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Sportowe emocje 

z AZS UMCS Lublin

Spotykamy się 
na Litwie!



Teaching/Training/Learning 

Activity czyli Kierunek Litwa

                

                 Spotkanie zostało 

zorganizowane w szkole l itewskiej Pr ienu 

„Ażuolo” 

progimnazija w 

dniach 11-15. 

grudnia 2017. Każda 

szkoła partnerska 

była 

reprezentowana 

zarówno przez 

nauczyciel i  jak i 

przez uczniów. 

Naszą grupę 

stanowil i Natalia 

Kamińska, Mateusz 

Kwiecień i Mikołaj Kamiński oraz 

nauczyciele: pan Paweł Ciemięga 

(współkoordynator całego projektu) oraz 

pan Grzegorz Bobak (nauczyciel 

wychowania f izycznego). Wspólnie z 

partnerami z Litwy, Łotwy, Hiszpani i, 

Portugali i  i  Rumunii wzięl iśmy udział w 

wielu ciekawych zajęciach. Wśród 

najważniejszych należy wymienić 

ceremonię otwarcia (podczas której 

mogliśmy poczuć prawdziwego ducha 

olimpijskiego dzięki def i ladzie państw 

uczestniczących czy zapalenie znicza 

ol impijskiego) i zamknięcia Mini Igrzysk 

Olimpijskich, międzynarodowy quiz 

wiedzy ol impijskiej,  l iczne zajęcia 

sportowe (warto nadmienić, iż w 

zawodach tenisa stołowego najlepsi w 

swoich kategoriach okazal i się pan 

Grzegorz Bobak oraz Mateusz Kwiecień), 

wizyty w: jednym z czołowych klubów 

koszykówki w Europie BC Vytautas 

Birstonas/Prienai, Muzeum Sportu w 

Kownie oraz Trokach i Wi lnie. 

                     Wydaje się nam, iż najlepiej 

oddamy ducha spotkania poprzez 

obszerną fotorelację. 

                Natomiast dokładny raport 

(również i lustrowany) naszych wspólnych 

działań na Litwie jest dostępny na stronie: 

http://yeah.edu.pl/l t.html 







                   



IGRZYSKA OLIMPIJSKIE cz. 2

      Oprócz newsletterów “tradycyjnych” (takich jak 
ten) opublikujemy także serię o historii nowożytnych 
igrzysk olimpijskich. Dlatego też tutaj będziemy 
chcieli się podzielić wiedzą na temat igrzysk 
starożytnych.

                 Igrzyska olimpijskie były zarówno imprezą 
sportową, jak również świętem religijnym. Każdy 
przybywający do Olimpii niósł ze sobą dar dla Zeusa 
lub jednego z pozostałych bogów. Na polach wokół 
miasta rozstawiano namioty, niektórzy spali pod 
gołym niebem, ponieważ nie istniały jeszcze hotele 
lub inne kwatery. Obiekty, które znajdowały się w 
Olimpii, to m.in. stadion z bieżnią, gimnazjon, 
buleuterion, pracownie rzeźbiarzy, łaźnie. W 
niektórych greckich miastach-państwach dla 
upamiętnienia olimpijskich sukcesów ich obywateli 
bito monety i pisano utwory poetyckie: wiersze czy 
pieśni. Jednym z najbardziej upamiętnionych 
zawodników był Filip II z Macedonii, który na 
pamiątkę swoich zwycięstw wzniósł budynek, 
zwany Filipejon. Igrzyska olimpijskie trwały do roku 
393 n.e.; ze względu na pogański charakter oraz 
wiele sytuacji łamania regulaminu zawodów (m.in. 
zawieszenia broni czy uczestnictwa w zawodach 
jedynie Greków) zostały zniesione przez cesarza 
Teodozjusza I Wielkiego.

PRZEBIEG IGRZYSK:PRZEBIEG IGRZYSK:PRZEBIEG IGRZYSK:PRZEBIEG IGRZYSK:

Dzień pierwszyDzień pierwszyDzień pierwszyDzień pierwszy

Wszyscy zawodnicy uczestniczyli w obrzędach ku 
czci Zeusa i przysięgali wraz z ojcami i swym 
rodzeństwem, że będą walczyć uczciwie. Każdy 
składał przysięgę, że nie dopuści się żadnego 
oszustwa na zawodach, co potwierdzali drugą 
przysięgą, gwarantującą, że pilnie przykładali się do 
ćwiczeń przez poprzednie 9 miesięcy. 
Zaprzysięgani byli również sędziowie. Zawodników, 
którzy nie dotrzymywali przysięgi i walczyli 
nieuczciwie, piętnowano, karano grzywną i ku 
przestrodze innych stawiano im potępiające pomniki 
(zames).

Dzień drugiDzień drugiDzień drugiDzień drugi

Rano rozgrywano wyścigi rydwanów na hipodromie, 
natomiast po południu rozgrywany był pentatlon, 
czyli pięciobój składający się z następujących 
konkurencji: bieg, skok w dal, rzut dyskiem i 
oszczepem oraz zapasy[6].

Dzień trzeciDzień trzeciDzień trzeciDzień trzeci

O poranku ponownie składano ofiary Zeusowi (ze 
150 wołów), natomiast po południu odbywały się 
biegi chłopców.

Dzień czwartyDzień czwartyDzień czwartyDzień czwarty

W tym dniu rozgrywane były zawody, których celem 
było wykazanie się odwagą i wytrwałością – zapasy, 
boks, pankration, wyścigi w pełnym uzbrojeniu[6].

Dzień piątyDzień piątyDzień piątyDzień piąty

W ostatnim dniu zwycięzcy (olimpionicy) 
otrzymywali wieńce oliwne z gałęzi świętej oliwki 
(kalistefanos), mieli także prawo do postawienia 
swego posągu w gaju Zeusa.

                                   C.D.N.

Na podstawie: www.wikipedia.org



WSPIERAMY WSPIERAMY WSPIERAMY WSPIERAMY 
“PSZCZÓŁKI”!!!“PSZCZÓŁKI”!!!“PSZCZÓŁKI”!!!“PSZCZÓŁKI”!!!

                    W dniu 02. grudnia, 
dzięki uprzejmości AZS UMCS Lublin, 
uczestniczyliśmy w meczu Basket 
Ligi Kobiet (czyli naszej ekstraklasy 
koszykarek). Mieliśmy niepow-
tarzalną okazję obejrzeć przygo-
towania do meczu profesjonalnych 
zawodniczek, a także mogliśmy 
aktywnie wspierać nasze 
zawodniczki w trakcie samego 
spotkania. Nasza, lubelska drużyna, 
Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS 

Lublin pokonała Cosinus Widzew 

Łódź 77:61. Jesteśmy pewni, że 
udało się to także i dzięki naszemu 
dopingowi. Trzeba także dodać, iż 
nasza grupa została oficjalnie 
powitana przez spikera zawodów 
przed rozpoczęciem meczu. 
Mogliśmy więc poczuć się jak 
naprawdę ważni goście. 
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