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DO RIO 
Z NADZIEJĄ

Już tylko tygodnie dzielą 

nas od Igrzysk XXXI 

Olimpiady w Rio de 

Janeiro. Dla sportowców 

z całego świata to czas 

finalnych przygotowań 

zmierzających do wypracowania na czas optymalnej 

formy. Intensywnie do „godziny zero” przygotowują się 

też brazylijscy gospodarze. Kłopotów – politycznych, 

ekonomicznych, a i medycznych wcale im nie brakuje. 

Mają je także – głównie za sprawą rozlicznych przewin 

dopingowych – inne kraje. Tymczasem… 

Sztafeta z pochodnią niosącą ogień z Olimpii 

przemierza kolejne regiony Brazylii, by  w przededniu 

ceremonii otwarcia, 4 sierpnia, dotrzeć do Rio.  

Wszystkie areny szykowane na igrzyska są już gotowe 

i były miejscem zawodów testowych. Co nieco tylko się 

jeszcze wykańcza. Od niedawna funkcjonuje wioska 

olimpijska. Na finiszu jest budowa „olimpijskiej” linii 

metra – podobno ruszy… 4 sierpnia. 

Tymczasem u nas służby PKOl przygotowują się do 

kolejnych (bo będzie ich kilka) uroczystości wręczenia 

nominacji do reprezentacji i zaprzysiężenia naszych 

reprezentantów na igrzyska. W połowie lipca pracę 

rozpoczyna także magazyn ubiorów olimpijskich, 

w którym zawodnicy i osoby z nimi współpracujące 

będą pobierać stroje reprezentacyjne i rekreacyjne.  

To okres silnej mobilizacji wszystkich osób, które  

mogą mieć jakikolwiek wpływ na to, co towarzyszy 

ostatniej fazie przygotowań do operacji „Igrzyska”.  

Do olimpijskich zawodów w Rio de Janeiro 

podchodzimy z nadziejami. Ubiegłoroczne wyniki 

biało-czerwonych i ich starty już w tym roku do tego 

upoważniają. Wszyscy mamy ochotę zarówno  

na przekroczenie progu 300 medali zdobytych  

dotąd przez polskich sportowców na letnich  

i zimowych igrzyskach (na razie mamy ich 291),  

jak i na przekroczenie bariery dziesięciu krążków 

niezmiennie zdobywanych na igrzyskach letnich  

od czasu Aten (2004). W polski sukces w Rio wierzą 

nawet wytrawni zagraniczni eksperci. Czas teraz  

na wykazanie, iż wcale się nie mylą. Nie wolno przy 

tym zawieść kibiców, którzy podobnie jak za naszych 

piłkarzy  na EURO 2016 we Francji, zapewne będą 

mocno ściskać kciuki za polskich olimpijczyków. 

Biało-czerwoni, do boju!

               Henryk Urbaś







WYDARZENIA

WIELU TWIERDZI, ŻE JAK W OLIMPIJSKIEJ EKIPIE NIE MA DRUŻYNY, TO I CAŁA REPREZENTACJA JEST JAKBY… NIEPEŁNA. 
NIE KRYJEMY, ŻE – NIECO ZANIEPOKOJENI OPÓŹNIAJĄCYM SIĘ KWALIFIKOWANIEM SIĘ DO IGRZYSK POLSKICH 
ZESPOŁÓW – CHWILAMI NAWET DRŻELIŚMY O TO, CZY W OGÓLE W RIO WYSTĄPIĄ. SKOŃCZYŁO SIĘ SZCZĘŚLIWIE 
DLA DWÓCH MĘSKICH DRUŻYN – PIŁKARZY RĘCZNYCH I SIATKARZY. ZNAMIENNE JEST TO, ŻE ODŁOŻONE 
W CZASIE KWALIFIKACJE DOTKNĘŁY… EKIP, KTÓRE Z MEDALAMI KOŃCZYŁY SWE OSTATNIE MISTRZOSTWA ŚWIATA 
(SZCZYPIORNIŚCI Z BRĄZEM, A SIATKARZE ZE ZŁOTEM). TYM RAZEM WIĘC O NICH

DWIE DRUŻYNY NA IGRZYSKA!
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– Igrzyska olimpijskie to cel priorytetowy. 

Pierwszy mecz, przeciwko gospodarzom, 

może otworzyć nam drogę do 1/4 finału. 

Jeśli zwyciężymy w ćwierćfinale, wszystko 

co wydarzy się potem, to już tylko nasze 

marzenia! – podkreśla trener reprezentacji 

piłkarzy ręcznych Tałant Dujszebajew. 

Do najważniejszej imprezy czterolecia biało-

-czerwoni będą przygotowywać się w Arła-

mowie, a przed nią rozegrają pięć spotkań 

sparingowych. 

DUJSZEBAJEW PROWADZI KADRĘ  

OD POCZĄTKU KWIETNIA, kiedy to  

w Gdańsku biało-czerwoni bez większych 

problemów zapewnili sobie awans do bra-

zylijskiego turnieju, zostawiając w pokona-

nym polu Macedonię, Chile oraz Tunezję. 

Kolejnym wyzwaniem był dwumecz przeciw 

Holendrom, którego stawką był awans do 

finałów MŚ we Francji. Wysoka wygrana 

w Katowicach i minimalna porażka w Sittard 

pozwoliły ten cel zrealizować – Polacy będą 

bronić nad Sekwaną brązowego krążka wy-

walczonego przed dwoma laty w Katarze.

POJAWIŁY SIĘ JEDNAK WĄTPLIWOŚCI  

co do stylu gry polskiego zespołu, który 

długimi fragmentami męczył się z nie najsil-

niejszą przecież reprezentacją kraju Nider-

landów. Porażka w rewanżu boli szczególnie 

i słabe to usprawiedliwienie, że do Sittard  

nie pojechali: Sławomir Szmal, Bartosz  

Jurecki, Karol Bielecki i Krzysztof Lijewski. 

– Zdecydowałem, że tym graczom przyda się 

kilka dni więcej odpoczynku po ciężkim sezo-

nie. Chciałem też dać więcej szans zmienni-

kom. Biorę więc odpowiedzialność na siebie, 

najwidoczniej niewłaściwie zmotywowałem 

drużynę przed istotnymi przecież spotka- 

niami – tłumaczy szkoleniowiec i dodaje,  

że cztery miesiące, które dostał na przygoto-

wania do startu w Rio, to bardzo mało czasu, 

więc trzeba je jak najlepiej spożytkować. 

FOTO: ZPRP/PRESSFOCUS

TEKST: JAN KORCZAK-MLECZKO

wizytę w domu i spotkanie z rodziną.  

W okresie 14–20 lipca zapadną kluczowe 

decyzje co do składu ekipy na igrzyska. Spo-

śród 23 trzeba będzie wybrać 14 i rezerwowe-

go. – Nie ma co ukrywać, każdy z nas marzy 

o tym, by pojechać do Rio – zapewnia roz-

grywający Michał Jurecki. – Ostateczną listę 

ogłoszę 20 lipca – deklaruje Dujszebajew. 

 

TO TERMIN NIEPRZYPADKOWY, bo na-

stępnego dnia, już w „olimpijskim” składzie, 

biało-czerwoni polecą do Ad-Dauhy, gdzie 

rozegrają dwa mecze towarzyskie z innymi 

uczestnikami turnieju w Rio, wicemistrzami 

świata – Katarczykami. Po powrocie zamel-

dują się w Kielcach, a 28 lipca zmierzą się 

tam z Motorem Zaporoże. Dwa dni później 

w Legionowie spotkają się z tą drużyną po-

nownie. Ostatniego dnia lipca wylot do Rio, 

a od 1 sierpnia Polacy będą już trenować  

na obiektach olimpijskich. Cykl przygotowań 

zamknie sparing z Tunezyjczykami, który 

zaplanowano na 3 sierpnia, a już cztery dni 

później meczem z Brazylijczykami pod-

opieczni trenera Dujszebajewa rozpoczną 

udział w turnieju olimpijskim.  

POWYŻEJ:
Tałant Dujszebajew 
kadrę przejął na 
początku kwietnia. 
Podkreśla, że od pierw-
szego treningu pracuje  
z nią pod kątem igrzysk

PONIŻEJ:
Sławomir Szmal znalazł 
się wśród graczy, którzy 
nie pojechali na drugi 
mecz z Holandią

PRACOWITE PRZYGOTOWANIA „SIÓDEMKI”!

Tak naprawdę już od pierwszego wspólnego 

treningu Dujszebajew pracuje z kadrowicza-

mi pod kątem igrzysk. Rozpisał szczegółowy 

plan przygotowań, dokładnie określając 

liczbę jednostek treningowych i sparingów 

w całym okresie przed tą imprezą.

BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIA kadra 

rozpoczęła 30 czerwca w Arłamowie, gdzie 

przebywać będzie do 20 lipca. „Po drodze” 

tylko 4 dni „przepustki” dla zawodników na 
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PONIŻEJ:
Michał Kubiak 
podkreśla, że cel 
jest jeden. – Do Rio 
jedziemy po złoto 
– mówi waleczny 
kapitan naszej 
reprezentacji

OBOK:
Bartosz Kurek 

w wygranym  meczu 
z Chinami

8 MAGAZYN OLIMPIJSKI
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JAPONIA POLSKIM SIATKARZOM  

KOJARZY SIĘ Z SUKCESEM. W 2006 roku 

zdobyli w Tokio tytuł wicemistrzów świata, 

a pięć lat później wywalczyli tam awans  

do turnieju olimpijskiego w Londynie.

„Japońska” droga do Rio de Janeiro była 

piękna, ale zbyt długa. We wrześniu ubie-

głego roku na Pucharze Świata podopieczni 

trenera Stéphane’a Antigi grali porywająco 

– wygrywali wszystkie mecze, aż w ostatnim 

boju z Włochami doznali porażki i… ich olim-

pijskie marzenia musiały się oddalić. Potem 

było jeszcze gorzej, bo w styczniu w Berlinie 

nasi mistrzowie świata stali niemal nad 

przepaścią, gdy w turnieju kontynentalnym 

w spotkaniu z gospodarzami bronili piłkę 

meczową. Na całe szczęście los im sprzyjał 

i wygrali z Niemcami, a to zapewniło im kolej-

ną podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni na turniej 

ostatniej szansy.

W MAJU W TOKIO TRAFILI DO TEGO SA-

MEGO HOTELU w dobrze im znanej dzielnicy 

Shinjuku. Czuli się znakomicie, bo mają już 

tam swoje ulubione miejsca. Nowością była 

tylko hala „Metropolitan Gymnasium”, w któ-

rej wcześniej nie grali. Azjatycka wyprawa za-

kończyła się sukcesem i wygraniem rywaliza-

cji, choć dramaturgii nie brakowało. Najpierw 

twarda walka z Kanadą i wygrana 3:2.  

Potem mecz z rewelacyjnymi w poprzednim 

sezonie Francuzami. Po przegraniu dwóch 

setów, w trzecim Polacy bronili cztery piłki 

meczowe. Wszystko wyglądało na niby  

zgodne z planem, bo mistrzowie Europy  

wydawali się być poza zasięgiem i polski 

sztab brał nawet pod uwagę ewentualną 

porażkę. W beznadziejnej, jak się wydawało, 

sytuacji Stéphane Antiga wpuścił na boisko 

rezerwowych, którym nie w głowach była  

porażka. Nie do zatrzymania był atakujący 

Dawid Konarski, co w dużym stopniu pozwo-

liło odrobić straty i pokonać zdezorientowa-

nych rywali 3:2. W następnym meczu szybka 

FOTO: FIVB

PO ZAPEWNIENIU SOBIE AWANSU  

nasi siatkarze w rezerwowym składzie ulegli 

Iranowi 1:3, a turniej zakończyli mocnym ak-

centem, efektownie pokonując Australię 3:0. 

Ta wygrana była ostatnim występem w ka-

drze libero Piotra Gacka, a więc jedynego za-

wodnika z obecnej kadry, który przed dekadą 

zdobywał w Tokio wicemistrzostwo świata. 

Wymarzony cel został osiągnięty i – co rów-

nie ważne – po raz kolejny polscy siatkarze 

udowodnili, że potrafią walczyć do końca.  

Jak sami mówią, nie ma dla nich znaczenia, 

z kim będą grać na igrzyskach i z kim zmie-

rzą się na przykład w 1/3 finału. Najdobitniej 

określił to kapitan zespołu Michał Kubiak:  

– Do Rio jedziemy po złoto, bo jak sięgać  

po marzenia, to tylko po te najwyższe.

MOCNO WYDŁUŻONA DROGA SIATKA-

RZY DO IGRZYSK i napięty kalendarz innych 

imprez (Liga Światowa, wieńczona finałem 

w Krakowie, 13–17 lipca) sprawiły, że pod-

opiecznym trenera Antigi czasu na bezpośred-

nie przygotowanie do turnieju olimpijskiego 

pozostanie bardzo niewiele. Dlatego już kilka 

dni po LŚ w Krakowie biało-czerwoni odlecą 

do Brazylii (mówi się o Belo Horizonte…) i tam 

będą kontynuować przygotowania. Pierwszy 

mecz na igrzyskach rozegrają – tak jak szczy-

piorniści – 7 sierpnia, kiedy na parkiecie  

ľHali Przyszłości spotkają się z Egiptem.  

SZCZĘŚLIWA JAPONIA SIATKARZY

wygrana z Japonią 3:0, ale przyszły także 

trudne chwile. Z Chińczykami biało-czerwoni 

przegrali dwa pierwsze sety, ale… Zmienili 

sposób ataków, obijali sprytnie blok i neutra-

lizowali siatkarski „chiński mur”. Po kolejnej 

wygranej 3:2 niektórzy żartowali, że Polacy 

tak kochają siatkówkę, że lubią rozgrywać  

5 setów. Olimpijski awans zapewniła wygra-

na 3:0 w następnym spotkaniu, z Wenezuelą. 

Jak szybko obliczono, był to 21 (!) mecz naszej 

drużyny w walce o paszporty olimpijskie  

do Rio. Trzeba przyznać, ze Światowa Fe-

deracja Siatkówki (FIVB) nie ma litości dla 

siatkarzy, a przecież bez nich byłaby bezuży-

teczna. Poza tym, czy tytuł mistrzów świata 

musi skazywać ich na najkosztowniejszą 

drogę do igrzysk? 

TEKST: CEZARY GURJEW Polskie Radio



 MAGAZYN OLIMPIJSKI 9

GOSPODARZE IGRZYSK ZAPEWNIAJĄ, ŻE SĄ JUŻ 
W 99% PRZYGOTOWANI NA PRZYJĘCIE W SIERPNIU 

OLIMPIJCZYKÓW Z CAŁEGO ŚWIATA. W OSTATNI 
WEEKEND CZERWCA PRZEKAZALI DO UŻYTKU 

OSTATNI JUŻ OBIEKT STARTOWY – TO TOR KOLARSKI 
W PARKU OLIMPIJSKIM. PREZENTUJE SIĘ NIEZWYKLE 

EFEKTOWNIE, PODOBNIE ZRESZTĄ JAK INNE, 
WYBUDOWANE OD PODSTAW ARENY SPORTOWE. 
ZRESZTĄ – NA FOTOGRAFIACH UDOSTĘPNIONYCH 

PRZEZ KOMITET ORGANIZACYJNY IGRZYSK 
ORAZ WŁADZE RIO – CZYTELNICY „MAGAZYNU 

OLIMPIJSKIEGO” MOGĄ SAMI ZOBACZYĆ CHOĆ ICH 
CZĘŚĆ. A JEST NA CO POPATRZEĆ…

RIO ZAPRASZA…

FOTO: RIOMEDIACENTER/RENATO SETTE CAMARA – PREFEITURA DO RIO



WYDARZENIA

JEŚLI POMINĄĆ SREBRO MAI WŁOSZCZOWSKIEJ ZDOBYTE W PEKINIE (2008) W WYŚCIGU 
MTB, POLSKIE KOLARSTWO NA OLIMPIJSKI MEDAL CZEKA JUŻ PRAWIE 30 LAT  
– OD CZASU GDY W SEULU PO WYŚCIGU NA 100 KM NA DRUGIM STOPNIU PODIUM 
STANĘLI CZŁONKOWIE NASZEJ DRUŻYNY SZOSOWCÓW…

WRÓCIĆ  
NA WYSOKIE POZYCJE

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, DARIUSZ KRZYWAŃSKI

ROZMAWIAŁ: HENRYK URBAŚ Polskie Radio



POWYŻEJ:
Dyrektor sportowy 
PZKol medali  
nie obiecuje,  
ale podkreśla,  
że nasi zawodnicy 
mogą zaskoczyć

OBOK:
Rafał Majka jest 
jednym z filarów 
polskiej grupy  
szosowej

A PRZECIEŻ I WCZEŚNIEJ BYŁY JUŻ MEDALE 

– i na szosie, i w rywalizacji torowców. Do tej 

pory do olimpijskiego dorobku biało-czerwo-

nych przedstawiciele tej dyscypliny wnieśli 

9 medali – 6 srebrnych i 3 brązowe. Ostatnio 

znów głośniej o naszych reprezentantach, 

a więc – w Rio?

O tym w rozmowie z Andrzejem Piątkiem, 

dyrektorem sportowym PZKol, współtwórcą 

sukcesów m.in. Mai Włoszczowskiej.

Henryk Urbaś: Czy rzeczywiście doczekali-

śmy lepszych czasów rodzimego kolarstwa?

ANDRZEJ PIĄTEK: Coś w tym jest, bo kwali-

fikacje na igrzyska wywalczyła u nas  

aż 17 zawodniczek i zawodników, a do Rio 

zabierzemy jeszcze rezerwowego do druży-

ny sprinterów. Tak licznej ekipy nasze kolar-

stwo jeszcze nigdy nie miało. Nie będzie nas 

tylko w słabszym obecnie męskim MTB  

oraz w BMX-ach. Nasza strategia szkolenio-

wa zakłada, że za 4 lata w Tokio będziemy 

obecni już we wszystkich konkurencjach ko-

larskich, w tym – także w BMX. Tę strategię, 

opracowaną jeszcze w 2013 roku, staramy 

się punkt po punkcie realizować, jak widać 

skutecznie, bo jest już aż tyle kwalifikacji.

To na co możemy liczyć w Rio  

w wykonaniu naszych kolarzy?

O to samo pytano mnie na zjeździe PZKol 

trzy lata temu. Odpowiedziałem wtedy,  

że w Brazylii zdobycz będzie znacznie więk-

sza niż skromne 2 punkty z Londynu  
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nicy, których kolarski światek zna już dobrze 

i z którymi poważnie się liczy, a przecież to 

jeszcze nie wszystkie nasze atuty. Kasia 

niedawno przećwiczyła wariant z treningiem 

wysokogórskim krótko przed startem i to 

wypaliło doskonale, bo zaraz potem trudny 

wyścig wygrała, a potem została „podwójną” 

mistrzynią Polski. Powtórzymy to pewnie 

przed igrzyskami, zapewniając jej wcześniej 

pobyt w okolicach Livigno. Fizycznie powinna 

być przygotowana znakomicie, mentalnie też, 

bo ona – tak jak Michał Kwiatkowski – jest 

wręcz zaprogramowana na zwycięstwa  

i inne lokaty jej nie interesują… Coraz silniej-

sza – dzięki temu, że mamy wreszcie w kraju 

piękny i nowoczesny obiekt – jest też grupa 

torowa. Sprinterzy jeżdżą już bardzo szybko, 

a trener Andrzej Tołomanow ma tylko ból 

głowy, na kogo spośród siedmiu naprawdę 

świetnych zawodników ostatecznie po-

stawić. Fajną i czyniącą postępy grupą jest 

kobieca drużyna w wyścigu na dochodzenie 

– myślę, że stać ją na igrzyskach na miejsce 

TYLE ZAWODNICZEK I ZAWODNIKÓW (ŁĄCZNIE) WYWALCZYŁO  KWALIFIKACJE DO RIO

Trener Andrzej Piątek liczy na zdobycie na igrzyskach kilkunastu punktów 

17
(za 8. miejsce Oli Dawidowicz w MTB).  

Medali nie obiecywałem i dziś też nie mogę 

ich jeszcze obiecać, choć ich nie wykluczam. 

Mamy przecież bardzo silną grupę szosową, 

której filarami są: Michał Kwiatkowski,  

Rafał Majka i… Kasia Niewiadoma. To zawod-
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w ósemce, tak jak i Gosię Wojtyrę w omnium. 

Wreszcie – kobiece MTB. Tu przede wszyst-

kim liczymy na Majkę Włoszczowską, która 

– choć w ostatnich imprezach mistrzowskich 

na podium nie stawała – wie doskonale,  

jak się do takich zawodów jak igrzyska 

przygotować, i powinna być silnym punktem 

ekipy. Ponadto – chciałaby sobie powetować 

nieobecność (po kontuzji) na trasie w Lon-

dynie. Myślę, że dzielnie będzie też walczyć 

Kasia Solus-Miśkowicz, która po urodzeniu 

dziecka potrafiła szybko wrócić do wysokiej 

formy i zdobyć kwalifikację olimpijską.

Z tego, co wiem, myśląc o igrzyskach  

w Rio de Janeiro, nie zapominacie też  

o następnych, w Tokio.

Tak, jak najbardziej. Tor w Pruszkowie stał się 

zalążkiem naszego ośrodka przygotowań 

olimpijskich i – są efekty. Już w przyszłym 

roku będziemy mieć 7-osobową kadrę se-

niorów, jedenastkę zawodników w kadrze 

młodzieżowej i grupkę utalentowanych junio-

rów – będzie z kogo wybierać na rok 2020. 

Wszystkie talenty, które udaje się nam iden-

tyfikować i które już po kilku latach sięgają 

po medale imprez juniorskich czy młodzieżo-

„Wykorzystanie 
zdobyczy  

nauki i techniki  
to dziś absolutna 

konieczność”  
– mówi Andrzej 

Piątek   
Na te najlepsze (i najdroższe) nie zawsze nas 

stać, ale jak będzie wynik – chyba łatwiej  

będzie o środki.

Słyszałem o dobrej współpracy  

z Instytutem Sportu w Warszawie… 

Tak, współpracujemy z jego fachowcami 

i bardzo to sobie cenimy. Niedawno udało 

się nam wspólnie przeprowadzić z grupą 

torowców badania w tunelu aerodynamicz-

nym w Dreźnie. Wyniki były arcyciekawe 

– badaliśmy np. pozycję, jaką zawodnik zaj-

muje na rowerze, jak wygląda jego sylwetka, 

testowaliśmy też kilka kasków chroniących 

jego głowę, to znów – kombinezon startowy. 

Okazało się, że właściwie dokonany wybór 

pozwala „wyrwać” cenne ułamki sekund, 

a przy doborze kasku nawet do 2 sekund (!) 

na kilometrze, a przecież na torze różnice są 

mierzone w tysięcznych częściach sekundy. 

Takie badania to dla nas wiedza bezcenna. 

Marzą się już nam w następnym czterole-

ciu podobne testy choćby w warszawskim 

Instytucie Lotnictwa. Powtarzam – wyko-

rzystanie zdobyczy nauki i techniki to dziś 

absolutna konieczność.

To wróćmy jeszcze do pytania postawionego 

już na wstępie – na co w wykonaniu kolarzy 

liczyć w Rio de Janeiro?

No dobrze, odpowiem. Liczę na zdobycie 

kilkunastu punktów, a jak będzie choć  

jeden medal – będę szczęśliwy. A przed  

Tokio na pewno będę mógł składać  

odważniejsze deklaracje. 

wych, staramy się otaczać troskliwą opieką 

szkoleniową – trenerami korzystającymi  

ze specjalistycznych urządzeń i szerzej  

– ze zdobyczy nauki. To też jeden z elemen-

tów strategii, o której mówiłem wcześniej. 

Równie ważny jak sprzęt, na którym nasi 

zawodnicy jeżdżą (a mają rowery kosztuj- 

ące nawet po blisko 70 tysięcy złotych…).  

POWYŻEJ:
Nadzieję budzi dobra 
forma Katarzyny 
Niewiadomej

OBOK:
Maja Włoszczowska 
jest mocnym punktem 
ekipy MTB





CHOĆ DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO POZOSTAŁO JESZCZE TROCHĘ CZASU,  
TO UCZESTNICY TEGOROCZNEGO PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO JUŻ POCZULI PRZEDSMAK  
TEGO WYJĄTKOWEGO DLA WSZYSTKICH KIBICÓW SPORTOWEGO WYDARZENIA 

POWYŻEJ:
Park Kępa Potocka 
w Warszawie co roku 
staje się miejscem, 
do którego chętnie 
przybywają nie 
tylko mieszkańcy 
stolicy, by spędzić 
czas w znakomitym 
towarzystwie mistrzów 
olimpijskich  
i w przyjaznej 
atmosferze

W RYTMIE SAMBY
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cierpliwie rozdawali autografy i fotografowali 

się z sympatykami sportu. Szacuje się, że 

przez teren Pikniku przez ponad sześć godzin 

przewinęło się nawet do 30 tysięcy osób. 

Poszczególne stanowiska były wręcz oble-

gane przez starszych i młodszych kibiców. 

Wielkim powodzeniem cieszyły się zarówno 

wszelkie konkursy (wszak nagród sponsorzy 

i partnerzy PKOl i samego Pikniku przygoto-

wali przeszło 20 000!), jak i „pierwsze kroki”, 

Kępa Potocka, w scenografii terenu, wresz-

cie – na piknikowej scenie.  

OTWARCIA IMPREZY dokonali wspólnie: 

ambasador Brazylii w Polsce Alfredo Leoni 

i prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, po czym 

blisko 150 mistrzów i medalistów olimpijskich 

oraz kandydatów do ekipy na Rio udało się 

albo na stoiska „swoich” dyscyplin, albo 

też – do „ogródka olimpijskiego”, w którym 

NA 18. PIKNIKU OLIMPIJSKIM, który PKOl  

– przy współpracy Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki, władz Warszawy i dzielnicy Żoliborz 

oraz polskich związków i innych instytucji 

sportowych – zorganizował 11 czerwca, na 

55 dni przed inauguracją igrzysk w Rio de 

Janeiro, brazylijskich akcentów na pewno 

było sporo. Można je było odnaleźć w roz-

licznych konkursach i prezentacjach  

na kilkudziesięciu stoiskach w Parku  



które w strzelectwie, tenisie stołowym, szer-

mierce, kolarstwie, badmintonie, wioślarstwie, 

la i wielu innych sportach mogli na miejscu 

– pod okiem trenerów i „prawdziwych”  

zawodników – postawić najmłodsi. Być może 

kiedyś i z nich wyrosną mistrzowie…

ATRAKCJI NIE ZABRAKŁO TAKŻE  

NA SCENIE – tam były i zabawy dla dzieci, 

i znakomite prezentacje capoeiry, i budzące 

prawdziwy entuzjazm występy urodzi-

wych dziewcząt tańczących sambę oraz 

perkusistów wygrywających brazylijskie 

rytmy karnawałowe. Wreszcie – wszystkich 

porwał trzygodzinny maraton zumby, który 

opanował nie tylko scenę, ale i teren wokół 

niej. To była przednia zabawa! 
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Przez ponad 6 godzin 
przez Park Kępa Potocka 

przewinęło się około  
30 tysięcy osób 

18. Piknik 
Olimpijski 

rozbrzmiewał  
w porywających  

rytmach 
brazylijskiej 

samby



W RAMACH 18. PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO  
(PISZEMY O NIM NA SĄSIEDNICH STRONACH) 
JUŻ PO RAZ TRZECI SPECJALNE STOISKO 
PRZYGOTOWAŁA POLSKA FUNDACJA 
OLIMPIJSKA. PROMOWAŁA TAM CIESZĄCY 
SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM 
PROGRAM „POLSKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE”

POWYŻEJ:
Stanowisko  

PNO odwiedził m.in. 
Tomasz Majewski 

OBOK:
Goście Pikniku 

podziwiali  
ponadgodzinny  

pokaz szermierki  
na wózkach

OBOK:
Można było zrobić 

sobie fotkę  
z 4-krotnym mistrzem 
olimpijskim Robertem 

Korzeniowskim

OBOK:
Sporą popularnością 

cieszyła się fotobudka. 
Zdjęcie z logotypami 
programu PNO i jego 

wszystkich partnerów 
to oryginalna 

pamiątka z  18. Pikniku 
Olimpijskiego

„POLSKIE 
NADZIEJE” 
NA PIKNIKU
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TEKST: WŁODZIMIERZ KLENIEWSKI
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PODCZAS CEREMONII OTWARCIA  

PIKNIKU przedstawiciele fundacji POLSAT  

i Polskiej Fundacji Olimpijskiej ogłosili  

ze sceny beneficjentów II edycji programu.  

Tym razem spośród ok. 150 wniosków komi-

sje grantowe wyłoniły 17 zwycięzców I Filaru 

(„Sport dzieci i młodzieży”) oraz 5 Filaru II 

(„Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży 

chorej i niepełnosprawnej). 

TAK JAK W LATACH UBIEGŁYCH, nasze 

stanowisko odwiedzili wspierający program 

wybitni sportowcy, mistrzowie i medaliści 

olimpijscy: Robert Korzeniowski, Tomasz  

Majewski, Iwona Marcinkiewicz, Konrad  

Bukowiecki i Krzysztof Wiłkomirski. Mistrzo-

wie chętnie opowiadali o początkach swoich 

sportowych karier, drogach do mistrzostwa, 

udziale w igrzyskach olimpijskich i zdoby-

waniu medali. Cennymi pamiątkami z tych 

spotkań były wspólne zdjęcia i możliwość 

otrzymania autografów. Można też było zrobić 

sobie w specjalnie w tym celu przygotowanej 

fotobudce pamiątkowe zdjęcie z logotypem 

programu i wszystkich jego partnerów. Dzieci 

i młodzież biorąca udział w licznych konkur-

sach i zabawach zręcznościowych, oprócz wy-

grania różnych upominków i gadżetów mogli 

też wylosować 6 bardzo atrakcyjnych nagród: 

wspólny trening z czterokrotnym mistrzem 

olimpijskim w chodzie sportowym Robertem 

Korzeniowskim i brązową medalistką igrzysk 

w Atlancie, łuczniczką Iwoną Marcinkiewicz. 

Dużą popularnością cieszył się ponadgo-

dzinny pokaz szermierki na wózkach, który 

przygotowali podopieczni Fundacji Akademia 

Integracji – Praca Edukacja Sport z Warszawy, 

beneficjenci II Filaru Programu. 

DZIAŁAJĄCY OD BLISKO TRZECH LAT PRO-

GRAM „Polskie Nadzieje Olimpijskie” jest 

programem otwartym. Obecnie w gronie jego 

partnerów są: Polski Komitet Olimpijski, firma 

Procter & Gamble, Telewizja POLSAT i agen-

cja GREY GROUP (WPP). Administrowaniem 

programu zajmują się Fundacja POLSAT 

i Polska Fundacja Olimpijska. Więcej informa-

cji na stronie: www.nadziejeolimpijskie.pl 

PARTNERZY PROGRAMU „POLSKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE”

Goście  
stoiska PNO  

mieli okazję zdobyć  
cenne nagrody 
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W STOŁECZNYM CENTRUM XXI FIRMA OTCF – WŁAŚCICIEL MARKI „4F” – ORAZ POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI  
16 MAJA GOŚCIŁY BLISKO PÓŁTORA TYSIĄCA OSÓB, REPREZENTUJĄCYCH ZARÓWNO ŚRODOWISKO SPORTOWE,  
JAK I ŚWIAT MODY ORAZ GRONO CELEBRYTÓW, NA POKAZIE UBIORÓW, W KTÓRYCH POLSCY SPORTOWCY  
WYSTĄPIĄ PODCZAS IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RIO DE JANEIRO

ELEGANCKO I WYGODNIE
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W TRAKCIE WIECZORU jego uczestnicy 

obejrzeli nie tylko stroje dla biało-czerwo-

nych (OTCF jest wszak sponsorem polskiej 

kolekcji olimpijskiej), ale też niektóre ele-

menty ubiorów zamówionych przez komite-

ty olimpijskie Łotwy i Serbii. 

ZADEMONSTROWANO TRZY LINIE POL-

SKIEJ KOLEKCJI – defiladową, treningową  

i sport casual. Podstawą są najwyższej jako-

ści lekkie, „oddychające” tkaniny. W kolekcji 

wykorzystano technologie szybkoschnące 

i antybakteryjne, a odzież uzupełnia zestaw 

dodatkowych akcesoriów (obuwie sportowe, 

okulary słoneczne, czapki, torby i pleca-

ki). Całość utrzymano w biało-czerwonej 

kolorystyce; dla mężczyzn przewidziano 

ponadto błękitne lekkie marynarki, dla pań 

– zwiewne wielobarwne spódnice. Prezes 

PKOl Andrzej Kraśnicki podziękował szefo-

wi firmy OTCF Igorowi Klai za przygotowanie 

tak efektownych i praktycznych ubiorów.

NAD CAŁĄ KOLEKCJĄ OLIMPIJSKĄ  

pracował zespół piętnastu projek- 

tantów pod kierownictwem Ranity  

Sobańskiej. 





CENTRALNE UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA TO PRAWDZIWE 
ŚWIĘTO SPORTU ORAZ IDEI OLIMPIJSKIEJ. TYM RAZEM ZOSTAŁY 
ONE ZORGANIZOWANE NA GOŚCINNYM POMORZU ZACHODNIM

Z LEWEJ:
Zapalenia znicza 
dokonała nasza 
olimpijska nadzieja  
– Sofia Ennaoui 

OBOK:
Uroczyste 

wprowadzenie  
flagi PKOl

OBOK:
Nie brakowało atrakcji 

artystyczno- 
-sportowych

OBOK:
Głównym akcentem 

uroczystości było 
spotkanie w hali 

sportowej w Lipianach

PONIŻEJ:
Prezes PKOl Andrzej 

Kraśnicki uhonorował  
gospodarzy 

uroczystości i działaczy 
ruchu olimpijskiego

OLIMPIJCZYCY 
W GŁÓWNYCH 
ROLACH
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UROCZYSTOŚCI WYPADŁY BARDZO 

OKAZALE. Były liczne zawody sportowe, 

koncert poetycko-muzyczny w Pyrzyckim 

Domu Kultury oraz gale – w Lipianach 

i Barlinku. Przy tym, oczywiście, okolicz-

nościowe przemówienia, odznaczenia, 

puchary i ciekawe produkcje artystyczno-

-sportowe. 

GOŚĆMI UROCZYSTOŚCI BYŁO 

AŻ 45 OLIMPIJCZYKÓW I PARAOLIMPIJ-

CZYKÓW z całego kraju, w tym – mistrzo-

wie i medaliści olimpijscy i paraolimpijscy. 

Obecne było kierownictwo PKOl na czele 

z prezesem Andrzejem Kraśnickim, par-

lamentarzyści, gospodarze województwa 

oraz okolicznych powiatów i gmin.

ŚWIETNYM POMYSŁEM okazało się zorga-

nizowanie konferencji naukowej na temat 

współczesnych problemów ruchu olimpij-

skiego. Do pałacu Ogrodu Dendrologiczne-

go w Przelewicach zjechało ok. 50 przed-

stawicieli uczelni i ośrodków naukowych 

z różnych stron Polski. Głównym akcentem 

uroczystości było spotkanie w hali sportowej 

w Lipianach. Defilada olimpijczyków oraz 

delegacji 15 klubów olimpijczyka i 25 szkół, 

które za patronów obrały bohaterów igrzysk, 

wprowadzenie flagi PKOl, zapalenie znicza 

(dokonała tego Sofia Ennaoui – nasza  

nadzieja na sukcesy w biegach średnich),  

Apel Olimpijski – to tylko niektóre elementy 

tej podniosłej ceremonii.  

CAŁOŚĆ UROCZYSTOŚCI OTRZYMAŁA 

ATRAKCYJNĄ OPRAWĘ i została świetnie 

przyjęta przez zgromadzonych. Za wzorowe 

przygotowanie gospodarzom wydarzenia 

należą się słowa najwyższego uznania. 

Pyrzyce i Lipiany gościły 
45 olimpijczyków  

i paraolimpijczyków 
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POWYŻEJ:
Pochodząca 
ze Starogardu 
Gdańskiego  
Oktawia Nowacka  
już niedługo  
zmierzy się  
z rywalkami  
na igrzyskach  
w Rio de Janeiro

WOKÓŁ SPORTU

w bielańskiej AWF i zdobyła uprawnienia 

instruktora pływania. 

– Sport nauczył mnie wytrwałości, ciężkiej 

pracy, upadania i podnoszenia się z kolan. 

To pięciobój mnie wybrał! – mówi mi latem br. 

UMAWIAMY SIĘ W OŚRODKU W ŁOMIAN-

KACH. Wraz z naszym fotoreporterem Szy-

monem czekam, aż Oktawia ze swym part-

nerem Krzysztofem wróci z treningu. Krótka 

narada – dokąd idziemy? – na boisko, strzel-

nicę, może na basen? My jesteśmy za wizytą 

w pokoju, w którym mieszkają, bo chcemy 

zobaczyć lokum naszej olimpijskiej nadziei. 

Po chwili wahania Oktawia, z uśmiechem  

na twarzy, zaprasza nas do swojego „miesz-

kania”. Ten cudzysłów jest w pełni usprawie-

dliwiony, bo to… mały pokoik mieszczący: 

aneks kuchenny, sypialnię i pokój dzienny. 

To wszystko na 15–20 m kw.! W takich wa-

runkach kształtują się charaktery i wykuwa-

ją medale największych imprez. Na ścianie 
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BOHATERKĄ KOLEJNEGO ODCINKA W CYKLU „U MISTRZA PRYWATNIE” JEST  
TYM RAZEM OKTAWIA NOWACKA – PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, MEDALISTKA 
MISTRZOSTW ŚWIATA I MISTRZOSTW EUROPY, TRIUMFATORKA FINAŁU PUCHARU 
ŚWIATA, DWUKROTNA ZŁOTA MEDALISTKA ŚWIATOWYCH IGRZYSK WOJSKOWYCH, 
ZAWODNICZKA STPP CWKS LEGIA WARSZAWA

SPEŁNIĆ 
MARZENIA…
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ZACHWYCA PROMIENNYM, RADOSNYM 

UŚMIECHEM. Pogoda ducha nie opuszcza 

jej nawet wtedy, gdy przychodzi zmagać się 

z kontuzjami. Na swoim blogu nasza boha-

terka napisała: – Nie boję się zmian; wierzę, 

że jesteśmy odpowiedzialni za kreowanie 

własnego życia. Dlatego w myśl jednego 

z moich ulubionych cytatów Marka Twaina 

uważam, że… „Za dwadzieścia lat bardziej 

będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, 

niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść 

bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne 

wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”.

TO, ŻE TRAFIŁA DO SPORTU, NIE DZIWI. 

Rodzice uprawiali lekkoatletykę – mama 

biegała na 400 m przez płotki, tata był 

trójskoczkiem, a dziadek trenerem. Młod-

szy brat Oktawii, Błażej, trenuje pływanie. 

Na uroczystej gali w kwietniu, w rodzinnym 

Starogardzie Gdańskim, Oktawia odebrała 

z rąk prezydenta miasta nagrodę dla najlep-

szego sportowca Starogardu w roku 2015, 

a Błażej – nagrodę dla utalentowanego  

młodego sportowca. 

PRZYGODĘ ZE SPORTEM OKTAWIA ROZ-

POCZĘŁA od nauki pływania w starogardz-

kim UKS „Ósemka”, ale krótko po tym dołą-

czyła do KS Agrokociewie, gdzie (pod okiem 

taty) trenowała lekkoatletykę. W końcu jed-

nak spróbowała swych sił w „dwuboju no-

woczesnym”. To taki pięciobojowy „wstęp” 

dla najmłodszych, obejmujący bieg i pływa-

nie. Coraz lepsze wyniki sprawiły, że jako 

14-latka wyjechała do Ośrodka Szkolenia 

Sportowego Młodzieży w Łomiankach pod 

Warszawą. Rodzice z pewnością przeżywali 

niepokój i rozterki związane z przeprowadz-

ką córki, ale nie próbowali jej powstrzymać. 

To kwestia miłości i zaufania. W Łomiankach 

– treningi i nauka. Przyszły medale młodzie-

żowych MŚ, a później – imprez seniorskich. 

Przed rokiem ukończyła studia licencjackie 



POWYŻEJ:
Oktawia Nowacka  
z pasją mówi  
o swojej sportowej 
drodze i zdrowotnych 
przeszkodach, które 
musiała pokonać

PONIŻEJ:
Z Krzysztofem, byłym 
pięcioboistą, są  już  
8 lat. Ich wspólne pasje  
to podróże i fotografia

zwracają uwagę sentencje różnych autorów 

oraz tabela OZMWD. Co oznacza? – ogień 

– smak gorzki, ziemia – słodki, metal – ostry, 

woda – słony, drzewo – kwaśny. I drążąc 

dalej temat, dowiaduję się, że Oktawia jest 

weganką. Zaintrygowało mnie to, bo dotąd 

nie spotkałam sportowca, który stosuje taką 

właśnie dietę! Usłyszałam też od Oktawii 

(a można o tym przeczytać również na jej 

blogu) takie oto słowa: 

„Punktem 
zwrotnym  

w moim życiu 
były dwie  

operacje kolan,  
rok po roku” 

– mówi nasza 
olimpijska 

nadzieja
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– Punktem zwrotnym w moim życiu były 

dwie operacje kolan, rok po roku. Kiedy  

po kilku drobniejszych kontuzjach w końcu 

udało mi się solidnie przetrenować dłuższy 

okres, w kolanie pojawiła się torbiel. Mu-

siałam przejść zabieg operacyjny, zacisnąć 

zęby i od nowa budować formę. Kosztowało 

to dużo energii i gdy już udało mi się wrócić 

do dawnej dyspozycji, zdarzył się wypadek 

i zerwałam więzadło krzyżowe w drugim ko-

lanie. Byłam załamana. Zwątpiłam, czy dam 

radę jeszcze raz przez wszystko przejść. 

Wiedziałam, ile wysiłku kosztowało mnie 

to za pierwszym razem. Nie wyobrażałam 

sobie jednak życia bez sportu i postanowi-

łam spróbować jeszcze raz. Próbowałam 

i próbowałam, ale cały czas czułam się 

fatalnie. Wychodziłam pobiegać i człapałam 

jak żółw. Pamiętam moment, gdy na jednym 

z treningów ledwo biegłam i miałam ochotę 

zatrzymać się po 15 minutach. Pobiegłam 

dalej, ale po chwili skręciłam kostkę. Usia-

dłam na ziemi i płacząc powtarzałam, że już 

nigdy nie zdołam wrócić do sportu… Po raz 

kolejny uciszyłam negatywne myśli i zaczę-

łam analizować sytuację. Co zrobić, żeby 

w końcu dobrze się czuć? Żeby mieć siłę 

do trenowania? Kiedy tak myślałam, głowa 

podsunęła mi myśl – musisz w końcu o sie-

bie zadbać, musisz zacząć się dobrze odży-

wiać! Co ważne – nigdy nie widziałam osób, 

które tak kochają jeść jak weganie. Ilość 

i różnorodność smaków w diecie wegańskiej 

jest przeogromna!

PRZEZ KILKA LAT RAZEM Z KRZYSZTO-

FEM (byłym pięcioboistą, który zakończył 

karierę z powodu kontuzji, a z którym jest 

od 8 lat) sami przygotowywali sobie jedze-

nie na dwupalnikowej kuchence elektrycz-

nej. Aż pojawiła się firma cateringowa, która 

została sponsorem Oktawii i dostarcza 
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zamawiane jedzenie. Teraz mają więcej 

czasu na trening, odpoczynek i swoje pasje. 

Na pytanie, czy ktoś z kadry narodowej po-

szedł jej śladem, odpowiada, że tak i że jest 

z tego powodu niezmiernie zadowolona. 

Widzi bowiem, że coraz większa jest świa-

domość tego, co jemy. 

JEDNĄ ZE WSPÓLNYCH PASJI OKTAWII 

I KRZYSZTOFA SĄ PODRÓŻE. Na ścia-

nie ich „apartamentu” wisi mapa świata 

z powbijanymi szpilkami, oznaczającymi 

miejsca, gdzie byli razem, gdzie startowała 

Oktawia, gdzie startował Krzysztof. Lubią 

podróżować, zarówno mając opłacone  

hotele i podróże, jak i zdając się na własną 

ciekawość, intuicję, zapał. Tak wybrali się  

na Cypr, mając wykupione bilety tylko 

w jedną stronę. Później zwiedzali tę uroczą 

wyspę wszerz i wzdłuż, jadąc autobusem, 

samochodem, idąc z plecakami – podziwia-

jąc krajobraz, rozmawiając z napotkanymi 

ludźmi, kontemplując ciszę. Zdarzało się im 

nocować w samochodzie, schronisku, tanim 

hotelu. Ogrom przeżyć i wspomnień! Z rów-

nym sentymentem wspominają wyprawę 

do Rzymu przez Wiedeń, a potem jeszcze 

w Rio de Janeiro, oczekiwania i nadzieje. 

Oktawia z mocą w głosie powiedziała:  

– Nie lubię sobie stwarzać dodatkowej  

presji. Do igrzysk wszystkie będziemy 

świetnie przygotowane, a poza tym pię-

ciobój nowoczesny to jednak dyscyplina 

trochę loteryjna. Pewnie, że można mieć 

nadzieje, ale ja nie lubię szumnych zapo-

wiedzi i obietnic, nie chcę zapeszać.  

Po prostu robię swoje i trenuję. 

Tu dodajmy, że Oktawia dopiero w marcu 

odrzuciła kule i rozpoczęła rehabilitację 

kontuzjowanej stopy. Nie wystartowała 

w mistrzostwach świata, które na począt-

ku czerwca odbyły się w Moskwie, ale jest  

pełna optymizmu i wierzy, że zdąży się 

przygotować do olimpijskiej rywalizacji 

w Rio de Janeiro.

– Od połowy stycznia mam problem  

z rozcięgnem podeszwowym – mówi  

– trochę z nim walczyłam, próbowałam 

odpuścić trening, ale ból nie ustawał,  

więc zdecydowałam się na zabieg.  

Wróciłam do treningu, ale muszę  

jeszcze uważać. 

Nie potrafi wskazać konkurencji, której 

najbardziej się obawia. Ryzykowna jest  

zawsze jazda konna, bo nigdy nie wiado-

mo, jakiego wierzchowca się wylosuje.  

– Zazwyczaj jednak jest tak, że jak jest  

forma, to we wszystkim. Nie wiem, jak to się 

dzieje, bo konkurencje są zupełnie różne,  

ale w pięcioboju, jak zawodnik jest na fali,  

to wychodzi mu wszystko. Dużo zależy  

od nastawienia psychicznego – jak się 

zawody zacznie, tak się potoczą dalej.

 

OKTAWIA NOWACKA POLECI  

DO BRAZYLII, by realizować swoje  

marzenia. Dodajmy, że na igrzyskach 

w pięcioboju rozgrywane są tylko  

zawody indywidualne kobiet i mężczyzn. 

Powodzenia! 

„W pięcioboju, jak zawodnik jest na fali, 
to wychodzi mu wszystko. Dużo zależy 
od nastawienia psychicznego – jak się 

zawody zacznie, tak się potoczą dalej”
Wenecję… Teraz wymarzyli sobie Malediwy, 

uroczy archipelag na Oceanie Indyjskim. 

Chcieliby tam polecieć po igrzyskach w Rio 

de Janeiro. Tylko – nie wiedzą, czy znajdą  

na to czas… Jak mówi Oktawia: – Czasem  

są sytuacje, na które trzeba spojrzeć realnie,  

ale jesteśmy marzycielami i dążymy do reali-

zacji swoich celów.

Inną pasją obojga jest fotografia. To znaczy 

zdjęcia robi głównie on, ale ona jest wdzięcz-

ną modelką. Uwielbiają też szukać czegoś 

wyjątkowego. Tak powstały np. nocne zdję-

cia Drogi Mlecznej, gdzieś pod Starogardem.

W POKOJU I ZA DRZWIAMI DUŻO SPOR-

TOWEGO EKWIPUNKU, więc pojawił się 

w naszej rozmowie kolejny wątek – start 

PONIŻEJ:
Młoda sportsmenka 
wprost zachwyca 
swym uśmiechem. 
Pogoda ducha nie 
opuszcza jej nawet  
w trudnych chwilach



NOWY SUV PEUGEOT 2008

peugeot.pl

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym dla modelu 2008 SUV: od 3,7 do 4,9 l/100 km, emisja CO2: od 96 do 114 g/km. Szczegółowe informacje dotyczące odzysku 
i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na peugeot.pl.

STWORZONY, ABY OKIEŁZNAĆ ŻYWIOŁY

NOWY SUV PEUGEOT 2008

Grip Control®  System hamowania Active City Brake  Mirror Screen

0% WPŁATY OD 549 ZŁ NETTO/MIES.

Poczuj pełną kontrolę w każdych warunkach pogodowych z nowym SUV-em Peugeot 2008 z systemem Grip Control®. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu w programie 
Peugeot Perfect Drive. Szczegóły w salonach i na peugeot.pl.

PEU6C104020 NOWY 2008 Magazyn Olimpijski 240x270.indd   1 13.06.2016   10:33



WCIĄŻ JESZCZE TRZEBA OGŁASZAĆ ROZEJM OLIMPIJSKI, ABY DĄŻYĆ DO POKOJU NA ŚWIECIE. OD 1992 ROKU  
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH AKTYWNIE WŁĄCZA SIĘ W PROKLAMOWANIE ROZEJMU, TYM SAMYM 
NAWIĄZUJĄC DO STAROŻYTNEJ TRADYCJI EKECHEIRII, ALE TAKŻE ZWRACA OCZY ŚWIATA NA KONFLIKTY ZBROJNE

POWYŻEJ:
Ban Ki-moon  
i Thomas Bach 
podczas spotkania  
w siedzibie ONZ  
w Nowym Jorku

GAMES MUST GO ON

Meb Keflezighi (jako 10-latek uciekł  

przed wojną w Erytrei). Trzeba dodać,  

iż od 3 lat obchodzony jest Międzynarodowy 

Dzień Sportu dla Pokoju i Rozwoju (6 kwiet- 

nia, w rocznicę rozpoczęcia pierwszych no-

wożytnych igrzysk olimpijskich w Atenach 

w 1896 roku), ustanowiony w 30. rocznicę 

Deklaracji ONZ dotyczącej prawa narodów 

do pokoju. Mówi ona, że troska o pokój jest 

nadrzędnym zadaniem dla przestrzegania 

praw człowieka na świecie. MKOl od zawsze 

podkreślał, że sport może być inspiracją dla 

pokoju, ułatwia dialog pomiędzy społeczeń-

stwami i jest fundamentem podstawowych 
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TEKST: KATARZYNA DERBENY

FOTO: MATERIAŁY MKOL©IOC 
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WOJNA TOCZĄCA SIĘ W LATACH 90. 

XX  WIEKU W KRAJACH BYŁEJ JUGOSŁA-

WII, dzięki wezwaniu ONZ (Rezolucja 757)  

do rozejmu olimpijskiego, ułatwiła udział 

sportowców tego kraju w igrzyskach w Bar-

celonie w 1992 roku. Był to krok naprzód 

w myśleniu o znaczeniu sportu dla świata, 

w porównaniu choćby z rokiem 1948, kiedy 

to Japonia i Niemcy, które nie podpisały trak-

tatu pokojowego po II wojnie światowej, nie 

mogły w igrzyskach uczestniczyć. Dziś MKOl, 

poprzez wybór gospodarza igrzysk (Soczi 

2014 – Rosja, Pyeongchang 2018 – Korea 

Płd.), zwraca uwagę świata na przestrzeganie 

praw człowieka, politykę międzynarodową 

czy otwartość tych krajów na dyplomację. 

Także działania i programy MKOl w korelacji 

z ONZ, prowadzone wśród młodzieży w kra-

jach ubogich lub w obozach dla młodocia-

nych uchodźców, są integralną częścią wielo-

letniej strategii budowania lepszego świata.  

HONOROWY PREZYDENT MKOl JACQUES 

ROGGE w 2014 roku został powołany na sta-

nowisko specjalnego wysłannika Sekretarza 

Generalnego ONZ ds. młodych uchodźców 

i sportu, i jest wspierany przez takie postacie 

jak złoty medalista w maratonie, Amerykanin 



PONIŻEJ:
„Caryca” skoku 
o tyczce, Rosjanka 
Jelena Isinbajewa 
własnym podpisem 
wspiera ideę pokoju 
na świecie w Soczi 
w 2014 roku

OBOK:
Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski 
tworzy Centrum 

Rozwoju 
Młodzieżowego 

w krajach zagrożonych 
ubóstwem lub wojną.  
W 2012 roku w stolicy 

Zambii Lusace 
obiekt ten odwiedzili 
sekretarz generalny 

ONZ Ban Ki-moon 
oraz honorowy 

prezydent MKOl 
– Jacques Rogge

OBOK:
Ścianki Pokoju 

i Przyjaźni znajdują 
się w wioskach 

olimpijskich – na 
zdjęciu niezwykła 

„pamiątka” 
z igrzysk w Soczi  

wartości, takich jak wzajemny szacunek,  

tolerancja i fair play. 

PIERWSZA REZOLUCJA ONZ o nazwie  

„Budowanie pokojowego i lepszego świata 

poprzez sport i ideę olimpijską” została pod- 

jęta w 1993 roku i głosi, że na 7 dni przed 

igrzyskami i do 7 dni po zakończeniu igrzysk 

paraolimpijskich obowiązuje rozejm, a wszel-

kie spory powinny być rozwiązywane me-

todami dyplomatycznymi. Dwa lata później 

po raz pierwszy Juan Antonio Samaranch, 

ówczesny prezydent MKOl, brał udział w ob-

radach Zgromadzenia Generalnego ONZ, 

a w połowie 2014 roku staraniem Thomasa 

Bacha podpisano szczególne porozumienie, 

które zaowocowało umieszczeniem sportu 

w Agendzie 2030 ONZ. Te kamienie milowe 

przyczyniają się do umocnienia znaczenia 

igrzysk w rzeczywistym rozwoju świata 

w sensie moralnym, duchowym i społecznym. 

W STAROŻYTNOŚCI IGRZYSKA WSTRZY-

MYWAŁY WOJNY, w nowożytnym świecie 

sytuacja się odwraca. Igrzyska w 1916, 1940 

i 1944 roku nie odbyły się przecież z powodu 

I i II wojny światowej. Miało miejsce kilka 

zamachów terrorystycznych lub innych 

aktów wojennych wokół igrzysk: próba ją-

drowa przeprowadzona przez Chiny podczas 

igrzysk w Tokio w 1964 roku, Monachium 

1972 – atak w wiosce olimpijskiej palestyń-

skiej grupy Czarny Wrzesień, atak bombowy 

w Atlancie w 1996 roku, rozpoczęcie wojny ro-

syjsko-gruzińskiej podczas igrzysk w Pekinie 

w 2008 roku oraz „dyplomatyczne” wejście 

wojsk rosyjskich na tereny Abchazji podczas 

igrzysk w Soczi w 2014. MKOl kilka razy zga-

dzał się, aby pod flagą olimpijską startowali 

sportowcy z państw objętych transformacją 

geopolityczną czy sankcjami międzynarodo-

wymi. Podczas igrzysk w Rio de Janeiro jako 

207. ekipa będzie startować Olimpijska Re-

prezentacja Uchodźców, składająca się  

z dziesięciorga sportowców. Zostanie zakwa-

terowana w wiosce olimpijskiej, zaś MKOl 

zapewni zawodnikom stroje reprezentacyjne, 

trenerów, lekarzy, pomocników. Koszty zwią-

zane z podróżą, pobytem i ubezpieczeniem 

pokryje Solidarność Olimpijska. – Ideały 

MKOl są ideałami ONZ – mówił sekretarz 

generalny ONZ Ban Ki-moon w 2014 roku. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych w swo-

Podczas igrzysk  
w Rio jako  

207. ekipa będzie 
startować  

Olimpijska 
Reprezentacja 

Uchodźców

 MAGAZYN OLIMPIJSKI 27

jej Agendzie 2030 głosi, iż sport umożliwia 

rozwój świata oraz pokój na świecie dzięki 

promocji tolerancji i szacunku. Paragraf 37. 

idzie w parze z kluczowym dokumentem 

MKOl – Agendą 2020 i podkreśla znacze-

nie dostępu sportu dla kobiet i młodzieży, 

indywidualnych oraz zbiorowych działań 

prowadzących do poprawy zdrowia, edukacji 

i integracji społecznej. Związek MKOl z ONZ 

kładzie na sport większą odpowiedzialność, 

co oznacza, że staje się on świadomym na-

rzędziem w trosce o los ludzi na świecie. Staje 

się też inspiracją do społecznej zmiany, a nie 

jest już jedynie przeżyciem i suchym wyni-

kiem – sukcesem lub przegraną. Jest nadzieją 

i osobistym wyzwaniem, mogącym pewnego 

dnia stać się globalnym doświadczeniem, 

które dla wielu zmieni świat na lepszy. 
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co istotne, osoba ryzykująca ma nadzieję  

na uniknięcie owej straty i – miast tego  

– osiągnięcie większego zysku – wyniku, 

który w jej przekonaniu bez tego ryzyka 

byłby nieosiągalny. Ryzyko zatem zawsze 

związane jest z niepewnością, podobnie jak 

osiągnięcie wyniku sportowego. Decyzja 

ryzykowna oznacza wybór zachowania, 

które w przypadku powodzenia może przy-

nieść duży zysk, ale też możliwość straty. 
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PODEJMOWANIE RYZYKA TO NIEODŁĄCZNY ELEMENT RYWALIZACJI SPORTOWEJ. SUKCES W SPORCIE WYMAGA 
WYKAZANIA SIĘ UMIEJĘTNOŚCIAMI TECHNICZNYMI, TAKTYCZNYMI, FIZYCZNYMI, A TAKŻE PSYCHOLOGICZNYMI.  
TO WŁAŚNIE NASZE ZASOBY PSYCHOLOGICZNE – TE WRODZONE I NABYTE – ODPOWIADAJĄ ZA SKŁONNOŚĆ  
DO PODEJMOWANIA LUB UNIKANIA RYZYKA

RYZYKO W SPORCIE

TEKST: MARTYNA NOWAK*

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, PAP/BELGA 

Podjęcie ryzyka z jednej strony stanowi 

narzędzie do osiągnięcia celu sportowego, 

jednak motywacji do decyzji i zachowań 

ryzykownych można szukać również w war-

tości stymulacyjnej, czyli przyjemności,  

jaką podejmowanie ryzyka dostarcza. 

CZYM JEST RYZYKO W SPORCIE?

Wśród sportowców często panuje przeko-

nanie, że aby osiągnąć wynik, konieczne 

*)   Autorka to doktor 
psychologii sportu, 
zatrudniona 
w Centralnym 
Ośrodku Medycyny 
Sportowej, ściśle 
współpracująca 
z Polskim 
Związkiem 
Zapaśniczym

jest podjęcie ryzyka. Są jednak i tacy, którzy 

twierdzą, że nigdy zbędnego ryzyka podej-

mować nie będą, i stawiają na wybory przy-

noszące pewny zysk. Czym właściwie jest 

ryzyko w sporcie i jakie postawy wobec  

niego prezentują sportowcy?

W psychologii skłonność do ryzyka to czę-

ste podejmowanie decyzji, które mogą po-

ciągnąć za sobą jakąś stratę (np. przegranie 

walki, meczu, utrata punktów), natomiast,  



Na wynik w danej dyscyplinie składają się 

zarówno czynniki kontrolowane, takie jak 

umiejętności, które doskonalimy na trenin-

gach, oraz te, na które wpływu zupełnie nie 

mamy, np. przygotowanie przeciwnika, loso-

wanie, pogoda. A zatem wszystkie działania 

podejmowane przez sportowca w sytuacji 

rywalizacji stanowią tylko prawdopodobień-

stwo przybliżenia go do postawionego celu, 

bez gwarancji, że zakończą się sukcesem. 

Można więc stwierdzić, że zawodnik, 

uczestnicząc w rywalizacji, za każdym  

razem podejmuje ryzyko – naraża się  

na porażkę i konsekwencje z nią związa- 

ne, ale też staje przed szansą osiągnięcia  

wyniku, który może przynieść zysk  

w różnych sferach jego życia.

Sportowcy różnią się między sobą nasile-

niem skłonności do ryzykowania, prezentu-

jąc tym samym odmienne postawy wobec 

ryzyka. Ryzykanci ryzykują częściej i chęt-

niej, asekuranci ryzyka unikają, starając się 

za wszelką cenę zminimalizować prawdo- 

podobieństwo poniesienia straty. 

RYZYKO JAKO KONIECZNOŚĆ

Wydaje się, że w sporcie niezbędna jest 

umiejętność ryzykowania, podejmowania 

trudnych wyzwań, oswajania lęku i sku-

tecznego działania w warunkach presji. 

Wykonanie rzutu gwarantującego wygraną 

w ostatnich sekundach walki zapaśni-
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czej, zagranie piłki na boczną linię kortu 

tenisowego w trakcie obrony meczbola, 

dołożenie dodatkowych kilogramów na 

sztangę ciężarowca, któremu pozostało już 

tylko ostatnie podejście czy też narzuce-

nie sobie mocnego tempa w czasie biegu 

maratońskiego to tylko niektóre przykłady 

sytuacji, gdzie akceptacja i podjęcie dzia-

łań ryzykownych jest jedynym sposobem, 

aby osiągnąć zamierzony wynik sportowy. 

Ryzyko zatem często traktowane jest przez 

sportowców jako konieczność – narzędzie, 

by pozostać w grze lub odnieść sukces. 

Wybór zachowań ryzykownych, a więc 

działań trudnych technicznie, niepewnych, 

gwarantujących zysk, nagrodę, ale też 

z niskim prawdopodobieństwem, stanowi 

dla zawodnika instrument do realizacji jego 

sportowych marzeń, celów, ambicji. Skłon-

ność do podejmowania ryzyka nie oznacza, 

że będziemy ryzykować zawsze, w każdej 

sytuacji i we wszystkich sferach życia. Mimo 

iż sportowcy postrzegani są jako ryzykanci, 

zwłaszcza ci uprawiający sporty ekstre-

malne, zazwyczaj nie podejmują oni ryzyka 

w innych dziedzinach, jak finanse (gra na 

giełdzie, hazard), ryzyko społeczne, etyczne. 

Minimalizować też będą ryzyko zdrowotne. 

Akceptacja ryzyka odbywa się więc często 

w sytuacji, gdy jesteśmy na straconej po-

zycji i tylko podjęcie działań, które z jednej 

strony mogą przynieść jeszcze większą 

stratę, stwarza możliwość bycia dalej w grze, 

a co za tym idzie – osiągnięcie końcowego 

sukcesu. Tenisista broniący piłki meczowej 

ma świadomość, że tylko gra na najwyż-

szym poziomie ryzyka daje mu szansę 

pozostania w meczu. Przejęcie inicjatywy, 

narzucenie własnego rytmu gry, zagrywanie 

piłek zahaczających o końcowe linie kortu 

to elementy konieczne, aby odwrócić losy 

meczu, a więc w sporcie nie brakuje sytuacji, 

w których „największym ryzykiem jest…  

niepodejmowanie ryzyka”. 

Ryzyko często jest 
traktowane przez 
sportowców jako 

konieczność – narzędzie,  
by pozostać w grze
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RYZYKO JAKO PRZYJEMNOŚĆ

Czy dla sportowca ryzyko zawsze  

stanowi tylko środek do osiągnięcia celu? 

Niekoniecznie. Są sytuacje, w których 

podejmowanie ryzyka nie ma podstaw 

z obiektywnego punktu widzenia, a zacho-

wania ryzykowne są dla zawodnika  

jedynie źródłem przyjemności. Ryzyko  

stymulacyjne ma na celu podniesienie  

poziomu pobudzenia fizjologicznego  

do takiego, w którym sportowiec będzie 

czuł się optymalnie. Odpowiedzialna  

za to jest temperamentalna cecha określo-

na jako poszukiwanie doznań (sensation 

seeking), której natężenie u osób uprawia-

jących sport, jak pokazują badania, jest 

przeważnie wysokie. To właśnie biolo-

gicznie uwarunkowane zapotrzebowanie 

na stymulację, na przeżywanie wrażeń 

i silnych emocji skłania do poszukiwania 

i angażowania się w sytuacje o wysokiej 

wartości stymulacyjnej, właśnie takie 

jak rywalizacja sportowa. Poszukiwanie 

doznań nie jest domeną tylko i wyłącznie 

osób uprawiających sporty ekstremalne, 

takie jak wspinaczka wysokogórska, nar-

ciarstwo, paralotniarstwo albo kajakarstwo 

górskie. Sportowcy to przeważnie osoby, 

u których wyższy poziom pobudzenia fizjo-

logicznego sprzyja lepszemu wykonaniu 

określonych zadań, co w sytuacji startowej 

nym, odporność na działania w warunkach 

presji to czynniki, które będą sprzyjać 

podejmowaniu ryzyka i które warto u spor-

towców rozwijać. Aby zaryzykować, trzeba 

pokonać lęk w sytuacji niepewności, a więc 

przekierować swoją uwagę na korzyści 

wynikające z podjętych działań. To wła-

śnie subiektywna ocena zysków i strat 

związanych z ryzykiem będzie czynnikiem 

uruchamiającym zachowanie ryzykowne 

zawodnika w czasie startu lub wywołują-

cym postawę asekuracyjną. Podejmowanie 

nadmiernego i irracjonalnego ryzyka nie 

jest zjawiskiem korzystnym, dlatego warto 

u zawodnika wypracowywać umiejętność 

świadomych decyzji ryzykownych. Służy 

temu m.in. wcześniejsze przygotowanie 

na sytuacje trudne oraz określenie przez 

sportowca prawdopodobieństwa, że jego 

działanie zakończy się powodzeniem. 

Jak pokazują wyniki najnowszych badań, 

zawodnicy, zwłaszcza ci z wysoką moty-

wacją do osiągnięć, będą podejmować 

ryzyko, jeśli poziom prawdopodobieństwa 

sukcesu będzie przez nich oceniany na 

ok. 40%. Aby tak się stało, potrzebna jest 

niekiedy zmiana poznawcza, a więc inter-

pretacja sytuacji w kategorii szansy, a nie 

zagrożenia, ukierunkowanie na pozytywne 

konsekwencje podjętych działań, a przede 

wszystkim skierowanie uwagi zawodnika 

na techniczne aspekty zadań, których 

realizacja przybliży go do założonego 

celu. Wiara w powodzenie swoich dzia-

łań, zaufanie do własnych umiejętności, 

zdolność kontroli emocji (zwłaszcza lęku), 

doświadczenie i wiedza dotycząca radze-

nia sobie z konkretnymi trudnościami, 

bycie konsekwentnym oraz odporność na 

niepowodzenia to czynniki, które nie tylko 

będą sprzyjać podejmowaniu świadomego 

ryzyka, ale również wesprą osiąganie naj-

wyższych sportowych celów, dlatego warto 

je nieustannie rozwijać i doskonalić. 

W sporcie nie brakuje sytuacji,  
w których „największym ryzykiem 

jest... niepodejmowanie ryzyka”
jest zjawiskiem bardzo pożądanym. Ponad-

to często charakteryzuje ich biologicznie 

wyższy poziom tolerancji na działanie sil-

nych bodźców, a przeżywanie dreszczyku 

emocji w czasie startu w zawodach jest 

czymś, na co sportowcy czekają z niecier-

pliwością. Podejmowanie ryzyka w spor- 

cie to przyjemność nie tylko z powodu 

dostarczania sobie silnych wrażeń, emocji 

i stymulacji. Sukces w sporcie nie oznacza 

wyłącznie wyniku. To prestiż, samoza-

dowolenie, podziw innych, przekonanie 

o własnej skuteczności, a więc niezwykle 

wzmacniające argumenty przemawiające 

za podjęciem ryzyka. 

CZY RYZYKO MOŻNA OSWOIĆ?

Ryzyko to sposób myślenia o sytuacji.  

Akceptacja ryzyka to przekonanie,  

że znam sposoby i mam narzędzia, które 

pozwolą na podjęcie najtrudniejszych wy-

zwań. Pewność siebie, bycie konsekwent-
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POWYŻEJ:
Szczęśliwa Malwina 
Wojtulewicz- 
-Sobierajska  
ze statuetką  
„Trenerki Roku 2015”

TRENERKA ROKU 
MINISTER WITOLD BAŃKA i prezes Litew-

skiego Komitetu Olimpijskiego, kierująca 

w EOC Komisją Równości Płci Daina Gudzi-

nevičiūtė byli honorowymi gośćmi ceremonii 

nagrodzenia „Trenerki Roku 2015”. W roli go-

spodarzy wystąpili: przewodnicząca Komisji 

Sportu Kobiet PKOl, członkini MKOl Irena 

Szewińska i prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. 

TYTUŁ „TRENERKI ROKU 2015” zdobyła 

pracująca w Podlasiu Białystok Malwina Woj-

tulewicz-Sobierajska, opiekunka szkolenio-

wa m.in. Wojciecha Nowickiego – brązowego 

medalisty MŚ w Pekinie w rzucie młotem. 

W tej samej kategorii wyróżnienie przyznano 

Ewie Bresińskiej-Krawiec – trenerce kajakar-

stwa w Warcie Poznań i miejscowej SMS.

ZGODNIE Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ kon-

kursu nagrodzono również najlepszego tre-

nera szkolącego kobiety. Za takiego uznano 

Tomasza Wiktorowskiego (niestety, nie mógł 

być na uroczystości), który od pięciu lat  

sprawuje bezpośrednią opiekę nad naszą 

najlepszą tenisistką Agnieszką Radwańską.  

W tej samej kategorii zostali wyróżnieni:  

Tomasz Kryk – trener kadry narodowej 

i olimpijskiej kajakarek, współautor ich 

sukcesów na ubiegłorocznych I Igrzyskach 



Europejskich w Baku, oraz Kim Rasmussen 

– duński szkoleniowiec kadry polskich pił-

karek ręcznych, z którymi w ub.r. po raz drugi 

z rzędu zdołał wywalczyć znakomite czwar-

te miejsce na MŚ. 

KOMISJA UHONOROWAŁA TAKŻE oso-

by szczególnie zasłużone w promowaniu 

udziału kobiet w sporcie. Za taką właśnie 

uznała Urszulę Jankowską – przed laty za-

wodniczkę i trenerkę, od wielu lat pracującą 

w centralnych urzędach zarządzających 

polskim sportem, mocno zaangażowaną 

również w ruch Olimpiad Specjalnych.

FAIR PLAY
KLUB FAIR PLAY PKOl swoje doroczne na-

grody i wyróżnienia przyznał już po raz 49. 

Witając gości okolicznościowej cere- 

monii, przewodnicząca Klubu prof. Halina  

Zdebska-Biziewska przypomniała genezę 

nagrody, której pierwowzorem był tytuł 

„Dżentelmena Sportu” przyznany jeszcze 

w roku 1963 naszemu znakomitemu pięścia-

rzowi Zbigniewowi Pietrzykowskiemu. Pod-

kreśliła przy tym znaczenie dostrzegania 

postaw czystej gry we współczesnym spo-

rcie, zbyt często dotykanym różnymi nega-

tywnymi zjawiskami, jak: doping, przesadna 

komercjalizacja, ustawianie wyników itp. 

ZA „CZYN FAIR PLAY W ROKU 2015” uzna-

no ten, który był dziełem mistrzów Europy 

w rajdach samochodowych – Kajetana 

Kajetanowicza i jego pilota Jarosława Bara-

na. Podczas Rajdu Czech, widząc wypadek 

konkurencyjnej załogi, zatrzymali swój 

samochód, tracąc cenny czas i dopiero po 

upewnieniu się, że rywalom nic nie grozi 

– ruszyli w dalszą drogę. – To nic nadzwy-

czajnego – mówił po otrzymaniu trofeum 

popularny „Kajto” – inaczej nie umiałbym się 

zachować. 

W TEJ SAMEJ KATEGORII wyróżniony został 

15-letni biathlonista Karkonoszy Jelenia 

Góra – Dawid Woźniak. W czasie zawodów 

przerwał on walkę o zwycięstwo, by udzielić 

pomocy rywalowi, który chwilę wcześniej 

zasłabł na trasie. 

Czterem wybitnym postaciom polskiego 

sportu przyznano wyróżnienia za „wybitną 

karierę sportową i godne życie po jej za-

kończeniu”. To: Lech Koziejowski – 3-krot-

ny uczestnik IO i ich dwukrotny medalista 

(złoto, brąz), obecnie trener i nauczyciel WF, 

Zygfryd Kuchta – 2-krotny uczestnik IO, 

ich brązowy medalista, wieloletni kapitan 

reprezentacji piłkarzy ręcznych, potem 

ceniony trener, obecnie wiceprezes ZPRP, 

prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk – koszykarz-

-olimpijczyk, potem wybitny naukowiec, 

specjalizujący się w problematyce pra-

wa morskiego, oraz Tomasz Wójtowicz 

– 2-krotny uczestnik IO, członek drużyny 

siatkarzy, która najpierw zdobyła mistrzo-

stwo świata, a potem – olimpijskie, obecnie 

prywatny przedsiębiorca i komentator siat-

kówki w TV.

WYRÓŻNIENIA ZA ZASŁUGI NA RZECZ  

PROMOCJI WARTOŚCI CZYSTEJ GRY  

odebrali: doc. dr hab. prof. AWF Warszawa  

Andrzej Dąbrowski, wieloletni trener repre-

zentacji koszykarek i klubowej drużyny Wisły 

Kraków, przez lata prezes tego klubu Ludwik 

Miętta-Mikołajewicz, b. wojewoda święto-

krzyska, wspierająca imprezy promujące po-

stawy fair play Bożentyna Pałka-Koruba oraz 

wieloletnia dziennikarka sportowa Polskiego 

Radia, od 20 lat aktywna w działaniach Klubu 

Fair Play PKOl – red. Renata Susałko. 

POWYŻEJ:
Pamiątkowe 
zdjęcie laureatów 
i organizatorów 
uroczystości 
wręczenia nagród 
Klubu Fair Play PKOl

PONIŻEJ:
Mistrzowie 
Europy w rajdach 
samochodowych  
– Kajetan 
Kajetanowicz (z lewej) 
i Jarosław Baran  
– zostali nagrodzeni  
za „Czyn Fair Play  
w Roku 2015”

Postawa 
„czystej gry” 
powinna być 

w sporcie 
dostrzegana  
i doceniana  

JUŻ TYLE RAZY KLUB FAIR PLAY PKOl PRZYZNAŁ SWOJE WYRÓŻNIENIA

Pierwszym laureatem był pięściarz Zbigniew Pietrzykowski – prawdziwy „Dżentelmen Sportu”
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MŁODZI LITERACI 
NADESŁANO AŻ 245 PRAC (126 z gim- 

nazjów i 119 ze szkół podstawowych)  

na tegoroczny,  już 26. konkurs im. Jana  

Parandowskiego na opowiadania o tematy-

ce olimpijskiej. To cenione (także na forum 

międzynarodowym) przedsięwzięcie PKOl, 

wspierane przez Ministerstwo Sportu i Tury-

styki. Plonem konkursu jest co roku wydaw-

nictwo książkowe, prezentujące nagrodzone 

prace (7 z podstawówek i 12 z gimnazjów) 

oraz okolicznościowe spotkanie podsu-

mowujące konkurs. Tym razem odbyło się 

17 czerwca, a młodzi literaci oraz opiekujący 

się nimi nauczyciele z przejęciem odbierali 

dyplomy i nagrody rzeczowe. Fragmenty  

najciekawszych prac przeczytała  

przybyłym wierna konkursowi od lat  

aktorka Dorota Bierkowska. 

PEŁNĄ LISTĘ LAUREATÓW (honorowanych 

m.in. przez sekretarza generalnego PKOl 

Adama Krzesińskiego i kierującą Centrum 

Edukacji Olimpijskiej Grażynę Rabsztyn) 

zainteresowani znajdą na stronach interne-

towych PKOl (www.olimpijski.pl), a w tym 

miejscu chcielibyśmy przytoczyć jedynie 

ważne słowa ze wstępu do wspomnianego 

w tym przypadku z fikcji literackiej, chociaż 

nadal realia historyczne traktowane są jako 

elementy w układance tematycznej swo-

bodnie i bez należytej dbałości o szczegóły. 

Ważniejsza jest wiarygodność w stosunku 

do uczuć oraz ich znaczenie w przedstawia-

niu zdarzeń sportowych w taki sposób, aby 

zjednać uwagę i wzruszyć czytelników. (…) 

Dynamiczny i barwny obraz sportu widziany 

oczami dzieci i młodzieży ożywia nadzieja, 

że wzór boiska wpisany w system nowo-

czesnego wychowania sprawia, że w czasie 

lektury serce bije jak podczas biegu, a wzru-

szenie przenika w głąb duszy.  

wcześniej wydawnictwa, autorstwa  

dr. Krzysztofa Zuchory – poety, nauczyciela 

akademickiego, znawcy olimpizmu, od  

20 lat kierującego pracą jury konkursu.  

Oto co napisał o nagrodzonych w br. opowia-

daniach: – Pisane są przeważnie w formie 

pamiętnika lub reportażu. Autorzy rezygnują 

„W czasie 
lektury  

serce bije jak 
podczas biegu, 

a wzruszenie 
przenika  

w głąb duszy” 

POWYŻEJ:
Sekretarz generalny 
PKOl Adam Krzesiński 
i dyrektor Centrum 
Edukacji Olimpijskiej 
Grażyna Rabsztyn 
wręczali dyplomy 
laureatom XXVI 
Ogólnopolskiego  
Konkursu im. Jana 
Parandowskiego

OBOK:
Dla młodych  

literatów to był 
wyjątkowy dzień
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POCZĄTEK XXI WIEKU JEST OKRESEM WIELKIEGO ROZKWITU MUZEALNICTWA. POWSTAJE CORAZ WIĘCEJ PLACÓWEK 
ZAJMUJĄCYCH SIĘ NIE TYLKO SZTUKĄ, LECZ TAKŻE WIELOMA INNYMI DZIEDZINAMI ŻYCIA – W TYM SPORTEM.  
BODAJ NAJBARDZIEJ ZNANĄ INSTYTUCJĄ TEGO TYPU JEST MUZEUM OLIMPIJSKIE W LOZANNIE, KTÓREGO HISTORIA  
LICZY JUŻ PONAD STO LAT!

WIZYTA W MUZEUM OLIMPIJSKIM

WOKÓŁ SPORTU

TEKST: MICHAŁ POLAKOWSKI
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POWYŻEJ:
Architektoniczne 

nawiązania 
do początków 

olimpizmu towarzyszą 
zwiedzającym już  

od wejścia do muzeum 

OBOK:
Pierwsza  

historyczna  
flaga olimpijska 

pochodząca  
z 1914 roku

MUZEUM UTWORZONO W 1915 ROKU 

z inicjatywy ojca idei olimpizmu, wielo-

letniego prezydenta Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego (1896–1925)  

– barona Pierre’a de Coubertina. Już wów-

czas zaczęto gromadzić pamiątki działal-

ności młodego jeszcze ruchu olimpijskie-

go, ale dla zwiedzających udostępniono 

je dopiero niemal dwie dekady później, 

w 1934 roku. Od momentu powstania 

przez wiele lat muzeum usytuowane  

było w willi Mon Repos, w samym sercu 

Lozanny. Z biegiem czasu w MKOl dojrze-

wała jednak myśl o nadaniu tej instytucji 

poważniejszej rangi, co w dotychczasowej, 

skromnej jak na warunki wystawiennicze 

przestrzeni, było niemożliwe.

U PROGU NOWEGO STULECIA muzeum 

przeszło więc rewolucyjne zmiany i otrzy-

mało nową siedzibę, otwartą uroczyście 

w 1993 roku przez ówczesnego prezydenta 

MKOl Juana Antonio Samarancha. Bu-

dynek, malowniczo położony w dzielnicy 

Ouchy nad brzegiem Jeziora Genewskie-

go, zaprojektowali Meksykanin Pedro 

Ramírez Vázquez i Szwajcar Jean-Pierre 

Cahen. Otacza go Park Olimpijski, w któ-

rym znajduje się blisko 50 rzeźb, w tym 

„Corazza” Igora Mitoraja. Znad brzegu 

Jeziora Genewskiego do muzeum prowa-

dzi kilkadziesiąt stopni, na których wyryto 

nazwiska wszystkich osób zapalających 

znicz olimpijski podczas ceremonii otwar-

cia kolejnych igrzysk. 

UTWORZENIE „NOWEGO” MUZEUM 

OLIMPIJSKIEGO okazało się strzałem 

w dziesiątkę. W roku 1995 Europejskie  

Połączenie historii  
i współczesności 

plus spojrzenie  
w przyszłość to klucz 
do sukcesu placówki 

w Lozannie 
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Forum Muzealne (EMF) nagrodziło placów-

kę tytułem Europejskiego Muzeum Roku, 

a liczba zwiedzających stale rosła. Po 

niemal dwóch dekadach uznano jednak, 

że ekspozycja stała wymaga gruntownej 

przebudowy, by – jak podkreśla dyrektor 

Francis Gabet – w pełni sprostać wymaga-

niom XXI-wiecznego muzealnictwa.  

Po trwających 23 miesiące pracach pierwsi 

goście odwiedzili placówkę na przełomie 

2013 i 2014 roku.

OBECNIE NA POWIERZCHNI 3000 M2 

ponad 1500 memorabiliów związanych 

z historią ruchu olimpijskiego współegzy-

stuje z najnowocześniejszą technologią 
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multimedialną. Udostępnione publiczności 

zbiory stanowią jednak zaledwie niewielką 

część całej imponującej kolekcji, na którą 

składa się 75 tysięcy muzealiów, 500 tysię-

cy zdjęć, 40 tysięcy godzin nagrań wideo 

i 15 tysięcy godzin nagrań audio oraz… kilo-

metr bieżący dokumentów historycznych. 

EKSPOZYCJĘ STAŁĄ PODZIELONO  

NA TRZY CZĘŚCI – każda zajmuje jeden po-

ziom. Pierwsza z nich, zatytułowana „Olym-

pic World”, przybliża historię ruchu olimpij-

skiego, przyświecającą mu ideę oraz zmiany, 

których przez lata doświadczał. Odwołuje 

OBOK:
Jak widać  
na „linii czasu” , choć 
przed nami sportowe 
święto w Rio de 
Janeiro, to w Lozannie 
już myśli się o kolej-
nych igrzyskach... 
A w gablocie 
„przypomnienie”,  
że Thomas Bach, 
obecny przewod-
niczący Międzynaro- 
dowego Komitetu 
Olimpijskiego, był 
cenionym szermie-
rzem. Podczas igrzysk 
w Montrealu wraz  
z drużyną zdobył  
złoty medal we florecie

OBOK:
Jak wyglądały medale 
poszczególnych 
igrzysk olimpijskich? 
Szwajcarskie  
muzeum poprzez  
ich prezentację zabiera 
zwiedzających  
w swoistą podróż  
w czasie 

PONIŻEJ:
Swoje miejsce  
w olimpijskim 
panteonie ma legenda 
polskiej lekkoatletyki  
– Irena Szewińska

się oczywiście także do antycznych korze-

ni – wchodzącego do muzeum gościa wita 

wirtualny posąg Zeusa Olimpijskiego oraz 

część poświęcona dziedzictwu greckich 

igrzysk. Obok antycznych waz i posągów 

znajdują się multimedialna makieta Olimpii 

oraz ekrany, na których można obejrzeć 

inscenizacje rozgrywanych przed wiekami 

konkurencji. Dalsze części zapoznają zwie-

dzającego z sylwetką barona Pierre’a de 

Coubertina, a także z symbolami i obiektami 

olimpijskimi. Są tu m.in.: pierwsza historycz-

na flaga z pięcioma kołami (1914), pochodnie 

ze wszystkich dotychczasowych sztafet 

z olimpijskim ogniem, maskotki olimpijskie 

czy makiety stadionów i hal.  

Na wielkich ekranach wyświetlane są  

fragmenty ceremonii otwarcia igrzysk. 

CZĘŚĆ DRUGA, „THE OLYMPIC GAMES”, 

poświęcona jest całkowicie rywalizacji spor-

towej. Znajdują się tu sprzęt i ubiory wybit-

nych zawodników, zarówno z letnich i zimo-

wych igrzysk olimpijskich, jak i paraolimpiad 

czy igrzysk młodzieżowych – w sumie  

to kilkaset eksponatów. Wśród pamiątek  

takich legend, jak Jesse Owens, Emil Záto-

pek, Siergiej Bubka, Michael Johnson czy 

Michael Phelps, są także polskie akcenty  

– to kolce Ireny Szewińskiej oraz buty  

i numer startowy Roberta Korzeniowskiego. 

Całość uzupełniają ekrany z nagraniami 

pamiętnych olimpijskich występów, a także 

panele pozwalające porównać dyscypliny 

obecne w programie kolejnych letnich  

i zimowych igrzysk.

OSTATNI, NAJBARDZIEJ INTERAKTYWNY 

FRAGMENT WYSTAWY, „The Olympic  

Spirit”, pozwala przyjrzeć się bliżej wielo-

kulturowej atmosferze wioski olimpijskiej, 

a także przygotowaniom zawodników  

do startu. Można tu spróbować swoich sił na 

symulatorze biathlonu, sprawdzić na spe-

cjalnym urządzeniu refleks, popracować nad 

koncentracją podczas krótkiego treningu 

mentalnego. Przedstawiono również wpływ 

technologii na sport, np. poprzez porównanie 

materiałów, z których w ciągu dekad kon-

struowano tyczki czy prezentację różnych 

rodzajów butów używanych w poszczegól-

nych konkurencjach lekkoatletycznych. 

Trasa zwiedzania kończy się przy gablocie, 



w której zgromadzono medale  

ze wszystkich dotychczasowych letnich  

i zimowych igrzysk olimpijskich, począwszy 

od tych z roku 1896.

MUZEUM DYSPONUJE TAKŻE SALĄ 

EKSPOZYCJI CZASOWYCH, które najczę-

ściej poświęcone są krajowi goszczącemu 

najbliższe igrzyska. Obecnie, od lutego  

do końca września 2016 roku, prezentowana 

jest wystawa „Destination Rio”, na której 

przedstawiono społeczeństwo, kulturę  

oraz sportowe tradycje Rio de Janeiro  

i Brazylii. Po ponad dwudziestu latach dzia-

łalności w nowej siedzibie Muzeum Olimpij-

skie ugruntowało pozycję piątej najpopular-

niejszej atrakcji turystycznej całej Szwajcarii 

i drugiego co do frekwencji muzeum, po Ver-

kehrshaus der Schweiz w Lucernie. Rocznie 

odwiedza je 300 tysięcy gości, w tym dwie 

trzecie z zagranicy. Bez wątpienia jest to 

obowiązkowy punkt na turystycznym szlaku 

wszystkich zainteresowanych historią i te-

raźniejszością ruchu olimpijskiego. 

PONIŻEJ:
Numer startowy  
z igrzysk w Sydney  
z pewnością 
rozpoznają 
fani Roberta 
Korzeniowskiego.  
W muzeum w Lozannie 
znajdują się również 
jego buty







W ZWIĄZKU ZE STALE ROSNĄCĄ 

LICZBĄ KONKURENCJI trafiających 

do programu olimpijskiej rywalizacji, 

jak również pojawieniem się niezwykle 

groźnego zjawiska w postaci dopingu oraz 

komercjalizacji sportu zaczęło powstawać 

coraz więcej problemów prawnych właśnie 

w czasie rozgrywania igrzysk. Trzeba 

pamiętać, że Karta Olimpijska MKOl 

(Olympic Charter) w art. 61 pkt 2  

stanowi, że wszystkie sprawy powstałe  

na igrzyskach olimpijskich lub w związku 

z igrzyskami powinny być kierowane 

wyłącznie do Sądu Arbitrażowego  

do Spraw Sportu przy MKOl (CAS), w celu 

rozstrzygania ich zgodnie z Kodeksem 

Arbitrażu Sportowego. W związku 

z powyższym, na czas trwania każdych 

kolejnych igrzysk powoływana jest  

tzw. „Ad Hoc Division” (Komisja Doraźna). 

PO RAZ PIERWSZY POWOŁANO JĄ 

NA IGRZYSKA XXVI OLIMPIADY 

W ATLANCIE w 1996 roku, a dwa 

lata potem na XVIII Zimowe Igrzyska 

w Nagano. Od tej pory komisje takie 

działają już na każdych letnich i zimowych 

igrzyskach. W Nagano miałam zaszczyt  

być członkiem takiej Komisji Doraźnej,  

co nadal wspominam z dużą satysfakcją. 

Dla Komisji Doraźnej opracowana jest 

specjalna procedura dotycząca zasad 

postępowania przy orzekaniu w sprawach 

poddanych do rozstrzygnięcia, oczywiście 

dostosowana do specyfiki igrzysk. 

Dlatego na przykład wniosek składany 

przez podmiot wszczynający sprawę 

powinien zawierać opis stanu faktycznego 

i argumenty prawne, na których wniosek 

jest oparty, prośbę o uwolnienie  

od zarzutów, jak również o zawieszenie  

mocy kwestionowanej decyzji.  

Wszelkie pisma powinny być sporządzone 

w języku angielskim lub francuskim. 

Niezwłocznie po wpłynięciu takiego 

wniosku przewodniczący Komisji 

Doraźnej powołuje Zespół Orzekający 

składający się z trzech arbitrów (z listy 

arbitrów utworzonej na dane igrzyska). 

Ci zobowiązani są ujawnić niezwłocznie 

fakt istnienia jakichkolwiek okoliczności, 

które mogłyby wskazywać na brak 

ich niezależności lub bezstronności. 

W takiej sytuacji arbiter powinien się 

sam wyłączyć, ale może również zostać 

wyłączony na wniosek strony, złożony 

niezwłocznie po dowiedzeniu się 

o przyczynie będącej podstawą takiego 

wyłączenia. Postępowanie przed Zespołem 

Orzekającym jest precyzyjnie uregulowane. 

MARIA ZUCHOWICZ
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JUŻ PRZESZŁO 20 LAT TEMU ÓWCZESNY PREZYDENT 
MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO  
JUAN ANTONIO SAMARANCH ZWRÓCIŁ UWAGĘ NA FAKT,  
ŻE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE JAKO IMPREZA SPORTOWA 
O NAJWYŻSZEJ RANDZE WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNYCH REGULACJI 
PRAWNYCH, KTÓRE ZAPEWNIŁYBY MOŻLIWOŚĆ ROZSTRZYGANIA 
SPORÓW PRAWNYCH POWSTAŁYCH W CZASIE ICH TRWANIA

KOMISJA DO…  
ZADAŃ SPECJALNYCH

JUAN ANTONIO SAMARANCH

 Ten hiszpański działacz sportowy i dyplomata był przewod-
niczącym  Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w latach 
1980–2001. Zastąpił na tym stanowisku Irlandczyka Michaela Kil-
lanina. W 1994 roku Samaranch został odznaczony Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
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MARIA ZUCHOWICZ 
Prawnik, międzynarodowy 
sędzia łyżwiarstwa 
figurowego

Wszelkie zarzuty dotyczące braku 

jurysdykcji Zespołu muszą być zgłoszone 

jak najszybciej, nie później jednak  

niż z momentem rozpoczęcia rozprawy.  

Muszą być przy tym przestrzegane interesy 

stron, które mają prawo do przesłuchania, 

zgłoszenia świadków i innych niezbędnych 

dla rozstrzygnięcia sprawy dowodów, 

a równocześnie musi być brany pod 

uwagę specyficzny dla procedury doraźnej 

przymus szybkości w rozstrzyganiu sprawy. 

Termin rozprawy powinien być wyznaczony 

jak najprędzej, a postępowanie powinno 

być kontynuowane nawet wtedy, gdy jedna 

ze stron (lub obie) nie stawi się na rozprawę. 

Zespół Orzekający powinien wydać 

orzeczenie w ciągu 24 godzin (!) od złożenia 

wniosku przez stronę wszczynającą 

postępowanie. Tylko w wyjątkowych 

okolicznościach, gdy istnieje naprawdę 

ważna przyczyna, ograniczenie  

w czasie może zostać przedłużone.  

Decyzje Zespołu są podejmowane 

większością głosów, a w przypadku  

braku większości rozstrzygający głos  

ma przewodniczący Zespołu Orzekającego. 

Orzeczenia wydane są wraz z krótkimi 

uzasadnieniami w formie pisemnej, a strony 

są niezwłocznie powiadamiane o ich treści. 

Orzeczenie staje się prawomocne  

po otrzymaniu go przez stronę. 

Biorąc pod uwagę okoliczności, charakter 

i stan faktyczny sprawy oraz zakres 

problemów prawnych, Zespół Orzekający 

może skierować sprawę do rozpoznania 

przez CAS w trybie zwykłym. Może  

również wydać orzeczenie częściowe, 

kierując nierozstrzygniętą część sprawy  

do trybu zwykłego. 

WPROWADZENIE KOMISJI DORAŹNYCH 

na igrzyskach olimpijskich ocenione 

zostało przez świat sportu bardzo 

pozytywnie. W związku z tym, w wyniku 

Świat sportu  
pozytywnie ocenił 

wprowadzenie  
Komisji Doraźnych  

na igrzyskach 
olimpijskich
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porozumienia pomiędzy CAS i FIFA, 

takie komisje powoływane są również 

do rozstrzygania spraw w czasie finałów 

mistrzostw Europy i mistrzostw świata 

w piłce nożnej, a takie turnieje trwają  

około miesiąca i są rozgrywane w wielu 

miastach, nawet w różnych krajach.  

Warto zwrócić tu uwagę na fakt,  

że w porównaniu z sytuacją przy igrzyskach 

– w przypadku FIFA World Cup i turnieju 

EURO – w przepisach dotyczących  

Komisji Doraźnej wprowadzono pewne 

istotne zmiany. Różnice polegają  

m.in. na tym, że limit czasu wyznaczony 

do rozstrzygnięcia sprawy wynosi 

48 godzin (a nie 24), arbitrzy zaś nie 

muszą przebywać cały czas w miejscu 

rozgrywek, a jedynie powinni „czuwać” 

– być w każdej chwili przygotowani na 

wezwanie do niezwłocznego stawienia 

się w miejscowości, gdzie ma się odbywać 

rozprawa. Tak to się też dzieje podczas 

tegorocznych finałów piłkarskich 

mistrzostw Europy rozgrywanych  

na francuskich stadionach.

JAK WYKAZAŁA DOTYCHCZASOWA 

PRAKTYKA, Komisje Doraźne wydają 

wiele interesujących orzeczeń,  

które w sumie mają pozytywny  

wpływ na wszelkie dalsze regulacje 

zagadnień prawnych w sporcie.  

POWYŻEJ:
Siedziba CAS  
w Lozannie



W 1996 ROKU RODZINA OLIMPIJSKA UROCZYŚCIE 
ŚWIĘTOWAŁA STULECIE NOWOŻYTNYCH 
IGRZYSK. ORGANIZOWANA W ATLANCIE 
IMPREZA MIAŁA ZAPISAĆ SIĘ W ANNAŁACH JAKO 
ABSOLUTNIE WYJĄTKOWA. I TAKĄ WŁAŚNIE SIĘ 
OKAZAŁA – PRZYNAJMNIEJ DLA POLAKÓW. 
BIAŁO-CZERWONI SPRAWILI KIBICOM MIŁĄ 
NIESPODZIANKĘ I NAWIĄZALI DO NAJLEPSZYCH 
W HISTORII WYSTĘPÓW Z LAT 60. ORAZ 70.

OBOK:
Zapaśnik  

Ryszard Wolny  
na 24 godziny przed 

zamknięciem składu 
kadry nie był pewien, 

czy się w niej znajdzie. 
Nie przeszkodziło  
mu to w zdobyciu 

złotego medalu

WSPANIAŁE 
STULECIE

Z KART HISTORII

nej zawodniczki Śląska Wrocław. W Bar-

celonie w dwóch konkurencjach odpadła 

w eliminacjach. Występ w Atlancie, mimo 

coraz lepszych wyników w kolejnych sezo-

nach, nie był jednak pewny. Kilka miesięcy 

przed igrzyskami Mauer urodziła córeczkę 

i forma była wielką niewiadomą. Ta oka-

zała się na szczęście doskonała. Oprócz 

złota pani Renia wywalczyła także brąz 

w konkurencji karabinu małokalibrowego 

w trzech postawach. W ciągu kilku dni 
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TEKST: MICHAŁ POLAKOWSKI
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TAK UDANEGO STARTU TRUDNO BYŁO 

OCZEKIWAĆ. Połowa lat 90. to niełatwy 

czas dla polskiego sportu. Po przemia-

nach ustrojowych wiele klubów, straciw-

szy państwowy mecenat, z trudem  

odnajdowało się w nowych realiach  

finansowych, niemało innych upadło.  

Na dodatek już w Stanach Zjednoczo-

nych na naszą ekipę spadł bolesny cios. 

Podczas ceremonii otwarcia zmarł nagle 

szef misji olimpijskiej, wiceprezes PKOl 

Eugeniusz Pietrasik. Jednak na przekór 

tym trudnościom Polacy spisali się zna-

komicie. Medali zdobyli wprawdzie o dwa 

mniej niż cztery lata wcześniej w Barcelo-

nie, bo 17, ale za to aż 7 z nich było złotego 

koloru. Podobny sukces udało się w prze-

szłości osiągnąć tylko trzykrotnie – w To-

kio (1964), Monachium (1972) i Montrealu 

(1976).  Nawet wówczas jednak nie zda-

rzyło się, by Polska otwierała klasyfikację 

medalową – a tak właśnie działo się przez 

pierwsze trzy dni amerykańskich igrzysk! 

Oczywiście utrzymanie tej pozycji do 

końca było niemożliwe, ale ostatecznie 

całe igrzyska zakończyliśmy tuż za czo-

łową dziesiątką, na jedenastej pozycji. 

Z pewnością dużo byśmy dali,  

by taki wynik powtórzył się w Rio... 

DWADZIEŚCIA LAT TEMU już pierwsza 

konkurencja była „nasza”. Na strzelnicy 

zażarta walka w konkurencji karabinu 

pneumatycznego trwała do ostatniej próby. 

Prowadzącej Niemce Petrze Horneber  

do zwycięstwa wystarczał wynik powyżej 

9 pkt, ale trafiła tylko za 8,8. Otworzyła się 

szansa przed Renatą Mauer i... Polka uzy-

skała 10,7 pkt – prawie maksymalny wynik! 

Wywalczyła złoto, z przewagą zaledwie 

0,2 pkt. Był to drugi olimpijski występ drob-



POWYŻEJ:
Wcześniej niewielu 

kibiców znało Renatę 
Mauer. Po  sukcesach 

w  Atlancie stała się 
jedną z największych 

gwiazd polskiego 
sportu

OBOK:
Paweł Nastula  

w półfinale był o krok 
od porażki,  jednak  

ostatkiem sił  wykonał 
rzut, który dał mu 
zwycięstwo. Finał 

okazał się przy tym 
formalnością...

OBOK:
Andrzej Wroński  
– złoty medalista  
w zapasach  
w stylu klasycznym 

z zawodniczki znanej garstce osób stała 

się jedną z największych gwiazd polskiego 

sportu. Tę reputację potwierdziła również 

cztery lata później w Sydney, gdzie ponow-

nie została mistrzynią olimpijską (karabin 

małokalibrowy z trzech postaw). 

WRÓĆMY JEDNAK DO ATLANTY.  

Drugi dzień igrzysk przyniósł nam  

aż 3 złote medale. W podobnie dramatycz-

nych okolicznościach jak Renata Mauer 

sukces osiągnął judoka Paweł Nastula 

(kat. 95 kg). Od początku turnieju pewnie 

kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa,  

Na igrzyskach  
w Atlancie 

reprezentanci 
Polski zdobyli  

17 medali:  
7 złotych,   

5 srebrnych  
i 5 brązowych
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ale w półfinale, w walce z mistrzem z Seulu, 

Brazylijczykiem Aurélio  Miguelem, był już 

o krok od porażki – na 20 s przed końcem 

przegrywał na punkty. Ostatkiem sił wy-

konał jednak rzut, zaliczony przez sędziów 

jako waza-ari i nagle z przegranego stał 

się zwycięzcą. Finałowe starcie z Koreań-

czykiem Kimem Min-Soo okazało się już 

znacznie łatwiejsze – Polak wygrał przed 

czasem, w ciągu 90 sekund, i powtórzył 

sukcesy Waldemara Legienia. „Nastek”, 

podobnie jak Mauer, również olimpijski 

debiut zaliczył w Barcelonie i także wrócił 

z Hiszpanii z niedosytem – zajął piąte miej-

sce. Później stale piął się w górę i między 

1994 a 1997 rokiem był niepokonany.  

Został w tym czasie mistrzem Europy, 

świata i – co najważniejsze – olimpijskim.

TEGO SAMEGO DNIA na najwyższym 

stopniu podium stanęli zapaśnicy stylu kla-

sycznego Andrzej Wroński (kat. 100 kg; jego 

karierę przybliżyliśmy w jednym z poprzed-

nich numerów „Magazynu Olimpijskiego”) 

oraz Ryszard Wolny (kat. 68 kg), który 

jeszcze na 24 godziny przed zamknięciem 

oficjalnej kadry nie był pewny, czy się w niej 

znajdzie. Obecny w reprezentacji już blisko 

dekadę, ze złotem ME (1989) i dwoma olim-

pijskimi startami, przed Atlantą nie impo-

nował. Na europejskim czempionacie był 

dopiero 12. i nie wywalczył kwalifikacji.  

Na szczęście światowa federacja przyznała 

mu w ostatniej chwili dziką kartę, a on z for-

mą trafił idealnie na igrzyska. Już w pierw-

szej rundzie los zetknął go z bardzo niewy-

godnym rywalem, Węgrem Attilą Repką, 

obrońcą tytułu z Barcelony, którego styl zu-

pełnie Polakowi nie odpowiadał. A jednak 

nieco niespodziewanie to Wolny zwyciężył 

i jak burza, bez straty punktu w kolejnych 

starciach, doszedł do finału. Tam czekał już 

Francuz Ghani Yalouz, któremu raciborza-

nin chciał zrewanżować się za porażkę  
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na ME sprzed roku. Walkę rozegrał perfek-

cyjnie – znów nie pozwolił rywalowi zdobyć 

choćby punktu i mógł wykonać słynne 

triumfalne salto. To był szczyt jego kariery 

– choć później startował jeszcze w Sydney 

i Atenach, do formy z 1996 roku nie potrafił 

już nawiązać.

KILKANAŚCIE GODZIN PO SUKCESIE 

WOLNEGO jego wyczyn skopiował Włodzi-

mierz Zawadzki (kat. 62 kg). On nie musiał 

do ostatnich chwil drżeć o bilet do Atlanty, 

a jego cykl przygotowań był niemal mo-

delowy – budował szczyt formy kolejnymi 

startami, a w sezonie przedolimpijskim 

został mistrzem Europy i wicemistrzem 

świata. Na igrzyskach pewnie przechodził 

kolejne rundy, a w finale – tak jak Wolny 

– trafił na przeciwnika, z którym miał do 

wyrównania rachunki. To właśnie Kubań-

czyk Delis Marek pokonał go przed cztere-

ma laty w Barcelonie i pozbawił brązowego 

medalu. Tym razem górą był Polak, który 

objąwszy prowadzenie, w końcówce umie-

jętnie go bronił. Ogromna wytrzymałość 

i siła w ostatnich fragmentach walki były 

przez całą karierę jego znakami rozpo-

znawczymi. Polskie zapasy klasyczne 

święciły w Atlancie czas wielkiego triumfu 

– do trzech złotych medali doszły jeszcze: 

srebro Jacka Fafińskiego (kat. 90 kg) i brąz 

Józefa Tracza (kat. 74 kg). 

ZAPASY JUŻ WCZEŚNIEJ MIAŁY W POL-

SCE TRADYCJĘ SUKCESÓW, tymczasem 

Mateusz Kusznierewicz musiał w swojej 

dyscyplinie dopiero przecierać medalowe 

szlaki, bo nasi żeglarze nigdy na podium 

igrzysk nie stali. Kusznierewicz dokonał 

tego już w olimpijskim debiucie, w wieku 

zaledwie 21 lat, na dodatek w najbardziej 

prestiżowej klasie – Finn. Rozpoczął  

„spokojnie”, od dziesiątej lokaty w pierw-

szym wyścigu, ale z każdym kolejnym się 

rozkręcał, by po półmetku rywalizacji wejść 

na poziom nieosiągalny dla rywali – wygrał 

trzykrotnie, raz był drugi i objąwszy pro-

wadzenie po ósmym wyścigu, już go nie 

oddał. Był to początek jego triumfalnego 

marszu przez żeglarski świat – w kolejnych 

latach zdobył nie tylko drugi medal olimpij-

ski (brąz w Atenach), lecz także kilkanaście 

medali mistrzostw świata i Europy, w tym 

sześć złotych. W 1999 roku, jako jedyny 

Polak, otrzymał prestiżowy tytuł Żeglarza 

Roku przyznawany przez Międzynarodową 

Federację Żeglarską. 

PODOBNĄ POZYCJĄ W ŚWIATOWEJ  

LEKKOATLETYCE mógł pochwalić się  

Robert Korzeniowski – żywa legenda cho-

du sportowego. Dziś być może nie wszyscy 

pamiętają, że przed igrzyskami w Atlancie 

„Korzeń” myślał nawet o zakończeniu 

kariery. Kilkakrotnie „zdejmowano” go 

przecież z trasy podczas imprez mistrzow-

skich, w tym na igrzyskach w Barcelonie, 

tuż przed metą, gdy szedł po srebrny me-

dal… Później dyskwalifikacje powtórzyły 

się na MŚ i ME. Zła passa zakończyła się 

na szczęście w samą porę – krótko przed 

POWYŻEJ:
Włodzimierz Zawadzki 

wyrównał w USA 
barcelońskie rachunki  

z Kubańczykiem 
Delisem Markiem

OBOK:
Mateusz 

Kusznierewicz  
w Atlancie przetarł 

swoim kolegom  
i koleżankom po fachu 

medalowy szlak

W plebiscycie  
„Przeglądu 

Sportowego” 
mistrzowie  

z Atlanty zajęli  
7 czołowych 

miejsc



Atlantą. W 1995 roku na MŚ w Göteborgu 

zdobył brąz na dystansie 50 km – swój 

pierwszy medal na otwartym stadionie i jed-

nocześnie ostatni… inny niż złoty. W Atlan-

cie okazał się najlepszy na „pięćdziesiątce” 

i od tej pory dokonał rzeczy niemal niemoż-

liwych. Wywalczył w sumie cztery tytuły 

mistrza olimpijskiego, najwięcej spośród 

Polaków. Jako jedyny w historii obronił (i to 

dwukrotnie) złoto na najdłuższym dystansie 

i jako jedyny wygrał zarówno na trasie 20-, 

jak i 50-kilometrowej podczas tych samych 

igrzysk, w Sydney. Na dodatek trzykrotnie 

był mistrzem świata i dwukrotnie mistrzem 

Europy. Niewielu było takich zawodników 

w całej historii lekkiej atletyki.

ZNAKOMITY WYSTĘP OLIMPIJCZYKÓW 

ODBIŁ SIĘ W POLSCE SZEROKIM ECHEM 

– dość przypomnieć, że w dorocznym ple-

biscycie „Przeglądu Sportowego” nasi mi-

strzowie w komplecie zajęli siedem czoło-

wych miejsc. Wygrała Renata Mauer, przed 

Pawłem Nastulą i Andrzejem Wrońskim. 

OBOK:
Przed igrzyskami 
w Atlancie Robert 

Korzeniowski myślał 
nawet o zakończeniu 
kariery. Na szczęście  

tego nie zrobił  
i poszedł po...  

złoty medal

DORA METAL ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków, tel.: 67 255 20 40  
www.grupadorametal.pl

PRODUCENT PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH



STADION OLIMPIJSKI – SYMBOL MIASTA. JAKO FORMA ARCHITEKTONICZNA KSZTAŁTUJE PRZESTRZEŃ  
MIASTA TAKŻE W SENSIE SPOŁECZNYM. W 1896 ROKU INICJATOR NOWOŻYTNYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH  
PIERRE DE COUBERTIN POWIEDZIAŁ „WIEK XIX OBUDZIŁ POWSZECHNY APETYT NA SPORT. SPORTOWCY  
Z RÓŻNYCH KRAJÓW MUSIELI WIĘC ZACZĄĆ SPOTYKAĆ SIĘ NA WSPÓLNEJ ZIEMI”

„ŚWIĄTYNIE” IGRZYSK 

Z KART HISTORII

ła do naczynia z czasów Dynastii Yin (archi-

tekt Kim Swoo Ge), był obrazem spójności 

funkcji, formy i harmonii z przyrodą. Na prze-

łomie XX i XXI wieku takie rozwiązania to już 

powszechność, a to dzięki rekomendacjom 

MKOl, zabiegającego, by sport i jego obiekty 

służyły obywatelom. Pierre de Coubertin 

podkreślał, iż stadion powinien być godny 

i wspaniały, wyrażać charakter sportowy i ar-

tystyczny, a „jego sylwetka z daleka powinna 

mówić o jego przeznaczeniu”. Stadion olim-

pijski dzięki owalnemu kształtowi podkreśla 

egalitaryzm sportu i narodów, zjednoczenie 

przestrzeni ciała (ziemia) i ducha (niebo), 
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W SENSIE SYMBOLICZNYM TĄ ZIEMIĄ 

JEST STADION OLIMPIJSKI, którego  

nazwa, jak i samych igrzysk, odwołuje się  

do starożytnej Olimpii. Tam zaś stadionem 

nazywano odległość 192 m i 27 cm. Stadion 

znajdował się poza Altis – świętym gajem, 

w którym zawodnicy do igrzysk się przygo-

towywali. Gdy nastał ich czas, przez ciemny, 

kamienny, chłodny tunel z napisem „poznaj 

samego siebie” wychodzili na rozgrzany 

słońcem piaszczysty plac. Stadion był  

miejscem, na którym poprzez zmaganie 

prezentowali swoją doskonałość, piękno 

duchowe i szlachetność. 

O STADIONIE OLIMPIJSKIM mówi się 

„obiekt sportowy” – przeznaczony dla sportu 

ze względu na swoją funkcję – ale to także 

architektoniczna forma kształtowania prze-

strzeni miasta. W architekturze olimpijskiej 

dominowały różne nurty: klasyczny (stadion 

panatenajski), później modernistyczny  

(Monachium 1972) czy też organiczny, jak 

„Ptasie gniazdo” (Pekin 2008). Po raz pierw-

szy kompleksowe podejście i intuicyjną re-

alizację wizji Coubertina – połączenie tradycji 

ze współczesnością – zrealizowano w Seulu 

w roku 1988. Olimpijski kompleks wraz ze 

stadionem, którego architektura nawiązywa-



POWYŻEJ:
Berlin

OBOK:
Amsterdam

OBOK:
Melbourne

OBOK:
Moskwa

NA STRONIE  
LEWEJ:
Sydney

a dzięki wysokim trybunom i zewnętrznym 

fasadom oddziela widowisko i emocje  

od prozy życia, podkreślając uczestnictwo 

w zrytualizowanym wydarzeniu. Ponadto 

owalna bieżnia ma swoje reminiscencje 

w przeszłości, ale jest przecież metaforą 

dążenia do doskonałości, takiego, które 

w zasadzie jest nieskończone. Jeśli dodamy, 

że wszystkie biegi odbywają się w lewą 

stronę, zgodnie z ruchem obrotowym Ziemi, 

zauważmy, że staje się to uczestnictwem 

w uniwersum świata. 

STADION PANATENAJSKI, na którym 

odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska 

olimpijskie (Ateny 1896), został zbudowany 

na naturalnym terenie, pomiędzy dwoma 

wzgórzami, w IV wieku p.n.e. Zniszczony 

upływem czasu, w XIX wieku znalazł inwe-

stora Georgiosa Averoffa, którego filantropia 

pozwoliła przywrócić blask białego marmuru 

według kryteriów archeologicznych z epoki 

grecko-rzymskiej. Współcześnie stadion ten 

ma formę otwartą wobec miasta i staje się 

integralną jego częścią. 

STADION IGRZYSK W SZTOKHOLMIE (1912) 

od swojej północnej strony ma sukiennice, 

zabudowę warowną oraz budynek ratusza, 

co czyni go, poprzez to urbanistyczne odnie-

sienie, miejskim rynkiem. Jest to jednocze-

śnie najmniejszy stadion olimpijski – tylko 

na 15 000 widzów. Był on świadkiem  

aż 83 rekordów świata w lekkoatletyce. 

W LONDYNIE IGRZYSKA ODBYWAŁY SIĘ 

(na trzech różnych stadionach) w latach: 
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1908, 1948 i 2012. Pierwsza arena to wielki 

funkcjonalny obiekt White City, druga  

– Wembley – zbudowany w 1923 roku sta-

dion głównie piłkarski, lecz wykorzystywany 

także do wyścigów chartów, hokeja na 

trawie, wyścigów samochodowych, centrum 

życia sportowego i towarzyskiego w Anglii. 

Wreszcie stadion trzeci – stadion w Parku 

Olimpijskim igrzysk 2012. Każdy z nich 

otwiera inną księgę światowego sportu. 

Stalowa konstrukcja White City była za-

powiedzią nowoczesnej architektury sta-

dionowej. Wzniesiony ze stali i szkła, pod 

względem formy wybijał się z historycyzmu 

Londynu. Choć był nowoczesny, jeszcze 

wybrzmiewała w nim tradycja wyścigów 

konnych w Anglii (estetyka częściowego 

zadaszenia trybun). Stadion był pojemny, 

znaleziono na nim nawet rozwiązanie 

dla pływaków. Na White City zbudowano 

100-metrowy zbiornik z wodą, nieogrze-

waną i niefiltrowaną, w którym rywalizowali 

pływacy oraz skoczkowie do wody. 

Wembley, zanim na dobre w 1963 roku prze-

budowano go na „świątynię futbolu”, był czy-

stą konstrukcją o statycznych proporcjach, 

a wieże Twin Towers do 2003 roku były sym-

bolem rozpoznawanym na całym świecie. 

Na Wembley odbyły się pierwsze igrzyska 

po II wojnie światowej. Płomień olimpijski 

przybył na stadion w sztafecie pod hasłem 

solidarności i pokoju. Podczas ceremonii 

wypuszczono 2500 białych gołębi. Pojawiło 

się także odwołanie do słów, że „w życiu nie 

jest ważny triumf, lecz walka; istotną rzeczą 
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jest nie zwyciężać, lecz umieć szlachetnie 

walczyć” wypowiedzianych co prawda  

40 lat wcześniej przez Coubertina, ale kon-

stytuujących wartości olimpijskie do dziś. 

Stadion Londynu 2012, zlokalizowany w Par-

ku Olimpijskim, to konstrukcja urbanistyczna 

w takim sensie, że w pierwszej kolejności słu-

ży społeczeństwu. Sen Coubertina o „nowo-

żytnej Olimpii” – grupie budynków wielkich, 

wspaniałych dla różnych sportów, których 

„przestrzeń i zabudowa daje efekt olimpijski”, 

został przez organizatorów spełniony. 

– ARCHITEKCI POWINNI TROSZCZYĆ SIĘ 

O „OLIMPIJSKOŚĆ” swoich projektów  

– mówił Coubertin. Roger Taillibert to ar-

chitekt stadionu w Montrealu w 1976 roku, 

który nawet po upływie 40 lat jest symbolem 

miasta. Organiczno-modernistyczna forma 

jest spójna z rozwijającą się technologią 

w sporcie i stylem życia Zachodu. Montreal 

to rozwinięcie idei monachijskiego stadionu 

na szkieletowej konstrukcji – miała ona ze-

rwać z faszystowskim monumentalizmem 

Berlina z 1936 roku Otto Frei, który opracował 

namiotowe zadaszenie stadionu w 1972 roku, 

podkreślił w ten sposób ewolucję sportu, któ-

ry już jest nie tylko organicznym wysiłkiem 

sportowca, lecz staje się systemem działań. 

W AMERYCE POŁUDNIOWEJ piłka nożna 

jest religią, stadiony piłkarskie – miejscem 

ludycznych przeżyć. Idea olimpijska  

w Rio de Janeiro skorzysta z przestrzeni 

kultowego stadionu Maracanã (1950) oraz 

stadionu wybudowanego na igrzyska  

panamerykańskie w 2007 roku, dziś no-

szącego imię działacza FIFA i MKOl – João 

Havelange’a (niekiedy nazywanego za  

Niltonem Santosem – brazylijskim obrońcą). 

Na tym pierwszym odbędą się ceremonie 

otwarcia i zamknięcia igrzysk oraz niektóre 

mecze piłkarskie, na drugim będą rozgry-

wane zawody lekkoatletyczne. Stadion 

Maracanã to architektura organiczna w tym 

sensie, iż forma bezpośrednio nawiązuje  

do wielorodzinnego domu Jano z plemie-

nia Janomanów. Dom jest budowany na 

linii koła o średnicy 50 m. Pomieszczenia 

mieszkalne usytuowane są na obwodzie 

konstrukcji, a środek jest miejscem spotkań 

mieszkańców, rytuałów i zabaw. Stadion 

Maracanã tworzył historię piłki nożnej i był 

przestrzenią wspólną, ale od 1950 roku już 

czterokrotnie go przebudowano, pogłębiając 

przy tym podziały klasowe. Kiedyś sektor 

„geral”, w którym zaplanowano tylko miejsca 

stojące i był jak brazylijska ulica, teraz jest 

sektorem VIP-ów. Maracanã nie jest już  

nasza – mówią mieszkańcy Rio. 

BRAZYLIA JEST PIĄTĄ GOSPODARKĄ 

ŚWIATA, Rio – „miastem-przedsiębior-

stwem”, coraz więcej zabierającym własnym 

obywatelom. Brazylijczycy jeszcze nigdy  

nie zdobyli złota olimpijskiego w piłce nożnej 

POWYŻEJ:
Ateny

OBOK:
Pekin

PONIŻEJ:
Atlanta



(trzy srebra: 1984, 1988, 2012 i dwa brązowe 

medale w: 1996 i 2008 roku), więc pogoń 

za nim stała się narodową obsesją. Zapo-

wiada się, że stadion Maracanã, w kolorach 

brazylijskiej flagi, przy okazji igrzysk obudzi 

tradycję wspólnego teatru. Forma stadionu 

w Parku Olimpijskim ma natomiast obrazo-

wać rozwijającą się przedsiębiorczość Rio. 

To forma stabilna, mocna i bezpieczna.  

Architekci podkreślają, że nadrzędnym 

celem jest bezpieczeństwo kibiców, a nie 

zaspokajanie własnego ego. W tak zróżnico-

wanym społeczeństwie stadiony w Rio stały 

się zaproszeniem dla świata, ale co,  

gdy igrzyska dobiegną końca? 

ARCHITEKTURA STADIONU OLIMPIJSKIE-

GO sprzyja odczuwaniu igrzysk. Historia 

architektury pokazuje, że filozofię najlepiej 

upowszechnia przestrzeń. Olimpizm naj-

wygodniej czuje się w przestrzeni jemu 

przeznaczonej, w przestrzeni, która nie na-

rusza panującej harmonii, bądź tę harmonię 

wprowadza. 

POWYŻEJ:
„Nowe” Wembley

PONIŻEJ:
Maracanã
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W 42-LETNIEJ HISTORII MISTRZOSTW ŚWIATA W BOKSIE AMATORSKIM SZCZEGÓLNE 
MIEJSCE ZAJMUJE HENRYK ŚREDNICKI, JEDYNY W DZIEJACH POLSKIEJ SZERMIERKI  
NA PIĘŚCI INDYWIDUALNY MISTRZ GLOBU W ODMIANIE OLIMPIJSKIEJ.  
ZMARŁY W KWIETNIU WYCHOWANEK GÓRNIKA SIEMIANOWICE ZASIADŁ  
NA TRONIE W 1978 ROKU W BELGRADZIE

JEDYNY TAKI MISTRZ – ODSZEDŁ CZŁOWIEK O NIESPOTYKA-

NEJ WYDOLNOŚCI ORGANIZMU, która 

wymykała się wszelkim normom. Nieraz 

myślałem, że Heniek byłby dobrym zawo-

dowcem, bo walka na dłuższym dystansie 

nie stanowiłaby dla niego problemu. Miał 

tak wiele niespożytych sił, że podczas zgru-

powań nieraz prosił trenerów o możliwość 

stoczenia dodatkowych rund sparingowych 

– podkreśla Zbigniew Kicka, nasz pierwszy 

medalista MŚ (Hawana, 1974), nie potrafiąc 

powstrzymać smutku i wzruszenia.

O PEWNYM SMACZKU W TEJ KWESTII, 

mającym naukowe umocowanie, przypomi-

na Kazimierz Szczerba, dwukrotny brązowy 

medalista olimpijski, który pierwszą walkę 

w karierze – to kolejna ciekawostka – sto-

czył ze... Średnickim. – Swego czasu spe-

cjaliści z Wrocławia przeprowadzili badania, 

z których wynikło, że wydolność organizmu 

Heńka jest na podobnym poziomie jak 

u dwukrotnego srebrnego medalisty igrzysk 

olimpijskich, wybitnego kolarza Ryszarda 

Szurkowskiego, a także paru innych gwiazd 

naszego sportu – mówi Szczerba.

W zachwytach nad siłami witalnymi serdecz-

nego kolegi, Kicka zawarł istotne niedopo-

wiedzenie. Otóż należy podkreślić, że Śred-

nicki borykał się z notorycznym problemem 

utrzymania wagi ciała w limicie swojej kate-

gorii, najpierw papierowej (do 48), a następ-

nie muszej (do 51 kg). Przybieranie na wadze, 

spowodowane wilczym apetytem i kłopota-

mi z samodyscypliną, wymuszały na genial-

nym pięściarzu konieczność zbijania wielu 

kilogramów, niemal przed każdym startem. 

Tym większe słowa uznania dla wyczynów 

niezmordowanego Ślązaka. – Pod względem 

zrzucania zbędnego balastu był rekordzistą, 

ale też pod wieloma innymi względami był 

niedościgniony. Nie jest tajemnicą, że dzień 

przed pierwszą walką na mistrzostwach 

Europy w Halle miał około pięciu kilogramów 

nadwagi, a mimo to był w stanie zdobyć tytuł. 

Gdy zachodziła konieczność, potrafił przez 

cztery godziny skakać w saunie – mówi 

z uznaniem Zbigniew Raubo,  

trener reprezentacji Polski i zespołu  

narodowego Rafako Hussars Poland.  

Przez wszystkie lata przyjaźni, każdego  

17 stycznia, obecny selekcjoner dzwonił do  

Średnickiego z życzeniami urodzinowymi. 
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OBOK I PONIŻEJ:
Podczas  mistrzostw 

Europy w Katowicach 
w 1975 roku 20-letni  

Henryk Średnicki  
w wadze papierowej 

dotarł  do ćwierćfinału, 
w którym przegrał  

z Węgrem Györgym 
Gedó. Wcześniej 

w eliminacjach 
zwyciężył w walce 

z Irlandczykiem 
Brendanem Dunne

W BŁĘDZIE JEST TEN, kto myśli, że mistrz 

po zakończeniu kariery chełpił się zdoby-

tym w Belgradzie medalem z najcenniej-

szego kruszcu. Dużo silniej przemawiało 

przez Średnickiego uczucie niedosytu, spo-

wodowane dwoma nieudanymi startami na 

igrzyskach olimpijskich, kolejno w Mont-

realu (1976) i Moskwie (1980). W Kanadzie  

„Hanys” pożegnał się z ringiem już w fazie 

eliminacji, pozwalając się wyeliminować 

zawodnikowi z Korei Północnej, natomiast 

w Rosji odpadł w ćwierćfinale, potykając 

się na reprezentancie ZSRR Wiktorze Mi-

roszniczence. – Heniu trochę na własne 

życzenie zaprzepaścił szansę na jeszcze 

bardziej spektakularne sukcesy. Tam, gdzie 

powinien zdobywać złote medale, czyli na 

igrzyskach, właściwie na własną prośbę 

oddawał pierwsze miejsca rywalom. Bez-

względnie byłby najlepszym zawodnikiem 

w historii polskiego boksu, gdyby tylko 

przestrzegał dyscypliny i prowadził bar-

dziej higieniczny tryb życia – uważa Paweł 

Skrzecz, srebrny medalista IO w Moskwie, 

wicemistrz świata i dwukrotny medalista 

ME w kategorii półciężkiej.

DO NAJWIĘKSZYCH ATUTÓW Henryka 

Średnickiego w ringu należały: niesamowita 

wola walki, wyszkolenie i olbrzymia siła,  

jak na tak niskie kategorie wagowe. Zresz-

tą mały wzrostem wojownik wyglądał jak 

kulturysta. Na najwyższy stopień podium 

w Belgradzie Średnicki wdrapał się w mi-

strzowskim stylu. Nie dał mu rady żaden 

z czterech rywali. Wszyscy musieli  

pogodzić się z jednogłośnymi porażkami  

na punkty. – Na tym turnieju Henryk był nie-

samowity. Bił dotąd, aż kolejni przeciwnicy 

wypadali mu z rąk – zachwyca się Skrzecz. 

W następnym roku Średnicki obronił tytuł 

mistrza Europy, potwierdzając w Kolonii swą 

supremację na Starym Kontynencie. Ponad-

to w czasach, gdy rywalizacja na krajowym 

podwórku stała na wysokim poziomie, 

sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski 

w aż trzech kategoriach wagowych, a trzy 

triumfy święcił w międzynarodowym turnie-

ju im. Feliksa Stamma.

PO ZAKOŃCZENIU KARIERY ZAWOD-

NICZEJ lubił powtarzać, że wstydem jest 

kraść, natomiast żadna praca nie hańbi. 

Do największych atutów 
Henryka Średnickiego  

w ringu należały:  
niesamowita wola walki, 

wyszkolenie i olbrzymia siła
 MAGAZYN OLIMPIJSKI 53

Udowodnił to, podejmując pracę w kopalni, 

sprzedając garnki, a nawet otwierając wła-

sny bar. Gdy wywalczył comiesięczne upo-

sażenie za złoty medal, mógł w pełni oddać 

się pracy trenerskiej. Nie zdołał jednak 

spełnić wielkiego marzenia o wychowaniu 

mistrza świata, ale nie musiał wstydzić się 

karier swoich wychowanków: 8-krotnego 

mistrza Polski i ćwierćfinalisty IO w Pekinie 

Łukasza Maszczyka oraz Krzysztofa Szota, 

który postanowił kontynuować dzieło  

swojego mentora i przejął po nim klub  

LKS Myszków. Swojego następcy się nie 

doczekał, ale zostawił po sobie znacznie 

cenniejsze świadectwo. – Gdy w ciągu 

dwóch lat straciłem oboje rodziców i jako 

17-latek zostałem sierotą, pan Henryk był 

nie tylko moim pierwszym trenerem, ale 

stał się dla mnie niemal ojcem. To on poka-

zał mi, jak można uczciwie zarabiać pienią-

dze, żeby nie wdać się w brudne interesy. 

Miał trudny charakter, ale też dobre serce 

– mówi wdzięczny Szot, 8-krotny mistrz 

Polski, wicemistrz Unii Europejskiej oraz 

dwukrotny ćwierćfinalista MŚ i ME.

HENRYK ŚREDNICKI ZMARŁ 10 KWIET-

NIA w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. 

Został pochowany na cmentarzu w Będzinie 

w dzielnicy Warpie. 



54 MAGAZYN OLIMPIJSKI

WARSZAWA  
– LOZANNA

ŻABI SKOK  
PO MEDAL

ŻUŻEL, CZYLI WSZYSTKO!

KORESPONDENCJA MIĘDZYNARODOWEGO 
KOMITETU OLIMPIJSKIEGO Z POLSKIM 
KOMITETEM OLIMPIJSKIM (1945–1989). 
WYBÓR DOKUMENTÓW 
Artur Pasko
wyd. Instytut Historii i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu w Białymstoku
wydawnictwo AVALON, Białystok–Kraków 2015

 W zasadzie już tytuł tej pracy wystar-

czająco charakteryzuje jej zawartość. Autor, 

nie od dziś badający historię ruchu olimpij-

skiego, publikuje 75 różnych listów wymie-

nianych (w obie strony) przez władze MKOl 

i PKOl. Charakteryzuje również postawy 

kolejnych prezydentów MKOl wobec sportu 

państw bloku wschodniego po II wojnie 

światowej, zwłaszcza w okresie „zimnej woj-

ny”, ale i po jej zakończeniu, a także – opisuje 

jak po 1945 roku odradzał się (bo formalnie 

nie zaprzestał działalności) i kształtował 

w nowych warunkach wewnętrznych i mię-

dzynarodowych polski ruch olimpijski.  

Co ciekawe – po pierwszych powojennych 

igrzyskach w Londynie (1948) działalność 

PKOl na blisko dwa lata „zawieszono”.  

Kolejny okres to już czas wyraźnego ożywie-

nia kontaktów Warszawy z Lozanną, ale też 

z innymi narodowymi komitetami olimpijski-

mi. Trwają one zresztą po dzień dzisiejszy. 

BIAŁO-CZERWONA TWÓRCZOŚĆ. KILKA SŁÓW 
O WOLNOŚCI. DLA RODZICÓW I DZIECI TEŻ 
Marcin Młynarczyk
wyd. nakładem autora  
Konstantynów Łódzki 2016

 Ciekawa i niezwykła to książka, do 

tego… „dwustronna”. Czytana z jednej strony 

jest, pisaną zrozumiałym dla najmłodszych 

językiem, opowieścią o „Skoczusiu, co psoty 

zamienił na trening i złoty medal zdobył”, czyli 

– ładnie ilustrowaną bajką o figlarnej żabce 

uprawiającej skok wzwyż, dla której ukoro-

nowaniem kariery staje się zdobycie złotego 

medalu olimpijskiego. Ta sama książeczka 

czytana z drugiej strony jest już kierowaną do 

PÓŁ WIEKU NA CZARNO 
Marek Cieślak, Wojciech Koerber
wyd. SQN, Kraków 2016

 Marek Cieślak – jeden z naszych  

najlepszych trenerów żużlowych, od prawie  

10 lat opiekun narodowej reprezentacji, z po-

mocą znanego wrocławskiego dziennikarza, 

ze swadą i lekkością opisał historię swego 

życia, w którym sport był obecny „od zawsze”. 

Zacytujmy jeden tylko fragment z książki: 

„W środowisku piłkarskim mówią niekiedy 

prześmiewczo: «Dobry trener, tylko wyników 

nie ma». Mnie, na papierze, tej pierwszej klasy 

trenerskiej brakuje, choć gdybym przygoto-

wał pismo z dołączoną listą medali i sukce-

sów, to pewnie zostałbym awansowany.  

Nie czuję jednak potrzeby. Najważniejsze,  

co człowiek robi i jakie osiąga wyniki. […]  

W 2016 roku mija 50 lat, odkąd zacząłem  

dorosłych zachętą do rozmowy z pociechami. 

Autor zapowiada, że opowieść o Skoczusiu to 

ledwie początek serii, bo już niebawem będą 

bajki następne. Druga w kolejności – o orzeł-

ku Kiwusiu, uprawiającym piłkę nożną. Bajki 

będą uzupełniane wywiadami z naszymi 

wybitnymi sportowcami – w premierze roz-

mówcą autora jest Artur Partyka. 

Dodam, że książka Marcina Młynarczyka 

otrzymała rekomendacje Ministra Sportu 

i Turystyki oraz Prezesów PKOl i PZLA. 

trenować jako zawodnik. Cholernie szybko 

ten czas zleciał, ale uważam, że życiową dro-

gę wybrałem sobie idealnie. Gdy pytają dziś, 

co dał mi żużel, odpowiadam krótko i kon-

kretnie: WSZYSTKO”. 

WYBRAŁ: HENRYK URBAŚ

KALEJDOSKOP
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Z DYŻURU NA... DYŻUR
Z WOŁYNIA PRZEZ GDAŃSK  
NA TRZY OLIMPIADY  
Jerzy Gebert 

wydawnictwo Ridero, Gdańsk 2016

 To autobiografia jednego z najbar-

dziej zasłużonych dziennikarzy sportowych 

Polskiego Radia. Urodzony w roku 1930 

w Ostrogu na Wołyniu, od roku 1945 do dziś 

związany z Trójmiastem, Jerzy Gebert prze-

szedł wszystkie szczeble zawodowej kariery 

radiowca – od praktykanta na początku lat 

50. po stanowisko redaktora naczelnego roz-

głośni gdańskiej, z którego w połowie lat 90. 

odszedł na zasłużoną emeryturę. Kontaktów 

ze sportem (na które wcześniej składała się 

obsługa sprawozdawcza kilku kolarskich 

Wyścigów Pokoju, trzech igrzysk olimpij-

skich, wielu imprez bokserskich) wcale nie 

zerwał. Pracowicie dokumentował – już nie 

na antenie PR Gdańsk, lecz w kilku książkach 

– historię trójmiejskiego sportu i jego bohate-

rów; kontynuował współpracę z katowickim 

dziennikiem „Sport” i z redakcją sportową 

radiowej „Jedynki”. Bywał na wielkich i ma-

łych, lokalnych imprezach. Ma wielki udział 

w nadaniu OPO w Cetniewie imienia Feliksa 

Stamma i w organizacji wielu wybrzeżowych 

imprez sportowych. Wspo-

mina je zresztą w swojej 

książce, stanowiącej de 

facto dziennikarski „spa-

cer” po historii naszego 

sportu. 

I jeszcze jedno – zapewne 

nie wszyscy wiedzą, że ob-

darzony charakterystycznym, 

niskim głosem dziennikarz przez wcale  

niemało lat radiową pasję udanie godził  

z dyżurami w gdańskim pogotowiu – wszak 

z wykształcenia jest… lekarzem medycyny. 
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26 
KWIETNIA de-

legaci polskich 

związków spor-

towych i innych 

organizacji sku-

pionych w Polskim Komitecie Olimpijskim 

podczas Walnego Zgromadzenia Spra-

wozdawczego pozytywnie ocenili pracę 

Komitetu i jego agend w roku 2015.  

Zwrócili uwagę na sprawny przebieg 

I Igrzysk Europejskich w Baku oraz dwóch 

Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy, 

a także – stale postępujących przygoto-

wań do zabezpieczenia udziału reprezen-

tacji Polski w Igrzyskach XXXI Olimpiady 

w Rio de Janeiro.  

Delegaci jednomyślnie zatwierdzili zarów-

no merytoryczne, jak i finansowe spra-

wozdania PKOl za rok 2015.  

Wprowadzili też kilka poprawek do Sta-

tutu stowarzyszenia, zmierzających do 

zwiększenia w pracach PKOl przedstawi-

cieli Komisji Zawodniczej.  

Przyjęli również uchwałę zobowiązującą 

Prezydium do działań zmierzających  

do wykonania nowego sztandaru organi-

zacji i sfinansowania tego zadania  

z dobrowolnych wpłat. 

POWYŻEJ:
Podczas Walnego 
Zgromadzenia 
Sprawozdawczego  
m.in. przyjęto 
uchwałę 
zobowiązującą 
Prezydium 
do działań 
zmierzających 
do wykonania 
nowego sztandaru 
organizacji

W POŁOWIE KWIETNIA Komisja Me-

dyczna PKOl zorganizowała konferencję 

na temat bezpieczeństwa zdrowotnego 

uczestników igrzysk olimpijskich w Rio  

de Janeiro. Wzięło w niej udział ponad  

150 osób – to przedstawiciele polskich 

związków sportowych i ich sztabów me-

dycznych oraz dziennikarze, głównie ci, 

którzy igrzyska będą relacjonować. 

Specjalistki z zakresu epidemiologii i cho-

rób tropikalnych reprezentujące: Instytut 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Mor-

skiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet 

Medyczny oraz Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, a także przedstawiciele Grupy 

Luxmed i Centralnego Ośrodka Medy-

cyny Sportowej przekazali wyczerpujące 

informacje dotyczące wszelkich zagrożeń, 

z jakimi uczestnicy i kibice mogą spotkać 

się w trakcie podróży i już podczas pobytu 

w mieście igrzysk. Szczególnie dociekliwi 

otrzymali odpowiedzi na szczegółowe  

pytania na temat zalecanych szczepień  

oraz sposobów unikania zarażenia  

np. wirusem zika (pisaliśmy o tym  

w poprzednim „Magazynie Olimpijskim”). 

Ważne informacje w tej kwestii zawarto 

również w materiałach przekazanych 

uczestnikom spotkania. Szczególnie zain-

teresowanych odesłano przy tym do wła-

śnie uruchomionej edukacyjnej platformy 

internetowej www.zdrowerio.com 

TEGO SAMEGO DNIA W CENTRUM  

OLIMPIJSKIM odbyła się konferencja  

prasowa pod hasłem „100 dni do Rio”.  

Prezes Andrzej Kraśnicki poinformował, 

że już 128 zawodniczek i zawodników wy-

pełniło minima kwalifikacyjne oraz że do 

14 lipca, kiedy Zarząd PKOl zatwierdzi peł-

ny skład reprezentacji Polski na igrzyska, 

ekipa ta może zwiększyć się jeszcze o ok. 

100 osób. Prezes Kraśnicki podkreślił 

dobrą współpracę z Ministerstwem Sportu 

i Turystyki, które na przygotowania do 

igrzysk przeznaczyło (wliczając w to kosz-

ty udziału w MŚ, ME oraz w zawodach 

kwalifikacyjnych) 117 mln złotych. 

Stan przygotowań organizacyjnych omó-

wiła Szefowa Misji Olimpijskiej – Marzen-

na Koszewska, która taką funkcję pełniła 

już wcześniej w Londynie i Soczi. Podała, 

że w wiosce olimpijskiej w Rio biało-czer-

woni zamieszkają w oznaczonym nume-

rem „21” (oby szczęśliwym!) budynku.

Podczas konferencji jej uczestnicy  

wysłuchali także informacji o działa- 

niach marketingowych podejmowanych  

na okres igrzysk przez PKOl oraz  

o planach transmisyjnych PR i TVP. 

Na pytania dziennikarzy odpowiadali  

zaproszeni zawodnicy – szablistka Alek-

sandra Socha, uprawiająca pięciobój no-

woczesny Oktawia Nowacka i szczypior-

nista Łukasz Gierak. Zapowiedzieli,  

że do swych olimpijskich występów  

podejdą z dużą dozą optymizmu. 

WYBRAŁ: HENRYK URBAŚ WSPÓŁPRACA: ARTUR GAC I MAGDALENA MIKA

FOTO: SZYMON SIKORA/PKOl, EOC, KRZYSZTOF DZIAŁO, PIOTR MUSIEŁ, IRENEUSZ ŚMIGIELSKI,  SP RZEPLINO, ANDRZEJ KOTEK/AWF KRAKÓW

Ponad 150 osób wzięło 
udział w konferencji na 

temat bezpieczeństwa zdro- 
wotnego sportowców w Rio 





LOREM IPSUM

12    MAGAZYN OLIMPIJSKI

     

U GÓRY Z LEWEJ:
VIII Integracyjny 
Dzień Olimpijski 
w wielkopolskim 
Parkowie cieszył 
się wielkim 
zainteresowaniem 
najmłodszych

OBOK:
Podczas   

XX Małego 
Memoriału 

Teodora Anioły  
humory 

dopisywały 
wszystkim, 
zwłaszcza 

nagrodzonym...

OLIMPIJCZYCY: Marek Łbik, Wojciech 

Mickunas, Zbigniew Rachwalski, Paweł 

Sobczak, Ireneusz Golda i Piotr Mowlik 

oraz działacze sportowi – Tadeusz  

Wróblewski i Elżbieta Wysocka byli  

29 kwietnia honorowymi gośćmi VIII Inte-

gracyjnego Dnia Olimpijskiego w Parko-

wie (Wielkopolska). Podczas uroczystości 

jego otwarcia uczestnicy wysłuchali 

utworu „Parada atletów” i wiersza Kazi-

mierza Wierzyńskiego „Defilada atletów”. 

Burzę braw wywołało przypomnienie 

sukcesów polskich sportowców w Lon-

dynie i brawurowo wykonana piosenka 

„Olimpijski moment”. Były też akcenty 

nawiązujące do tegorocznego spotkania 

olimpijczyków w Rio de Janeiro. 

Rozstrzygnięte zostały szkolne konkursy 

– wiedzy olimpijskiej i plastyczny.  

Ich zwycięzców nagrodzono upominkami.  

Po uroczystości otwarcia wszyscy uczest-

nicy wzięli udział w biegu „olimpijskim”. 

Każdy otrzymał dyplom i talon loterii  

fantowej, w której do wygrania było  

ponad dwieście nagród.

Piękna, słoneczna pogoda i obecność 

wybitnych gości z olimpijczykami na cze-

le sprawiły, że wszyscy żegnali imprezę 

zadowoleni, już umawiając się na przy-

szłoroczne spotkanie podczas Centralnej 

Uroczystości Dni Olimpijczyka, której go-

spodarzem będzie właśnie Parkowo. 

UKS EXPRESS LEWKÓW wśród dziew-

cząt oraz SP Odolanów w rywalizacji 

chłopców to triumfatorzy XX Małego 

Memoriału Teodora Anioły w piłce nożnej. 

Zawody, upamiętniające jednego z najlep-

szych przed laty piłkarzy Lecha Poznań, 

odbyły się na boisku w Wysocku Wielkim, 

a głównym ich organizatorem był najstar-

szy w kraju miejscowy Terenowy Klub 

Olimpijczyka im. M. Matysiaka. 

W imprezie wzięły udział cztery  

zespoły dziewcząt i sześć zespołów 

chłopców. Najlepsze drużyny otrzymały  

puchary i medale.  

Uhonorowano także najlepszych snaj-

perów. Z dorobkiem ośmiu goli królem 

strzelców wśród chłopców został  

Adam Kosnowicz z Odolanowa, a wśród 

dziewcząt najwięcej bramek (7) zdobyła 

Amelia Goplarek z Lewkowa. 

WYDARZENIE TO UPAMIĘTNIA JEDNEGO Z NAJSŁYNNIEJSZYCH PIŁKARZY 
LECHA POZNAŃ – REPREZENTANTA POLSKI W LATACH 1950–1954 

XX Mały Memoriał Teodora Anioły w Wysocku Wielkim
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OBOK:
Młodzież w Kruszwicy 
rywalizowała  
w prawdziwie 
sportowej atmosferze. 
Niepokonane okazało 
się Gimnazjum nr 1  
im. Mikołaja 
Kopernika

NA ZAPROSZENIE MIEJSCOWEGO  

KLUBU OLIMPIJCZYKA w połowie  

maja w Kruszwicy gościła grupa spor-

towców „wielkiego serca”. To: Marieta 

Gotfryd, Małgorzata Sobańska, Maciej 

Pałyszko, Marek Łbik, Michał Jeliński 

i Grzegorz Krejner.  

Goście najpierw spotkali się z młodzieżą 

w szkołach, a potem towarzyszyli ekipom 

biorącym udział w rywalizacji sportowej. 

Zawody poprzedził – a jakże – olimpijski 

ceremoniał. Emocji nie zabrakło, a walka 

o zwycięstwo trwała do ostatniej chwili. 

Niepokonane zarówno na arenie sporto-

wej, jak i w dopingu okazało się Gimna-

zjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika z kapitan 

Marietą Gotfryd. Uczniowie zwycięskiej 

drużyny zdobyli główną nagrodę – wyjazd 

do stolicy na Piknik Olimpijski. 

W DNIACH 20–21 MAJA w hiszpańskiej 

Tarragonie odbyło się seminarium Euro-

pejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). 

Jego program obejmował przede wszyst-

kim zagadnienia związane z przygoto-

waniami do sierpniowych igrzysk w Rio 

de Janeiro. Poruszono także zagadnienia 

walki z dopingiem; mówiono o programie 

Solidarności Olimpijskiej oraz o pracy  

Komisji Zawodniczej EOC.

Doniosłym punktem programu spotkania 

było wyłonienie (z grona 5 finalistów) zdo-

bywcy Nagrody im. Piotra Nurowskiego 

dla najlepszego Młodego Sportowca Eu-

ropy w dyscyplinach zimowych. Laureatką 

została ukraińska biathlonistka Krystyna 

Dmytrenko – złota medalistka z ZMIO Lil-

lehammer 2016. Nagrodę wręczył jej  

sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiń-

ski. Obrady seminarium poprzedziło  

posiedzenie Komitetu Wykonawczego 

EOC, w którego składzie jest m.in.  

prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. 

 „SAVOIR-VIVRE I ELEMENTY PROTOKO-

ŁU DYPLOMATYCZNEGO W SPORCIE” 

to temat seminarium dla reprezentantów 

związków sportowych, członków komisji 

problemowych PKOl i dziennikarzy, zorgani-

zowanego 9 maja w Centrum Olimpijskim. 

W roli prelegentów-ekspertów wystąpili do-

świadczeni dyplomaci. Rozmawiano  

m.in. o roli i znaczeniu sportowej dyplomacji, 

specyficznych dla świata sportu proce-

durach, o relacjach dyplomacji publicznej 

i sportowej oraz o protokole międzynarodo-

wego ruchu olimpijskiego. Poruszono pro-

blemy precedencji, ceremoniału i kores- 

pondencji dyplomatycznej oraz różnic  

kulturowych pomiędzy poszczególnymi  

regionami świata i państwami, zwracając 

m.in. uwagę na subtelności pozwalające  

unikać gaf w kontaktach z ich obywatelami.  

Ze sporym zainteresowaniem spotkały się 

zwłaszcza wystąpienia dotyczące miasta 

najbliższych igrzysk olimpijskich  

– Rio de Janeiro i samej Brazylii. 



     

PRZESZŁO 300 UCZESTNIKÓW zgro-

madziły zorganizowane w połowie maja 

w Rzeplinie (pow. stargardzki) powiatowe 

i gminne Dni Olimpijczyka 2016.  

Gośćmi uczniów SP im. Polskich Olimpij-

czyków byli: Wojciech Matusiak, Krzysz-

tof Pierwieniecki, Stanisław Wagner, 

Henryk Wawrowski, Rajmund Zieliński 

i Janusz Olszewski. Nie zawiedli gospoda-

rze gminy i powiatu oraz przedstawiciele 

Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej. 

Imprezę przeprowadzono wedle olimpij-

skiego rytuału – była więc flaga na maszt, 

znicz oraz Apel Olimpijski. Młodym 

sportowcom wręczono kółka olimpijskie. 

Pierwsze otrzymali Weronika Kiszka 

i Szymon Dębiński (obydwoje – zapasy), 

drugie – Gabriela Kisiel (pływanie), a trze-

cie – Kinga Łebkowska (la – rzut młotem). 

Nagrodzono również laureatów konkursu 

plastycznego „Moja ulubiona dyscyplina 

olimpijska”. Po części artystycznej roze-

grano bieg przełajowy na 1 km.  

Była też smakowita grochówka i domo- 

we wypieki od Rady Rodziców. 
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23 
MAJA w kra-

kowskiej AWF 

im. Bronisława 

Czecha odbyło 

się seminarium 

naukowe pod hasłem „Tradycja i współ-

czesność ruchu olimpijskiego”. Wykład 

zatytułowany „The Games must go on” 

wygłosił prof. dr hab. inż. arch. Wojciech 

Zabłocki, architekt, malarz, wybitny szer-

UROCZYSTOŚCI W POWIECIE STARGARDZKIM PRZEPROWADZONO 
ZGODNIE Z OLIMPIJSKIM CEREMONIAŁEM

Dni Olimpijczyka 2016 w Rzeplinie zgromadziły ponad 300 uczestników

mierz, 4-krotny olimpijczyk, zdobywca 

trzech olimpijskich medali, znawca archi-

tektury sportowej. Podjął on temat starań 

poszczególnych miast o organizację 

igrzysk olimpijskich oraz tego, co zrobić 

z bogatą infrastrukturą sportową po za-

kończeniu takich imprez. W drugiej części 

pokazał namalowane przez siebie akwa-

rele, których tematyka dotyczyła głównie 

starożytnej Grecji i Olimpii.

Seminarium miało charakter otwarty, 

a jego głównym celem była promocja 

tematyki olimpijskiej wśród studentów 

i pracowników naukowych AWF.  

W auli krakowskiej uczelni nie mogło 

zabraknąć olimpijczyków – byli więc: 

brązowa medalistka z Melbourne, gim-

nastyczka Barbara Ślizowska-Konopka, 

snowboardzista Mateusz Ligocki,  

sprinter Marcin Nowak i chodziarz  

Grzegorz Sudoł.  

Do grona olimpijczyków można też na 

pewno zaliczyć: 8-krotnego uczestnika IO, 

w roli trenera i komentatora sportowego, 

prof. Szymona Krasickiego oraz wybitnego 

psychologa sportu, prof. Jana Blecharza. 

W roli gospodyni spotkania wystąpiła  

prof. Halina Zdebska-Biziewska, przewod-

nicząca Klubu Fair Play PKOl. 

OBOK:
Młodzież 
wprowadziła  
flagę  
olimpijską

PONIŻEJ:
Studenci krakowskiej 
uczelni mieli okazję 
posłuchać, co  
na temat „Tradycji  
i współczesności 
ruchu olimpijskiego” 
mają do powiedzenia 
prawdziwi specjaliści 
w tej dziedzinie
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TERAZ KIBICE Z NIECIERPLIWOŚCIĄ OCZEKUJĄ STARTU BIAŁO-CZERWONYCH  
W RIO DE JANEIRO. JEDNAK NAJBLIŻSZE MIESIĄCE OBFITUJĄ W SZEREG SPORTOWYCH 
IMPREZ. SPRAWDŹMY, JAKICH EMOCJI MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ JESZCZE W TYM ROKU...

POWYŻEJ:
W grudniu czeka 
Radosława Kawęc-
kiego i kolegów 
wyprawa do Kanady  
na MŚ w pływaniu

PONIŻEJ:
Czy jesienią  
Agnieszka Radwańska 
powtórzy w Singapurze 
sukces sprzed roku?

A CO PO IGRZYSKACH?

KALEJDOSKOP

w kraju turniej eliminacyjny do przyszłorocz-

nych mistrzostw Europy w Azerbejdżanie 

i Gruzji. Trener kadry Jacek Nawrocki rozpo-

czął budowanie nowej, odmłodzonej repre-

zentacji i na tę „inwestycję” będziemy  

na pewno spoglądać z zaciekawieniem. 

W DNIACH 9–16 PAŹDZIERNIKA we wciąż 

egzotycznym dla nas Katarze mistrzostwa 

świata czekają kolarzy-szosowców.  

W wielu dyscyplinach rok olimpijski  

od mistrzostw globu jest wolny, ale działacze 

kolarscy konsekwentnie z rozgrywania czem-

pionatu nie rezygnują. Wyścigi w Katarze,  

dwa miesiące po igrzyskach, dla ich uczest-

ników też będą okazją z jednej strony do po-

twierdzenia prymatu w światowym peletonie, 

z drugiej – okazją do usatysfakcjonowania 

tych, którym w Rio z różnych względów się  

nie powiodło.

Z PAŹDZIERNIKOWYCH IMPREZ WYMIEŃ-

MY JESZCZE: mistrzostwa Europy w tenisie 

stołowym (Budapeszt, 18–23 października) 

oraz tak udany przed rokiem dla Agnieszki 

Radwańskiej, bo zakończony jej zwycię-

stwem, tenisowy turniej WTA Finals  

w Singapurze (24–30).

W LISTOPADZIE (23) meczem z Belgijkami 

w Polsce reprezentacja naszych koszykarek 

zakończy rozpoczęte jeszcze rok wcześniej 

eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw 

Europy, których gospodarzami będą Czesi. 

Co ciekawe – poprzednie spotkanie w eli-

minacjach podopieczne trenera Teodora 

Mołłowa rozegrały w… lutym br. Na razie Polki 

z jednym zwycięstwem i dwiema przegrany-

mi zajmują w tabeli swojej grupy drugie  

Jorku rozpocznie się ostatni tegoroczny wiel-

koszlemowy turniej tenisowy. Ci, którym nie 

powiedzie się na igrzyskach, będą zapewne 

próbować odkuć się właśnie na US Open.  

JUŻ 4 WRZEŚNIA wyjazdowym meczem 

z drużyną Kazachstanu nasza piłkarska 

reprezentacja zainauguruje eliminacje do 

mistrzostw świata w Rosji w roku 2018. W br. 

biało-czerwoni rozegrają jeszcze trzy spotka-

nia tej samej rangi – 8 października z Danią, 

trzy dni później z Armenią (oba na Stadionie 

Narodowym w Warszawie)  oraz 11 listopada 

z Rumunią (na wyjeździe). Miejmy nadzieję, 

że po tak dobrym występie na finałowym tur-

nieju EURO 2016 we Francji, również w tych 

rozgrywkach będą dzielnie sobie poczynać. 

WE WRZEŚNIU (11–18) na mistrzostwach 

świata w Meksyku spotkają się triathloniści; 

swoją olimpiadę w Baku rozegrają szachiści 

(17–30 września), zaś polskie siatkarki czeka 

NIE ULEGA WĄTPLIWOŚCI, ŻE SIERPNIO-

WE (5–21) IGRZYSKA XXXI OLIMPIADY 

W RIO DE JANEIRO to nie tylko największa 

i najważniejsza impreza roku, ale i całego 

czterolecia. To przede wszystkim na nią zwró-

cona będzie uwaga zarówno kibiców z całego 

świata, jak i wielu osób średnio sportem  

zainteresowanych albo na co dzień w ogóle  

tę dziedzinę omijających szerokim łukiem.  

Cóż, magia igrzysk jednak istnieje.

JEDNAK NA PONADDWUTYGODNIOWEJ 

rywalizacji w Rio olimpijczyków (a w dniach 

7–18 września także paraolimpijczyków) 

kalendarz sportowych wydarzeń A.D. 2016 

bynajmniej się nie kończy. Już tydzień po 

tym jak na Maracañie zgaśnie znicz igrzysk, 

na kortach Flushing Meadows w Nowym 

FOTO: PAP/EPA, PAP/MARCIN BIELECKI
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miejsce, tracąc punkt do Białorusinek. Szans 

na awans do finałów jeszcze nie straciły. 

W OSTATNIM MIESIĄCU ROKU na pewno 

warto będzie śledzić przebieg mistrzostw 

Europy piłkarek ręcznych (Szwecja,  

4–18 grudnia), do których Polki, dwukrot-

nie czwarte na mistrzostwach świata ale 

dopiero 11. na poprzednich ME w 2014 roku, 

przystąpią już z nowym trenerem kadry (gdy 

piszę te słowa następca Kima Rasmussena 

nie jest jeszcze znany). Grupowymi rywalka-

mi Polek będą tam: Holenderki, Francuzki 

i Niemki.  Znacznie dalsza wyprawa czeka 

w grudniu naszych pływaków – MŚ na ba-

senie 25-metrowym zostaną bowiem roze-

grane aż w kanadyjskim Windsor w Ontario. 

Dwa lata wcześniej z Kataru biało-czerwoni 

przywieźli 3 medale – złoty (na 200 m) 

i srebrny (na 100) grzbiecisty Radosława  

Kawęckiego oraz brązowy Pawła Korze-

niowskiego na 200 m st. motylkowym.  

OCZYWIŚCIE, NIE MUSZĘ DODAWAĆ,  

że już późną jesienią ruszy pucharowa „ka-

ruzela” w sportach zimowych. Tradycyjnie 

rozpoczną ją alpejki i alpejczycy gigantami 

w austriackim Sölden (22–23 października). 

O dyscyplinach zimowych jednak zdążymy 

jeszcze przed sezonem napisać. 
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POWYŻEJ:
Grudzień przyniesie 
kibicom emocje 
związane z mistrzo-
stwami Europy  
piłkarek ręcznych.  
Na zdjęciu Karolina 
Kudłacz-Gloc

Zwycięstwo to stan umysłu
Deloitte Sports Business Group

Posiadamy dedykowany zespół ekspertów, który świadczy usługi doradcze 
dla branży sportowej. Dostarczamy międzynarodowy oraz lokalny know-how 
z zakresu m.in. finansów, prawa, podatków, konsultingu oraz ogólnej wiedzy 
biznesowej, dostosowany do specyfiki sektora. Oferujemy najwyższej jakości 

produkty i szerokie spektrum usług w każdej dyscyplinie sportu, o czym mogą 
zaświadczyć nasi Klienci na całym świecie.

Deloitte jest partnerem biznesowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

www.deloitte.com/pl/sport



SUMMARY

THE GAMES OF THE 31ST OLYMPIAD ARE COMING! IT IS THE GREATEST SPORT 
EVENT WE CAN IMAGINE AND POLISH ATHLETES WILL TAKE THEIR PART IN IT. 
WILL WHITE-AND-REDS WIN MORE THAN 10 MEDALS THIS TIME AND DEFEAT THE 
NUMBER “STALKING” THEM SINCE ATHENS 2004? WE KEEP OUR FINGERS CROSSED!

WAITING  
FOR THE GAMES

TEXT BY: MATEUSZ WILANOWICZ

TRANSLATION: STEPHEN CANTY

PHOTO:  SHUTTERSTOCK, ZPRP/PRESSFOCUS, SZYMON SIKORA/PKOl, DARIUSZ KRZYWAŃSKI 

WE ALSO TELL YOU HOW POLISH 

ATHLETES have been getting ready for the 

Games.  Obviously, we make no attempt to 

predict the number of medals the white-and-

-reds are going to win, but we can truthfully 

say that we are counting on it being more 

than 10, and more precisely, the number 

that has been “stalking” Polish sport since 

Athens in 2004. 

OUR MEN’S HANDBALL AND 

VOLLEYBALL TEAMS were both medalists 

in the recent world championships (bronze 

and gold, respectively), they are both hungry 

for success, and they will both be going all 

out to repeat, or better, the Olympic results 

of 40 years ago. In Montreal (1976), however, 

it was the volleyball team that won gold and 

the handball team bronze.IT IS NOW NO LONGER A QUESTION OF 

YEARS OR MONTHS, but merely weeks, 

until the greatest sporting event in four 

years – the Games of the 31st Olympiad 

– commence in Rio de Janeiro. Athletes 

from the more than 200 countries due to 

arrive in Brazil are training intensively. For 

their part, the hosts are adding the finishing 

touches. The headaches, however, just 

keep on coming. The IOC and the individual 

national Olympic Committees are concerned 

about the political unrest, the impeachment 

proceedings commenced against President 

Dilma Rousseff (who has gone so far as to 

declare the whole thing a coup d’état), and 

the economic and social instability in the 

country. As for Rio itself, confusion reigns  
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as to the Zika virus. The sporting 

preparations are obviously proceeding  

more efficiently and amicably, and in  

a more relaxed environment, but still.

IOC REPRESENTATIVES did not appear to 

predict any major problems on their most 

recent visits to the Games site. They have 

announced that all the work is progressing 

satisfactorily. There might be something that 

still needs to be nailed down or painted on 

the eve of the Opening Ceremony on Aug. 5,  

but nothing more serious than that. The 

sports facilities ready for use now look really 

impressive and modern. You can see some 

of them in this issue of Magazyn Olimpijski 

[Olympic Magazine].

Our men’s 
handball and 

volleyball teams 
are both hungry 

for results – at 
least as big 
as those in 

Montreal 1976
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18th Olympic Picnic  
held in Warsaw  

attracted hundreds  
of visitors  

40 years ago left us Feliks 
Stamm – the creator of 
Poland’s boxing squad

WITH THE EXCEPTION OF MAJA 

WŁOSZCZOWSKA’S SILVER in the MTB 

women’s cross country in Beijing (2008), 

it has been 28 years since a Polish cyclists 

have won a medal. This time round, there is 

a record contingent of 17 (road, track  

and MTB) and they are counting on a win  

or a place. 

THERE ARE CONSIDERABLY MORE 

POLISH CONTENDERS for a place  

on the podium in Rio. The excellent form  

of Poland’s track and field athletes since 

the beginning of the season has made 

a strong impression on everyone. They 

have been topping the world ranking lists 

in throwing competitions. Our swimmers, 

rowers, canoeists and kayakers, and sailors 

can likewise boast some excellent results. 

Nobody is prepared to entertain the thought 

of Polish athletes not winning anything  

in or on the water in Rio. 

MEANWHILE, we know what they will 

be wearing to the Games. The costumes 

recently shown at a special exhibition in 

Warsaw, along with suggestions for the 

white-and-reads, were positively appraised 

by those present. They are stylish, light, and 

white and red. But it’s not the costumes that 

have to compete in the Games.

THIS ISSUE OF MAGAZYN OLIMPIJSKI also 

includes:

  a history of Olympic stadiums

  Polish Olympic champions from Atlanta 

(1996)

  the results of the recently judged Polish 

Olympic Committee competitions (“Coach 

of the Year”, Fair Play Club, and a literary 

competition where pupils are required to 

write a story with an Olympic theme). 

WE WILL BE INTRODUCING YOU TO 

OKTAWIA NOWACKA, the best of our 

current female pentathletes, and then finish 

up with a visit to the Olympic Museum  

in Lausanne. 

THE ARTICLES ON FELIKS STAMM, the 

legendary, long-serving coach of the Polish 

boxing squad, who left us 40 years ago, and 

Poland’s only world champion boxer, Henryk 

Średnicki, who passed away in April, should 

be of huge interest – and not just to boxing 

aficionados.

THIS IS ALL SUPPLEMENTED by a gallery  

of photographs of this year’s Olympic Picnic 

in Warsaw. This was the 18th time that the 

POC had held the event - the largest of its 

kind in Poland. There were more than 50 

stands where people could learn the ins and 

outs of various sporting disciplines, try their 

strength, talk to the champions (there were 

more than 150 Olympic medalists alone) - 

and even take them on. There were special 

attractions for children – in the hope that 

they will one day be worthy representatives 

and medalists for their country. 

SUMMARY
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