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nikt się nie spodziewał, że to wydanie „olimpionika” 
będzie tak szczególne. a wszystko za sprawą 
zimowych igrzysk olimpijskich w soczi, które 
zakończyły się dla Polski rekordowym wynikiem 
medalowym – czterech złotych medali oraz po jednym 
srebrnym i brązowym. W zimowych igrzyskach Polacy 
startują od 1924 roku i dotychczas nasi zawodnicy 
zdobyli na nich 20 medali, z czego 6 w soczi.  
sami więc widzicie, dlaczego były one wyjątkowe. 
dlatego właśnie – chociaż wiosna puka już do drzwi 
– postanowiliśmy pozostać jeszcze w zimowym 
klimacie, jednak ocieplonym olimpijskimi emocjami. 
Przygotowaliśmy mnóstwo ciekawostek nie 
tylko o samych igrzyskach w soczi, ale również 
o dyscyplinach, które przyniosły nam medale.  
medaliści wypowiadają się dla Was nie tylko  
na temat rywalizacji i sukcesów, ale również 
odkrywają samych siebie. 
nie zapomnieliśmy też, by przy okazji przypomnieć 
naszych dawnych narciarskich „podniebnych herosów”, 
chociaż nie tak utytułowanych jak adam małysz i Kamil 
stoch, ale na swoje czasy „wielkich ludzi”. 
nasyćmy się atmosferą zimowych igrzysk olimpijskich, 
bo następne będą dopiero w 2018 roku. I życzmy 
sobie już dzisiaj, by sportowe zmagania naszych 
przedstawicieli sportów zimowych w Korei Południowej 
w kurorcie Pyeongchang były równie ekscytujące  
jak te w soczi. 
jedno jest pewne – nasza ekipa będzie się tam pięknie 
prezentować w strojach olimpijskich. Przeczytajcie, 
jak kiedyś ubierali się olimpijczycy i dlaczego dzisiaj 
kolekcje strojów olimpijskich inspirują najbardziej 
znanych projektantów mody. Kulisy warsztatu 
projektanta mody olimpijskiej na lato i zimę zdradzi 
Wam autorka strojów polskiej reprezentacji. 
Inspirującej lektury!
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aNNa INgaRdeN, MateuSz INgaRdeN

olImPIjsKIe emoCje już za namI. dWutygodnIoWe zmaganIa najlePszyCh 
sPortoWCóW W rosyjsKIm soCzI, Które odbyWaŁy sIę mIędzy 7 a 23 lutego, 
PrzynIosŁy nam WIele emoCjI: sześć medalI dla PolsKI, PIęKne CeremonIe 
otWarCIa I zamKnIęCIa IgrzysK, WIele godzIn nIesamoWItej ryWalIzaCjI 
na lodowiskach, alpejskich trasach, skoczniach narciarskich czy torach 
saneCzKoWyCh. na PeWno WIeCIe, że PrzygotoWanIa do tej ogromnej ImPrezy 
trWaŁy dŁugo, zaróWno jeślI ChodzI o sPortoWą InfrastruKturę, jaK 
I budoWanIe KondyCjI fIzyCznej zaWodnIKóW. jednaKże o WIelu rzeCzaCh 
I WydarzenIaCh zWIązanyCh z IgrzysKamI W soCzI zaPeWne nIe sŁyszelIśCIe

XXII zIMowe 
IgRzySka oLIMPIjSkIe 
SoczI 2014

Czy wiecie, że...

– RePoRteRSkIe PodSuMowaNIe

fo
t.

 s
hu

tt
er

st
oc

k

SoCzi to najwiękSzy letni kurort w roSji. w rejonie tego 
miaSta, jedynego w Skali kraju, zimą wyStępują średnie 
temperatury dodatnie. dodatkowo w tym roku, ze względu 
na anomalie pogodowe, temperatury poSzybowały podCzaS 
igrzySk nieoCzekiwanie w górę. mogliśmy to zaobSerwować 
podCzaS wielu konkurenCji, kiedy śnieg nieSpodziewanie 
zaCzął topnieć z powodu zbyt wySokiej temperatury, która 
Chwilami była w graniCaCh 15-20ºC. zatem były to Całkiem 
Ciepłe zimowe igrzySka.

ogień olimpijSki, by dotrzeć SzCzęśliwie do SoCzi, muSiał przebyć aż 65 tySięCy kilometrów! Sztafeta rozpoCzęła 
Się tradyCyjnie w olimpii, Skąd ogień ruSzył w najdłużSzą w hiStorii zimowyCh igrzySk podróż, trwająCą 123 dni. 
w tym CzaSie olimpijSki ogień pojawił Się m.in. na biegunie półnoCnym, w koSmoSie, w głębinaCh jeziora bajkał, 
w więzieniu w kraSnojarSku, w lodowatyCh wodaCh rzek amur i jeniSej Czy na wySokiCh SzCzytaCh góry 
elbruS. Członkowie Sztafety w oryginalny SpoSób przemierzali traSę do SoCzi – z poChodnią nie tylko 
biegano, ale również pływano, jeChano na wielbłądaCh, nurkowano, wSpinano Się na górSkie SzCzyty, 
jeChano na nartaCh, SkuteraCh i pługaCh śnieżnyCh, wjeżdżano na wyCiągaCh narCiarSkiCh Czy też 
pływano poduSzkowCem. zaSzCzyt nieSienia olimpijSkiej poChodni miało aż 14 tySięCy uCzeStników, 
m.in. walentyna tierieSzkowa – pierwSza kobieta w koSmoSie.
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przygotowująC tak wielką imprezę, jaką Są zimowe 
igrzySka olimpijSkie, roSjanie muSieli zabezpieCzyć Się na 
ewentualność braku śniegu. podobno nawet wynajęli 
ałtajSkiCh Szamanów, którzy mieli przeprowadzić rytuał 
Sprowadzenia opadów. rok przed igrzySkami zwieziono z gór 
na kaukazie 450 tyS. m3 śniegu (taka jego ilość zmieśCiłaby 
Się w 200 pięćdzieSięCiometrowyCh baSenaCh olimpijSkiCh), 
zgarnięto go w wielkie zaSpy i przykryto SpeCjalnymi 
„koCami izolaCyjnymi” grubośCi 2 Cm, z aluminiową 
warStwą odbijająCą promienie SłoneCzne. organizatorzy 
zamontowali ponad 500 armatek śnieżnyCh, które w każdy 
mroźny dzień produkowały tony śniegu. zaopatrzyli Się także 
w SpeCjalne śnieżne „kombajny”. nawet przy temperaturze 
15°C produkowały one na dobę śnieg w ilośCiaCh powierzChni 
jednego baSenu olimpijSkiego. obok gromadzonego śniegu 
można było natknąć Się na tabliCzki z napiSem: „uwaga, 
olimpijSki śnieg. nie wChodź na niego brudnymi butami! 
pamiętaj, olimpijSki śnieg to naSz Skarb. dbaj o niego!”.

Ceremonię otwarCia igrzySk w SoCzi rozpoCzęły  
„Sny o roSji”, Czyli artyStyCzne widowiSko złożone  
z 18 odSłon, które w telegrafiCznym SkróCie pokazywało 
hiStorię roSji od średniowieCza, poprzez okreS Caratu, 
rewoluCję październikową 1917 roku, po CzaSy wSpółCzeSne. 
widowiSko nawiązywało treśCią do geografii, hiStorii, 
tRadycjI, kuLtuRy I SztukI RoSyjSkIej, któRe PRzedStawIoNe 
zoStały w formie Snu 11-letniej dziewCzynki o imieniu lubow.

PodczaS ceReMoNII otwaRcIa IgRzySk w PewNyM MoMeNcIe 
na Stadion Spadło pięć płatków śniegu. Stopniowo zaCzęły 
Się powiękSzać, by w końCu połąCzyć Się ze Sobą, tworząC 
SpleCione koła olimpijSkie. nieStety, błąd teChniCzny 
Spowodował, że jedno z kół Się nie otworzyło – pozoStało 
płatkiem śniegu do końCa tego fragmentu pokazu. 
organizatorzy tę SwoiStą „wpadkę” z dużym poCzuCiem 
humoru wykorzyStali na konieC igrzySk...

nawiązanie do nieotwartego płatka pojawiło Się bowiem 
również w Ceremonii zamknięCia igrzySk – znów jedno  
z olimpijSkiCh kół nie otworzyło Się, gdy grupa tanCerzy 
formowała Się we flagę olimpijSką. tym razem jednak,  
po Chwili oCzekiwania, także i piąty okrąg pokazał Się  
w Całej okazałośCi. roSyjSCy organizatorzy pokazali 
tym Samym, że mają dyStanS do Siebie, Co zoStało bardzo 
dobrze odebrane przez liCznie zgromadzoną na Stadionie 
olimpijSkim publiCzność. grunt to umieć śmiać Się z Siebie!

najwięCej medali w hiStorii zimowyCh igrzySk olimpijSkiCh 
wywalCzył norweg ole einar bjoerndalen. w Swoim dorobku 
ma 8 złotyCh krążków, 4 Srebrne i 1 brązowy w różnyCh 
konkurenCjaCh biathlonowyCh. w SoCzi zdobył dwa złote 
medale (Sprint i Sztafeta mieSzana) i trzeba dodać,  
że zawodnik ma 41 lat!

do SoCzi pojeChało najwięCej polSkiCh SportowCów  
w hiStorii zimowyCh igrzySk, bo aż 59 oSób – 24 kobiety  
i 35 mężCzyzn.

jednakże najwiękSzą, rekordową pod względem  
wielkośCi, reprezentaCję wyStawiły Stany zjednoCzone. 
barwy uSa reprezentowało 230 SportowCów,  
we wSzyStkiCh 15 dySCyplinaCh olimpijSkiCh.

polSka jako jeden z 12 krajów na świeCie uCzeStniCzyła 
we wSzyStkIch 22 zIMowych IgRzySkach oLIMPIjSkIch, 
zaCzynająC w 1924 roku w Chamonix.



6 olimpionik

wydaRzeNIa

na igrzySkaCh w SoCzi zadebiutowało 12 nowyCh 
konkurenCji SportowyCh. były to:

 z łyżwiarStwo figurowe drużynowo (SoliSta, SoliStka,  
PaRa taNeczNa I PaRa SPoRtowa),

 z kobieCe Skoki narCiarSkie na średniej SkoCzni,
 z Sztafeta mieSzana w biathlonie – dwie kobiety  
po 6 km i dwóCh mężCzyzn po 7,5 km,

 z Sztafeta SaneCzkarSka – SaneCzkarz, SaneCzkarka  
I dwójka,

 z narCiarSki halfpipe (kobiet i mężCzyzn), 
 z narCiarSki SlopeStyle (kobiet i mężCzyzn), 
 z Snowboardowy SlopeStyle (kobiet i mężCzyzn), 
 z Snowboardowy równoległy Slalom SpeCjalny  
(kobiet i mężCzyzn).

juStyna kowalCzyk jeSt najbardziej utytułowanym polSkim 
SportowCem igrzySk zimowyCh. na Swoim konCie ma 2 złote, 
1 Srebrny i 2 brązowe medale. w SoCzi zdobyła złoty medal 
w biegu na 10 km Stylem klaSyCznym, biegnąC ze złamaną 
kośCią lewej Stopy.

natomiaSt jedna z najwiękSzyCh rywalek juStyny kowalCzyk 
– norweżka marit bjoergen – po igrzySkaCh w SoCzi zoStała 
najbardziej utytułowaną SportSmenką w hiStorii zimowyCh 
zmagań olimpijSkiCh, mająC na konCie 6 złotyCh, 3 Srebrne  
i 1 brązowy medal. 

polSka, zdobywająC 6 medali, na igrzySkaCh w SoCzi zajęła 
11. miejSCe w klaSyfikaCji medalowej. dwa złote krążki 
wywalCzył kamil StoCh w SkokaCh narCiarSkiCh, jeden  
złoty – juStyna kowalCzyk w biegaCh narCiarSkiCh i jeden 
złoty – zbigniew bródka w łyżwiarStwie Szybkim. Srebro 
zdobyły drużynowo naSze panCzeniStki, a brąz polSCy 
panCzeniśCi. w hiStorii zimowyCh igrzySk polaCy zdobyli  
do tej pory 20 medali, z Czego 6 w SoCzi. 

zbIgNIew bRódka, NaSz MIStRz oLIMPIjSkI w bIegu Na 1500 M 
w łyżwiarStwie Szybkim, po zakońCzonym Sezonie Chowa 
panCzeny do Szafy i od marCa do września Chodzi normalnie 
do praCy w Straży pożarnej. tak, tak – naSz miStrz, który 
pokonał na łyżwiarSkim torze holenderSkiego rywala  
o 0,003 Sekundy, na Co dzień jeSt Strażakiem.

Na wybIcIe wSzyStkIch 1300 MedaLI dLa oLIMPIjczyków  
i paraolimpijCzyków zużyto 2 tony Srebra, 700 kg brązu  
oraz 3 kg złota.

w SoCzi wyStartowało 2900 zawodników z 88 krajów świata 
– w tyM zIMbabwe, togo, MaLta, doMINIka, tIMoR wSchodNI, 
tonga i paragwaj, które zadebiutowały na igrzySkaCh 
zimowyCh.

MaSkotkaMI XXII zIMowych IgRzySk oLIMPIjSkIch w SoczI 
zoStał leopard, zająC i niedźwiedź polarny. Symbolizują 
one trzy najważniejSze wartośCi olimpijSkie: wzajemny 
SzaCunek, dążenie do perfekCji oraz przyjaźń.
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logo igrzySk w SoCzi po raz pierwSzy w hiStorii zawierało 
adreS internetowy, Co miało Symbolizować Charakter 
nowoCzeSnego, multimedialnego pokolenia. takie logo 
miało także na Celu wSparCie otwartego dialogu między 
kibiCami zimowyCh dySCyplin Sportu na Całym świeCie,  
Co – nie da Się ukryć – internet znaCznie ułatwia.

złota miStrzyni olimpijSka w Snowboardowej konkurenCji 
halfpipe – 24-letnia kaitlyn farrington – by dobrze  
przygotować Się do igrzySk, SkorzyStała z pomoCy rodziCów. 
ChCąC umożliwić Swojej CórCe treningi i wyjazd do SoCzi... 
Sprzedali aż 250 krów ze Swojej farmy. 

polSCy SkoCzkowie narCiarSCy robili furorę w SoCzi, 
SkaCząC w nietypowo zdobionyCh kaSkaCh. na kaSku kamila 
StoCha widniała lotniCza SzaChowniCa. dawid kubaCki 
przyozdobił kaSk parzeniCą, Czyli SerCowatym wzorem 
CharakteryStyCznym dla zdobniCtwa góralSkiego.  
jan ziobro natomiaSt zdeCydował Się na złotego orzełka  
z biało-Czerwoną flagą. po wywalCzeniu przez kamila 
StoCha drugiego złotego medalu zarząd aeroklubu 
polSkiego przyznał mu honorowy tytuł ambaSadora 
lotniCtwa polSkiego, Co było inSpirowane właśnie 
udekorowaniem kaSku biało-Czerwoną SzaChowniCą  
i wojSkowym moro.

najStarSzym uCzeStnikiem igrzySk w SoCzi był reprezentant 
MekSyku w NaRcIaRStwIe aLPejSkIM – hubeRtuS voN hoheN-
lohe. ma 55 lat. z kolei najmłodSi uCzeStniCy tyCh igrzySk 
mają po 15 lat. była iCh trójka – dziewCzęta: maggie VoiSin  
i gianina ernSt oraz Chłopak – aymu hirano.

kryStyna pałka, reprezentująCa polSkę w biathlonie,  
jeSt nie tylko olimpijką z SoCzi, ale także trzykrotną 
medaliStką zimowyCh światowyCh wojSkowyCh igrzySk 
SportowyCh w dolinie aoSty. na Co dzień jeSt żołnierzem  
Sił zbrojnyCh rzeCzypoSpolitej polSkiej w Stopniu kaprala. 
pań wojSkowyCh w naSzej kadrze biathlonowej z SoCzi 
było więCej: paulina bobak oraz magdalena gwizdoń  
Są żołnierzami wojSka polSkiego w Stopniu  
StarSzego Szeregowego.

Słowenka tina maze i SzwajCarka dominique giSin, jako 
pierwSze w hiStorii narCiarki alpejSkie Stanęły wSpólnie 
na najwyżSzym Stopniu podium, oSiągająC ten Sam CzaS 
zjazdu. z kolei jan hudeC i bode miller zdobyli w SoCzi medal 
brązowy za taki Sam CzaS uzySkany w SupergiganCie.  
o ILe w hIStoRII NaRcIaRStwa aLPejSkIego Na IgRzySkach 
podwójne złoto zdarzyło Się po raz pierwSzy, to taka 
SytuaCja miała miejSCe już 3 razy w przypadku Srebrnego 
medalu i jednokrotnie w przypadku brązu.

dla lori lolo joneS – amerykańSkiej bobSleiStki – zawody 
w SoCzi były trzeCimi igrzySkami, w któryCh miała okazję 
Startować, ale pierwSzymi, w któryCh reprezentowała Swój 
kraj w bobSlejaCh. do tej pory była bardziej znana jako 
lekkoatletka SpeCjalizująCa Się w biegaCh przez płotki.

w igrzySkaCh paraolimpijSkiCh w SoCzi wyStartowało 
9 polSkiCh SportowCów. rywalizowali w narCiarStwie 
bIegowyM I bIathLoNIe, NaRcIaRStwIe zjazdowyM  
oraz Snowboardzie.

PaRaoLIMPIjczycy Po Raz PIeRwSzy w hIStoRII byLI ubRaNI  
w takie Same Stroje reprezentaCji jak olimpijCzyCy.
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SoczI 2014

wSzySCy wiemy, jak emoCjonalny, tak dla zawodników jak i kibiCów, jeSt udział 
w igrzySkaCh olimpijSkiCh. i nie ma niC bardziej wzruSzająCego i prawdziwego, 
jak wypowiedzi medaliStów zdobyte „na gorąCo” po zwyCięSkiej rywalizaCji. 
warto przeCzytać i przeżyć to jeSzCze raz... 

hIStoRIa zatRzyMaNa w kadRze, 
czyLI
medaliśCi „na gorąCo”!

zbIgNIew bRódka
– złoty medalista w łyżwiarstwie 
szybkim na dystansie 1500 m, brązowy 
medalista w wyścigu drużynowym

„największe postaci wśród zawodników zagranicznych 
i trenerów przyszły przybić piątkę i pogratulować. 
Widać, że mają szacunek. holendrzy zdominowali 
igrzyska, osiągnęli świetne wyniki. ja ich pokonałem 
na dystansie chyba najtrudniejszym. jeżeli wygrywa 
ktoś z kraju bez hali, to dla nich nokaut”. 

„nigdy nie wątpię w sukces i zawsze walczę do końca”.

„Chciałem wejść na podium w drużynie, bo to osiągnię-
cie było dla nas bardzo ważne. Koledzy pracowali tak 
samo mocno jak ja, dlatego należał się medal całemu 
zespołowi” – po zdobyciu brązowego medalu wraz  
z janem szymańskim i Konradem niedźwiedzkim. 

„Pierwszy raz nogi ugięły mi się, jak zagrali mazurka 
dąbrowskiego. dzisiaj ledwo stoję” – po uroczystym 
przywitaniu na lotnisku.

„Kiedy zdobywa się medal olimpijski, spełniają się  
marzenia”. 

Źródło: Przegląd sportowy, gazeta Wyborcza

„jestem bardzo wdzięczny za 
to, że zbyszek bródka potrafił 
nas mobilizować. Ciągle moty-
wował, powtarzał: mamy jesz-
cze jedną blachę do zdobycia!”.

 
Konrad niedźwiedzki 
– brązowy medalista  

w wyścigu drużynowym fo
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kaMIL Stoch
– podwójny złoty medalista ze skoczni 
normalnej (skoki długości 105,5  
i 103,5 m) i dużej (139 i 132,5 m)

„doskonałość to zbiór szczegółów”. 

„Wynik nie jest celem, lecz nagro-
dą. najważniejszy pozostaje etap 
realizacji. miejsce to tylko nagro-
da za drogę, którą się pokonało.  
Powinniśmy o tym pamiętać!”

Łukasz Kruczek – trener kadry skoczków

„moje cele, do których zmierzam, inspirują mnie. dają 
mi energię, aby stawać się coraz lepszym. ale nigdy nie 
chodzi mi o medale. Po prostu chcę robić to, co robię,  
najlepiej jak potrafię”. 

„byłem bardzo młody, gdy uczestniczyłem w igrzyskach 
olimpijskich w turynie i w Vancouver. były one dla mnie 
wielką lekcją. teraz jestem lepszym sportowcem i po pro-
stu lepszym człowiekiem. moim kluczem do zwycięstwa 
jest to, iż teraz wiem to, czego nie wiedziałem wtedy”.

„ostatni skok przed zdobyciem drugiego złotego medalu 
był bardzo trudny, być może dlatego, że wiedziałem, o co 
walczę oraz jak dobrzy są moi rywale. starałem się o tym 
jednak nie myśleć, tylko skupić na sobie”. 

„Każde zwycięstwo dodaje pewności siebie i utwierdza 
w przekonaniu, że dobrze wykonuję swoją robotę. trze-
ba jednak zachować dystans i trzeźwą głowę. nie mogę 
usiąść i pomyśleć, że jestem najlepszy i nic już nie muszę”. 

„Choć wygrałem najważniejsze zawody, mam jeszcze 
dużo do zrobienia. (...) Postaram się dalej być sobą, mam 
nadzieję, że nie zmieni się wiele w moim życiu. ja chcę 
nadal skakać na nartach”. 

„trzeba w siebie wierzyć”. 

„nie czuję presji. niczego nie obiecywałem i dalej nie 
będę. Wykonuję swoją pracę”. 

„medal mnie nie nakręca, ale pokazuje, że jeżeli wszystko 
się robi normalnie, sumiennie, to można dużo osiągnąć”.

„W sporcie nie wolno bać się tego, o co walczymy”. 

„nie mogę obiecać, że zawsze będę wygrywać, ale obie-
cam, że zawsze będę robił to, co do mnie należy”.

Źródło: Przegląd sportowy, gazeta Wyborcza,  

the olympic Village newspaper
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SoczI 2014

„Chciałam mieć jedną pamiątkę z soczi i wiozę ją ze sobą 
do domu. Przyjechałam na igrzyska ze złamaną nogą. 
Wiele koncentracji i uporu mnie to kosztowało, żeby się 
zmobilizować na to wszystko, co się działo później”. 

„Wiedzieliśmy, po co tu jesteśmy, nikt z nas nie zawiódł. 
trener we mnie nie zwątpił, choć mógł. jest wielki”.

„to były piękne igrzyska. trudne, ale piękne”.

„Cieszyłam się tymi igrzyskami, odkąd przyznali je rosji. 
nic mnie nie rozczarowało. Wiedziałam, że będzie super”. 

„Wiedziałam, czego mogę się spodziewać, i te igrzyska 
spełniły moje oczekiwania, były najlepsze, na jakich star-
towałam. z nostalgią będę je wspominać”.

„bardzo się cieszę z sukcesu. jak się wszystko wali, to po 
prostu trzeba zrobić swoją robotę”. 

„noga się goi, wszystko jest ok. Wiedziałam, że będzie 
dobrze. tak to jest, jak marzenia ci pryskają, a ty musisz 
o nie walczyć. strasznie walczyć”.

„W pewnym momencie zdecydowałam, że nie chcę 
być druga, trzecia czy piąta we wszystkim, tylko chcę 
w czymś wygrywać. Wybrałam klasyk i ten sezon pokazał, 
że jestem najlepsza”.

„to igrzyska olimpijskie, a nie walka o pietruszkę”.

„Człowiek to mocna bestia, do wszystkiego się przyzwy-
czaja”. 

„stanęłam na starcie i pomyślałam, że wygram albo będę 
dwudziesta. ryzykuję!”

„należy być skutecznym, wtedy kiedy trzeba”. 

„Przygotowywaliśmy się tak długo, poświęciliśmy tyle 
czasu. miałam swój dystans, na którym przegrałam w cią-
gu trzech lat raz. takich szans nie można zaprzepaszczać. 
nie myśli się o takich rzeczach” – odpowiedź na pytanie 
dziennikarza, czy nie chciała zrezygnować ze startu  
z powodu kontuzji.

  Źródło: Przegląd sportowy, gazeta Wyborcza

juStyNa kowaLczyk
– złota medalistka w biegu na 10 km 
techniką klasyczną 
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katarzyna baChleda-Curuś, 
NataLIa czeRwoNka, kataRzyNa 

woźniak, luiza złotkowSka
– srebrne medalistki w wyścigu drużynowym 

„do soczi przyjechałyśmy w konkretnym celu i ten cel 
zrealizowałyśmy. nie można mieć wątpliwości, że miej-
sce w trójce to nie przypadek. jesteśmy wicemistrzy-
niami świata, wiceliderkami Pucharu świata i teraz 
wicemistrzyniami olimpijskimi. marzenia się spełniają”  
– Luiza Złotkowska. 

„W sobotę nogi będą lepsze, bo zawsze są na dru-
gi dzień przepalone, fajne. Więc jutro pełny piec”  
– Katarzyna Bachleda-Curuś o przygotowaniu do kluczo-
wego biegu z rosją. 

„mam upragniony medal i cieszę się, że dziewczyny  
pomogły mi go zdobyć” – Natalia Czerwonka.

„to, co zrobiła natalia, było wielkie. jesteśmy drużyną, 
która pracuje ze sobą od Vancouver. Pracowałyśmy na 
ten sukces cztery lata. dziękuję dziewczynom, że mogły-
śmy wszystkie stanąć na podium” – Kasia Woźniak była  
rezerwową w drużynie. natalia Czerwonka odstąpiła swoje 
miejsce w biegu finałowym Kasi, aby „nie czuła się tak, jak 
ja czułam się cztery lata temu”, kiedy to natalia była rezer-
wową. Ponieważ nie wystartowała w żadnym olimpijskim 
biegu, nie otrzymała brązowego medalu w Vancouver. 

„Cała Polska potrafi jeździć na łyżwach!” 
– Luiza Złotkowska o konieczności budowy hali do 
łyżwiarstwa szybkiego w Polsce.

Źródło: Przegląd sportowy, gazeta Wyborcza

biegi drużynowe w łyżwiarStwie Szybkim polegają na 
równoCzeSnym biegu dwóCh trzyoSobowyCh drużyn, 
StartująCyCh z miejSC na środku obu proStyCh, po prze-
CiwległyCh StronaCh toru. rozgrywane Są jako wyśCig 
na doChodzenie, którego reguły przejęto z kolarStwa 
torowego. wyśCig mężCzyzn rozgrywany jeSt na dy-
StanSie 8 okrążeń toru, kobiet na dyStanSie 6 okrążeń. 
zwyCzajowo uznaje Się je za dyStanSe 3200 m i 2400 m, 
Choć w rzeCzywiStośCi wyśCigi te Są nieCo krót-
Sze, gdyż zawodniCy mają do dySpozyCji Całą 
Szerokość toru i jeżdżą w praktyCe tylko po 
torze wewnętrznym, Czyli krótSzym. deCy-
duje czaS oStatNIego z tRzech zawodNIków, 
zatem Cała drużyna muSi ukońCzyć wyśCig.

Czy wieSz, że...         
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SPoRty zIMowe

Sekrety nart i łyżew
ile ważą narty kamila StoCha? dlaCzego juStyna kowalCzyk używa raz kijków 
krótSzyCh, a raz dłużSzyCh? do Czego zbigniew bródka potrzebuje klapy? 
odkrywamy przed wami tajemniCe naSzyCh „złotyCh” dySCyplin z SoCzi!

miChał polakowSki

XXII zimowe Igrzyska olimpijskie przyniosły Polsce sześć me-
dali, w tym aż cztery złote. nasi zawodnicy osiągali sukcesy 
w skokach narciarskich, biegach narciarskich i łyżwiarstwie 
szybkim. Wszystkie te dyscypliny mają w naszym kraju dłu-
gie tradycje i uprawiane są od ponad stu lat. Przez ten czas 
zdążyły się jednak bardzo zmienić, co najlepiej widać na przy-
kładzie skoków.

skoki narciarskie
W 1908 roku, podczas pierwszego oficjalnego polskiego konkur-
su skoków narciarskich, zwycięzca leszek Pawłowski uzyskał  
14 metrów. dziś rekord kraju Kamila stocha i Piotra żyły jest  
aż o... 232,5 metra lepszy! Co – oprócz ciężkiego i systematyczne-
go treningu – powoduje, że rezultaty aż tak się poprawiły? Przede 
wszystkim sprzęt jest coraz doskonalszy, zaszły także zmiany 
w stosowanych przez zawodników technikach.
skoki narciarskie narodziły się w drugiej połowie XIX wieku 
w norweskim okręgu telemark (właśnie od niego pochodzi nazwa 
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sposobu lądowania z eleganckim wypadem). Wtedy nie mogło 
być oczywiście mowy o skomplikowanym sprzęcie – używano po 
prostu dwóch desek, które przywiązywano do stóp rzemieniami. 
dziś jest zupełnie inaczej. narty produkowane są z lekkich i wy-
trzymałych tworzyw sztucznych. Ich wymiary regulują bardzo 
precyzyjne przepisy międzynarodowej federacji narciarskiej 
(fIs). mają one szerokość 11,5 cm w górnej części i 10,5 cm przy 
wiązaniu, a ich długość nie może przekraczać 145% wzrostu za-
wodnika. mierzący 173 cm Kamil stoch skacze więc na nartach 
długości 251 cm i wadze 2,5 kg.
bardzo ważne dla skoczka są także kombinezony, które tylko 
na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem zwyczajnie. szyte są 
ze specjalnej pianki, muszą mieć ściśle określone właściwości, 
np. odpowiednio dużą przepuszczalność powietrza oraz muszą 
być dość ciasne, by nie działały jak latawiec. Pokryte są warstwą 
lycry, której kolor – w co trudno uwierzyć – może zmieniać właś- 
ciwości kombinezonu i wpływać na prędkość, którą skoczek osią-
gnie w powietrzu. ta zaś przekracza 100 km/h! nic więc dziw-
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Na tajemnicę sukcesów 
biegaczy, skoczków 
narciarskich czy łyżwiarzy 
nie składają się tylko 
talent, tysiące godzin 
wyczerpującego treningu  
czy litry wylanego potu,  
lecz także praca 
serwismenów 

nego, że zawodnicy poddawani są ogromnym obciążeniom, co 
może, niestety, być przyczyną groźnych wypadków.
Przed laty wypadków było dużo więcej. styl klasyczny – z nar-
tami prowadzonymi równolegle i blisko siebie – powodował,  
że zawodnicy byli poważnie narażeni na podmuchy wiatru.  
W drugiej połowie lat 80. szwed jan boklöv zapoczątkował obo-
wiązujący obecnie styl „V”, w którym narty prowadzi się szerzej, 
co zwiększa siłę nośną i pozwala zawodnikom uzyskiwać lepsze 
odległości. fIs zaakceptowała nową technikę dopiero po kilku 
latach, gdy okazało się, że gwarantuje ona skoczkom również 
większe bezpieczeństwo, a także czyni dyscyplinę atrakcyjniej-
szą. Właśnie dzięki stylowi „V”, fin toni nieminen jako pierwszy 
przekroczył w 1994 roku granicę 200 metrów.

Biegi narciarskie 
również biegi narciarskie przeszły w latach 80. rewolucję – po-
jawiła się nieznana dotąd technika łyżwowa, choć jej narodziny 
były nieco przypadkowe. na mistrzostwach świata w seefeld 
trasa została w nocy zmrożona tak mocno, że jedynym sposo-
bem sprawnego pokonywania terenu okazała się „łyżwa”, która 
na dodatek pozwala poruszać się szybciej. nie wyeliminowała 
ona jednak stylu klasycznego, a zawodnicy do dzisiaj rywalizują 
na trasach w obu specjalnościach. rozgrywane są również bie-
gi łączone. W połowie dystansu zawodnicy zmieniają nie tylko 
technikę, lecz także narty, ponieważ sprzęt nieznacznie się różni.
W stylu klasycznym narty prowadzi się równolegle, w specjal-
nie żłobionych torach. Ich długość jest o około 30 cm większa 
od wzrostu biegacza, należy też użyć butów o elastycznych 
podeszwach, które pozwalają na odpowiednią pracę nóg. nato-
miast do techniki łyżwowej używa się „desek” nieco krótszych, 
przewyższających zawodnika tylko o kilkanaście centymetrów. 
dłuższe są za to kijki, ponieważ zawodnicy muszą wbijać je nie-
co dalej od siebie – narty prowadzi się w tym wypadku szeroko,  
by łatwiej odbijać się od podłoża krawędziami. z tego też powo-
du buty są sztywniejsze i sięgają za kostkę. W obu przypadkach 
„deski” są bardzo wąskie, mają ok. 4,5 cm szerokości.
Wydawałoby się, że w biegach technologia nie odgrywa takiego 
znaczenia jak w skokach – przecież zawodnicy nie mają tu do 
czynienia z oporami, niepotrzebne są im „kosmiczne” kombine-
zony. tymczasem za sukcesami biegaczy kryją się nie tylko talent 
i litry wylewanego podczas treningów i zawodów potu, lecz także 
praca serwismenów, którzy dbają o przygotowanie nart. najlepsi 
w tym fachu potrafią bezbłędnie dobrać odpowiednią mieszankę 
smaru, która pozwoli zawodnikom płynnie pokonać trasę w każ-
dych warunkach atmosferycznych – czy będzie to 20-stopniowy 
mróz, czy – jak w soczi – prawdziwie wiosenne temperatury. 

Łyżwiarstwo szybkie
Pogoda nie jest problemem w łyżwiarstwie szybkim. najważniej-
sze zawody od dawna przeprowadzane są w halach, w których 
bez trudu można utrzymywać odpowiednie warunki. Powietrze 
o wilgotności około 30% ma 17°C, a temperatura sztucznie mro-
żonego lodu utrzymywana jest na poziomie –7°C. zawodnicy roz-

wijają prędkość nawet 60 km/h, ale nie na każdym torze można 
jeździć równie szybko. tajemnica tkwi między innymi w... wodzie, 
z której powstaje lód. na uchodzących za „najszybsze” na świe-
cie obiektach w kanadyjskim Calgary i amerykańskim salt lake 
City używa się do tego celu krystalicznie czystej wody z górskich 
źródeł i potoków, co pozwala bić rekordy świata – wszystkie ak-
tualne ustanowiono właśnie na tych dwóch torach.
lód to jedno, ale na czym i w czym zawodnicy poruszają się po 
nim z tak dużą prędkością? Łyżwy – jak udowodnili archeologo-
wie – znane są ludziom od ponad tysiąca lat. te używane dzisiaj 
przez profesjonalistów (nazywane w Polsce panczenami od na-
zwiska rosjanina aleksandra Panszyna) mają kilka szczególnych 
cech. Wykonane ze stali płozy mają długość około 42 cm i sze-
rokość zaledwie jednego milimetra. są nieco wygięte bocznie, 
a ich podstawa wbrew pozorom nie jest płaska, a półkolista.  
to tzw. łuki, dzięki którym łyżwa ma większą przyczepność 
na wirażach, co jest bardzo ważne, bo to właśnie w tej części toru 
zawodnik nabiera prędkości. dawniej płozy mocowano sztywno 
do skórzanych butów, jednak w latach 90. pojawiły się „klapy” 
– tylna część płozy nie jest na stałe połączona z butem. dzięki 
temu rozwiązaniu całe ostrze dłużej ma kontakt z powierzchnią 
lodu, a panczenista może odepchnąć się zdecydowanie mocniej 
i jechać szybciej. zastosowanie ruchomej piętki wymusiło także 
zmianę w konstrukcji butów, które muszą być znacznie sztyw-
niejsze. Przygotowuje się je indywidualnie dla każdego zawod-
nika na podstawie odlewu stóp ze sztucznego tworzywa. 
Ponieważ w łyżwiarskich halach jest ciepło, kombinezony pan-
czenistów produkuje się z bardzo cienkiej lycry. obowiązkowo 
wyposażone są one w kaptury. to pozwala zmniejszać opory 
powietrza i zyskiwać kolejne ułamki sekund, które mogą decy-
dować o zwycięstwie.

sport – jak wszystko w życiu – nieustannie się zmienia. Przed stu 
laty nikomu się nie śniło, że narty mogą być wykonane z czegoś 
innego niż drewno, trzydzieści lat temu nie używano tak popu-
larnej dziś techniki łyżwowej w biegach, a jeszcze w latach 90. 
łyżwy konstruowano zupełnie inaczej niż dzisiaj. Ciekawe, jak 
będą wyglądały sporty zimowe na igrzyskach olimpijskich w roku 
na przykład... 2050? 
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SPoRty zIMowe

bieg w łyżwiarstwie szybkim jest bardzo dynamiczny,  
a zawodnicy osiągają znaczne prędkości. Wymaga to jed-
nak od nich odpowiedniej techniki i opanowania sił dzia-
łających na ciało, przede wszystkim podczas poruszania 
się na wirażu. 

Współczynnik oporu zależy od kształtu ciała, gładkości 
jego powierzchni i od prędkości ruchu. zawodnicy po-
szukują optymalnej pozycji (szczególnie na zjazdach), 
która pozwoli minimalizować opór powietrza.

ruch narciarza jest spowodowany działaniem na niego  
układu różnych sił. stopień ich zaangażowania zależy  
m.in. od profilu trasy. jeżeli zawodnik jedzie w płaskim te-
renie lub pokonuje wzniesienie, siły napędowe muszą zo-
stać wygenerowane przez mięśnie. jeżeli zawodnik zjeżdża 
z górki, to napęd zapewnia siła ciężkości, o ile zbyt moc-
no nie działają siły oporu. opór może być spowodowany  
m.in. tarciem nart o śnieg lub oporem powietrza.

siła ciężkości
jest to jedna z wartości, która podczas biegu narciarskiego 
nie ulega zmianie. zmiany wielkości przyciągania ziemskiego 
wraz z wysokością i zmianą masy ciała zawodnika podczas 
biegu są bowiem niemal nieistotne.

tarcie
to inaczej nacisk pomiędzy dwiema powierzchniami, w tym 
przypadku nartą i podłożem. jakkolwiek tarcie jest jedy-
nym z podstawowych problemów biegaczy narciarskich,  
to jednak np. w stylu klasycznym w fazie odbicia zapobiega 
ślizganiu się narty do tyłu.

bIoMechaNIka dLa LaIka
bIegI NaRcIaRSkIe

łyżwiarStwo Szybkie

opór powietrza
oporu powietrza nie należy kojarzyć wprost z siłą i kierun-
kiem wiatru. jakkolwiek może on zmieniać i modyfikować 
wartość oporu, to niewątpliwie siła oporu powietrza jest 
zawsze skierowana w kierunku przeciwnym niż ruch za-
wodnika.

na pewno słyszeliście o smarowaniu nart. ten smar  
to najczęściej parafina. jej zadaniem jest wypełnienie 
powierzchni, na której ślizga się narta w celu zmniej-
szenia siły tarcia. rodzaj smarowania zależy m.in. od 
temperatury i konsystencji śniegu, rodzaju nart i stylu, 
którym biegnie zawodnik. W technice klasycznej w fazie 
poślizgu chcemy tarcie minimalizować, a z kolei podczas 
odbicia tarcie musi być większe. W technice łyżwowej  
ze względu na inny sposób odbicia dąży się do minimali-
zowania siły tarcia pomiędzy nartami a śniegiem.

największe odnotowane prędkości w łyżwiarstwie szyb-
kim to blisko 60 km/h wśród mężczyzn i ponad 54 km/h  
u kobiet. rekord świata w biegu łyżwiarskim na 100 m 
jest nieznacznie lepszy od fenomenalnego rezultatu  
usaina bolta i wynosi  9,40 s. już jednak na dystansie 
dłuższym łyżwiarze potrafią być blisko dwukrotnie szybsi 
od lekkoatletów. dla przykładu rekord świata w biegach na  
1500 m (na którym złoty medal w soczi zdobył zbigniew 
bródka) wynosi odpowiednio 1:41,04 s i 3:26,00 s na bieżni.

jakub adaMczyk
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sprzęt łyżwiarski
odgrywa zasadniczą rolę w uzyskiwanych wynikach. zawod-
nicy startują w dopasowanych do ciała, opływowych stro-
jach, z kapturem na głowie. Kluczowe są jednak łyżwy, dla-
tego ich ostrzenie odbywa się nawet codziennie. Ważne jest 
również przygotowanie lodu, jego czystość i temperatura. 
dla szybkości jazdy panczenisty znaczenie ma także woda, 
z jakiej przygotowuje się lód. Woda miękka (taka zazwyczaj 
występuje w górach) sprzyja szybkości toru.

siły działające na zawodnika
można przyjąć, że na łyżwiarza działają bardzo podobne siły 
jak na biegacza narciarskiego: siła ciężkości, tarcie i opór 
powietrza. ze względu na dużą prędkość podczas ruchu  
po wirażu (na łuku) łyżwiarz pochyla się do wewnątrz 
toru. musi to zrobić, gdyż zgodnie z III zasadą dynamiki  
newtona, jako reakcja na siłę dośrodkową powstaje siła od-
środkowa, działająca w kierunku na zewnątrz toru. 

technika jazdy
u poszczególnych zawodników technika jazdy może nieznacz-
nie się różnić, co wynika z budowy ich ciała czy predyspozycji 
motorycznych. zwróćcie uwagę, że część zawodników jeździ 
z ręką (czasami dwiema) założoną na plecy, podczas gdy inni 
pracują oburącz. technika jazdy po łuku także może się róż-
nić. Wynika to z faktu, że tzw. mały wiraż ma promień 25 m, 
podczas gdy duży 30 m. Przy dużej prędkości i podczas finiszu 
zawodnicy preferują jazdę z szerszego (łagodniejszego) łuku.

Czy wiesz, że nie zawsze łyżwy wyglądały tak jak obec-
nie? W klasycznej łyżwie całość była mocowana na stałe  
do buta. od 1997 roku wykorzystuje się ruchomą piętkę, 
tworząc „klapy”. daje to możliwość wydłużenia odbicia. 
długość płozy zawodnika zależna jest od jego rozmia-
ru buta. można jednak przyjąć, że jest to około 42 cm  
± kilka cm. Płoza jest bardzo cienka (około 1 mm).

jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukce-
sie w skokach narciarskich jest długość skoku. Po uzyskaniu 
odpowiedniej prędkości najazdowej i odbiciu z progu zawod-
nik przechodzi w fazę lotu. teoretycznie im dłużej znajduje 
się w powietrzu, tym lepszy może uzyskać rezultat. Czynni-
ków decydujących o powodzeniu jest jednak więcej.
na skoczka i jego prędkość wpływa szereg sił (patrz rysu-
nek). są to między innymi opór powietrza, siła grawitacji (g), 
prędkość (V) czy siła aerodynamiczna. o ile siła grawitacji 
(przyciągania ziemskiego) jest stała, to pozostałe zmieniają 
się w zależności od fazy skoku.

prędkość skoczka
na ok. 100 metrach rozbiegu na tzw. dużej skoczni zawod-
nik uzyskuje prędkość około 90 km/h. Wbrew pozorom nie 
jest to jednak jego największa prędkość. znacznie szybciej 
(ponad 100 km/h) porusza się około setnego metra lotu, 
przed lądowaniem. dla uzyskanej odległości większe zna-
czenie od samej prędkości wydaje się mieć kąt nachyle-

SkokI NaRcIaRSkIe

Czy wiesz, że gdyby skoczek nie zmieniał pozycji  
w locie (przechodząc do fazy lądowania), jego prędkość 
mogłaby dalej rosnąć i teoretycznie wydłużyć skok.  
niestety, praktycznie uniemożliwiałoby to wykonanie 
bezpiecznego lądowania.
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nia jej wektora. Wiadomo, że poprzez silne odbicie można  
o 5-6° go zwiększyć, co powoduje uniesienie środka cięż-
kości ciała skoczka o kilkadziesiąt cm.

wysokość lotu skoczka
oglądając konkursy skoków narciarskich, możemy odnieść 
wrażenie, że zawodnicy (szczególnie w początkowej fazie 
po odbiciu z progu) znajdują się bardzo wysoko nad ziemią. 
W rzeczywistości zawodnik po wybiciu, w najwyższym punk-
cie znajduje się na wysokości najwyżej 4-5 metrów.

obniżanie wysokości lotu przed lądowaniem od-
bywa się stopniowo. jeszcze nad 80 metrem jest  
to około 3,5 m, podczas gdy na setnym metrze wynosi 
około 2 m.

czas lotu skoczka
W skokach narciarskich wszystko odbywa się bardzo szybko. 
zawodnik na rozbiegu musi podejmować decyzje w ułam-
kach sekundy. odpowiedni moment na odbicie oznacza,  
że musi trafić w przestrzeń około 20 cm. Czas lotu jest rów-
nież krótki i trwa zazwyczaj kilka sekund. jest to oczywiście 
zależne od wielkości obiektu i wynosi około 4-5 s na skoczni 
dużej i niecałe 10 s na obiekcie „mamucim”.

trajektoria i wpływ skoczka na uzyskaną odległość
trajektoria, czyli inaczej tor ruchu, po którym porusza się sprzęt 
(np. oszczep), zostaje ustalona w momencie utraty z nim kontak-
tu. on sam bowiem, nie dysponując siłą wewnętrzną, nie może 
na niego wpływać. z zawodnikiem w skokach narciarskich jest 
inaczej. dzięki sile własnych mięśni, zawodnik może korygować 
ułożenie ciała i nart, jednocześnie modyfikując wypadkową siły 
aerodynamicznej i jej składowe – siłę oporu i siłę nośną.
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czy miałyście już szansę trochę się „okrzesać” w startach  
międzynarodowych?
ewa: myślę, że niczego nie można porównać z igrzyskami olimpijski-
mi. to jedyne takie wydarzenie. owszem, startowałyśmy już kilka razy 
w Pucharze świata. W igrzyskach odbywają się cztery ślizgi, a nie dwa 
jak w mistrzostwach świata, europy czy Pucharze świata. to dla nas 
coś nowego, ciekawego, ale też większa presja psychiczna. Przede 
wszystkim jedziemy oddać tam cztery szybkie ślizgi, bo liczy się czas 
łączny. Chcemy na igrzyskach zrobić to, na co nas stać. 
 

czym dla was jest start w igrzyskach olimpijskich?
natalia: spełnieniem marzeń i ukoronowaniem dotychcza-
sowej pracy oraz tak naprawdę początkiem naszej poważnej 
kariery sportowej.
ewa: już wiemy, że możemy coś osiągnąć. jesteśmy na poziomie 
olimpijskim. to motywuje do dalszej pracy. jesteśmy młode, więc 
przed nami jeszcze długa droga sportowa. 

RozMowy oLIMPIoNIka
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rozmawiała katarzyna deberny

SaneCzkarki ewa kulS (23 l.) i natalia wojtuśCiSzyn (21 l.) z uCzniowSkiego 
klubu Sportowego nowiny wielkie Startowały w igrzySkaCh olimpijSkiCh 
w SoCzi. ewa zajęła 21. miejSCe w jedynkaCh kobiet. natalia zajęła 16. miejSCe, 
opróCz tego Startowała także w konkurenCji Sztafety mieSzanej, w której 
zajęła wraz z maCiejem kurowSkim (jedynka mężCzyzn) oraz z karolem 
mikrutem i patrykiem porębą (dwójka) – 8. miejSCe! jeSt to najlepSze miejSCe 
polSkiego mikSta w hiStorii. z naSzymi SaneCzkarkami rozmawialiśmy  
na krótko przed wyjazdem do SoCzi...

trzeba ruSzyć 
w świat,
żeby Coś oSiągnąć
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wasz klub to fenomen w skali kraju. tor saneczkowy jest w miej-
scu nietypowym dla takich konstrukcji, a klub działa w oparciu 
o pracę nauczycieli, trenerów i rodziców. jak to się zaczęło?
natalia: zaczęło się w 1996 roku od społecznej inicjatywy na-
uczyciela Wf jacka zagozdy. zaproponował mieszkańcom nowin  
Wielkich całkiem nową rozrywkę na morenowym wzgórzu, gdzie 
został wyżłobiony tor. nas na taki sport namówiła w szkole nauczy-
cielka matematyki zofia Pocztarek. 
ewa: ja uprawiałam wcześniej lekkoatletykę – czwórbój lekkoatle-
tyczny i biegi przełajowe. to mi przychodziło z trudem. a saneczki 
pokochałam od razu!
natalia: zresztą, my brałyśmy się za każdy sport, który wpadł  
nam w ręce lub w nogi (śmiech). 

jak można zakochać się w saneczkach?
natalia: już po pierwszym zjeździe można wiedzieć, czy ktoś 
nadaje się do tego sportu – albo od razu podnosi sanki i pędzi 
z powrotem na górę, albo patrzy w drugą stronę i idzie do domu.
ewa: nasz tor jest naturalny, a gdy spadnie śnieg, wszyscy go 
uklepujemy. Co roku tor przechodzi serwis, bo przecież deszcze 
go wypłukują i trzeba go kształtować. latem trenujemy na asfal-
towej drodze, też na wzgórzu morenowym, obok naszego toru. dzi-
siaj około 80 osób uprawia saneczkarstwo w nowinach Wielkich.  
Wiele osób złapało bakcyla. ale frajda!

co jest magicznego w saneczkarstwie? prędkość?
natalia: tajemnicą saneczek jest połączenie ciała z głową. sia-
dając na sanki, trzeba mieć ułożony cały przejazd. na torze nie 
można sobie pozwolić na żaden błąd. będąc na jednym wirażu, 
muszę wiedzieć, co się będzie działo na następnym, bo trzeba już 
do niego ukierunkować sanki, ale trzeba działać automatycznie. 
nie ma czasu na myślenie. głowa sama wysyła sygnał do ciała, 
bez mojej wiedzy. I przy tej prędkości – około 130 km na godzinę 
– trzeba zjechać w rytmie toru. 
ewa: to jest bez wątpienia sport ekstremalny... 

jak się poznaje nowy tor? 
natalia: tor trzeba znać na pamięć. na nowym torze naj-
ważniejsze są pierwsze ślizgi. Poznajemy go też z relacji 

innych zawodników, którzy komentują, jaki on jest i jak trzeba 
na nim jechać.
ewa: tor w soczi jest nowy. nikt go nie znał. gdy byłam tam  
pierwszy raz, zastanawiałam się, co się stanie, gdy wejdę w wi-
raż, jak on niesie, czy muszę podtrzymać, czy odsterować.  
za pierwszym razem jechałam z wirażu na wiraż na oślep. 

czym tory różnią się od siebie?
natalia: Prędkością, trudnością techniczną, liczbą, długością 
i rytmem wiraży. 
ewa: fenomenalnym torem okazał się ten w soczi. jest wszechstron-
ny. ma trudny początek, ale za to nie za szybki, więc nie można sobie 
zrobić krzywdy. szybki jest pod koniec, ale jednocześnie bezpieczny. 

a co powinniśmy wiedzieć o waszych sankach?
ewa: o! to temat rzeka, poemat. Każdy ma swoje sanki, które  
są wypieszczone, dopasowane, podrasowane. jednak, by dorównać 
światowej czołówce w tej dyscyplinie, powinnyśmy mieć ich więcej...

co oznacza dla was sport? 
natalia: Przede wszystkim dał nam możliwość podróżowania po 
świecie. gdyby nie sport, to nasze życie byłoby takie... normalne, 
przeciętne. W sumie nie okupujemy uprawiania saneczkarstwa ja-
kimś wielkimi wyrzeczeniami, czasem tylko podróże trwają zbyt 
długo. W roku 2013 od września do grudnia byłyśmy w domu tylko 
4 dni. to jest trudne, ale wynagradzane przez radość! trzeba ruszyć 
w świat, żeby coś osiągnąć. 

ewa kulS (z lewej) i natalia wojtuśCiSzyn reprezentują uCzniowSki klub Sportowy 

w nowinaCh wielkiCh, niedaleko gorzowa wielkopolSkiego. jeSt to wieś w woje-

wództwie lubuSkim, która ma ok. 1300 mieSzkańCów. w okoliCy znajdują Się tylko 

niewySokie wzgórza morenowe. na jednym z niCh zbudowano naturalny tor 

SaneCzkowy, który wyChował już CztereCh olimpijCzyków. opróCz ewy i natalii, 

na igrzySkaCh Startowali jeSzCze (turyn 2006) iCh klubowi koledzy – krzySztof 

lipińSki i marCin piekarSki.

Czy wieSz, że...         
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Stanąć na SzCzyCie SkoCzni, przypiąć do nóg narty, a potem ruSzyć w dół 
z ogromną prędkośCią i wzbić Się w powietrze – żeby tego dokonać, potrzeba 
nie lada odwagi. w polSCe Chłopaków żądnyCh podobnyCh wrażeń nigdy nie 
brakowało, a SukCeSy potrafili oSiągać na długo przed wielkimi triumfami 
adama małySza i kamila StoCha

miChał polakowSki

Początki nie były jednak łatwe. Kiedy ponad sto lat temu 
skoki narciarskie zaczynały zdobywać popularność w euro-
pie, nasi zawodnicy znacznie odstawali od najlepszych wów-
czas skandynawów. Wyniki biało-czerwonych poprawiły się  
dopiero po wybudowaniu w zakopanem nowej skoczni.  
na Wielkiej Krokwi, którą otwarto w 1925 roku, można było 
przed II wojną światową uzyskiwać imponujące jak na tamte 
czasy, nawet 80-metrowe odległości. do światowej czołówki 
przebili się... 

Bronisław czech i stanisław marusarz, 
górale z zakopanego, którzy z nartami byli za pan brat od naj-
młodszych lat. sukcesy odnosili nie tylko w skokach, lecz także 
w biegach płaskich i zjazdowych oraz kombinacji norweskiej 
(składającej się ze skoków i biegów). dziś tak wszechstronnych 
zawodników już nie ma.

obaj reprezentowali Polskę na zimowych igrzyskach olimpij-
skich i choć potrafili zajmować wysokie miejsca, żaden z nich 
nie zdobył medalu. marusarz dokonał za to takiego wyczynu na 
mistrzostwach świata w lahti (1938), gdzie wywalczył srebro. 
telewizyjne transmisje nikomu nawet się wtedy nie śniły. trzeba fo
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było polegać na obecnych na miejscu sprawozdawcach radio-
wych i prasowych, ci zaś donosili, że Polak został oszukany przez 
sędziów. mimo że w dwóch skokach uzyskał w sumie 5,5 metra 
więcej od asbjoerna ruuda, to norweg wygrał o 0,3 pkt. Wyniki 
nie były podawane jak dziś, w mgnieniu oka – na ich ogłoszenie 
trzeba było czekać kilka godzin, co tylko podsycało podejrzenia 
o nieuczciwość jury.
Kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Czech i marusarz 
udowodnili ogromną odwagę poza skocznią i zaangażowali się  
w działalność konspiracyjną. zostali kurierami tatrzańskimi – przez 
najtrudniejsze górskie szlaki przeprowadzali ludzi przez granicę 
okupowanego kraju, przenosili także pieniądze i ważne dokumen-
ty. niestety, obaj zostali złapani i trafili do niemieckich obozów. 
marusarzowi udało się jednak uciec, a życie uratował mu... skok. 
tym razem było dużo trudniej, bo musiał się wybić nie z progu 
skoczni, a z okna na pierwszym piętrze więziennego budynku! suk-
ces był o wiele cenniejszy, niż medale najważniejszych zawodów. 
Po wojnie „dziadek”, jak zaczęto go nazywać, mimo dramatycz-
nych przeżyć i zaawansowanego jak na sportowca wieku, wy-
startował jeszcze dwukrotnie w igrzyskach olimpijskich, zdobył 
tytuły mistrza Polski, a ostatni skok oddał w wieku 66 lat! 
mniej szczęścia miał bronisław Czech, który trafił do obozu kon-
centracyjnego w auschwitz. hitlerowcy proponowali mu wolność 
w zamian za trenowanie niemieckich skoczków, on jednak nie chciał 
zgodzić się na żadną współpracę. Wojny niestety nie przeżył.
Choć od narciarskich popisów naszych przedwojennych mistrzów 
minęło już wiele lat, pamięć o nich jest wciąż żywa, a ich imiona 
noszą dzisiaj zakopiańskie skocznie – stanisław marusarz jest 
patronem Wielkiej Krokwi, a bronisław Czech średniej Krokwi.
Kolejne pokolenia polskich skoczków nie przeżywały na szczę-
ście tak dramatycznych wydarzeń i walczyć musiały jedynie  
na sportowych obiektach. na powtórzenie sukcesów marusa-
rza trzeba było jednak czekać ponad dwie dekady. W 1962 roku  
antoni Łaciak został wicemistrzem świata, a w 1970 roku stani-
sław gąsienica daniel wywalczył brąz. 
Polskie skoki przyciągnęły uwagę całego świata dwa lata póź-
niej – konkurs na dużej skoczni podczas XI zimowych Igrzysk  

PodNIebNI heRoSI

stanisław marusarzBronisław czech

MIStRzowIe SkoczNI
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olimpijskich w japońskim sapporo wygrał niespodziewanie 
19-letni zakopiańczyk... 

wojciech Fortuna
W pierwszej serii pobił rekord skoczni (111 m) i znacznie wy-
przedził rywali, jednak w drugiej uzyskał tylko 87,5 metra.  
Po podliczeniu punktów okazało się, że Polak pokonał drugie-
go zawodnika, szwajcara Waltera steinera o zaledwie 0,1 pkt.  
to najmniejsza możliwa w zawodach różnica! fortuna, skoczek 
o „szczęśliwym” nazwisku, zdobył dla Polski pierwszy w historii 
złoty medal zimowych igrzysk, a zarazem tytuł mistrza świata, 

automatycznie przyznawany wtedy olimpijskiemu zwycięzcy. 
mimo że w tak młodym wieku sportowy świat stanął przed nim 
otworem, do wielkich wyników nigdy już nie nawiązał, a dla pol-
skich skoczków na kilka lat zabrakło miejsca w czołówce.
zmieniło się to na przełomie lat 70. i 80., kiedy, na wzór narciar-
stwa alpejskiego, postanowiono utworzyć cykl Pucharu świata 

składający się z konkursów rozgrywanych przez całą zimę. już  
w pierwszym sezonie biało-czerwoni odnieśli w sumie trzy zwycię-
stwa – dwa Piotr fijas, jedno stanisław bobak. W klasyfikacji gene-
ralnej wyżej był jednak bobak, który zajął trzecie miejsce. Później  
w 1986 roku fijas wygrał jeszcze jeden konkurs, a w 1987 ustanowił 
w Planicy nieoficjalny rekord świata (194 metry). na kolejne triumfy 
trzeba było czekać całą dekadę, gdy na skoczni zagościł...  

adam małysz
„orzeł z Wisły” zaczynał od kombinacji norweskiej, ale szybko 
poświęcił się wyłącznie skokom, co okazało się strzałem w dzie-
siątkę. W Pucharze świata zadebiutował w 1995 roku w wieku 
17 lat i choć szybko zapisał na swoim koncie zwycięstwa w oslo 
(1996) i hakubie (1997), na dobre do światowej czołówki wdarł się 
w sezonie 2000/2001, wygrywając w wielkim stylu prestiżowy 
turniej Czterech skoczni. W ciągu kolejnej dekady zdobył niemal 
wszystkie laury – sześć medali mistrzostw świata (w tym cztery 
złote), cztery Kryształowe Kule za triumf w klasyfikacji general-
nej Pucharu świata, trzy srebra i brąz igrzysk olimpijskich. W ko-
lekcji zabrakło jednak najcenniejszego trofeum – wymarzonego 
olimpijskiego złota, które od niedawna ma na swoim koncie... 

kamil stoch 
zawodnik nazywany „rakietą z zębu”, mistrz świata (2013)  
i podwójny mistrz olimpijski (2014) już teraz znalazł się w gronie 
najwybitniejszych skoczków wszech czasów, a przecież ostat-
niego słowa z pewnością jeszcze nie powiedział. tym bardziej 
że maciej Kot, jan ziobro czy Piotr żyła tworzą wraz z nim coraz 
mocniejszą drużynę, z którą muszą liczyć się wszystkie czołowe 
ekipy światowych skoków. 
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„dzieŁo olimpijskie może Być 
szkoŁą szlachetności i czystości 
duchowej” – powiedział  
PRzed Laty twóRca oLIMPIzMu  
pierre de Coubertin. dziś nazywamy 
to poStawą fair play, która opiera Się 
nie tylko na równośCi SzanS,  
Lecz PRzede wSzyStkIM Na wzajeMNyM 
SzaCunku – jednej z wartośCi 
oLIMPIjSkIch

SzacuNek

Podczas XXII zimowych Igrzysk olimpijskich w soczi zawodni-
cy wiele razy udowodnili, że mimo upływu lat szlachetna myśl  
Coubertina nie traci na aktualności. najpiękniejsze gesty zo-
stały dostrzeżone przez międzynarodowy Komitet fair Play. 
specjalnymi nagrodami uhonorowano amerykańską biathlo-
nistkę tracy barnes, kanadyjskiego trenera biegów narciarskich 
justina Wadswortha oraz drużynę rosyjskich biegaczy.
tracy barnes znalazła się wśród laureatów, ponieważ... zre-
zygnowała z udziału w igrzyskach. zakwalifikowała się do 
reprezentacji, ale odstąpiła miejsce swojej siostrze bliźniacz-
ce. lanny barnes z powodu choroby nie mogła wziąć udziału 
w zawodach decydujących o składzie kadry olimpijskiej, a tracy 
uznała, że to siostra bardziej zasługiwała na występ w soczi. 
„sportowa postawa powinna wykraczać poza ramy samej ry-
walizacji. Prawdziwe mistrzostwo osiąga się nie tylko na sta-
dionach czy trasach narciarskich, ale i poza nimi. mimo że nie 
wzięłam udziału w tych igrzyskach, czuję się jak zwyciężczyni” 
– powiedziała tracy. lanny wystartowała w biegu indywidual-
nym na 15 km i zajęła 64. miejsce.
Pozostali laureaci, wywodzący się ze środowiska biegów nar-
ciarskich, nagrodzeni zostali za pomoc rywalom. Kiedy rosjanin 
anton gafarow złamał nartę w półfinale sprintu techniką do-
wolną, stojący przy trasie kanadyjski trener justin Wadsworth 
bez wahania pożyczył mu zapasową, którą miał przygotowaną 
dla własnych zawodników. „Chciałem po prostu dać mu moż-
liwość ukończenia biegu” – powiedział skromnie Wadsworth. 
gafarowowi, choć z dużą stratą, udało się dotrzeć do mety.
natomiast gdyby nie rosjanie, niemieccy biegacze nie mogliby 

nawet stanąć na starcie. zepsuły im się wiertarki, niezbędne 
przy przygotowaniu nart do zawodów, ale gospodarze w mgnie-
niu oka udostępnili rywalom własny sprzęt. „rozmawiałem 
z członkami ekipy, nie mieli żadnych wątpliwości, że w takiej 
sytuacji należy pomóc” – powiedział przewodniczący rosyj-
skiego Komitetu fair Play nikołaj dołgopołow. „ludzie często 
mówią, że podczas tak ważnych zawodów trudno o wzajemny 
szacunek, honorową rywalizację. Igrzyska w soczi udowadnia-
ją, że nie musi tak być” – podsumował.
żeby okazać przeciwnikowi szacunek, wcale nie trzeba mu po-
magać. Wystarczy nawet mały gest – taki, jaki wykonał dario 
Cologna. szwajcar, złoty medalista biegu na 15 km, czekał na 
mecie na ostatnich w klasyfikacji: Peruwiańczyka roberto Car-
celena i dachhiri sheroa z nepalu, by uścisnąć im dłoń i pogra-
tulować determinacji. Pamiętajmy, że to właśnie takie z pozoru 
niewiele znaczące momenty tworzą na równi ze sportowymi 
wyczynami odświętną atmosferę igrzysk olimpijskich. 

miChał polakowSki

fair play
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Żeby okazać przeciwnikowi szacunek, wcale nie trzeba  
mu pomagać. Wystarczy nawet mały gest
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dario cologna, złoty medalista biegu na 15 km, czekał 
na mecie na ostatnich zawodników, by... pogratulować 
im determinacji 
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jeden z najlepiej rozpoznawalnych symboli na świecie – czyli pięć 
splecionych ze sobą kół na białym tle – został po raz pierwszy na-
szkicowany przez Coubertina w 1913 roku. baron był przekonany, 
że uniwersalny symbol będzie jednoczył ludzi z całego świata. 
Konflikty narodowe podczas igrzysk w londynie w 1908 roku 
(australia, Kanada i afryka Południowa miały występować jako 
autonomiczne państwa) i w 1912 r. podczas Igrzysk V olimpiady 
w sztokholmie (finlandia była pod rządami rosji, a fińscy spor-
towcy nie chcieli startować jako reprezentanci rosji), dotyczyły 
sztandarów i emblematów narodowych państw ujarzmionych. 
Podczas igrzysk w sztokholmie po raz pierwszy uczestniczyły 
reprezentacje państw z pięciu kontynentów. 
Pierwsza „flaga ludzkości” została uszyta w 1913 roku w zakła-
dzie krawieckim „bon marché”, który mieści się do dzisiaj obok 
domu rodzinnego Coubertina w Paryżu. symbolem uniwersali-
zmu ruchu olimpijskiego jest pięć nierozerwalnie splecionych  
ze sobą kół jednakowej średnicy na białym tle. biel to pokój, 
czysta przestrzeń, w której współegzystują ze sobą wszystkie 
narody świata. sześć kolorów flagi (niebieski, żółty, czarny, 
zielony, czerwony oraz biały) zostały dobrane tak, aby co naj-
mniej jeden z nich występował we fladze narodowej każdego 
kraju. „te pięć kół reprezentuje pięć części świata, które uznały 
wartości olimpizmu i gotowe są przyjąć jego twórcze współza-
wodnictwo” – pisał Coubertin w 1913 roku. 
emblemat unii pięciu kontynentów ujrzał światło dzienne 
w czerwcu 1914 roku, w amfiteatrze uniwersytetu w Paryżu, 
na XVI sesji międzynarodowego Komitetu olimpijskiego (mKol). 
W tym czasie odbył się także V Kongres olimpijski, na którym 
oficjalnie zatwierdzono flagę. swój debiut na igrzyskach flaga 
miała mieć w berlinie w 1916 roku, lecz pierwsza wojna świato-
wa zniweczyła plany. Po raz pierwszy flaga olimpijska zatrzepo-
tała na maszcie stadionu w antwerpii, podczas Igrzysk VII olim-
piady w 1920 roku. od tej pory towarzyszy wszystkim igrzyskom 
olimpijskim i jest symbolem jedności, równości i nadziei. 

SyMboLeM IgRzySk oLIMPIjSkIch  
jeSt flaga, która ma już 101 lat!  
jej twórCą był pierre de Coubertin

Podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich przy dźwiękach 
hymnu olimpijskiego flaga wciągana jest na główny maszt sta-
dionu. Powiewa potem przez okres igrzysk. Podczas ceremonii 
zamknięcia igrzysk, również przy akompaniamencie hymnu 
olimpijskiego, jest ściągana z masztu i opuszcza stadion niesio-
na przez osiem osób. następnie wnoszona jest flaga na drzewcu, 
którą w 1988 roku miasto seul ofiarowało międzynarodowemu 
Komitetowi olimpijskiemu, gdyż „pierwsza dama” wśród flag była 
już nadgryziona zębem czasu. flaga – uszyta z koreańskiego je-
dwabiu –  w obecności prezydenta mKol przekazywana jest bur-
mistrzowi miasta kolejnych igrzysk i przez cztery lata spoczywa 
w ratuszu. W 1952 roku miasto oslo ufundowało flagę, którą go-
spodarz zimowych igrzysk przekazuje burmistrzowi następnych 
igrzysk olimpijskich. Przekazanie flagi olimpijskiej na drzewcu 
z rąk do rąk ma wymiar symboliczny i jest ważnym momentem 
ceremoniału olimpijskiego. 
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adRIaNNa baNIo

hIStoRIa
flagi
oLIMPIjSkIej

Pierwszą „Flagę ludzkości” uszyto 
w 1913 r. w zakładzie krawieckim 
„Bon Marché” w Paryżu

kółka olimpijskie narysowane przez pierre’a de coubertin. 
jak widać, baron rozważał także inne ułożenie kół, 1913 rok
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w 2013 roku polSki komitet olimpijSki zorganizował kilka konkurSów 
artyStyCznyCh dla młodzieży. poznajmy iCh laureatów

MagdaLeNa gaRLej

konkurs „złota myśl pierre’a de coubertin”
z okazji 150. rocznicy urodzin inicjatora nowożytnych igrzysk olimpijskich Polski Komitet olim-
pijski rok 2013 ogłosił rokiem barona Pierre’a de Coubertin. jedną z inicjatyw promujących  
obchody jego urodzin był konkurs dla szkół gimnazjalnych – „złota myśl Pierre’a de Coubertin”. Po-
legał on na zinterpretowaniu myśli Coubertina: „W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka, istotną 
rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć rycerski bój”. uczniowie mogli przesyłać prace w dwóch 
kategoriach: plakat plastyczny oraz film animowany w technice poklatkowej. ambasadorem konkursu 
była zosia noceti-Klepacka, brązowa medalistka w żeglarstwie (klasa rs:X) z londynu (2012). 
oceniając plakat, jury konkursu brało pod uwagę: kompozycję, jasność przekazu i układ typograficzny. 
główne kryteria przy ocenie filmu to: oryginalne i ciekawe ujęcie tematu przedstawionego w sło-
wach Coubertina, kompozycja scenariuszowa, staranność przy realizacji filmu, poprawność montażu  
oraz trafność doboru ilustracji dźwiękowej. uroczystość wręczenia nagród odbyła się 7 listopada 
2013 roku w Centrum olimpijskim. 

W kategorii „Plakat" zostali wyróżnieni:
1. miejsce – Marta Gajewska kl. III –  Publiczne gimnazjum w Czarnkowie,
2. miejsce – Oktawia Gwiaździńska kl. II – gimnazjum im. marii skłodowskiej-Curie 
w Kaliszu Pomorskim,
3. miejsce – Marta Fluder kl. III – gimnazjum w Wierzbnie.fo
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pomySłu i wyobraźni

koNkuRSy Pkol
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koNkuRSy Pkol

W kategorii „film animowany” w technice poklatkowej zwyciężył 
film „niech żyje sport”, zrealizowany przez uczniów klasy III b 
zespołu szkół sportowych im. olimpijczyków śląskich w my-
słowicach. młodym artystom gratulowali nasi olimpijczycy – gra-
żyna rabsztyn, Katarzyna szotyńska-deberny i dariusz goździak.

konkurs „maskotka olimpijska twoim Bohaterem”
W konkursie „maskotka olimpijska twoim bohaterem” za-
daniem uczniów szkół podstawowych było stworzenie ma-
skotki na igrzyska w soczi. od igrzysk w monachium (1972) 

jednym z symboli igrzysk jest właśnie maskotka, która  
przyjmuje różne kształty i postaci. to talizman, który ma przynieść 
szczęście i sukces. na konkurs wpłynęło 148 prac z całej Polski. 
głównym kryterium oceny była samodzielność wykonania pracy 
plastycznej przez ucznia oraz oryginalne i indywidualne podejście 
do tematu konkursu. uroczystość wręczenia nagród laureatom 
konkursu odbyła się 11 lutego 2014 roku w Centrum olimpij-
skim. jury konkursu przyznało 5 równorzędnych miejsc w dwóch  
kategoriach wiekowych:

kategoria 1. – uczniowie klas I-IV
Maja Koprowicz – sP nr 107 im. bronisława malinowskiego  
w Warszawie, klasa IV,
Karolina Miedzianowska – sP nr 2 im. olimpijczyków Polskich 
w Pile, klasa IV, 
Maciej Oppor – sP im. augustyna necla w mieroszynie, klasa I
Zuzanna Pieczychlebek – sP nr 107 im. bronisława malinowskiego 
w Warszawie, klasa IV,
Karolina Rychlicka – sP nr 175 w Warszawie, klasa I.

kategoria 2. – uczniowie klas V-VI
Martyna Burgieł – zso w Kuźni raciborskiej, klasa V,

Patrycja Grącka – sP im. jadwigi Wajsówny w Chechle, klasa V,
Agnieszka Jankowska – sP nr 107 im bronisława malinowskiego 
w Warszawie, klasa V,
Natalia Kwiatkowska – sP nr 23 im. olimpijczyków Polskich  
w lublinie, klasa VI, 
Kacper Wiewióra – sP im. Polskich olimpijczyków w rzeplinie, 
klasa VI.

uroczystość miała charakter rodzinnego spotkania. nasi zna-
komici olimpijczycy – Iwona dzięcioł-marcinkiewicz, grażyna 
rabsztyn oraz dariusz goździak – gratulowali zwycięzcom 
uzdolnień plastycznych i umiejętności spojrzenia na otaczający 
nas świat. ambasadorka konkursu, luiza złotkowska, brązowa 
medalistka olimpijska z Vancouver w łyżwiarstwie szybkim, nie 
mogła osobiście pogratulować laureatom. jednak tuż przed swo-
im wyjazdem do soczi przygotowała krótki film, w którym w cie-
płych słowach zwróciła się do zwycięzców. laureatom towarzy-
szyli rodzice, nauczyciele oraz liczna grupa szkolnych koleżanek 
i kolegów. Ceremonia zakończyła się wspólną fotografią, która 
z pewnością będzie pamiątką na całe życie. W czasie trwania 
igrzysk olimpijskich w soczi wszystkie prace zostały zaprezen-
towane w Centrum olimpijskim na wystawie w galerii „-1”.  

fo
t.

 s
zy

m
on

 s
ik

or
a,

 m
si

t

W czasie igrzysk zimowych  
w Soczi wszystkie prace 
zgłoszone do konkursu 
„Maskotka Olimpijska 
Twoim Bohaterem” zostały 
zaprezentowane w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie  
na wystawie w Galerii „-1” 
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w modowym języku haute Couture 
oznaCza z franCuSkiego „wySokie 
krawieCtwo” i jeSt przeCiwieńStwem 
PRêt-à-PoRteR, czyLI StRojów dLa 
maSowego klienta. wSpółCzeSna moda 
oLIMPIjSka Na PewNo jeSt kLaSy haute 
Couture, ale nie zawSze tak było...

katarzyna płoSzaj

stroje olimpijczyków w starożytności nie były przedmiotem 
dyskusji i rozważań, bowiem atleci występowali nago. jedy-
ną dekoracją, a tym samym wyróżnieniem, był wieniec oliw-
ny na głowie zwycięzcy. od tego czasu wiele się zmieniło.  
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Kolejne igrzyska przynosiły nowe rekordy, doznania, niespo-
dzianki i fascynacje. Po wiekach uśpienia igrzyska olimpijskie 
przywrócone do życia przez Pierre’a de Coubertin, wkroczyły 
na arenę światową z czymś więcej niż tylko wieńcem oliwnym, 
a stroje sportowe na przestrzeni lat stały się ich ważnym ele-
mentem... 

prosto i (nie)wygodnie
Początkowo ubrania olimpijczyków były proste, lecz mało wy-
godne i niezbyt praktyczne. Ponadto duch danej epoki wywie-
rał istotny wpływ na modę sportową. golf, tenis i żeglarstwo 
obecne na igrzyskach od 1900 roku wymagały, by zawodniczki 
zakładały sukienki do kostek z długimi rękawami i zakrywają-

ce szyję. do tego zestawu obowiązywały buty na obcasie. Pa-
nowie zazwyczaj nosili krótkie szorty i bawełniane koszulki 

z krótkim rękawem. Po I wojnie światowej zaczęto coraz 
bardziej zwracać uwagę na to, w co ubrani byli olimpijczy-
cy. sport i aktywność fizyczna stały się popularne, szcze-

gólnie wśród ludzi młodych. Coco Chanel, młoda francuska 
projektantka, jako pierwsza postanowiła wprowadzić lżej-

haute
coutuRe
w oLIMPIjSkIM wydaNIu 

Moda I SPoRt

Międzynarodowy turniej hokeja na lodzie, Krynica 1937

Międzynarodowe Narciarskie Mistrzostwa Polski, Zakopane 1927
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Moda I SPoRt

szą, wygodniejszą i mniej wyszukaną odzież do europejskiej  
mody. Postawiła na bardziej rozciągliwe tkaniny oraz spodnie. 
za jej przykładem podążały młode kobiety. tak jak Coco Chanel 
ścinały włosy i podejmowały się męskich prac.
Połowa lat 20. to kolejny znaczący krok społeczny 
i kulturowy. „lata jazzu” i wzmożonego rozwoju 
technologicznego spowodowały, że projektan-
ci zaczęli tworzyć stroje praktyczne, wygodne, 
możliwe do założenia w łatwy i szybki sposób. 
dzięki takiemu podejściu zachęcili wiele osób 
do uprawiania sportu – szczególnie kobiety. 
na igrzyskach w Paryżu (1924) tradycyjne weł-
niane tkaniny z lat ubiegłych zastąpiły delikat-
niejsze, bardziej przewiewne materiały, takie jak 
jedwab, satyna czy bawełna. sportsmenki sta-
ły się wyznacznikiem mody kobiecej w ogóle. 
moda sportowa cieszyła się zainteresowaniem 
również za sprawą projektanta jeana Patou. 
W filmie „rydwany ognia” z 1981 roku możemy 
odnaleźć wizerunek sportowca z tego okresu. 

do ubrania reprezentacja
Podczas igrzysk w los angeles (1932), olimpij-
czycy po raz pierwszy zamieszkali w wiosce olim-
pijskiej, co skłoniło ich do noszenia narodowych 
strojów również poza stadionem. już wtedy 
ważne było dla nich, by wyglądali stylowo i mod-
nie. na zdjęciach z tego okresu można zauważyć 
kobiety i mężczyzn w dresach sportowych, jak 

również w oficjalnych strojach, bardziej eleganckich  
na dekoracje medalowe. odzież sportowa w tych latach 

zyskała jeszcze bardziej na popularności. Projektan-
ci skupili się na kreacjach o tematyce olimpijskiej, 
bazujących na kolorystyce pięciu splecionych kół. 
W 1936 roku ponownie można zauważyć olimpij-
czyków w wygodnych ubraniach: bawełnianych 
dresach, spodniach, żakietach zakładanych w cza-
sie wolnym, a podczas konkurencji w szortach  
i kamizelkach. 
W tym samym roku na igrzyska do berlina przy-
jechał adolf dassler. skłonił jessego owensa do 
założenia pary jego butów. dzięki czterokrot-
nemu zwycięstwu owensa buty zyskały miano 

„olimpijskich” i stały się obiektem pożądania licz-
nych fanów i amatorów sportu. Podczas II wojny 

światowej dwaj niemieccy bracia stworzyli ko-
lejne marki sportowego obuwia: adidas i Puma.
od igrzysk w 1948 roku coraz to nowsze stro-
je i tkaniny zaczęły pojawiać się na boiskach 

i stadionach. lata 50. i 60. to masowa produkcja 
funkcjonalnej i wygodnej odzieży sportowej, po-

zwalająca na jej popularyzację wśród społeczeństwa. 
Wzrosło także wykorzystanie włókien syntetycznych. W latach 
60. królował spandex, a w 70. stał się on już normą. Igrzyska 
w 1972 r. to czas stylowych trykotów gimnastycznych opinają-
cych ciało. W późnych latach 70. te dopasowane podkoszulki 
na stałe weszły do sportu i mody w ogóle. lata 80. obfitowały 

w luźne ubrania zapewniające komfort, stylizowane 

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim, Davos 1937

Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym, Kraków 1933



27 olimpionik

poprzez mieniące się elementy. W tym okresie moda sportowa  
i tzw. uliczna scaliły się w jedno. stroje sportowe stały się ogól-
nodostępne, dzięki czemu ćwiczenia fizyczne dla wielu stały 
się modnym hobby. 

sponsorzy i technologia
Ważnym momentem w historii igrzysk był rok 1982. międzynaro-
dowy Komitet olimpijski wyraził wówczas zgodę na sponsoring. 
decyzja ta zmieniła na zawsze obraz sportu, prowadząc do ko-
mercjalizacji igrzysk. od tej chwili sportowcy nosili na strojach 
logo znanych firm. no i w końcu technologia wkroczyła do mody 
sportowej. Igrzyska w barcelonie (1992) ukazały zawodników 
w futurystycznych strojach przylegających i podkreślających 
kształty ich ciała. media i publiczność były zadziwione i za-
fascynowane olimpijczykami wyglądającymi niczym bogowie 
z olimpu. Pojawiły się nowe tkaniny i materiały, wykorzysty-
wane w produkcji strojów pływackich. Kolejne innowacje moż-
na zauważyć w sydney (2000) – „skóra rekina” do pływania  
lub super swiftsuit do sprintu. modę zdominowała funkcjonal-
ność i wynalazki nowego tysiąclecia. stroje były dopasowane 
bardziej niż kiedykolwiek, ale zostawiały też trochę przestrzeni 
dla wyobraźni. obecnie projektanci oraz firmy prześcigają się 
w nowych pomysłach. Współpracują ze sobą w celu uzyskania 
jak najlepszych i najciekawszych ubrań sportowych. Powstaje 
aerodynamiczna odzież, buty z „oddychającego” materiału, stroje 
kąpielowe zmniejszające opór w wodzie itd. Igrzyska w londynie 
(2012) można nazwać igrzyskami mody. dla sportowców projek-
towały takie sławy jak: giorgio armani, Prada, stella mcCartney  
czy ralph lauren.  

Ważnym momentem  
w historii igrzysk był  
rok 1982. Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski  
wyraził wówczas zgodę  
na sponsoring. Decyzja  
ta zmieniła na zawsze  
obraz sportu, prowadząc  
do komercjalizacji igrzysk
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Reprezentacja Polski, Seul 1988



rozmawiamy z ranitą SobańSką, która od igrzySk w VanCouVer projektuje 
StRoje dLa NaSzych oLIMPIjczyków

co trzeba zrobić, żeby zostać projektantem mody?
trzeba po prostu chcieć. z wykształceniem bywa różnie. jeśli 
chodzi o mnie, to skończyłam zarówno liceum plastyczne, jak 
i akademię sztuk Pięknych – wydział projektowania odzieży. 
znam jednak osoby po innych kierunkach, na przykład archi-
tekturze wnętrz, które także z powodzeniem projektują. jest to 
zatem kwestia pasji, która pojawić się może gdzieś na początku 
edukacji lub z biegiem czasu. W moim przypadku sprawa była 
prosta. W wieku sześciu lat stwierdziłam, że zostanę projek-
tantką mody i tak też się stało.

co w swojej karierze uważa pani za największy sukces?
z całą pewnością projektowanie dla olimpijczyków.  
tworzyłam stroje dla naszej reprezentacji na igrzyska w Van-
couver, londynie, a teraz do soczi. W inkubatorze znajdują 
się już stroje na igrzyska w rio de janeiro. Kolejnym punk-
tem zwrotnym był start z kolekcjami autorskimi, sprawia  
mi to dużo satysfakcji.

od czego zaczyna się tworzyć kolekcję dla sportowców?
W ścisłej współpracy z Polskim Komitetem olimpijskim ustala 
się skład tej kolekcji. Wspólnie analizujemy warunki pogodowe 
miejsc rozgrywania igrzysk. należy uwzględnić również dyscy-
pliny sportowe. Inaczej bowiem projektuje się stroje na igrzyska 
zimowe, inaczej na letnie. dopiero po zebraniu tych wszystkich 
informacji można zabrać się do pracy.

czy międzynarodowy komitet olimpijski lub polski komitet 
olimpijski narzucają jakieś formalne kryteria określające 
wygląd ubrań olimpijczyków?
jest „guide” – przewodnik ze wskazówkami, którego nale-
ży się mocno trzymać. Przede wszystkim tych dotyczących 
oznaczeń. ubiór nie może niczego reklamować, przemycać 
żadnych informacji. Wszystko musi być bardzo „czyste”, ponie-
waż są to igrzyska olimpijskie. może się na nim znaleźć logo 
producenta, ale to też w określonych, niedużych wymiarach. 
oczywiście, ważnym elementem jest logo PKol oraz ozna-

RozMowy oLIMPIoNIka

Moda oLIMPIjSka od kuchNI
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czenie igrzysk. Kolory, fason 
i inne detale leżą w gestii 
projektanta, a tak naprawdę 
Polskiego Komitetu olimpij-
skiego, który ostatecznie po-
dejmuje decyzję. 

jak projektuje się dzisiaj 
stroje olimpijskie? czy da-
lej używa się kartki papieru 
i ołówka?
obecnie robi się to już w kom-
puterze w specjalnych pro-
gramach. Wszystko musi być 
dokładnie opisane. Każdy 
szczegół zaznaczony, poka-
zany, opisany – każde prze-
szycie, kieszonka czy suwak. 
byłoby to bardzo trudne do 
wykonania ręcznie i zajęłoby 
mnóstwo czasu.

skąd pani wie, który z projektów jest najlepszy? czy wy-
bór należy tylko do projektanta, czy liczy się opinia innych, 
na przykład sportowców? 
staram się uważnie słuchać sportowców. Podczas projekto-
wania zawsze zastanawiam się, dla kogo to robię. sportow-
ców na igrzyska jedzie wielu, dlatego próbuję znaleźć złoty 
środek, tak aby stroje przypadły wszystkim do gustu. oprócz 
tego jest jeszcze cała kadra olimpijska oraz ekipa wspierająca 
naszą reprezentację. W związku z tym nie da się odpowiedzieć 
na każde życzenie czy upodobania kolorystyczne. jeśli chodzi 
o indywidualne dopasowanie strojów, to możliwe jest przygo-
towanie czegoś na specjalną prośbę. mistrz w danej dyscyplinie 
ma przecież prawo mieć swoje wymogi czy jakieś nietypowe 

życzenie. Kobiety zazwyczaj nie lubią eksponować zbyt rozbu-
dowanych części ciała, szczególnie podczas defilady. takiego 
rodzaju prośby staramy się oczywiście uwzględniać. W przy-
padku soczi problemem była temperatura. stworzyliśmy więc 
kurtkę defiladową, która składa się tak jakby z dwóch kurtek. 
zewnętrzną warstwą jest bardzo lekki laminat trójwarstwowy. 
jeśli ktoś jednak jest zmarzluchem, miał do dyspozycji pucho-
wą wpinkę. niezależnie od tego, jaki wariant wybrali sportowcy  
– cieplejszy czy chłodniejszy – wyglądali tak samo. 

wspomniała pani o kurtce defiladowej. czy stroje mają  
jakieś konkretne podziały w zależności od ich zastosowania 
podczas igrzysk olimpijskich?
stroje dzielą się na trzy linie. W trakcie ceremonii otwarcia 
sportowcy występują w kolekcji defiladowej. Kolekcja spor-
towa przeznaczona jest do przygotowywania się do startów, 
rozgrzewki, jak również przebywania w wiosce olimpijskiej. jest 
ponadto część „casualowa”, czyli codzienna. W jej skład wcho-
dzi między innymi zestaw do ślubowania. Podczas konferencji 
sportowcy muszą mieć białą koszulę i spokojniejsze spodnie. 
do ceremonii wręczenia medali jest także oddzielny dres.

skąd wzięła się moda olimpijska?
myślę, że moda sportowa zawsze podąża za trendami, które są 
fashion (modne i na czasie – przyp. red.). Współcześnie sport po-
jawia się w takich markach jak dior czy armani, a świat podąża za 
tymi największymi domami mody. Podczas igrzysk olimpijskich 
można sobie pozwolić na różnego rodzaju stroje. Ważne jest jed-
nak, żeby podczas defilady otwarcia igrzysk cała polska ekipa 
wyglądała reprezentacyjnie, ponieważ w tym momencie patrzy 
na nią cały świat. Ważny jest tutaj ten efekt: „Wow”.
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czy wkraczając na areny sportowe, moda olimpijska nie  
zatraca gdzieś prawdziwego ducha igrzysk? 
zgadzam się, że jest to pewnego rodzaju rewia mody. zachod-
nie firmy sięgają po nazwiska największych projektantów. 
tym bardziej jest to dla mnie nobilitujące. sportowcy powinni 
wyglądać modnie i mieścić się w aktualnych trendach. dodat-
kowym wymaganiem, któremu muszę sprostać, jest wyekspo-
nowanie orzełka. to nie lada wyzwanie. Czasami chciałoby się  
sięgnąć po inne kolory, jak na przykład limonkę. tylko jak na 
takim tle będzie wyglądało nasze godło?

czy trendy w strojach sportowych przechodzą również do 
świata mody? 
tak naprawdę wszystko przenika się nawzajem. elementy spor-
towe wchodzą do świata mody, co widać na wybiegach – bluzy 
mają lampasy, à la piłkarskie skarpetki zakłada się do szpi-
lek, a stylowe trampki noszone są przez panów do garnituru. 
te różne miksy są niesamowite. I to jest fajne, że można łączyć  
ze sobą te style – pod warunkiem, że robi się to umiejętnie.  
można uzyskać wtedy bardzo ciekawy efekt. 

czy stroje olimpijskie mają jakikolwiek wymiar edukacyjny?
obejrzenie ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich jest bardzo 
wartościowe, szczególnie dla młodzieży. może ona obserwo-
wać zawodników idących pod różnymi flagami. jest to pewnego 
rodzaju przypomnienie, a dla niektórych może nowe odkrycie, 
że istnieją kraje bardzo małe, o których rzadko wspomina się 
w szkole. Warto zobaczyć stroje plemienne, które wyrażają 
tradycje danego kontynentu czy państwa. I tu powraca temat 
konieczności trzymania się kolorów narodowych. Każdy, kto 
ogląda igrzyska, będzie wiedział, że biało-czerwoni to jest 
właśnie Polska. dlatego podtrzymywanie elementów kultury 
w nowoczesnym i atrakcyjnym wydaniu jest bardzo ważne.
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powiedziała pani, że stój sportowy oprócz tego, że ma być 
funkcjonalny, powinien wyrażać coś więcej. co w tym kon-
tekście mówią stroje naszych reprezentantów w soczi? 
zacznę od tego, czym inspirowałam się przy tworzeniu tych 
projektów. jak zaczęłam przygotowywać stroje na defiladę, 
to miałam przed oczami słoneczny dzień, kiedy słońce iskrzy 
na śniegu. dlatego w kolekcji olimpijskiej dużo jest bieli i mie-
niących się kryształków. są również motywy tzw. etno, przez 
niektórych kojarzone z norwegią. jednak ja naprawdę wy-
szukiwałam motywy polskie. te polskie wycinanki kojarzą się 
ze wzorami norweskimi pewnie dlatego, że norwegia bardzo 
mocno zawłaszczyła sobie ten trend, a to też są nasze polskie 
elementy. stroje olimpijskie nawiązują do motywów etno, które 
są znamienne dla danego kraju.

czy kolekcje olimpijskie można kupić w sklepie?
ubrania, które można znaleźć w sklepie, nie mogą być iden-
tyczne z tymi olimpijskimi, choćby dlatego, że nie mogą być tak 
samo oznakowane. nie ma na nich na przykład orzełka. takie 
oznakowanie zarezerwowane jest dla reprezentantów Polski. 

co pani zdaniem jest najważniejsze przy tworzeniu tego  
rodzaju kolekcji?
Pasja do mody i sportu – to najważniejsze przy tworzeniu stro-
jów. mogę projektować dla wielu krajów, ale priorytetem jest 
i będzie nasza reprezentacja. 

RozMowy oLIMPIoNIka
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warto Czytać 

„Buntownik z wyboru”
bode miller (amerykanin, 36 lat) jest pięciokrotnym olimpijczy-
kiem, sześciokrotnym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich 
w narciarstwie alpejskim. ostatni medal zdobył w biegu zjazdo-
wym w soczi jako najstarszy alpejczyk w historii zIo. znany jest 
z ekstrawaganckiego zachowania na stoku oraz w życiu. Właś- 
nie ukazała się książka „autobiografia wariata”, po której prze-
czytaniu można zrozumieć filozofię życia bode millera. „szczę-
ście i wolność wyssałem z mlekiem matki” – pisze, co wyjaśnia 
jego ryzykowny styl jazdy na nartach. dla niego to norma, która 
jest nieakceptowalna dla większości z nas. miller jest człowie-
kiem wolnym, trollem z lasu – jak sam o sobie mówi – diabłem 
tasmańskim na nartach i wagabundą jeżdżącym na zawody 

kamperem. W 2010 r. zdobył złoto 
w superkombinacji (slalom spe-
cjalny i bieg zjazdowy), chociaż po 
przegranych igrzyskach w 2006 r. 
nikt nie dawał mu szans. „Chcia-
łem zjechać i wrócić do korzeni, 
gdy jazda na nartach sprawiała 
mi radość”. szukanie szczęścia 
i cieszenie się życiem nakłada się 
na odpowiedzialność sportowca: 
„uparcie dążyłem do celu, co jest 
w ogóle typowe dla sportowców, 
a przynajmniej dla tych nielicznych, 
którzy osiągają szczyt. skupiają się 
na tym, do czego mają talent, i ćwi-
czą dotąd, aż dojdą do perfekcji”. 
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kataRzyNa debeRNy

Baron de coubertin o olimpizmie
Książka „błyszczący sterowiec. Pierre de Coubertin o spor- 
cie i olimpizmie” ukazała się z okazji 150. rocznicy urodzin 
Pierre’a de Coubertin. to pierwsza w Polsce publikacja o olim-
pizmie napisana z myślą o młodzieży i do czytania w ro-
dzinnym gronie. Inspiracją do jej powstania była potrzeba 
rozmowy o olimpizmie w przystępny sposób oraz ukazanie 
Pierre’a de Coubertin jako wizjonera, którego przemyślenia 
wpisują się we współczesną dyskusję o sporcie. autorzy 
dążyli do tego, aby przybliżyć epokę, w której odradzała się 
idea olimpijska. W rezultacie książka zyskała charakter ga-
wędy, spontanicznej opowieści o Coubertinie i olimpizmie. 
tytuł nawiązuje do wypowiedzi Coubertina, będącej podsu-
mowaniem jego pracy, którą sformułował pod koniec życia: 
„olimpizm poszybował po niebie 
jak błyszczący sterowiec, reforma 
edukacji toruje sobie drogę jak 
kret”. autorzy zdecydowali się na 
takie ujęcie tematu, by pokazać, 
że olimpizm to radosny styl życia, 
który otwiera człowieka na siebie 
i przyszłość. Pierre de Coubertin 
z zaciekawieniem obserwował 
ciągłe zmiany i rozwój ludzkości. 
uważał, że sport i olimpizm rów-
nież gwarantują postęp i mogą dać 
światu wiele dobrego. to lektura 
obowiązkowa dla każdego spor-
towca, a właściwie dla wszystkich! 

Sport – źródło radośCi

„Błyszczący sterowiec. 
pierre de coubertin 

o sporcie i olimpizmie”, 
polski komitet 

olimpijski,  
warszawa 2013

Bode miller  
„autobiografia wariata”, 

sQn, kraków 2014
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zRób to SaM

to zeStaw kilkudzieSięCiu pytań, 
który krążył po xix-wieCznej 
europie i był bardzo popularną 
formą zabawy Salonowej

nazwa może trochę zmylić, bo tych pytań wcale nie wy-
myślił marcel Proust, autor „W poszukiwaniu straconego 
czasu”. zdarzyło się, że dwukrotnie na zasadzie zabawy 
odpowiedział na pytania anonimowego kwestionariusza. 
a ponieważ był znanym pisarzem, szybko kwestionariusz 
nazwano jego imieniem. spróbuj według naszego wzoru 
przepytać swoich bliskich lub kolegów. to fajna zabawa, 
dzięki której dowiesz się o nich czegoś ciekawego.W tym 
numerze „olimpionika” niespodzianka. bohaterami  
Kwestionariusza Prousta jest troje medalistów zimo-
wych igrzysk w soczi – zbigniew Bródka, kamil stoch 
i katarzyna Bachleda-curuś. Wszyscy odpowiadali 
na pytania już po zdobyciu swoich medali olimpijskich. 
Ciekawe, co łączy naszych olimpijczyków, a co ich różni. 
Przekonajcie się sami. 

pytania zadawała katarzyna deberny

kweStIo-
NaRIuSz 
PRouSta

główna cecha mojego 
charakteru: 
zdeterminowany, spokojny, 
pracowity, uparty 

Co cenię najbardziej  
u przyjaciół: 
szczerość

moja główna wada: 
upór

moje ulubione zajęcie:  
jazda na łyżwach

moje marzenie o szczęściu:  
zdrowa rodzina

Co wzbudza we mnie  
obsesyjny lęk:  
niewiedza

Kim (lub czym) chciałbym być, 
gdybym nie był tym,  
kim jestem:  
być sobą niezależnie  
od sytuacji

Kiedy kłamię:  
mam wyrzuty sumienia

słowa, których nadużywam:  
przekleństwa

ulubieni bohaterowie literaccy:  
nie mam

ulubieni bohaterowie życia 
codziennego:  
jan Paweł II

Czego nie cierpię ponad 
wszystko:
zawiści

moja dewiza:  
dopóki walczysz, jesteś 
zwycięzcą

dar natury, który chciałbym 
posiadać:  
przewidywać przyszłość

obecny stan mojego umysłu:  
spełnienie

błędy, które najłatwiej 
wybaczam:  
kiedy moja córka robi  
mi na złość

największy sukces:  
mistrzostwo olimpijskie

Porażka jest wtedy, gdy:  
przestajemy walczyć

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

XXII Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie w Soczi 
okazały się dla Polski 
szczególne. Dzięki 
znakomitym występom 
naszych sportowców 
polska reprezentacja 
uplasowała się na  
11. miejscu w klasyfikacji 
medalowej – to najlepszy 
wynik w historii!

zbIgNIew bRódka

fo
t.

 s
zy

m
on

 s
ik

or
a



33 olimpionik

główna cecha mojego  
charakteru: 
wytrwałość

Co cenię najbardziej  
u przyjaciół: 
lojalność

moja główna wada: 
upór

moje ulubione zajęcie:  
spędzanie czasu z córką,  
gotowanie

moje marzenie o szczęściu:  
ciągle się realizuje

Co wzbudza we mnie  
obsesyjny lęk:  
nienawiść

Kim (lub czym) chciałabym  
być, gdybym nie była tym,  
kim jestem:  
szefem kuchni

Kiedy kłamię:  
staram się unikać kłamania

słowa, których nadużywam:  
trzeba spytać innych, oni lepiej 
to wiedzą

ulubieni bohaterowie literaccy:  
jest ich wielu

ulubieni bohaterowie życia 
codziennego:  
dobrzy ludzie

Czego nie cierpię ponad 
wszystko:
głupoty ludzkiej

moja dewiza:  
żyj uczciwie, żebyś po latach 
mogła spojrzeć w lustro

dar natury, który chciałabym 
posiadać:  
spokój płynącej wody

obecny stan mojego umysłu:  
spokój

błędy, które najłatwiej  
wybaczam:  
nieodpowiedzialność

największy sukces:  
rodzina

Porażka jest wtedy, gdy:  
sami do niej dopuścimy
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katarzyna baChleda-Curuś

główna cecha mojego  
charakteru: 
pracowitość

Co cenię najbardziej u przyjaciół: 
szczerość

moja główna wada: 
niefrasobliwość 

moje ulubione zajęcie:  
czytanie książek i słuchanie 
muzyki

moje marzenie o szczęściu:  
jestem szczęśliwy

Co wzbudza we mnie  
obsesyjny lęk:  
nie miewam obsesyjnych lęków

Kim (lub czym) chciałbym być, 
gdybym nie był tym, kim jestem:  
uwielbiam robić to, czym się zaj-
muję, i dlatego nie zastanawia-
łem się, kim mógłbym być poza 
byciem skoczkiem narciarskim

Kiedy kłamię:  
jest mi źle 

słowa, których nadużywam:  
generalnie 

ulubieni bohaterowie literaccy:  
jason bourne

ulubieni bohaterowie życia 
codziennego:  
jan Paweł II

Czego nie cierpię ponad 
wszystko:
zazdrości i obłudy

moja dewiza:  
bądź sobą, ciesz się życiem,  
nie krzywdząc innych

dar natury, który chciałbym 
posiadać:  
natura dość hojnie mnie  
obdarowała :)

obecny stan mojego umysłu:  
spokój

błędy, które najłatwiej  
wybaczam:  
nieumyślność

największy sukces:  
małżeństwo

Porażka jest wtedy, gdy:  
przestaję walczyć
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krzyżówka

1.

4.

8.

5.

11.

14.

2.

3.

7.

6.

9.

10.

1. miasto, w którym odbyły się XXII zimowe Igrzyska olimpijskie 2014
2. skoczek narciarski, który wywalczył dla Polski dwa złote medale 

olimpijskie w skokach narciarskich
3. norweska miejscowość, w której w drugiej połowie XIX wieku  

narodziły się skoki narciarskie
4. symbol polskich sił powietrznych, który znajdował się na kasku  

Kamila stocha podczas igrzysk w soczi
5. dyscyplina Krystyny Pałki
6. jeden ze stylów w biegach narciarskich 
7. polski wicemistrz świata w skokach narciarskich w 1962 roku
8. miasto pierwszych zimowych Igrzysk olimpijskich, które  

odbyły się w 1924 roku
9. tam po raz pierwszy wciągnięto na maszt flagę olimpijską  

podczas Igrzysk VII olimpiady w 1920 roku

10. amerykański narciarz alpejski, bohater „autobiografii wariata”
11. jedno z państw, które zadebiutowało podczas igrzysk w soczi
12. co najbardziej u przyjaciół cenią Kamil stoch i zbigniew bródka
13. najwyższy szczyt Kaukazu, na który dotarł podczas sztafety ogień 

olimpijski z okazji XXII zimowych Igrzysk olimpijskich w soczi
14. konkurencja w narciarstwie i snowboardzie, która zadebiutowała  

na igrzyskach w soczi
15. okazał go rywalom dario Cologna, czekając na mecie biegu  

narciarskiego na 15 km na ostatniego zawodnika zawodów  
– Peruwiańczyka roberto Carcelena

16. dyscyplina uprawiana przez ewę Kuls i natalię Wojtuściszyn
17. rodzaj łyżew wykorzystywany przez zbigniewa bródkę

oPraCoWaŁa magdalena garlej

spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów. odetnij (lub skseruj) stronę z rozwiązaną krzyżówką i prześlij  
z dopiskiem „Konkursy olimpionika” do 6 czerwca 2014  r. na adres: Polski Komitet olimpijski, ul. Wybrzeże gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
laureatami krzyżówki z poprzedniego wydania „olimpionika” zostali: zofia Petersburska, daniel marzęcki i Wiktor sadowski. gratulujemy!

34 olimpionik

oPIsz KrótKo hasŁo z KrzyżóWKI:
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zajęCia Sportowe
Pod okIeM MIStRzów
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Walczyć na macie z mistrzem olimpijskim, pływać 
na łódkach lub ścigać się na ergometrach z meda-
listą? tak, w tym programie to możliwe – 50 zna-
nych sportowców, przedstawicieli różnych sportów, 
m.in. judo, lekkiej atletyki, łucznictwa, koszykówki, 
szermierki, wioślarstwa, zapasów itd., prowadzi 
dla gimnazjalistów pozalekcyjne, profesjonalne 
zajęcia ogólnorozwojowe. Każdy z nich uznaje,  
że to najlepszy sposób na zachęcenie młodych ludzi 
do aktywności fizycznej. W ten sposób przekazują  
im swoją wiedzę i umiejętności, pokazują, jak 
wygląda sport od początku, zarażając pasją i du-
chem sportowej rywalizacji. ćwiczenia pod okiem  
mistrzów są bardziej autentyczne, każdy może 
się poczuć, jakby już był w klubie. młodzież 
uczy się przy tym systematyczności i solidności  
w sporcie oraz życiu. Pierwsza odsłona programu  
„Kumulacja aktywności” potrwa do końca marca. 
ogłoszenie kolejnej edycji już w kwietniu. 
okazuje się, że najlepszą zachętą pozostaje  
dobry przykład i wzorzec. a kto może być wzorcem  
lepszym od najlepszych?

więcej informacji o programie znajdziecie na:
www.kumulacjaaktywnosci.pl 
www.facebook.com/kumulacjaaktywnosci

cI, któRzy SaMI StaLI Na PodIuM, 
zdobywaLI MedaLe Na zawodach 
międzynarodowyCh, krajowyCh 
I Na IgRzySkach oLIMPIjSkIch, 
trenują teraz gimnazjaliStów, 
pokazująC im z bliSka wielki Sport. 
fundaCja lotto milion marzeń 
zaPRaSza do PRogRaMu „kuMuLacja 
aktywnośCi”. honorowy patronat 
nad projektem objęły polSki 
koMItet oLIMPIjSkI I MINISteRStwo  
SPoRtu I tuRyStykI



lekcja dla przedszkolaków:
„maskotka olimpijska – twoim przyjacielem”
 
lekcje dla szkół podstawowych i gimnazjalnych:
„fair Play i ty”
„Ceremoniał olimpijski 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”
zajęcia na symulatorach wioślarskich 

regulamin i oświadczenie do pobrania na naszej 
stronie internetowej
www.olimpijski.pl
Wybrane przez nauczyciela (opiekuna grupy) propozycje 
powyższej oferty zrealizowane będą w czasie do 2 godzin. 
rezerwacja spotkań:  grupy można zgłaszać telefonicznie 
lub e-mailem z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 
Przyjmujemy grupy do 50 osób. 

W Centrum olimpijskim ma siedzibę 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 ofertą Ceol.

oFeRta 
edukacyjna  

centRum 
edukacji 

olimpijskiej

Centrum edukacji 
olimpijskiej pkol (Ceol) 

zaprasza  
zorganizowane grupy  

dzieci i młodzieży do udziału  
w programie edukacyjnym, 
skierowanym do wszystkich  
szkół i jednostek oświatowo- 

-wychowawczych.
zapraszamy w poniedziałki,  
wtorki i środy w godzinach: 

10.00, 12.00  
i 14.00

kontakt:
magdalena garlej
tel. 22 56 03 745, 
kom. 795 509 671
e-mail: mgarlej@pkol.pl

centRum edukacji  
olimpijskiej pkol
ul. wybrzeże gdyńskie 4
01-531 warszawa
www.olimpijski.pl


