rozbudowania świata wokół 
igrzysk, nakreślenia starożytnych 
obyczajów, mitologii i kultury. 
autor często porzuca swojego 
bohatera, oddając się próbom 
eseistycznym. Jarosław iwaszkie-
wicz powiedział o całej twórczo-
ści parandowskiego, że „każdy 
z nas pisze o przemijaniu – nie 
każdy potrafi pisać o trwałości”. 
dzisiaj nazwisko parandowskie-
go kojarzone jest od razu z jego 
„mitologią”, która podobnie jak 
„dysk olimpijski”, beletryzuje 
świat starożytnej hellady. 

w olimpijskim konkursie sztu-
ki i literatury został wyróżniony 
też Jarosław Iwaszkiewicz za 
„ody olimpijskie”. poeta stawia 
w tym tomiku pytanie o wartości 
olimpijskie, które wyraźnie zosta-
ły zagrożone przez obydwie woj-
ny światowe. zastanawia się też 
nad celem igrzysk, wojną i histo-
rią ludzkości... 

dwa medale olimpijskie w dzie- 
dzinie literatury zdobyte przez 
polaków w olimpijskich konkur-
sach sztuki są nie tylko sukce-
sami autorów. są dobrem naro-
dowym, podkreślają znaczenie 
kultury w sportowym dorobku. 
ich utwory pisane są językiem 
uniwersalnym, zrozumiałym dla 
każdego miłośnika sportu. „ten 
od mitologii” – parandowski 
i współczesny olimpionik – wie-
rzyński, są fundamentem, na któ-
rym może opierać się współcze-
sna refleksja i literatura o sporcie.

Kasia Deberny

Jan Parandowski

litEratura w olimpiJskim wYDaniu                      11
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>> w starożytnych chinach grano w „tsu chu”, grę 
w piłkę polegającą na przenoszeniu lub przekopa-
niu piłki (z wypchanej skóry zwierzęcej) pomiędzy 
10-metrowymi bambusowymi słupkami.
>> Japończycy wynaleźli grę o nazwie „kameri”, 
w której zawodnicy stojący w kole żonglowali i po-
dawali sobie całkiem sporą piłkę.
>> rzymianie grali w „harpastum” – piłką był wów-
czas pęcherz wypełniony powietrzem lub piaskiem.  
>> w średniowiecznej europie (m.in. na terenach 
dzisiejszych włoch i na wyspach Brytyjskich) grano 
również wypchaną skórą zwierzęcą. w grze prak-
tycznie nie obowiązywały żadne reguły, dlatego 
wypadki śmiertelne były tu na porządku dziennym. 
na wyspach była to ewidentnie gra plebsu, bo an-
gielscy królowie nie darzyli piłki nożnej sympatią. 
doszło nawet do tego, że w 1349 r. król edward 
iii zakazał gry w piłkę nożną i to z bardzo proza-
icznego powodu – lud zamiast uczyć się władania 
oszczepem lub łukiem wolał grać w piłkę.
>> zupełnie inaczej było w ówczesnej wenecji i Flo-
rencji. w „calcio” grała arystokracja i wyższe sfery. 
Gra była bardzo wspierana również przez przywód-
ców państwowych i religijnych, w tym papieży. 

>> sam termin „fooftball” powstał prawdopodob-
nie w średniowiecznej anglii (1468 r.) i oznaczał 
wszelkiego rodzaju gry i zabawy rozgrywane pieszo.
>> w 1855 roku powstał pierwszy klub piłki nożnej 
– sheffield club w anglii.
>> w 1863 roku powołano pierwszy na świecie 
związek piłkarski – the Football association, a w 1871 
wyodrębnił się the rugby Football union, który do 
tej pory był ściśle utożsamiany z footballem.
>> w 1878 roku po raz pierwszy zezwolono sędziom 
na używanie gwizdka podczas meczu piłkarskiego.
>> w polsce pierwszy oficjalny mecz rozegrano  
14 lipca 1894 roku we lwowie (który wtedy należał 
do polski). spotkały się wówczas drużyny „sokoła” 
ze lwowa i krakowa. zwyciężyli gospodarze 1:0, 
a historyczną bramkę zdobył włodzimierz chomicki. 
>> do najstarszych klubów piłkarskich w polsce na-
leżą: czarni lwów (1903), pogoń lwów (1904), re-
sovia rzeszów (1905), cracovia (1906), wisła kra-
ków (1906), łódzki klub sportowy (1908), polonia 
warszawa (1911) i legia warszawa (1916). 
>> olimpijskie złoto zdobyła nasza reprezentacja 

w roku 1972 (monachium), pokonując w finale re-
prezentację węgier.
>> olimpijskie srebro nasi piłkarze wywalczyli  

4 lata później w montrealu (1976), w finale prze-
grali z reprezentacją nrd (1:3), w 1992 w Barcelo-
nie powtórzyli ten sukces.
>> Kazimierz Górski został uznany za trenera 

wszech czasów – doprowadził naszą reprezentację 
do olimpijskiego złota, a także srebrnego medalu na 
mistrzostwach świata w piłce nożnej w 1974 roku.
>> w 1982 roku zdobyliśmy 3. miejsce w mistrzo-

stwach świata w hiszpanii, do medalu drużynę po-
prowadził trener Antonii Piechniczek.
>> polska i ukraina są gospodarzami mistrzostw 

europy w piłce nożnej 2012. miastami-gospoda-
rzami EURO 2012 w polsce będą poznań, wrocław, 
Gdańsk i warszawa. na ukrainie piłkarzy i kibiców 
z całej europy będą gościć kijów, lwów, charków 
i donieck. 
>> bliźniaki Slavek i Slavko – polak i ukrainiec, to 

oficjalne maskotki euro 2012, które będą dopingo-
wać wszystkich zawodników

opracowała Magda Dębska

Czy wiesz, że…
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Kazimierz Górski 
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Jak wyglądają Twoje treningi?
trenuję dwa razy dziennie przez 

pięć dni w tygodniu i jeden trening 
mam w sobotę. wolne mam tylko 
niedziele. oprócz pływania mamy 
też ćwiczenia na lądzie, na zmia-
nę siłowania ze sprzętem pływac-
kim takim jak ergometry. Jest tego 
sporo. każdy trening trwa 2 godzi-
ny. w zależności od okresu przy-
gotowań w jakim się znajdujemy, 
zmienia się też liczba kilometrów, 
jaką trzeba przepłynąć.

To ile przepływasz dziennie?
różnie. minimum to 5, a maksy-

malnie to 14 km dziennie w okre-
sie największych obciążeń. pierw-
szy trening zaczyna się o 6 rano, 
drugi o godzinie 18, żeby wszyscy 
mogli zrealizować swoje zajęcia 
poza pływackie. 

Twoim trenerem jest Paweł Sło-
miński, współtwórca największych 
sukcesów polskich pływaków, tre-
ner między innymi Otylii Jędrzej-
czak czy Pawła Korzeniowskiego...  

z trenerem pawłem słomiń-
skim umowa jest taka – on wie, 
że jestem osobą niepełnopraw-
ną, natomiast jak przychodzę na 
trening, to jestem pełnosprawny, 
robię wszystko to, co moi kole-
dzy z grupy. i uważam, że to jest 

bardzo dobre podejście, że jestem 
traktowany na równi z innymi za-
wodnikami. to mi odpowiada. tre-
ner jest wymagający, ale przecież 
nikt nikomu nie każe tego robić, 
to jest nasz wybór i trzeba ponieść 
tego konsekwencje. przychodzimy 
tam z własnej woli, z własnej woli 
trenujemy i naprawdę grupa azs 
awF warszawa jest mocno zmo-
bilizowana, wszyscy znają swoje 
cele i sami napędzamy się na tre-
ningach. nie powiem, żeby było 
mi łatwo. na warszawski awF 
przyszedłem ze szkoły mistrzostwa 
sportowego w oświęcimiu. tam 
trenowałem pod okiem Jadwigi 
zieleńskiej-starzec, trenerki zna-
nej w świecie pływaków niepeł-
nosprawnych. w oświęcimiu było 
inaczej, tam miałem wszystko za-
pewnione. Gdy wróciłem do war-
szawy i zaczęły się studia na awF, 
okazało się, że nie jestem na to go-
towy. niestety, zawaliłem studia, 
pojawiły się też różne przeszkody 
po drodze. i dopiero od niedaw-
na jestem w pełni dysponowany 
na treningu. układam sobie teraz 
tę drogę, przystosowuję się do 
programu, chcę wrócić na studia. 
obciążenia w warszawie są o wie-
le większe, trafiłem do mocniejszej 
grupy. w oświęcimiu pływałem 
z dziećmi w wieku od 13-16 lat. tu 
pływam z zawodnikami dorosłymi, 
których czasy są o wiele lepsze. ale 

cały czas szukamy z trenerem tre-
ningu optymalnego dla mnie.  

Jesteś w kadrze narodowej, czy 
odczuwasz presję zbliżających się 
igrzysk w Londynie?

presja igrzysk jest duża, ale ja 
na razie staram się skupiać na bliż-
szych celach. Bardziej koncentru-
ję się na samym treningu, niż na 
kalkulacjach, które miejsce mogę 
zająć na zawodach. 

Jak się zdobywa kwalifikacje na 
igrzyska paraolimpijskie?

u nas jest nieco inaczej niż 
z kwalifikacjami na tradycyjne 
igrzyska. miejsca przydzielane są 
na kraj przez międzynarodową 
federację. decydują o nich miej-
sca finałowe mistrzostw świata, 
które odbywają się dwa lata przed 
igrzyskami. nie liczą się minima 
czasowe osiągane przez zawodni-
ków, tylko pozycje w światowym 
rankingu. dlatego, mimo że mogę 
zrobić minimum czasowe, na-
dal ścigam się z moimi kolegami, 
żeby zająć jak najwyższą pozycję 
w tym rankingu i móc pojechać 
do londynu. trzeba jeszcze do-
dać, że program igrzysk osób peł-
nosprawnych jest bardzo szeroki, 
w porównaniu z paraolimpiadą. 
u nas program jest okrojony, nie 

Rozmowa z Kacprem RodzIewICzeM, pływakiem, 
medalistą mistrzostw świata, Europy, wielokrotnym 
mistrzem Polski. Jako nastolatek stracił nogę 
w wypadku na motorze, co nie przeszkodziło mu 
w kontynuacji sportowej kariery.  

Nie odstawiaj  
marzeń na bok

Czy wiesz, że…
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ma długodystansowców, nie ma 
dystansu 1500 m, są tylko zawody 
open water, a najdłuższy dystans 
jaki pływa moja grupa to 400 me-
trów stylem dowolnym. 

  

a na jakim dystansie Ty czujesz się 
najlepiej?

aktualnie ciężko mi na to odpo-
wiedzieć, bo dopiero wracam do 
swojej najlepszej formy. ale wyda-
je mi się, że właśnie 400 m stylem 
dowolnym, to jest to co kocham, 
w czym czuję się pewnie

Jesteś wielokrotnym mistrzem 
Polski, zdobyłeś cztery złote me-
dale w mistrzostwach świata ju-
niorów w New Jersey, masz medal 
mistrzostw Europy. Jakie to uczu-
cie zdobywać takie tytuły i słyszeć 
Mazurek Dąbrowskiego na ob-
czyźnie?

to niezwykłe wzruszenie. pół 
życia zlatuje przed oczami. satys-
fakcja, jaką się odczuwa z samego 
siebie i radość są ogromne. to są 
uczucia, jakich się nie da porów-

nać z niczym innym. te tytuły zdo-
byłem będąc bardzo świeżym za-
wodnikiem, nic mnie nie męczyło, 
mogłem cały czas pływać i starto-
wać. potem przyszedł czas matury, 
musiałem trochę wyhamować ze 
sportem. ale teraz powoli odbijam 
się od tego dna i myślę, że znowu 
wejdę na szczyt. 

Masz imponujące osiągnięcia. Któ-
re zawody do tej pory są dla Ciebie 
szczególne?

może nie tyle zawody, co szcze-
gólny jest dla mnie zimowy okres 
startowy 2009 roku, który był dla 
mnie najbardziej owocny w suk-
cesy, a wśród nich właśnie brą-
zowy medal na 400 m stylem do-
wolnym na mistrzostwach europy 
w reykjaviku  (październik – red.). 
pod koniec listopada pojechaliśmy 
do rio de Janeiro na mistrzostwa 
świata, gdzie wszedłem do czte-
rech finałów, trzech indywidual-
nie i jednego sztafetowo, zająłem 
tam piąte miejsce na świecie. to 
dało mi bardzo dobrą pozycję 
w rankingu. 

a jak znalazłeś się w kadrze naro-
dowej?

kadrę narodową w polsce okre-
śla się na podstawie rankingu 
światowego. są to proste zasa-
dy, w momencie, kiedy zawodnik 
osiąga dany czas i wskakuje na 
odpowiednie oczko, wchodzi au-
tomatycznie w skład kadry naro-
dowej. są trzy składy kadry - jest 
kadra ścisła, kadra druga i kadra 
juniorów. Ja jestem obecnie, nie-
stety, w tej drugiej grupie, przez 
ostatni rok spadłem w rankingu. 
ale jestem gdzieś na czele tej gru-
py i mam nadzieję wkrótce przebić 
się do pierwszego składu.     

Przeczytałam o Tobie, że jesteś ty-
pem człowieka, który z wody po-
wstał i w wodę się obróci. Od kiedy 
pływasz?

unoszę się na wodzie od czwar-
tego roku życia, zawodowo pły-
wam od ósmego, czyli prawie od 
dwunastu lat. 

Czy wspominasz dzień swojego 
wypadku, który jakby nie było, 
zmienił jednak twoje życie…

rzadko to wraca do mojej gło-
wy. nie tkwi to we mnie gdzieś 
głęboko, nie przypomina mi się 
w jakichś trudnych sytuacjach. 
kiedy straciłem nogę i stałem się 
osobą niepełnosprawną miałem 
13 lat. wówczas przyszedł do 
mnie krzysztof Balcerzak, prezes 
mojego aktualnego klubu, który 
reprezentuję wśród  niepełno-
sprawnych, czyli integracyjnego 
stowarzyszenia rehabilitacyjno-
-sportowego „culani”, i zaczął 
mnie namawiać żebym wrócił do 
sportu. miałem przestój w pływa-
niu, bo przed wypadkiem zająłem 
się jazdą na motorze, interesowa-
łem się motocrossem,  miałem 
jeszcze krótki epizod z piłką noż-
ną. nie byłem pewien, ale prezes 
pokazał mi ludzi, którzy uprawiają 
sport mając najróżniejsze pro-
blemy ruchowe i psychiczne. po-
kazał, jak sobie z tym radzą i jak 
przezwyciężają swoje słabości 
poprzez sport. no i ja też wybra-
łem taką drogę. stwierdziłem, że 
skoro mam już podstawy, powrót 
na pływalnię nie będzie trudny. 
zresztą, po wypadku też rehabi-
litowałem się w basenie, bo le-
karze wiedzieli, że byłem kiedyś 
pływakiem i zlecili mi dużo ta-
kich ćwiczeń. w momencie, kiedy 
pierwszy raz wszedłem do wody, 
stwierdziłem, że nic się nie zmie-
niło po wypadku, wiedziałem, że 
to jest to, że muszę pływać. za-
cząłem trenować. na początku 
bardziej amatorsko, potem mia-
łem już swojego trenera perso-
nalnego – michała szpakiewicza, 
który pokazał mi drogę profesjo-
nalną, pokazał mi jak żyje profe-
sjonalny sportowiec. spodobało 
mi się to, wpadłem i tkwię w tym 
do dzisiaj. 
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Masz jeszcze czas na inne pasje?
Był taki moment, że podczas re-

habilitacji, gdy byłem właśnie taką 
osobą niepełnosprawną, którą już 
dzisiaj się nie czuję,  dużo siedzia-
łem przy komputerze, szczególnie 
przy różnych grach. ale w mo-
mencie, gdy wszedłem w sport 
profesjonalny, to żaden komputer  
nie wchodzi w grę. profesjonalny 
sportowiec musi odciąć się od róż-
nych rzeczy, które mu w tym będą 
przeszkadzać. oczywiście, w wol-
nym czasie nadal  lubię zagrać 
i komunikuję się ze znajomymi 
z całego świata, ale to wszystko. 
komputer w dzisiejszych czasach 
jest po prostu przydatny, ale mi 
nie przysłania celów. pływanie 
zresztą jest takim sportem, że 
pochłania dużo czasu i trzeba się 
temu oddać. 

Co najbardziej ci przeszkadza jako 
sportowcowi i jako Kacprowi?

Jako sportowcowi to przeszka-
dza mi brak pieniędzy. najbar-
dziej to odczuwam, gdy trzeba 
wyjechać na zawody za granicę, 
bo widać wówczas, że w polsce 
w ten sport inwestuje się za mało. 
nie mówię, że nie widać poprawy, 
daje się odczuć, że wszystko podą-
ża w dobrym kierunku, ale powoli. 
nadal często musimy finansować 
udział w zawodach z własnej kie-
szeni albo dzięki wsparciu osób 
prywatnych. w porównaniu ze 
sportem osób sprawnych widać 
jeszcze różnice. 

a jako kacpra najbardziej mnie 
denerwuje, że muszę wcześnie 

kłaść się spać. lubię bowiem po-
siedzieć sobie dłużej wieczorem, 
ale wiem, że rano muszę wstać 
o czwartej, żeby zdążyć na szóstą 
na trening, dlatego przed 21. już 
trzeba spać. czyli po 20. wracam 
z treningu, jem lekką kolację i od 
razu idę spać. 

a propos jedzenia. Jak wygląda 
Twoja sportowa dieta?

nie ukrywam, lubię jeść. ale 
żeby się nie katować psychicznie, 
to robię sobie okresy, w których 
się pilnuję, i w których pozwalam 
sobie na pizzę, która jest moim 
ulubionym daniem. a sportowy 
dzień zaczynam od owsianki, po-
tem wracam do domu na główne 
śniadanie – zazwyczaj są to jajka 
albo parówki, ciemny chleb. po 
śniadaniu jem, ja to nazywam 
przedobiad, lekki posiłek przed 
pójściem na siłownię, czyli coś co 
da dużo energii, ale nie będzie 
zalegało na żołądku – mięso, ryż, 
surówka, ale nie za dużo. po si-
łowni jem obiad – to podobny po-
siłek jak poprzedni, tylko większy. 
czasami czuję, że muszę coś prze-
gryźć przed popołudniowym tre-
ningiem, ale jak nie, to wychodzę 
bez podjadania o tej porze i do-
piero wieczorem jem kolację. czyli 
spożywam 5-6 posiłków dziennie. 
staram się pić dużo wody w ciągu 
dnia, bo trzeba uzupełniać płyny 
i minerały.

Właściwie to nie ma powodu py-
tać Cię, czy czujesz się inny bądź 

wyalienowany, bo swoimi doko-
naniami udowadniasz, że tak nie 
jest…

w świecie sportu jest tak, że za-
wodnicy jednej dyscypliny trzymają 
się razem. nie spotkałem się nigdy 
z czymś takim, żeby ktoś odnosił 
się do mnie z jakąś nienawiścią, 
zazdrością czy litością. pływacka 
rodzina jest bardzo duża, w polsce 
jest dużo ośrodków, a jednak zna-
my się wszyscy i szanujemy – pły-
wak pływaka rozpozna. niepełno-
sprawność nie ma nic do tego. 

zaznałem tego zresztą wcześniej. 
po wypadku poszedłem do liceum 
w oświęcimiu, 330 km od domu, 
mieszkałem więc w internacie, tak 
jak i cała moja klasa. przebywaliśmy 
cały czas ze sobą, wszystko robili-
śmy razem. trenowaliśmy, uczy-
liśmy się, jedliśmy i spędzaliśmy 
czas wolny – jak w rodzinie. nie 
ma powodu, żeby jakieś problemy, 
na przykład ruchowe, sprawiały by 
czuć się w grupie inaczej. często 
to właśnie sami niepełnosprawni 
sprawiają, że czują się inni, sami 
narzucają sobie ograniczenia. Jeże-
li poczują się normalnie, nie będą 
mieli w głowie zahamowań, że 
ja jestem taki a oni są tacy, to ich 
życie może być całkiem inne. wła-
śnie pływanie jest świetnym przy-
kładem takiej filozofii, bo w wo-
dzie wszyscy są równi. to nie jest 
zarzut, że ktoś przepłynął mniej bo 
ma jedną nogę, a ktoś więcej bo 
jest w pełni sprawny. wszystkim, 
nie tylko tym niepełnosprawnym, 
ale i tym, którzy nie wiedzą co ze 
sobą zrobić polecam, żeby jednak 
w końcu zaczęli coś robić, to co 
czują, że mogą robić. Bo chcieć to 
móc. nie zawsze ograniczenia ru-
chowe są pretekstem, żeby swoje 
marzenia odstawić na bok. Jeśli 
tylko chcesz, to możesz być naj-
lepszy...     

Kacper, życzę ci szybkiego po-
wrotu do ścisłej kadry i wyjazdu 
na igrzyska w Londynie. 

rozmawiała  
Monika Czechowska
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Chociaż igrzyska paraolimpijskie mają o wiele krótszą historię niż tzw. igrzyska 
tradycyjne, to polscy zawodnicy zdobyli na nich o wiele więcej medali niż sportowcy 
pełnosprawni. I choć na swoje wyniki pracują nie mniej ciężko, to o ich sukcesach  
i o nich samych wiemy niewiele…  

Polscy paraolimpijczycy 
zdobyli dotychczas 
700 medali

dla wielu osób niepełno-
sprawnych sport jest szan-
są otwarcia się na życie, 

zdobycia akceptacji w środowisku 
społecznym i zobaczenia świata. 
startujący w igrzyskach paraolim-
pijskich sportowcy biją rekordy 
i dążą do perfekcji na miarę swo-
ich możliwości. wysiłek i spor-
towe ambicje dorównują pozio-
mowi prezentowanemu przez 
zawodników pełnosprawnych.

największą i najważniejszą 
sportową imprezą niepełnospraw-
nych  są, oczywiście, igrzyska pa-
raolimpijskie. odbywają się  na 
takich samych zasadach jak igrzy-
ska olimpijskie. twórcą idei igrzysk 
paraolimpijskich był niemiecki  
lekarz, który wyemigrował do 
wielkiej Brytanii – Sir Ludwig  
Guttmann. Jeszcze w czasie ii 
wojny światowej wprowadził 
w szpitalach sportowe formy tera-
peutyczne, aby przyspieszyć pro- 
ces rehabilitacji inwalidów wojen-
nych. w trakcie pierwszych olim-
pijskich zmagań niepełnospraw-
nych w rzymie (1960), papież Jan 
XXiii określił Guttmanna „couber-
tinem igrzysk paraolimpijskich”.

igrzyska paraolimpijskie odby-
wają się również w cyklu cztero-
letnim począwszy od roku 1960; 
zimowe wystartowały 16 lat 

później. są organizowane 2–3 
tygodnie po zakończeniu igrzysk 
olimpijskich, a od igrzysk w seulu 
(1988) także na tych samych 
obiektach sportowych. chociaż  
popularność paraolimpiady ro-
śnie powoli, to w środowisku osób 
i sportowców niepełnosprawnych 
przedsięwzięcie nabiera rangi 
bardziej dynamicznie. w kolej-
nych igrzyskach liczba startu-
jących  stale wzrasta i zbliża się 
już do liczby 4000. rośnie także 
poziom sportowy, padają kolejne 
rekordy świata i paraolimpijskie. 

 POlACy nA lEtnICh 
IgRzySKACh  
PARAOlImPIJSKICh 
polscy paraolimpijczycy wy-

startowali dopiero w czwartych 
letnich igrzyskach, w heidelbergu 
w 1972 roku. wcześniej takie za-
wody odbyły się w rzymie (1960), 
tokio (1964) i tel awiwie (1968). 
dziś dorobek naszych  paraolim-
pijczyków to 656 medali – 242 
złote, 227 srebrnych, 187 brązo-
wych – zdobytych tylko podczas 
letnich igrzysk paraolimpijskich, 
a przecież są jeszcze zimowe, 
o których później. 

tylko z ostatnich igrzysk w pe-
kinie nasi paraolimpijczycy przy-
wieźli 30 medali – 5 złotych, 

12 srebrnych i 13 brązowych.
program igrzysk obejmował 20 
dyscyplin sportowych. to: boc-
cia, goalball, jeździectwo, judo, 
kolarstwo (torowe i szosowe), 
koszykówka na wózkach, lekko-
atletyka, łucznictwo, piłka nożna 
(7-os.), piłka nożna (5-os.), piłka 
siatkowa na siedząco, pływanie, 
podnoszenie ciężarów, rugby na 
wózkach, strzelectwo, szermier-
ka na wózkach, tenis na wóz-
kach, tenis stołowy, wioślarstwo, 
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żeglarstwo. w ciągu 11 dni ro-
zegrano 472 konkurencje – 262 
dla mężczyzn, 176 dla kobiet i 34 
mieszane. w chinach wystarto-
wało 91 polskich zawodników 
w 11 dyscyplinach: jeździectwie, 
kolarstwie szosowym, lekkoatle-
tyce, łucznictwie, pływaniu, pod-
noszeniu ciężarów, strzelectwie, 
szermierce na wózkach, tenisie 
na wózkach, tenisie stołowym 
i wioślarstwie. w klasyfikacji ge-
neralnej według liczby zdobytych 
medali polska zajęła 13. miejsce. 

 zImOWE IgRzySKA 
PARAOlImPIJSKIE 
W POlSKIm WydAnIU 
i zimowe igrzyska paraolim-

pijskie odbyły się w Örnsköldsvik 
w szwecji w 1976 roku. wówczas 
198 zawodników z 16 państw 
wystartowało w narciarstwie zja- 
zdowym i biegowym. polskę re-
prezentowało 7 zawodników. ko- 
lejne zimowe paraigrzyska zor-
ganizowano w Geilo w norwe-
gii (1980), innsbrucku w austrii 
(1984) – tam mieliśmy 16 repre-
zentantów, zdobyliśmy 13 me- 
dali, w tym 9 w narciarstwie 
biegowym (3 złote, 2 srebrne, 4 
brązowe) i 4 brązowe w zjazdo-

wym, ponownie w innsbrucku 
(1988) – polacy zdobyli 8 medali. 
w tignes-albertville we Francji 
(1992) zimowe paraigrzyska po 
raz pierwszy odbyły się w tym 
samym miejscu co zimowe igrzy-
ska dla pełnosprawnych; potem 
było jeszcze lillehammer (1994) 
– 10 medali dla polaków (2 złote, 
3 srebrne, 5 brązowych), naga-
no  (1998), salt lake city  (2002), 
turyn 2006) – dwa złote medale 
zdobyte w biegach na 5 i 15 km 
przez katarzynę rogowiec upla-
sowały polskę w klasyfikacji ge-
neralnej na 10 miejscu i wreszcie 
Vancouver (2010).  

w sumie, podczas zimowych 
igrzysk, polscy paraolimpijczycy 
zdobyli 44 medale – 11 złotych,  
6 srebrnych i 27 brązowych. 

 POlSKI KOmItEt 
PARAOlImPIJSKI 
(PKPaR) 
to odpowiednik polskiego ko- 

mitetu olimpijskiego (pkol) dla 
sportowców niepełnosprawnych. 
został powołany w 1998 roku. 
pkpar realizuje cele i zadania ru-
chu paraolimpijskiego oraz zaj- 
muje się organizacją, upowszech-
nianiem i działalnością na rzecz 
rozwoju sportu osób niepełno- 
sprawnych. Jest członkiem mię-
dzynarodowego komitetu para-
olimpijskiego (ipc) i europejskiego 
komitetu paraolimpijskiego (epc) 
i jedynym reprezentantem pol-
skiego sportu paraolimpijskiego 
na arenie międzynarodowej. 

pkpar współdziała w organizo-
waniu i inspirowaniu sportu pa-
raolimpijskiego w polsce. zgłasza 
i zabezpiecza uczestnictwo pol-
skiej reprezentacji w igrzyskach 
paraolimpijskich, pozyskuje środ-
ki finansowe dla prowadzenia 
swojej działalności statutowej.

polski komitet paraolimpijski 
jest współorganizatorem wielu 
imprez integracyjnych o charak-
terze sportowym, organizuje za-
wody dla dzieci i młodzieży oraz 
konferencje szkoleniowe dla tre-

nerów, lekarzy, fizjoterapeutów 
i animatorów sportu niepełno-
sprawnych.

członkami polskiego komitetu 
paraolimpijskiego są (członkami 
pkol są związki sportowe dys-
cyplin olimpijskich): polski zwią-
zek sportu niepełnosprawnych 
„start”, związek stowarzyszeń 
sportowych „sprawni razem”, 
polski związek tenisa na wózkach, 
Fundacja aktywnej rehabilitacji, 
stowarzyszenie kultury Fizycznej, 
sportu i turystyki niewidomych 
i słabowidzących „cross”, pol-
skie towarzystwo walki z kalec-
twem i związek kultury Fizycznej 
„olimp”. 

dyscypliny paraolimpijskie upra-
wiane w polsce to: boccia, biath-
lon, curling na wózkach, goalball, 
jeździectwo, kolarstwo, koszy-
kówka na wózkach, lekkoatletyka, 
łucznictwo, narciarstwo biegowe, 
narciarstwo zjazdowe, piłka siat-
kowa na siedząco, piłka siatkowa 
na stojąco, pływanie, podnosze-
nie ciężarów, rugby na wózkach, 
strzelectwo, szermierka na wóz-
kach, taniec na wózkach, tenis na 
wózkach, tenis stołowy, wioślar-
stwo, żeglarstwo. więcej infor-
macji o sporcie paraolimpijskim 
można znaleźć na stronie www.
paralympic.org.pl

sport paraolimpijski, i w ogóle 
sport osób niepełnosprawnych, 
naprawdę zasługują na szacunek 
i zainteresowanie, także ze strony 
kibiców jak i mediów. te ostat-
nie, niestety, w znacznym stopniu 
decydują również, o środkach fi-
nansowych przeznaczanych na 
funkcjonowanie i rozwój tej ga-
łęzi sportu – media generują 
wszak zainteresowanie kibiców, 
a to przyciąga sponsorów. warto 
zatem i wokół sportu paraolim-
pijskiego tworzyć życzliwy mu kli-
mat. tymczasem trzymamy kciuki 
za polską reprezentację paraolim-
pijczyków, która wystartuje już 
wkrótce w londynie.  
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innsbruck, urokliwe austriackie 
miasto położone nad rzeką inn, 
jest doświadczonym organi-

zatorem dużych imprez sporto-
wych. innsbruck już dwukrotnie 
gościł zimowe igrzyska olimpij-
skie (1964, 1976), co roku od-
bywa się tu jeden z konkursów 
turnieju czterech skoczni. ponad- 
to w stolicy tyrolu urodzili się 
i wychowali czołowi austriaccy 

skoczkowie: Gregor schlieren-
zauer i andreas kofler.

inicjatorem młodzieżowych 
olimpijskich zmagań jest Jacques 
Rogge, prezydent międzynaro-
dowego komitetu olimpijskiego. 
pierwsze letnie mio odbyły się 
w 2010 roku w singapurze, na-
stępne odbędą się w chińskim 
nankinie w roku 2014. o pierw-
szych zimowych mio w innsbruc-

ku członkowie mkol zadecydowa-
li w drodze korespondencyjnego 
głosowania. do organizacji tej 
imprezy początkowo było chęt-
nych czterech kandydatów, ale 
z wyścigu odpadły lillehammer 
i chiński harbin, a ostateczna wal-
ka rozegrała się między innsbruc-
kiem, a fińskim kuopio. stosun-
kiem głosów 84:15 wygrał tyrol. 
lillehammer będzie gospodarzem 
kolejnych zimowych  mio za czte-
ry lata.   

olimpijski ceremoniał 
rozpoczęcie igrzysk poprzedzi-

ła sztafeta z pochodnią olimpij-
ską, gdzie wśród 2012 uczestni-
ków, z ogniem olimpijskim biegło 
49 polaków. dalej też wszystko 
odbyło się zgodnie z ceremonia-
łem olimpijskim.  

dla młodych zawodników naj-
bardziej wzruszającym momen-
tem była ceremonia  otwarcia 
zimowych młodzieżowych igrzysk 
olimpijskich, która odbyła się 13 
stycznia pod wizytówką innsbruc-
ka – skocznią Bergisel. uroczy-
stego otwarcia igrzysk dokonał 
prezydent austrii heinz Fischer, 
w towarzystwie Jacquesa Rogge, 
rezydenta mkol. Funkcja chorąże-
go polskiej ekipy (niesienie flagi  
narodowej) przypadło najstarszej 
w polskiej ekipie zawodniczce – 
urszuli łętosze, biegaczce z ks 
śnieżka karpacz, która dwa dni 
po ceremonii otwarcia świętowa-
ła swoje 18. urodziny. przed ce-
remonią otwarcia, w  bodaj naj-
piękniejszej dotychczas scenerii 
ślubowań olimpijskich, przysięgę 
olimpijską w imieniu sportowców, 

Innsbruck gospodarzem  
I Zimowych Młodzieżowych  
Igrzysk Olimpijskich 
Na pierwsze Zimowe Młodzieżowe Igrzyska 
Olimpijskie (ZMIO), które odbyły się 13-22 stycznia, 
do Innsbrucku przyjechało ponad 1000 zawodników 
w wieku 14-18 lat, reprezentujących 66 krajów  
z całego świata.    
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złożyła najmłodsza zawodniczka, 
reprezentantka w łyżwiarstwie 
szybkim – Kaja Ziomek (mks  
cuprum lubin).

na i mio przyjechało ponad 
1000 zawodników z 38. krajów 
europejskich, 19. azjatyckich, 6. 
państw ameryki północnej i po-
łudniowej oraz 3. z afryki.  w zi-
mowej stolicy tyrolu pojawiły się 
tak egzotyczne nacje jak przedsta-
wiciele Filipin, erytrei, kajmanów, 
argentyny, Brazylii czy maroka 
(co zaskakujące, właśnie jedy-
ny przedstawiciel z maroka już 
w pierwszym dniu zawodów zdo-
był zloty medal olimpijski w nar-
ciarstwie alpejskim – super G). 
przez dziewięć dni młodzi spor-
towcy rywalizowali o 63 komple-
ty medali w siedmiu dyscyplinach 
– bobslejach i skeletonie, sanecz-
karstwie, narciarstwie, biathlo-
nie, hokeju na lodzie, łyżwach 
szybkich i figurowych oraz cur-
lingu.

program sportowy igrzysk 
obejmował nowe konkurencje, 
takie jak start masowy w łyżwiar-
stwie szybkim, łączona sztafeta 
biegaczy narciarskich i biathlo-
nistów, sztafeta saneczkarzy czy 
konkurs drużynowy w skokach 
narciarskich, gdzie drużyna skła-
dała się ze skoczka, kombinatora 
norweskiego oraz skoczkini. chy-
ba właśnie ta ostatnia konkuren-
cja oraz konkurs indywidualny 
w skokach narciarskich dziewcząt 
wzbudzał największe zaintereso-
wanie. niewątpliwie konkurencja 
ta była  przetarciem przed zimo-
wymi igrzyskami olimpijskimi 
w sochi (2014), gdzie program 

sportowy igrzysk powiększy się 
właśnie m.in. o skoki kobiet.

celem mio była nie tylko rywa-
lizacja sportowa, oparta o wcze-
śniej zdobywane kwalifikacje 
wytyczone przez poszczególne 
międzynarodowe federacje, ale 
również promowanie zachowań 
zgodnych z ideałami olimpijskimi, 
takimi jak doskonałość, przyjaźń, 
szacunek wobec rywali sporto-
wych i sędziów oraz umiejętność 
przegrywania. zasadą uczestnic-
twa w młodzieżowych igrzyskach 
olimpijskich jest obowiązek prze-
bywania na nich od dnia otwarcia 
do dnia zakończenia. 

Bezpośrednio po zakończeniu 
rywalizacji sportowej, na obiek-
tach startowych odbywały się 
ceremonie kwiatowe i „maskot-
kowe”, a wieczorami, na jednej 
z głównych ulic starego miasta 
maria-theresien strasse były wrę-
czane medale olimpijskie. przepro- 
wadzane w pobliżu placu meda-
lowego roboty drogowe, na jeden 
wieczór „sparaliżowały” ceremo-
nię medalową, ponieważ podczas 
wykopów znaleziono niewybuch 
z czasów ii wojny światowej (na 
szczęście niewypał bezpiecznie 
i szczęśliwie usunięto).

polacy bez medalu
polska reprezentacja, pod prze-

wodnictwem Andrzeja Kraśnic-
kiego – prezesa polskiego komite-
tu olimpijskiego, liczyła 34 osoby, 
w tym 19 zawodników, którzy re-
prezentowali cztery sporty: biath-
lon, łyżwiarstwo szybkie, narciar-
stwo i saneczkarstwo. polska była 
jednym z 33 krajów, któremu za-

proponowano powołanie do swo-
jej ekipy tzw. młodego ambasa-
dora. Funkcję tę zaproponowano 
luizie złotkowskiej – brązowej 
medalistce z Vancouver w dru- 
żynowym wyścigu na docho-
dzenie w łyżwiarstwie szybkim. 
wśród 33. ambasadorów, było 
11. olimpijczyków, ale dotychczas 
tylko luizie udało się zdobyć me-
dal olimpijski.

pomimo, że oficjalnie podczas 
mio nie są prowadzone statysty-
ki medalowe, w myśl zasady, że 
nie aspekt sportowy odgrywa na 
tej imprezie wiodącą rolę, to na 
„pudle”, spośród 30. krajów które 
zdobyły medale, znaleźli się niem-
cy, chińczycy i koreańczycy.

ekipie biało-czerwonych, nie-
stety, nie udało się wywalczyć 
medalu. najwyższe lokaty zaję-
li łyżwiarze szybcy – aleksandra  
Kapruziak (ks pilica tomaszów 
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maz.) była szósta w wyścigu na  
dystansie 3000 m, a marcel 
drwięga (skł Górnik sanok) ósmy 
na 500 m.

Gospodarz na medal!
organizacyjnie innsbruck zdał 

egzamin na ocenę celującą. sys-
tem transportu, zakwaterowanie, 
wyżywienie, program edukacyj-
no–kulturalny, wolontariusze po-
chodzący z 50 krajów – zawsze 
uśmiechnięci i chętni do pomocy, 
te wszystkie elementy sprawiły, 
że igrzyska w stolicy tyrolu speł-
niły pokładane w nich nadzieje 
i położyły mocny fundament pod 
kolejne edycje zimowych mio. 
warto zaznaczyć, że impreza ta, 
podobnie jak „dorosłe” igrzyska 
odbywa się w cyklu czteroletnim. 
przypomnijmy, że kolejne letnie 
mio w roku 2014 zawitają na 
kontynent azjatycki do nanjing 
(nankin), a zmio w 2016, wró-
cą do mekki sportów zimowych 
 – norweskiego lillehammer.

poza startami w zawodach, 
młodzi zawodnicy brali czynny 
udział w programach kulturowo-
-edukacyjnych przygotowanych 
przez organizatorów – a było ich 
ponad 20. polscy sportowcy nie-

wątpliwie byli w czołówce, jeśli 
chodzi o aktywność i zaangażo-
wanie w zajęciach. Brali udział 
w warsztatach kulinarnych, spo-
tkaniach z olimpijczykami (np. 
z petrą majdic, andreasem kutte-
lem, lindsay Vonn, Frankiem Fre-
dericksem, stephanem lambie-
lem czy yang yang), warsztatach 
tanecznych i medialnych, uczest-
niczyli w zimowych zabawach na 
przepięknym nordkette, z którego 
rozpościerała się niezwykła pano-
rama na cały innsbruck. Bardzo 
miłym akcentem dla reprezen-
tantów poszczególnych krajów 
były organizowane przez szkoły 
partnerskie stoiska promujące ich 
kraje. na stoisku polskim można 
było m.in. obejrzeć bohaterów 
kreskówki „Bolek i lolek”, poznać 
podstawowe polskie zwroty lub 
„degustować” pierogi.

niezapomnianą atmosferę pod-
czas zawodów stworzyli kibice. 
na trybunach zasiadło ich ok.  
100 000, z czego samą ceremonię 
otwarcia oglądało 15 000. 

za dwa lata zobaczymy, co 
zaoferują na letnie mio chiń-
czycy, a za cztery na zimowe  
norwedzy…  

Ewelina Wawrynkiewicz

młOdzIEżOWE  
IgRzySKA OlImPIJSKIE 
 – Fakty i liczby
>>  Inicjatorem imprezy jest Jacques 
Rogge, przewodniczący Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).  
>>  Organizację młodzieżowej wersji 
igrzysk olimpijskich członkowie MKOl 
potwierdzili 6 lipca 2007 r., na 119. sesji 
w Gwatemali. 
>> MIO to zawody dla młodzieży 
w wieku 14‒18 lat.
>> Impreza odbywa się w cyklu olim-
pijskim, czyli co 4 lata, z dwuletnim 
przesunięciem pomiędzy igrzyskami 
letnimi i zimowymi.   
>> Młodzieżowe igrzyska mogą trwać 
maksymalnie 12 dni.
>> MKOl zdecydował, że w zawodach 
letnich może brać udział 3500 zawodni-
ków, a w zimowych ok. 1000.
>> Pierwsza letnia edycja igrzysk 
dla młodych sportowców odbyła się 
w 2010 r. w Singapurze.
>> W 2014 roku gospodarzem drugiej 
letniej edycji będzie Nanjing. Do finału 
rywalizacji o tę imprezę dotarł Poznań 
i tylko nieznacznie przegrał z chińskim 
miastem. 
>> Obok rywalizacji sportowej celem 
młodzieżowych igrzysk jest: promowa-
nie postępowania zgodnego z ideałami 
olimpijskimi, takimi jak: doskonałość, 
przyjaźń, szacunek wobec konkurentów 
i sędziów, umiejętność przegrywania. 

Główne założenia MIO to:
1.  doprowadzenie do rywalizacji naj-
lepszych młodych sportowców,
2.  próba silnego „wprowadzenia” ich 
do ruchu olimpijskiego,
3. dyskusja i wymiana doświadczeń 
o wartościach olimpizmu i wyzwaniach, 
jakie one niosą,
4. wzajemne poznanie obyczajów 
i kultury różnych krajów,
5. pozyskiwanie środowisk z całego 
świata do promowania idei olimpijskiej,
6. zwiększenie uczestnictwa w spo-
rcie i podniesienie wśród młodzieży 
rangi zwycięstwa,
7. uczynienie z MIO areny testowa-
nia nowych rozwiązań dla „dorosłych” 
igrzysk,
8. zorganizowanie i przeprowadzenie 
zawodów według najwyższych standar-
dów międzynarodowych.
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to pięciotomowa seria książek o nastolatku, który pewnego dnia odkrywa, że jest nad-
zwyczajny, chociaż jak każdy amerykański dzieciak gra w koszykówkę i jeździ na rowe-
rze. oprócz tego ma dysleksję  oraz adhd (czyli zespół nadpobudliwości psychorucho-

wej z deficytem uwagi)  i przez to ciągle wpada w tarapaty. 
w pierwszej książce z serii - „złodziej pioruna”, Jackson nieoczekiwanie zmienia otacza-

jącą go szkolną rzeczywistość. następnie dowiaduje się, że bogowie, którzy dawno, bardzo 
dawno temu zamieszkiwali olimp, nadal istnieją i mieszkają w nowym Jorku. na dodatek, 
to właśnie percy stał się tym, który rozgniewał zeusa, kradnąc mu jego piorun piorunów. 
oczywiście, percy nie jest złodziejem, a wszystkie przygody, które go dosięgają po drodze 
są po to, by dowiódł swojej niewinności, znalazł prawdziwego złoczyńcę oraz uspokoił 
bogów, którzy szykują się już do wojny między sobą. percy jest chłopcem, który i bogom 
i potworom może stawić czoła, gdyż jest herosem. ojcem jego był posejdon – bóg mórz. 
a życie z taką mocą i taką wiedzą wcale nie jest łatwe. 

seria ricka riordana jest napisana w bardzo ciekawie i spójnie. autor sięga po grecką mi-
tologię i w mistrzowski sposób transportuje jej bohaterów i historie do XXi wieku. w książ-
kach nie brakuje też śmiechu, który przeplata się z momentami grozy. niektórzy twierdzą, 
że jest to lepsza literatura od harry’ego pottera. 

„złodziej pioruna”, „morze potworów”, „klątwa tytana”, „Bitwa w labiryncie” i „ostatni  
olimpijczyk” nawiązują do znanych greckich mitów, rozbudowują świat mitologicznych  
postaci, przenosząc dorobek kulturowy starożytności. 

w 2010 roku, na podstawie pierwszego tomu powstał film: „percy Jackson i Bogowie 
olimpijscy. złodziej pioruna”, z  loganem lermanem w roli głównej. wyreżyserował go 
chris columbus, twórca filmów: „harry potter i komnata tajemnic” i „harry potter i kamień 
Filozoficzny”. ale najpierw lepiej sięgnąć po książki. nawet sam ich autor, rick riordan nie 
oglądał filmu, aby nie wpłynął on na wizję świata, który stworzył.

Na polski rynek serię wprowadziło Wydawnictwo Galeria Książki.

Film opowiada historię, która naprawdę mogła się zdarzyć. santiago munez jest mek-
sykańskim chłopcem, który wraz z rodziną nielegalnie ucieka przez granicę do stanów 
zjednoczonych. zabiera ze sobą najcenniejszą dla siebie rzecz - piłkę nożną. wkrótce, 

na boisku, gdzie santiago gra z kolegami mecz, zauważa go brytyjski selekcjoner Glen Floy  
i z miejsca proponuje mu miejsce w pierwszoligowym klubie newcastle united. santiago wy-
rusza za ocean, gdzie wierzy, że spełni się jego marzenie. okazuje się, że otrzymaną szansę 
trzeba jeszcze umieć wykorzystać. Jest młodym, utalentowanym piłkarzem, który ma wra-
żenie, że cały świat pada mu do stóp. po wejściu na szczyt zapomina, gdzie był start tej wę-
drówki. przysłowiowa „woda sodowa” uderza mu do głowy. zapomina o przyjaźni, rodzinie, 
zawodzi klub i dziewczynę. cały jego dotychczasowy świat rozpada się na kawałki. teraz 
mozolną, pokorną pracą musi odbudować swoją pozycję sportową i życiową. 

trylogia „Gol” jest baśnią o sporcie i o młodym mężczyźnie, któremu dane jest grać 
z najlepszymi. w filmach nie brakuje postaci znanych piłkarzy, takich jak david Becham, 
raul, zinadine zidane i innych, a to dzięki temu, że „Gol” został zrealizowany we współpracy 
z FiFa. stąd obrazy pełnych stadionów na meczach angielskiej i hiszpańskiej ligi (santiago 
wkrótce zaczyna grać dla realu madryt), a także podczas mundialu w niemczech w 2006 
roku. pod względem sportowym i filmowym trylogia „Gol” jest godna polecenia. i na pewno 
na czasie, wszak przed nami euro 2012… 

Gol (2005)/ Gol II (2007)/ Gol 3 (2009), reż. Danny Cannon. Dystrybutor Forum Film Poland.

 Kasia Deberny

Książkowy  
„Percy Jackson 
i Bogowie  
Olimpijscy” 

Filmowa  
trylogia  
„Gol”
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narodowe Agencje Antydopingowe są zobligo-
wane do  rutynowo przeprowadzonych kontro-
lnych badań antydopingowych, ale również do 
prowadzenia działalności edukacyjnej. U nas ru-
sza właśnie, kolejna akcja antydopingowa pod 
hasłem: „Say no! to doping”…

z badań wynika, że akcje edukacyjne i informa-
cyjne są skutecznym narzędziem walki z do-
pingiem i przyczyniają się do eliminacji tego 

patologicznego zjawiska ze współczesnego sportu 
wyczynowego. dlatego przede wszystkim są one 
adresowane do sportowców młodego pokolenia,  
by od samego początku ich sporto-
wej przygody hołdowali czystej grze 
i byli świadomi zagrożeń, pojawia-
jących się przy stosowaniu dopin-
gu. działająca w polsce Komisja do 
zwalczania dopingu od kilku lat 
opracowuje i wprowadza w życie 
projekty edukacyjne. pierwszą taką 
kampanię  rozpoczęto w 2009 roku, 
podczas której liczne spotkania oraz 
szkolenia skierowane były przede wszystkim do 
uczniów szkół mistrzostwa sportowego. 

w roku ubiegłym  przeprowadzono kolejną ak-
cję pod hasłem „Bądź świadomy Bądź czysty”. tym 
razem dedykowano ją szerokiemu gronu odbior-
ców, m.in. zawodnikom, trenerom i nauczycielom 
wF. w ramach kampanii opracowano materiały 
edukacyjne, które były udostępniane w trakcie spo-
tkań. w tym roku przyszedł czas na kolejny projekt 
pod hasłem 

„SAy nO! tO dOPIng” 

Jest to kampania edukacyjno-informacyjna 
o charakterze globalnym, a jej pomysłodawcą  
i partnerem merytorycznym jest światowa agencja 
antydopingowa (WaDa). kampanię realizuje wie-
le międzynarodowych federacji sportowych, w tym 
Federacja podnoszenia ciężarów, hokeja na lodzie, 
triathlonu oraz wiele narodowych agencji antydo-
pingowych, wśród których jest polska komisja do 
zwalczania dopingu w sporcie. polska inauguracja 
tej akcji odbyła się  5 kwietnia 2012 roku w siedzibie 
pkol, podczas  oficjalnej konferencji otwarcia kam-
panii „say no! to dopinG”. w konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele ministerstwa sportu i tury-
styki, polskiego komitetu olimpijskiego, instytutu 
sportu oraz polskich związków sportowych. orga-
nizatorzy zaprezentowali  plan oraz ramy czasowe 

Kampania Antydopingowa 
SaY NO! TO DOPING

kampanii. została ona zaplanowana na 2 lata, a jej 
kluczowymi elementami są: – ambasadorowie kam-
panii, czyli znani zawodnicy oraz – sportowy sprzęt 
treningowy produkowany w kolorze zielonym.

ambasadorowie kampanii to najważniejsze ogni-
wo jej skutecznego działania. w polsce naszą akcję 
wspierać będą znakomici sportowcy.

katarzyna rogowiec – medalistka i uczest-
niczka igrzysk paraolimpijskich (2 złote medale  
i 1 brązowy)  i mś w narciarstwie biegowym i bia-
thlonie. katarzyna rogowiec jest również członkiem 
komitetu zawodników przy światowej agencji an-
tydopingowej.

tomasz kucharski – wioślarz, jedna z najwy-
bitniejszych postaci polskiego sportu. wraz z ro-
bertem syczem zdobył 2 złote medale olimpijskie 
(sydney, ateny) w dwójce podwójnej wagi lekkiej. 
poza tym jest zdobywcą 2 złotych i 3 srebrnych me-

dali mś. obecnie jest dyrektorem 
wydziału sportu w urzędzie miasta 
Gorzowa wielkopolskiego.

paweł zyGmunt – łyżwiarz 
szybki, 4-krotny uczestnik igrzysk 
olimpijskich (lillehammer, nagano, 
salt lake city, turyn), medalista mś 
i 52-krotny mistrz polski. aktualnie 
jest członkiem komisji technicznej 
międzynarodowej unii łyżwiarskiej 

(isu), zasiada również w komisji do zwalczania do-
pingu w sporcie.

sportowy sprzęt treningowy z wyraźnie domi-
nującym zielonym kolorem to drugi ważny element 
kampanii. kolor zielony jest symbolem życia, na-
dziei, harmonii i natury. kojarzy się także z wital-
nością, świeżością oraz uczciwością. te skojarzenia 
mają prowadzić do wyzwolenia pozytywnych emo-
cji wśród adresatów i uczynienia kampanii łatwej 
w odbiorze, a zielony logotyp jest również dobrym  
bodźcem wzrokowym.

organizatorzy mają przekonanie, że przesłanie 
kampanii oraz jej „zielone”, przy wsparciu naszych 
znanych sportowców, przyczynią się do osiągnięcia 
takich celów, jak m.in.: 

• kreowanie nowego pokolenia zawodników 
o ukształtowanej postawie antydopingowej.

• kreowanie pozytywnych postaw życiowych.
• zwiększenie zainteresowania opinii publicznej 

walką z dopingiem w sporcie.
• w kampanii „say no to dopinG” zostaną 

również wykorzystane inne nośniki informacji: por-
tale społecznościowe youtube i facebook, broszu-
ry, plakaty, kalendarze ścienne, a także wydarzenia 
promocyjne i gadżety (koszulki, czapki, smycze, 
opaski, długopisy, czepki pływackie).

więcej informacji dostępnych jest na stronie 
www.antydoping.pl
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dopasuj imiona do właściwych maskotek:  
Venlock, Waldi, Cobi, Sam, nini, misza, Atena i Apollo, hodori, millie, Izzy.

monachium 1972  
………………………………… 

seul 1988  
………………………………… 

sydney 2000  
…………………………………

moskwa 1980 
………………………………… 

Barcelona 1992  
………………………………… 

ateny 2004   
………………………………… 

los angeles 1984  
………………………………… 

atlanta 1996   
………………………………… 

pekin 2008   
…………………………………

londyn 2012   
………………………………… 



24        KrzyŻÓWKa

1.  skrót od nazwy polskiego komitetu paraolimpijskiego
2.  dyscyplina luizy złotkowskiej, młodej ambasadorki  

polski podczas i zimowych młodzieżowych igrzysk 
olimpijskich w innsbrucku 

3.  wicemistrzyni świata w windsurfingu (klasa rs:X) 
z kadyksu 2012

4.  miasto igrzysk olimpijskich w 1972 r., gdzie nasza 
reprezentacja w piłce nożnej zdobyła złoty medal

5. autor książki „percy Jackson i Bogowie olimpijscy”
6. twórca idei igrzysk paraolimpijskich

  7.  miasto, w którym w kwietniu 2012 nasi piłkarze 
ręczni walczyli o kwalifikację olimpijską na 
igrzyska w londynie

  8. piłka nożna w starożytnym rzymie
  9.  jedna z maskotek na euro 2012
10.  miasto i zimowych młodzieżowych igrzysk  

olimpijskich
11.  miasto, z którego pochodzi zwycięskie  

gimnazjum w konkursie „w drodze do londynu 
2012” 

opisz krótko hasło z krzyżówki ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...............................

zadania konkursowe opracowała Magda Dębska

spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów.

odetnij stronę z rozwiązanymi zadaniami i prześlij z dopiskiem „krzyżówka” do dnia 30 czerwca  
2012 r. na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.

laureatami krzyżówki z poprzedniego wydania  „olimpionika” zostali:

1. dariusz kołodziejczyk 
2. tomasz olszewski 
3. aleksandra domitr 
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Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży 
do udziału w programie edukacyjnym, skierowanym do wszystkich szkół i jednostek  
oświatowo-wychowawczych.

zapraszamy w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach:  
10:00–12:00,12:00–14:00,14:00–16:00

nasza oferta (bezpłatna):

 film o tematyce sportowej w kinie „sport screen”

 lekcja „Fair play i ty” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 lekcja „dopingowi nie” dla szkół gimnazjalnych i licealnych

  lekcja „ceremoniał olimpijski – wczoraj i dziś” dla szkół  
podstawowych i gimnazjalnych

  lekcja „od starożytnych do nowożytnych igrzysk olimpijskich” 
dla szkół gimnazjalnych i licealnych.

 spotkanie z olimpijczykiem (po wcześniejszym uzgodnieniu)

 zajęcia na symulatorach wioślarskich (regulamin i oświadczenie 
    do pobrania na naszej stronie internetowej www.olimpijski.pl)

wybrane przez nauczyciela (opiekuna grupy) elementy  
powyższej oferty zrealizowane zostaną w centrum olimpijskim 
w czasie od 1,5–2 godzin.

Rezerwacja spotkań:
Grupy można zgłaszać telefonicznie lub e-mailem  
z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.  
przyjmujemy grupy do 50 osób.

kontakt: agata Kruszewska
tel. 22 560 37 12, kom. 664 902 279
w godzinach 9:00–11:00 i 14:00–16:00 (pon.–pt.) 
e-mail: akruszewska@pkol.pl

informujemy, że w centrum olimpijskim znajduje się muzeum  
sportu i turystyki ze stałą ekspozycją „dzieje sportu polskiego  
i olimpizmu”, której zwiedzanie, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu z muzeum, można połączyć z powyższą ofertą  
centrum edukacji olimpijskiej.

zwiedzanie muzeum jest płatne 4 zł/osoba,  
z przewodnikiem dodatkowa opłata 40 zł za grupę. 

tel. (22) 560 37 86

Centrum Edukacji Olimpijskiej PKOl
ul. Wybrzeże gdyńskie 4  
01-531 Warszawa
www.olimpijski.pl

Zwiedzanie wystawy czasowej

Finaliści konkursu edukacyjnego 
„Serce do serca” PEKIN 2008

Zajęcia na ergometrach  
wioślarskich

Spotkanie z olimpijczykiem Andrzejem Supronem




