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OD REDAKCJI

Trzymacie w rękach 22. numer „Olimpionika”,  
w którym wytrwale – jak w każdym poprzednim  
od 8 lat – pragniemy zarazić Was sportem,  
przekonać do aktywności fizycznej, zwracamy Waszą 
uwagę na olimpijskie wartości. A najlepiej w tym 
sprawdzają się gwiazdy sportu, zarówno te należące 
do najmłodszego pokolenia, obecni mistrzowie 
światowego formatu i ci z kart historii. Stąd w tym 
wydaniu takie nazwiska, jak m.in. Halina Konopacka  
– zdobywczyni pierwszego złotego medalu 
olimpijskiego dla Polski, Kamil Stoch – nasz medalowy 
rekordzista w skokach narciarskich, Patrycja 
Bereznowska – zwyciężczyni spartathlonu, a także 
młodziutka Julia Falińska – srebrna medalistka  
MŚ juniorek w szpadzie. Przedstawiamy Wam  
historie i opowieści o osobach, które są najlepszymi 
wzorami do naśladowania. Ciekawych historii 
i fascynujących postaci mamy więcej. Chociażby nasi 
lekkoatleci, którzy podczas Halowych Mistrzostw 
Świata w Lekkoatletyce w Birmingham ustanowili 
rekord świata w sztafecie 4x400 m. Mówi się 
nawet o narodzinach nowego lekkoatletycznego 
Wunderteamu, o którym też warto sobie przypomnieć. 
Tak samo jak Ayrtona Sennę, tenisistów Björna Borga 
i Johna McEnroe, o których przeczytacie w naszych 
propozycjach, co warto przeczytać i obejrzeć. 
W relacji z XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
PyeongChang 2018 i w zapowiedzi Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich (Youth Olympic Games), które 
odbędą się w październiku tego roku w Buenos Aires, 
odnajdziecie sportowego ducha w olimpijskim wydaniu. 
Nie umknął naszej uwadze fakt 100-lecia odzyskania 
niepodległości, w czym – jak sami się przekonacie 
– sport i ludzie go miłujący mają swój udział.  
Spośród tematów do przemyślenia tym razem 
wybraliśmy e-sport – czym jest, jak będzie się rozwijał 
i czy niesie ze sobą zagrożenia. A zachęcając Was  
do chwycenia za pióro, nie tylko na przykładzie 
Kazimierza Wierzyńskiego dowodzimy, że warto, 
ale również podpowiadamy, jak to robić w ramach 
reportażu sportowego. 
Mamy nadzieję, że Was zaciekawiliśmy...
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4 OLIMPIONIK

W TYM ROKU ŚWIĘTUJEMY STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. PO PONAD WIEKU 
ZABORÓW, W LISTOPADZIE 1918 ROKU, POLACY ODZYSKALI WŁASNE PAŃSTWO, W KTÓRYM 
MOGLI ŻYĆ WEDLE SWOICH REGUŁ. ISTOTNĄ ROLĘ, ZARÓWNO W OKRESIE DĄŻENIA  
DO NIEPODLEGŁOŚCI, JAK I PO JEJ WYWALCZENIU, ODEGRAŁ SPORT ORAZ SPORTOWCY
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MICHAŁ POLAKOWSKI

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

SPORTOWA DROGA 
DO NIEPODLEGŁOŚCI

w wielu miastach powstały jego kolejne oddziały, nazywa-
ne gniazdami, a liczba członków stale rosła. „Sokół” dbał nie 
tylko o fizyczną kondycję i zdrowie, lecz także wychowywał 
w patriotycznym duchu pokolenia urodzone już pod zaborami. 
Wizerunek sokoła na sztandarach i odznakach nieprzypadko-
wo przedstawiany był tak, by nawiązywać do orła na czerwo-
nym tle, jednego z polskich symboli narodowych. Instruktorzy 
„Sokoła”, oprócz sportowych, prowadzili także zajęcia para-
militarne, przygotowujące do mającej nastąpić w przyszłości 
walki o niepodległość. Oprócz „Sokoła” powstawały liczne 
kluby i stowarzyszenia, w których uprawiano różne dyscypli-
ny, rozwijała się prasa sportowa. 
Kiedy w 1914 roku wybuchła Wielka Wojna (nazwana później 
I wojną światową), Polacy znaleźli się na wszystkich jej fron-
tach w armiach państw zaborczych. Bodaj najbardziej znaną 
formacją były 

Legiony Polskie 
utworzone z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. W ich szeregach 
znalazło się wielu sportowców, a życie sportowe toczyło 
się tam bardzo intensywnie. To właśnie żołnierze Legionów 
założyli w 1916 roku na Wołyniu Drużynę Sportową Legia, 

Polacy we wszystkich 
trzech zaborach dbali  
o narodową tożsamość  
i nigdy nie porzucili nadziei 
na odzyskanie wolności. 
Jedną z dróg do tego celu 
był właśnie sport

Skole, 1911 rok. Ćwiczenia gimnastyczne podczas kursu 
wychowania fizycznego zorganizowanego przez TG ĺ„Sokół”

która dała początek jednemu z najbardziej zasłużonych 
polskich klubów, czyli Legii Warszawa. To oni również, jako 
pierwsi na polskich ziemiach, zaczęli uprawiać piłkę ręczną, 
podczas internowania przez Austriaków w obozie jenieckim 
w Szczypiornie (stąd popularna nazwa tej gry – szczypior-
niak). Sport był więc wśród Polaków bardzo rozpowszechniony 
i mocno zakorzeniony jeszcze przed odzyskaniem niepodle-
głości. Dlatego, kiedy w 1918 roku, dzięki korzystnej między-
narodowej sytuacji politycznej, wysiłkowi militarnemu oraz 
sprawnej dyplomacji, 

Polska powróciła na mapę Europy, 
nie zaczynano od zera. Sport stał się bardzo ważną dziedziną 
życia społecznego, zarówno z punktu widzenia państwa, 
jak i samych obywateli. Z jednej strony pomagał dbać o tę-
żyznę fizyczną i zdrowie społeczeństwa, a także niósł  
ze sobą aspekt propagandowy – sukcesy promowały kraj na  
arenie międzynarodowej. Z drugiej dawał ludziom możliwość  

Wiek XIX, kiedy zaczął upowszechniać się znany dzisiaj  
nowożytny sport, był dla Polski bardzo trudny – została ona 
podzielona między sąsiadów, wymazana z mapy i jako pań-
stwo przestała istnieć. Niemniej jednak, Polacy we wszyst-
kich trzech zaborach dbali o narodową tożsamość i nigdy nie  
porzucili nadziei na odzyskanie wolności. Jedną z dróg  

do tego celu był właśnie sport. Pierwszą polską organizacją 
sportową było 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
założone w 1867 roku we Lwowie, na podobieństwo czeskiego 
stowarzyszenia o tej samej nazwie. W następnych latach 

11.10.1919 
POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

12.10.1919 
POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI (PIERWOTNIE JAKO KOMITET UDZIAŁU 
POLSKI W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH)

8.12.1919 
POLSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

21.12.1919 
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

26.12.1919 
POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI

NAJSTARSZE POLSKIE  
ZWIĄZKI SPORTOWE

Kurs podoficerski Sokoła-Macierzy w 1913 roku. W ostatnim 
rzędzie piąty z prawej generał Józef Haller, jeden z najwy- 
bitniejszych polskich wojskowych początku XX wieku

1918 rok. Pożegnanie rekrutów Legionów  
Polskich, druhów TG „Sokół” z Łodzi



w drużynowym wyścigu torowym (srebro) oraz jeździec Adam 
Królikiewicz w konkursie skoku (brąz). Obie konkurencje odby-
ły się w to samo niedzielne popołudnie, ale kto z nich zdobył 
pierwszy historyczny medal dla Polski, do dziś jest tematem 
wielu dyskusji.

W okresie międzywojennym 
Polska zdobyła 20 medali – 3 złote, 6 srebrnych oraz 11 
brązowych (tylko w letnich IO). Nasz kraj nie był w owym 
czasie sportową potęgą, ale liczył się w międzynarodowej 
rywalizacji w wielu dyscyplinach. Biało-czerwoni wywalczyli 
blisko 100 medali mistrzostw świata i Europy w boksie, gim-
nastyce, lekkoatletyce, łucznictwie, łyżwiarstwie, narciar-
stwie, strzelectwie, szermierce, tenisie stołowym, wioślar-
stwie, hokeju na lodzie, koszykówce, lekkoatleci ustanowili  
ponad 20 rekordów globu. 
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szybkiego awansu społecznego, a także, w czasach rodzącej 
się kultury masowej, zaspokajał ich głód gwiazd, które sport 
kreował i kreuje przecież bardzo łatwo. Krótko po odzyskaniu 
niepodległości podjęto starania o wysłanie reprezentacji na 

Igrzyska VII Olimpiady, 
które odbywały się w 1920 roku w Antwerpii. Niestety, mimo 
dużego zaangażowania społeczeństwa (zbiórki pieniędzy), 
władz i oczywiście samych zawodników, zamiast na olimpij-
skie stadiony sportowcy trafili znowu na pola bitew, by tym 
razem walczyć w obronie młodego państwa napadniętego 
przez bolszewicką Rosję. Na debiut w najważniejszej sporto-
wej imprezie świata przyszedł czas 4 lata później. W Paryżu  
historyczne pierwsze medale zdobyli kolarze Józef Lange,  
Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk 

Niepodległa Polska 
wychowała znakomitych sportowców, a zarazem patriotów, 
takich jak: Halina Konopacka, Janusz Kusociński, Maria  
Kwaśniewska-Maleszewska, Helena i Stanisław Marusarzo-
wie, Bronisław Czech. Wszyscy oni zdali egzamin w godzinie 
kolejnej próby, kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna świa-
towa. Wielu z nich bez wahania zaangażowało się w obronę 
kraju, niektórzy poświęcili życie... Świętując setną rocznicę 
odzyskania niepodległości, warto pamiętać o ich wkładzie 
w rozwój wolnej Polski oraz radości, jaką swoimi występami 
i sukcesami dawali tysiącom ludzi, kibicom takim jak my. 

Niepodległa Polska  
wychowała znakomitych 
sportowców, a zarazem 
patriotów, takich jak  
Halina Konopacka  
i Janusz Kusociński

Halina Konopacka, pierwsza polska mistrzyni olimpijska, 
zwyciężczyni konkursu rzutu dyskiem na igrzyskach 
w Amsterdamie (1928)

Stanisława Walasiewicz (na najwyższym stopniu 
podium), mistrzyni olimpijska w biegu na 100 m 
z igrzysk w Los Angeles (1932)

Janusz Kusociński, mistrz olimpijski w biegu na 10 000 m 
z igrzysk w Los Angeles (1932)

W CENTRUM OLIMPIJSKIM W WARSZAWIE BĘDZIE MOŻNA 
OGLĄDAĆ DWIE CIEKAWE WYSTAWY: 
– KONOPACKA. Z RADOŚCI ŻYCIA – PRZEDSTAWIAJĄCA 
FENOMEN PIERWSZEJ ZŁOTEJ MEDALISTKI OLIMPIJSKIEJ, 
WWW.OLIMPIJSKI.PL  
– GWIAZDY SPORTU NIEPODLEGŁEJ – PREZENTUJĄCA 
SYLWETKI KILKUNASTU NAJWYBITNIEJSZYCH SPORTOWCÓW  
II RZECZYPOSPOLITEJ, WWW.MUZEUMSPORTU.WAW.PL

CZY WIESZ, ŻE...

Adam Królikiewicz, brązowy medalista w konkursie 
skoków na igrzyskach w Paryżu (1924)

Polscy kolarze torowi – zdobywcy srebrnego  
medalu na igrzyskach w Paryżu (1924). Od lewej:  
Tomasz Stankiewicz, Jan Łazarski, Franciszek  
Szymczyk i Józef Lange

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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PREZYDENT MKOl THOMAS BACH 
WYPOWIEDZIAŁ TRADYCYJNĄ 
FORMUŁĘ: „IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 
W PYEONGCHANG UWAŻAM  
ZA ZAMKNIĘTE” I 25 LUTEGO 
2018 ROKU ZGASŁ W KOREI 
POŁUDNIOWEJ ZNICZ OLIMPIJSKI. 
IGRZYSKA TO NAJWIĘKSZE ŚWIĘTO 
SPORTU I WSPÓLNEJ RYWALIZACJI. 
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ!

OLIMPIONIK 9
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MAGDALENA GARLEJ

PYEONGCHANG 2018

ZIMNO, ALE FAJNIE!

Igrzyska w PyeongChang rozpoczęły się przepiękną ceremo- 
nią otwarcia, która w pigułce zaprezentowała kulturę, histo-
rię i dorobek miasta organizatora igrzysk. Na maszt wciągnię-
ta została flaga olimpijska. Defiladę reprezentacji narodo-
wych tradycyjnie rozpoczęła Grecja, zapłonął znicz olimpijski. 
Formułę oznaczającą, że XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie  
PyeongChang 2018 zostały otwarte, wygłosił Moon Jae-in, pre-
zydent Korei Południowej. Ważnym momentem ceremonii otwar-
cia igrzysk był przemarsz ekip Korei Południowej i Korei Północ-
nej pod wspólną flagą oraz bieg ostatniej zmiany w sztafecie  
z ogniem olimpijskim. Niosły go zgodnie reprezentantki obydwu 
Korei, zanim podały go mistrzyni olimpijskiej, łyżwiarce figuro-
wej Kim Yu-na. Spore emocje wzbudził przemarsz reprezentacji  
Tonga, z jej nietuzinkowym chorążym Pita Taufatofua, który  
w PyeongChang wystartował w biegu na 15 km techniką dowolną.  
Po starcie mówił: – Już na drugim kilometrze było mi ciężko, 
później kryzys trwał non stop. Tuż przed metą prosiłem Boga, 
aby pozwolił mi dotrzeć do mety bez wywrotki. Hitem igrzysk 
była tzw. armia piękna, czyli 229 młodych cheerleaderek z Korei 
Północnej, które zagrzewały do walki swoich zawodników. 

Tylko dwa, ale w pięknym stylu 
Gwiazdami Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej byli nasi skocz-
kowie i debiutanci. Przed igrzyskami zapytano Kamila Stocha, 

Pita Taufatofua, chorąży reprezentacji Togo, podczas 
ceremonii otwarcia igrzysk

Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich PyeongChang 2018, 
polską flagę niesie bobsleista Mateusz Luty

Ważnym momentem 
ceremonii otwarcia igrzysk 
był przemarsz ekip  
Korei Południowej  
i Korei Północnej  
pod wspólną flagą
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PYEONGCHANG 2018

czy jedzie bronić olimpijskie medale z Soczi? Odpowiedział:  
– Ja niczego nie muszę bronić, ponieważ to, co zdobyłem, nie 
zostanie mi odebrane, jadę do PyeongChang, by zdobywać. 
Dla polskich skoczków konkursy rozpoczęły się bardzo trud-
no. Warunki atmosferyczne były zmienne. Stefan Hula, który 
prowadził po pierwszej serii, ostatecznie został sklasyfiko-
wany na 5. miejscu, a Kamil Stoch na 4. Zdecydowanie le-
piej było już na dużej skoczni i w konkursie drużynowym. 
Stoch indywidualnie zdobył złoto, a drużyna brąz. Po zdo-
byciu drużynowego medalu skoczkowie jednoznacznie 
stwierdzili: „Siła tkwi w zespole. Mamy świetną druży-
nę. Tajemnica tkwi w jedności i w tym, że każdy z nas zna 
swój potencjał i potrafi go wykorzystać. Nie każdy musi 
codziennie super skakać. Każdy może mieć słabszy dzień 
i gorsze skoki”. O tym, jak świetna atmosfera panuje wśród 
skoczków, może świadczyć wypowiedź Kamila Stocha 
o Dawidzie Kubackim: – Ze skoczka lata stał się skoczkiem 
na lata. To pokazuje, jak skoczkowie są silni i solidarni,  
co wielokrotnie pokazali na światowych arenach. 
W PyeongChang dobrze spisała się również biathlonistka  
Monika Hojnisz w biegu indywidualnym, w którym uplasowa-
ła się na 6. pozycji, a sztafeta wywalczyła 7. lokatę. Narciarki  
Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec w sprincie drużyno-
wym również zajęły 7. miejsce. Świetnie zaprezentowali się  

młodzi zawodnicy: Maryna Gąsienica-Daniel uplasowała się 
na 16. pozycji w narciarstwie alpejskim, 14. miejsce „wyjeź- 
dzili” łyżwiarze figurowi Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew,  
a Kamil Bury zakwalifikował się do ćwierćfinału w sprincie 
techniką klasyczną. Młody narciarz został dopiero 4. Pola-
kiem w historii igrzysk olimpijskich, który przeszedł przez 
eliminacje w sprincie. Wcześniej dokonali tego tylko Janusz 

Przed igrzyskami  
zapytano Kamila Stocha,  
czy jedzie bronić  
olimpijskie medale  
z Soczi? Odpowiedział:  
– Ja niczego nie muszę 
bronić, ponieważ to,  
co zdobyłem, nie zostanie  
mi odebrane, jadę  
do PyeongChang,  
by zdobywać

Biathlonistka Monika Hojnisz w biegu indywidualnym  
była blisko podium – uplasowała się na 6. pozycji

Od lewej: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula  
i Maciej Kot. Nasi reprezentanci w skokach narciarskich  
zgodnie podkreślają, że na ich sukces ogromny wpływ  
ma świetna atmosfera, jaka panuje w drużynie
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Igrzyskom olimpijskim 
towarzyszy piękno i gorycz 
sportu. Są zwycięzcy i są 
pokonani. Całej naszej 
Polskiej Reprezentacji 
Olimpijskiej dziękujemy!

Ester Ledecká  
sięgnęła po złote  
medale igrzysk  
w różnych dyscyplinach: 
snowboardzie  
i narciarstwie  
alpejskim
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PYEONGCHANG 2018

Krężelok, Maciej Kreczmer i oczywiście Justyna Kowalczyk. 
Na długo w naszej pamięci zostanie przejazd saneczkarza  
Mateusza Sochowicza. Ten młody zawodnik tak się zaafero-
wał olimpijskim startem, że dopiero na linii startu zauważył 
brak ochronnej maski. Cztery lata przygotowań nie mogły 
być przekreślone brakiem maski: – Co miałem robić? Poje-
chałem bez maski. Podjąłem jedyną słuszną decyzję. Prze-
cież inaczej zostałbym zdyskwalifikowany. Bez ochrony 
twarzy Sochowicz pędził z prędkością przekraczającą ponad  
120 km/h i lekko nie było, co podczas transmisji z jego prze-
jazdu widać było gołym okiem. 

Będzie się o nich długo pamiętać 
Kibice z całego świata śledzili wyczyny „swoich” zawodni-
ków, a miłośnicy sportów zimowych podziwiali międzyna-
rodowe gwiazdy. A było ich przecież niemało, chociażby 
Marit Bjørgen (narciarstwo biegowe), Ester Ledecká (snow-
board i narciarstwo alpejskie), Alina Zagitowa (łyżwiarstwo  
figurowe), Tessa Virtue i Scott Moir (łyżwiarstwo figurowe-
-pary taneczne) czy Mark McMorris (snowboard). Bjørgen 
jest zimową multimedalistką. Zdobyła 15 medali olimpij-
skich, z których 4 wywalczyła w PyeongChang. Jest również 
pierwszą w historii kobietą, która dwukrotnie została mi-
strzynią olimpijską na dystansie 30 km (łyżwą i klasykiem).  

Ester Ledecká, czeska snowboardzistka, przeszła do historii 
igrzysk olimpijskich, sensacyjnie zdobywając złoto w super-
gigancie, w którym nigdy wcześniej nie stanęła na podium.  
Co ciekawe, pojechała na nartach używanych wcześniej przez 
Amerykankę Mikaelę Shiffrin. Tydzień później wywalczyła  
złoto w swojej koronnej konkurencji – slalomie gigancie rów-
noległym w snowboardzie. Ester Ledecká jest dopiero trze-
cim sportowcem w historii, a pierwszą kobietą, która sięgnęła  
po złote medale zimowych igrzysk w różnych dyscyplinach. 
Występująca pod flagą olimpijską 15-letnia zawodniczka 

z Rosji, Alina Zagitowa, wywalczyła pierwszy złoty medal 
w łyżwiarstwie figurowym, ustanawiając przy okazji rekord 
świata w programie krótkim (uzyskała 82,92 pkt). 
Kolejnymi bohaterami byli również łyżwiarze figurowi.  
Kanadyjska para taneczna Tessa Virtue i Scott Moir w Pyeong- 
Chang wywalczyła złoty medal olimpijski w rywalizacji 
par tanecznych. To 3. złoty medal olimpijski w ich karierze,  
a 2. w PyeongChang, gdzie triumfowali jeszcze z repre-
zentacją Kanady w rywalizacji drużynowej. Pierwsze złoto 
para zdobyła w Vancouver (2010). Co ciekawe, po zajęciu  
2. miejsca w Soczi (2014) oboje postanowili zakończyć karie-
rę sportową, by pod koniec 2016 roku powrócić do treningów 
i triumfować w Korei Południowej. Historia kanadyjskiego 
snowboardzisty Marka McMorrisa mogłaby z kolei posłużyć 

za scenariusz filmu lub fabułę książki. Pod koniec 2017 roku 
zawodnik ten wypadł z trasy i uderzył w drzewo. Miał poła-
manych 17 kości, a jego stan lekarze określili jako krytyczny. 
Jedenaście miesięcy po wypadku McMorris mógł cieszyć się 
brązowym medalem w slopestyle'u. PyeongChang 2018 już 
za nami. Igrzyskom olimpijskim towarzyszy piękno i gorycz 
sportu. Są zwycięzcy i są pokonani. Całej naszej Polskiej 
Reprezentacji Olimpijskiej dziękujemy! 

Nasz saneczkarz Mateusz Sochowicz dopiero na linii startu 
zauważył, że nie ma ochronnej maski

Maryna Gąsienica-Daniel uplasowała się na 16. pozycji  
w narciarstwie alpejskim

Nasi łyżwiarze figurowi Natalia Kaliszek i Maksym 
Spodyriew zakończyli rywalizację na 14. miejscu

Największą sensację na tegorocznych igrzyskach  
sprawiła zawodniczka Czech Ester Ledecká

Marit Bjørgen w PyeongChang dowiodła, że jest 
jedną z największych gwiazd sportów zimowych
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E-SPORT CZEKA NA NAS DZISIAJ NIEMALŻE WSZĘDZIE. SŁYSZYMY O NIM CO CHWILĘ 
W MEDIACH, JEST TEŻ OBECNY NA BILLBOARDACH I W REKLAMACH W INTERNECIE.  
A CZYM WŁAŚCIWIE JEST TEN CAŁY E-SPORT? JAK MA SIĘ ON DO SPORTÓW TRADYCYJNYCH  
I CZEGO MOŻEMY SPODZIEWAĆ SIĘ W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI?
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E-SPORT

TREND 
CZY PONADCZASOWA IDEA

Swoje początki e-sport miał w 1972 r. na Uniwersytecie  
Stanforda w USA. Turniej, który uznano za pierwszy e-sportowy 
popis umiejętności, poświęcony był grze o bardzo wdzięcznej 
nazwie „Spacewar”. Była to kosmiczna „strzelanka” stworzo-
na przez studentów tej uczelni. W Polsce rozgrywki elektro-
niczne pojawiły się znacznie później, bo dopiero w latach 90.  
XX wieku, a „ogrywano” wtedy takie tytuły, jak „Quake” czy 
mod do „Half-Life” – „Counter Strike”. Z globalną popu-
larnością e-sportu wiążą się jednak nie tylko „strzelanki”, 
ale również gry strategiczne – mowa tu oczywiście o przy-
woływanym już „StarCrafcie”, który rozpoczął rewolucję  
w Korei Południowej, światowym centrum rozgrywek kompu- 
terowych.

To na Półwyspie Koreańskim 
w dużej mierze spopularyzowano e-sport i model grania w ka-
fejkach internetowych albo większych centrach gamingo-
wych, które nazywa się PC bangami. Wraz ze wzrastającym 
zainteresowaniem grami komputerowymi Korea Południowa 
jako pierwsza zrozumiała, jak dużym rynkiem jest e-sport, 
i stworzyła Korea e-Sports Association – organ ten działa we 
współpracy z Ministerstwem Kultury i ma na celu regulację oraz 
promocję branży. Szybki wzrost popularności e-sportu odbił się 
echem nie tylko w Korei, ale również na świecie. Europa i Stany 
Zjednoczone szybko podłapały  trend, a na początku XXI wieku 
pojawiły się już pierwsze międzynarodowe, ogromne turnieje 
pozwalające na solidny zarobek młodym fanatykom rozgrywek 
elektronicznych. 

Za e-sport uważa się 
obecnie każde komputerowe 
albo konsolowe rozgrywki, 
w których rywalizują 
profesjonalni zawodnicy. 
Swoje początki e-sport miał 
w 1972 r. na Uniwersytecie 
Stanforda w USA

Trend rozgrywek elektronicznych pojawia się także w innych 
przestrzeniach życia, zahaczając nawet o igrzyska – w końcu 
rywalizację w „StarCraft II” zorganizowano w PyeongChang 
przed właściwą rywalizacją olimpijską. By odpowiedzieć 
na postawione powyżej pytania, trzeba zanurkować nieco  
w odmęty historii – e-sport (z ang. electronic sports) nie ma 

sztywno określonej definicji, jest wszakże dość młody i zapew-
ne trwają jeszcze prace nad definiowaniem tego zjawiska. 

Za e-sport 
uważa się obecnie każde komputerowe czy konsolowe roz-
grywki, w których rywalizują profesjonalni zawodnicy.  

Takie były początki e-sportu. Często grano  
w kafejkach internetowych, bo dostęp  
do internetu nie był tak powszechny jak dziś 

Mistrzostwa Świata League of Legends w Chinach 
zainteresowały tysiące fanów z całego świata



rzeniu odczuwają masę przeróżnych emocji i utożsamiają się  
ze swoją drużyną.
Jednakże nic nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromny rynek 
i inwestycje. Fakt, że pasjonaci gier komputerowych mogą od-
dać się swojemu hobby i zarabiać w ten sposób na życie, jest 
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY MÓZG! NAWET NAJTĘŻSZY 
KOMPUTEROWY UMYSŁ POTRZEBUJE ŚWIEŻEGO POWIETRZA 
I RUCHU, KTÓRE BĘDĄ STYMULOWAŁY WASZ MÓZG 
DO STRATEGICZNEGO DZIAŁANIA

E-SPORT

Skala zjawiska 
to pierwsze, co nasuwa się na myśl odnośnie do tego zjawi-
ska. Mimo sporego zainteresowania e-sport na początku  
milenium był jedynie procentem tego, czym jest teraz. Zarów-
no, jeśli chodzi o oglądalność, jak i pulę nagród czy po prostu 
wielkość branży, której wartość w roku 2018 prognozuje się 
na 905,6 mln dolarów. Wydarzenia e-sportowe śledzone są 
i odwiedzane przez setki tysięcy fanów. Doświadczają tego 
również polskie Katowice, gdzie od kilku lat cykliczną im-
prezą jest IEM. Tegoroczna edycja zebrała w Spodku około  
170 tys. odwiedzających i to tylko w ciągu kilku dni.

Pojęcie e-sportu
nie zmieści się w krótkiej, podręcznikowej próbie defini-
cji. W istocie chodzi bowiem o emocje. O dążenie do nie-
ustannego rozwoju, ciągłego usprawniania samego siebie.  
E-sport jest widowiskiem, a Mistrzostwa Świata w League  
of Legends nie różnią się pod względem ogromnych wrażeń 
od tego typu imprez w piłce nożnej czy innych sportach trady-
cyjnych. Mimo że w większości przypadków gry nie wymagają 
od zawodników wysiłku fizycznego, rywalizacja jest bardzo za-
cięta i to tłumaczy popularność e-sportu. Tak samo jak w przy-
padku sportów tradycyjnych, to właśnie rywalizacja sprawia,  
że każdy gracz czy widz za ekranem biorący udział w wyda-

ekscytujący dla każdego gracza. Jednak droga do zostania pro-
fesjonalistą nie jest łatwa i wymaga talentu oraz ogromnych 
poświęceń, również czasu (zawodnicy trenują nawet do dwu-
nastu godzin dziennie!), ale w większości przypadków również 
umiejętności pracy w zespole i subordynacji.

Przyszłość e-sportu
może być bardzo interesująca. Można oczywiście spekulo-
wać o niemalże futurologicznej wizji zawodnika pojedyn-
kującego się z innym w technologii VR (Virtual Reality),  
ale jest to jeszcze dość odległy koncept. Takie rozgrywki 
mają już zresztą miejsce, są jednak dość toporne i upły-
nie trochę czasu, zanim będą mogły wyprzeć dominujące  

e-sporty komputerowe. A to one właśnie są w dużej mierze 
odpowiedzialne za budowanie rzeszy fanów, a wynika to 
z precyzji, jaką oferuje myszka i klawiatura, a także ogrom-
nej liczby ogrywanych tytułów. To różnorodność, jaką daje 
komputer, jest jedną z przyczyn tak dużej popularności  
e-sportu – każdy znajdzie wśród gier coś dla siebie, niezależnie 
od tego, czy lubi strategię, „strzelanki”, czy nawet gry sportowe. 
Rozwój e-sportu jest bardzo szybki, a branża pochłania potęż-
ne nakłady finansowe w celu tworzenia nowych atrakcji. One 
z kolei przyciągają kolejnych widzów, co nakręca popularność. 
Wydaje się, że taki stan utrzyma się przez najbliższe kilka lat 
i sprawi, że e-sport będzie wkrótce codziennością powszechnie  
akceptowaną. 

Uczestnicy i uczestniczki zawodów e-sportowych podkreślają, że emocje  towarzyszące komputerowym 
zmaganiom można porównać do tych, jakie dostarczają kibicom sportowcy na stadionach

Wielkie zainteresowanie kibiców wzbudzają  
m.in. rozgrywki profesjonalnych graczy w FIFA 2018 

Trudno powiedzieć,  
że e-sport to aktywność 
fizyczna. Trzeba wyznaczyć 
jasne granice. Igrzyska 
to zawody, które mają 
promować pokój wśród 
ludzi, tolerancję i brak 
agresji. Takie wartości 
nie mają wiele wspólnego 
z grami, których tematem 
często jest przemoc 

– Thomas Bach
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UKŁADAŁAM SOBIE TEN WYWIAD W GŁOWIE DŁUGO, CHOĆ PYTANIA MIAŁY  
BYĆ NIESKOMPLIKOWANE. PATRYCJA BEREZNOWSKA MIESZKA BLISKO MNIE,  
MAMY WSPÓLNYCH ZNAJOMYCH I STARTOWAŁYŚMY RAZEM W JEDNEJ IMPREZIE 
ULTRAMARATOŃSKIEJ. BIEGI ULTRA TO NIE JEST DYSTANS OLIMPIJSKI, MOŻE  
WIĘC KTOŚ ZAPYTA: PO CO W OGÓLE POCHYLAMY SIĘ NAD TYM TEMATEM? 
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Po prostu któregoś dnia zobaczyłam relację po wygranym przez 
naszą bohaterkę spartathlonie w Grecji. Tytuł artykułu: „Patrycja 
Bereznowska na biegowym Olimpie”. To było to! Patrycja uhono-
rowana gałązką oliwną. 
Patrycja Bereznowska – rocznik 1975, mistrzyni i rekordzistka 
świata w biegu 24-godzinnym i 48-godzinnym. Triumfatorka licz-
nych biegów ultra w Polsce i za granicą. Zanim jednak porozma-
wiamy z naszą mistrzynią, tytułem wstępu trochę teorii i historii...
 
Bieg maratoński
upamiętnia wydarzenia związane z wojną grecko-perską 
Po wygranej przez Greków bitwie pod Maratonem (w 490 r. p.n.e.) 
wysłano do Aten posłańca Filippidesa, aby ten obwieścił zwy-
cięstwo i ostrzegł przed zbliżającymi się do miasta na okrętach  
Persami. Po przebiegnięciu dystansu 42,195 km i przekazaniu 
wieści posłaniec zmarł. Jak się okazuje, to nie był jedyny wyczyn  
Greka. Według Herodota wcześniej przemierzył on w dwa dni  
ok. 246 km (z Aten do Sparty), aby zabezpieczyć pomoc na wzmoc-
nienie skąpych sił ateńskich przed nadchodzącym atakiem. 
Pomysł zorganizowania spartathlonu narodził się w głowie Brytyj-
czyka Johna Fodena. Zaintrygował się on przypadkiem Filippidesa 
i zaczął zastanawiać, czy współczesny człowiek mógłby pokonać 
dystans od Aten do Sparty w czasie podawanym przez Herodota. 
W październiku 1982 roku wraz z kolegami udowodnił, że historyk 
miał rację! Człowiek jest w stanie pokonać 250 km w ciągu dwóch 
dni. On sam dotarł na metę po 36 godzinach (Patrycja potrzebowa-
ła na to 24:48:18! – kobiecy rekord trasy). Odtąd bieg odbywa się 
co roku i przyświecają mu olimpijskie ideały: promocja przyjaźni, 
pokoju, sprzeciw wobec dyskryminacji politycznej i rasowej, no 
i oczywiście odwołanie do starożytnej Grecji. Meta znajduje się 
przy pomniku Leonidasa – starożytnego króla Sparty. To jego sto-
pę całują zawodnicy po ukończeniu dystansu. Sam bieg uważa-
ny jest za jeden z najtrudniejszych na świecie: trasa prowadzi po 
wyboistych torach i błotnistych ścieżkach (często pada podczas 
wyścigu), przecina winnice i gaje oliwne, wspina się po stromych 
zboczach i, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego, zabiera biega-
czy na 1200-metrowy wzlot i zejście z Mount Parthenio w środ-
ku nocy. To jest góra pokryta skałami i krzewami, wieją tu silne  

Pomysł zorganizowania 
spartathlonu narodził się  
w głowie Brytyjczyka Johna 
Fodena. Zaintrygował się 
on przypadkiem Filippidesa 
i zaczął zastanawiać, czy 
współczesny człowiek 
mógłby pokonać dystans 
od Aten do Sparty w czasie 
podawanym przez Herodota

wiatry o temperaturze nawet 4°C. Na ostatnich etapach biegu na-
wet najlepsi sportowcy zaczynają mieć halucynacje. Co najwyżej 
tylko około jednej trzeciej biegaczy opuszczających Ateny kończy 
na mecie w Sparcie. 
Przypomnijmy, że najdłuższym dystansem olimpijskim jest ma-
raton. Znalazł się w programie pierwszych nowożytnych igrzysk 
w Atenach w 1896 roku – zwycięzcą został wówczas wywodzący 
się z ubogiej rodziny Grek Spyridon Louis. Podczas Igrzysk IV Olim-
piady, w Londynie w 1908 roku, Dorando Pietri nie był w stanie 
samodzielnie ukończyć biegu, za co został zdyskwalifikowany. 
O maratonie mówi się, że jest królewskim dystansem. To jak  
nazwać ultramaraton? Niewątpliwie jednak ludzie osiągający  
rekordy w tego typu biegach muszą mieć jakieś supermoce. 
I wbrew pozorom nie chodzi o siłę samych mięśni, bo ultra wygry-
wa się często „mocną głową”. Co szczególnie cieszy, triumfy należą 
do wielu polskich „ultrasów”. Czy to jakaś nasza narodowa cecha,  
że lubimy taki morderczy wysiłek? Że im trudniej, tym lepiej?  
      

Olimpizm jest stanem ducha 
Pierre de Coubertin

MONIKA MYSZKOWSKA: Dlaczego nie wybrałaś jakiegoś  
dystansu olimpijskiego?
PATRYCJA BEREZNOWSKA: Kiedy zaczęłam biegać i myśleć 
o startach, miałam 33 lata. Wcześniej wprawdzie wplatałam 
to w trening jazdy konnej, ale było to nieregularne. Najdłuż-
szym dystansem olimpijskim jest maraton i prawda jest taka, 
że w wieku 33 lat, kiedy się zaczyna, to nie ma szansy już 
dojść do takiego poziomu, żeby osiągnąć kwalifikacje i star-
tować w igrzyskach. I stąd pomysł na biegi ultra. Od początku  
wykazywałam naturalną wytrzymałość i predyspozycje do 
tych najdłuższych biegów. To, co mi się w nich najbardziej po-
doba to to, że liczy się mocna głowa. Moje zainteresowanie  

MONIKA MYSZKOWSKA

MARATON +

W 1908 roku w Londynie Dorando Pietri nie był w stanie 
samodzielnie ukończyć biegu i został zdyskwalifikowany

Patrycja Bereznowska podczas biegu na 250 km



narodził się u niej z radości życia. Do końca pozostała aktywna 
fizycznie (przyp.red.). 

A masz jakąś ulubioną maksymę motywacyjną?
Banał, który powiedział niebanalny człowiek: „Dopóki walczysz, 
jesteś zwycięzcą”. 

Teraz biega bardzo dużo ludzi, ale raczej tych starszych. Jak  
zachęciłabyś młodzież do biegania lub do innych sportów? 
Jak spotykam się z młodzieżą i rozmawiam o bieganiu, to zawsze 
podkreślam, że niezależnie, od jakiego poziomu się zacznie 
i na jakim poziomie się walczy, zawsze warto, bo bieganie 
czy jakakolwiek inna dyscyplina, to nie są tylko same zawo-
dy. To też są podróże, poznawanie ludzi. To są emocje i tak 
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psychologią sportu w tym mi pomaga i mogę tę wiedzę wyczyta-
ną, wyszukaną w różnych źródłach wykorzystać podczas startu. 

Czy masz jakąś inspirację sportową, autorytet? 
Tak naprawdę jestem pasjonatką wszelkiego sportu. Trudno 
wybrać mi jakąś jedną dyscyplinę, chociażby dlatego, że niemal 
każdy sport mnie interesuje. Pokonywanie swoich słabości jest 
dla mnie inspirujące. Nie ukrywam, że z ogromnymi emocjami 
oglądałam zmagania Justyny Kowalczyk, z przyjemnością ją  
obserwowałam. 

Halina Konopacka, nasza pierwsza złota medalistka olimpij-
ska, powiedziała, że sukces w sporcie to nie tylko rekordy,  
że za dużą wagę przywiązuje się do liczb i wyników. A jak Ty 
byś go określiła? 
Dla mnie to umiejętność czerpania ze sportu radości, ucze-
nie się na tych emocjach i wyciąganie wniosków zarówno  
z sukcesów, jak i przegranych. Także umiejętność wplatania 
tego w zwykłe codzienne życie i związania się ze sportem od 
dzieciństwa do późnej starości. Naprawdę podziwiam sportow-
ców, którzy nie potrafią skończyć swojej kariery i zawiesić buty  
– jak to się mówi – na kołku, tylko aktywnie żyją i uczest-
niczą w propagowaniu sportu. Fajnie, jeśli sami zmieniają  
bardzo często dyscypliny albo startują w bardziej rekreacyj-
ny sposób, promując zdrowy styl życia i aktywność na każ-
dym poziomie i w każdym wieku. Odzwierciedleniem takiej 
postawy była właśnie Halina Konopacka. Mówiła, że sport  

wiele rzeczy jest dookoła tego, że naprawdę warto. Też nie 
wiemy do końca, co nam może przynieść sport. Jakie inne  
wartości, i co nam w życiu da. Bo ćwiczymy równolegle cha-
rakter i przenosimy pewne umiejętności, choćby umiejętność 
organizacji czasu. tak by znaleźć chwile na trening. Jesteśmy 
dzięki temu choćby lepszymi pracownikami. Trudno zliczyć  
plusy, które daje nam sport. 

Czy w związku z tym, że uprawiasz sport, stosujesz specjalną 
dietę?
Czy jest ona specjalna, to nie wiem. Po prostu zbilansowana i zdro-
wa. W okresie pomiędzy zawodami staram się unikać węglowoda-
nów prostych. Natomiast moje posiłki są bogate w węglowodany 
złożone, czyli kasze, do tego chude białko i warzywa. Jak najmniej 
słodyczy i kolacja bez węglowodanów.

A jesz mięso?
Tak. I nawet muszę o to dbać, bo mam trochę problemów z pozio-
mem żelaza. Odkąd tak naprawdę intensywnie biegam, to mam 
ochotę na więcej mięsa, bo mój organizm tego po prostu potrze-
buje. 

Jak uzupełniasz trening biegowy? 
Hmmm... trudno powiedzieć, bo naprawdę jestem bardzo  
aktywna ze względu na wykonywany zawód [trener jazdy konnej 

Trudno wybrać mi jakąś 
jedną dyscyplinę,  
chociażby dlatego,  
że niemal każdy sport  
mnie interesuje. 
Pokonywanie swoich 
słabości jest dla mnie 
inspirujące 

Patrycja Bereznowska po zwycięskim biegu za rok 
zobaczy tu swoje nazwisko

Naszą zawodniczkę mimo ogromnego wysiłku na trasie 
spartathlonu było stać na... piękny uśmiech

 – przyp. red.]. Jeździectwo jest świetną formą utrzymywania 
kondycji dlatego, że pracują wszystkie mięśnie, do tego syme-
trycznie. Ponadto wymaga dużej świadomości ciała. Dodatkowo 
basen – nie tylko pływanie w wodzie, ale też aquajogging. Także 
elementy siłowe, bo tak naprawdę szczególnie w tych najdłuż-
szych biegach ultra siła jest potrzebna. Uczęszczam na siłownię 
i w domu także robię treningi siłowe. Nie unikam roweru, który 
w momencie, gdy jestem na przykład po ciężkim ultra i mam kilka 
dni odpoczynku od biegania, jest naprawdę fajną formą rozru-
szania się i regeneracji. 

Wiemy już, że lubisz oglądać różne zmagania sportowe, a masz 
czas na czytanie książek? 
Ojej! [śmiech] Czytam bardzo dużo biografii znanych sportowców, 
znanych ludzi i to mnie inspiruje. Także sporo publikacji dotyczą-
cych samego sportu, fizjologii i psychologii. I wszystkie gazety 
związane z bieganiem.

Kim chciałaś zostać, będąc dziewczynką? 
Nie uwierzysz, ale marzyłam o tym, by zostać... maratonką. Od dzie-
ciństwa marzyłam o przebiegnięciu maratonu. Nie mam zielonego 
pojęcia, skąd mi się to wzięło. Nikt w domu nie uprawiał sportu, 
nie miałam żadnych wzorców. Prawdopodobnie musiałam coś 
zobaczyć w telewizji, gdzieś coś usłyszeć o maratonie. I to zawsze 
tkwiło mi w głowie. Długo czekało, ale się doczekało. [śmiech] 
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Dla organizmu dystans 400 m jest szczególnie obciążający. 
Zawodnik musi umieć pokonać barierę fizycznego bólu, który 
pojawia się na ostatnich 100 m biegu, kiedy mięśnie sztyw-
nieją i odmawiają posłuszeństwa. Niektórzy mdleją na mecie 
lub nie mogą wstać przez kilka minut – to cena, jaką płaci się 
za oszukiwanie organizmu, który normalnie na taki wysiłek 
by nie pozwolił. 
Chociaż w Birmingham biało-czerwoni nie należeli do fawo-
rytów, ich bieg stał się jedną z największych niespodzianek 
w historii halowych mistrzostw świata. Rozpoczął najszybszy 
z polskich sprinterów – Karol Zalewski „Petarda”, który swo-
ją przygodę ze sportem rozpoczął od piłki nożnej. Pałeczkę 
przekazał niedoszłemu architektowi – Rafałowi Omelko.  
Na trzeciej zmianie świetnie zaprezentował się Łukasz Kraw-
czuk, w młodości także marzący o karierze piłkarskiej. Ostatni 
biegł Jakub Krzewina, u którego w wieku 11 lat zaczęły się 
bóle kolan, a ortopeda zalecił mu pożegnać się z bieganiem. 
Później był wielokrotnie kontuzjowany i przeszedł wiele 
operacji. Gdy w Birmingham odbierał pałeczkę od Łukasza 
Krawczuka podczas biegu finałowego, nasza sztafeta była 
na drugim miejscu. Finiszował jako pierwszy, wyprzedzając 
zaskoczonego Amerykanina Vernona Norwooda. 
Polacy z wielką radością, ale i niedowierzaniem przyjęli  
informację o pobiciu przez nich rekordu świata. 
– To jest magia sportu i drużyny. Kiedy biegniemy z pałeczką, 
bariery przestają nas obowiązywać. Wydaje się, że inne kraje 

PATRYK ADAMCZYK, ŁUKASZ KRAWCZUK, JAKUB KRZEWINA, RAFAŁ OMELKO  
I KAROL ZALEWSKI MARZĄ O ZDOBYCIU MEDALU NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 
W TOKIO 2020. DROGĄ DO TEGO SZCZYTU BĘDĄ ICH STARTY INDYWIDUALNE I W SZTAFECIE. 
NA RAZIE, JAK  MÓWIĄ, ZAŁOŻYLI PIERWSZY OBÓZ, STAJĄC NA NAJWYŻSZYM STOPNIU 
PODIUM HALOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W LEKKOATLETYCE W BIRMINGHAM.  
USTANOWILI REKORD ŚWIATA (3.01,77) W SZTAFECIE 4X400 METRÓW!

IWONA MARCINKIEWICZ

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Kobieca sztafeta 4x400 m powróciła z Wielkiej Brytanii  
ze srebrnymi medalami oraz rekordem Polski

Adam Kszczot w pięknym stylu zdobył w Birmingham 
złoty medal w biegu na 800 m
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mają pewne ograniczenia mentalne, a my się tego pozbywa-
my i to nas niesie... – przyznał Omelko. 
Polska sztafeta 4x400 m zdobywała już mistrzostwo świata, 
a także Europy i nieraz dobierała się do skóry Amerykanom. 
W tym roku mija 20 lat, gdy drużyna w składzie: Robert 
Maćkowiak, Piotr Rysiukiewicz, Tomasz Czubak i Piotr Ha-
czek, wynikiem 2,58,00 ustanowiła aktualny do dziś rekord 
Polski na stadionie podczas Igrzysk Dobrej Woli w Union-
dale (USA). 
W Birmingham złoty medal zdobył również Adam Kszczot 
w biegu na 800 m. Marcin Lewandowski po raz pierwszy 
w karierze wywalczył medal halowych MŚ, zajmując drugie 
miejsce w biegu na 1500 m. Również ze srebrnym medalem 
i rekordem Polski (3,26,09) wróciła do kraju kobieca szta-
feta 4x400 m (Justyna Święty-Ersetic, Patrycja Wyciszkie-
wicz, Aleksandra Gaworska i Małgorzata Hołub), a brązowy 
medal przypadł Piotrowi Liskowi w skoku o tyczce. Nasza 
lekkoatletyczna reprezentacja z 5 medalami zajęła 3. miej-
sce w klasyfikacji drużynowej. To bardzo dobry prognostyk 
przed mistrzostwami Starego Kontynentu, które odbędą się 
w tym roku w sierpniu na stadionie olimpijskim w Berlinie. 
Starsi kibice pamiętają też na pewno fantastyczny okres 
zwycięstw drużyny tzw. Wunderteamu. Wspaniali sportow-
cy tamtych czasów mają dziś swoich godnych następców, 
zarówno w hali, jak i na otwartym stadionie. 

WUNDERTEAM (CUDOWNA DRUŻYNA) – TAK OKRZYKNĘLI POLSKĄ REPREZENTACJĘ 
LEKKOATLETYCZNĄ NIEMIECCY DZIENNIKARZE W 1957 ROKU, GDY W MECZU 
MIĘDZYPAŃSTWOWYM POKONAŁA 117:103 REPUBLIKĘ FEDERALNĄ NIEMIEC  
(NIEMCY ZACHODNIE). NAZWA TA STAŁA SIĘ IMIENIEM WŁASNYM EKIPY SPORTOWEJ 
LICZĄCEJ OKOŁO 300 SPORTOWCÓW, KTÓRZY DZIĘKI TRENEROM I SPRAWNEJ 
ORGANIZACJI SYSTEMU SZKOLENIA ODNOSILI NIEZWYKŁE SUKCESY. POLACY 
DOMINOWALI WÓWCZAS W EUROPIE. NA MISTRZOSTWACH EUROPY W SZTOKHOLMIE  
W 1958 ROKU ZDOBYLI 8 ZŁOTYCH MEDALI, A W 1966 ROKU W BUDAPESZCIE 
– 7. WÓWCZAS IMPREZA TA BYŁA BARDZIEJ PRESTIŻOWA NIŻ OBECNIE, 
A MIĘDZYNARODOWE MECZE LEKKOATLETYCZNE POPULARNIEJSZE OD MECZÓW 
PIŁKARSKICH. W KRAJU ZNISZCZONYM PRZEZ WOJNĘ, O POWIKŁANYCH DZIEJACH 
I NIEŁATWEJ WSPÓŁCZESNOŚCI PRL, „SPARTANIE” Z WUNDERTEAMU, ZDOBYWAJĄC 
LICZNE MEDALE I WYGRYWAJĄC LEKKOATLETYCZNE MECZE, DAWALI NADZIEJĘ 
MILIONOM POLAKÓW NA LEPSZE CZASY, BYLI ŹRÓDŁEM POZYTYWNYCH EMOCJI. DZIĘKI 
WUNDERTEAMOWI LUDZIE W POLSCE MASOWO ZACZĘLI UPRAWIAĆ LEKKOATLETYKĘ. 
ZA OJCA SUKCESÓW WUNDERTEAMU UZNAJE SIĘ JANA MULAKA – TRENERA 
MEDALISTÓW OLIMPIJSKICH, MISTRZÓW EUROPY I REKORDZISTÓW ŚWIATA,  
M.IN. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA I JERZEGO CHROMIKA (BIEGI DŁUGODYSTANSOWE), 
EDMUNDA PIĄTKOWSKIEGO (RZUT DYSKIEM), JÓZEFA SZMIDTA (TRÓJSKOK), JANUSZA 
SIDŁO (OSZCZEP), TADEUSZA RUTA (MŁOT) CZY BARBARY JANISZEWSKIEJ (200 M). 

REKORDY USTANAWIANE W TAMTYCH LATACH BUDZĄ RESPEKT DO DZIŚ.  
NASZA DRUŻYNA, JAK RÓWNY Z RÓWNYM, RYWALIZOWAŁA Z TAKIMI POTĘGAMI,  
JAK USA I ZSRR. NA IGRZYSKACH W RZYMIE (1960) POLSKI WUNDERTEAM  
WYWALCZYŁ 7, A W TOKIO (1964) – 8 MEDALI.

CZY WIESZ, ŻE...

Oszczepnik Janusz Sidło – legenda sportu

Radość Piotra Liska była budującym widokiem w hali  
w Birmingham. Skok na  5,85 m przyniósł mu brązowy medal

ROZMOWA Z MŁODYM MISTRZEM

OLIMPIONIK 25

FO
T.

 A
U

G
U

S
TO

 B
IZ

ZI
/F

IE

Treningi i sport pomagają  
w wykształceniu takich 
cech i umiejętności, jak 
pilność, pracowitość,  
lepsze zarządzanie czasem.  
Im mniej go mam, tym 
lepiej podchodzę do nauki

JULIA FALIŃSKA JEST ZAWODNICZKĄ  
KLUBU KSZ WARSZAWIANKA I PODOPIECZNĄ 
TRENERA PIOTRA SADOWEGO. W TYM ROKU 
WYWALCZYŁA SREBRNY MEDAL MISTRZOSTW 
ŚWIATA JUNIOREK (VERONA 2018) W SZPADZIE

ROZMAWIAŁA KATARZYNA DEBERNY

CO LUBIĘ? 
SPORT LUBIĘ!

KATARZYNA DEBERNY: Mistrzostwo świata juniorek jest 
Twoim kolejnym sukcesem. W zeszłym roku byłaś brązową 
medalistką MŚ w drużynie. Jak podchodziłaś do zawodów 
w tym roku?
JULIA FALIŃSKA: Byłam nastawiona bardzo pozytywnie,  
ciężko trenowałam, więc czułam się dobrze przygotowana i na 
zawodach liczyło się to, jak będę działać pod presją, jak będzie 
zachowywała się moja psychika, to było bardzo ważne. Dobre 
przygotowanie fizyczne i mentalne zaowocowało sukcesem!

Spodziewałaś się tego wyniku? 
W OGÓLE :-). Jednak ciężko na to pracowałam  i wiedziałam,  
że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wypaść jak najle-
piej. Wiadomo, każdy jedzie po to, żeby wygrać. Dałam z siebie 
wszystko i rezultat jest zadowalający :-).

Te zawody były najważniejsze w tym sezonie, czy jeszcze czeka 
Cię coś ważnego?
W tym sezonie to są najważniejsze zawody, więc jestem bardzo 
zadowolona!

Ale pytałam nie tylko pod kątem sportowym, bo chyba dwa 
tygodnie po turnieju miałaś...
MATURĘ! Uczyłam się bardzo dużo. Treningi i sport pomagają 
w wykształceniu takich cech i umiejętności, jak pilność, praco-
witość, lepsze zarządzanie czasem. Im mniej go mam, tym lepiej 
podchodzę do nauki. Jednym słowem, łączę sport i naukę. I chyba 
dobrze mi to wychodzi. Sądzę, że będzie OK!

Jakie liceum kończyłaś? 
VII LO im. Juliusza Słowackiego w klasie matematyczno- 
-informatyczno-fizycznej.

A jak później widzisz swoją przyszłość pod kątem edukacji, 
masz w planach studia?
Tak. Chciałabym pójść na studia o profilu matematycznym,  
biznesowym bądź na inżynierię. W tych kierunkach dobrze się  
czuję. Najbardziej interesuje mnie matematyka, którą bardzo lubię.

To niezwykle precyzyjny przedmiot podobnie jak szermierka?
Tak, przydaje się :-). Precyzyjność zadawania trafień i matematyka 
mają ze sobą wiele wspólnego. 

Julia Falińska
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za wszelką cenę skutkuje przegraną. Ta zdolność w podejmowa-
niu ryzyka pomaga w realizacji konkretnej akcji. 

Tę akcję planujesz, wychodząc na planszę przed komendą  
sędziego Allez (franc. naprzód), czy np. wiesz, z kim rywalizu-
jesz i przyjmujesz konkretną strategię wobec tej przeciwniczki? 
 Czy może akcje wymyślasz na bieżąco, bo przecież akcja szer-
miercza czasem trwa zaledwie 2 sekundy? Kiedy planujesz ten 
atak w kontekście podejmowania ryzyka? 
To zależy od sytuacji. Na przykład jeżeli jest stan po 14:14 w wal-
ce i chodzi o to decydujące trafienie, mniej więcej wiem, co prze-
ciwniczka robiła przez te 14 trafień. Dzięki temu jestem w sta-
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A co to jest sukces w sporcie? Czy to tylko wynik? 
Wynik jest jego częścią. Chodzi o to, żeby być zadowolonym, 
zrobić dobrą robotę, czuć się przygotowanym i robić swoje. Jeśli 
to, co robimy, daje nam szczęście, to znaczy, że odnieśliśmy 
sukces!

Na pewno wiele osób pyta, dlaczego zaczęłaś uprawiać  
fechtunek, i jak trafiłaś do tego sportu? Zapoznaj nas, proszę, 
ze swoją historią...
Zaczęłam trenować szermierkę siedem lat temu. Zachęciła 
mnie do tego mama. Początkowo trenowałam taniec, potem 
tenis, lecz te sporty nie były dla mnie. Potrzebowałam czegoś,  
co daje więcej emocji , pozwala się odstresować. Szukałam takie-
go sportu, w którym jedna osoba nie jest najlepsza i każdy może 
zapracować na swój wynik, każdy ma szansę. 

A co jest najtrudniejszego w szermierce, co sprawia Ci  
trudność w czasie treningu albo podczas zawodów? 
Najcięższe było nastawienie psychiczne. Sportowiec w szer-
mierce musi umieć podejmować ryzyko. Ale zdobycie punktu  

nie przygotować sobie plan na to ostatnie trafienie. Jednak nie  
zawsze ten plan skutkuje, bo przeciwnik też często zmienia swoje 
zamiary.  Zdarza się, że dostosowujemy się do przeciwnika. Myśli 
się na bieżąco. Każda akcja ma w sobie elementy ryzyka, które 
muszę podejmować, jeśli chcę wygrać.

A czy w strategii walki można zawodnika nabrać, np. zachęcić 
go do ataku, a samemu wcześniej zadać trafienie? 
Tak, na szermierkę mówią „FINTA – udanie, zmyślenie, ruch 
pozorny dla zmylenia przeciwnika”. Czyli tak naprawdę trzeba 
oszukać przeciwnika na planszy i komu się to bardziej uda, kto 
taktycznie lepiej popracuje, ten wygra. Atletyka i technika mogą 
być takie same. Trzeba po prostu przechytrzyć przeciwnika. 

To porozmawiajmy o atletyce. Jak wygląda typowy trening 
szermierza?
Trening szermierza polega na tym, żeby być przygotowanym 
kondycyjnie. Niektórzy się ruszają mniej, inni bardziej. Jednak 
zawsze trzeba pozostać w ruchu. Na obozach treningowych  
biegamy i chodzimy po górach. W ciągu tygodnia robimy 150 km.

Z trenerem ? 
Z trenerem podbijamy Śnieżkę! Trener jedzie na rowerze i sam 
wybiera sobie treningi. Kluczowym punktem są wakacje, kie-
dy trzeba przygotować się do sezonu i jest to świetna okazja,  
ponieważ w tym czasie nie ma zawodów. Trening motoryczny trwa 
przez cały rok, przed zawodami treningi wyglądają trochę inaczej.

Masz swojego idola sportowego albo kogoś, kto Cię kiedyś 
zmotywował na tyle, że chciałaś uprawiać ten sport na tym 
poziomie?
Kiedyś mama pokazała mi fragment walki Sylwii Gruchały, brązo-
wej medalistki z Aten 2004 (żeby mnie zachęcić) i po raz pierwszy 
zobaczyłam tę nieprzewidywalność i dynamikę. Nie za bardzo 
wtedy rozumiałam, o co chodzi w tym sporcie, ale podobało mi 
się to. Stwierdziłam, że spróbuję i poszłam na trening z ciekawo-
ści. Okazało się, że to sport dla mnie. Wygląda na to, że to spora 
zasługa mamy, że zaczęłam trenować szermierkę :-).

Co powiedziałabyś swoim rówieśnikom, którzy nie uprawiają 
sportu, na temat wartości, które on ze sobą niesie? 
Sport przynosi wiele korzyści i ma wiele wartości. Dzięki niemu 
człowiek uczy się lepiej gospodarować czasem, jest punktualny 
i  zdyscyplinowany. Poza tym dzięki sportowi w życiu jest fajniej.

Ale czy to jest fajne dla młodego człowieka – być punktual-
nym i zdyscyplinowanym? Wielu nastolatków uważa, że bycie  
wyluzowanym i nieliczenie się z niczym jest fajniejsze. 
Wyluzowanie w pewnym stopniu też jest fajne, ale jednak 
moim zdaniem tylko do czasu. W przyszłości bardziej przyda 
się punktualność, np. na ważnych spotkaniach czy rozmowach,  
oraz umiejętność zachowania się w danych sytuacjach. Być zdy-
scyplinowanym i mieć wszystko poukładane nie jest złe. Tego 

właśnie uczy szermierka. Nie tracimy dni, czas nie przelatuje nam 
przez palce. To wszystko może nam się przydać w przyszłości 
w odniesieniu sukcesu. 

Czy już ośmielasz się myśleć o igrzyskach olimpijskich?
Wiadomo, że to jest największe marzenie każdego zawodnika,  
by wystartować w igrzyskach olimpijskich. Przecież to najważ-
niejsza impreza dla każdego sportowca. Chciałabym kiedyś 
w nich wystartować i osiągnąć jak najlepszy rezultat.

Myślisz, że Tokio 2020 jest już w Twoim zasięgu?
Myślę, że jeszcze za wcześnie na Tokio, ale o kolejnych igrzyskach, 
czyli Paryżu 2024, mogę już powoli zacząć myśleć :-). Mamy jesz-
cze silną obstawę seniorek, trudno się przebić przez proces kwali-
fikacji. Trwa to bardzo długo, więc dwa lata to stanowczo za mało.

A jaki według Ciebie powinien być dobry trener? 
Dobry trener powinien mieć świetny kontakt z zawodnikami.  
Jeśli zawodnik ufa trenerowi, wie, że ma wsparcie w trenerze i ma 
świadomość tego, że trener tak samo będzie przeżywał walki na 
zawodach, to wtedy tworzy się między nimi głęboka więź emo-
cjonalna. Zawodnik musi czuć, że trener będzie zawsze po jego 
stronie i że będzie go wspierał w każdej możliwej kwestii. Moim 
zdaniem to zaufanie świadczy o tym, czy trener jest dobry czy nie. 

Jakie jest Twoje pozasportowe hobby?
Bardzo lubię uczyć się języków obcych. Jednak szermierka  
jest moim największym hobby! I sport lubię! 

Zaczęłam trenować 
szermierkę siedem lat  
temu. Zachęciła mnie  
do tego mama

Julia Falińska ze swoim trenerem Piotrem Sadowym
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ZNICZ PIERWSZYCH MŁODZIEŻOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH  
(YOUTH OLYMPIC GAMES) ZAPŁONĄŁ PO RAZ PIERWSZY W 2010 ROKU  
W SINGAPURZE. JACQUES ROGGE, ÓWCZESNY PREZYDENT MKOl,  
POMYSŁODAWCA TEJ IDEI, W MŁODYCH LUDZIACH WIDZIAŁ  
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IGRZYSKA PEŁNE BARW 
I MŁODZIEŃCZEJ ENERGII

młodzieżowych igrzysk olimpijskich, prostym i wizualnie  
mocnym, a także łatwym do zapamiętania.

YOG Buenos Aires 2018 
Logo igrzysk, które odbędą się w październiku tego roku  
w stolicy Argentyny, to niezwykłe połączenie kształtów  
i kolorów. Litery, wyglądające, jakby były w ciągłym ruchu, 
odzwierciedlają najwspanialsze obiekty tego miasta, takie jak 
Torre Espacial (wieża obserwacyjna), Teatro Colón (argentyńska 
opera), Biblioteka Narodowa im. Mariano Moreno czy Floralis 
Genérica (rzeźba kwiatu).
Piktogramy zaprojektowane zostały przez ponad 500 argen-
tyńskich uczniów szkół podstawowych, i są nazywane „darem 
uczniów z Buenos Aires dla młodych sportowców z całego świata”. 
Są one odzwierciedleniem dyscyplin sportowych, ducha olimpizmu 
i sportowej rywalizacji, a przede wszystkim młodzieńczego zapału 
i pasji. Rysunki dzieci zostały przekształcone przez profesjonalne 
studio designu, które inspirowało się także zdjęciami konkretnych 
sportowców w charakterystycznych dla ich dyscypliny pozach.  
Powstały dzięki temu bardzo energiczne piktogramy, pełne spor-
towego charakteru, które są jakby narysowane odręcznie, jednym 
pociągnięciem ołówka.

Program edukacyjno-kulturalny
Dla Argentyny ten rok jest wyjątkowy. Organizuje ona po 
raz pierwszy tak wielkie wydarzenie, które ma znaczenie nie  
tylko w kwestii sportu i zajęć fizycznych, ale także ze wzglę-
du na szeroki program kulturalno-edukacyjny prowadzony 
w całym kraju. Ceremonię otwarcia Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich w Buenos Aires poprzedziły bowiem 4 lata nie 
tylko wysiłków organizacyjnych, ale także licznych programów 
szkoleniowych dla około miliona dzieci i młodzieży. Wszyst-
ko rozpoczęło się od szkoły Colegio Hercules we Floresta, 
dzielnicy Buenos Aires, gdzie uczniowie brali udział w zaję-
ciach tenisa stołowego. Na początku tego 4-letniego okresu  
przygotowawczego, wykorzystując zasadę „bawić i uczyć”,  

Dla Argentyny ten rok jest 
wyjątkowy. Organizuje 
ona po raz pierwszy tak 
wielkie wydarzenie, które 
ma znaczenie nie tylko 
w kwestii sportu i zajęć 
fizycznych, ale także 
ze względu na szeroki 
program kulturalno- 
-edukacyjny prowadzony  
w całym kraju

ducha olimpizmu promowano m.in. poprzez ponad 90 wystę-
pów komediowo-muzycznych. W międzyczasie przeprowadzono  
50 warsztatów o tematyce „Płeć a sport”. 
Z kolei w marcu 2018 roku ruszył niezwykły projekt pod 
tytułem „Jeden Świat, Wiele Światów”, w którym ucznio-
wie z 206 szkół w Buenos Aires opracowywali materiały 
i zbierali informacje o 206 narodowych komitetach olimpij-
skich. Efektem tej inicjatywy będzie wyprodukowana przez 
organizatorów gra wideo. W ramach współpracy pomię-
dzy szkołami i domami kultury planowane jest zorganizo-
wanie 230 klinik sportowych, 60 wykładów prowadzonych 
przez doświadczonych sportowców, a także odsłonięcie  
10 mozaik ściennych o tematyce sportowej wykonanych przez 
uczniów. Ale to jeszcze nie wszystko. Podsumowując minio-
ne cztery lata, dane i fakty mówią same za siebie. W 2017 
roku miały miejsce 692 wydarzenia związane z programem 
edukacyjno-kulturalnym, w których wzięło udział ponad  
140 tysięcy uczniów z samego tylko Buenos Aires. Zaś od startu 
programu, czyli od 2014 roku, takich inicjatyw było już ponad 
1400 z udziałem 560 tysięcy uczestników! Ale już dziś wiemy,  
że inicjatywa ta od początku objęła swym zasięgiem wszyst-
kie szkoły podstawowe i średnie w Buenos Aires, których jest  

Wraz z urzeczywistnieniem się tej idei, ruszyła cała machina 
związana z organizacją, marketingiem i zarządzaniem tak 
dużym wydarzeniem sportowym. Od momentu, gdy zapada 
decyzja, które miasto będzie gospodarzem kolejnych mło-
dzieżowych igrzysk, trzeba wszystko ogarnąć organizacyjnie, 
wiele obiektów sportowych wybudować, a niektóre zmoderni-
zować. Trzeba całe to wydarzenie „okrasić” również niezbęd-
ną dziś wizualną, graficzną otoczką, dzięki której nabierze 
ono realnego kształtu i będzie mogło cieszyć oczy zarówno 
uczestników, jak i widzów. Logo, piktogramy oraz maskotka to 
elementy, bez których dzisiaj trudno wyobrazić sobie igrzyska. 
Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Logo Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich
Każde igrzyska olimpijskie muszą mieć swój znak rozpoznaw-
czy. W związku z tym, w logotypie Młodzieżowych Igrzysk  
Olimpijskich w Bueons Aires znajdą się koła olimpijskie. Ale też 
coś jeszcze. Tym dodatkowym elementem są kwadraty stylizo-
wane na dymki komiksowe, które symbolizują wspólnotę, ruch, 
dialog i komunikację. Ich prosty, kanciasty kształt jest odzwier-
ciedleniem młodzieńczego wigoru, pasji i siły. W pierwszym 
kwadracie znalazł się symbol olimpijski, w drugim zaś napis 
YOG DNA, co oznaczać ma skrót od Youth Olympic Games oraz 
skrót kodu DNA – nośnika informacji genetycznej organizmów 
żywych. Zatem symbol ten w całości jest kodem genetycznym 
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ponad 540. To naprawdę imponujące dane. Gry i zabawy olim-
pijskie odbędą się przede wszystkim w parkach i miejscach zawo-
dów sportowych, by nie tylko mieszkańcy, ale również młodzież 
z całego świata mogła w nich uczestniczyć. To właśnie takie 
wydarzenia mają nadawać kształt całym igrzyskom. Organizato-
rzy mają nadzieję, że ten bogaty i bardzo istotny program dotrze 
jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk do przynajmniej pół miliona 
dzieci i młodzieży, pozwalając im na zapoznanie się z najważniej-
szymi zagadnieniami ruchu olimpijskiego, odkrycie innych kultur  
i narodów, a także rozwinie w nich poczucie zasady fair play  
i ducha olimpizmu.

Po raz pierwszy Ameryka Południowa
Po raz pierwszy w historii igrzyska młodzieżowe odbędą 
się w Ameryce Południowej. Argentyna to 2. co do wiel-
kości państwo na tym kontynencie i 8. na świecie. To mie-
szanka pięknych i tradycyjnych zwyczajów tubylców oraz 
wpływu Europy i przybywających stamtąd emigrantów.  
Hiszpański jest w Argentynie językiem urzędowym, ale moż-
na tam usłyszeć także języki indiańskie (np. mapucze i to-
bas). Choć głównym wyznaniem jest tu katolicyzm, to jednak 
ogromną rolę w życiu duchowym Argentyńczyków odgry-
wają ludowe wierzenia czy spirytualizm. Powszechny też 
jest kult portretów z wizerunkami bohaterów narodowych, 
takich jak Juan Perón i jego żona Eva (Evita). Stąd pochodzi 

wiele wybitnych postaci, pisarzy, filmowców i reżyserów. 
Obecnie jednak najsłynniejszym Argentyńczykiem na świecie 
jest pochodzący ze stolicy papież Franciszek.
Argentyna to oczywiście tango, choć być może powinniśmy  
raczej powiedzieć, że tango to Argentyna. Ten pełen pasji 
i emocji taniec wywodzi się z biednych warstw ludności miej-
skiej i początkowo był zakazany w wyższych sferach. Wę-
drując po tej południowoamerykańskiej ziemi, natkniemy się 
z pewnością na typowy obrazek, jakim jest gauchos popijają-
cy yerba mate, czyli argentyńscy kowboje sączący najpopu-
larniejszy napój tych terenów. Będąc w gościnie, powinniśmy 
z wielkim szacunkiem podejść do całego ceremoniału picia 
tego napoju, który podaje się z rąk do rąk w jednym naczyniu 
– mate, pamiętając, by nie dziękować za podanie nam yerby. 
Także wina argentyńskie są doskonałym towarem eksporto-
wym na cały świat. Argentyna to piękne krajobrazy i przyroda 
wraz z krzewiasto-trawiastymi pampami. Z kolei na terenach  
północno-zachodnich spotkać można liczne zabytki architektury 
kolonialnej czy ruiny starych twierdz Inków. Największym mia-
stem Argentyny i stolicą zarazem jest Buenos Aires nazywane 
najbardziej europejskim miastem Ameryki Południowej. Ponad  
2 miliony 800 tysięcy mieszkańców, zwanych porteño, żyje  
pośród zabytkowych i pięknych budowli oraz gęstej sieci uliczek.  
To zdecydowanie miasto dla moli książkowych – można za-
szyć się bowiem z ulubioną lekturą w ponad 460 księgarniach  

Po raz pierwszy w historii 
igrzyska młodzieżowe 
odbędą się w Ameryce 
Południowej. Argentyna  
to drugie co do wielkości 
państwo na tym kontynencie 
i ósme na świecie 

(najsłynniejsza to Ateneo w dawnym teatrze Grand Splendid),  
które są czynne do późna, a niektóre nawet całą dobę. Sztuka 
i kultura są wyjątkowo silnie reprezentowane w tym miejscu 
również przez liczne teatry lub sale teatralne (łącznie jest ich po-
nad 770) przy 30 premierach tygodniowo – istne szaleństwo! Dla  
miłośników opery, ale i wybitnej architektury, punktem obowiązko-
wym musi być Teatro Colón, a dla entuzjastów sztuki – największe 
w kraju Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych. I właśnie tu, między  
6 a 18 października 2018 roku, spotka się młodzież z całego  
świata na swoich trzecich letnich igrzyskach olimpijskich. 

Kuala Lumpur, 2015 rok. Przewodniczący MKOl  
Thomas Bach (pierwszy z lewej), prezentuje koszulkę  
III Młodzieżowych Igrzysk w Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Uczniowie szkoły Colegio Hercules we Floresta, dzielnicy 
Buenos Aires, brali udział w zajęciach tenisa stołowego



Lekcja „W świecie zimowych igrzysk olimpijskich” oraz warsztaty plastyczne „Zimowy plakat sportowy”.  
Na zajęciach uczniowie poznawali symbolikę igrzysk w PyeongChang oraz bogatą tradycję i kulturę  
Korei Południowej. Po wykładach na temat historii plakatu sportowego i sposobu jego kompozycji,  
w części praktycznej zajęć powstało wiele prac inspirowanych sportami zimowymi

W Centrum Olimpijskim 9 lutego 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu  
„Maskotka olimpijska Twoim bohaterem”, po której laureaci i uczniowie szkół, w towarzystwie zaproszonych  
gości i olimpijczyków, obejrzeli transmisję ceremonii otwarcia XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich  

Laureaci Konkursu:
Mikołaj Bagier (SP im. św. Franciszka w Warszawie), Michalina Borcz (SP Zakonu Pijarów w Warszawie), Krystian Borysiuk (SP nr 215 w Warszawie),  
Julia Gołyźniak, Dominika Babik i Maria Mikołajczyk (SP w Krynicy-Zdroju), Iga Niedbała (SP w Wierzbnie), Mikołaj Pachura (SP nr 2 w Puszczykowie),  
Anna Hoffman i Zofia Kędziorek (SP nr 109 w Warszawie), Nikola Krawiec (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach), Dominika Pokora  
(SP nr 10 w Warszawie), Maja Rybczyńska (SP nr 2 w Puszczykowie). Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła wyróżnić dwie prace:  
Ryszarda Chrzanowskiego (SP w Parkowie) i Jana Krawczyka (SP w Krasnosielcu)
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W DNIACH 9–25 LUTEGO 2018 ROKU PYEONGCHANG STAŁ SIĘ ZIMOWĄ STOLICĄ GLOBU. 
ZMAGANIA BIAŁO-CZERWONYCH Z RYWALAMI PODCZAS XXIII ZIMOWYCH IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH BYŁY DOBRĄ OKAZJĄ DO PROMOCJI IDEI OLIMPIJSKICH I PRZYBLIŻENIA 
KOREAŃSKIEJ KULTURY. W PROGRAMACH EDUKACYJNYCH PKOl WZIĘŁO UDZIAŁ 6000 OSÓB
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PYEONGCHANG W POLSCE

Pokonkursową wystawę oglądali m.in. zawodnicy bobslejów i snowboardu  
– członkowie Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na XXIII ZIO w PyeongChang  
składający ślubowanie w Centrum Olimpijskim

Podczas igrzysk w PyeongChang 
po raz pierwszy w historii polscy 
kibice mogli śledzić zimowe igrzyska 
olimpijskie w Strefach Kibica Eurosportu 
usytuowanych w popularnych 
górskich kurortach: Karpaczu i Wiśle. 
Odwiedzający mogli wśród stanowisk 
odnaleźć strefę PKOl promującą ideę 
olimpijską. Zabawa przy Olimpijskim 
Kole Fortuny jak zwykle cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem  
wśród dzieci i dorosłych. Projekt 
zrealizowany został przez kanał 
Eurosport we współpracy z Polskim 
Komitetem Olimpijskim oraz oficjalnymi 
partnerami MKOl – firmami Samsung, 
Visa i partnerem PKOl – marką 4F
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PIERWSZY ZŁOTY MEDAL OLIMPIJSKI POLSKA ZAWDZIĘCZA KOBIECIE. OD TRIUMFALNEGO 
RZUTU DYSKIEM HALINY KONOPACKIEJ NA IGRZYSKACH W AMSTERDAMIE 31 LIPCA  
1928 ROKU WKRÓTCE MINIE DOKŁADNIE 90 LAT. NIE MOGLIŚMY CHYBA WYMARZYĆ SOBIE 
LEPSZEGO SPORTOWCA NA NASZ DEBIUT NA NAJWYŻSZYM STOPNIU OLIMPIJSKIEGO PODIUM
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MONIKA MYSZKOWSKA

Z KART HISTORII

SZCZĘŚCIE WAŻNIEJSZE 
OD REKORDÓW

wyobrażamy sobie, że stoi za tym jakiś tytaniczny wysiłek,  
codzienny mozolny trening. Badacze biografii naszej bohaterki 
zaprzeczają: Halina trenowała tylko wtedy, gdy rzeczywiście 
na horyzoncie pojawiała się jakaś groźna rywalka. Wieczorami 
chętnie chodziła do teatru, kawiarni, dużo czytała. Sport był 
dla niej przede wszystkim wielką pasją i przygodą. W jednym 
z wywiadów mówiła: – Myślę, że niezupełnie słusznie przywią-
zuje się dzisiaj tak dużo wagi do wyników sportowych. Zapewne 
są to widoczne dla oczu wszystkich granice, które pozwalają 
ogarnąć całość wysiłku sportowego, ale podobnie jak grani-
ca przeciągnięta na ziemi jest tylko przez się linią, niemającą  
treści, a ważną przez to tylko, co w sobie zamyka – tak samo 
i rekordy nie miałyby treści, gdyby nie zawierały w sobie prze-
życia sportowego (...). Od rekordów jest ważniejsze jakieś 
szczególne swoiste szczęście, nierozsądne, nieumotywowane 
wesele, wyrastające niespodziewanie z bolesnego zmęczenia, 
z bezsilnego znużenia, z zacięcia i z walki. 
Halina kończy karierę sportową w 1931 roku, ale całe życie po-
zostaje aktywna sportowo: jeździ na rowerze i nartach (przy-
gody na stoku zaczyna jako jedna z pierwszych warszawianek), 
pływa, gra zawodniczo w tenisa, pasjonuje się automobilizmem 
– bierze nawet udział w rajdowych wyścigach pań (oczywiście 
tu też wydeptuje ścieżki). 

Poza stadionem – wbrew stereotypom
Gdyby Halina Konopacka żyła współcześnie, byłaby gwiazdą 
mediów społecznościowych. Być może byłaby królową Insta-
grama, celebrytką i udzielała nam fitnessowo-dietetycznych 
porad [Konopacka w latach 1935–1936 była redaktorką jednego 
z pierwszych pism propagujących sport wśród kobiet – „Start”, 
działała w krajowych i międzynarodowych organizacjach 
sportowych]. A może – co jest bardziej prawdopodobne – żyjąc 
w naszych czasach wyszłaby poza ciasny kanon i zrobiła coś 
nowatorskiego, jak to miała w zwyczaju? 
W 1929 roku ukazuje się tomik jej poezji „Któregoś dnia”. 
– Pamiętam, że krytykowano mnie wtedy, że jak to: sportsmen-
ka, która rzuca dyskiem, pisze wiersze? Mówili, że duszy nie po-
siadam, więc chciałam po prostu dać dowód, że jestem i kobietą  
– a nie jakimś sportowym mechanicznym robotem – i mam 
w sobie poezję, którą pragnęłam nawet w rzucaniu dyskiem 
wtedy wyrazić. No i zdarzyło się, że udowodniłam to książeczką 
malutką i byłam z niej bardzo dumna i jeszcze jestem – mó-
wiła po latach. Wiersze są bardzo kobiece, romantyczne, czuć 
w nich inspirację Marią Pawlikowską-Jasnorzewską. Konopacka  
debiutuje w gronie wybitnych poetów zgromadzonych wokół 
Skamandra, przyjaźni się z Kazimierzem Wierzyńskim. Z domu 
wynosi staranne wykształcenie, włada biegle kilkoma językami, 
gra na fortepianie – w towarzystwie intelektualnej śmietanki 
Warszawy czuje się swobodnie. 
Ślub lekkoatletki z ministrem Ignacym Matuszewskim w grud-
niu 1928 roku sprawia, że coraz częściej widywana jest  
na salonach, w świecie high life’u. Bale (także literackie), 
rauty, delegacje. Ze zdjęć spogląda na nas otulona w futra 

szykowna dama. Widać, że Konopacka kocha modę, a rolę mi-
nistrowej spełnia z właściwą sobie szlachetną naturalnością, 
wdziękiem, ogromną klasą. Mimo zmiany statusu, zachowuje 
wielką życzliwość do swoich dawnych kolegów i koleżanek 
z Akademickiego Związku Sportowego, którzy wspominają ją  
z sympatią. 

Bohaterka
Opowieść o naszej mistrzyni olimpijskiej kończy się w momen-
cie wybuchu II wojny światowej. Halina wraz z mężem wyjeż-
dża z kraju. Ona, jej złoty medal i... cały zapas złota Banku 
Polskiego. Ktoś przecież musiał ocalić polskie bogactwa przed 
wojenną zawieruchą – odpowiedzialność spadła na pułkownika 
Matuszewskiego. Halina, niczym w filmie o Jamesie Bondzie 
(w spódnicy!) ma kierować – według relacji świadków – jedną 
z ciężarówek. Skarb ostatecznie udaje się ocalić, ale Konopacka 
traci coś cenniejszego: ojczyznę (na stałe emigruje do Stanów 
Zjednoczonych) i medal olimpijski, który już nigdy się nie odnaj-
dzie. Losy osobiste bohaterki symbolicznie wpisują się w losy 
całego narodu. 

Zaintrygowała Cię postać Haliny Konopackiej? W tym roku  
jeszcze będzie o niej głośno: śledź nasz profil na FB!

Halina Konopacka, zawodniczka AZS Warszawa, wyrzuca dysk 
na rekordową wówczas odległość 39,62 m. Po raz pierwszy dla 
Polski na maszcie powiewa biało-czerwona flaga i grany jest 
Mazurek Dąbrowskiego. Zwycięstwo to jest niezwykle sym-
boliczne. Po pierwsze, Polska od niespełna 10 lat cieszy się 
z odzyskanej niepodległości. Po drugie, Igrzyska IX Olimpiady 
to czasy, kiedy sportsmenki nie były częstym widokiem  
na stadionach. Musiały wręcz zabiegać o udział w sportowej 
rywalizacji. 

Sportowy luz
Uważano wówczas, że widok zmęczonego kobiecego ciała jest 
czymś nieprzyzwoitym, płcią piękną rządzą hormony, a przy 
tym jest to „słaba płeć”. Nawet sam Pierre de Coubertin był 
gorącym zwolennikiem takiego myślenia. Konopacka zdaje się 
tym wszystkim w Amsterdamie nie przejmować. Gdy ogląda-
my ujęcia filmowe po oddanym – w pięknym stylu – rekordo-
wym rzucie, widzimy pewną siebie, uśmiechniętą dziewczynę.  
„Ha, ha, ha, wygrałam! Widzicie, nie było tak trudno. Po pro-
stu ot tak, zamachnęłam się i jest rekord światowy” – zdaje się 
mówić. Halina Konopacka zostaje także Miss Igrzysk. Smukła, 
ma 181 cm, jest piękna, pełna gracji. Uroku dodają jej stylowe 
bereciki, które sama dzierga. Polska i światowa prasa nie ustaje 
w pochwałach na jej cześć. Już wcześniej zresztą, przed olim-
pijskim debiutem, każde jej treningi i zawody skupiały obser-
watorów: jej ruchy są lekkie, jakby tańczyła, nie widać wysiłku 
– ma powiedzieć jeden z nich. 

W sporcie tak naprawdę chodzi o...
Halina kolekcjonuje zwycięstwa również w innych dyscypli-
nach: rzut oszczepem, skok wzwyż, pchnięcie kulą, wielobój. 
Jest wszechstronnie utalentowana. Wystarczy wymienić: 
2-krotna złota medalistka Światowych Igrzysk Kobiecych, 
6-krotna rekordzistka świata, 56-krotna rekordzistka Polski, 
26-krotna mistrzyni Polski. Gdy słyszymy coś takiego, pewnie 

Halina Konopacka na warszawskim balu Związku  
Polskiej Organizacji Wojskowej
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WIĘKSZOŚĆ SPORTOWCÓW SPECJALIZUJE SIĘ W JEDNEJ DYSCYPLINIE. RZADKO  
UPRAWIAJĄ ICH KILKA, JESZCZE RZADZIEJ SIĘGAJĄ W NICH PO LAURY. EWENEMENTEM 
JEST ESTER LEDECKÁ, KTÓRA NA IGRZYSKACH W PYEONGCHANG ZDOBYŁA ZŁOTE MEDALE 
W NARCIARSTWIE I SNOWBOARDZIE
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NAJWSZECHSTRONNIEJSI 
SPORTOWCY ŚWIATA

Haug i Johan Grøttumsbråten. Obaj w kombinacji norweskiej 
i biegach narciarskich. Ten pierwszy w Chamonix (1924), 
a drugi w Sankt Moritz (1928). 
22-latka jest dwukrotną mistrzynią świata w snowboardzie 
(2015, 2017). W narciarstwie nigdy wcześniej nie stanęła 
nawet na podium. Tylko raz była 7. w zjeździe alpejskim Pu-
charu Świata.
Jej wyczyn z PyeongChang odbił się szerokim echem na  
całym świecie. Czeska prasa określiła go nawet mianem 
cudu. Ona sama też nie spodziewała się sukcesu, o czym 
świadczy jej reakcja na mecie. Stała bowiem i wpatrywa-
ła się ze zdziwioną miną w tablicę wyników, podczas gdy 
inni jej gratulowali. – Myślałam, że to pomyłka, problemy 
z pomiarem czasu – podkreślała w wywiadach. – Za chwilę 
chyba dodadzą jakieś sekundy – mówiła także na prasowej 
konferencji, na której pojawiła się w goglach. Poproszona 
o ich zdjęcie odmówiła, tłumacząc się tym, że... nie zrobiła 
makijażu, gdyż nie liczyła na sukces. 
Ester Ledecká, która rozpoczęła przygodę z narciarstwem 
w wieku 2, a ze snowboardem 5 lat, pochodzi z bardzo 
usportowionej i muzykalnej rodziny. Jej dziadek, Jan Klapáč,  
to dwukrotny medalista olimpijski i 7-krotny mistrz świata 
w hokeju. Mama Zuzana uprawiała łyżwiarstwo figurowe. 
Jej tata Jan jest z kolei muzykiem. Ona także zdradza talent 
w tym kierunku. Gra na gitarze basowej w zespole swojego 
brata Jonasa. 
Mimo nacisku trenerów i ekspertów, żeby skoncentrowała 
się jednak na jednej dyscyplinie, Ledecká nie poddaje się 
presji. – Zamierzam iść za głosem serca, więc jak na razie 
będę nadal uprawiać obie dyscypliny, obie bowiem uwiel-
biam – zaznacza. 
Mistrzyni olimpijska to niepokorna i szalona osoba. Nie ogra-
nicza się do uprawiania tylko sportów zimowych. Pływa też 
na desce windsurfingowej i ćwiczy kick boxing.

Georgia Simmerling
Ją również charakteryzuje sportowa wszechstronność. 
W trzech igrzyskach reprezentowała Kanadę w trzech róż-
nych dyscyplinach. Zaczynała od narciarstwa alpejskiego, 
ale z powodu kłopotów zdrowotnych przestawiła się na do-
wolne, a mianowicie skicross. W tej pierwszej dyscyplinie 

Mistrzyni olimpijska  
to niepokorna i szalona 
osoba. Nie ogranicza się do 
uprawiania tylko sportów 
zimowych. Pływa też na 
desce windsurfingowej 
i ćwiczy kick boxing

wystąpiła podczas igrzysk w rodzinnym Vancouver (2010), 
w drugiej zaś rywalizowała w Soczi (2014), jednak bez zna-
czących sukcesów. Kolejna kontuzja sprawiła, że 28-latka 
musiała zrezygnować ze sportów zimowych. W 2014 roku 
podjęła treningi kolarskie na torze i wydaje się, że był  
to bardzo dobry pomysł. Już dwa lata później w Rio de Janeiro 
(2016) zdobyła swój pierwszy olimpijski medal – brąz  
w rywalizacji drużynowej na dochodzenie. W tym samym 
roku w Londynie sięgnęła także wraz z koleżankami po  
wicemistrzostwo świata w tej konkurencji. 
Simmerling w PyeongChang planowała ponowny olimpijski 
start w skicrossie. Jej zamiary pokrzyżowała jednak poważ-
na kontuzja – złamanie obu nóg. Mimo przeciwności losu 
Kanadyjka nie poddaje się i nie zamierza jeszcze kończyć 

Ester Ledecká
Czeszka jest pierwszą w historii zawodniczką, która 
triumfowała w dwóch dyscyplinach na jednych zimowych  
igrzyskach. W Korei Południowej wygrała swoją koronną 
konkurencję, czyli snowboardowy slalom gigant równole-
gły oraz narciarski supergigant. W tej drugiej zwyciężyła 

minimalnie, wyprzedzając Austriaczkę Annę Veith zaledwie 
o... 0,01 s. Co ciekawe, startowała na nartach pożyczonych 
od amerykańskiej dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej Mikaeli 
Shiffrin. Wcześniej jedynie cztery osoby popisały się podob-
nym wyczynem, jednak tylko dwie, tak jak Ledecká, stanęły 
na najwyższym stopniu podium. Byli to Norwegowie Thorleif 

Simmerling reprezentowała Kanadę w  trzech dyscyplinach

W 2016 roku Georgia Simmerling  
zdobyła w Rio de Janeiro brąz

Ester Ledecká



W przeszłości Heather Moyse ćwiczyła także gimnastykę, 
łyżwiarstwo figurowe, piłkę nożną, koszykówkę i lekkoatle-
tykę. Obecnie 39-latka, której życiowe motto brzmi „Uwierz 
w możliwości”, koncentruje się na pracy humanitarnej oraz 
inspirowaniu innych. Jest trenerem motywacyjnym i, bazu- 
jąc na własnych doświadczeniach, pomaga ludziom, m.in. 
zachęcając do działania i spełniania marzeń.

Wacław Kuchar
Był najwszechstronniejszym polskim sportowcem. Więk-
szość kibiców kojarzy go z piłką nożną. Przez 24 lata grał 
w Pogoni Lwów, zanotował także 26 meczów w reprezen-
tacji. W 1924 roku wystąpił z nią w turnieju olimpijskim 
w Paryżu. Triumfy święcił też jako hokeista, zdobywając 
m.in. srebrny medal mistrzostw Europy w 1929 roku, oraz 
lekkoatleta – 9 razy sięgnął po mistrzostwo Polski w różnych 
konkurencjach. Próbował sił również jako łyżwiarz szybki 
i figurowy, łucznik oraz tenisista, wielokrotnie notując dobre 
wyniki i sięgając po laury. 
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przygody ze sportem. – Już koncentruję się na rehabili-
tacji. Zamierzam zmierzyć się z tym tak jak ze wszystkim  
innym – z determinacją, odrobiną uporu i dużym optymizmem  
– zapowiada.

Heather Moyse
Ta Kanadyjka uprawia aż trzy dyscypliny jednocześnie  
– bobsleje, rugby i kolarstwo torowe. Co więcej, we wszyst-
kich reprezentuje swój kraj i odnosi sukcesy na arenie mię-
dzynarodowej. Największe w bobslejach. Trzykrotnie wy-
stąpiła bowiem na igrzyskach olimpijskich, w konkurencji 
dwójek, zdobywając dwa złote medale w Vancouver i Soczi.  
W PyeongChang była 6. W kolarstwie w 2012 roku zajęła 
4. lokatę w wyścigu na 500 m w mistrzostwach Amery-
ki. Zaś w 2013 roku wraz z reprezentacją uplasowała się  
na 2. miejscu w Pucharze Świata w rugby w Moskwie. Jako 
jedyna Kanadyjka w historii została włączona do galerii sław 
tego sportu (World Rugby Hall of Fame).

Dziś Heather Moyse 
koncentruje się na pracy 
humanitarnej i inspirowaniu 
innych. Jest trenerem 
motywacyjnym i, bazując na 
własnych doświadczeniach, 
pomaga ludziom

Wierzyński był wielkim 
fanem sportu i jako 
pierwszy polski poeta 
uczynił go tematem 
twórczości. W młodości 
uprawiał piłkę nożną

Heather Moyse uprawia bobsleje, rugby i kolarstwo torowe

Moyse znalazła się w galerii światowych sław rugby

„NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ / NIEKTÓRZY 
– CZYLI NIE WSZYSCY” – PISAŁA WISŁAWA 
SZYMBORSKA. WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW 
WYWRACA OCZAMI, SŁYSZĄC TO SŁOWO. 
A SZKODA, BO SĄ TACY POECI, KTÓRZY 
POTRAFIĄ ZATRZYMAĆ UWAGĘ NAWET 
NAJBARDZIEJ NIEZAINTERESOWANYCH 
TEMATEM

MONIKA MYSZKOWSKA

POETA 
SPORTU

Kazimierz Wierzyński jest jednym z nich. Jeżeli jesteście ucznia-
mi gimnazjum lub liceum, powinniście o nim słyszeć. Poeta,  
zazwyczaj wymieniany jednym tchem obok Juliana Tuwima, Jana  
Lechonia, Antoniego Słonimskiego i Jarosława Iwaszkiewicza, jako 
jeden z założycieli grupy poetyckiej Skamander. Być może niektó-
rzy skojarzą go (i słusznie!) ze słynnymi literackimi kawiarniami 
w Warszawie („Ziemiańska”, „Pod Picadorem”). Inni przypiszą mu 
radosne – niespotykane wówczas w poważnej zadumanej polskiej 
poezji – wersy: „zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną” albo 
„szumi w mej głowie, jak w zielonym boru, przez włosy radość 
wielka mi się dymi”. Wierzyński w początkach swojej twórczości 
daje się poznać jako poeta – entuzjasta: młodości, radości i piękna. 
Skamandryci, w tym i nasz bohater – nazywani Beatlesami pol-
skiej poezji – najlepiej chyba wyrazili w swojej twórczości radość  
z odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.  
Wierzyński przy tym wszystkim był jeszcze wielkim fanem spor-
tu i jako pierwszy polski poeta uczynił go tematem twórczości. 
Sam w młodości uprawiał amatorsko piłkę nożną i bieganie, nie 
przypominał wychudzonego natchnionego wierszoklety (praw-
da, chłopcy, że brzmi ciekawie?). Był wysoki, dobrze zbudowa-
ny, przystojny (może się podobać, dziewczyny!). W 1928 roku, 
w Olimpijskim Konkursie Sztuki podczas Igrzysk IX Olimpiady 
w Amsterdamie, zdobył pierwszy dla Polski złoty medal w dzie-
dzinie literatury za tomik „Laur olimpijski”. Jego kolega po fachu, 
Antoni Słonimski, miał to skomentować słowami, że Wierzyński 
jest najlepszym poetą między sportowcami i najlepszym spor-
towcem między poetami... Pełne dynamiki wiersze z tego tomiku 
są pochwałą wysiłku i sportowego wyczynu. Wierzyński opisy-
wał w nim największych bohaterów swojej epoki, pisał o biega-
czu, dyskobolu, atletach i piłkarzach...

Wisienką na torcie (jedną z wielu!) w biografii Wierzyńskiego jest 
fakt, że w 1926 roku poeta objął redakcję „Przeglądu Sportowego”. 
Pismo wychodzi od 1921 roku i jest najstarszym polskim tytułem 
o tej tematyce, ale dopiero piecza Kazimierza Wierzyńskiego nadała 
sportowej prasie żywotności i kolorytu. Myli się jednak ten, kto 
myśli, że w redakcji panowała poetycka zaduma. Wierzyński 
był wymagający, oczekiwał od dziennikarzy odpowiedzialności  
za każde słowo, nawet w relacji z jakiegoś tam meczu. Chciał,  
aby autorzy pisali emocjami.
Współczesny język wiadomości sportowych, znany nam w więk-
szości z portali internetowych, wydaje się w porównaniu z tamtym 
przekazem ubogi. Tak jakby mu czegoś brakowało. Może finezji? 
A może odrobiny poezji? 

MISTRZOWIE PIÓRA

Kazimierz Wierzyński
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SPORT MOŻE CZYNIĆ DZIECIĘCY ŚWIAT LEPSZYM. 
NABIERA TO SZCZEGÓLNEJ TREŚCI W TAKICH 
REGIONACH, GDZIE O KONTAKT ZE SPORTEM  
JEST TRUDNO, I TYLKO PRAWDZIWA CHĘĆ 
MŁODYCH LUDZI I DETERMINACJA ICH OPIEKUNÓW 
SPRAWIAJĄ, ŻE ROZWIJAJĄ SIĘ SPORTOWE 
ZAMIŁOWANIA I HARTUJĄ CHARAKTERY.  
WIE O TYM DOBRZE MARCIN KUPCZAK, KTÓRY  
JUŻ DWUKROTNIE W AFRYCE DZIELIŁ SIĘ  
Z DZIEĆMI SWOJĄ PASJĄ DO PIŁKI NOŻNEJ
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RASIZMOWI POWIEDZ: NIE!

PIŁKARSKA MISJA 
MARCINA KUPCZAKA

Marcin zawsze interesował się podróżami i piłką nożną.  
Afryka była jednym z miejsc, których jeszcze nie odwiedził, 
a bardzo chciał. Stąd narodził się pomysł wolontariatu, podczas 
którego połączył swoje zainteresowania. Najpierw była Uganda, 
potem Kenia... 
– Dzieci w Afryce grają w nogę, ale problem polega na tym, czym 
oraz w czym grają. Zazwyczaj nie mają na sobie butów, a za piłkę 
służy plastikowa butelka, szmacianka ze sznurka i worków na 
śmieci, zaś skarbem była piłka zrobiona z liści bambusa – mówi 
Marcin Kupczak. Wiedząc o tym, jeszcze przed wyjazdem nawią-
zał kontakt z Polskim Komitetem Olimpijskim i kilkoma klubami 
piłkarskimi. Udało mu się zebrać kilka walizek koszulek i piłek. 
Amatorskie uprawianie sportu w Afryce wymaga zaangażowania 
nie tylko na boisku. Dzieciaki przychodziły na treningi z wiosek 
odległych nawet o 6 km, grały w piłkę 2 godziny. Boiskiem było 
pastwisko, bramki wyznaczały kamienie. – Początkowo był to 
zwykły trening plus rozgrzewka, a następnie typowo piłkarskie 
ćwiczenia. Potem wprowadziłem stałe fragmenty gry, co było 
dla nich zupełną nowością. Sam mecz trwał zatem do 50 minut 
– wspomina Marcin. Oprócz prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego, podjął się stworzenia odpowiednika naszej piłkar-
skiej ekstraklasy. Jednym z głównych celów była też promocja 
polskiego sportu w dalekiej Afryce.
Wolontariusz z Polski jest szczęśliwy, gdy widzi radość dzieci 
podczas treningów i gdy dumnie prężą piersi w koszulkach 
z białym orłem na piersi. Planuje kolejny wyjazd do Afryki,  
ale nie na 3-miesięczną wizę turystyczną. Marzy mu się prowa-
dzenie przynajmniej przez rok treningów w Kenii, gdzie czuje 
się już jak w domu. 

Wolontariusz Marcin Kupczak wniósł do miejscowej  
szkoły wiele radości. Już planuje powrót na dłużej...

Boisko na pastwisku, a bramkę wyznaczają kamienie
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KULISY DZIENNIKARSTWA

Reportaż sportowy to przeniesienie czytelnika, widza czy 
słuchacza z wygodnej kanapy w domu wprost na trybuny 
sportowe lub ich zaplecze. Te najlepsze potrafią podczas 
opowiadania o danym wydarzeniu przekazać prócz infor-
macji także mnóstwo emocji. Dzięki nim poznajemy miejsca 
i sytuacje, w których nie mamy okazji bądź możliwości się 
znaleźć. 

Halo, tu...
Z rzadkim już w dzisiejszych czasach rodzajem dziennikar-
stwa mogliśmy obcować podczas igrzysk w Londynie, Soczi, 
Rio de Janeiro i PyeongChang za sprawą wybitnej reporterki 
Justyny Szubert-Kotomskiej. Jej styl oparty jest bowiem na 
solidnym warsztacie, szczegółowej dokumentacji i wnikli-
wej analizie. Przygotowany przez nią cykl reportaży „Halo, 
tu Londyn” prezentował bogatą historię miasta gospodarzy 
igrzysk z 2012 roku. Następnie śmielszy – „Halo, tu Soczi”, 
ukazywał problemy organizatorów z 2014 roku. Najodważ-
niejszy natomiast, graniczący niemal z brawurą „Halo, tu 
Rio”, zabierał widzów w mało znane, niechętnie prezento-
wane przez Brazylijczyków, a co za tym idzie, niebezpiecz-
ne zakątki metropolii. Na podstawie tych reportaży po-
wstał niezwykły film dokumentalny „Rio. Miasto bez Boga”.  
Po kolejnych dwóch latach powstał następny cykl, tym razem 
„Halo, tu PyeongChang”, przybliżający tajemnice szybkiej 
transformacji Korei Południowej z biednego rolniczego kraju 
w uprzemysłowione i jedno z najnowocześniejszych państw 
na świecie. Nie były to w ścisłym znaczeniu reportaże spor-
towe, ale zajmujące się tematyką korelującą z wydarzeniami  
na stadionach.

Opisywanie zdarzeń
Reportaż jest publicystycznym gatunkiem dziennikarstwa, 
będącym raportem z wydarzeń, zbliżającym się w swojej 
formie do sprawozdania, a zarazem wykazującym związki 
z formami prozy artystycznej. Dlatego też wymaga szcze-
gólnych metod pracy. Jego twórcy powinni być zarówno 
dobrymi obserwatorami, słuchaczami, jak i rozmówca-
mi. Istotną cechą dobrego reportażu jest wiarygodność  
i autentyzm. Źródła, z których korzysta autor, muszą być 
ścisłe, konkretne i dokładnie zweryfikowane. Reportażysta 
musi dozować posiadane informacje, zachowywać równo-
wagę między przedstawieniem danego wydarzenia ze swojej 
perspektywy oraz innych. 

Reportaż sportowy
Bardzo często można spotkać reporterów zajmujących się 
sportem, którzy kiedyś sami tę dyscyplinę uprawiali. Nie jest 
to jednak warunkiem do tworzenia ciekawych materiałów. 
Istnieją bardzo dobre publikacje stworzone przez osoby, któ-
re z pozoru nie nadają się do wykonywania tej pracy, gdyż 
nie mają wiedzy o teorii czy praktyce sportu. Okazuje się jed-
nak, że interesujące mogą być treści przedstawione właśnie 

Reportaż jest 
publicystycznym gatunkiem 
dziennikarstwa, będącym 
raportem z wydarzeń, 
zbliżającym się w swojej 
formie do sprawozdania, 
a zarazem wykazującym 
związki z formami prozy 
artystycznej. Dlatego też 
wymaga szczególnych 
metod pracy

WIĘKSZOŚĆ Z NAS NIE LUBI BEZOSOBOWYCH ARTYKUŁÓW CZY GŁOSÓW DZIENNIKARZY 
OPOWIADAJĄCYCH JEDYNIE O ZASADACH KOMENTOWANEJ PRZEZ NICH DYSCYPLINY 
SPORTOWEJ. CHCEMY EMOCJI W GŁOSIE, ŚMIECHU, OKRZYKÓW RADOŚCI I ZŁOŚCI,  
ŁEZ, ANEGDOT I ODNIESIEŃ DO SYTUACJI Z ŻYCIA WZIĘTYCH

ADRIANNA BANIO

INNY RODZAJ 
REPORTAŻU SPORTOWEGO

OPRÓCZ TREŚCI WIDEO, W INTERNECIE FUNKCJONUJĄ 
RÓWNIEŻ SERWISY E-SPORTOWE I ROZGŁOŚNIE RADIOWE. 
PROWADZONE SĄ ZARÓWNO PRZEZ ZAWODOWYCH 
DZIENNIKARZY, JAK W PRZYPADKU SERWISÓW 
ZAPINAMYPASY I WESZŁO.COM, ALE TAKŻE  
I AMATORÓW, NP. TWÓRCÓW RADIOGOL.

CZY WIESZ, ŻE...

z punktu widzenia bezstronnego świadka. Najświeższym 
tego przykładem jest Krzysztof Gonciarz, jeden z najpopu-
larniejszych youtuberów w Polsce, który dla Eurosportu wraz 
z Kasią Meciński tworzył materiały z igrzysk olimpijskich 
w PyeongChang. Nie udawali oni dziennikarzy sportowych 
(którymi nie są) czy też wielkich fanów igrzysk. Od początku 
Krzysztof podkreślał, że sport nie jest jego konikiem, ale ten 
brak wiedzy zamierzał wykorzystać do ukazania tematów 
właśnie od strony laika. I to okazało się trafnym zabiegiem, 
który przyniósł ogromny sukces. Każdy bowiem jego filmik 
osiągał ponad 100 tys. odsłon. Zrobił to, co potrafi najlepiej, 
czyli w prawdziwy i szczery sposób oddał klimat zawodów, 
pokazał zaplecze igrzysk, a przede wszystkim ukazał inne, 
mało znane oblicze polskich sportowców. 
Reportaże sportowe są bardzo zróżnicowane i dość nie-
jednorodne. Z jednej strony spotykamy się z publicystyką 
zbliżającą się do stylu naukowego, z drugiej zaś do stylu  
potocznego, a czasem nawet artystycznego. Ich język i styl 
są różnorodne, co wynika z indywidualnych cech autorów, 
ich wiedzy i wizji wypowiedzi. Niemniej jednak, w każdej 
postaci jest to forma o nastawieniu perswazyjnym i opinio-
twórczym charakterze. 

Krzysztof Gonciarz, znany videobloger, wraz 
z Kasią Meciński przygotowywał reportaże 
dla Eurosportu z XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w PyeongChang. Zanim się tego podjął, raczej nie 
interesował się sportem. Sport zmienia ludzi
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KWESTIONARIUSZ PROUSTA TO ZESTAW 
KILKUDZIESIĘCIU PYTAŃ, KTÓRY KRĄŻYŁ  
PO XIX-WIECZNEJ EUROPIE I BYŁ  
BARDZO POPULARNĄ FORMĄ  
ZABAWY TOWARZYSKIEJ

Nazwa może trochę zmylić, bo wcale tych pytań nie wymyślił  
Marcel Proust, autor „W poszukiwaniu straconego czasu”. Zdarzyło 
się, że dwukrotnie w tzw. towarzystwie odpowiedział na pytania 
anonimowego kwestionariusza. Ponieważ był znanym pisarzem, 
szybko do kwestionariusza przylgnęło jego nazwisko. W „Olimpio-
niku”  od dawna wypełniają nasz kwestionariusz gwiazdy sportu, 
dzięki czemu można ich poznać z nieco innej strony, Zachęcamy 
też do tej zabawy towarzyskiej naszych Czytelników...  

KAMIL STOCH – to polski skoczek narciarski, trzykrotny złoty 
medalista olimpijski, dwukrotny złoty medalista mistrzostw 
świata, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli. W sezonie 
2017/2018 jako drugi skoczek w historii wygrał wszystkie kon-
kursy Turnieju Czterech Skoczni. Aktualny rekordzista Polski 
w długości skoku narciarskiego (251,5 m, Planica 2017 rok). 
Najlepszy polski sportowiec w plebiscycie „Przeglądu Spor-
towego” w 2014 i 2017 roku. 

Główna cecha mojego charakteru: 
wytrwałość 

Co cenię najbardziej u przyjaciół: 
szczerość 

Moja główna wada: 
niefrasobliwość 

Moje ulubione zajęcie:
czytanie książek

Moje marzenie o szczęściu:
jestem szczęśliwy

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk:
nie ma czegoś takiego

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

Kiedy kłamię:
staram się zawsze mówić prawdę

Słowa, których nadużywam:
generalnie 

Ulubieni bohaterowie literaccy:
Jason Bourne

Ulubieni bohaterowie życia codziennego:
moja żona, rodzice, koledzy z drużyny

Czego nie cierpię ponad wszystko:
zazdrości

Moja dewiza:
„bądź sobą, ciesz się życiem, nie krzywdząc innych” 

Dar natury, który chciałbym posiadać:
dostałem od natury już bardzo wiele

Obecny stan mojego umysłu:
dobry

Błędy, które najłatwiej wybaczam:
te, które są popełnione nieumyślnie

Największy sukces:
małżeństwo

Porażka jest wtedy, gdy...
przestajesz walczyć 
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HISTORIA FOTOGRAFII SPORTOWEJ

JANUSZ SZEWIŃSKI – LEKKOATLETA, REPREZENTANT 
POLSKI W BIEGU NA 400 M PRZEZ PŁOTKI. 
ABSOLWENT AWF W POZNANIU. FOTOGRAF  
O WIELKIM TALENCIE I CZŁOWIEK O NIEZWYKŁEJ 
SKROMNOŚCI. PRACOWAŁ DLA REDAKCJI: 
„LEKKOATLETYKI”, „SPORTU DLA WSZYSTKICH”, 
„PRZEGLĄDU SPORTOWEGO”. W 1967 ROKU  
TYGODNIK „NEW YORK SPRINT” PRZYZNAŁ MU 
NAGRODĘ ZA NAJLEPSZĄ OKŁADKĘ TYGODNIKA 
SPORTOWEGO W EUROPIE. UCZESTNICZYŁ 
Z APARATEM FOTOGRAFICZNYM W TRZYNASTU 
IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH. SIŁA I PIĘKNO JEGO 
FOTOGRAFII TKWI W ICH PONADCZASOWOŚCI

UCHWYCONE 
W KADRZE
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Kamil Stoch



WARTO OGLĄDAĆ

Do F1 Senna wtargnął 
przebojem podczas Grand 
Prix Monako w 1984 roku. 
To właśnie wtedy dokonał 
genialnego wyczynu:  
z 13. miejsca startowego 
dogonił Alaina Prosta, 
zajmując 2. miejsceFO
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– Gracz defensywny kontra ofensywny. Zimna, nordycka krew  
i wybuchowy arogant. Lodowy Borg i superdzieciak. 15 tys. widzów. 
Setki, miliony przed telewizorami. Cały świat czeka, aż dwóch  
gigantów wkroczy jak gwiazdorzy – to słowa komentatorów przed 
finałem Wimbledonu w 1980 roku, w którym rywalizowali Szwed 
Borg i Amerykanin McEnroe.
Dla Björna Borga, idola ówczesnych kortów tenisowych, Wimbledon 
1980 miał szczególne znaczenie. Jako pierwszy w historii miał szan-
sę w tym turnieju sięgnąć po piąty tytuł z rzędu, w wieku zaledwie 
24 lat. Dla Johna McEnroe, który przez kibiców i świat sportu był 
uważany za porywczego, wybuchowego i aroganckiego młokosa, 
wygrana miała być przepustką do wielkiej, tenisowej kariery. 
Film Janusa Metza przedstawia nam drogę obydwu tenisistów do 
meczu finałowego Wimbledon 1980. Oglądamy retrospekcję przed-
stawiającą czasy juniorskie, kiedy obaj zawodnicy kształtowali się 
jako sportowcy, a na koniec reżyser pokazuje nam, jaką cenę oby-
dwaj płacą za bycie najlepszymi. 
I tak dowiadujemy się, że młodego, buńczucznego i rozżalonego Bor-
ga zawieszano wielokrotnie za niesportowe zachowania. To trener 
Lennart Bergelin ukształtował go jako gracza i człowieka. W filmie 
padają pamiętne słowa: – Nigdy więcej nie okażesz emocji. Bądź jak 
szybkowar. Blokuj w sobie wszystko, jakby nie istniało! Całą wście-
kłość, strach, panikę trzymaj w środku. Wkładaj to w każde uderze-
nie, każdy forhend, każdy backhand, w każde odbicie. 
W innym zakątku świata poznajemy młodego McEnroe i jego  
rodziców, którzy mają ogromne oczekiwania w stosunku do syna. 
I nie chodzi tu wcale o tenis, lecz naukę. Matka McEnroe pyta się 
go, dlaczego na 100 punktów z testu uzyskał tylko 94? Syn jest ich 
wizytówką i we wszystkim ma być najlepszy. 
Zarówno Björn Borg, jak i John McEnroe twierdzą, że film jest czystą 
fikcją, a McEnroe dodaje, że wiele wydarzeń zostało przeinaczonych. 
Wojciech Fibak przyznaje, że postaci obydwu zawodników zosta-
ły w filmie przerysowane. Jednak naszym zdaniem, dla tych dwu 
wielkich legend światowego tenisa film warto obejrzeć. Reżyser 

znakomicie oddaje klimat tenisowych lat 80. Drewniane rakiety, 
sprawdzanie naciągu, chodząc po nim stopami lub wsłuchując się 
w dźwięk rakiety odbijanej od rakiety. Korty z lotu ptaka, za krótkie 
koszulki, obcisłe spodenki, kolorowe frotki na nadgarstkach (żeby 
pot nie spływał do dłoni) i bujne czupryny zawodników. Idealnie 
przystrzyżona wimbledońska trawa, eleganccy kibice, spokojny 
i opanowany Borg kontra rockandrollowy McEnroe. Tak wygląda-
ła rzeczywistość ówczesnego tenisa i to wszystko sprawia, że film 
wciąga i ogląda się go z przyjemnością. A czy postaci wykreowane 
przez Janusa Metza do Was przemawiają i czy zgadzacie się z jego 
wizją, musicie drodzy Czytelnicy ocenić sami... 

GIGANCI SPORTU
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POLECAMY WAM DWA FILMY PO MISTRZOWSKU OPOWIADAJĄCE O TRZECH WRĘCZ 
LEGENDARNYCH SPORTOWCACH. ICH BOHATEROWIE TO DWAJ SŁYNNI TENISIŚCI  
– BJÖRN BORG I JOHN MCENROE ORAZ KIEROWCA WYŚCIGOWY AYRTON SENNA

MAGDALENA GARLEJ

Dokumentalny film biograficzny prezentujący sylwet-
kę Ayrtona Senny – jednego z najlepszych kierowców  
Formuły 1. Do F1 Senna wtargnął przebojem podczas 
Grand Prix Monako w 1984 roku. To właśnie wtedy  
dokonał genialnego wyczynu: z 13. miejsca starto-
wego dogonił Alaina Prosta, zajmując 2. miejsce 
(wyścig został przerwany przez złe warunki 
pogodowe). Po zakończonej rywalizacji Senna 
powiedział: – W wyścigach samochodowych 
kierowca albo daje z siebie wszystko, albo  
powinien o nich zapomnieć. Przykładem tej de-
wizy może być Grand Prix Brazylii w 1991 roku, kiedy 
w bolidzie Senny zacięła się skrzynia biegów i miał do dyspozycji 
tylko szósty bieg. Ogromna determinacja zaowocowała pierwszym 
zwycięstwem na rodzimym torze, ale ogromny wysiłek i skurcze 
mięśni spowodowały, że Senna zemdlał i nie był w stanie opuścić 
bolidu. Mimo bólu, zmęczenia i kłopotów technicznych wygrał 
wyścig! Pokazał, że walczyć trzeba do końca. Takich momentów 
w jego karierze było wiele. 
Sukcesy Senny przypadły na czas ogromnej biedy i przemocy w Bra-
zylii. Sportowcy z tego kraju wstydzili się swojego pochodzenia.  
Senna był inny. Podkreślał swoje brazylijskie korzenie oraz ogrom-
ną wiarę w Boga, przez co był tak bardzo kochany i szanowany. 
– Był najlepszym, co miała Brazylia – te słowa jednej z jego fanek 
pokazują, że był on nie tylko ich sportowym idolem, ale również 
wzorem do naśladowania.
Film Asifa Kapadii porusza kilka wątków z życia słynnego kie-
rowcy. Po pierwsze jest archiwalnym zapisem jego wyścigów, 
w których widzimy, jak z żółtodzioba wspina się po szczeblach 
rajdowej kariery, by ostatecznie zostać 3-krotnym mistrzem 
świata F1. Dużym atutem filmu jest również to, że dzięki ka-
merom montowanym w bolidzie Ayrtona Senny można niemal 
poczuć na własnej skórze klimat wyścigów z końca lat 80. i po-
czątku 90. Po drugie, przekonujemy się, jak ogromne znacze-
nie w F1 mają władza, pieniądze i polityka, co doprowadziło 
Sennę do wątpliwej dyskwalifikacji i niesłusznego zawiesze-
nia na 6 miesięcy podczas Grand Prix w Japonii w 1989 roku.  
Jesteśmy również świadkami wielkiego konfliktu dwóch wielkich 
rajdowych osobowości – Senny i Prosta, którzy nie byli w stanie 
jeździć w jednym teamie. Jednak największą wartością filmu 
są prywatne nagrania Ayrtona Senny oraz wypowiedzi i wspo-
mnienia rodziny, przyjaciół i współpracowników kierowcy. Warto 
również zwrócić uwagę na muzykę, która jest znakomitym tłem 
do wydarzeń rozgrywających się w filmie. Świetnie buduje napię-
cie i oddaje skrajne emocje głównych bohaterów filmu. Niestety, 

piękna kariera Senny dobiegła końca podczas feralnego Grand Prix 
San Marino w 1994 roku. W jego bolidzie wystąpiła awaria układu 
kierowniczego i z ogromną prędkością uderzył w betonową ścia-
ną. W wyniku odniesionych obrażeń Ayrton Senna zmarł. Prze-
wrotny jest fakt, że we wraku pojazdu znaleziono zakrwawioną  
austriacką flagę, którą kierowca miał zamiar wznieść po wygra-
nym wyścigu na cześć Rolanda Ratzenbergera, który dzień wcze-
śniej, podczas kwalifikacji, zmarł w wyniku kolizji na tym samym 
torze. Śmierć Senny dała początek zmianom w Formule 1 dla 
zwiększenia bezpieczeństwa kierowców rajdowych. Wprowa-
dzono system HANS, który zabezpiecza głowę i szyję zawodnika, 
zmieniono mocowanie kół oraz zaprojektowano rewolucyjną 
„kabinę przetrwania”, która uratowała życie naszemu mistrzowi 
F1, Robertowi Kubicy. Podczas Grand Prix w Montrealu (2007) 
Kubica wyszedł bez szwanku po zderzeniu z betonową ścianą 
przy prędkości 230 km/h. 

LÓD I OGIEŃ
„BORG/MCENROE. MIĘDZY ODWAGĄ A SZALEŃSTWEM” 
(2017)
REŻ. JANUS METZ

DAWAĆ Z SIEBIE 
WSZYSTKO
SENNA (2010)
REŻ. ASIF KAPADIA



IWONA MARCINKIEWICZ

WARTO CZYTAĆ

JESTEŚMY TYM, 
CZEGO PRAGNIEMY
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Jerzy Górski od dziecka interesował się sportem. Kochał tenis 
stołowy i gimnastykę, do której miał szczególne predyspozy-
cje. Każdą wolną chwilę poświęcał ćwiczeniom na drążku. 
W wieku 36 lat osiągnął spektakularny sukces jako triathlo-
nista, wygrywając prestiżowe zawody Double Ironman w USA 
(8 km pływania, 360 km jazdy na rowerze i 84 km biegu). 

W szarej rzeczywistości lat 80. XX wieku ogromną popular-
nością cieszył się telewizyjny program podróżniczy „Pieprz 
i wanilia”, w którym Tony Halik i Elżbieta Dzikowska (pry-
watnie małżeństwo) przenosili widzów w dalekie i egzotycz-
ne miejsca, które odwiedzili z kamerą. Książka autorstwa  
Mirosława Wlekłego, który śladami Tony’ego Halika zjeździł 
prawie cały świat, ze szczegółami opisuje barwne życie uro-
dzonego w 1921 roku podróżnika. – Od dzieciństwa dręczyło 
mnie to samo pragnienie: zobaczyć, co kryje się za ścianą, 
za górą, za morzem... – mówił Halik. W wieku 14 lat rejs tra-
twą z Płocka do granic Wolnego Miasta Gdańska jako flisak 
(oczywiście bez wiedzy i zgody rodziców) to tylko skromny 
początek jego podróżniczego życia. Urodzony dla przygody 
Tony Halik, dzięki swojej otwartości i predyspozycjom języ-
kowym, potrafił porozumieć się z ludźmi na całym świecie. 
W czasach, kiedy nikt nie śnił nawet jeszcze o internecie 
i tłumaczu Google, mówił po hiszpańsku, angielsku, fran-
cusku, portugalsku, włosku, rosyjsku, niemiecku, czesku 
oraz w trzech narzeczach indiańskich. Szczególnie inte-
resowały go odcięte od cywilizacji plemiona – spotykał się 
tam z czarownikami, szamanami i znachorami, nie wahał się 
brać udziału w ich rytuałach. Sławę przyniosła mu 4,5-rocz-
na wyprawa dżipem na Alaskę, w którą wybrał się z żoną.  
Początkowo pomysł ten był żartem, ale honor nie pozwolił mu 
wycofać się z realizacji tego zamierzenia. W 1976 roku jego 
ekspedycja dotarła do legendarnej stolicy Inków – Vicabamby 
i zdobyła dowody na istnienie tam dawnej cywilizacji.  

ZDARZYŁO SIĘ WAM KIEDYŚ POMYŚLEĆ, ŻE NIE DA SIĘ CZEGOŚ ZROBIĆ,  
BO TO NIEMOŻLIWE? PO POZNANIU PEŁNYCH PASJI I ODWAGI BOHATERÓW  
KSIĄŻEK, KTÓRE WAM POLECAMY, PRZEKONACIE SIĘ, ŻE OGRANICZENIA  
ISTNIEJĄ WYŁĄCZNIE W NAS SAMYCH

Gdzie jeszcze był,  
ile pamiątek z podróży 
zgromadził, kogo spotkał 
na swojej drodze i co odkrył 
jeden z najwybitniejszych 
polskich podróżników, 
dziennikarzy, pisarzy, 
operatorów, fotografów,  
a także autorów programów 
telewizyjnych o tematyce 
podróżniczej? Odpowiedzi 
znajdziecie w książce

Wcześniej w równie spektakularny sposób sięgnął życiowego 
dna, bo był uzależniony od narkotyków, papierosów i alko-
holu. Nieobcy był mu areszt, szpital psychiatryczny, a nawet 
więzienie. Po próbie samobójczej cudem uniknął śmierci. 
Gdy w 1983 roku trafił do wrocławskiego oddziału Monaru 
(Stowarzyszenie Monar – zintegrowany system przeciwdzia-
łania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom społecznym 
oraz niesienia szeroko rozumianej pomocy osobom pozosta-
jącym w trudnej sytuacji życiowej – samotnym, chorym na 
AIDS, skrzywdzonym przez los), nie dawano mu szansy na 
wygraną z nałogami. Zdecydował się jednak podjąć leczenie,  
w którym jedną z metod terapeutycznych była aktywność 
fizyczna. – Z dnia na dzień zamieniłem jeden nałóg na drugi. 
Bieganie pochłonęło mnie całkowicie. Bieganie zmienia ludzi 
na lepsze, rozładowuje złe emocje, pozwala poznać siebie. 
I o to w tym chodzi – mówi Górski. 
Dziś z charyzmą i szczerze opowiada swoją historię, moty-
wuje wątpiących w siebie i walczących z nałogami. Chętnie 
angażuje się w akcje charytatywne i pracę na rzecz włącza-
nia sportu w rozwiązywanie problemów społecznych. W 2017 
roku patronował programowi „Przeciwdziałanie poprzez 
sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”, którego 
finał, z udziałem wychowanków zakładów poprawczych oraz 
schronisk dla nieletnich, po raz 8. odbył się w Centrum Olim-

pijskim w Warszawie. 
Biografia Jerzego Górskiego to gotowy sce-
nariusz na hollywoodzki film o walce dobra 
ze złem. Film „Najlepszy” (2017) wyreżysero-
wany przez Łukasza Palkowskiego, ze ścieżką 
dźwiękową złożoną z najlepszych rockowych 

utworów, powstał w Polsce. Zekrani-
zowana historia pokazuje, że nigdy 
nie jest za późno i może inspirować  
do zmiany swojego życia. Podobnie 
jak książka porusza do głębi i zmu-
sza do przemyśleń. 

SPORT WYZWALA!
„NAJLEPSZY”
ŁUKASZ GRASS
WYD. RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

NIEZWYKŁY PODRÓŻNIK
„TU BYŁEM. TONY HALIK”
MIROSŁAW WLEKŁY
WYD. AGORA
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Jako zapalony żeglarz Halik opłynął kulę ziemską na pokła-
dzie Daru Młodzieży, „latał” również na bojerach, intereso-
wał się tematyką UFO i uwielbiał argentyńskie steki.
Gdzie jeszcze był, ile pamiątek z podróży zgromadził, kogo 
spotkał na swojej drodze i co odkrył jeden z najwybitniej-
szych polskich podróżników, dziennikarzy, pisarzy, operato-
rów filmowych, fotografów, a także autorów programów tele-
wizyjnych o tematyce podróżniczej? Odpowiedzi znajdziecie  
w książce. Zrozumiecie również, dlaczego w wielu miejscach 
na świecie do dziś można zobaczyć wyryty scyzorykiem  
napis: „Tony Halik. Tu byłem”. Być może podczas swoich  
wakacyjnych eskapad sami go jeszcze gdzieś znajdziecie. 
Ahoj, przygodo! 



Długo czekaliśmy na coś takiego. W końcu w ciekawej for-
mie przedstawiamy historię igrzysk olimpijskich, ich boha-
terów oraz przekonanie, dlaczego warto uprawiać sport.  
Skoro jeszcze nie wiesz, co to są igrzyska olimpijskie, zajrzyj  
do nas! Udostępniamy ten projekt każdemu, kto lubi sport!
Plansze są doskonałym narzędziem edukacyjnym dla na-
uczycieli, trenerów oraz dzieci i młodzieży. To idealna baza 
do organizowania różnego rodzaju lekcji i warsztatów po-
święconych igrzyskom i olimpizmowi. Tych 14 plakatów, jako 
całość, tworzy piękną wystawę, która uatrakcyjni niejeden 
szkolny korytarz czy przestrzeń klubu sportowego. Uzupeł-
nieniem projektu będzie manual (planowana data publikacji: 
2019 rok), który poszerzy informacje przedstawione na plan-
szach. Znajdą się w nim przykładowe zadania, quizy, rebusy 
oraz linki do ciekawych filmów i materiałów sportowych. 

Olimpijskie Plansze Edukacyjne są projektem niekomer-
cyjnym. Polski Komitet Olimpijski nie pobiera opłat za  

KRZYŻÓWKA

1.  bieg ultra z Aten do Sparty, który wygrała Patrycja Bereznowska 
w 2017 roku 

2.  nazwisko autora telewizyjnego programu podróżniczego  
„Pieprz i wanilia” 

3.  sport Björna Borga i Johna McEnroe
4.  Polska odzyskała ją w 1918 roku
5.   miasto Igrzysk IX Olimpiady w 1928 roku, w którym Halina Konopacka 

zdobyła pierwszy, historyczny medal dla Polski
6.  nazwisko Brazylijczyka, trzykrotnego mistrza świata Formuły 1
7.  argentyńscy kowboje
8.  jedna z najnowszych rozgłośni radiowych specjalizująca się 

w tematyce sportowej

9.  przydomek polskiej reprezentacji lekkoatletycznej, nadany jej  
przez niemieckich dziennikarzy w 1957 roku 

10.  miasto-gospodarz XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku
11.  nazwisko autora tomiku poezji „Laur olimpijski” 
12.  jedno z państw Polinezji, stamtąd pochodzi Pita Taufatofua, słynny 

chorąży swojego kraju w PyeongChang

OPRACOWAŁA MAGDALENA GARLEJ

50 OLIMPIONIK

HASŁO:
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OLIMPIJSKIE PLANSZE EDUKACYJNE (OPE) 
TO NAJNOWSZY PROJEKT EDUKACYJNY 
POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 
SKIEROWANY DO MŁODZIEŻY, 
NAUCZYCIELI, TRENERÓW ORAZ 
OŚRODKÓW SPORTU I KULTURY

JEŚLI UWAŻNIE PRZECZYTAŁEŚ CAŁEGO „OLIMPIONIKA”,  
ŻADNE HASŁO NIE SPRAWI CI TRUDNOŚCI
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OLIMPIJSKIE 
PLANSZE 
EDUKACYJNE

udostępnienie plakatów do wykorzystywania ich w szko-
łach, bibliotekach, klubach sportowych i innych placówkach 
oświatowych.  

OPE, w postaci pliku elektronicznego, wysyłamy mailem. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adresy:  

mgarlej@pkol.pl, imarcinkiewicz@pkol.pl,  
mmyszkowska@pkol.pl

Plansze mogą być wykorzystywane pojedynczo, ale nie jest dozwolone  
wykorzystywanie fragmentu OPE lub usuwanie z nich logo Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Wykorzystanie projektu OPE musi mieć charakter niekomercyjny.

SPRAWDŹ SWOJE SIŁY!



OFERTA 
EDUKACYJNA  
POLSKIEGO  
KOMITETU  

OLIMPIJSKIEGO 

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

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

Dział  
Kultury i Edukacji  
Olimpijskiej PKOl 

zaprasza zorganizowane  
grupy dzieci i młodzieży 

do udziału w programie edukacyjnym, 
skierowanym do wszystkich szkół 

i jednostek oświatowo-wychowawczych.

Zapraszamy we wtorki, w środy  
i czwartki w godzinach: 
10.00, 12.00 i 14.00

lekcja dla przedszkolaków:
„Maskotka olimpijska Twoim przyjacielem”
 
lekcje dla szkół podstawowych i gimnazjalnych:
„Fair Play i Ty”
„Olimpijczycy wczoraj i dziś”
    
lekcje dla szkół gimnazjalnych i licealnych:
„Dopingowi NIE”
„Od starożytnych do nowożytnych igrzysk olimpijskich”
„Rozrywka bogów, czyli jak zrodziła się idea olimpijska”
oraz:
Spotkanie z olimpijczykiem
Film o tematyce sportowej

Wybrane propozycje z powyższej oferty będą realizowane  
w czasie do 1,5 godziny. 

Rezerwacja spotkań
Grupy (do 50 osób) można zgłaszać telefonicznie lub e-mailem z minimum 
14-dniowym wyprzedzeniem. 

W Centrum Olimpijskim siedzibę ma Muzeum Sportu i Turystyki ze stałą  
ekspozycją „Dzieje sportu polskiego i olimpizmu”. Po uzgodnieniu terminu 
z Muzeum (22 56 03 786) można połączyć zwiedzanie z powyższą ofertą PKOl.


