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Rok 2012 z wielu powodów przejdzie do historii jako rok 
szczególny. Dla nas najważniejszym wydarzeniem były, 
oczywiście, Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie, gdzie polscy 
sportowcy zdobyli 10 medali (2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych). 
Byliśmy też współgospodarzami piłkarskiego EURO, które 
pokazało, że jesteśmy znakomitymi organizatorami i potrafimy 
być wspaniałymi kibicami. W to wszystko znakomicie wpisuje 
się ogłoszony przez Sejm RP – Rok Janusza Korczaka. Korczak 
bowiem doceniał, jak wielką rolę odgrywa sport w kształtowaniu 
postaw dzieci i młodzieży, był też wielkim admiratorem piłki 
nożnej. Dlatego w tym numerze „Olimpionika” pozostajemy 
jeszcze w atmosferze londyńskich wydarzeń i udowadniamy, że  
wiele łączy Janusza Korczaka, światowej sławy pedagoga z ideą 
olimpijską. 

Ale szczególnie zachęcamy do historycznej refleksji, na poznanie 
faktów, które doprowadziły sport i olimpizm w Polsce do miejsca, 
w którym się obecnie znajdują. Stajemy się bowiem coraz 
bardziej usportowionym krajem i to nie tylko w wymiarze sportu 
profesjonalnego. Polski Ruch Olimpijski ma wysoką pozycję tak na 
rodzimym terenie jak i za granicą. Jesteśmy z tego dumni…
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W maju, jeszcze przedolimpijski wówczas Londyn 
odwiedzili uczniowie bydgoskiego Gimnazjum nr 53. 
Była to nagroda za zwycięstwo w zorganizowanym przez 
Polski Komitet Olimpijski konkursie edukacyjnym 
„W drodze do Londynu 2012”. 

londyn miasto zabytków, her-
baty, fish and chips oraz go-
spodarz trzykrotnych igrzysk 

olimpijskich (1908, 1948, 2012) 
został „zdobyty” przez młodych 
bydgoszczan.

Pierwszego dnia po przylocie 
grupa zwiedziła londyn nocą. 

kolejne dni to kolejne atrakcje, 
a wśród nich m.in.: wizyta na her-
bacianym kliprze „cutty surk”, 
seans w planetarium w green-
wich, rejs po tamizie, podzi-
wianie przepięknej panoramy 
ze słynnego london eye, tour 
po stadionie Wembley i kortach 

wimbledonu. oczywiście, nie 
zabrakło też punktów turystycz-
nych takich jak: tower bridge, 
tower of london, Big Ben i Par-
lament, downing street, Pałac 
Buckingham i Plac trafalgaru 
z zegarem odliczającym czas do 
inauguracji igrzysk olimpijskich.

W drodze do Londynu

 2012
 Irzyska, igrzyska i po igrzyskach.

Usain Bolt byłby z nas dumny.

Zwiedzanie Londynu z perspektywy Tamizy.
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na igrzyskach olimpijskich  
w londynie polska zdobyła 10 medali:  

złote 
tomasz Majewski, pchnięcie kulą
Adrian zieliński, podnoszenie ciężarów kat. do 85 kg
srebrne
sylwia bogacka, strzelanie z karabinu pneumatycznego 
na dystansie 10 metrów
Anita Włodarczyk, rzut młotem
brązoWe
Magdalena Fularczyk/Julia Michalska, 
wioślarstwo dwójka podwójna
Damian Janikowski, zapasy – styl klasyczny, kat. 84 kg
bartłomiej bonk, podnoszenie ciężarów kat. do 105 kg
Przemysław Miarczyński, żeglarstwo, rs:X
zofia noceti-Klepacka, żeglarstwo, rs:X
beata Mikołajczyk/Karolina naja, kajakarstwo, k2 500 m

Tekst i foto: Magdalena Dębska

w programie była też wizyta w szkole Greig city 
academy, która była partnerem w naszym konkur-
sie. uczniowie zwiedzili szkołę, zapoznali się z sys-
temem edukacji obowiązującym w wielkiej brytanii 
i wspólnie z kolegami z gca przygotowali plakat 
promujący londyńskie igrzyska, przekazany później 
dyrektorowi tej placówki.

 Igrzyska łączą – wspólna praca plastyczna.

Popołudniowa herbatka w Buckingham Palace.

 Sportowe areny nas oszołomiły.

 Wizyta w Greig City  
Academy – szkole 
partnerskiej konkursu.
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W dawnej Polsce rozpo-
wszechnione były biegi 
i ściganie się (bieganie 

w zawody do mety), ciskanie ka-
mieniem, rzuty dzidą, strzelanie 
z łuku, wprawianie do myśliw-
stwa, jazda i gonitwy konne, mo-
cowanie się, walki na pięści i na 
kije, pływanie, wiosłowanie, śli-
zganie na drewnianych łyżwach 
po lodzie, pląsy i tańce. uprawiano 
ćwiczenia służące kształtowaniu 
siły i wytrzymałości, przybierające 
także postać współzawodnictwa, 
zawodów i igrzysk. służyły one 
przede wszystkim zdobywaniu 
przez młodzież sprawności fizycz-
nej, siły i wytrzymałości niezbęd-
nej do walki. spełniały też funkcje 
zabawowo-rozrywkowe. 

w Polsce średniowiecznej – po-
dobnie jak w ówczesnej europie 
– rozwój tych różnorodnych form 
aktywności fizycznej ulegał prze-
mianom typowym dla europej-
skiego kręgu kulturowego. można 
wyróżnić w Polsce średniowiecz-
nej dwa nurty kultury fizycznej: 
rycerski i mieszczańsko-plebejski.

do stanu rycerskiego przygo-
towywano młodzież od najmłod-
szych lat życia. sprawność fizyczna 
była bowiem podstawą kodeksu 
rycerskiego; miała uczynić rycerza 
dzielnym, zapewnić mu zręczność 

i męstwo w walce oraz w dwor-
skich popisach. sprawdzianem, 
a zarazem pokazem tej wysokiej 
sprawności rzemiosła rycerskie-
go były turnieje, swoiste igrzyska 
epoki średniowiecza.

Zaczęło się od koni…
śmiało można powiedzieć, że 

pierwsze przejawy współzawod-
nictwa, które dzisiaj nazwaliby-
śmy sportowym, liczą niemal tyle 
lat co państwo polskie. Pierwsze 

Zanim narodził 
się w Polsce 
ruch olimpijski, 
od zarania dziejów 
był sport...
Geneza niemal każdej 
dyscypliny sportowej ma 
swój początek w dawnych 
formach aktywności 
fizycznej, grach i zabawach 
ruchowych, w których 
rodziła się rywalizacja, 
nie nazywana wówczas 
sportem. A zatem,  czy 
narodziny sportu to 
pierwsze formy rywalizacji? 
A może narodziny sportu 
to pierwsze formalne 
organizacje promujące 
kulturę fizyczną? Skoro 
jednak nowożytny ruch 
olimpijski sięga do 
starożytnej Olimpii, to nic 
nie stoi na przeszkodzie,  
by podobnie, źródeł 
polskiego ruchu 
olimpijskiego szukać 
w najstarszych przejawach 
współzawodnictwa... 

Zlot „Grunwaldzki” Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, Kraków 14–18 lipca

Miniatura kolorowana „Strzelnica”  
„Kodeks Baltazara Behema” z 1505 r. 

(repr. z „Kodeks Baltazara Behema”  
Zofia Ameisenowa, Auriga 1961) 
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wzmianki o staropolskich zawo-
dach można znaleźć w kronikach 
wincentego kadłubka (1160–  
–1223), który opisał wyścigi ro-
zegrane w dolinie Prądnika już 
w czasach przed powstaniem 
państwa polskiego. Podobne za-
wody odbywały się później we 
wczesnym średniowieczu. 

istniejące świadectwa pisane 
i ikonograficzne potwierdzają, że 
zawody konne należały do najle-
piej rozwiniętych w europie. na 
szczególnie wysokim poziomie 
stały polowania, można nawet 
mówić o ukształtowaniu się uni-
kalnej w skali europejskiej etyki 
myśliwskiej. od panowania bo-
lesława krzywoustego (1106– 
–1138), w ośrodkach dworskich 
organizowano turnieje rycerskie 
zwane też gonitwami. Przepro-
wadzano je według średniowiecz-
nego kodeksu rycerskiego, naka-
zującego uczciwą walkę, wolną 
od podstępu i niedozwolonych 
środków, a to nic innego jak za-
sady współczesnego fair play. Pol-
scy rycerze słynęli z wielkiej siły, 
sprawności fizycznej i bojowej, 
odnosili  sukcesy w turniejach ry-
cerskich w różnych krajach euro-
py, zdobywając międzynarodową 
sławę. był wśród nich na przykład 
zawisza czarny, który w 1417 r. 

na dworze hiszpańskim odniósł  
zwycięstwo nad rzekomo niepo-
konanym dotąd janem aragoń-
skim. słynne turnieje rycerskie od-
bywały się także przez wiele lat na 
Wawelu w krakowie.

w kręgach mieszczaństwa śre-
dniowiecznego uprawiano takie 
ćwiczenia, które przygotowywały 
ludność miejską do obrony miast, 
a więc przede wszystkim strzelec-
two. wprawianie się mieszczan 
w strzelaniu początkowo z łuków, 
a później z kusz, rusznic i coraz 
bardziej nowoczesnej broni pal-

nej miało zorganizowany charak-
ter; odbywało się w stowarzysze-
niach strzeleckich, które w Polsce 
powstawały już od Xiii wieku 
i zwane były bractwami kurkowy-
mi. strzelano bowiem z łuku lub 
kuszy do drewnianego lub gli-
nianego kura, stąd pochodzi na-
zwa – bractwo kurkowe. Bractwa 
kurkowe były swoistym rodzajem 
szkół strzeleckich; stowarzysze-
nia te odgrywały też ważną rolę 
w organizacji życia towarzyskiego 
i rekreacyjnego środowisk miesz-
czańskich. w miastach średnio-
wiecznych uprawiano także inne 
ćwiczenia, zabawy i gry rucho-
we, (np. kręgle), będące ważnym 
czynnikiem wychowania młodzie-
ży i życia obyczajowego. 

wśród ludu wiejskiego po-
pularne były wówczas przede 
wszystkim: dźwiganie ciężarów, 
rzuty kamieniem, popisy siły 
i zręczności, pląsy, zabawy na 
śniegu i lodzie. miały one również 
charakter obrzędowy i uprawiano 
je podczas różnych uroczystości, 
świąt i jarmarków. 

Zainteresowanie ćwiczenia-
mi fizycznymi i różnymi forma-
mi współzawodnictwa wzrosło 
w epoce odrodzenia, która przy-
niosła głębokie przeobrażenia 
w sposobie traktowania ciała 
ludzkiego. domagano się wtedy 
rozwoju pełnej osobowości czło-
wieka, zalecano wychowywać lu-
dzi zdrowych, silnych, harmonijnie 
zbudowanych, pięknych i rado-
snych. Zaczęto opisywać budowę 
i zgłębiać tajniki funkcjonowania 
organizmu ludzkiego, a sztuka re-
nesansowa eksponowała piękno 
ciała człowieka. te nowe ideały 
wychowawcze nawiązujące do 
antycznych zasad wszechstronne-
go rozwoju człowieka znajdujemy 
w dziełach polskich pedagogów, 
lekarzy i myślicieli odrodzenia: se-
bastiana Petrycego (1554–1626), 
który uważał, że odpowiedni roz-
wój ciała ułatwia kształcenie umy-
słowe, zalecał gry piłką i pływanie 
oraz biegi, skoki, rzuty, zapasy 

1910
   Czy Wiesz, że… 

o tych pionierach sportu w Polsce 
trzeba pamiętać:
Ø Król stanisław August Po-
niatowski – pomysłodawca szkoły  
rycerskiej i ken.
Ø stanisław staszic – działacz 
i twórca programu ken.
Ø Ludwik bierkowski – lekarz, 
w 1837 utworzył w krakowie szkołę 
Gimnastyczną, która działała do 
upadku niezależnego miasta krako-
wa w 1846 r. (Polska znalazła się pod 
zaborami). była to szkoła dla chłop-
ców, ale także dla dzieci niepełno-
sprawnych fizycznie bez względu na 
płeć. 
Ø Henryk Jordan – lekarz, w 1889 
organizował tereny zielone w krako-
wie w parki zdrowia.

?
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i szermierkę; Łukasza Górnickiego 
(1527–1603), który w Dworza-
ninie polskim ukazał znaczenie 
kultury fizycznej w życiu dwor-
skim oraz igraszki i radości życia 
dworzan epoki renesansowej; 
Wojciecha Oczko (1537–1599), 
który ujmował sprawę wycho-
wania fizycznego z lekarskiego 
punktu widzenia i opowiadał się 
za stosowaniem ćwiczeń gim-
nastycznych w terapii leczniczej 
i stał się pionierem gimnastyki 
leczniczej w Polsce. W tym czasie 
ukazał się w Polsce też pierwszy 
podręcznik jazdy konnej i sztuki 
jeździeckiej Krzysztofa Doroho-
stajskiego (1526–1615) pt.: Hip- 
pica, to jest o koniach księgi… 

Te humanistyczne koncepcje 
wychowania fizycznego uzyskały 
jeszcze pełniejszy i bardziej prak-
tyczny kształt w dobie Oświece-
nia. Już prekursor nowego wy-
chowania Jan Amos Komeński 
(1592–1670) wskazywał na wielką 
rolę ćwiczeń fizycznych w wycho-
waniu młodego pokolenia, zachę-
cając dzieci i młodzież do zabawy, 
aktywności ruchowej i współ-
zawodnictwa. Ważną rolę ode-
grał Stanisław Konarski (1700– 
–1773), wprowadzając ćwicze-

Adolf Kamieński (1737–1784), 
Antoni Popławski (1739–1786), 
a zwłaszcza Grzegorz Piramowicz 
(1735–1801), którzy łącząc wy-
chowanie fizyczne z kształceniem 
umysłowym i wychowaniem mo-
ralnym podkreślali przydatność 
społeczną i obywatelską człowie-
ka zdrowego i silnego do pracy, 
jak i do służby wojskowej. Piramo-
wicz uchodzi za pioniera higieny 
szkolnej w Polsce. Jako pierwszy 
zwrócił też uwagę na potrzebę 
wychowania fizycznego kobiet. 

Młodzież uprawiała wtedy bie-
gi, marsze, gonitwy, skoki przez 
rowy, wysokie przeszkody i ogni-
ska, ciskała kamieniami do celu, 
rzucała oszczepem, dźwigała 
ciężary, mocowała się, biegała 
za piłką, grała w palanta, biła się 
w palcaty, ćwiczyła się w szermier-
ce, jeździe konnej i tańcach, na-
uczano pływania, popularne były 
kuligi szlacheckie, co przedstawił 
Jędrzej Kitowicz (1728–1804) 
w Opisie obyczajów i zwyczajów 
za panowania Augusta III. Opis 
tych różnych form aktywności 
ruchowej znajdujemy również 
w dziele Łukasza Gołębiowskiego 
(1773–1849) Gry i zabawy róż-
nych stanów (1831).

Społeczną i obywatelską funk-
cję ćwiczeń fizycznych podnosiło 
wielu pedagogów i pisarzy tego 
okresu, a Stanisław Staszic (1755– 
–1826) podkreślał, że od wycho-
wania fizycznego „jedynie nauka 
moralna jest potrzebniejsza”. 
Teoretycznym podsumowaniem 
epoki Oświecenia w dziedzinie 
wychowania fizycznego jest roz-
prawa Jędrzeja Śniadeckiego 
(1768–1838) O fizycznym wycho-
waniu dzieci (1805).

Realizacja koncepcji edukacji 
fizycznej okresu Oświecenia za-
hamowana została na skutek roz-
biorów Polski, ale próby jej konty-
nuacji spotykamy w działalności 
Liceum Krzemienieckiego (1805) 
oraz szkołach Rzeczpospolitej Kra-
kowskiej. Działalność KEN i jej kon-
tynuatorów w dziedzinie wycho-

nia fizyczne i zabiegi higieniczne 
do Collegium Nobilium (1740) 
oraz Szkoła Rycerska Stanisława 
Augusta Poniatowskiego (1765), 
w której realizowano szeroko za-
krojony plan ćwiczeń fizycznych 
(zwłaszcza jazdy konnej oraz fech-
tunku) i współzawodnictwa dla 
przygotowania przyszłego ofice-
ra polskiej armii. Szkoła Rycerska  
mieściła się w budynku, który dzi-
siaj jest częścią kampusu Uniwer-
sytetu Warszawskiego (tzw. Pałac 
Kazimierzowski). 

Komisja Edukacji Narodowej
Szczególne znaczenie w roz-

woju wychowania fizycznego i ru-
chu rekreacyjnego odegrała Komi-
sja Edukacji Narodowej powołana 
w 1773 roku, jako pierwszy w Eu-
ropie państwowy urząd szkolny, 
sprawujący nadzór nad całym 
szkolnictwem w kraju. Komisja 
wyznaczyła ważne miejsce ćwi-
czeniom fizycznym dzieci i mło-
dzieży w swym podstawowym 
dokumencie – Ustawach Komisji 
Edukacji Narodowej (1773), któ-
rego XXV rozdział  zatytułowano 
Edukacja fizyczna. Do projekto-
dawców i współpracowników 
KEN należeli przede wszystkim 

1882

Pierwsza wycieczka członków Warszawskiego  
Towarzystwa Wioślarskiego do Góry Kalwarii, 3 wrzesień
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W końcu XIX wieku nastąpił też 
szybki rozwój sportu. Powstały 
pierwsze organizacje sportowe: 
Lwowskie i Krakowskie Towarzy-
stwa Łyżwiarzy (1869), Warszaw-
skie Towarzystwo Wioślarskie 
(1878), które oprócz wioślarstwa 
propagowało również uprawianie 
łyżwiarstwa, gimnastyki i pływa-
nia. WTW prowadziło też działal-
ność społeczno-kulturalno-naro-
dową i towarzyską. 

W 1886 roku powstało War-
szawskie Towarzystwo Cyklistów, 
które również propagowało gim-
nastykę, tenis, strzelectwo, szer-
mierkę i wiele innych dyscyplin 
sportowych. Siedziba WTC na Dy-
nasach była ważnym ośrodkiem 
życia kulturalnego i towarzyskie-
go Warszawy. 

Podobną funkcję spełniało 
Warszawskie Towarzystwo Łyż-
wiarskie, które powstało w 1893 
roku i propagowało nie tylko jaz-
dę na łyżwach i wrotkach, ale tak-
że hokej, tenis, szermierkę, gim-
nastykę, narciarstwo. Ośrodkiem 
działalności WTŁ była tzw. Dolina 
Szwajcarska przy ul. Chopina, któ-
ra stała się ważnym ośrodkiem ży-
cia towarzyskiego Warszawy. 

W 1908 roku powstał w Kra-
kowie Akademicki Związek Spor-
towy, który zapoczątkował dyna- 
miczny rozwój sportu w środo-

wiskach akademickich w XX-leciu 
międzywojennym. 

W pierwszych latach XX wieku 
następuje szybki rozwój klubów 
sportowych, zwłaszcza piłkarskich 
„Czarni” i „Pogoń” we Lwowie  
(1904), „Cracovia” i „Wisła” w Kra- 
kowie (1906), Łódzki Klub Spor- 
towy (1908) i „Widzew” (1910), 
„Ostrovia” (1909), „Warta” w Po- 
znaniu (1912), „Polonia”, „Ma-
rymont” w Warszawie (1911) 
i „Legia” (1916), Warszawskie Koło 
Sportowe (1907), którego sekcja 
gier sportowych i Agrykola stały 
się ośrodkiem sportu młodzieżo-
wego. 

Na tle rozwoju ruchu emancy-
pacyjnego wyodrębnił się kobie-
cy ruch gimnastyczny i sportowy. 
W 1912 roku powstał Warszawski 
Klub Wioślarek.

Rozwojowi sportu na przełomie  
XIX i XX wieku towarzyszyło wy- 
odrębnienie się prasy specjalistycz-
no-sportowej. Ukazywało się wtedy 
kilka czasopism sportowych, a dwu-
tygodnik „Ruch” (1906–1915) miał 
już charakter pisma teoretyczne-
go. Tak więc przed I wojną świa-
tową położone zostały podwaliny 
pod późniejszy bujny rozwój spor-
tu w Polsce Odrodzonej.

Rozwojowi sportu w tym cza- 
sie sprzyjało zainteresowanie 
i upowszechnienie idei olimpij-

1903 Start do wyścigu  
na Dynasach, Warszawa

wania fizycznego była źródłem 
inspiracji dla rozwoju wychowania 
fizycznego i sportu w XIX i w po-
czątkach XX stulecia. 

Wiek XIX przyniósł szybki roz-
wój kultury fizycznej wyrażający 
się przede wszystkim w powstaniu 
i rozwoju ruchu gimnastycznego  
– zakładów i towarzystw gimna-
stycznych, wprowadzeniem obo- 
wiązkowych lekcji wychowa-
nia fizycznego do programów 
szkolnych, a przede wszystkim 
burzliwym rozwojem ruchu spor-
towego. W Polsce pionierem ru-
chu gimnastycznego był Ludwik 
Bierkowski (1801–1860), profe-
sor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
który w 1837 roku założył Zakład 
Gimnastyczny w Krakowie. 

W 1867 roku we Lwowie po-
wstało Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół”, które pod hasłem 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” 
rozpoczęło popularyzację gimna-
styki, a także później wielu dyscy-
plin sportowych. 

Ważną rolę w rozwoju sportu 
odegrał założony w 1889 roku 
w Krakowie Park dr. Henryka Jor-
dana. Powstały za jego wzorem 
podobne instytucje w innych 
miastach – we Lwowie Towarzy-
stwo Zabaw Ruchowych (1905),  
a w Warszawie Ogrody Gier i Za-
baw Ruchowych im. W. E. Raua. 

   Czy wiesz, że… 
Według danych GUS, w 2010 r. 

w kraju działało 6901 klubów sporto-
wych i ich liczba była ponad cztero-
krotnie większa niż przed 50 laty. Licz-
ba ćwiczących wzrosła w tym samym 
czasie ponad dwukrotnie. W 2010 r. 
kluby sportowe liczyły ponad 514 tys. 
członków, a ćwiczyło w nich ponad 
490 tys. osób. W klubach pracowało  
7615 trenerów, 13 168 instruktorów 
oraz 5576 innych osób prowadzących 
zajęcia sportowe. 

Najwięcej klubów sportowych jest 
w województwach śląskim i mało-
polskim, zaś najmniej w wojewódz-
twach podlaskim i świętokrzyskim.  

?
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skiej. wyrastało ono ze znajomo-
ści i uznania dla starożytnej agoni-
styki i wielkiego znaczenia igrzysk 
olimpijskich w obyczajowości 
i kulturze świata antycznego. Po-
jawiały się też coraz liczniejsze 
informacje dotyczące pionierskiej 
działalności Pierre’a de couber-
tin i związane z narodzinami no-
wożytnych igrzysk olimpijskich, 
a także podejmowanymi próba-
mi udziału polskich zawodników 
w igrzyskach olimpijskich w Paryżu 
w 1900 roku, a zwłaszcza w igrzy-
skach V olimpiady w sztokholmie 
w 1912 roku.

i tak zbliżyliśmy się do narodzin 
polskiego olimpizmu…  

 Powstanie Polskiego  
Komitetu olimpijskiego
idea olimpijska – jak już wspo-

mnieliśmy – istniała w świadomo-
ści Polaków zanim jeszcze w 1919 
roku powołano Polski komitet 
igrzysk olimpijskich. „Przewod-
nik Gimnastyczny sokół” wiele 
miejsca poświęcił pierwszym no-
wożytnym igrzyskom w atenach 
(1896) oraz propagowaniu zasad 
olimpizmu. 

Grupa instruktorów z „sokoła” 
 wyjechała na igrzyska do Paryża 
(1900). Pisma lwowskie delego-
wały na igrzyska w sztokholmie 
(1912) specjalnych wysłanników, 
którzy przekazywali do kraju 
bogate informacje na temat tej 
wspaniałej imprezy. Polacy do-
tychczas nie brali udziału w igrzy-
skach, ponieważ nie mając naro-
dowego komitetu olimpijskiego 
ani swojego przedstawiciela 
w międzynarodowym komite-
cie olimpijskim (Mkol), nie mo-
gli otrzymać na nie oficjalnego  
zaproszenia.

igrzyska sztokholmskie cie-
szyły się dużym zainteresowa-
niem wśród Polaków, co przy 
okazji sprzyjało poznaniu i lep-
szemu zrozumieniu roli sportu 
w życiu młodych ludzi. igrzyska 
i idee olimpijskie w coraz więk-
szym stopniu wkroczyły w ob-

szar opinii publicznej. w 1916 
roku kazimierz Biernacki napi-
sał książkę „młodzież polska 
a igrzyska olimpijskie”, która jest 
uznawana za pierwszą publika-
cję polskiego autora o proble-
matyce olimpijskiej. we wrześniu  
1918 r. zorganizowano w War-
szawie ogólnopolski zjazd to-
warzystw sportowych i gimna-
stycznych, którego celem było 
powołanie ogólnopolskiej organi-
zacji sportowej oraz przygotowa-
nie opinii społecznej do udziału 
polskiego sportu w igrzyskach 
olimpijskich. ważną rolę spełniło 
w tym zakresie czasopismo „sport 
Polski”. i tak idea olimpijska zyski-
wała coraz większe grono zwo-
lenników. duże zainteresowanie 
igrzyskami przejawiali działacze 
Galicji, gdzie rozwijał się dyna-
micznie ruch sportowy.

Powołanie komitetu olim-
pijskiego oraz udziału Polski 
w nowożytnych igrzyskach olim-
pijskich wiązało się z powstaniem 
suwerennego państwa polskiego. 
na pierwsze lata niepodległości 
przypada bardzo żywiołowy roz-
wój polskiego sportu. ruch ten 
miał charakter społeczny i wyni-
kał głównie z poczucia wolności 
uciskanego przez wiele lat narodu 
oraz chęci w „dotrzymaniu kroku 
innym państwom i przypomnie-
niu o swojej równorzędności kul-
turalnej”.

impulsem do powołania Pol-
skiego komitetu olimpijskiego 
było też zaproszenie Polski do 

igrzysk olimpijskich w antwerpii 
(1920). był to ogromny zaszczyt 
i wyróżnienie, gdyż uczyniono 
odstępstwo od przyjętych zasad 
– przecież Polska nie posiadała 
dotąd swojego delegata w struk-
turach Mkol, ani uznanego przez 
Mkol narodowego komitetu olim-
pijskiego. ten dowód szczególnej 
sympatii i uznanie dla wskrzeszo-
nego państwa polskiego nie mógł 
pozostać bez echa wśród działa-
czy sportowych… 

W krakowie, w salce konferen-
cyjnej hotelu Francuskiego, powo-
łano 12 października 1919 roku 
komitet udziału Polski w igrzy-
skach olimpijskich. Postanowiono 
wówczas, by przede wszystkim 
zająć się organizowaniem związ-
ków sportowych w najbardziej 
popularnych dyscyplinach sportu 
oraz przygotować i wysłać polską 
ekipę na igrzyska w antwerpii. 
Protektorat nad komitetem objął 

Polska reprezentacja narodowa kolarzy torowych, Paryż.  
Od lewej: Jan Łazarski – podtrzymuje go Wiktor Hochsmann, Tomasz Stankiewicz  
–  podtrzymuje go Osvald Muller, Franciszek Szymczyk – podtrzymuje go Roman Garley,  
Józef Lange – podtrzymuje go Wiktor Ryl pseud. Iko, dalej biegnie Taduesz Szpądrowski.

1924

   Czy Wiesz, że… 
najpopularniejszym sportem 

w Polsce jest piłka nożna – trenuje 
ją prawie połowa wszystkich ćwiczą-
cych w sekcjach sportowych. liczba 
trenujących piłkę nożną przewyższa 
ponad dziewięciokrotnie liczbę ćwi-
czących w kolejnym pod względem 
popularności sporcie - piłce siatkowej. 
trzecie miejsce zajmuje karate, a na-
stępnie lekkoatletyka. Popularne jest 
również strzelectwo sportowe, koszy-
kówka, pływanie i tenis stołowy. 

w Polsce działa 68 związków spor-
towych. 

?
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naczelnik Państwa józef Piłsudski,  
a 1 grudnia komitet zmienił swoją 
nazwę na Polski komitet igrzysk 
olimpijski. jego prezesem został 
książę stefan lubomirski. w 1925 
roku Pkio przyjął obowiązującą 
do dzisiaj nazwę – Polski komitet 
olimpijski. 

w styczniu 1920 r. zarząd Pkio 
zgłosił Polskę do międzynaro-
dowego komitetu olimpijskiego 
i rozpoczął przygotowania pol-
skiej ekipy do udziału w igrzyskach 
Vii olimpiady w antwerpii. w tym 
celu powstały specjalne wydzia-
ły dla każdej dyscypliny sportu, 
które przeprowadziły selekcję 

mówiono, że do Paryża je-
dziemy „po naukę”, dlatego też 
srebrny medal naszej drużyny  
kolarskiej na 4 km na docho-
dzenie (jan łazarski, Franciszek 
szymczyk, józef lange, tomasz 
stankiewicz) i brązowy adama 
królikiewicza na koniu Picador 
w jeździeckim konkursie skoków, 
wzbudziły entuzjazm. radość była 
tym większa, że medale zostały 
zdobyte ostatniego dnia igrzysk.  

od igrzysk w roku 1924 Pol-
ska reprezentacja tylko raz była 
nieobecna podczas olimpijskiego 
święta sportu. nastąpiło to w roku 
1984 w los angeles, kiedy to ów-
czesne władze polityczne zdecydo-
wały, że Polska nie weźmie udziału 
w igrzyskach XXiii olimpiady.

Polska reprezentacja olimpij-
ska zdobyła dotychczas w letnich 
igrzyskach olimpijskich 271 meda-
li (64 złote, 82 srebrne i 125 brą-
zowych), a w zimowych 14 (2 zło-
te, 6 srebrnych i 6 brązowych). 
szanse na kolejne medale będą 
w soczi (2014 – igrzyska zimowe) 
i w rio de janeiro (2016 – letnie).  

a wszystko zaczęło się od koni… 
 opr. CzeM

kandydatów na olimpijczyków. 
niestety, wybuch wojny polsko-
-bolszewickiej uniemożliwił naszej 
reprezentacji udział w tych igrzy-
skach. W dniu ceremonii otwarcia 
igrzysk w antwerpii, Polska wzięła 
jedynie symboliczny udział w defi-
ladzie sztandarów. na igrzyskach  
zadebiutowaliśmy dopiero cztery 
lata później w Paryżu. 

 1924 – pierwsze igrzyska  
olimpijskie z udziałem Polaków
debiut polskiej reprezentacji na 

igrzyskach nastąpił podczas tygo-
dnia sportów zimowych w cha-
monix (1924), który rok później 
został uznany za pierwsze zimowe 
igrzyska olimpijskie. nasza ekipa 
liczyła wówczas ośmiu zawodni-
ków, w tym jedna narciarka i łyż-
wiarz. z ciekawostek warto wspo-
mnieć, iż elżbieta Ziętkiewicz nie 
została dopuszczona do startu 
w biegach narciarskich w konku-
rencji mężczyzn, a biegów nar-
ciarskich w konkurencji kobiet nie 
było w programie zawodów.  

W letniej edycji igrzysk w Pary-
żu udział wzięła kilkudziesięcio-
osobowa ekipa. nasz kraj repre-
zentowany był w 10 dyscyplinach: 
boks, jeździectwo, kolarstwo, 
lekkoatletyka, piłka nożna, strze-
lectwo, szermierka, wioślarstwo, 
zapasy i żeglarstwo. 

Źródła i opracowania: 
czesław michalski „o sporcie”, 

wydawnictwo konspekt nr 13/14  
kraków 2003 

r. wroczyński, Powszechne dzieje 
wychowania fizycznego i sportu, 

wrocław, 1985
j. Gaj, k. hądzelek, Dzieje kultury 
fizycznej w Polsce, Poznań 1993

j. gaj i B. Woltmann (red.), Zarys historii 
sportu w Polsce, gorzów Wlkp. 1999

w. lipoński, Historia sportu.  
Warszawa 2012

w. lipoński, Encyklopedia Sportów Świata, 
Poznań i warszawa 2008, tom i–XVi

M. rotkiewicz, geneza Polskiego 
Komitetu Igrzysk Olimpijskich. Olimpijski 

debiut Polski, „sport wyczynowy”  
2009, nr 4

r. Wryk, Początki ruchu olimpijskiego 
w Polsce. Poznań 2002

90 lat na olimpijskim szlaku,  
(red. k. hądzelek, m. janicka), 

Warszawa 2009
M. rotkiewicz, Geneza i początki sportu 

kobiecego w Polsce, „sport wyczynowy” 
1978, nr 6–7

m. rotkiewicz, k. hądzelek, 
Powstanie i działalność polskich 

związków sportowych. cz. i i ii  
„sport wyczynowy” 2007, nr 7–9 i 10–12

Książę  Stefan Lubomirski– pierwszy prezes 
PKOl (reprodukcja z „Igrzyska VIII Olimpiady 
1924” Paryż, S. Polakiewicz).

1925rtm. Adam Królikiewicz na Picadorze,  
Nicea (na przeszkodzie) fo
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Jak smakuje życie w trzy mie-
siące po olimpijskim trumfie?

w dalszym ciągu mam du- 
żo spotkań, wywiadów i wizyt 
w szkołach. czuję, że właśnie 
w ten sposób muszę spożytkować 
mój olimpijski sukces. obecnie 
mam jeszcze okres tak zwanego 
roztrenowania. ale w przyszłym 
roku są mistrzostwa świata 
w warszawie, więc już postawi-
łem sobie za cel, żeby się dobrze 
przygotować i wygrać. 

Pochodzisz z małej miejscowo-
ści. trenujesz w klubie „tarpan 
Mrocza”, w klubie o 65-letnich 
tradycjach żużlowych i piłkar-
skich. sekcja podnoszenia cięża-
rów jest jedną z najmłodszych, 
ma dopiero 15 lat. ilu was  
– sztangistów – jest w klubie?

może stu…
 

stu!? to dobra wiadomość. Pa-
miętam słowa bartka bonka 
(brązowy medal w podnoszeniu 
ciężarów do 105 kg na igrzy-
skach w Londynie – przyp. red), 
że pomimo sukcesów polskiej 
sztangi, nie ma na horyzoncie 
takich zapaleńców jak wy…

no tak chyba jest, cały czas 
ktoś dochodzi, ale i odchodzi. 
Przychodzą przede wszystkim 
poćwiczyć na siłowni. General-
nie jest wielu chętnych, chcą tre-

Sport jest częścią 
mojego życia
Rozmowa z Adrianem ZIELIŃSKIM, mistrzem  
olimpijskim w podnoszeniu ciężarów do 85 kg,  
złotym medalistą Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie

nować, trzeba tylko na nich i do 
nich trafić.

  

to którędy droga do młodzieży? 
Ktoś trafia na pierwszy trening, 
potem przychodzi pierwsze 
zwątpienie, braknie mu moty-
wacji i rezygnuje na zawsze.

wychodzę z założenia, że jeśli 
ktoś rezygnuje, to znaczy że nie 
był to tego stworzony. to jest 
naturalna selekcja. ci, którzy zo-
stają w danej dyscyplinie są sil-
niejsi, a zatem potencjalnie mogą 
wygrywać. trzeba też poszukać 
swojego miejsca w sporcie. dla-
tego uważam, że nie trzeba mło-
dzieży zbytnio nakłaniać. Zostaje 
ten, kto ma w sobie siłę. chodzi 

o to, aby było więcej chętnych 
i wtedy w tej grupie na pewno 
znajdzie się jakiś uparty talent. 

Jak wygląda treningowy 
dzień sztangisty?

trening na siłowni rano i po-
południu w zupełności wystar-
czy. jeśli ktoś chodzi do szkoły, 
to trenuje tylko raz. siłownia 
jest zawsze otwarta i zawsze 
można przyjść. 

Czy sztangista może uprawiać 
jakieś inne sporty? słyszałam, 
że miałbyś kłopot z przebie-
gnięciem jednego kilometra 
ze względu na już nadwyrę-
żone ciężarami stawy?

trenujemy tylko na siłowni. 
trening jest bardzo monoton-
ny. cały czas siedzimy w siłowni 
i robimy to samo. lekkoatleci  
zimą mają treningi siłowe, a la-
tem ćwiczą technikę. my tak nie 
mamy, a więc z innymi sporta-
mi jest rzeczywiście ciężko.  

A jaka była twoja droga do 
mistrza olimpijskiego?

ciężko trenuję od 16 lat i po 
prostu kocham to, co robię. na 
trening po raz pierwszy zapro-
wadził mnie tata. spodobało mi 
się i dodatkowo okazało się, że 
mam predyspozycje. Pierwszy 
sukces przyszedł w wieku 17 lat, 
podczas mistrzostw europy 
juniorów w 2009 roku. to był 

Czy Wiesz, że… 
 w Polsce początki ciężarów 

wiążą się z przedstawieniami 
cyrkowymi, które prezentowały 
dwie formy: konkurencje siłowe 
i walki zapaśnicze. 
do prekursorów i propagatorów 
podnoszenia ciężarów na zie-
miach polskich należą: Piotr che-
rudziński, władysław Pytlasiński 
i stanisław Zbyszko cyganiewicz.
do najbardziej utytułowanych 
polskich zawodników należą: 
Waldemar Baszanowski, Marian 
Zieliński, ireneusz Paliński, Zyg-
munt smalcerz, norbert oziemek, 
szymon kołecki, adrian Zieliński

?
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sygnał, że droga jest słuszna. 
każdy kolejny medal, nawet naj-
mniejszym, motywował mnie do 
dalszej ciężkiej pracy. rok później 
zwyciężyłem w akademickich mi-
strzostwach globu i zdobyłem 
złoty medal mistrzostw świata  
w antalyi. W 2011 roku na mi-
strzostwach świata w Paryżu zdo-
byłem brązowy medal w dwu-
boju. a w 2012 złoto olimpijskie 
w londynie…

Jak przez te lata pogodziłeś  
naukę i sport? teraz jesteś 
przed egzaminem licencjackim 
w WsG w bydgoszczy na kie-
runku organizacja i zarządzanie 
w sporcie.

byłem ambitny. chciałem i do-
brze się uczyć i dobrze podnosić 
ciężary. wracałem do domu, po 
szkole i treningu, zjadłem i uczy-
łem się na następny dzień. nigdy 
nie zastanawiałem się, jak i czy to 
pogodzę. Postawiłem sobie cele 
i po prostu do nich dążyłem. 

Chyba jesteś indywidualistą. 
sam organizujesz sobie wy-
jazdy, często je również sam 
finansujesz. bardzo wyraźnie 
wiesz, czego chcesz... 

to prawda. Przede wszystkim 
sam sobie ustalam reguły i sta-
wiam cele. owszem, mogę ko-
goś wysłuchać, ale i tak zrobię 
po swojemu, jeśli wiem i czuję, 
że robię dobrze. 

Jakie cechy powinien mieć do-
bry sportowiec?

konsekwencję, pracowitość, 
upór, punktualność, ale najważ-
niejsza jest samodyscyplina. 

Można sobie pozwolić na ja-
kieś wady?

sportowiec nie powinien mieć 
wad. ale jako człowiek, nie jest 
wolny od słabości. jednak żela-
zna dyscyplina to podstawa. 

Wspominałeś, że duży wpływ 
na twoją sportową drogę miał 
zmarły w zeszłym roku trener 
ireneusz Chełmowski. Jemu 
też zadedykowałeś swój złoty 
medal olimpijski. Jaka według 
Ciebie powinna być relacja za-
wodnik – trener?

trener powinien być przyjacie-
lem, dobrym opiekunem, a nie 
tylko wymagającym szkoleniow-
cem. to powinien być ktoś, kto 
porozmawia nie tylko o treningu 
czy zawodach. zawodnik i trener 
powinni się dobrze znać i mieć 
do siebie zaufanie. 

ty odniosłeś sukces. Co byś po-
wiedział młodemu zawodniko-
wi, który trenuje równie ciężko 
jak ty, jest solidny i ambitny, 
jednak pomimo tego nie może 
sięgnąć po medal?

że nie każdy musi być mi-
strzem. ważne jest, aby się zma-
gać i przekraczać bariery. sport 
uszlachetnia i jest dobrym sposo-
bem na poznanie siebie.  

rozmawiała Kasia Deberny

  Czy Wiesz, że… 
Podczas igrzysk olimpijskich 

w atenach (1896) i st. louis (1904) 
podnoszenie ciężarów polegało 
na dźwiganiu ciężarów jednorącz 
i oburącz. od igrzysk w antwerpii 
(1920) wprowadzono w podno-
szeniu ciężarów kategorie wago-
we. kobiece podnoszenie cięża-
rów zadebiutowało na igrzyskach 
w sydney (2000), gdzie srebrny 
medal w wadze +75 kg zdobyła 
agata wróbel, cztery lata później 
zdobyła brąz w atenach (2004). 

  Podnoszenie ciężarów to tzw. 
„ciężka atletyka”. kult siły możemy 
odnaleźć we wszystkich starożyt-
nych kulturach świata, Grecy czcili 
herosów i półbogów np. mitologia 
przedstawia herkulesa i jego 12 
prac, stary testament opowiada 
o walce dawida z goliatem.  

?
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Londyn  
W Liczbach

11,6 mln euro wydano 
na organizację igrzysk w londynie

1 mln różnego sprzętu 
sportowego potrzeba było  
do przeprowadzenia poszcze- 
gólnych konkurencji, w tym: 

26 400 piłek tenisowych

600 do koszykówki

6000 tarcz łuczniczych

Wydano 14 mln posiłków 
w wiosce olimpijskiej,  
a do ich przygotowania  
wykorzystano:

232 tony ziemniaków

ponad 100 ton mięsa

75 000 litrów mleka

330 ton owoców i warzyw

431 mln ludzi odwiedziło 
stronę internetową  
www.london2012.com

46 rekordów świata padło 
podczas igrzyska w londynie

7 na 10 złotych medali 
w kolarstwie torowym wywalczyli 
reprezentanci Wlk. Brytanii

46 000 osób brało udział 
w budowie Parku olimpijskiego 

200 000 osób pracowało 
przy organizacji igrzysk, w tym 

70 000 wolontariuszy

o igrzyskach  
w Londynie inaczej

DoPinG nie PoPłACA
cały świat był zadziwiony, gdy 

niewysoka białorusinka pchała 
kulą o kilkadziesiąt centymetrów 
dalej niż jej mocne rywalki. na po-
dium płakała. dzień później sen- 
sacyjna wiadomość – nadieżda 
ostapczuk stosowała niedozwo-
lony doping i zostaje jej odebra-
ny olimpijski medal. 

międzynarodowa komisja an-
tydopingowa (wada) była bar-
dzo dobrze przygotowana do 
igrzysk. Wielu sportowców zosta-
ło przyłapanych na stosowaniu 
dopingu jeszcze zanim pojawili 
się na bieżni, korcie czy basenie. 
w ten sposób uniknięto „nieczy-
stych” sukcesów, które zabrałyby 
miejsca prawdziwym bohaterom. 
Przypadek nadieżdy był wyjąt-
kiem. w laboratorium, które było 
wielkości siedmiu kortów teniso-
wych, pracowało stu pięćdzie-
sięciu naukowców przy bada-
niu próbek, a tysięczna brygada 

pracowników wada pobierała 
próbki moczu i krwi od zawod-
ników. tych próbek było ponad  
5 tysięcy. Zatem został przebada-
ny co drugi zawodnik. 

 oDWAżne  
Przyszłe MAMy
w londynie wystartowało kilka 

zawodniczek w ciąży. Prawdziwą 
sportową ryzykantką była male-
zyjka nur suryani Mohamed ta-
ibi (strzelectwo sportowe), która 
przed startem prosiła swoją nie-
narodzoną jeszcze córeczkę: „tylko 
nie kop mnie, pozostań spokojnie 
przez godzinę i 15 minut”. Za-
wodniczka mogła bowiem zostać 
mamą w każdej chwili. córeczka 
jednak posłuchała. 

z kolei amerykanka Kerri 
Walsh, trzykrotna mistrzyni olim-
pijska w siatkówce plażowej, ujaw-
niła w wywiadzie dla telewizji nbc, 
że zdobyła medal będąc w jedena-
stym tygodniu ciąży: „kiedy nurko-
wałam na piasku, aby odbić piłkę 
i zdobyć złoto dla mojego kraju, 
w ogóle się nie bałam, choć byłam 
w ciąży” – powiedziała walsh, któ-
ra jest już matką dwójki dzieci. ma 
zamiar wystartować jeszcze w rio 
de janerio w 2016 roku. 

 nie MA JAK W roDzinie
w igrzyskach startowało też 

kilkoro bliźniaków. w finale biegu 
na 400 m wystartowali bracia Bel-
gowie Kevin i Jonathan borlee. 
w igrzyskach startowała również 
ich siostra, która reprezentowa-
ła belgię w sztafecie 4x100 m.  
rodzeństwo pochodzi z lekko-
atletycznej rodziny. ich ojciec był 
halowym wicemistrzem europy  
na 200 m. 

Igrzyska XXX Olimpiady 
w Londynie, oprócz 
wielu sukcesów 
i porażek, obfitowały 
także w wydarzenia 
przełomowe, historyczne, 
interesujące i sensacyjne. 
Zakulisowe historie 
i mniej medialne fakty 
również tworzą historię 
igrzysk. W Londynie nie 
było inaczej…
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narodowymi bohaterami zo-
stali Brytyjczycy Alistair i Jona-
than brownlee, którzy sięgnę-
li po złoto i brąz w triathlonie. 
większość dystansu pokonywali 
ramię w ramię, dopiero w biegu 
alistair odskoczył bratu. 

ale to nie koniec rodzinnych dru-
żyn. w badmintonie, w konkurencji 
mixa izraelczyk Misha zilberman 
startował razem ze swoją mamą  
– svetlaną, która na co dzień jest 
jego trenerką. 

igrzyska także sprzyjają miło-
ści. to już nie pierwsza i zapewne 
nie ostatnia para: zawodniczka 
– trener, która razem wystąpi też 
na ślubnym kobiercu. czeska że-
glarka Weronika Fenclova zaraz 
po igrzyskach poślubiła swojego 
trenera. 

KAMiLA CzuWA
Polka Anita Włodarczyk – sre- 

brna medalistka olimpijska 
w rzucie młotem startowała 
w butach, które kiedyś otrzymała 
od swojej przyjaciółki, złotej me-
dalistki z sydney (2000) – Kamili  
skolimowskiej (zmarła nagle 
podczas treningu w 2009 roku). 
należała do niej także rękawica, 
w której anita rzuca na najważ-
niejszych imprezach. 

Przy okazji kobiecego rzutu 
młotem warto dodać, że finezyj-
nymi rzutami popisała się kon-
kurentka anity Brytyjka sophie 
Hitchon, która najpierw przez 
dwanaście lat trenowała balet.

sen to zDroWie, ALe…
wśród uczestników igrzysk był 

też niejeden śpioch. ale najbar-
dziej popisali się w tej nieolim-
pijskiej konkurencji egipscy za-
paśnicy w stylu wolnym: Abdou 
Ahmed i saleh emara. nie poja-
wili się na swoich walkach elimi-
nacyjnych w hali excel centre, bo 
obaj myśleli, że ich pojedynki roz-
poczną się kilka godzin później, 
pospali dłużej i przez to stracili 
szanse na medale. 

 zAsłużone oWACJe
w londynie wielu czekało na 

występy superbohaterów, wśród 
których prym wiódł amerykański 
pływak Michael Phelps – w lon-
dynie zdobył 6 medali. Po tych 
igrzyskach zakończył karierę 
z łączną liczbą 22. medali olim-
pijskich na koncie. najszybszym 
człowiekiem na planecie został 
jamajski sprinter usain bolt i jak 
zwykle udało mu się połączyć suk-
ces z rozrywką. 

superbohaterką w pływaniu 
została 16-letnia chinka ye shi-
wen, która na dystansie 400 m 
stylem zmiennym pobiła rekord 
świata. w tym 1,5 mld państwie 
znalazł się niezwykły talent, który 
poruszył cały świat. 

W londynie po raz pierwszy 
wystartowały zawodniczki z ara-
bii saudyjskiej, kataru i Bahrajnu 
– z państw, w których kobiety nie 
mają praw. ich udział w igrzy-
skach już był zwycięstwem i został 
nagrodzony owacjami na stojąco, 
pomimo że w swoich dyscypli-
nach w lekkoatletyce i judo odpa-
dały w przedbiegach.  

 tAK się FetuJe  
boHAterA!
reprezentant trynidadu i to-

bago – Keshorn Walcott, zdo-
bywca złotego medalu olimpij-
skiego w rzucie oszczepem, jest 
fetowany w kraju jak bohater. 
ten 19-latek otrzymał luksusowy 
dom, ziemię, 125 000 euro oraz 
stypendium, a dzień jego powro-
tu z igrzysk był dla mieszkańców 
dniem wolnym od pracy.

Opr. Magdalena Dębska, 
 Kasia Deberny fo
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na samym początku warto zadać sobie pytanie 
kim dzisiaj jest nauczyciel wuefu? co nowego 
wnosi wychowanie fizyczne do polskiej szko-

ły? wszak to najczęściej od lekcji wuefu zaczyna się 
miłość lub nienawiść do sportu. dlaczego uczniowie 
chcą albo nie chcą uczestniczyć w lekcjach z koszy-
kówki, lekkoatletyki czy pływania? Pytań jest wiele, 
ale jeśli opadną one na grunt  filozofii, znajdą swoją 
odpowiedź. 

Czego uczy boisko?
ciężki plecak, bieg do szkoły, lekcje od wczesnych 

godzin, klasówki i ten nieszczęsny wuef wciśnięty 
w środek dnia. brak pryszniców albo za krótkie 
przerwy, by kultura fizyczna była w pełni kulturą. 
oto szkic polskiej szkoły. sokrates przecież mó-
wił, że aby poznać świat trzeba zacząć od siebie. 
einstein mówił, że ważniejsza od wiedzy jest wy-
obraźnia. korczak, że w szkole poznajemy siebie, 
bujamy w obłokach, uczymy się poprzez działanie 
i spotkanie z drugim człowiekiem. szkoła powinna 
wychowywać tak, aby podawać sobie ręce, a nie 
podstawiać nogi. tego właśnie uczy boisko. na bo-
isku, w walce, rywalizacji, w wysiłku, kiedy pragnie-
nie zwycięstwa nabiera kształtów. rywal na boisku 
jest moim odbiciem, mierzę się z nim, bo mierzę się 
z sobą. 

sport także ma ustaloną formę. ubiór, obiekt 
sportowy, przygotowanie do walki, nagroda. Bli-
sko tutaj do teatralności, czyli blisko sportowi do 

W 2012 roku obchodzona jest 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka i setna rocznica 
założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. Dlatego 
ten rok ustanowiono – decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Janusza 
Korczaka.  Ale rok 2012 to również rok igrzysk olimpijskich w Londynie. Co łączy 
światowej sławy pedagoga i ideę olimpijską? I jakie ma to znaczenie dla polskiej szkoły?

Według Korczaka, dziecko  
ma prawo być sobą…

Słońce. Woda. Powietrze. 
Proszą mnie chłopcy, bym poszedł zobaczyć przecie, jak oni już 
pływać umieją. Zgoda. Idziemy.
Taka, pożal się Boże, struga, gdzie tylko w jednym miejscu wąziut-
kim można od biedy przepłynąć jakiś tuzin metrów. Jest chłopców 
około dwudziestu.
Jednemu tak spieszno, że już się w drodze rozbiera. Ten i ów siada 
na brzegu, by ochłonąć, zanim wlezie do wody. Patrzę. Znam ich 
dobrze z klasy szkolnej i sali rekreacyjnej. Są spokojni i karni, są 
porywczy i niecierpliwi, są źli i złośliwi, kłótliwi i zawadiacy.
Kąpiel trwa długo. To wchodzą do wody, to grzeją się na piasku. 
Wyjdzie – włoży koszulę – pożałuje – znów wróci. Na wąskiej 
ścieżce głębiny przeszkadzają sobie – raz wraz tworzy się grupa 
oczekujących swojej kolei. Czuję gniew, że rzeczka taka mizerna 
i niegościnna.
A oni? Ani jednej sprzeczki, najdrobniejszego sporu, żadnego już nie 
gniewnego okrzyku, ale drobnej zniecierpliwienia uwagi! Żadnego: 
„Odsuń się, prędzej, ja pierwszy!”
Napinam uwagę, badam ze wzrastającą czujnością i podziwem. 
– Nie – ustępują sobie wzajemnie, wymijają się zręcznie. Wreszcie 
– coś niepojętego: stało się tam coś w wodzie – jeden kulejąc na 
brzeg wychodzi i nogę ogląda.
– Co ci się stało?
– On na mnie napłynął, więc chciałem stanąć i uderzyłem o kamień.
– Widzę – no, ale jakże: nie dałeś mu w łeb, nie przezwałeś – nic?
Uśmiechnął się i machnął ręką. Zrozumiałem. Drobny epizod, a zo-
stanie na całe już życie. Zrozumiałem, że człowiek jest dobry.

  Janusz Korczak „Wiosna i dziecko”, 1921



olimpionik                      15

sztuki. w starożytnej Grecji, skąd wywodzą się 
igrzyska olimpijskie, blisko siebie były stadion 
– świątynia – teatr. na tej płaszczyźnie oparła 
się nowożytna idea ruchu olimpijskiego oraz 
współczesnego sportu. widać to na przykładzie 
ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk, które 
streszczają sens w „celebrowaniu wspólnych 
wartości”. 

szkoła sportu i szkoła serca
Pionierem nowożytnej idei olimpijskiej był 

Pierre de coubertin. był wybitnym pedagogiem. 
janusz korczak w bliskim czasie, ale na grun-
cie polskim, także filozofował nad tym, czym 
powinna być szkoła. reforma edukacji nie jest 
potrzebna młodzieży. jej potrzebna jest radość 
i nauka poprzez zabawę. indywidualizm powi-
nien być pielęgnowany, a bunt dobrze ukierun-
kowany. sport daje upust energii i kształtuje 
ducha. 

„szkoła sportu” coubertin’a i „szkoła serca” 
korczaka powstawały mniej więcej w tym sa-
mym czasie. wydaje się, że z czasem korczak 
nabrał przekonania, że sport, rekreacja, zaba-
wa, ruch są też dobrą metodą wychowawczą. 
w 1925 roku, w lokalu żydowskiego towarzy-
stwa Gimnastyczno-sportowego „makabi”, 
wygłosił wykład zatytułowany „wychowawcze 
znaczenie sportu”. coubertin u podstaw spor-
tu położył zabawę, a kto tego nie rozumie, 
sprowadza trening do rygoru, zamienia boisko 
w poligon, sportowy spór o wartości w dosłow-
ny spór o rzeczy i nagrody. Gdy obserwuje się 
jamajskiego sprintera usaina Bolta, który po-
między startami żartuje i stwarza komiczne sy-
tuacje, to widać, że ten człowiek bawi się tym, 
co robi. 

trening sportowy jest też doskonałym ćwi-
czeniem moralnym. również manifest spor-
towy unesco podaje, że bez fair play nie ma 
sportu. nie chodzi tu tylko o „czystą grę”, ale 
o to, o czym mówiła pierwsza złota medalistka 
olimpijska halina konopacka: nie ma sportu bez 
piękna. w ten sposób olimpizm i myśl korczaka 
wybiegają z boisk na wszystkie strefy młodego 
życia. 

kim zatem jest, powinien być nauczyciel wu-
efu? Przede wszystkim przyjacielem, na lekcjach 
którego każdy będzie się czuł sobą i poznawał 
siebie. wysiłek fizyczny pozwala pomyśleć i na-
prawdę nie trzeba się dziwić, że podstawy fi-
lozofii powstały w starożytnej Grecji – kolebce 
igrzysk olimpijskich. 

Na podstawie „Szkoła sportu i dialogu i serca”  
Krzysztofa Zuchory 

Na Pikniku 
Olimpijskim 
zagościło 
Miasteczko 
Korczaka 
Na Kępie Potockiej w Warszawie  
w maju odbył się 13. Piknik Olimpijski 
„Londyn wzywa”. W ramach obchodów 
Roku Janusza Korczaka, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki zrealizowało  
projekt „Miasteczko Korczaka”, który 
był skierowany do dzieci z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. 

Przez cały dzień dzieciom towarzyszył uśmiech.
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Miasteczko korczaka miało 
również aspiracje olimpij-
skie poprzez konkurencje 

sportowe, które nawiązywały do 
dyscyplin z igrzysk w londynie 
1908 roku, takie jak przeciąga-
nie liny, lacrosse (gra zespołowa, 
pierwowzór hokeja na lodzie) czy 
skok w dal z miejsca. każdy za-
wodnik dostawał korczakowski 
medal. było też malowanie przez 
dzieci symboli kół olimpijskich 
na płótnie, które potem posłu-
żyło za żagiel tratwy olimpijskiej. 
Przez cały dzień można było wy-
grywać nagrody w konkursie 
wiedzy olimpijskiej lub w edu-
kacyjnej grze w kapsle na trasie 
Warszawa-londyn. Miasteczko 
odwiedził marek michalak, rzecz-
nik Praw dziecka, który otrzymał 
od dzieci wielki medal olimpijski 
z podziękowaniem za niestrudzo-
ną walkę o ich prawa, szacunek 
i oddanie dziecięcym sprawom.   
do miasteczka przybyło blisko 
400 dzieci z różnych placówek 
z całej Polski, a w sumie bawiło 
się w nim blisko 1000 osób. każ-
dy uczestnik otrzymywał paczkę 
słodyczy ufundowaną przez Pol-
ski komitet olimpijski. 

Lekcja tańca prowadzona przez HipHop Aka-
demię z Warszawy. Obok tratwa olimpijska 
o zachodzie słońca.

Miasteczko Korczaka odwiedził Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.

Miasteczko miało aspiracje olimpijskie. Zostały przygotowane konkurencje sportowe, 
które nawiązywały do dyscyplin z igrzysk w Londynie 1908 roku takie jak przeciąganie liny, 
lacrosse czy skok w dal z miejsca. Poniżej szczudła – w tej konkurencji Miasteczka Korczaka 
dzieciaki  szczególnie się starały.

Autografy... autografy...
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W zasadzie wszyscy wiemy, że Janusz Korczak był 
wybitnym pedagogiem, że jest autorem książek 
dla dzieci, w tym niezapomnianego „Króla Maciu-
sia Pierwszego”, że nie opuścił dzieci aż do swojej 
śmierci w obozie zagłady. Ale czy wiemy w czym 
tkwiła siła filozofii Korczaka i na czym polegało 
jego nowatorskie podejście do dzieci i młodzie-
ży. niech więc nasz bohater sam „przemówi” 
na temat sportu fragmentami swoich licznych 
publikacji… 

Ruch i świeże powietrze są dla dziecka równie niezbędne 
jak jedzenie. Bez jedzenia może człowiek żyć dnie (a nawet 
tygodnie), lecz bez powietrza – zaledwie kilka sekund.

(„Dos Kind“ 1924, nr 4, II)



Dziecku potrzebny ruch, powietrze, światło – zgoda, 
ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, poczucie 
wolności – otwarte okno... 

(„Szkoła Specjalna” 1926/27, nr 1, X–XII 1926)



Lepiej cierpieć, niż nudzić się, lepiej w mozole dążyć, niż 
bezczynnie niczego już nie oczekiwać. Sport jest wyrazem 
tych fikcyjnych trudności, porażek i zwycięstw, które daje 
istotne i rzeczywiste życie. 

(Niech żyje śledź! „Tygodnik Bursy” Domu Sierot,  
wrzesień/październik 1925)



O grze w dwa ognie i wizjonerstwie dotyczącym rozwoju futbolu. 

Staliśmy we dwójkę w oknie, gdy montowała się nowa 
partia „dwóch ogni”. Szlachetna, rycerska gra.
Dziesięcioletni spec był moim wykładowcą.
– Tego od razu wybiją, bo zmęczony. Ten dopiero  
w połowie gry zacznie się starać. Tego odrzucą. Ten  
ma na plecach oczy: patrzy w prawo, a bije w lewo. Ten  
umyślnie podda się, bo chce wybić tych dwóch. Ten obrazi 
się, pokłóci się, rozpłacze się.
Jeśli przepowiednia zawiedzie, spec wie dlaczego,  
i tłumaczy dlaczego. Bo w obliczeniach i ocenie czegoś 
nie wziął pod uwagę:
– Gra tak, bo wczoraj stłukł szybę, więc teraz boi się. Tego 
słońce razi w oczy. Ten nieprzyzwyczajony do tej piłki, 

dla niego za twarda. Tego noga boli. Ten świetny rzut 
zawdzięcza przyjacielowi: zawsze mu pomaga. Czyta grę 
jak partyturę, komentuje ruchy jak w partii szachów.
Jeśli to i owo rozumiem, zawdzięczam to ofiarnym swym 
profesorom. Jacy oni cierpliwi, ofiarni, życzliwi, jaki ja 
niezdolny i niedołężny uczeń.
Nic dziwnego: powyżej czterdziestu lat miałem, gdy  
urodził się u nas futbol, a oni raczkowali z piłką pod pachą.
Pięć grubych tomów:
1. – Piłka zwyczajna,  2. – Piłka nożna (futbol), 3. – Dwa 
ognie, 4. – Psychologia i filozofia gry w piłkę, 5. – Życiorysy, 
wywiady. Opis sławnych rzutów, partii, boisk.[...]

(Pamiętnik, getto warszawskie, maj 1942)



Pełna nazwa tego klubu brzmi: Uczniowski Klub Sportowy 
„Płomień” w Domu Sierot (przy ulicy Krochmalnej  
w Warszawie). Jest to poważny, stary klub zajmujący się 
wychowaniem fizycznym młodzieży na terenie Domu Sierot, 
urządzający mecze i rozrywki. (…) W styczniu 1920 roku,  
po ośmiu latach istnienia Domu Sierot, wychowańcy  
spostrzegli, że źle się dzieje w małym państwie, że nie ma 
klubu sportowego. Wprawdzie już wtedy istniało Kółko  
Pożytecznych Rozrywek, ale ono obejmowało rozrywki 
w ogóle i nie odróżniało przedstawienia od meczu  
w siatkówkę. Sport zeszedł na drugie miejsce, bo Kółko 
Pożytecznych Rozrywek wolało zajmować się statecznymi 
rozrywkami jak szachy, warcaby itp. 
„Płomień” wciąż się rozwija. Ma już dwa rowery, jeden 
męski, drugi damski, łyżwy, piłki, siatki itp. Ustalono  
godziny, kiedy można jeździć na rowerach, ułożono  
regulamin dla cyklistów.

(„Mały Przegląd”, 1933, numer z 28 kwietnia) 



„W 1932 roku w Gocławku [zwyczajowa, potoczna nazwy  
filii Domu Sierot „Różyczka”, gdzie m.in. dzieci spędzały  
wakacje letnie, w Wawrze; dziś Marysin Wawerski], kiedy 
odbywała się Olimpiada w Los Angeles. Pan Doktór 
 [czyli Korczak] zrobił dzień sportu. Bieg 100 metrów, ciąganie 
sznura, skok wzwyż i w dal. Pan Doktór trzymał w ręku stoper, 
notował nasze wyczyny i nawet, żeby zachęcić,  
sam pobiegł 100 metrów” 
– Simon Agasi, wychowanek w latach 1927–1935.

(Materiały ze spotkania wychowanków Domu Sierot w dniu 18 maja 
1988 roku. Warszawa 1989)
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Komisja do zwalczania Do-
pingu w sporcie, podobnie 
jak inne narodowe agencje 

antydopingowe, oprócz przepro-
wadzania kontrolnych badań an-
tydopingowych prowadzi także 
działalność edukacyjną i informa-
cyjną. Polega ona na opracowaniu 
specjalnego, rekomendowanego 
przez Wada modelu edukacyj-
nego i  jego wprowadzeniu w jak 
najszersze środowisko sportowe. 

ofertę kierujemy  do  wszyst-
kich osób związanych ze spor-
tem, ale w sposób szczególny 
chcemy nią zainteresować naj-
młodsze pokolenie sportowców. 

 Dlatego pojawiamy się 
wszędzie tam, 
gdzie odbywa się rywalizacja 

sportowa młodych zawodników. 
najlepszym do tego miejscem 
są areny ogólnopolskiej olim-
piady Młodzieży, gdzie co roku 
akcentujemy naszą edukacyjną 
obecność. bardzo sobie cenimy 
również spotkania ze sportową 
młodzieżą w szkołach Mistrzo-
stwa sportowego, które w miarę 
możliwości odwiedzamy w trak-
cie całego roku. wielokrotnie na 
łamach olimpionika pisaliśmy 
o naszej edukacyjnej aktywności, 
promując kampanie antydopingo-
we „bądź świadomy, bądź czy-
sty” oraz „say no! to Doping”. 
w ramach współpracy z działem 
edukacji Pkol organizowaliśmy 

również spotkania i warszta-
ty o tematyce antydopingowej, 
a także wyposażaliśmy w nie-
zbędne materiały wyjeżdżającą na 
światowe i europejskie igrzyska 
młodzieży (singapur i trabzon) 
polską reprezentację. 

 staramy się na tym polu 
robić dużo, 
ale niestety, nie jesteśmy 

w stanie swoim zasięgiem objąć 
wszystkich uczestników sporto-
wego życia, bo jest to niemożliwe 
ze względów logistycznych i fi-
nansowych. dlatego sięgamy po 
inne narzędzia. 

idealnym rozwiązaniem jest 
strona internetowa komisji - 
www.antydoping.pl, która jest 
kompendium wiedzy zagadnień 

antydopingowych. Przy każdej 
okazji podkreślamy konieczność 
korzystania z jej zasobów, by wie-
dzieć więcej, by być świadomym 
zagrożeń, by czuć się bezpiecz-
nym w interpretacji skompliko-
wanych przepisów antydopin-
gowych. na stronie znajdują się 
informacje teoretyczne, nakre-
ślające prawne i administracyjne 
tło funkcjonowania światowego 
i polskiego systemu walki z do-
pingiem. są tam również ważne 
wskazówki praktyczne, odnoszą-
ce się do całości postępowania 
zawodnika objętego programem 
kontrolnych badań antydopin-
gowych. dlatego zapoznanie się 
zawodników z zamieszczonymi 
na stronie informacjami powin-
no być obowiązkowe. apel ten 
kierujemy przede wszystkim do 
zawodników, ale również do ich 
trenerów oraz  rodziców. 

www.antydoping.pl
stronę internetową projek-

towaliśmy tak, by dominowała 
treść znajdująca zastosowanie 
w praktyce. do najbardziej przy-
datnych informacji należą te, któ-
re dotyczą:

 bAzy LeKÓW 
daje możliwość natychmiasto-
wego sprawdzenia stosowanego 
preparatu leczniczego pod kątem 
obecności w jego składzie sub-
stancji zabronionych. jest to in-

antydoping.pl  
– narzędzie do walki z dopingiem
polskie i międzynarodowe prawo Zabrania stosowania w sporcie środków 
farmakologicznych i innych substancji dopingowych.  
Nad przestrzeganiem tego prawa czuwa na arenie międzynarodowej Światowa Agencja 
Antydopingowa (WADA), a w Polsce Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Dr Dariusz Błachnio
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formacja ważna  w sytuacji, gdy 
zachodzi konieczność podania 
leku w okolicznościach wyklu-
czających inną możliwą formę 
uzyskania informacji w tym za-
kresie. Wyszukiwarka ma opcje 
różnicowania leków na te, które 
są zabronione do stosowania na 
zawodach i poza zawodami.
 WyłąCzeŃ terAPeutyCz-

nyCH (tue – teraPeutic use  
eXemPtions)
daje zawodnikom i lekarzom 
możliwość zapoznania się z pra-
widłowym postępowaniem pro-
wadzonego leczenia z użyciem 
środków zabronionych. Zawod-
nicy muszą pamiętać, że tylko 
oficjalnie złożony wniosek do 
komitetu wyłączeń terapeutycz-
nych, który po jego rozpatrzeniu 
przyznaje zgodę na stosowanie 
takich środków, zwalnia od od-
powiedzialności dyscyplinarnej 
w przypadku pozytywnego wy-
niku badania antydopingowego.
 APi – antydoPingoWe  

PogotoWie inForMacyjne
daje możliwość telefonicznego 
kontaktu ze specjalistami i uzyska-
nia fachowej pomocy w obrębie 
całości zagadnień antydopingo-
wych (stosowanie leków, wyłą-
czenia terapeutyczne, procedura 
pobierania próbek, prawa i obo-
wiązki zawodnika i inne). serwis 
aPi jest obsługiwany 24 godziny 
na dobę, a włączenie jego nume-
ru 695 367 464 do listy kontaktów 
własnego telefonu komórkowe-
go, daje unikalną szansę uzyska-

nia szybkiej i właściwej informacji,
 ADAMs – (anti doPing 
adMinistration and Manage-
Ment systeM)
daje zawodnikom możliwość za-
poznania się  z podstawowymi 
informacjami dotyczącymi jego 
obsługi. system ten został opraco-
wany przez światową agencję an-
tydopingową (wada) i służy prze-
kazywaniu informacji pobytowych 
zawodników (z zasady najwyżej 
sklasyfikowanych w rankingu) wy-
typowanych do kontroli antydo-
pingowych w ramach światowego 
planu przeprowadzania testów. 

oprócz powyższych zagadnień, 
które według nas pozostają na 
„pierwszym froncie” podstawo-
wych potrzeb informacyjnych za-
wodników, na stronie znajdziemy 
także takie, do lektury których  
każdy zawodnik dla własnego bez-
pieczeństwa będzie musiał wrócić. 
są to treści zawarte w zakładce 
„informacje dla sportowców”:
 Kontrola antydopingowa. 

opisuje etapy kontroli antydopin-
gowej od momentu jej planowania 
do samego zakończenia, koncen-
trując się na czynnikach mających 
wpływ na typowanie zawodników 
do kontroli, samej sesji pobiera-
nia próbek  oraz bezpieczeństwie 
transportu próbek i dokumentacji  
do laboratorium. 
 Przewodnik zawodnika. 

Pokazuje w formie prezentacji 
multimedialnej poszczególne 
etapy kontroli antydopingowej 

oraz pozwala zawodnikom na 
zapoznanie się z prawami i obo-
wiązkami w trakcie jej trwania,
 suplementy diety/odżywki. 

opisuje, co przede wszystkim po-
winni brać pod uwagę zawodnicy 
decydujący się na stosowanie od-
żywek i suplementów diety. 

cennym uzupełnieniem infor-
macji dostępnych na stronie ko-
misji jest zakładka „centrum Po-
brań”, w której znajdują się:  

 PAKiety eDuKACyJne. za-
mieszczone gotowe do pobrania 
i wykorzystania  prezentacje o te-
matyce antydopingowej,
 PubLiKACJe. zamieszczone 

w formie elektronicznej wydaw-
nictwa i inne materiały o tematy-
ce antydopingowej,
 ForMuLArze. dostępne 

do pobrania wnioski tue o zgodę 
na zezwolenie stosowania środ-
ków zabronionych w ramach po-
stępowania leczniczego,
 FiLMy. dostępne do pobra-

nia lub obejrzenia filmy o tema-
tyce antydopingowej, promujące 
kampanie antydopingowe „say 
no! to doping”, pokazujące prze-
bieg kontroli antydopingowej 
oraz zdrowotne skutki stosowa-
nia dopingu.

na zakończenie chcemy zwró-
cić uwagę na możliwość skorzy-
stania za pośrednictwem naszej 
strony z programu coachtrue, 
dostępnego w wersji „elite” 
i „rekreacja”. Został on opra-
cowany przez dział edukacyjny 
Wada, a na potrzeby polskie-
go sportu przygotowany przez 
akademię trenerską, działającą 
przy instytucie sportu w War-
szawie. jest to specjalistyczne 
narzędzie służące celom edu-
kacyjnym, które skierowane jest 
przede wszystkim do trenerów  
co nie przeszkadza, żeby z pro-
gramu korzystali również za-
wodnicy. 

Autor jest specjalistą  
ds. edukacji i informacji w Komisji  
do Zwalczania Dopingu w Sporcie
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Muzyka olimpijska 
W ramach igrzysk, olimpijskie konkursy sztuki odbywały się w latach 1912–1948.  
Artyści otrzymywali medale w pięciu dyscyplinach: literaturze, architekturze, malarstwie, 
rzeźbie oraz muzyce. W tej ostatniej Polacy zapisali się grubą czcionką i nie tylko 
w olimpijskiej konkurencji. W roku Igrzysk XXX Olimpiady Polski Komitet Olimpijski 
wydał płytę z polską muzyką olimpijską.  Znajdują się na niej utwory trzech wybitnych 
kompozytorów, których nazwiska należy zapamiętać: Turski, Spisak Penderecki...

Zbigniew turski  
(1908–1979)
 
jest złotym medalistą olimpijskim 
z igrzysk XiV olimpiady w lon-
dynie 1948 roku. „Pokonał” ry-
wali Symfonią olimpijską, która 
była pierwszą ważną kompozy-
cją turskiego po ii wojnie świa-
towej. Pod względem muzycz-
nym to utwór trudny, agresywny 
i dramatyczny. dopiero w trze-
ciej części nagradza odbiorcę 
fanfarą zwycięstwa. w ten spo-
sób kompozytor nawiązał do 
bólu i traumy ii wojny światowej 
oraz nieśmiertelności idei olim-
pijskiej. Zbigniew turski zdobył 
wykształcenie muzyczne w kon-
serwatorium warszawskim, był 

reżyserem muzycznym w Pol-
skim radiu i współzałożycielem 
Filharmonii bałtyckiej. mieszkał 
na saskiej kępie w warszawie, 
gdzie znajduje się tablica pamiąt-
kowa przy al. stanów zjedno- 
czonych. 

był cenionym twórcą muzyki 
teatralnej i filmowej. stworzył 
ścieżkę dźwiękową do Historii 
żółtej ciżemki, filmu młodzieżo-
wego z 1961 roku, w reżyserii 
sylwestra chęcińskiego. także 
do Godziny pąsowej róży, filmu 
haliny bielińskiej z 1963 roku, 
który jest jednym z pierwszych 
polskich filmów fantasy. 

michał spisak 
(1914–1965)
 
Zdobył Grand Prix międzynaro-
dowego konkursu w 1955 roku 
na nowy oficjalny hymn olim-
pijski. Pokonał 391 kompozycji, 
które spłynęły z całego świa-
ta. jego utwór nawiązywał do 
słów ody Pindara – starożytne-
go poety, który opiewał trumfy 
olimpioników. hymn spisaka 
zabrzmiał m.in. na 50. sesji 
mkol w Paryżu oraz na igrzy-
skach XVi olimpiady w melbo-
urne w 1956 roku. w 1958 roku 
zdecydowano się na przyjęcie 
za oficjalny, hymn skompono-
wany przez spirosa samarasa 

pod koniec XiX wieku na pierw-
sze nowożytne igrzyska olimpij-
skie w 1896 roku. 

michał spisak urodził się 
w dąbrowie Górniczej, gdzie dzi-
siaj odbywają się konkursy mu-
zyczne jego imienia. większość 
swojego muzycznego życia spę-
dził we Francji. Poza hymnem 
olimpijskim, najpopularniejszym 
jego utworem jest Concerto gio-
coso na orkiestrę kameralną. był 
mężczyzną wątłego zdrowia, od 
urodzenia chorował, ale w jego 
muzyce nie ma miejsca na pesy-
mizm i zwątpienie. 

Krzysztof penderecki 
(ur. 1933) 

jest światowej sławy kompozy-
torem. na zamówienie olimpij-
skiego komitetu organizacyjnego 
igrzysk XX olimpiady w mona-
chium w 1972 roku skomponował 
utwór Ekecheiria. tytuł nawiązuje 
do starogreckiego określenia, dzi-
siaj potocznie nazywanego po-
kojem olimpijskim. w starożytnej 
grecji przed igrzyskami i na okres 
igrzysk obowiązywało święte pra-
wo  ekecheirii – pokoju bożego. 
utwór został wykonany pod-
czas ceremonii otwarcia igrzysk. 
zaproszenie Pendereckiego do 
skomponowania krótkiego, sym-
bolicznego utworu, który nawią-
zywałby do starożytności, a także 
zmyłby niemiecką hańbę dwóch 
światowych wojen, miało ogrom-
ne znacznie. Wykonanie Ekeche-
irii, muzyki wraz z recytacją przez 
aktorów ody Pindara, w starożyt-
ny i melodyjny sposób przyniosło 
duch antyku na monachijski sta-
dion. „czas igrzysk powinien być 
czasem pokoju i przyjaźni. trwa-
jąc niezłomnie przy dawnej trady-
cji, troszcząc się o swój kraj, trzy-
mając się z dala od wojen, kiedy 
nadejdą radosne dni olimpijskie” 
– rytmicznie brzmiała recytacja. 
Gdy zamilkł ostatni dźwięk, sta-
dion zabrzmiał burzą oklasków. 

Znać się na muzyce, to nie wię-
cej, jak ją po prostu czuć i pozwo-
lić wyzwolić emocje. 

Kasia Deberny
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Podczas ceremonii otwarcia igrzysk XXX olimpiady w londynie (2012), tele-
widzowie na całym świecie mogli zobaczyć fragmenty filmu Rydwany ognia 
(Chariots of fire). Film ten powstał 31 lat temu, zdobył cztery oskary, a najważ-

niejsze, że opowiada prawdziwą historię igrzysk w Paryżu (1924). 

bohaterami są dwaj biegacze - bogobojny szkot eric liddell, oraz niewierzący 
żyd harold maurice abrahams. Film pokazuje predyspozycje i motywacje sportowe 
każdego ze sprinterów. Prędkość liddell’a jest uważana przez niego za boski dar, 
który przy okazji paryskich igrzysk staje się przeszkodą nie do pokonania. eliminacje 
miały odbyć się w niedzielę (dzień pański), co skłoniło liddella do wycofania się 
z konkurencji biegu na 100 m. abrahams z kolei wierzył w profesjonalne, naukowe, 
metodyczne i rzeczowe podejście do prędkości swojego ciała. Ze skrajności tych po-
staw zrodziło się coś ważnego – pokonanie granic swoich możliwości. abrahams, 
wpatrzony w liddella jak w obrazek marzył o dniu, w którym go pokona. choć do 
ostatecznego starcia nie dochodzi z powodów wyznaniowych, złoty medal olimpij-
ski abrahamsa smakuje jak spokój, którego też pragnął. 

Film na początku jest trochę teatralny, jednakże ma kilka „smaczków”, które dłu-
go się potem pamięta. sprinterzy są dżentelmenami, gustują w dobrej rozrywce, są 
studentami dobrych angielskich uczelni. na trening i zawody chodzą z walizkami, 
które skrywają szpatułki do wykopania w żużlowej bieżni bloków startowych, kol-
ce i spodenki. trening pewnego arystokraty, który także uczestniczył w igrzyskach 
(zdobył srebrny medal w biegu przez płotki), polegał na ustawieniu kieliszków 
szampana na każdym z płotków. uronienie kropelki przy potrąceniu płotka było 
powodem do niezadowolenia. warto pamiętać, że abrahams, zdobywając złoty 
medal olimpijski pokonał też taką sławę jak amerykanin charlie Paddock. Zresztą 
jemu jak i innemu biegaczowi, kazimierz wierzyński – zdobywca pierwszego złote-
go medalu w olimpijskich konkursach sztuki, poświęcił wiersz w zbiorze Laur olim-
pijski. ostatni dystych wiersza Paddock i Porritt (nowozelandczyk john Porritt zajął 
wówczas 3 miejsce, z numerem startowym 280) opisuje to, co reżyser hugh hud-
son przedstawił obrazem: „jeden jest w pędzie maszyną, żywą, silną i młodą. drugi 
jest samą szybkością, prawem ruchu, przyrodą.” rzeczywiście, styl biegu każdego 
z bohaterów jest wyjątkowy. Po obejrzeniu finału biegu na 100 m w Rydwanach 
ognia oraz po przeczytaniu wiersza wierzyńskiego stajemy się uczestnikami tych 
wydarzeń. każdy prawdziwy kibic sportowy powinien ten film obejrzeć. 

książka australijskiego pisarza johna Flanagana otwiera 11-tomową serię pod 
wspólnym tytułem Zwiadowcy, która zaliczana jest do literatury z gatunku 
fantasy. seria opisuje przygody pięcioosobowej grupki przyjaciół i może bez-

pośrednio nie nawiązuje do sportu, ale pokazuje, na czym polega rzetelny trening 
i motywacja. Bohaterem Ruin Gorlanu  jest will – nastolatek, który wychowuje się 
w zamku dla osieroconych dzieci. Pewnego dnia nadchodzi moment, gdy nastolat-
kowie muszą wybrać swoją dalszą drogę edukacji. rzecz się dzieje w średniowie-
czu, więc will marzy, aby zostać szlachetnym rycerzem. na wieczerzy, gdy każdy 
z przyjaciół trafia pod opiekę jakiegoś mistrza, will nieświadomie zdaje egzamin 
i zostaje czeladnikiem zwiadowcy halta. od tej pory, pod okiem fachowca uczy się, 
jak strzelać z łuku, tropić, polować, walczyć, a nawet gotować. 

książkę czyta się jednym tchem. jest napisana w taki sposób, że rzeczywiście 
można „usłyszeć” świst pędzącej strzały i drżenie cięciwy. strzelanie z łuku, szczegól-
nie dla młodych chłopców jest spełnieniem potrzeby wojownika. nauka tego kunsz-
tu jest bardzo trudna. nastoletni will oczywiście przeżywa chwile euforii i załamania. 
jego historia stawania się rycerzem dzieje się na tle konfliktu dwóch królestw. opisy 
przygotowań do wojny podobne do Władcy pierścieni oraz magiczne siły jak w Har-
rym Potterze, warlaki i karkale oraz kunszt prowadzenia narracji pozwolą młodemu 
człowiekowi podążać wraz z bohaterami we właściwym kierunku. w książce nie ma 
gotowych prawd jak żyć i walczyć. toteż nauki halta trzeba poczuć na własnej skórze. 

 
Kasia Deberny

RydWany  
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Flanagana



Mówi się igrzyska i po igrzyskach… Ale  
nie tym razem! Ostatni tydzień sierpnia, 
pomimo zakończenia igrzysk olimpijskich 
w Londynie, wciąż tętnił sportowymi  
emocjami. A to wszystko za sprawą obozu 
„Nadzieje Olimpijskie” zorganizowanego 
wspólnymi siłami przez Polski Komitet 
Olimpijski i firmę Procter & Gamble. 

już miejsce obozu mówi samo za siebie – akade-
mia wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku. 
w tym niecodziennym zgrupowaniu wzięło udział 

blisko dwie setki dzieci i młodzieży z całej Polski. wśród 
uczestników obozu byli zarówno zwycięzcy tak zwa-
nych konkursów konsumenckich, jak i podopieczni 
Fundacji Przyjaciółka oraz zawodnicy klubu sportowe-
go „błyskawica” z warszawy. 

To się nazywa olimpijski obóz!

22          olimpionik

Może ktoś z nich stanie na olimpijskim podium. Szybciej!
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sześciodniowy program obozu był 
niezwykle bogaty. uczestnicy mogli 
m.in. zapoznać się z podstawami naj-
popularniejszych dyscyplin olimpijskich, 
a podczas spotkania z dariuszem Goź-
dziakiem, również z historią pięciobo-
ju nowoczesnego. Wszystkie treningi 
sportowe były prowadzone przy udzia-
le polskich olimpijczyków: anety szcze-
pańskiej, roberta krawczyka oraz Prze-
mysława miarczyńskiego, brązowego 
medalisty z londynu. 

Program edukacyjny opracowany 
przez dział edukacji Polskiego komitetu 
olimpijskiego przygotowały magdalena 
dębska oraz katarzyna deberny, które 
przeprowadziły warsztaty na temat hi-
storii igrzysk olimpijskich, fair play oraz 
zaprezentowały nową grę edukacyjną 
o nazwie „kampania olimpijska”.  

Michał Chudyba

Dalej!

Pierwsze kroki w szermierce.

„KAMPANIA OLIMPIJSKA” – gra edukacyjna
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Silniej!
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1.  autor Ekecheirii, utworu zamówionego przez 
komitet organizacyjny igrzysk XX olimpiady 
w Monachium (1972)

2. Parki… miejsce zabaw dzieci w XiX wieku
3.  dyscyplina tomasza majewskiego, złotego 

medalisty igrzysk w londynie (2012)
4. jedna ze staropolskich zabaw ruchowych to… 
5.  „Partner” adama królikiewicza na igrzyskach 

w Paryżu (1924)
6. jedna z konkurencji kolarskich to…
7.  W pierwszym dniu igrzysk olimpijskich 

w londynie (2012) srebrny medal w strzelectwie 
wywalczyła sylwia…

8.  Ptak drapieżny – w nazwie towarzystwa 
gimnastycznego

9.  beata mikołajczyk i karolina… zdobyły brązowy 
medal na igrzyskach w londynie (2012)

10. jedna z konkurencji w jeździectwie to…
11. Patronem roku 2012 jest…
12. Główny bohater sagi johna Flanagana to…
13.  bractwo słynące ze strzelania z łuku do 

drewnianego lub glinianego kura to bractwo… 
14.  brązowa medalistka w żeglarstwie z londynu 

(2012) w klasie rs:X to Zosia…
15.  jeden z członków „brązowej” drużyny kolarskiej 

igrzysk olimpijskich w Paryżu (1924) to Franciszek…
16.  16-letnia chinka, która podczas igrzysk 

w londynie (2012) na dystansie 400 m stylem 
zmiennym pobiła rekord świata to ye…

17.  Złoty medalista z igrzysk w londynie (2012) 
w podnoszeniu ciężarów to adrian…

18.  imię najszybszego człowieka na świecie to…
19.  słynny warszawski tor kolarski na przełomie XiX i  

XX w. przy ulicy oboźnej to…

opisz krótko hasło z krzyżówki 

spośród poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych trzech laureatów.

odetnij stronę z rozwiązanymi zadaniami i prześlij z dopiskiem „krzyżówka” do dnia 28 lutego  2013 r. na adres: 

Polski Komitet olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.

laureatami krzyżówki z poprzedniego wydania  „olimpionika” zostali: stanisław Drygała i elżbieta rawska

Krzyżówkę opracowała Magdalena Dębska

Przeczytaj uważnie „olimpionika“, a krzyżówkę rozwiążesz bez problemów!

PoZiomo:



oFertA eDuKACyJnA CentruM eDuKACJi oLiMPiJsKieJ PKol
Centrum edukacji olimpijskiej PKol zaprasza zorganizowane grupy dzieci i młodzieży 
do udziału w programie edukacyjnym, skierowanym do wszystkich szkół i jednostek  
oświatowo-wychowawczych.

Zapraszamy w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach:  
10:00–12:00,12:00–14:00,14:00–16:00

nasza oferta (bezpłatna):

 film o tematyce sportowej w kinie „sport screen”
 lekcja „Fair Play i ty” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
 lekcja „dopingowi – nie” dla szkół gimnazjalnych i licealnych
  lekcja „ceremoniał olimpijski – wczoraj i dziś” dla szkół  

podstawowych i gimnazjalnych
 spotkanie z olimpijczykiem (po wcześniejszym uzgodnieniu)
 zajęcia na symulatorach wioślarskich (regulamin i oświadczenie 
    do pobrania na naszej stronie internetowej www.olimpijski.pl)

Wybrane przez nauczyciela (opiekuna grupy) elementy  
powyższej oferty zrealizowane zostaną w centrum olimpijskim 
w czasie od 1,5–2 godzin.

rezerwacja spotkań:
Grupy można zgłaszać telefonicznie lub e-mailem  
z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.  
Przyjmujemy grupy do 50 osób.

kontakt: Agata Kruszewska
tel. 22 560 37 12, kom. 664 902 279
w godzinach 9:00–11:00 i 14:00–16:00 (pon.–pt.) 
e-mail: akruszewska@pkol.pl

informujemy, że w centrum olimpijskim znajduje się muzeum  
sportu i turystyki ze stałą ekspozycją „dzieje sportu polskiego  
i olimpizmu”, której zwiedzanie, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu z muzeum, można połączyć z powyższą ofertą  
centrum edukacji olimpijskiej.
Zwiedzanie muzeum jest płatne 4 zł od osoby,  
z przewodnikiem dodatkowa opłata 40 zł za grupę. 
tel. (22) 560 37 86

Centrum edukacji olimpijskiej PKol
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4  
01-531 Warszawa
www.olimpijski.pl

Spotkanie z olimpijczykiem Robertem Syczem.

Spotkanie z olimpijczykiem  
Iwoną Dzięcioł-Marcinkiewicz.

Zajęcia na ergometrach wioślarskich.

Finał konkursu edukacyjnego  
„W drodze do Londynu 2012”.




