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Rok 2014 to dla ruchu olimpijskiego nie tylko zimowe 
igrzyska, które odbyły się w Soczi. To również 
120-lecie powstania Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego (MKOl) oraz II Letnich Młodzieżowych 
Igrzysk (MIO). Nie mogło to, rzecz jasna, przejść  
bez echa w naszym „Olimpioniku”.  
Czy wiecie, że działający 120 lat MKOl miał tylko  
dziewięciu przewodniczących! To na pewno ewenement 
dla tego rodzaju międzynarodowej organizacji. Poznajcie 
zatem, kim byli kolejni szefowie MKOl, reprezentujący 
różne kraje i zawody, co ich łączyło i jaką po sobie 
zostawili spuściznę. Jubileusz MKOl to dobra okazja,  
by powrócić do źródeł igrzysk olimpijskich, oczywiście 
tych starożytnych. Współczesne olimpiady (tak dzisiaj 
nazywa się czteroletni okres między kolejnymi 
igrzyskami) i olimpijskie zmagania (czyli igrzyska)  
w niczym nie przypominają imprez, które odbywały  
się w starożytnej Grecji, chociaż łączy je do dzisiaj 
wspólna idea. To naprawdę jest cząstka historii,  
którą warto bliżej poznać. 
Natomiast ideą powołania do życia igrzysk dla młodzieży 
była nie tylko aktywizacja sportowa młodszych 
sportowców, zanim niektórzy z nich poznają smak 
„dorosłej” rywalizacji w olimpijskim wydaniu. To również 
pomysł na zacieśnianie międzynarodowych więzów, 
poznawanie nowych kultur i narodów, wyrabianie 
szacunku i tolerancji dla innych. Gospodarzem II Letnich 
Młodzieżowych Igrzysk będzie w sierpniu chińskie miasto 
Nankin. Wystartuje tam około 3800 zawodników 
z całego świata. Nankin został wybrany nie przez 
przypadek. To fascynujące miasto, o którego historii  
już teraz możecie się sporo dowiedzieć. 
W tym numerze „Olimpionika” przeczytacie również 
o tym, dlaczego polityka wkroczyła do świata sportu, 
jakie atrakcje czekają Was podczas 15. Pikniku 
Olimpijskiego i ile razy dziennie trzeba jeść, żeby 
schudnąć i zachować dobrą formę. A jak dokładnie 
poczytacie, to znajdziecie jeszcze kilka niespodzianek...
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JUBILEUSZ MKOl

OD VIKELASA DO BACHA 
W CIĄGU 120 LAT ISTNIENIA MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI MIAŁ ZALEDWIE 
DZIEWIĘCIU PREZYDENTÓW. BYLI WŚRÓD NICH ARYSTOKRACI, SPORTOWCY, A NAWET... 
CHIRURG! POZNAJCIE SZEFÓW JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH 
ORGANIZACJI SPORTOWYCH NA ŚWIECIE

MICHAŁ POLAKOWSKI

Thomas Bach 
Sześćdziesięcioletni Niemiec pełni obecnie funkcję prezydenta 
MKOl. Ze sportem miał do czynienia od najmłodszych lat.  
W dzieciństwie całe dnie spędzał na piłkarskim boisku i ma-
rzył, by zostać gwiazdą futbolu. Rodzice przekonali go jednak 
do szermierki i jak się okazało – mieli rację. Thomas zdoby- FO
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wał laury w kolejnych kategoriach wiekowych, a w 1976 roku  
w Montrealu sięgnął sportowych szczytów – został mistrzem 
olimpijskim w drużynowym turnieju florecistów! Ma na swo-
im koncie również tytuł drużynowego mistrza świata. 
Ćwicząc ciało, nie zaniedbywał umysłu, jest doktorem 
prawa. Swoją przyszłość wiązał z ruchem olimpijskim już  
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w trakcie szermierczej kariery, kiedy znalazł się wśród zało-
życieli Komisji Zawodniczej MKOl. Po przejściu na sportową 
emeryturę postanowił, jak sam to określa, „zmienić stronę 
barykady” – od 1991 roku był członkiem MKOl, a później jego 
wiceprezydentem, przewodniczył też Europejskiemu Komi-
tetowi Olimpijskiemu. Swoją obecną funkcję będzie pełnił 
przynajmniej do 2021 roku. Wtedy może zostać wybrany na 
drugą, tym razem czteroletnią kadencję.
Bach nie jest jedynym mistrzem olimpijskim na fotelu sze-
fa MKOl. Pierwszym był Pierre de Coubertin, twórca olim- 
pizmu, który w 1912 roku w Sztokholmie zdobył w konkursie 
sztuki złoty medal w dziedzinie poezji, za wiersz „Oda do 
Sportu”. Napisał go pod francusko-niemieckim pseudoni-
mem literackim, by podkreślić, że igrzyska olimpijskie po-
trafią łączyć nawet zwaśnione narody.
Wywodzący się z arystokratycznej rodziny Francuz, którego 
znakiem rozpoznawczym były charakterystyczne sumiaste 
wąsy, nie został – wbrew temu, co można by myśleć – pierw-
szym przewodniczącym MKOl. Zaszczyt ten spotkał Greka...

Demetrius Vikelas
sprawował funkcję pierwszego przewodniczącego MKOl jako 
reprezentant kraju, który dał światu igrzyska starożytne i goś- 
cił pierwsze igrzyska nowożytne. Coubertin za to szefował 
międzynarodowemu ruchowi olimpijskiemu (siedzibę MKOl 
przeniósł z Paryża do Lozanny w 1915 roku) najdłużej w hi-
storii, bo niemal trzy dekady. Dziś byłoby to już niemożliwe, 
bowiem maksymalny czas urzędowania prezydenta ustalono 
na 12 lat. Francuski baron poświęcił olimpizmowi całe życie, 
a ze swą ideą nie chciał rozstawać się nawet po śmierci. Jego 
serce spoczęło w Olimpii, gdzie przed wiekami rozgrywano 
antyczne igrzyska.
Kontynuatorem dzieła Coubertina był po II wojnie światowej 
jedyny szef MKOl pochodzący spoza Europy – Amerykanin... 

Avery Brundage
w 1912 roku startował na igrzyskach olimpijskich w Sztok-
holmie w pięcioboju i rzucie dyskiem. Choć był niestrudzo-
nym strażnikiem olimpijskiej tradycji, jego rządy są często 
oceniane negatywnie. Nie potrafił zrozumieć, że świat 
znacząco zmienił się wraz z upływem lat, a ideę olimpij-
ską należy dostosować do nowej rzeczywistości. Na pierw-
szy plan wysuwała się sprawa amatorstwa – zawodnikom 
zabraniano przyjmowania pieniędzy za występ w zawo-
dach, pod groźbą dyskwalifikacji. Problem polegał na tym,  
że sport budził coraz większe zainteresowanie, jego poziom 
wzrastał, a zawodnicy musieli trenować coraz więcej i nie 
mieli czasu na codzienną, „zwykłą” pracę. Dochodziło do 
absurdów – na przykład sportowcy z krajów socjalistycznych 
oficjalnie byli hutnikami czy górnikami, mimo że w tych za-
wodach nigdy nie pracowali. Cała zasada stała się fikcją,  
ale Brundage egzekwował ją z żelazną konsekwencją.  
Nie dopuszczał zawodników do startu bądź ich dyskwalifi-

Igrzyska Olimpijskie 
Młodzieży powołał  
do życia Jacques Rogge. 
Przez wiele lat Belg był 
cenionym chirurgiem 
ortopedą. Jego zdaniem, 
praca w klinice jest 
jak kariera sportowca: 
„Operuje cały zespół, ale 
w chwili prawdy zostajesz 
sam, musisz liczyć na 
własne umiejętności...”

Demetrius Vikelas – pierwszy przewodniczący 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego był także 
przedsiębiorcą, pisarzem i tłumaczem literaturyFO
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kował, przez co jego imię przekręcano złośliwie na „Slavery” 
(ang. niewolnictwo). Amerykanin blokował także zaangażo-
wanie sponsorów w ruch olimpijski, więc kondycja finansowa 
MKOl była coraz gorsza.
Zmieniło się to dopiero, kiedy nowym sternikiem ruchu olim-
pijskiego został pochodzący z Barcelony Hiszpan...

Juan Antonio Samaranch
w młodości dziennikarz sportowy. Pod jego kierunkiem MKOl 
przeszedł w latach 80. i 90. prawdziwą rewolucję, która zmie-
niła go z pogrążonej w kryzysie, nieco skostniałej organizacji 
w prężne, bogate przedsiębiorstwo o niezachwianej pozycji  
w świecie. Samaranch zerwał z kontrowersyjną zasadą ama-
torstwa, pozyskał hojnych sponsorów, a głównym źródłem 
dochodów uczynił sprzedaż praw do transmisji telewizyjnych.  
Z drugiej strony – zarzucano mu komercjalizację idei olim-
pijskiej i nadmierną koncentrację na finansach, czego efek-
tem była afera korupcyjna podczas wyboru Salt Lake City na 
gospodarza zimowych igrzysk. Hiszpan zadbał jednak także  
o upamiętnienie idei swoich poprzedników – w 1993 roku 
otwarto z jego inicjatywy Muzeum Olimpijskie w Lozannie. 
Specjalnie dla niego zawieszono zasadę mówiącą, że prezydent 
musi przejść na emeryturę w wieku 75 lat. Swój urząd sprawo-
wał jeszcze sześć lat dłużej, do roku 2001. Zastąpił go...

Jacques Rogge
prawdziwy człowiek renesansu. Poliglota znający pięć ję-
zyków, który sport ma we krwi – jego dziadek był kolarzem, 
ojciec lekkoatletą i wioślarzem. On sam trzykrotnie jako 
żeglarz reprezentował Belgię na igrzyskach olimpijskich:  
w 1968 roku w Meksyku, w 1972 w Monachium i w 1976  
w Montrealu. Grał też w narodowej reprezentacji rugby na 
pozycji wspieracza młyna i założył istniejący do dziś Ghent 
Rugby Football Club. Członkiem Międzynarodowego Komite-
tu Olimpijskiego został w 1991 roku, a żeby dekadę później 
zasiąść w fotelu prezydenta, musiał... zrezygnować z karie-
ry medycznej. Po trzynastoletnich studiach długo pracował 
w rodzinnej Gandawie jako chirurg ortopeda, przeprowa-
dził setki operacji. Jak sam mówił, praca w klinice jest bar-
dzo podobna do kariery sportowca. „Operuje cały zespół,  

JUBILEUSZ MKOl

ale w chwili prawdy zostajesz sam, musisz liczyć na włas- 
ne umiejętności i doświadczenie” – podkreślał. Właśnie 
różnorodne doświadczenia przygotowały Jacques’a Rogge 
do nowych wyzwań, jakie stanęły przed MKOl w XXI wie-
ku. Pod jego rządami wzmożono walkę z dopingiem i po-
stawiono na rozwój sportu młodzieżowego. Z inicjatywy 
Belga powołano do życia Igrzyska Olimpijskie Młodzieży, 
które odbywają się, tak jak te „dorosłe”, w cyklach 4-let-
nich. W tym roku, po XXII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich  
w Soczi, czekają nas więc II Letnie Igrzyska Olimpijskie Mło-
dzieży w chińskim mieście Nankin. II Zimowe Młodzieżowe 
Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku zorganizuje Lillehammer. 
Być może w reprezentacji Polski znajdzie się również ktoś  
z Was, drodzy Czytelnicy „Olimpionika”! 

DEMETRIUS VIKELAS (GRECJA) 1894–1896
PIERRE DE COUBERTIN (FRANCJA)  1896–1925
HENRI DE BAILLET-LATOUR (BELGIA)  1925–1942
SIGFRID EDSTRÖM (SZWECJA)  1946–1952
AVERY BRUNDAGE (USA)  1952–1972

LORD KILLANIN (IRLANDIA)  1972–1980
JUAN ANTONIO SAMARANCH (HISZPANIA)  1980–2001
JACQUES ROGGE (BELGIA)  2001–2013
THOMAS BACH (NIEMCY)  od 2013

PREZYDENCI MKOl

Jacques Rogge
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WSPÓŁCZESNE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
OD STRONY ORGANIZACYJNEJ 
NIEWIELE MAJĄ WSPÓLNEGO Z TYMI 
ROZGRYWANYMI W STAROŻYTNOŚCI. 
ALE TO NIE ZNACZY WCALE,  
ŻE TE WCZEŚNIEJSZE BYŁY MNIEJ 
ATRAKCYJNE. PRZYGOTOWANIA DO NICH 
TEŻ WYMAGAŁY WYSIŁKU TAK  
ZE STRONY ORGANIZATORÓW,  
JAK I UCZESTNIKÓW. TO BYŁY 
NIEZWYKLE CIEKAWE WYDARZENIA, 
DLATEGO ZABIERAMY WAS 
W PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ 
STAROŻYTNYCH GRECKICH 
IGRZYSK OLIMPIJSKICH...

ALEKSANDER WOLICKI

Do gaju nad Alfejosem (rzeką płynącą w północno-zachodniej 
części Peloponezu) w Olimpii, przez blisko dwanaście stuleci 
zjeżdżali się Grecy z całego świata – od Sycylii po Bliski Wschód 
i od dzisiejszej Ukrainy po Północną Afrykę, żeby wziąć udział 
w święcie ku czci Zeusa Olimpijskiego. W trakcie tego święta, 
poza tradycyjnymi ofiarami, Grecy składali swojemu najwyż-
szemu bogu dar specjalny – wspaniały spektakl fizycznego 
współzawodnictwa. To tutaj narodziły się pierwsze w dziejach 
świata cykliczne zawody sportowe, „przodek” dzisiejszych 
igrzysk olimpijskich. 

Dlaczego igrzyska?
Nie przez przypadek sport wymyślili Grecy. Istotnym elementem 
mentalności greckiego arystokraty epoki starożytnej był duch 
współzawodnictwa. Członkowie elity nieustająco porównywa-
li się ze sobą i rywalizowali o bycie „pierwszym spośród rów-
nych” w walce, w zawodach sportowych, w uprawianiu poezji,  R
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a czasem, wstyd powiedzieć... nawet w piciu. Historycy nazy-
wają tamte czasy w Grecji „cywilizacją agonu” (greckie sło-
wo „agon” oznacza właśnie walkę, spór, współzawodnictwo).  
Ciśnienie rywalizacji sportowej między Grekami podnosił fakt, 
że mieszkali oni w setkach miast będących równocześnie sa-
modzielnymi państwami (greckie polis oznaczało zwykle mia-
sto-państwo), a najważniejsze igrzyska sportowe odbywały się  
w sanktuariach o charakterze panhelleńskim (ogólnogreckim). 
Za rywalizacją sportowców kryła się zatem rywalizacja państw, 
a polis, którego obywatele zdobywali laury w Olimpii, czuło się 
lepsze od innych. 
Igrzyska panhelleńskie były jednak manifestacją nie tylko 
rywalizacji, ale także greckiej jedności i ekskluzywności.  
Do zawodów mógł być dopuszczony tylko ten, kto legitymował 
się greckim pochodzeniem. Trzymano się tej zasady tak ściśle, 
że kiedy u progu V wieku p.n.e. pozostający pod wielkim wpły-
wem greckiej kultury król macedoński Aleksander Filohellen 

HISTORIA

STAROŻYTNE 
IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE
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(przydomek znaczy „przyjaciel Greków”) zapragnął wystawić 
zaprzęg konny na igrzyskach olimpijskich, trzeba było dowodzić 
greckich korzeni monarchy, odwołując się do... Heraklesa, któ-
ry wedle mitu był protoplastą domu królewskiego Macedonii. 
Igrzyska olimpijskie były zatem świętem „greckości”, instytu-
cją pozwalającą ogółowi Greków podtrzymywać przeświad-
czenie o swojej cywilizacyjnej tożsamości (pomimo podzia-
łów politycznych) i odrębności od świata zewnętrznego, czyli  
od barbarzyńców, barbaroi, jak byli określani zbiorczo wszyscy 
nie-Grecy. Niewykluczone, że za ograniczeniem uczestnictwa 
w igrzyskach wyłącznie do Greków kryje się przeświadczenie, 
że sport zastępuje wojnę – Grecy winni między sobą rywalizo-
wać pokojowo, zaś z barbarzyńcami można (i należy) walczyć 
zbrojnie. 

Jak to się zaczęło
Początki igrzysk olimpijskich nikną w pomroce dziejów. W epo-
ce klasycznej Grecy opowiadali sobie różne mity o ich powsta-
niu. Według jednego (uwiecznionego na wschodnim przyczółku 
wybudowanej w połowie V wieku p.n.e. świątyni Zeusa Olimpij-
skiego), igrzyska zostały ufundowane na pamiątkę zwycięstwa 
Pelopsa, syna Tantala, w wyścigu rydwanów. Otóż król Elidy 
(krainy, w której leży Olimpia) Ojnomaos, syn boga Aresa, miał 
córkę Hippodameję. Obiecał dać ją za żonę temu, kto zwycię-
ży go w wyścigu zaprzęgów. Zanim Pelops przybył do Olimpii, 
okrutny król zdążył pokonać w wyścigu (i zabić) dwunastu pre-
tendentów do ręki córki. Pelops zdołał jednak z pomocą bogów 
i podstępu zwyciężyć, a Ojnomaos zginął w trakcie wyścigu, 
spadając z rydwanu. Wedle innej opowieści mitycznej (rów-
nież uwiecznionej na płaskorzeźbach ozdabiających świątynię 
Zeusa), igrzyska ufundował sam Herakles po tym, jak wykonał 
jedną ze swoich słynnych dwunastu prac polegającą na uprząt-
nięciu stajni króla Augiasza. W czasach późniejszych mity  
o narodzinach igrzysk mnożyły się jeszcze bardziej, a wśród 
pretendentów do miana inicjatora igrzysk znajdujemy samego 
Zeusa, króla Elidy – Oksylosa, wreszcie innego władcę tej kra-
iny – Ifitosa, który miał ufundować igrzyska wspólnie z legen-
darnym spartańskim prawodawcą Likurgiem. Tyle mity. Jedy-
ny pewny wniosek, jaki można wyciągnąć z tego bogactwa: to,  
że Grecy w czasach klasycznych niewiele wiedzieli o po-
czątkach igrzysk, co pozwalało im puszczać swobodnie 

wodze fantazji. Więcej światła na historyczne początki 
igrzysk olimpijskich rzuca archeologia. Dzięki wykopali-
skom wiemy, że już w X wieku p.n.e. w Olimpii miała miej-
sce jakaś działalność kultowa. W warstwie datowanej na 
VIII wiek p.n.e. archeolodzy odnaleźli figurki z brązu i te-
rakoty przedstawiające rydwany i konie – najwyraźniej 
były one poświęcone bogom na intencję zwycięstwa lub  
w podziękowaniu za nie. W końcu stulecia na terenie sanktu-
arium powstało kilka studni, co sugeruje, że już w tym czasie 
Olimpia gościła wielu przyjezdnych. Któż to mógł być, jeśli nie 
sportowcy, trenerzy i kibice? 
W połowie wieku VII p.n.e. powstała tam pierwsza regularna 
świątynia. O dziwo, wcale nie była ona poświęcona Zeusowi, 
tylko Herze. Prawdziwy rozkwit przeżywa Olimpia wraz z na-
staniem VI wieku p.n.e. U progu stulecia świątynia Hery została 
gruntownie przebudowana, zyskując monumentalny wygląd. 
Wraz z ołtarzem Zeusa usypanym z popiołów spalonych zwie-
rząt ofiarnych i kopcem poświęconym Pelopsowi stała się pier-
wotnym centrum sanktuarium. W połowie stulecia, na wschód 
od ołtarza Zeusa, powstał pierwszy stadion w postaci prostej 
bieżni z wałami ziemnymi po obydwu stronach jako widownią. 
Zaś około 520 roku p.n.e. wybudowano prytanejon, czyli naj-
ważniejszy budynek urzędowy (ze świętym paleniskiem po-
święconym bogini Hestii w centrum), w którym odbywały się 
ceremonialne uczty z udziałem olimpijskich zwycięzców. 
O tym, że już w VI wieku p.n.e. sanktuarium olimpijskie i roz-
grywane tam igrzyska miały ogólnogrecki charakter świadczy 
rząd kamiennych skarbców u podnóża graniczącego z sanktu-
arium od północy Wzgórza Kronosa. Pobudowane one zosta-

HISTORIA

W epoce klasycznej 
Grecy opowiadali sobie 
różne mity o powstaniu 
igrzysk. Według jednego 
ufundowano je na pamiątkę 
zwycięstwa Pelopsa 
w wyścigu rydwanów
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ły przez różne miasta greckie, głównie z Italii i Sycylii, w celu 
składowania w nich darów dla Zeusa Olimpijskiego. Wreszcie, 
w połowie V wieku p.n.e., powstała najwspanialsza budowla 
Olimpii – świątynia Zeusa, z ogromnym posągiem kultowym 
boga. Patrząc na nią, nikt nie mógł mieć wątpliwości, że to tutaj 
odbywają się najważniejsze greckie igrzyska. 

Konkurencje
W końcu V wieku p.n.e. sofista („nauczyciel mądrości”) Hippiasz 
z Elidy sporządził listę zwycięzców olimpijskich, od pierwszych 
igrzysk poczynając. Lista ta była kontynuowana i uzupełniana 
aż po późną starożytność. Wedle niej pierwsze igrzyska nad 
Alfejosem miały miejsce w 776 roku p.n.e. i składały się z jednej 
wyłącznie konkurencji – biegu na stadion (około 192,27 m), któ-
ry wygrał Korojbos z Elidy. Możemy powątpiewać w wiarygod-
ność tej tradycji – choćby dlatego, że trudno sobie wyobrazić, 
by widzowie z całego świata greckiego przybywali do Olimpii 
tylko po to, żeby obejrzeć jeden zaledwie wyścig, który na do-
datek trwał około 30 sekund! Co więcej, w powstałej około  
700 roku p.n.e. „Iliadzie” Homera pogrzeb Patroklosa, przyjacie-
la Achillesa i jednego z bohaterów poematu, zostaje uświetnio-
ny igrzyskami sportowymi o bardzo rozbudowanym programie. 
Grecy znali już zatem w VIII wieku p.n.e. zawody składające się 
z więcej niż jednej konkurencji.
Jakikolwiek by był na początku program igrzysk olimpij-
skich, nie ulega wątpliwości, że z czasem coraz bardziej 
się rozszerzał, choć wiarygodność dat wprowadzenia kolej-
nych dyscyplin jest bardzo niepewna. Bieg podwójny, czyli  
na odległość dwóch stadionów (diaulos), miał się pojawić  
w roku 724 p.n.e., bieg długodystansowy na 24 stadiony 

(dolichos) – cztery lata później. Ostatnią kategorię bie-
gową, wyścig w zbroi hoplickiej, włączono do programu 
igrzysk olimpijskich w 520 roku p.n.e. Wcześniej, bo w roku 
632 p.n.e., wprowadzono bieg na stadion w kategorii chłop-
ców, inicjując osobny zestaw konkurencji dla juniorów. 
Między rokiem 708 p.n.e. a 648 p.n.e. w programie imprezy 
miały się pojawić pięciobój oraz sporty walki: zapasy, boks  
i pankration (dosłownie: „wszechsiła”), rodzaj wolnoamery-
kanki łączącej zapasy, boks i kick boxing. Po niezbyt udanej 
próbie wprowadzenia w 500 roku p.n.e. wyścigów zaprzęgów 
mułów, na przełomie V i IV wieku p.n.e. znacznie rozbudowano 
program wyścigów konnych. Urozmaicenie scenariusza było 
zapewne odpowiedzią na pojawienie się konkurencyjnych 
igrzysk, z których trzy zyskały status zawodów ogólnogrec-
kich: igrzyska pytyjskie w Delfach, istmijskie na Przesmyku 
Korynckim i nemejskie w peloponeskiej Nemei. Jak zatem 
widzimy, równolegle do zawodników rywalizowali ze sobą 
organizatorzy poszczególnych igrzysk, pragnąc wzbogace-
niem programu utrzymać czy podnieść rangę swojej imprezy. 

Harmonogram igrzysk
Znany nam ze źródeł literackich pięciodniowy program 
igrzysk ukształtował się dopiero w IV wieku p.n.e. i z pew-
nymi modyfikacjami utrzymał się do roku 393 n.e., kie-
dy to chrześcijański cesarz Teodozjusz Wielki zakazał or-
ganizowania igrzysk ze względu na ich związek z kultem 
pogańskim (odbywały się wszak w ramach kultu najwyż-
szego boga greckiego panteonu). O przebiegu igrzysk  
w formie pięciodniowej mamy też na tyle dużo informacji, 
że możemy pokusić się o rekonstrukcję ich przebiegu. Igrzy-

Na tym terenie znajduje się starożytny  
stadion olimpijski
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ska odbywały się co cztery lata, a ich dokładną datę wyzna-
czał kalendarz księżycowy: wypadało je rozpocząć wraz  
z drugą pełnią księżyca po przesileniu letnim, zatem, zależnie od 
roku, między ostatnią dekadą lipca a ostatnią dekadą sierpnia.

 SĘDZIOWIE 
Przygotowania do igrzysk rozpoczynały się jednak już 
dziesięć miesięcy wcześniej. Wówczas to wybrani w licz-
bie dziesięciu sędziowie olimpijscy zwani hellenodikai 
(dosłownie: sędziowie Hellenów) rozpoczynali urzędo-
wanie w odległej o mniej więcej 40 km od Olimpii Elidzie, 
mieście które administrowało sanktuarium olimpijskim  
i kontrolowało przebieg igrzysk. Specjalnie dla nich przy 
elidzkim rynku postawiono budynek zwany Hellenodika-
ion. Nie wiemy, spośród kogo wybierano hellenodików,  
ale prawdopodobnie przynajmniej część rekrutowała się 
spośród emerytowanych sportowców. Z Hellenodikaionu 
zapewne wyruszali we wszystkich kierunkach specjalni 
wysłannicy zwani spondophoroi (niosący rozejm), którzy  
w poszczególnych miastach greckich ogłaszali olimpijski 
„pokój boży”. Rozejm ten gwarantował bezpieczną podróż 
do Olimpii zarówno zawodnikom, jak i kibicom. Pierwsi przy-
bywali zawodnicy, bowiem prawo olimpijskie nakazywało im 
zgłosić się do hellenodików już na miesiąc przed zawoda-
mi. Być może najważniejszą przyczyną wprowadzenia tego 
nakazu była potrzeba przeprowadzenia pod okiem sędziów 
rodzaju eliminacji w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń. 

 OBIEKTY 
Podczas gdy zawodnicy zjeżdżali się do Elidy, w samej Olim-
pii trwały przygotowania obiektów. Pamiętajmy, że poza 

okresem zawodów obiekty olimpijskie nie były regularnie 
używane, stąd wymagały licznych prac konserwatorskich  
i porządkowych. Skądinąd wiemy, że sam stadion olimpijski  
i pobliskie tereny były w okresie między igrzyskami dzier-
żawione jako pola i pastwiska. Trzeba było zatem przed za-
wodami przeprowadzić tu żniwa i sianokosy oraz przygoto-
wać arenę pod poszczególne konkurencje. Stadion należało 
przekopać, bieżnię i hippodrom zaopatrzyć w bloki startowe. 

 OTWARCIE IGRZYSK / DZIEŃ I 
W przeddzień otwarcia igrzysk w Elidzie odbywała się uro-
czysta „odprawa”, po której hellenodikowie, Rada Olimpij-
ska, zawodnicy i osoby towarzyszące wyruszali w procesji 
do Olimpii. Przed przybyciem do okręgu Zeusa Olimpijskiego 
uczestnicy procesji dokonywali oczyszczeń w źródle zwanym 
Pieria – pamiętajmy, że igrzyska były świętem religijnym,  
a udział w nich wymagał rytualnej czystości. W Olimpii pro-
cesję witali kibice. Infrastruktura nie była zbyt bogata: tysią-
ce przyjezdnych koczowało w namiotach, kupcy rozkładali 
wielkie targowisko, na którym tysiące przyjezdnych mogły 
się zaopatrywać w żywność. Od strony organizacji scene-
ria zawodów przypominała zapewne bardziej Przystanek  
Woodstock niż dzisiejsze olimpiady czy mistrzostwa świata. 
Sytuacja nieco się zmieniła u schyłku IV wieku p.n.e., kie-
dy na terenie Olimpii powstały pierwsze stałe konstrukcje 
przeznaczone dla gości, przede wszystkim wspaniały hotel, 
od imienia swojego fundatora, Leonidasa z Elidy, nazwany 
Leonidaion (budowla miała powierzchnię blisko 6500 m2). 
Dopiero w II wieku n.e. ateński bogacz Herod Attyk ufundo-
wał system kanalizacyjny, który rozwiązał problem zaopa-
trzenia w wodę. Sam stadion był wyposażony w ławy dla pu-
bliczności, szatnię i podziemny tunel, przez który zawodnicy 
wchodzili na arenę.

 ZAWODNICY 
Zawody poprzedzało „ważenie” zawodników, przy czym na 
igrzyskach polegało ono na ustaleniu, ile lat liczy sobie dany 
sportowiec czy koń, bowiem w niektórych przynajmniej kon-
kurencjach zawody odbywały się wedle kategorii wiekowych. 
Następnie przed posągiem Zeusa Horkiosa (Zeus Przysiężny) 
w siedzibie Rady Olimpijskiej zawodnicy składali przysięgę,  
że będą walczyć fair. Od początku IV wieku p.n.e. przed roz-
poczęciem właściwych igrzysk odbywały się zawody trębaczy  
i heroldów pozwalające wyłonić tych, którzy przez następne 
dni mieli ogłaszać tłumnie zgromadzonym widzom imiona 
uczestników zawodów w poszczególnych konkurencjach, ich 
ród i miasto pochodzenia, a na koniec obwieszczać uroczy-
ście imiona wieńczonych zwycięzców. 

 DZIEŃ II 
Drugiego dnia rozpoczynały się właściwe zawody. Po ko-
lejnej uroczystej procesji udawano się na hipodrom, bo 
przedpołudnie było poświęcone koniom (pamiętajmy,  FO
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Makieta Altis,  
Muzeum Archeologiczne w Olimpii
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że choć wedle tradycji najstarszą konkurencją był bieg na 
stadion, to najstarszym świadectwem zawodów w Olimpii 
są figurki jeźdźców i rydwanów). Najpierw rozgrywano wy-
ścigi zaprzęgów czterokonnych, potem jazdy wierzchem  
i na koniec, mniej prestiżowe, wyścigi zaprzęgów dwukon-
nych. Od IV wieku program wydłużono o wyścigi wozów 
czterokonnych zaprzężonych w źrebaki. Wyścigi rydwanów 
były emocjonujące i niebezpieczne. Zwłaszcza na nawro-
tach, gdy wozy były stłoczone, często dochodziło do kolizji 
i groźnych upadków. W rekordowym wyścigu, o jakim sły-
szymy, brało ponoć udział 41 zaprzęgów, czyli 164 konie! 
Niebezpieczeństwo to obrazuje wspomniany wcześniej mit  
o początku igrzysk: król Ojnomaos zginął wszak, gdy jego 
rydwan roztrzaskał się po wypadnięciu kół z osi. 
Tego samego dnia po południu rozgrywano najtrudniejszą 
konkurencję igrzysk – pentathlon, czyli pięciobój, na który 
składały się: bieg na stadion, rzut dyskiem, skok w dal, rzut 
oszczepem i zapasy. Warto tu wspomnieć, że skok w dal wy-
glądał zupełnie inaczej niż dzisiaj, skakało się z miejsca, bez 
rozbiegu, a celem przedłużenia skoku zawodnicy trzymali  
w rękach kamienne lub brązowe ciężarki (zachowało się wie-
le egzemplarzy). Nie wiemy, niestety, w jaki sposób wyłania-
no ostatecznego zwycięzcę pięcioboju, czy liczyła się suma 
„miejsc punktowanych” (np. od pierwszego do trzeciego)  

w poszczególnych konkurencjach, czy też może stosowano, 
jak dzisiaj, jakąś bardziej zawiłą punktację. 

 DZIEŃ III 
Odbywała się wielka ofiara ku czci Zeusa, a po niej uczta 
ofiarna. To dlatego zapewne popołudnie poświęcone było 
zawodom młodzieży: seniorzy, uczestniczący w sutej 
uczcie, nie byliby w stanie rywalizować. Juniorzy zmagali się  
w biegu na stadion, boksie i zapasach.

 DZIEŃ IV 
Poświęcony był atletyce. Rozpoczynał go bieg długi (dolichos). 
Jego dystans wynosił zapewne 24 stadiony, co w przeliczeniu 
na nasze miary dawałoby około 5000 metrów. Po nim przy-
chodził czas na koronną, obok wyścigu kwadryg, konkurencję: 
bieg krótki na dystans jednego stadionu (dromos). Najpóźniej 
od V wieku p.n.e. wagę zwycięstwa powiększał fakt, że od 
imienia zwycięzcy w tej konkurencji zaczęto nazywać dane 
igrzyska, a tej nazwy z kolei używano jako wygodnego sposobu 
datowania wydarzeń (przykładowo, kiedy Elejczycy odbywa-
li 87. igrzyska, w których w biegu na stadion zwyciężył Sofron  
z Ambrakii – to był to 432 rok p.n.e.). Zwycięski zawodnik 
zapisywał się na zawsze w pamięci, a tę formę unieśmier-
telnienia swojego imienia Grecy cenili sobie wysoko. Bieg 
poprzedzały zapewne eliminacje: bieżnia miała 22 tory,  
a chętnych do udziału w tej konkurencji bywało z pewnością 
więcej. Po biegu na stadion odbywał się bieg podwójny (diau-
los), czyli na dwa stadiony. Zapewne ostatnią konkurencją 
biegową był wyścig w zbroi (hoplitodromos) rozgrywany na 
tym samym dystansie co bieg podwójny. Drugą część dnia 
zajmowały sporty siłowe. Konkurencje były trzy: zapasy, boks 
i pankration. Pod nadzorem hellenodików losowano pary za-
wodników. Przynoszono losy, na których wypisane były kolej-
ne litery alfabetu. Każda litera była wypisana na dwóch losach  
i ci dwaj zawodnicy, którzy wylosowali tę samą literę, stawali 
do walki przeciw sobie. Nie wiadomo, ile prawdy jest w opo-
wieściach o zawodnikach, którzy zabili w walce swoich prze-
ciwników, ale greckie sporty walki były brutalne, zwłaszcza 
boks. Zawodnicy owijali ręce specjalnymi rzemieniami, któ-

Wyścigi rydwanów  
były niebezpieczne. 
Zwłaszcza na nawrotach, 
gdy wozy były stłoczone, 
często dochodziło do kolizji  
i groźnych wypadków.  
W rekordowym wyścigu 
brało udział... 41 zaprzęgów, 
czyli 164 konie!

OLIMPIJCZYK PO ZWYCIĘSTWIE OZDABIANY BYŁ WSTĘGĄ, OTRZYMYWAŁ LIŚĆ PALMOWY – SYMBOL ZWYCIĘSTWA NAD WY-
SIŁKIEM I TRUDEM. PIĄTEGO DNIA IGRZYSK, PRZED POSĄGIEM ZEUSA, OTRZYMYWAŁ NA ZNAK OSTATECZNEGO ZWYCIĘSTWA 
WIENIEC Z DZIKIEGO DRZEWA OLIWNEGO, ROSNĄCEGO W ŚWIĘTYM GAJU ALTIS. 

JEST WIELE MITÓW I OPOWIEŚCI O POCZĄTKACH STAROŻYTNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH. PIERWSZE UDOKUMENTOWANE 
HISTORYCZNIE IGRZYSKA ODBYŁY SIĘ W 776 ROKU P.N.E, OSTATNIE W 393 ROKU N.E.

GRECY UPRAWIALI RZUT DYSKIEM JUŻ W VII WIEKU P.N.E. NA POCZĄTKU DYSK WYKONANY BYŁ Z KAMIENIA,  
POTEM Z BRĄZU, OŁOWIU LUB ŻELAZA. 

CZY WIESZ, ŻE...
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rych rola była wprost przeciwna do roli dzisiejszych rękawic 
bokserskich – nie miały one bynajmniej łagodzić siły ciosu, 
ale go wzmacniać. Również zapasy greckie różniły się od tych, 
które znamy z dzisiejszych aren. Zawodnicy walczyli tylko  
w pozycji stojącej, wolno było stosować chwyty za nogi (zatem 
nie było tu mowy o „chwytach poniżej pasa”), wolno też było nogę 
podstawiać, a zwyciężał ten, który pierwszy trzykrotnie rzucił 
przeciwnika na ziemię. Ponieważ Grecy nie dzielili zawodników na 
kategorie wagowe, a jedynie według wieku, zapaśnicy, podobnie 
do japońskich zawodników sumo, stosowali specjalne diety tu-
czące, by już samą masą zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo 
w walce z lżejszym przeciwnikiem. 

 DZIEŃ V 
Dzień piąty, i ostatni, poświęcony był na wieńczenie zwycięzców. 
Uroczystość odbywała się przed świątynią Zeusa. Zawodnicy 
otrzymywali wieńce oliwne z rąk hellenodików, heroldowie ogła-
szali ich imiona, imiona ich ojców i miasta, z których pochodzili. 
Nie jest tylko jasne, jak odbywało się honorowanie zwycięzców 
w zawodach zaprzęgów. Dla Greków bowiem zwycięzcą nie był 
powożący rydwanem woźnica, ale właściciel koni i wozu, który 
wcale nie musiał być fizycznie obecny w Olimpii. Prestiż zwycię-

stwa olimpijskiego był tak wielki, że słyszymy o przypadkach, 
gdy przedstawiciele jednego miasta przekupywali zwycięskie-
go zawodnika, by pozwolił się ogłosić jako ich obywatel! A kiedy 
niejaki Astylos z Krotony, zwycięzca w biegu na stadion i w biegu 
podwójnym na trzech kolejnych igrzyskach, kazał się za którymś 
razem ogłosić jako Syrakuzańczyk, żeby przypodobać się tyra-
nowi Syrakuz, Hieronowi, rozwścieczeni Krotoniaci obalili jego 
posąg, a dom zamienili na miejskie więzienie. 

 ZAKOŃCZENIE 
Na zakończenie uroczystości wszyscy zasiadali do uczty poże-
gnalnej. Ci bardziej przezorni, wyjeżdżali od razu, bo przy takim 
tłumie zawodników, kibiców i osób towarzyszących drogi wy-
jazdowe z Olimpii następnego dnia stawały się nieprzejezdne.

Wczoraj i dziś
Inicjując nowożytne igrzyska olimpijskie (Ateny 1896 rok), baron 
Pierre de Coubertin zadecydował, że będą otwarte wyłącznie dla 
amatorów. Wykluczył też z udziału w zawodach kobiety. Uważał,  
że w ten sposób realizuje testament starożytnych Greków. I zapew-
ne miał rację, z pewnymi jednak zastrzeżeniami. Po pierwsze, grec-
cy olimpijczycy w rzeczywistości byli amatorami tylko po części. 
W miarę rozwoju sportu greckiego pojawiły się szkoły sportowe  
i profesjonalni trenerzy. Grecki gimnazjon, od którego pocho-
dzi nasze gimnazjum, nie był bynajmniej szkołą w naszym 
rozumieniu, ale kompleksem łączącym funkcję sali gimna-
stycznej i stadionu, przypominającym raczej dzisiejsze kluby 
sportowe niż szkołę. Powtarzające się imiona na listach zwy-
cięzców olimpijskich pokazują, że już w epoce klasycznej byli 
ludzie, dla których udział w zawodach stanowił sens życia.  
W epoce hellenistycznej i rzymskiej mamy do czynienia z ca-
łymi „dynastiami” zawodników. Złudne jest też wyobrażenie  
o symbolicznej funkcji nagród. To prawda, że w Olimpii zwycięz-
ca otrzymywał jedynie wieniec oliwny, ale już rodzinne miasta, 
podobnie jak to się dzieje dzisiaj, wypłacały zwycięzcom premie  
i przyznawały przywileje, co było utajoną formą wynagrodzenia. 
Kiedy dekretem cesarza rzymskiego Teodozjusza II w 435 roku 
n.e. zniszczono Olimpię jako miejsce pogańskiego kultu, współ-
zawodnictwo sportowe, dbałość o ciało, idea olimpijska zasnęły 
w gruzach Altis na piętnaście wieków. 
Historia starożytnych, jak i nowożytnych igrzysk olimpijskich jest 
niezwykle ciekawa, a jedno zostaje wspólne, zawodnicy walczą  
o symboliczną nagrodę i o pełne chwały zwycięstwo. 

Inicjując nowożytne 
igrzyska olimpijskie, 
baron Pierre de Coubertin 
zadecydował, że będą 
otwarte wyłącznie  
dla amatorów

Ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego do dziś robią 
wrażenie na zwiedzających. Wybudowano ją  
w połowie V wieku p.n.e. FO
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Gratulujemy występu w Soczi – 5. miejsce w biegu maso-
wym na 12,5 km (bez pudła!) w igrzyskach olimpijskich  
to wspaniały wynik! Czy jesteś z siebie zadowolona? 
Jasne! Nie spodziewałam się takiego występu. To moje pierw-
sze igrzyska. Sam wyjazd był dla mnie wielkim wydarzeniem.  
A przy tym udało mi się uzyskać satysfakcjonujący wynik, 
dlatego jestem bardzo zadowolona.

Teraz odpoczywasz?
Po Soczi jeszcze startowałam, bo sezon trwał do końca  
marca. Teraz trochę odpoczęłam, jednak już powoli wpro-
wadzam się w trening. Jeszcze nie jest ciężko, ale nadszedł  
dla mnie koniec wakacji. FO
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Opowiedz, co robiłaś niedawno w Chinach...
Byłam w Chinach przez cztery dni na konferencji dla Mło-
dych Ambasadorów. W miejscowości Nankin w sierpniu 
odbędą się II Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie. O tym,  
że zostałam ambasadorką, dowiedziałam się od trenera Ada-
ma Kołodziejczyka. Nic wcześniej na ten temat nie wiedzia-
łam. Martwiłam się, że obowiązki ambasadorki namiesza-
ją w moim treningu, gdyż wyjadę do Nankinu w sierpniu na 
trzy tygodnie. Taki długi pobyt z pewnością wykluczy mnie 
z treningu, ale trener przekonał mnie, że powołanie do eki-
py olimpijskiej to przecież zaszczyt, niepowtarzalna okazja  
oraz doświadczenie. I nie powinnam się zastanawiać. Poza tym 
po raz pierwszy w życiu będę na letnich igrzyskach, a letnie 

ROZMOWA Z MISTRZEM

ROZMOWA Z MONIKĄ HOJNISZ – AMBASADORKĄ POLSKIEJ REPREZENTACJI

ROZMAWIAŁA KATARZYNA DEBERNY

II MŁODZIEŻOWE  
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
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sporty to dla mnie coś odmiennego. Zobaczę zawody od kuchni 
oraz będę kibicować.

Czego jeszcze dowiedziałaś się na seminarium Młodych 
Ambasadorów?
Zostaliśmy zapoznani z zasadami II Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich, a także z wartościami igrzysk olimpijskich, 
obejrzeliśmy obiekty sportowe i wioskę olimpijską. Od rana 
do wieczora mieliśmy warsztaty, wykłady, zwiedzanie oraz 
inne zajęcia o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Zadaniem 
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich jest przede wszystkim 
poznanie zawodników z całego świata, poznanie swoich kultur 
oraz uświadomienie sobie, że wartości olimpijskie są uniwer-
salne i mogą być drogowskazem życia dla nas wszystkich. 

A jaka jest rola Młodego Ambasadora?
Moim zadaniem jest wspieranie młodzieży na igrzyskach, po-
maganie, a najważniejsze, to promowanie wartości olimpij-
skich oraz przesłania igrzysk: „Dzielmy się igrzyskami, dziel-
my się marzeniami”. Na seminarium Młodych Ambasadorów 
uczestniczyłam między innymi w zajęciach na temat zdrowe-
go odżywiania, niedozwolonego dopingu w sporcie, historii 
i tradycji Nankinu, a także roli mediów społecznościowych 
i ich wykorzystania w promowaniu MIO. Moją rolą jest także 
zachęcanie polskich sportowców do aktywnego uczestnic-
twa w wydarzeniach towarzyszącym igrzyskom, tj. w warszta-
tach, wykładach, spotkaniach z olimpijczykami, wycieczkach,  
aby młodzi sportowcy do domu zabrali nie tylko medale  
i wspomnienia, ale także wiedzę oraz przekonanie o tym,  
że sport jest ogromną wartością.

Czy w Nankinie spotkałaś znanych sportowców?
Miałam okazję porozmawiania z byłym biathlonistą Vincen-
tem Defrasne, mistrzem olimpijskim z Turynu 2006, oraz 
z Aleksandrem Popowem – czterokrotnym mistrzem olimpij-
skim w pływaniu (Barcelona 1992, Atlanta 1996). Nie spo-
dziewałam się, że spotkam ich osobiście. To tylko świadczy 
o tym, że igrzyska w Nankinie to wydarzenie o ogromnym 
zasięgu i znaczeniu. 

Jaka atmosfera panuje w Nankinie? Czy miasto jest już przy-
gotowane do igrzysk? 
Obiekty są gotowe, wioskę olimpijską czeka jeszcze wykończe-
nie. Cały Nankin jest podporządkowany igrzyskom. Na każdym 
kroku widać logo i maskotkę igrzysk, którą jest fajny Lele. Igrzy-
ska będą z pewnością ważnym wydarzeniem dla miasta, które 
do niego przygotowuje się z wielką pompą. 

A czym dla Ciebie jest sport?
Sposobem na życie. Dzięki niemu się realizuję i jestem szczęśli-
wa. Od dziecka próbowałam wiele sportów, a wybrałam biathlon. 

Wiem, że studiujesz? Czy trudno jest pogodzić naukę  
ze sportem?
Jestem studentką katowickiego AWF. Trzeba mieć samodyscy-
plinę. Jak się już wyląduje na studiach po sezonie, to należy się 
wziąć do nauki. Poza tym, dla chcącego nic trudnego... 

ROZMOWA Z MISTRZEM
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BIATHLONISTKA, UR. W 1991 ROKU. BRĄZOWA MEDALISTKA  
MISTRZOSTW ŚWIATA W NOVYM MĚSCIE, MISTRZYNI EUROPY  
JUNIORÓW, SREBRNA ORAZ DWUKROTNA BRĄZOWA MEDALISTKA  
MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW. BRĄZOWA MEDALISTKA MISTRZOSTW 
ŚWIATA JUNIORÓW W BIATHLONIE LETNIM. MISTRZYNI, SREBRNA  
I BRĄZOWA MEDALISTKA MISTRZOSTW EUROPY JUNIORÓW  
W BIATHLONIE LETNIM. MISTRZYNI POLSKI SENIORÓW I JUNIORÓW.

MONIKA HOJNISZ

Monice Hojnisz, Młodej Ambasadorce naszej 
reprezentacji, towarzyszą: słynny biathlonista Vincent 
Defrasne (pierwszy z lewej), Gilbert Felli i czterokrotny 
mistrz olimpijski w pływaniu Aleksander Popow
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NANKIN 2014

CZY WIESZ, ŻE...
NANKIN (NANJING) – TO MIASTO WE WSCHODNICH 
CHINACH POŁOŻONE NAD RZEKĄ JANGCY 
(W TŁUMACZENIU – NIEBIESKA, NAZWĘ TĘ NADALI 
RZECE PIERWSI EUROPEJCZYCY ODWIEDZAJĄCY 
PAŃSTWO ŚRODKA, CHIŃCZYCY NAZYWAJĄ JĄ 
CHANG JING, CZYLI DŁUGĄ RZEKĄ). JANGCY JEST 
NAJDŁUŻSZĄ RZEKĄ W AZJI I TRZECIĄ NA ZIEMI
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NANKIN 2014
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Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z V wieku p.n.e. 
Za czasów dynastii Qin miasto rozwinęło się i stało się 
ważnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym  
i kulturowym, kilkakrotnie było stolicą Chin.

Za panowania dynastii Song była to twierdza broniąca 
Chin przed najazdem Mongołów.

Nazwę Nankin w 1421 roku nadał miastu syn cesarza 
Zhu Yuanzhanga – Yongle, ale przeniósł on stolicę do 
Pekinu.

Współczesny Nankin to bardzo dynamicznie rozwijają-
cy się ośrodek gospodarczy. Miasto liczy 5 mln miesz-
kańców.

Charakterystycznym elementem panoramy miasta  
są najdłuższe mury miejskie, jakie kiedykolwiek zbu-
dowano. Mają 34 km długości, 12 m wysokości i 7 m 
szerokości. Mury datuje się na XIV wiek. Do dzisiaj za-
chowało się 80% tej budowli. Co ciekawe, na każdym 

kamieniu było wyryte imię. W razie zawalenia się da-
nego odcinka wiadomo było, kto był odpowiedzialny za 
dostawę danych kamieni. 

W Nankinie warto odwiedzić świątynię Konfucjusza, 
znanego chińskiego filozofa, który zapoczątkował 
system filozoficzno-religijny zwany konfucjanizmem. 
Zakłada on, że zbudowanie idealnego społeczeństwa 
i osiągnięcie pokoju na świecie jest możliwe pod wa-
runkiem przestrzegania obowiązków wynikających 
z hierarchii społecznej oraz zachowywania tradycji, 
czystości, ładu i porządku.

Przed świątynią Konfucjusza znajduje się złote drze-
wo szczęścia, obok którego jest straganik, gdzie ku-
puje się karteczki z życzeniami. Do każdej z nich przy-
mocowany jest mały odważnik. Rzucamy „wróżbą”  
z odważnikiem w stronę konarów drzewa. Jeśli nasza 
karteczka zaczepi się o któryś z nich, oznaczać to bę-
dzie nasze szczęście. Jeśli nie zaczepi się o drzewo, 
wszystko będzie tak jak dawniej. 
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Nankin był obozem siedmiu dalekomorskich wypraw chiń-
skiego admirała Zheng He. Jego flota liczyła 300 statków 
i około 27 000 osób. To właśnie w Nankinie były budowa-
ne największe statki floty chińskiej – baochuany (wielo-
masztowe, kilkudziesięciometrowe jednostki), a dzięki 
wyprawom Nankin zyskał sławę. Wielu cudzoziemców 
z sąsiednich krajów zdecydowało się przybyć do stolicy 
dynastii Ming, by przeprowadzić wymianę gospodarczą 
i kulturalną. 

Na rzece Jangcy, w czasie pory gorącej, odbywały się wy-
ścigi smoczych łodzi, będące obrzędem przebudzenia śpią-
cego Boga – Smoka mającego sprowadzić deszcze. Dzięki 
nim plony miały być obfite, a widmo głodu i chorób nigdy 
nie dosięgnąć mieszkańców danej wioski. 

Jawor – to drzewo zajmuje szczególne miejsce w ser-
cach mieszkańców Nankinu. Jest od wieków symbolem 
wielkiej miłości. 

Czerwone wycinanki z papieru – chińskie wycinanki naj-
bardziej były popularne za czasów dynastii Ming. Wręcza-
no je jako prezent z okazji urodzin i ślubu. W starożytnym 
Nankinie zapraszano mistrzów wycinania do domów, by 
wycinali papierowe czerwone kwiaty, które zdobiły szka-
tułki, komody, narzuty i poduszki. 

Nankin będzie gospodarzem II Letnich Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się 16–28 sierpnia 
2014 roku.

Igrzyska dla młodzieży odbywają się w cyklu 4-letnim 
i mogą w nich rywalizować sportowcy w wieku 15–18 lat. 
W zmaganiach w Chinach weźmie udział około 3800 za-
wodników, którzy będą rywalizować w 26 sportach  
i 222 dyscyplinach. Igrzyska dla młodych ludzi rozgry-
wane są z inicjatywy Jacques'a Rogge, byłego przewod-
niczącego MKOl.

Młodzieżowe igrzyska mają łączyć naturę, sport, zdro-
wie i radosny styl życia ludzi na całym świecie. Dlatego, 
oprócz współzawodnictwa, podczas igrzysk młodzież 
będzie mogła uczestniczyć w warsztatach kulturalno-na-

ukowych, spotkaniach z olimpijczykami oraz wycieczkach 
krajoznawczych. Hasło igrzysk to: „Dzielmy się igrzyska-
mi, dzielmy się marzeniami”.

Lele – oficjalna maskotka igrzysk symbolizuje jeden 
z najcenniejszych kamieni w Nankinie, tzw. „Yuhua” (ka-
mień kwiatowego deszczu). Jest to kamień ukształtowa-
ny przez siły natury. Dzięki prześwitującej i krystalicznej 
budowie zyskał on miano „królewskiego kamienia” bądź 
„narodowego skarbu podarowanego przez niebo”. Legen-
da bowiem mówi, że chiński mnich Yunguang, który żył 
za czasów dynastii Nan (około V w. n. e.), pewnego razu 
przybył do Nankinu. Usiadł pod bramą miasta i przez trzy 
dni nic nie jadł, nie pił, tylko przemawiał do ludzi. Jego 
szczerość głęboko uradowała boga, który postanowił 
nagrodzić go deszczem pięknych kolorowych kwiatów. 
Gdy kwiaty opadały na ziemię, zamieniały się w kolorowe 
kamienie. 

Wymowa słowa „Lele” w języku chińskim przypomina 
dźwięk uderzenia kamieniem o kamień (ten dźwięk można 
usłyszeć na placu budowy i wykopów) oraz brzmi podobnie 
do słowa oznaczającego szczęście/radość. Lele oddaje du-
cha postępu oraz jest rzecznikiem chińskiego dziedzictwa 
w nowożytnym międzynarodowym ruchu olimpijskim.

Logo igrzysk w Nankinie jest bogate w chińską symbolikę 
i kulturę. Tematem przewodnim słowa Nanjing zawartego 
w logo igrzysk jest zarys bramy Wielkiego Muru Chińskiego 
i wejścia do domów mieszkalnych typowego dla południo-
wych Chin. To symbol powitania rozradowanych zawodni-
ków z całego świata biorących udział w igrzyskach. 

Polskim Młodym Ambasadorem II Letnich Młodzieżo-
wych Igrzysk Olimpijskich w Nankinie jest biathlonistka 
Monika Hojnisz. Młody Ambasador ma być dobrym du-
chem ekipy, promować wartości olimpijskie, dzielić się 
własnymi doświadczeniami i aktywizować młodzież 
w programach edukacyjno-kulturalnych, które będą 
sprzyjały integracji oraz nawiązywaniu nowych, między-
narodowych przyjaźni. 

 Opr. Magdalena Garlej, Katarzyna Deberny
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POLITYKA I SPORT

SPORT NIGDY NIE BYŁ WOLNY OD POLITYKI! 
A TO DLATEGO, ŻE W EFEKTOWNY SPOSÓB 
MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ SUKCESY 
SPORTOWE DO POLITYCZNYCH CELÓW, 
JAK CHOĆBY PROMOWANIE WYŻSZOŚCI 
WŁASNYCH IDEI CZY PODKREŚLANIE 
SWOJEJ POTĘGI.JEDNOCZEŚNIE SPORT 
ZAWSZE MIAŁ WPŁYW NA POLITYKĘ, 
PONIEWAŻ MOŻNA BYŁO GO UPRAWIAĆ, 
POKAZYWAĆ, CHWALIĆ SIĘ NIM,  
ALE TYLKO W CZASIE POKOJU!

TADEUSZ OLSZAŃSKI

„Inter arma silent Musae"– podczas wojny milczą muzy – brzmiało 
rzymskie przysłowie, ale przypomnijmy, że w antycznych czasach 
nie tylko kultura i sztuka milkły w czasie wojen. Sport także. I dla-
tego w wiecznie skłóconej starożytnej Grecji, gdzie miasta stale ze 
sobą wojowały, co cztery lata na czas igrzysk w Olimpii ogłaszano 
zawieszenie broni. I był to święty nakaz, bo igrzyska olimpijskie 
odbywały się na cześć najważniejszego greckiego boga – Zeusa. 
A ten olimpijski rozejm był długi, bo obejmował czas konieczny 
na dojście do położonej na dalekim Peloponezie Olimpii, potem 
na ćwiczenia, czyli trening przed igrzyskami, a nawet powrót do 
domu! To były miesiące ekecheirii, czyli bożego pokoju, który 
obowiązywał całą Grecję podzieloną na rywalizujące ze sobą 
państewka. 

Skromne początki 
Długo trzeba było czekać, aby znów objawiła się moda na grec-
ki wzór igrzysk. Nastąpiło to dopiero pod koniec XIX wieku. Nie 
wiadomo dokładnie kiedy, francuski arystokrata, baron Pierre  
de Coubertin, zaczął głosić hasła, iż zawody sportowe powinny 
zastąpić wojny, że młodzież zamiast na frontach powinna mierzyć 
swe siły na stadionach! W imię swoich ideałów de Coubertin już 
w młodości sprzeciwił się rodzicom, przerwał studia w słynnej 
Akademii Wojskowej w Saint-Cyr, gdzie kształcono oficerów,  FO
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Olimpijczycy nie mogą wykorzystywać areny sportowej 
do politycznych celów, nawet w słusznej sprawie. A stało 
się tak w 1968 roku w Meksyku, kiedy reprezentanci USA 
– zwycięzca w biegu na 200 m Tommy Smith i brązowy meda-
lista John Carlos – wyszli na podium w czarnych strojach  
i w czasie grania hymnu unieśli w górę zaciśnięte w pięści 
dłonie w czarnych rękawiczkach. Zrobili to na znak protestu 
przeciw dyskryminacji czarnoskórej ludności w USA. Zostali 
za to usunięci z ekipy. MKOl akceptował tę decyzję, jednak 
Meksyk i większość świata poparła ich demonstrację

EFEKTOWNY
INSTRUMENT

i z ogromnym zapałem zajął się pedagogiką oraz stał się gorą-
cym orędownikiem sportu. Szukał koncepcji, w jaki sposób wy-
korzystać sport do zbliżenia narodów. I tu poniekąd przyszły mu  
z pomocą napływające z Grecji wieści. Otóż Niemcy, po wygra-
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nym historycznym skrócie można dojść do negatywnego zwrotu  
w wykorzystywaniu igrzysk olimpijskich i w ogóle sportu do ce-
lów politycznych. Stało się to w 1936 roku...

Instrument w rękach faszyzmu
Kiedy w 1932 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) 
przyznał prawo zorganizowania zimowych i letnich igrzysk w 1936 
roku w Garmisch-Partenkirchen oraz w Berlinie, był to piękny, ale 
przecież polityczny gest wobec Niemiec, w których po przegra-
nej wojnie funkcjonowała demokratyczna republika. W pewnej 
mierze dawano im szansę na przeproszenie świata. W rok później 
jednak do władzy w Niemczech doszła faszystowska partia Adolfa 
Hitlera, która w cyniczny sposób wykorzystała igrzyska do swoich 
politycznych celów, a więc głoszenia wyższości germańskiej rasy 
nad całym światem! Stadiony udekorowano swastykami, zimowe 
i letnie igrzyska zamieniono w wiece polityczne, a z reprezentacji 
Niemiec wykluczono sportowców żydowskiego pochodzenia. 
W Berlinie jednak polityka przegrała ze sportem! Stało się to 
dzięki fenomenalnemu sprinterowi USA, Jesse Owensowi, któ-
ry zdobył cztery złote medale i został absolutnym bohaterem 
igrzysk. Do tego stopnia, że wierna Hitlerowi reżyserka Leni 
Riefenstahl, która w swoich filmach sławiła faszyzm, w relacji 
z igrzysk nie mogła oderwać oczu, czyli kamery, od Owensa  
i uczyniła go główną postacią relacji filmowej! A Hitler, który za-
praszał zwycięzców do swojej loży i serdecznie im gratulował,  
z chwilą gdy dochodziło do dekoracji Owensa, opuszczał stadion. 
Aby nie podać ręki czarnoskóremu!

Czas nie tylko zimnej wojny
Faszystowskich igrzysk w Berlinie nie sposób pominąć, kiedy pi-
sze się o zależnościach politycznych sportu. W dziejach igrzysk 
mamy jednak znacznie więcej przykładów ich wykorzystywania. 

Sport dzięki olimpiadom 
odegrał pozytywną oraz 
niebagatelną rolę polityczną 
w równouprawnieniu. 
Kobiety wystąpiły po raz 
pierwszy na igrzyskach 
w Paryżu w 1900 roku  
w turnieju tenisowym i golfie 

Na igrzyskach w Berlinie w 1936 roku Adolf Hitler zapraszał 
medalistów do swojej loży. Stało się to m.in. udziałem 
Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej (pierwsza z lewej). 
Hitler złamał tę regułę po triumfie Jesse Owensa

nej w 1871 roku wojnie z Francją, część nałożonej na Francuzów 
kontrybucji, przeznaczyli na szalenie wtedy modne, prowadzo-
ne w Grecji poszukiwania antycznych skarbów, w tym również 
wykopaliska zmierzające do odkrycia Olimpii. Wtedy właśnie  
de Coubertin sformułował kapitalną myśl: „Skoro Niemcy odkopa-
ły to, co pozostało jeszcze ze starej Olimpii, dlaczegóż by Francja 
nie miała wskrzesić dawnej świetności igrzysk?”.
Od tego się zaczęło, a zatem narodziny współczesnego ruchu 
olimpijskiego miały ścisły związek z polityką! Początki były 
skromne, ale przecież pierwsze igrzyska olimpijskie w 1896 roku 
w Atenach nie tylko nawiązywały do antycznej tradycji, ale rów-
nież głosiły odzyskanie niepodległości Grecji po stuleciach tu-
reckiej niewoli oraz podkreślały ważną obecność w europejskiej 
kulturze. Cztery lata później Paryż promował pierwszą światową 
wystawę jako odrodzenie swej potęgi. Zbudowana z tej okazji 
wieża Eiffla była ważniejsza niż rozciągnięte w czasie na kilka 
miesięcy igrzyska, co było srogim rozczarowaniem dla barona  
de Coubertina. W 1904 roku St. Louis podkreślało światowe 
ambicje sportowe Ameryki, Londyn w 1908 roku głosił, że jest 
ojczyzną nowoczesnego sportu, a Sztokholm w 1912 roku wręcz 
wzorowo zorganizował imprezę, więc igrzyska olimpijskie znów 
nabrały znaczenia. Początki wszakże były skromne, zwłaszcza, 
że I wojna światowa przerwała olimpijski bieg i zaplanowane  
w 1916 roku igrzyska w Berlinie nie mogły się odbyć. 

Forum równych praw
Niemal od zarania sport dzięki igrzyskom odegrał pozytywną 
oraz niebagatelną rolę polityczną w równouprawnieniu. Kobiety 
wystąpiły po raz pierwszy na igrzyskach w Paryżu w 1900 roku 
w turnieju tenisowym i golfie. Potem dostąpiły zaszczytu startu  
w łucznictwie. Do konkurencji pływackich zostały dopuszczone  
w 1912 roku, a do najważniejszej – lekkoatletyki, dopiero  
w 1928 roku! Jak na owe czasy wszakże było to niezwykłym 
obyczajowo postępowym wydarzeniem. Wręcz przełomem, 
sport torował drogę kobietom. Pierwszy raz jednak zapaliły 
one znicz olimpijski dopiero w 1968 roku, wniesiony przez Car-
men Basilio na otwarcie igrzysk w Meksyku. Dziś mają dostęp 
do wszystkich dyscyplin, a na igrzyskach prezentują nawet  
o dwie więcej niż mężczyźni, którzy nie uprawiają gimnastyki ar-
tystycznej i synchronicznego pływania! Dopiero po tym niezbęd-
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Po II wojnie światowej, która uniemożliwiła rozegranie zawodów 
w 1940 i 1944 roku, nastał czas odbudowy zmagań na boiskach. 
Swoistym gestem podania ręki państwom, które w trakcie tej 
wojny stanęły po stronie Niemiec, a więc faszyzmu, było przy-
znanie organizacji igrzysk w 1952 roku Helsinkom, w 1960 roku 
Rzymowi i w 1964 roku Tokio, a więc stolicom Finlandii, Włoch  
i Japonii. I wreszcie w 1972 roku Monachium, dzięki czemu Niem-
cy mogły wreszcie zrehabilitować się za Berlin i II wojnę światową. 
W świetnie zorganizowanych i radosnych igrzyskach w Mona-
chium zupełnie nieoczekiwanie doszło jednak do wielkiego dra-
matu. Za sprawą polityki! Atak palestyńskich terrorystów na ekipę 
Izraela w wiosce olimpijskiej, wzięcie zakładników, a potem ma-
sakra na lotnisku podczas próby ich odbicia wstrząsnęły światem. 
I zasadniczo zmieniły igrzyska, które w następnych latach prze-
prowadzano już pod ścisłym nadzorem, aby uniknąć podobnych 
zdarzeń. Terroryzm w ogóle zmienił świat, ale właśnie sport jako 
pierwszy dramatycznie doświadczył tej formy polityki! 
W drugiej połowie XX wieku, od momentu udziału reprezentacji 
Związku Radzieckiego w igrzyskach w 1952 roku w Helsinkach, 
rywalizacja sportowa zaczęła nabierać również politycznego 
znaczenia. Wprawdzie na arenach sportowych, ale przecież star-
ły się ze sobą dwa światy – socjalizm i kapitalizm. Rywalizacja ta 
zaostrzyła się dodatkowo, kiedy MKOl, zamiast połączonej repre-
zentacji Niemiec, dopuścił do startu oddzielnie Republikę Federal-
ną Niemiec (RFN) i Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD)! 
Współzawodnictwo nabierało politycznego znaczenia, lepszy był 
ten ustrój, który zdobył więcej medali. Zimna wojna między USA  
i państwami Zachodu a Związkiem Radzieckim i demokracjami lu-
dowymi doprowadziła do pęknięcia ruchu olimpijskiego. Stało się 
to w 1980 roku, kiedy w odpowiedzi na zaatakowanie Afganistanu 
przez ZSRR doszło do uzasadnionego bojkotu igrzysk olimpijskich 
w Moskwie. Kraj w stanie wojny rzeczywiście nie powinien być go-
spodarzem igrzysk, ale choć w okrojonym składzie, to przecież się 
one odbyły! W rewanżu, w 1984 roku kraje socjalistyczne zbojko-
towały igrzyska w Los Angeles, pod pozorem, że USA nie są w sta-
nie zapewnić bezpieczeństwa ich olimpijczykom, a także usunąć 
panującego w tym mieście szkodliwego dla sportowców smogu! 
Bojkot igrzysk był szczytem nie zimnej, a politycznej wojny. Dopie-
ro transformacja oraz upadek komunizmu przywróciły właściwe 
znaczenie igrzyskom, które przestały być piłką w politycznej grze. 

Kłania się Soczi
Barcelona, Atlanta, Sydney, Ateny, Pekin, Londyn. Na prze-
łomie wieków ruch olimpijski, sport, znów zaczął łączyć 

POLITYKA I SPORT

nawet kontynenty. To odnowienie ducha zostało wszakże 
przerwane, o dziwo, ostatnimi zimowymi igrzyskami w So-
czi. Rosja dostała po raz pierwszy zimowe igrzyska wbrew 
logice miejsca, które zgłosiła. Bo jak rozgrywać konkuren-
cje narciarskie w górach, u których stóp, nad brzegiem Mo-
rza Czarnego, rosną palmy? Toteż miliony poszły na samo 
gromadzenie i konserwowanie śniegu przez dwa lata, aby 
uniknąć ewentualnej, wynikającej z klimatu kompromitacji.  
A koszt igrzysk przekroczył 50 miliardów euro! W sumie więcej 
niż kosztowały cztery razem wzięte zimowe igrzyska! Rosja  
i jej przywódca Władimir Putin z czystej pychy postanowili za-
imponować światu, organizując realnie niemożliwe wydarze-
nie. W Soczi nigdy przedtem nie odbywały się bowiem imprezy  
w sportach zimowych, trzeba było więc nie tylko zbudować  
i infrastrukturę, ale od A do Z wszystkie areny zmagań. 
Igrzyska w Soczi nieoczekiwanie zbiegły się w czasie z wyda-
rzeniami na Ukrainie, falą demonstracji na Majdanie w Kijowie, 
ucieczką prezydenta Janukowycza do Rosji, wybraniem nowych 
władz i zbliżeniem do Unii Europejskiej. Zachwiało to wpływami 
Kremla, który traktował Ukrainę jako wasala. Rosja w zręczny 
sposób, z użyciem swoich sił zbrojnych, opanowała Krym i wy-
rwała go Ukrainie pod pozorem obrony rosyjskojęzycznej lud-
ności Krymu. Putinowi palił się grunt pod nogami, ale przecież 
wstrzymał wszelkie działania do momentu zgaśnięcia znicza 
olimpijskiego w Soczi. 
Pokój na pewno jest siłą igrzysk, które wymagają jego uszanowa-
nia. Polityka jednak to nic innego, jak zręczne wykorzystywanie 
okoliczności, a sport – zwłaszcza wielkie widowiska i ich ogromne 
medialne znaczenie – jest dziś zbyt ponętny, aby nie był wykorzy-
stywany i nadużywany. Cóż więcej – taki dziś jest świat! 

„O sporcie! Ty jesteś pokój. Ty ustanawiasz przyjacielskie 
związki między ludami” (Pierre de Coubertin)  

Transformacja oraz upadek 
komunizmu przywróciły 
właściwe znaczenie 
igrzyskom, które przestały 
być piłką w politycznej grze R
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ADRIANNA BANIO

Polscy herosi: Mateusz Sawrymowicz (27-letni pływak)  
i Aleksander Doba (67-letni kajakarz) to zawodnicy ze szcze-
gólnymi zdolnościami. Niestraszne im silne prądy morskie czy 
niska temperatura wody. Walczą z żywiołem ze świadomością,  
że w tym samym „basenie” pływają żarłoczne rekiny. Mimo  
że reprezentują różne pokolenia, towarzyszy im ta sama idea:  
w życiu ogromną rolę odgrywa pasja.
Mateusz – olimpijczyk, mistrz świata i Europy na koronnym 
dystansie 1500 m 29 września 2013 roku zadebiutował w pre-
stiżowych zawodach na wodach otwartych: RCP Tiburon Mile. 
Zimne wody zatoki San Francisco corocznie przyciągają najwięk-
sze gwiazdy pływania Open Water (z ang. otwarta woda). W tej 
edycji najjaśniejszą gwiazdą był nasz rodak, który przepłynął  FO
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SYNOWIE POSEJDONA
WODA TO ICH ŚRODOWISKO NATURALNE. W NIEJ CZUJĄ SIĘ WOLNI I ODNAJDUJĄ 
POKŁADY ENERGII, KTÓREJ NIGDZIE INDZIEJ BY NIE POZYSKALI. WYMAGAJĄ  
OD SIEBIE JAK NAJWIĘCEJ, OCZEKUJĄC NIERAZ RZECZY WRĘCZ NIEMOŻLIWYCH.  
ICH UPÓR, WYTRWAŁOŚĆ I DETERMINACJA W DĄŻENIU DO CELU MOGĄ BYĆ  
WZOREM DLA NIEJEDNEGO CZŁOWIEKA

1 milę morską (czyli 1852 m) w 23 minuty i 46 sekund, pozosta-
wiając w tyle Oussamę Mellouliego, mistrza świata i złotego 
medalistę igrzysk olimpijskich w Londynie. „Deprymująca była 
myśl, że gdzieś pod moim ciałem są rekiny, ale najgorsza była 
zimna woda, która w zatoce potrafi mieć w tym czasie około  
15 stopni Celsjusza. Jak się okazało, nawet podczas szybkiego 
pływania nie dało się rozgrzać do komfortowej temperatury, 
więc dopiero na mecie można było poczuć się lepiej” – wspomi-
na Mateusz. Start w tych zawodach miał pomóc mu uwierzyć,  
że stać go na szybkie pływanie. Był to strzał w dziesiątkę. Udany 
debiut umocnił zawodnika w przekonaniu, że w Rio de Janeiro 
powinien wystartować nie tylko na 1500 m stylem dowolnym, 
lecz również na wodach otwartych na 10 km. „Już na igrzyska  
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w Londynie chciałem się przygotować do konkurencji 10 km, lecz 
kwalifikacje na tym dystansie nie pasowały do mojego planu 
szkoleniowego. Na igrzyskach w Rio 2016 będę starał się jednak 
wywalczyć medal” – obiecuje.

 z JUŻ NA PIERWSZYCH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH ERY NOWOŻYTNEJ W ATENACH (1896 ROK) ROZGRYWANO ZAWODY  
PŁYWACKIE NA OTWARTYM AKWENIE. ŚCIGANO SIĘ JEDNAK TYLKO NA TRZECH DYSTANSACH, TJ. 100, 500 I 1200 M.

 z OBECNIE ZAWODY OPEN WATER ROZGRYWANE SĄ W KATEGORII MĘŻCZYZN I KOBIET NA DYSTANSACH 5, 10 I 25 KM. JEDNAK 
TYLKO DYSTANS 10 KM ZNAJDUJE SIĘ W HARMONOGRAMIE IGRZYSK OLIMPIJSKICH W PEKINIE, CZYLI OD 2008 ROKU.

 z PIERWSZĄ W HISTORII POLSKIEGO SPORTU KWALIFIKACJĘ NA IGRZYSKA W TEJ KONKURENCJI ZDOBYŁA NATALIA CHARŁOS 
(LONDYN 2012).

 z UROKLIWA ZATOKA NA PÓŁNOC OD SAN FRANCISCO SŁYNIE Z NAJWIĘKSZEGO ZAGĘSZCZENIA REKINÓW LUDOJADÓW.  
BOLINAS BEACH, STINSON BEACH I POINT REYES TWORZĄ TAK ZWANY CZERWONY TRÓJKĄT.

 z OKOŁO 2/3 ATAKÓW REKINÓW NA LUDZI ODBYWA SIĘ W WODZIE NIE GŁĘBSZEJ NIŻ 2 METRY.

 z DYSTANS, JAKI PRZEPŁYNĄŁ POLSKI KAJAKARZ ,PODAWANY JEST W PRZYBLIŻONEJ WARTOŚCI, PONIEWAŻ SYSTEM  
ZASILANIA URZĄDZEŃ NAWIGUJĄCYCH NIE PRZEWIDUJE TAK DŁUGIEGO DZIAŁANIA. 

CZY WIESZ, ŻE...

Aleksander Doba też ma na koncie sukces na miarę medalu 
olimpijskiego – jako pierwszy Polak pokonał Ocean Atlantyc-
ki na kajaku i jako jedyny dokonał tego dwukrotnie. Pierw-
szą wyprawę odbył na przełomie 2010/2011 roku, płynąc 
najkrótszą trasą – z Senegalu do Brazylii. Dwa lata później 
zdecydował się na pokonanie oceanu w jego najszerszym 
miejscu. Podróż kajakiem napędzanym jedynie siłą ludzkich 
mięśni trwała ponad pół roku. Pan Aleksander wyruszył  
5 października 2013 roku z Lizbony (Portugalia), a wyszedł 
na ląd po przepłynięciu około 5500 mil morskich 19 kwietnia 
2014 roku w New Smyrna Beach (Stany Zjednoczone). „Cza-
sem protestuję, gdy ktoś mówi, że udało mi się przepłynąć 
Atlantyk. Mnie się nie udało! Jak to? Nie udało mi się – ja po 
prostu zrealizowałem dobrze zaplanowaną i przygotowaną 
wyprawę!” – pisze w swojej książce Aleksander Doba. 
Podczas wyprawy musiał pokonać wiele przeciwności losu. 
Zimą ciężkie wiatry i prądy spychały go z kursu i zawracały 
w stronę Afryki. Jeden z dwóch lokalizatorów po kilku dniach 
przestał działać. Psuła się automatyczna odsalarka, która fil-
trowała wodę. Słynny Trójkąt Bermudzki dał się mocno we znaki  
i długo kajakarz nie mógł z niego wypłynąć. Później stracił ster, 
co zmusiło go do zatrzymania się na Bermudach. Ster napra-
wiono i po miesiącu przetransportowano na to miejsce, gdzie 
się zerwał. Niestety, podczas wodowania złamały się w kajaku 
tzw. skrzydła. Nie załamało to mieszkańca Polic. Postanowił 
dokończyć wyprawę, mimo iż kajak nie był już niezatapialny.  
W końcu motto życiowe Aleksandra Doby brzmi: „lepiej żyć 
jeden dzień jak tygrys niż sto dni jak owca”. 
Obaj bohaterowie udowadniają nam, że wszystko jest możliwe. 
Trzeba tylko pokonywać swoje granice i stawiać sobie coraz 
trudniejsze cele. Trzymamy za nich kciuki i wierzymy, że Alek-
sander Doba pokona jeszcze wiele mil morskich, a Mateusz 
Sawrymowicz będzie pierwszym Polakiem, który z konkurencji 
Open Water przywiezie medal olimpijski!

Czy Mateusz Sawrymowicz (27 lat) jako pierwszy Polak 
przywiezie medal olimpijski wywalczony w konkurencji 
Open Water? Czas pokaże, my trzymamy kciuki!
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Czy wiesz, że... pływanie długodystansowe
 � To pływanie w zbiornikach wodnych, takich jak oceany, zatoki, 
jeziora i rzeki. 

 � Początki pływania długodystansowego to 36 rok p.n.e – Japoń-
czycy zorganizowali wówczas pierwsze potwierdzone wyścigi 
pływackie.

 � W starożytnym Rzymie urządzano wyścigi w wodach Tybru.
 � W 1875 roku kapitan Matthew Webb jako pierwszy poko-
nał wpław kanał La Manche. Stylem klasycznym przepłynął  
21,26 mil (34,21 km) w 21 godzin i 45 minut. Od tego czasu 
„Diabelski Przesmyk” przepłynęło około tysiąca zawodników 
z kilkudziesięciu krajów świata, w tym wiele kobiet.

 � W 1916 roku, po raz pierwszy został rozegrany słynny wyścig 
Annual La Jolla Rough Water Swim w San Diego.

 � W 1926 roku Gertrude Ederle została pierwszą kobietą, która 
przepłynęła kanał La Manche.

 � W 1975 roku Teresa Zarzeczańska-Różańska jako jedyna Polka 
pokonała kanał La Manche.

 � W 1987 roku Lynne Cox przepłynęła Cieśninę Beringa.
 � W 1990 FiNA (Międzynarodowa Federacja Pływacka) zorga-
nizowała Puchar Świata i zawody Grand Prix złożone z serii 
wyścigów na otwartych akwenach w różnych częściach świata.

 � W 2006 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął de-
cyzją o włączeniu wyścigów na dystansie 10 km do programu 
igrzysk w Pekinie 2008.

Czy wiesz, że... kajakarstwo
 � Początkowo było rodzajem transportu, służyło do podróżo-
wania, polowania i walki. Obecnie to dyscyplina olimpijska (od 
1936 roku) oraz rodzaj turystyki.

 � Kajaki kojarzymy z Eskimosami („ka-i-ak” – „męskie czółno 
eskimoskie”), a kanadyjki z Indianami północnoamerykańskimi. 

 � Na podstawie wykopalisk odtworzono szczegóły budowy pier-

wotnych canoe, były one wykonane z kory (najczęściej brzozo-
wej) na szkielecie z giętkiego drewna (wierzba, cedr).

 � Pierwszy na świecie klub kajakarski założył szkocki prawnik 
John McGregory, który w 1865 roku zbudował Rob Roya – ka-
jak drewniany z poszyciem klepkowym. Przepływał nim nową 
techniką wiosłowania – twarzą do kierunku jazdy.

 � W latach 70. XIX wieku rozpoczęto w Kanadzie produkowanie 
drewnianych kanadyjek wzorowanych na indiańskich łodziach 
z kory brzozowej.

 � Międzynarodowa organizacja, nazywana pierwotnie IRK (In-
ternationale Repraesentschaft fuer Kanusport), a po II wojnie 
światowej przemianowana na ICF (International Canoe Fede-
ration) powstała 19 stycznia 1924 roku w Kopenhadze.

 � Kajakarstwo sportowe można podzielić na:
• kajakarstwo klasyczne (regatowe, nizinne),
• kajakarstwo górskie,
• żeglarstwo kajakowe,
• kajak polo (gra z piłką),
• rodeo kajakowe (freestyle kajakowy) – rodzaj akrobatyki, 

najmłodsza odmiana kajakarstwa. 

Motto 67-letniego 
kajakarza Aleksandra 
Doby brzmi: „Lepiej żyć 
jeden dzień jak tygrys  
niż sto dni jak owca”

Aleksander Doba jest pierwszym Polakiem, który opłynął 
kajakiem Bałtyk. Podróż trwała 80 dni, pokonał trasę 
4227 kilometrów
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WYDARZENIA

PIKNIKI OLIMPIJSKIE SŁYNĄ Z ROZLICZNYCH, 
NIE TYLKO SPORTOWYCH, ATRAKCJI DLA 
CAŁYCH RODZIN. OD PEWNEGO CZASU  
W PROGRAMIE IMPREZY SWOJE STAŁE 
MIEJSCE MA RÓWNIEŻ STREFA IDEI 
OLIMPIJSKIEJ POD BANDERĄ PKOl.  
W TYM ROKU BĘDZIE ONA DEDYKOWANA 
IGRZYSKOM MŁODZIEŻOWYM NANKIN 2014

KATARZYNA DEBERNY

Do Strefy Idei Olimpijskiej Nankin 2014 podczas 15. Pikniku 
Olimpijskiego w tym roku zaprasza Pierre de Coubertin  
– inicjator nowożytnych igrzysk olimpijskich. Wprowadzi on 
gości w zagadnienia olimpizmu oraz związki sportu z kul-
turą i sztuką. W tym roku jest to szczególnie ważne, gdyż 
II Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w chiń-
skiej miejscowości Nankin – niegdyś stolicy Chin, kolebce 
kultury, nauki i sztuki, głównie z czasów panowania dyna-
stii Ming. Niepisanym symbolem miasta jest wielobarwny 

FO
T.

 S
Z

YM
O

N
 S

IK
O

R
A

kamień – opal. Dlaczego tak jest, opowie maskotka II MIO  
– uśmiechnięty Lele. Będzie można dowiedzieć się, jakie Lele 
lubi sporty, pomoże on w rozwiązywaniu ciekawych zadań 
oraz przygotowaniu wyklejanki, układanki lub torby z wła-
snoręcznie wykonanym nadrukiem.
Głównym punktem programu natomiast będzie przygotowywa-
nie przez uczestników pięciu wielkoformatowych pocztówek, 
które zostaną wysłane do Chin z Polską Reprezentacją Olimpij-
ską, wraz z przesłaniem tych igrzysk – „Dzielmy się igrzyska-
mi, dzielmy się marzeniami”. Pocztówki będą zdobiły wioskę 
olimpijską w Nankinie. Każda pocztówka będzie przedstawiała 
inny temat, m.in.: legendy Polski i Chin czy wartości olimpijskie. 
Nagrody zaś będzie można wygrać w zabawie quizowej Olim-
pijskie Koło Fortuny, w plenerowej grze „Kampania olimpijska” 
oraz piknikowej krzyżówce olimpijskiej. 
W Strefie Idei Olimpijskiej nie zabraknie olimpijczyków, 
będzie także biathlonistka Monika Hojnisz – Ambasadorka 

W czasie 15. Pikniku 
Olimpijskiego będą 
przygotowywane 
wielkoformatowe 
pocztówki, które dotrą  
do Chin z Polską 
Reprezentacją Olimpijską

PIKNIK 
OLIMPIJSKI
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Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Każdy uczestnik będzie 
mógł także poznać znaczenie złotego drzewka szczęścia  
i w nietypowy sposób złożyć życzenia powodzenia i sukce-
sów zawodnikom. Jaki to będzie sposób, można się przeko-
nać 7 czerwca na Kępie Potockiej w Warszawie, w godzinach 
12.00–18.30. 
A oprócz atrakcji w Strefie Idei Olimpijskiej trzeba przypo-
mnieć, że podczas Pikniku teren parku Kępa Potocka zamie-
nia się w wielki i barwny festiwal sportu, arenę rozgrywek, 
gier i pojedynków, gdzie każdy będzie mógł spróbować swo-
ich sił, także w rywalizacji ze swoimi sportowymi idolami, 
zdobyć autograf czy zrobić zdjęcie z ulubionym sportowcem. 
W programie imprezy – organizowanej przez Polski Komitet 
Olimpijski znajdą się rozmaite atrakcje, nowe dyscypliny, 
które wchodzą do programu igrzysk, ale nie zabraknie oczy-
wiście tych przez piknikowiczów ulubionych. Zapraszamy! 

 z „DZIELMY SIĘ IGRZYSKAMI, DZIELMY SIĘ MARZENIAMI”: 

 – WYKONANIE WIELKOFORMATOWYCH POCZTÓWEK, KTÓRE ZOSTANĄ WYSŁANE DO CHIN

 – ZŁOTE DRZEWKO SZCZĘŚCIA

 – SPOTKANIE Z LELE – MASKOTKĄ II MŁODZIEŻOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH 

 – ZABAWY DRUKARSKIE, UKŁADANKI, CHIŃSKIE WYCINANKI, LEGENDY MIASTA NANKIN

 z SPOTKANIE Z PIERRE DE COUBERTINEM – INICJATOREM  

NOWOŻYTNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

 z OLIMPIJSKIE KOŁO FORTUNY – ZABAWA QUIZOWA

 z GRA PLENEROWA „KAMPANIA OLIMPIJSKA”

 z PIKNIKOWA KRZYŻÓWKA OLIMPIJSKA

PROGRAM STREFY IDEI OLIMPIJSKIEJ NANKIN 2014
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PIŁKA NOŻNA INACZEJ

POCHODZENIE TERMINU PIŁKA NOŻNA WYWODZI SIĘ Z ŁACINY – PILA PEDALIS TO „PIŁKA  
O ROZMIARACH JEDNEJ STOPY”. ANGIELSKI FOOTBALL TO ZBITKA WYRAZÓW „STOPA”  
I „PIŁKA” DLA OKREŚLENIA SPORTÓW, W KTÓRYCH PIŁKĘ PODAWANO I ODBIJANO NOGĄ 
(RUGBY).  PÓŹNIEJ ZNACZENIE WYRAZU ROZROSŁO SIĘ NA „PIŁKĘ NOŻNĄ” LUB „PIŁKĘ  
DO NOGI” I NA STAŁE WESZŁO DO JĘZYKA POLSKIEGO PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

KATARZYNA DEBERNY

Historia piłki nożnej zaczyna się jednak już... 3000 lat p.n.e. 
w Chinach. Cesarz chiński Huang Ti stworzył grę, by swoich 
żołnierzy uczyć dyscypliny, zręczności, wytrzymałości oraz 
umacniać w nich zespołowego ducha. Wartości te nie zmieni-
ły się przez tysiąclecia. W różnych miejscach na ziemi ludzie 
instynktownie grali w różne odmiany „piłki nożnej”. 
Także Pierre de Coubertin, inicjator nowożytnych igrzysk 
olimpijskich w sportach drużynowych (rugby, hokej, piłka FO
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nożna), widział w niej podobne zalety, dodając, że wszystkie 
sporty, które odbywają się na świeżym powietrzu, ale przede 
wszystkim sporty zespołowe, są sportami „wolności total-
nej”. Ich uprawianie odbywa się w całkowitej radości i „bez 
szacunku dla upływającego czasu”. Promował więc ich obec-
ność w szkolnictwie oraz w programie igrzysk olimpijskich. 
Piłka nożna na stałe zawitała na olimpijskie stadiony w 1908 
roku w Londynie. Natomiast Międzynarodowa Federacja Pił-

COUBERTIN 
O PIŁCE NOŻNEJ



27 OLIMPIONIK

Piłka nożna to  
sport nie tylko  
dla chłopców.  
Już na początku  
XX wieku odbywały 
się towarzyskie 
rozgrywki piłkarskie 
kobiet. Pierwszy 
polski żeński klub 
piłkarski powstał  
w Poznaniu  
w 1921 roku Fot. Tadeusz Kowalski, tytuł: „Nie ma gola dla Legii”. 

Strzelał Kazimierz Deyna

PIŁKA JEST OKRĄGŁA, A BRAMKI SĄ DWIE.

MECZ MOŻNA WYGRAĆ, PRZEGRAĆ ALBO ZREMISOWAĆ. 

JEŚLI MY MAMY PIŁKĘ, TO ZNACZY, ŻE PRZECIWNIK JEJ NIE MA. 

MECZ NIE TRWA 90 MINUT, TYLKO DOPÓKI SĘDZIA NIE  
ZAGWIŻDŻE OSTATNI RAZ.
(WSZYSTKIE SĄ AUTORSTWA KAZIMIERZA GÓRSKIEGO, TRENERA  
REPREZENTACJI POLSKI W LATACH 1970–1976)

NIEKTÓRZY SĄDZĄ, ŻE PIŁKA NOŻNA TO SPRAWA ŻYCIA  
I ŚMIERCI. MOGĘ WAS ZAPEWNIĆ, ŻE TO JEST COŚ ZNACZNIE 
POWAŻNIEJSZEGO.  
(BILL SHANKLY, MENEDŻER LIVERPOOLU)

JEŚLI ZAWODNICY NIE POTRAFIĄ ZE SOBĄ GRAĆ, TO ZNACZY, 
ŻE TRENER POPEŁNIŁ BŁĄD W SELEKCJI.  
(ALF RAMSEY, TRENER REPREZENTACJI ANGLII)

W PIŁKĘ NOŻNĄ GRAJĄ WSZYSCY, ALE NA KOŃCU  
I TAK ZAWSZE WYGRYWAJĄ NIEMCY.  
(GARY LINEKER, BYŁY REPREZENTANT ANGLII)

ZWYCIĘSTWO NIE JEST DOWODEM UMIEJĘTNOŚCI. PIŁKARZ 
MOŻE ZOSTAĆ PRAWDZIWYM ZWYCIĘZCĄ, JEŚLI NIE BĘDZIE 
ZAROZUMIAŁY PO ZWYCIĘSTWIE I NIE ROZPŁACZE SIĘ  
PO PORAŻCE.  
(MATT BUSBY, SŁYNNY TRENER MANCHESTERU UNITED)

SZTUKĄ JEST UMIEĆ PRZEGRAĆ I PODAĆ PO MECZU RĘKĘ 
PRZECIWNIKOWI.  
(ZBIGNIEW BONIEK, BYŁY REPREZENTANT POLSKI, PREZES PZPN)

PIŁKA NOŻNA JEST GRĄ ZESPOŁOWĄ. PRĘDZEJ CIĘ ZAUWAŻĄ, 
JEŚLI BĘDZIESZ GRAŁ DLA DRUŻYNY, A NIE DLA SIEBIE.  
(KAZIMIERZ DEYNA, REPREZENTANT POLSKI)

SPOTYKAŁEM SIĘ W SZPITALU Z CHORYMI DZIEĆMI.  
WIEM, ŻE ZNANY PIŁKARZ MOŻE WIĘCEJ DLA NICH ZROBIĆ  
NIŻ NAJLEPSZE LEKARSTWA.  
(LEO MESSI, NAJLEPSZY PIŁKARZ ŚWIATA)

Aforyzmy zebrał Stefan Szczepłek

AFORYZMY O PIŁCE NOŻNEJ 

karska FIFA dopiero 22 lata później zorganizowała pierw-
sze mistrzostwa świata. Komercjalizacja tego sportu, duży  
zasięg piłkarskiego przemysłu, wieloletnia batalia pomiędzy 
FIFA i MKOl o to, aby sport olimpijski pielęgnował ideę ama-
torstwa, zaowocowały tym, iż MKOl zdecydował się najpierw 
ograniczyć skład drużyn olimpijskich (1984) do zawodników, 
którzy nie brali udziału w finałach Pucharu Świata, aby póź-
niej w 1992 roku wprowadzić współzawodnictwo drużyn po-
niżej 23 roku życia (U-23). 

Piłka nożna to sport nie tylko dla chłopców. Już na początku 
XX wieku odbywały się pierwsze towarzyskie rozgrywki pił-
karskie kobiet. Pierwszy polski żeński klub piłkarski powstał 
w Poznaniu w 1921 roku, ale dopiero po złotym medalu mę-
skiej drużyny w mistrzostwach świata w 1974 roku kobieca 
piłka zyskała profesjonalny wymiar. W programie igrzysk 
olimpijskich (U-23) jest od 1996 roku, ale Polki jeszcze nigdy 
nie startowały. Mamy w Polsce wiele orlików. Nie ma na co 
czekać! Dziewczęta – do piłki! 
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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 wcale tych pytań 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 – nietypowo! Kwestionariusz Prousta 
wypełnił „sam” Zeus Olimpijski, najważniejszy z bogów 
greckich. To jemu w starożytnej Olimpii poświęcone były 
igrzyska. Odpowiedzi należy traktować z przymrużeniem 
oka, chociaż mówią wiele o Zeusie... 

Posąg Zeusa Olimpijskiego to jeden z siedmiu cudów starożytnego świata.  
Wykonany przez rzeźbiarza Fidiasza ze złota i kości słoniowej, wysoki na  
12 metrów. Posąg stał w świątyni w centrum sanktuarium w Altis. Na prawej 
dłoni spoczywa Zeusowi Nike, której zadaniem było odznaczenie olimpionika, 
bezpośrednio po zwycięstwie, tainią (czerwoną wstęgą) oraz gałązką palmo-
wą w nagrodę za zwycięstwo nad wysiłkiem. W prawej dłoni Zeus trzyma berło 
zwieńczone rzeźbą przedstawiającą orła. 

PYTANIA ZADAWAŁA KATARZYNA DEBERNY

KWESTIO-
NARIUSZ 
PROUSTA

Główna cecha mojego 
charakteru: 
sprawiedliwość i waleczność 

Co cenię najbardziej  
u przyjaciół: 
szczerość

Moja główna wada: 
łatwo wpadam w gniew

Moje ulubione zajęcie:  
oglądanie igrzysk olimpijskich

Moje marzenie o szczęściu:  
pokój na świecie

Co wzbudza we mnie  
obsesyjny lęk:  
nic, jestem ojcem bogów i ludzi

Kim (lub czym) chciałbym być, 
gdybym nie był tym,  
kim jestem:  
herosem, zwierzęciem lub 
człowiekiem – wtedy w moim 
życiu byłoby jeszcze więcej 
adrenaliny 

Kiedy kłamię:  
kiedy jest to konieczne,  
dla dobra rodziny

Słowa, których nadużywam:  
uważaj, bo jak się wkurzę, to...

Ulubieni bohaterowie literaccy:  
gdybym mógł przeczytać 
„Odyseję” Homera, 
powiedziałbym, że Odys

Ulubieni bohaterowie życia 
codziennego:  
olimpijczycy

Czego nie cierpię ponad 
wszystko:
ludzkiej pychy 

Moja dewiza:  
ciesz się życiem

Dar natury, który chciałbym 
posiadać:  
ja go posiadam – mogę ciskać 
piorunami

Obecny stan mojego umysłu:  
spokój

Błędy, które najłatwiej 
wybaczam:  
nie wybaczam żadnych błędów

Największy sukces:  
uratowanie moich braci 
i siostry, którzy zostali zjedzeni 
przez naszego ojca Kronosa

Porażka jest wtedy, gdy:  
zwycięża zło

1 10

11

12

13
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16

17

18
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Zeus – syn Kronosa i Rei, 
brat Posejdona i Hadesa, 
małżonek Hery. W złości 
zsyłał pioruny, które 
wykuwał mu Hefajstos.  
W młodości zrzucił z tronu 
swojego okrutnego ojca

ZEUS OLIMPIJSKI
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SPORT I ZDROWIE

Cześć Kasiu!
Dawno się nie widziałyśmy, więc postanowiłam napisać do Ciebie list 

i opowiedzieć o tym, co u mnie słychać. Od naszego ostatniego spotkania działo 

się dużo złych i dobrych rzeczy. 

Pamiętasz pewnie tę dietę, którą znalazłyśmy w gazecie? Tę, na której miało się 

schudnąć dużo i szybko. Postanowiłam ją wypróbować, bo już dość miałam moich 

boczków i wystającego brzucha! Początek nie był łatwy, chodziłam cały czas głodna,  

bo prawie nic nie można jeść! Później było jeszcze gorzej, nie miałam na nic siły, zaczęły 

mi wypadać włosy, na paznokciach robiły się jakieś przebarwienia. Przestałam już 

całkiem ćwiczyć na lekcjach WF, bo nie miałam siły, robiło mi się słabo. Złapałam trzy 

pały, bo straciłam koncentrację i zapominałam o pracy domowej. Najgorsze było to,  

że pojawiły mi się dziury w zębach i w ogóle nie pomagały te wybielające pasty.  

Po czterech tygodniach faktycznie schudłam aż 7 kg. Jednak po zakończeniu tej 

diety wróciłam do tego, co jadłam wcześniej, i już po niecałych dwóch tygodniach 

ważyłam więcej niż na początku. Przytyłam znowu prawie 8 kg! Zrobiłam się taka 

„luźna” i cellulit mi się wzmógł! Wtedy w szkole ogłosili, że przyjdzie pani dietetyk na 

pogadankę i kto jest chętny, niech spisze swój tygodniowy jadłospis.  

Będzie go można później przedyskutować z fachowcem. Pomyślałam:  

a czemu nie?! Spisywałam wszystko skrupulatnie. Bałam się jednak trochę tej 

konfrontacji i w dniu wizyty zastanawiałam się nawet, czy nie zostać w domu. 

Zebrałam się jednak w sobie i poszłam. 

Spotkanie zaczęło się od ogólnego wykładu, w którym pani dietetyk mówiła o tym, 

dlaczego trzeba zwracać uwagę na to, co się je, jak jest to ważne dla zdrowia 

i wyglądu oraz że dieta działa prawidłowo tylko w połączeniu z aktywnością fizyczną. 

Zaskoczyło mnie na przykład to, że mięśnie są cięższe od tłuszczu, czyli że można 

tracić centymetry w talii, a na wadze może nie być różnicy – ale tak dzieje się tylko 

wtedy, gdy regularnie się ćwiczy. Albo że trzeba spalić 7000 kcal, żeby pozbyć się  

1 kg tkanki tłuszczowej. Strasznie dużo!

Podczas wykładu trochę się pogubiłam. Generalnie wszystko było inaczej niż w tej 

naszej diecie z gazety. Wszystko zaczęłam rozumieć podczas indywidualnego 

spotkania z panią dietetyk. Dokładnie sobie zapisywałam, co mówi, żeby o niczym nie 

zapomnieć i niczego nie przekręcić oraz żeby Tobie napisać, bo coś czuję, że też jesteś 

tym zainteresowana. Przepisuję dla Ciebie zatem moje notatki:

Jedz 5 posiłków dziennie: okazuje się, że jak nie jesz, to „chudniesz”, ale tak jakby  

na niby. Chodzi o to, że jak się je rzadko i bardzo mało, to waga spada, ponieważ 

organizm „zjada” mięśnie. Ciało traci jędrność. Poza tym jak ma się przerwy pomiędzy 

posiłkami dłuższe niż 4 godziny, to cokolwiek byś zjadła później (nawet jabłko), 

ODCHUDZANIE 
PIĘĆ RAZY 
DZIENNIE
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to i tak organizm odłoży zapasik w postaci tłuszczu, ponieważ będzie się bał kolejnego okresu głodu. Okazuje się, że głód jest zły i jeść trzeba! Śniadanie, obiad i kolacja to podstawa, a do tego dwie przekąski, czyli II śniadanie i podwieczorek. Trzeba jeść kolację na 3 godziny przed snem, wtedy masz wysoką przemianę materii w nocy i śpiąc, chudniesz! Nigdy nie można zapomnieć o śniadaniu, od niego zależy tempo przemiany materii przez cały dzień. Przekąski również podkręcają metabolizm. Jeżeli do tego dołożyć jeszcze 30–40 minut aktywności fizycznej dziennie, to spalasz strasznie dużo kalorii! Ja na przykład mam WF 2 razy w tygodniu, dodatkowo 2 razy w tygodniu chodzę na rolki i 2 razy w tygodniu na szybszy spacer. Myślałam, że będzie mi ciężko znaleźć tyle czasu na sport, ale udało się i weszło mi to w krew tak, że jak mam dzień, że się nie poruszam, to aż źle się czuję. Ruszając się, spalamy kalorie, ale również wzmacniamy mięśnie. I tu kolejna niespodzianka... okazuje się, że mając silne mięśnie, spalamy więcej kalorii nawet śpiąc, leżąc czy siedząc na lekcjach. Na tych zaleceniach skupiłam się przez pierwsze 2 tygodnie. Po tym czasie czułam się dużo lepiej, dziewczyny w szkole pytały, czy się zakochałam. Ponoć cały czas chodziłam uśmiechnięta, włosy miałam takie błyszczące, cera prawie jak u niemowlaka, a i spodnie jakby za duże! W szkole wszystkie lekcje były dla mnie ciekawe i z zainteresowaniem odrabiałam pracę domową. Byłam bardzo podekscytowana i postanowiłam się nie poddać i trwać dzielnie przy wytycznych ustalonych razem z panią dietetyk. Co najważniejsze, nie katuję się żadną dietą. Ruszam się regularnie, ale spacer po centrum handlowym się nie liczy! Do tego jem warzywa minimum 3 razy dziennie. Tu miałam poważne wątpliwości, bo nie bardzo wiedziałam, kiedy te warzywa miałabym jeść. Szybko jednak i z tym dałam sobie radę. Zaczęłam od sałatek, które szykowałam sobie do szkoły, robiłam je wieczorem  i chowałam do lodówki, a rano tylko hop do torby. Dziewczyny już wcześniej zazdrościły mi zmian, jakie było po mnie widać, i już po kilku dniach moich sałatkowych II śniadań ponad połowa koleżanek z klasy zaczęła przynosić sobie pakiety sałatkowe. Teraz główny temat dyskusji na przerwach to to, z czego masz dzisiaj sałatkę, z jakimi dodatkami i z jakim sosem. Do tego duża porcja warzyw do obiadu i do kolacji. 
Dużo mam tu jeszcze na temat tego, żeby nie jeść białego pieczywa, białych makaronów, płatków słodkich czy kukurydzianych, o słodyczach nie wspomnę...  Albo że warto pić jogurty czy kefiry naturalne, ponieważ przyspieszają proces trawienia i oczyszczają organizm. Jak sama po sobie zauważyłam, zmiany w diecie trzeba wprowadzać stopniowo, więc o tym napiszę Ci w kolejnym liście :-)

      Agnieszka
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ADYPOCYTY – TO KOMÓRKI TŁUSZCZOWE, KTÓRE BUDUJĄ PODSKÓRNĄ TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ. PRAWIDŁOWA ILOŚĆ TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ U DZIEWCZĄT W WIEKU GIMNAZJALNYM I LICEALNYM TO OKOŁO 20%. WIĘKSZA ILOŚĆ TKANKI TŁUSZCZO-
WEJ WYNIKA Z TWORZENIA SIĘ NOWYCH ADYPOCYTÓW I/LUB POPRZEZ ZWIĘKSZANIE WYPEŁNIENIA JUŻ ISTNIEJĄCYCH.
WOLNE RODNIKI – AKTYWNE CZĄSTECZKI POWSTAJĄCE W NASZYM ORGANIZMIE W SYTUACJACH STRESU, PRZEMĘCZENIA, 
OPALANIA, SPOŻYWANIA ŻYWNOŚCI WYSOKO PRZETWORZONEJ (FAST-FOOD, CHIPSY) ORAZ PODCZAS ODDYCHANIA ZANIE-
CZYSZCZONYM POWIETRZEM. POWODUJĄ POGORSZENIE JAKOŚCI SKÓRY, NASILENIE TRĄDZIKU, UTRATĘ JĘDRNOŚCI CIAŁA, 
OSŁABIENIE MIĘŚNI. NAJLEPSZĄ OBRONĄ PRZED WOLNYMI RODNIKAMI SĄ WARZYWA!

CZY WIESZ, ŻE...



Kim był Kazimierz Deyna? Dla kibiców Legii to legenda.  
Był piłkarzem lat 60. i 70. ubiegłego wieku. W reprezentacji 
Polski zagrał w 97 oficjalnych meczach, zdobył złoty medal 
olimpijski w Monachium w 1972 roku (zostając królem strzel-
ców – 9 goli), brązowy medal mistrzostw świata w 1974 roku 
(Republika Federalna Niemiec) i srebrny medal na igrzyskach 
olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. 
Książka dziennikarza sportowego Stefana Szczepłka jest biogra-
fią piłkarza, reportażem, dziennikiem. Byli kolegami, razem grali 
w piłkę i rozmawiali o niej, np. o technice strzelania gola: „Jak 
widzisz, piłka ma łaty. Cała filozofia polega na tym, żeby trafić 
w odpowiedni centymetr kwadratowy właściwej łaty” – mówił 
Deyna. Jego „rogale”, czyli strzały z rotacją, które posyłały piłkę 
w miejsce, którego nikt się nie spodziewał, przez fizyków z Uni-
wersytetu Warszawskiego kwitowane było jako dzieło geniusza. 
Według trenera Kazimierza Górskiego Deyna był piłkarzem 
z intuicją, który potrafił przewidzieć sytuację na boisku,  
w związku z czym planował grę drużyny. Jego umysł był szyb-
szy od piłki. Grał finezyjnie, doskonale technicznie. Strzelił 
wiele bramek, autor książki wspomina te legendarne (jak w MŚ  
w 1974 roku z podania Kasperczaka w meczu z Włochami). Pisze 
też o tych, których Deyna nie strzelił, kiedy „zmarnował jedenast-
kę” w Argentynie w 1978 roku oraz o tych, o których rozmawia 
się do dzisiaj, czyli strzale z rzutu rożnego w meczu z Portugalią 
na stadionie w Chorzowie w 1977 roku. Pomimo celnego strzału 
widownia „nagrodziła” Deynę gwizdami i wyzwiskami. Książka 
Stefana Szczepłka to mądra, rzetelna opowieść o człowieku  
i o piłce nożnej. Młodszy odbiorca książki może czytać ją z kimś, 
kto pamięta tamte czasy, aby je lepiej zrozumieć. Ale z pewnością 
zawładnie nim „mit Deyny” – genialnego piłkarza.
I jeszcze ciekawostka. Mało kto wie, że Kazimierz Deyna zagrał 
u boku Sylvestra Stallone i Michaela Caine’a w filmie „Uciecz-
ka do zwycięstwa” (reż. John Huston, USA 1981). To historia 
meczu piłkarskiego pomiędzy więźniami niemieckiego obozu  
z drużyną III Rzeszy, rozegranego w 1943 roku przy pełnych 
trybunach na stadionie w Paryżu. Mecz rozgrzewa publiczność. 
Drużyna jeńców postanawia  zrezygnować z planowanej ucieczki  
w przerwie meczu, kiedy przegrywa 1:4, bo... „przecież może-
my to jeszcze wygrać”, jak mówi jeden  
z graczy. Sekwencje gry z udziałem 
wybitnych piłkarzy, takich jak Pelé  
i Bobby Moore, pokazują mistrzowską 
grę oraz boiskowe emocje. Nawet do-
brze przygotowany do roli bramkarza 
Stallone wpisuje się w rytm gry obu 
drużyn. Deyna zagrał z numerem „7”. 
Ostatecznie bohaterowie zwyciężają, 
a tak naprawdę zwycięża sport! Ten film 
trzeba obejrzeć! 

TEGOROCZNE MISTRZOSTWA ŚWIATA  
W PIŁCE NOŻNEJ – MUNDIAL 2014 
W BRAZYLII – NA PEWNO WYŁONIĄ 
PIŁKARSKICH IDOLI, ALE ŻADEN Z NICH  
NIE BĘDZIE POCHODZIŁ Z POLSKI. DLATEGO 
W ATMOSFERZE ŚWIĘTA FUTBOLU WARTO 
PRZYPOMNIEĆ JEDNEGO Z NASZYCH 
NAJLEPSZYCH PIŁKARZY Z CZASÓW, GDY 
POLSKA PIŁKA NOŻNA ODNOSIŁA SUKCESY...

KATARZYNA DEBERNY
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WARTO CZYTAĆ, WARTO OGLĄDAĆ

DEYNA, LEGIA 
I TAMTE CZASY

Stefan Szczepłek „Deyna, Legia i tamte czasy”, 
Wydawnictwo Marginesy 2012
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ZRÓB TO SAM

JEŚLI CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ, NA JAKIM 
POZIOMIE SĄ TWOJE RELACJE Z OTOCZENIEM, 
ROZWIĄŻ NASZ TEST. WYBIERZ JEDNĄ 
ODPOWIEDŹ: A, B LUB C. BĄDŹ SZCZERY. LICZBĘ 
PUNKTÓW WPISZ W RUBRYCE „MOJE PUNKTY”  
OBOK TESTU

 PYTANIE 1 
Twoja drużyna wygrała mecz dużą różnicą punktów.

A  Razem z kolegami z drużyny śmiejesz się z przegranych. 

B  Mówisz drużynie przeciwnej, że szczęście było po waszej 
stronie.

C  Skupiasz się na następnym meczu. Ten nie jest już dla 
Ciebie ważny.

 PYTANIE 2 
Przegrałeś mecz.

A  Dużo się nauczyłeś i przysięgasz być lepszym następnym 
razem.

B  Winisz za porażkę trenera, sędziego, boisko, pogodę  
lub rodziców.

C  Czujesz się winny, powinieneś więcej trenować.

 PYTANIE 3 
Kolega z Twojej drużyny mówi Ci, że jest nosicielem 
wirusa HIV.

A  Od tego momentu trzymasz dystans.

B  Uważasz, że powinien opuścić klub.

C  Pytasz go, w jaki sposób możesz go wesprzeć. FO
T.
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TEST WARTOŚCI
OLIMPIJSKICH

 PYTANIE 4 
Musisz rozegrać mecz hokeja z dość agresywnym przeciw-
nikiem. Co powinna zrobić Twoja drużyna?

A  Grać tak agresywnie jak oni.

B  Wynegocjować wcześniej grę według zasad fair play.

C  Grać swoje i zaufać sędziemu.
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 PYTANIE 5 
Twój partner w deblu (tenisowym) jest najbardziej niepopu-
larnym uczniem w klasie.

A  Wykorzystujesz szansę i chcesz go poznać lepiej.

B  Prosisz trenera o zmianę partnera.

C  Nic nie mówisz, ale wyśmiewasz się jeszcze bardziej  
za jego plecami.

 PYTANIE 6 
Razem z kolegami jesteś na meczu koszykówki. Niektórzy 
z nich gwiżdżą podczas hymnu narodowego.

A  To jest dobra zabawa i przyłączasz się do niej.

B  To wstyd i mówisz im o tym.

C  Wstyd Ci i próbujesz od nich odejść (odsunąć się).

 PYTANIE 7 
Przyjaciel w Twoim klubie jest gnębiony. Co robisz?

A  Nie możesz nic zrobić i masz nadzieję, że nie będziesz 
następną ofiarą.  

B  Współczujesz koledze.

C  Prosisz o pomoc trenera, żeby interweniował (zwrócił 
uwagę tyranom).

 PYTANIE 8 
Zawody odbywają się w starej hali sportowej.

A  Tutaj lub gdzie indziej, nie ma to dla Ciebie znaczenia.

B  Zdrapujesz farbę, żeby pokazać kolegom, jak ohydna jest 
ta hala.

C  Starasz się nie zniszczyć jej jeszcze bardziej.

 PYTANIE 9 
Grasz w tenisa z młodszym bratem, który dopiero zaczyna 
się uczyć.

A  Pozwalasz mu wygrać.

B  Dajesz mu rady, żeby czynił postępy.

C  Super, to będzie łatwe zwycięstwo.

PUNKTACJA

ODPOWIEDŹ A ODPOWIEDŹ B ODPOWIEDŹ C

PYTANIE 1 0 pkt 1 pkt 2 pkt

PYTANIE 2 2 pkt 0 pkt 1 pkt

PYTANIE 3 1 pkt 0 pkt 2 pkt

PYTANIE 4 0 pkt 2 pkt 1 pkt

PYTANIE 5 2 pkt 1 pkt 0 pkt

PYTANIE 6 0 pkt 2 pkt 1 pkt

PYTANIE 7 0 pkt 1 pkt 2 pkt

PYTANIE 8 1 pkt 0 pkt 2 pkt

PYTANIE 9 1 pkt 2 pkt 0 pkt

1 2 3 4 5

+ + + + +

6 7 8 9 SUMA

+ + + =

 0–5 PKT 
Nie okazujesz przyjaźni i nie szanujesz innych ludzi. Może my-
ślisz, że niegrzeczny żart jest dopuszczalny. Prawdopodob-
nie inni ludzie też Cię nie szanują. Czy wiesz, że na szacunek  
innych trzeba zasłużyć? Wypróbuj tę zasadę. Nie zapominaj,  
że wytrwałość jest kluczem do sukcesu!

 6–11 PKT 
Zazwyczaj szanujesz innych, ale nie przesadzasz z szacun-
kiem. Ty również lubisz jednych bardziej niż drugich i wyraźnie 
to pokazujesz. Może nie zależy Ci na innych ludziach. Praw-
dopodobnie wiesz, że okazywanie szacunku budzi szacunek 
innych. Nie zapominaj o tym na co dzień.

 12–18 PKT 
Okazujesz wiele szacunku innym ludziom. To jest dla Ciebie 
naturalne. Nie lubisz dyskryminować innych. Może jesteś  
za bardzo przyjazny w dzisiejszym agresywnym świecie?  
Zapamiętaj, że nie jest możliwe być lubianym przez wszyst-
kich, ale można zawsze szanować innych. 

CZY ZGADZASZ SIĘ Z OPINIĄ O SOBIE?

Źródło: IOC. Opracowała Magdalena Garlej

MOJE PUNKTY

MÓJ WYNIK



KRZYŻÓWKA

1. chińskie miasto, w którym odbędą się II Letnie Młodzieżowe Igrzyska 
Olimpijskie

2. pierwszy zwycięzca w biegu na jeden stadion podczas pierwszych 
igrzysk w starożytnej Grecji (776 rok p.n.e)

3. rzeka Jangcy to w europejskim znaczeniu rzeka...
4. renifer i... – to z ich skór Eskimosi budowali swoje canoe
5. imię boga, ku czci którego odbywały się igrzyska w starożytnej Olimpii
6. największe statki floty chińskiej, na których admirał Zheng He odbył 

swoich siedem wypraw dalekomorskich
7. drzewem miłości w Nankinie jest...

8. składane np. sportowcowi po wygranych zawodach
9. nazwisko polskiej ambasadorki na II Letnie Młodzieżowe Igrzyska 

Olimpijskie w Nankin 2014
10. w starożytnej Grecji bieg na odległość dwóch stadionów 
11. kolor tradycyjnych wycinanek z papieru w Nankinie 
12. tam polska reprezentacja w piłce nożnej zdobyła złoty medal  

na igrzyskach olimpijskich w 1972 roku

OPRACOWAŁA MAGDALENA GARLEJ

Spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów. Odetnij (lub skseruj) stronę z rozwiązaną krzyżówką i prześlij  
z dopiskiem „Konkursy Olimpionika” do 30 września 2014 roku na adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.
Laureatką krzyżówki z poprzedniego wydania „Olimpionika” została: Kinga Sadowska z Witkowa. GRATULUJEMY!
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OPISZ KRÓTKO HASŁO Z KRZYŻÓWKI:
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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-tygo-
dniowym 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.

UWAGA! OFERTA EDUKACYJNA NIE JEST REALIZOWANA W CZASIE 
PRZERWY WAKACYJNEJ (OD 26 CZERWCA DO 12 WRZEŚNIA).

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

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

OFERTA 
EDUKACYJNA  

CENTRUM 
EDUKACJI 

OLIMPIJSKIEJ




