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W pa dzierniku 2009 roku ruch olimpijski w Polsce b!dzie obchodzi"
90. rocznic! swojego istnienia. Nowo#ytny, mi!dzynarodowy ruch olimpijski
w tym samym czasie – przyjmuj$c, #e pocz$tkiem by%o utworzenie Mi!dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w roku 1894 – liczy" b!dzie lat 115. &eby
zobrazowa" i u'wiadomi" sobie, jak bardzo krótki jest #ywot ruchu olimpijskiego
w naszych czasach i jak wielkim dzie%em by%o jego wskrzeszenie, wystarczy
przytoczy" inne liczby. Staro#ytne igrzyska olimpijskie rozgrywane by%y na przestrzeni 2672 lat, a przerwa pomi!dzy ostatnimi z nich i pierwszymi ery nowo#ytnej trwa%a 1505 lat. Je'li po tylu latach milczenia uda%o si! powróci" do tradycji
antycznego olimpizmu, to znaczy, #e idee olimpijskie maj$ charakter uniwersalny, ponadczasowy i oddzia%ywa%y równie silnie na wyobra ni! staro#ytnych
i wspó%czesnych.
Nowo#ytny ruch olimpijski przywodzi nieod%$cznie na pami!" posta"
jego twórcy – barona Pierre’a de Coubertina (1 I 1863–2 IX 1937). Ten francuski arystokrata, potomek pochodz$cego z W%och mo#nego rodu de Fredy, który
nazwisko Coubertin przyj$% od posiadanych w pobli#u Wersalu rodowych dóbr
ziemskich, mia% w swoim drzewie genealogicznym przodków, o których pi!k-
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nie pisa% Grzegorz M%odzikowski: „...przez prawie sze'" stuleci s%u#yli Koronie i Ko'cio%owi jako rycerze, kupcy, urz!dnicy, jury'ci, dyplomaci, #o%nierze
i arty'ci” [6, s. 5]. Pierre de Coubertin uko(czy% studia prawnicze w paryskiej
Szkole Nauk Politycznych, jednak#e nie by% zainteresowany wykonywaniem
tego zawodu. Natomiast doskona%a sytuacja materialna pozwala%a mu na ca%kowite oddanie si! dwom jego rzeczywistym pasjom: olimpizmowi i pedagogice.
W tej drugiej dyscyplinie zafascynowa%a go idea dokonania dzie%a uniwersalnej
reformy wychowania m%odzie#y, w której podstawow$ metod$ prowadz$c$ do
celu mia%o by" wychowanie sportowe, a w%a'ciwie olimpijskie, oparte na harmonii ducha i cia%a, nawi$zuj$ce do staro#ytnej, plato(skiej idei pi!kna i dobra.
Tej w%a'nie sprawie – oprócz dzia%alno'ci w Mi!dzynarodowym Komitecie
Olimpijskim – po'wi!ci% Coubertin 50 lat swojego #ycia, tworz$c )wiatow$
Uni! Pedagogiczn$, Mi!dzynarodowe Biuro Pedagogiki Sportowej i Þnansuj$c
z w%asnego maj$tku kosztowne przedsi!wzi!cia pedagogiczne. To, a tak#e inne
okoliczno'ci spowodowa%y, #e jego stan posiadania i zwi$zany z tym standard
#yciowy, po wycofaniu si! z prac w Mi!dzynarodowym Komitecie Olimpijskim,
uleg%y znacznemu obni#eniu i postawi%y go przez pewien czas w trudnej sytuacji
materialnej.
Pierre de Coubertin pozostawi% po sobie bardzo bogaty dorobek literacki
po'wi!cony g%ównie pedagogice i olimpizmowi, ale te# socjologii, polityce
i studiom historycznym. Zarys koncepcji nowo#ytnych idei olimpijskich zawar%
w dziele FilozoÞczne podstawy nowego olimpizmu [1, s. 8 i nast.]. Przez olimpizm
rozumia% ide!, ÞlozoÞ! i doktryn!, a tak#e teori! i praktyk! ruchu olimpijskiego,
pojmowanego jako zespó% demokratycznej wspólnoty opartej na fundamencie
tych samych idea%ów i warto'ci oraz na porozumieniu pomi!dzy lud mi.
Olimpizm wed%ug Coubertina to ruch, który powinien opiera" si! na czterech zasadniczych elementach. Pierwszy z nich to kult. Oznacza% on, #e nale#y
d$#y" do wytworzenia wokó% wskrzeszonego olimpizmu uczu" zbli#onych do
kultu religijnego, wzbogaconych o internacjonalizm i demokracj!, czyli warto'ci, które s%usznie przyjmowa% jako podwaliny nowo#ytnych spo%ecze(stw. Jego
zdaniem z tego w%a'nie niemal#e sakralnego kultu wywodzi%y si! wszystkie
formy obyczajowe, sk%adaj$ce si! na staro#ytny i nowo#ytny ceremonia% olimpijski. Drugim z tych fundamentów by% elitaryzm, czyli zjawisko kszta%towania si!
arystokracji b$d elity sportowej, ale wyró#niaj$cej si! jedynie perfekcj$ i wol$
doskonalenia si! a# do uzyskania bardzo wysokiego poziomu sportowego. St$d
te# nie ka#demu m%odemu cz%owiekowi przeznaczone jest by" olimpijczykiem,
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a znana powszechnie dewiza igrzysk: „Citius – Altius – Fortius”, jest zasad$ tych,
którzy o'mielaj$ si! bi" rekordy. Niezmiernie istotn$ cech! olimpizmu stanowi%a
– wed%ug Coubertina – idea rozejmu, silnie z%$czona z ide$ rytmu. Oznacza%a ona,
#e igrzyska olimpijskie powinny by" stale rozgrywane w astronomicznie ustalonym terminie, poniewa# stanowi$ obchodzone co 4 lata swoiste „'wi!to wiosny”
rodzaju ludzkiego, upami!tniaj$ce ogromny szereg nast!puj$cych po sobie pokole(. Oczywi'cie, mog$ przeszkodzi" temu nieprzewidziane okoliczno'ci, cho"by
takie, z jakimi mieli'my ju# do czynienia w przesz%o'ci, jednak#e ani porz$dek,
ani liczba nie powinny w olimpiadzie ulega" zmianie. Równocze'nie nie mo#na
igrzysk uczci" lepiej ni# przyjmuj$c w regularnych odst!pach czasu zawieszenie
wa'ni, k%ótni, nieporozumie( i wojen. Ostatnim ze wspomnianych elementów
jest pi!kno. Powinno ono towarzyszy" igrzyskom, by" zarówno pi!knem sportowej walki jak i sztuki oraz intelektu. Przy czym w tym olimpijskim pi!knie musi
chodzi" o wysoko rozwini!te formy twórczo'ci artystycznej i literackiej, nie za'
o te ni#szego formatu, które mog$ by" prezentowane w innych okoliczno'ciach
i przy innych okazjach.
Jakkolwiek trudno nie zgodzi" si! z coubertinowsk$ koncepcj$ olimpizmu, nale#y stwierdzi", #e czasy nam bli#sze przynios%y inne, tak#e interesuj$ce spojrzenia na t! kwesti!. Mi!dzy innymi w roku 1979 w Mi!dzynarodowej
Akademii Olimpijskiej dziekan tego gremium przedstawi% koncepcj! zak%adaj$c$, #e olimpizm zawiera w sobie dwa fundamentalne elementy: ruch olimpijski
i igrzyska olimpijskie. Jedno bez drugiego istnie" nie mo#e. Obydwa dzia%ania
s%u#$ tym samym celom, cho" si! ró#ni$. Ruch olimpijski to przedsi!wzi!cie
ci$g%e, dost!pne dla ka#dego wieku i poziomu. Igrzyska olimpijskie za' to wspó%zawodnictwo sportowe, z naturalnych wzgl!dów dla ka#dego wieku i poziomu
niedost!pne. Z kolei Karta Olimpijska g%osi, #e „...olimpizm jest ÞlozoÞ$ #ycia,
s%awi$c$ i %$cz$c$ w harmonijn$ jedno'" przymioty cia%a, woli i ducha (...),
a wi$#$c sport z kultur$ i edukacj$ tworzy styl #ycia oparty na rado'ci w wysi%ku
(...) poszanowaniu uniwersalnych postaw etycznych i budowaniu pokojowego,
lepszego 'wiata poprzez wychowanie m%odzie#y przy udziale sportu (...) uprawianego bez jakiejkolwiek dyskryminacji i zgodnie z duchem olimpijskim”
[5, s. 7].
W dzisiejszym 'wiecie, u progu XXI wieku, cywilizacyjny rozwój ludzko'ci,
nies%ychany post!p nauki i techniki, rewolucja informatyczna, globalizacja zjawisk spo%ecznych itd., spowodowa%y, #e wiele spraw zwi$zanych z olimpizmem
i sportem postrzegamy inaczej, ni# zauwa#ano je przed stu laty. Ca%kowit$ kl!sk!
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ponios%o poj!cie amatorstwa, zbyt bliskie s$ zwi$zki sportu z polityk$, za du#o
jest w nim pieni!dzy i komercjalizacji, wyra nie widoczna jest ch!" uzyskania
zwyci!stwa za wszelk$ cen!, a przede wszystkim za pomoc$ niedozwolonych
'rodków dopinguj$cych... Mo#na by tutaj wskaza" na szereg innych przeobra#e(.
Mimo to, kiedy mówimy o idei olimpijskiej, mamy zawsze na my'li co' szlachetnego, co stanowi uniwersaln$ warto'" spo%eczn$ i niesie w sobie pokojowe przes%anie, pluralizm wyra#aj$cy si! w ha'le „wszystkie narody, wszystkie gry”, brak
dyskryminacji, pi!kno, perfekcjonizm, harmoni! cia%a i ducha itd. Tym ideom
za' przy'wiecaj$ – jako nieod%$czne sk%adniki szlachetnej rywalizacji sportowej
– takie kategorie etyki, jak dzielno'", szlachetno'", honor, rywalizacja fair play,
równo'" szans, szacunek dla przeciwnika i inne.
Jeszcze zanim w listopadzie 1918 roku powsta%a niepodleg%a Polska,
na %amach jednego z francuskich czasopism w roku 1906 Pierre de Coubertin
zamie'ci% s%owa, o których – by" mo#e – niewielu Polaków dot$d wie, a które
najlepiej 'wiadczy%y o jego stosunku do tzw. sprawy polskiej: „Polska nie zosta%a
wy%$czona z geograÞi. Zamierzano j$ wyp!dzi" z historii (...) Polska powinna
#y", bo jest tego godna (...) Polska #yje i niemo#liwe jest j$ zabi"” [2, s. 26].
Wcze'niej te#, ni# wybuch%a niepodleg%a Polska i utworzono tutaj narodowy
komitet olimpijski, idea olimpijska dotar%a na nasze ziemie. Pocz$tkowo zwi$zana
by%a g%ównie z Galicj$, bo tam rygory zaborcy by%y najs%absze. W latach nast!pnych pojawi%a si! równie# w zaborze pruskim i rosyjskim. We Lwowie, kolebce
polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó%”, w styczniu 1896 roku w%a'nie
za po'rednictwem prasy sokolej dotar%a do spo%ecze(stwa polskiego informacja
o programie igrzysk olimpijskich w Atenach. Nieco pó niej sprawozdanie z nich,
autorstwa Zygmunta Mineyko – powsta(ca styczniowego i in#yniera budownictwa wodnego, mieszkaj$cego wówczas na sta%e w Atenach – zamie'ci%a „Gazeta
Lwowska” i krakowski „Czas” [8, s. 449]. Silne akcenty olimpijskie wyst$pi%y
w przebiegu III Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w tym samym roku 1896.
W prospekcie Zlotu ukaza% si! wiersz Ludwika Augusta Glatmana zatytu%owany
Goniec spod Maratonu, a w czasie zawodów sportowych rozegrano konkurencj!
o symbolicznej nazwie „pentatlon”. Równie# w innych miastach na ziemiach
polskich rozgrywano czasami zawody sportowe, organizowane na kszta%t igrzysk
olimpijskich. Tak by%o m.in. w *odzi w roku 1912, gdzie z okazji otwarcia stadionu *KS urz$dzono imprez! o nazwie „Wielkie Igrzyska Olimpijskie” [6, s. 5].
Symboliczn$ wymow! mia%o te# zaproszenie polskich sportowców do udzia%u
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w igrzyskach olimpijskich w Sztokholmie w roku 1912. Polityczne wzgl!dy sprawi%y, #e tylko niektórzy z nich mogli wyst$pi", ale pod ßag$ pa(stw zaborczych.
Nied%ugo przed uzyskaniem niepodleg%o'ci, w latach 1915–1916, rozpocz!%a si! na ziemiach polskich solidna, merytoryczna dyskusja na temat konieczno'ci i sposobu powo%ania polskiego komitetu olimpijskiego. Du#$ rol! w tym
przedsi!wzi!ciu odegra%a opublikowana w Warszawie w roku 1916 broszura
zatytu%owana M!odzie" Polska a Igrzyska Olimpijskie, napisana przez Kazimierza Biernackiego – architekta, dziennikarza i entuzjast! sportu, a lekkiej atletyki
w szczególno'ci. Autor nie tylko postulowa% powo%anie komitetu, ale te# wskazywa% na mi!dzynarodowe korzy'ci wynikaj$ce z tego faktu dla bliskiego ju#
pa(stwa polskiego.
Znacz$cy wk%ad do dyskusji o olimpizmie wniós% warszawski periodyk,
miesi!cznik, ukazuj$cy si! od roku 1918 „Sport Polski. Czasopismo Ilustrowane Po'wi!cone Rozwojowi Fizycznemu i Sportowi”. Redagowali go teoretycy wychowania Þzycznego i publicy'ci o znanych nazwiskach: dr W%adys%aw
Osmolski, in#. Zygmunt Dekler, dr Jan Gebethner, Henryk Jeziorowski i Marian
Strzelecki. Miesi!cznik wydawano za po'rednictwem znanej, warszawskiej ksi!garni Gebethnera i Wolffa.
Trudne równie# do przecenienia by%o znaczenie I Zjazdu Polskich Zrzesze( Sportowych i Gimnastycznych, który zebra% si! w Warszawie we wrze'niu
1918 roku, w przededniu powstania niepodleg%ej Polski. Zjazd by% konsolidacj$
polskiego ruchu sportowego, zgromadzi% jego ówczesnych liderów, a poprzez
Zygmunta Deklera, który wyg%osi% referat odnosz$cy si! do spraw olimpijskich,
popar% ide! powo%ania narodowego komitetu olimpijskiego. Mog%o to nast$pi"
jednak dopiero w warunkach istnienia suwerennego pa(stwa. Bieg spraw przy'pieszy%o nades%ane przez organizatorów zaproszenie do udzia%u w igrzyskach
olimpijskich w Antwerpii w roku 1920. Fakt ten, poza aspektem olimpijskim
i sportowym, mia% swoj$ znacz$c$ wymow! polityczn$, bowiem nie mieli'my
jeszcze wówczas narodowego komitetu olimpijskiego. Nale#a%o zd$#y" z jego
powo%aniem do czasu rozpocz!cia nadchodz$cych igrzysk.
Komitet Udzia%u Polski w Igrzyskach Olimpijskich zebra% si! 12 X 1919 roku w Hotelu Francuskim w Krakowie. Na jego prezesa wybrano dr. Stanis%awa
Polakiewicza, wiceprezesami zostali: in#. Ludwik Christelbauer i dr Tadeusz Garczy(ski – znani dzia%acze sportowi ze Lwowa. Ponadto tworzyli go: dr W%adys%aw
Osmolski, dr W%adys%aw Kopczy(ski, Henryk Szot-Jeziorowski i Tadeusz Kuchar.
Jeszcze na tym samym posiedzeniu zmieniono nazw! na Polski Komitet Igrzysk
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Olimpijskich oraz zaproponowano godno'" prezesów honorowych genera%owi
Józefowi Hallerowi i ówczesnemu ministrowi zdrowia dr. Tomaszowi Janiszewskiemu – którzy j$ przyj!li. Rang! Komitetu i jego znaczenie wybitnie podnios%o
przyj!cie nad nim protektoratu przez Naczelnika Pa(stwa Józefa Pi%sudskiego.
Kilka tygodni pó niej, 1 grudnia 1919 roku, Komitet zmieni% swój sk%ad. Jego
prezesur! obj$% cz%owiek wywodz$cy si! z elit spo%ecznych, arystokrata, ksi$#!
Stefan Lubomirski. Do sk%adu zarz$du dokooptowano dr. Mieczys%awa Or%owicza. Bezpo'rednio po swoim posiedzeniu Komitet dokona% oÞcjalnego zg%oszenia
Polski do Mi!dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a tym samym do igrzysk
w Antwerpii w roku 1920. W tym te# roku Komitet skupi% ca%$ swoj$ uwag!
na powo%ywaniu polskich zwi$zków sportowych i przygotowaniu reprezentacji na igrzyska. Jednak#e wojna polsko-bolszewicka spowodowa%a, #e w lipcu
1920 roku start Polaków zosta% odwo%any, fundusze olimpijskie przekazano rz$dowi, komitet olimpijski zawiesi% dzia%alno'", a na igrzyskach antwerpskich deÞlowa%a jedynie polska ßaga.
Okres dwudziestolecia mi!dzywojennego (1919–1939) mo#na okre'li"
umownie jako czas poszukiwania przez polski, narodowy komitet olimpijski
w%asnej to#samo'ci. Po wznowieniu dzia%alno'ci na prze%omie lat 1920/1921,
wyborze nowego zarz$du, w którym w wi!kszo'ci zasiadali ludzie ze sfer ziemia(sko-Þnansowych – raczej przypadkowi w sporcie, po ma%o aktywnej dzia%alno'ci i nieobecno'ci Polski w mi!dzynarodowym ruchu olimpijskim, lutowy
zjazd organizacyjny Zwi$zku Polskich Zwi$zków Sportowych (ZPZS) w roku
1922 uchwali% po%$czenie tego Zwi$zku z Polskim Komitetem Igrzysk Olimpijskich, pozostawiaj$c mu wprawdzie odr!bny statut i osobowo'" prawn$,
ale podporz$dkowuj$c go swojemu Walnemu Zgromadzeniu. I Polski Kongres
Sportowy w Warszawie w kwietniu 1923 roku odniós% si! równie# krytycznie do
dzia%alno'ci Komitetu, co poci$gn!%o za sob$ zmiany w jego w%adzach. Nowym
prezesem zosta% ksi$#! Kazimierz Lubomirski, dotychczasowy pose% polski
w Waszyngtonie przy Lidze Narodów, znany ze swojej aktywno'ci mi!dzynarodowej. Jeszcze w tym samym roku 1923 uzyska% on cz%onkostwo w Mi!dzynarodowym Komitecie Olimpijskim i by% pierwszym Polakiem zasiadaj$cym w tym
gremium. Tak#e jego obecno'" na VIII Kongresie Olimpijskim w Pradze w roku
1925 zainaugurowa%a udzia% przedstawicieli Polski w tych posiedzeniach. W tym
te# okresie dotychczasowa nazwa Komitetu zosta%a zmieniona na Polski Komitet
Olimpijski.
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Przewrót majowy 1926 roku wprowadzi% now$ jako'" do wychowania
Þzycznego i sportu. Dziedzina ta zosta%a podporz$dkowana Ministerstwu Spraw
Wojskowych, a Polski Komitet Olimpijski zobowi$zano do nawi$zania 'cis%ej
wspó%pracy z Pa(stwowym Urz!dem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego. Nie by%o to trudne, zwa#ywszy, #e prezesem ZPZS-PKOL zosta%
p%k Juliusz Ulrych, a w zarz$dzie i pracach Komitetu dominowali wojskowi.
D$#ono do wzmocnienia pozycji Polski w MKOL. W roku 1928 wprowadzono do niego p%k. Ignacego Matuszewskiego, a w roku 1931 – po 'mierci
Kazimierza Lubomirskiego – genera%a Stanis%awa Roupperta, osob! blisk$ Józefowi Pi%sudskiemu. Jednak#e pe%na dyspozycyjno'" wojskowych wobec swoich zwierzchników, inne spojrzenie na sport i omijanie demokratycznych zasad
post!powania nasila%y powstaj$ce rozd wi!ki pomi!dzy oÞcerami a aktywem
sportowym. Zdawa% sobie z tego spraw! Kazimierz Lubomirski, który ju# na
II Kongresie Sportu Polskiego w Warszawie w roku 1927 podniós% kwesti! samodzielno'ci Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tego zadania nie zdo%a%a jednak
sÞnalizowa" powo%ana wówczas 5-osobowa Komisja dla Spraw Olimpijskich,
przemianowana po igrzyskach w Amsterdamie w roku 1928 na 5-osobowy Komitet Olimpijski, na czele którego postawiono – oczywi'cie – majora Kazimierza
Glabisza, pó niejszego prezesa PKOl, podlegaj$cego jednak w pe%ni rozkazom
wojskowym i koordynuj$cego równocze'nie prac! delegatur Komitetu Olimpijskiego, usytuowanych w wi!kszych miastach Polski [7, s. 496].
Kwestia samodzielno'ci Polskiego Komitetu Olimpijskiego jeszcze bardziej zosta%a odsuni!ta na dalszy plan w drugiej po%owie lat trzydziestych, wobec
zaostrzaj$cej si! politycznej sytuacji mi!dzynarodowej. Bardzo nieprzychylne
nastroje spo%eczne w Polsce towarzyszy%y w maju 1936 roku oÞcjalnej wizycie
szefa Ogólnoniemieckiego Urz!du ds. Sportu, genera%a S.A. Hansa von Tschamera. Pobudzi%a ona jedynie istniej$ce ju# wcze'niej w$tpliwo'ci spo%eczne co
do udzia%u polskiej reprezentacji w igrzyskach berli(skich 1936 roku. Ostatecznie jednak przewa#y% duch sportu.
Niew$tpliwym sukcesem polskiego ruchu olimpijskiego by%a organizacja
w czerwcu 1937 roku w Warszawie 36. Sesji MKOl. By% to oczywisty dowód
uznania dla wk%adu wnoszonego przez Polaków w rozwój mi!dzynarodowego
ruchu olimpijskiego. Dotyczy%o to zarówno sportowców zdobywaj$cych punkty
i medale na wszystkich igrzyskach olimpijskich, poczynaj$c od Pary#a w roku
1924, jak i artystów: poetów, pisarzy, rze biarzy i kompozytorów, uzyskuj$cych
laury w olimpijskich konkursach sztuki. Warszawska sesja MKOL zadecydowa%a
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te#, #e miejscem kolejnych igrzysk olimpijskich b!dzie Japonia, jednak#e po raz
drugi ju# w swojej nied%ugiej historii Polski Komitet Olimpijski – zamiast na
wyekspediowanie ekipy olimpijskiej – zmuszony zosta% do przekazania swoich
'rodków Þnansowych na Fundusz Obrony Narodowej.
Idea olimpijska na ziemiach polskich przetrwa%a tak#e czas II wojny 'wiatowej i okupacji hitlerowskiej, chocia# mia%a wówczas swój wojenny, tragiczny
wymiar. Wi$za%a si! bowiem z igrzyskami sportowymi, organizowanymi w latach
i na wzór olimpijski, w obozach internowania polskich je(ców wojennych – #o%nierzy i oÞcerów. W roku 1940 Mi!dzynarodowe Jenieckie Igrzyska Olimpijskie
– bo tak$ nosi%y nazw! – w Stalagu XIII A Langwasser pod Norymberg$ zorganizowali g%ównie #o%nierze polscy, przy udziale je(ców angielskich, belgijskich,
francuskich, holenderskich i jugos%owia(skich. W roku 1944 kolejne olimpijskie
zmagania je(ców zorganizowali oÞcerowie polscy w obozach internowania przeznaczonych wy%$cznie dla Polaków – w Oßagu II C Woldenberg (Dobiegniew)
i w Oßagu II D Gross Born (Borne Sulinowo). Tyle tylko, #e konkurencje olimpijskie mia%y swoj$ obozow$ specyÞk!, konkursy sztuki – szczególnie literackie
– by%y smutnym 'wiadectwem tej martyrologicznej epoki, a zwyci!zców wie(czono wyprodukowanymi w obozie proporczykami, obramowanymi wprawdzie
drutem kolczastym, ale z wizerunkiem polskiej ßagi narodowej.
Lata walki politycznej w Polsce po II wojnie 'wiatowej oraz stopniowo nasilaj$ce si! i funkcjonuj$ce tak#e w dziedzinie kultury Þzycznej wzorce radzieckie
nie sprzyja%y reaktywowaniu dzia%alno'ci Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Jego funkcje w tym czasie pe%ni% Zwi$zek Polskich Zwi$zków Sportowych. Prezes Zwi$zku, Alfred Loth, uzyska% w roku 1948 cz%onkostwo Mi!dzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego, a w roku 1950, po zlikwidowaniu polskich zwi$zków
sportowych, stan$% na czele mozolnie odbudowuj$cego si! Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Komitet dzia%a% wprawdzie na podstawie swojego dotychczasowego statutu, zgodnego – oczywi'cie – ze statutem Mi!dzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, otrzyma% te# w Polsce status stowarzyszenia wy#szej u#yteczno'ci,
ale pe%ni! swoich uprawnie( uzyskiwa% stopniowo, do czego z pewno'ci$ przyczyni% si! okres prezesury W%odzimierza Reczka w latach 1952–1973, cz%onka
Mi!dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego od roku 1961, wieloletniego przewodnicz$cego Komisji Kultury MKOl i cz%onka honorowego Komitetu, któr$ to
godno'" otrzyma% po przej'ciu na emerytur!. To w%a'nie w okresie kadencji W%odzimierza Reczka, w roku 1969 odby%a si! w Warszawie sesja MKOl, zorganizowana w 50. rocznic! powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i stwarzaj$ca
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okazj!, aby cz%onkom MKOl – a poprzez nich ca%emu 'wiatu – zaprezentowa"
polski dorobek sportowy i olimpijski oraz podkre'li" silne i trwa%e zwi$zki
z mi!dzynarodowym ruchem olimpijskim, z olimpijsk$ kultur$ i sztuk$.
A przecie# wizerunek polskiego ruchu olimpijskiego – mimo wszystkich
przeciwno'ci – jest imponuj$cy. Nazwiska polskich medalistów i multimedalistów igrzysk olimpijskich nie tylko Þguruj$ w statystykach MKOl, ale znane
s$ te# w wielu 'rodowiskach sportowych na 'wiecie. Wieloletni i trwa%y jest
zwi$zek polskiego ruchu olimpijskiego z Poloni$ zagraniczn$, której wk%ad do
przygotowa( i wyjazdów polskich reprezentacji olimpijskich trudno przeceni".
Polska Akademia Olimpijska inicjuje i inspiruje badania naukowe w zakresie
ÞlozoÞcznych, etycznych i kulturalnych problemów olimpizmu, skupiaj$c wokó%
tej idei m%odzie# akademick$ i 'ci'le wspó%pracuj$c z Mi!dzynarodow$ Akademi$ Olimpijsk$. Wychowawcze funkcje sportu rozwija Komisja Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ukazuj$c uniwersalne, humanistyczne warto'ci
sportu. Upowszechnianiu idei olimpijskiej s%u#$ liczne przedsi!wzi!cia w postaci
zdobywania kó%ek olimpijskich, apeli olimpijskich i Dni Olimpijczyka. Donios%$
rol! odgrywaj$ kluby olimpijczyka, dzia%aj$ce w wielu miastach w Polsce [3,
s. 460].
W roku 2008, roku igrzysk olimpijskich XXIX Olimpiady w Pekinie, kiedy
wiele rz$dów, narodów i 'rodowisk sportowych odmawia w%adzom chi(skim
moralnego prawa do organizacji wielkiego, olimpijskiego 'wi!ta, stanowisko
Polskiego Komitetu Olimpijskiego by%o wywa#one i jasne: igrzyska olimpijskie
– tak, %amanie praw cz%owieka – nie; na to ostatnie zgody nie ma.
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DIE OLYMPISCHE IDEE IN POLEN (1918–2008)
Zusammenfassung
In der olympischen Idee wird die allgemeine Menschenwurde zum Ausdruck
gebracht. Sie zeigt sich in der sportlichen Rivalitat unter dem Aspekt „Alle Nationen,
alle Spiele”.
Der olympische Gedanke erreichte polnischen Boden zum Ende des 19. Jahrhundert ein der Zeit der Annexion.
Die polnische Bevolkerung erreichte diese Idee durch die Turnbewegung „Sokolverein” und durch die Presse, insbesondere in den Regionen Galizien, Lwów und Kraków.
Die damalige schwierige politische Situation und die komplizierte Entwicklung des neu
entstehenden unabhangigen polnischen Staates, war verantwortlich dafur, dass das Polnische Olympische Komitee sich erst im Jahr 1919 grundete. Dagegen trat erstmalig eine
polnische Nationalmannschaft im Jahr 1924 in Paris zu Olympischen Spielen an.
Erst nach Ende des 2. Weltkriges und nach ende der Zeit der sowjetischen
Einßussnahme hat die olympische Bewegung in Polen ihre Bedeutung schrittweise wiedererlangt. Mehrfach gekront wurden die sportlichen Leistungen durch verschiedene
Medaillen. Auch erwahnenswert sind die polnischen Erfolge in olympischen Kunstwettbewerben sowie z. B. in Literatur, Musik und Holzschnitzerei.
Übersetztung: Marek yskawa

