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CENTRUM OLIMPIJSKIE W 
WARSZAWIE 

Sportowa edukacja 

w praktyce
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                          Dzięki uprzejmości 

pani Iwony Marcinkiewicz z 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

mieliśmy okazję odwiedzić 

siedzibę Centrum Olimpijskiego w 

Warszawie oraz Muzeum Sportu i 

Turystyki. Należy nadmienić, że 

samo spotkanie z panią Iwoną 

Marcinkiewicz było dla nas dużą 

atrakcją, ponieważ jest ona 

brązową medalistką igrzysk olim-

pijskich z Atlanty w 1996. W 

Centrum Olimpijskim uczest-

niczyliśmy w zajęciach edu-

kacyjnych pt. „Dopingowi – NIE”. 

Podczas których przybliżono nam 

nie tylko historię oraz zagrożenia 

dopingu we współczesnym 

sporcie, ale także dowiedziliśmy 

jak może wyglądać doping w 

naszym życiu codziennym. Jako, że 

zbliżają się zimowe igrzyska 

olimpijskie w PyeongChang 

mogliśmy także wziąć udział w 

sesji promującej kraj organizujący 

igrzyska oraz w multimedialnym 

quizie wiedzy o Korei Południowej. 

Najlepsza trójka naszych uczniów 

otrzymała sympatyczne nagrody 

od PKOl związane ze zbliżającymi 

się igrzyskami. Ważne także dla 

realizacji naszego projektu 

ERASMUS+ była wizyta w Muzeum 

Sportu i Turystyki, gdzie mogliśmy 

zapoznać się niemal „na żywo” z 

dokonaniami i osiągnięciami 

polskich sportowców na wszys-

tkich arenach sportowych świata, 

a także z historią olimpizmu od 

czasów starożytnych do dnia 

dzisiejszego. 





DOPINGOWI - NIE!

       Zajęcia edukacyjne, w których 
mieliśmy okazję uczestniczyć. 
Dowiedzieliśmy się skąd wzięło się to 
zjawisko, jak potrafi zniszczyć 
współzawodnictwo sportowe, a prze-
de wszystkim jaki może mieć zgubny 
wpływ na młodych ludzi.
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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE cz. 3

      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.
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Biegi  krótkodystansowe były najważniejszą 
dyscypliną igrzysk – każdą olimpiadę nazywano 
później imieniem zawodnika, który w nich 
zwyciężył. Rozgrywano je na dystansie jednego 
stadionu (192,8 m), czyli okrążenia bieżni 
olimpijskiego stadionu. Ścigano się również na 
dystansie średnim (diaulos) – 2 stadiów, i długim 
(dolichos) – 20–24 okrążeń. Prawdopodobnie 
najsłynniejszym zawodnikiem był Leonidas z 
Rodos, który wygrał bieg na wszystkich trzech 
dystansach podczas czterech kolejnych olimpiad. 
Przed każdym biegiem zawodnicy wykonywali 
ćwiczenia rozgrzewające, a ten, kto 
popełnił falstart, karany był chłostą. Znana była 
jeszcze jedna dyscyplina dla biegaczy – hoplites, 
czyli bieg w wyposażeniu wojennym (hełm, 
nagolenniki i okrągła tarcza).

Rzut dyskiem i oszczepem  – dyski wykonane 
były z brązu, marmuru i ołowiu, ważyły od 6 do 7 
kg. Rekord rzutu wynosił 30 
metrów. Oszczepy natomiast wykonane były z 
lekkiego drewna i w połowie drzewca miały 
przewiązaną pętlę. Rekordowa odległość rzutu to 
91 metrów. Malowidła znalezione 
na amforach często przedstawiają zawodników z 
trzema oszczepami, co sugeruje, że dozwolone 
były trzy rzuty.

Skok w dal  – ówczesny skok w dal znacznie 
różnił się od znanego współcześnie. Skoczek 
trzymał w rękach tzw. ciężarki zamachowe, 
mające rzekomo wpływać na długość skoku 
(współczesne próby tego nie potwierdziły). 
Badacze odtworzyli ich użycie na podstawie 
analizy malowideł na amforach: skaczący 
odbijając się wyrzucał je do przodu, a następnie 
tuż przed lądowaniem szybko cofał za siebie. 
Według starożytnych Greków była to 
najtrudniejsza dyscyplina.

Zapasy i pankration  – walczono w dwóch 
kategoriach zapasów: stojących i naziemnych. W 

stojących należało trzy razy przewrócić 
przeciwnika na ziemię. Zapasy naziemne trwały 
do momentu poddania się jednego z zawodników 
poprzez podniesienie ręki z wyciągniętym 
kciukiem. Gryzienie i drapanie było zabronione. 
Naoliwione ciało zapaśnicy obsypywali piaskiem 
dla umożliwienia pewniejszych chwytów 
przeciwnikowi. Po walce zeskrobywali ze skóry 
oliwę, pył i piasek za pomocą specjalnej 
skrobaczki, zwanej strigilis (łac. strigillum). 
Pankration był uwielbianą przez widzów brutalną 
dyscypliną, zawierającą elementy boksu i 
zapasów na zasadzie dozwolenia wszelkich 
chwytów („wolnoamerykanka”).

Boks  był również bardzo brutalnym, ale 
popularnym sportem. Od samego początku 
stosowano rodzaj rękawic bokserskich. Na 
początku owijano nadgarstki długimi pasami z 
miękkiej skóry, pozostawiając wolne palce. 
Później zaczęto używać pasów z twardszej skóry. 
Najniebezpieczniejsze rękawice stosowano w 
czasach rzymskich – wzmacniano je żelazem i 
kawałkami ołowiu. Zawody odbywały się na 
otwartej przestrzeni; nie wiadomo, czy istniał 
rodzaj ringu.

Wyścigi konne i wy ścigi zaprz ęgów  – zaprzęgi 
ścigały się w dwóch kategoriach: dwukonnych i 
czterokonnych. Właściciele koni i zaprzęgów 
zazwyczaj sami nie brali udziału w wyścigach, 
tylko wynajmowali jeźdźców i woźniców. Wieniec 
zwycięzcy otrzymywał jednak właściciel, a 
jeździec dostawał szarfę. Właściciele szczególnie 
ubiegali się o zwycięstwo w zawodach 
czterokonnych zaprzęgów, czyli kwadrygach. 
Rydwany były zbudowane z drewna, wiklinowej 
plecionki i nie były resorowane. Po wyścigach 
zaprzęgów na tym samym torze odbywały się 
wyścigi konne. Jeźdźcy jeździli na oklep i bez 
strzemion – siodło i strzemiona nie były jeszcze 
znane.

Poza tymi głównymi sportami rozgrywano także 
inne konkurencje, jednak nie na taką skalę. 
Popularną dyscypliną była np. gra w piłkę 
przypominająca dzisiejszy hokej.

                                   C.D.N.

NA PODSTAWIE WWW.WIKIPEDIA.ORG



 QUIZ WIEDZY O ZIMOWYCH 

IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 

ORAZ KRAJU-GOSPODARZU

  Redakcja: Koordynatorzy  z zespołem projektu                                                         www.exert.edu.pl    


