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„Widzisz rzeczy i mówisz: „dlaczego”. 

A ja śnię rzeczy, których nigdy nie było 

i mówię: dlaczego nie?”. 

                     /George Bernard Shaw/ 

 

Z życzeniami odwagi w stawianiu pytań 

i determinacji w szukaniu  

na nie odpowiedzi 

 

Społeczności Uczniowskiej SP 2 

redakcja gazety 
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DRODZY PIERWSZOKLASISCI! 

     Już na naukę nadszedł czas, więc witamy wszystkich Was!       

Właśnie dołączyliście do naszej wielkiej szkolnej rodzinki. Wiem,  

że w każdej klasie I znajdzie się osoba, która boi się kolejnego etapu edukacji…ale Wy nie 

musicie się bać. 

Nie musicie się bać, ponieważ nauczyciele będą Wam towarzyszyć w tej podróży przez 

tajemniczy świat wiedzy i na pewno pomogą Wam rozwiązać niejedną naukową łamigłówkę. 

Będziecie stawać się bardziej samodzielni i dużo się nauczycie.  Poznacie wiele nowych osób, 

starszych i młodszych, oraz zawrzecie trwałe przyjaźnie. Przekonacie się, że nauka może 

okazać się świetną zabawą a szkoła stanie się Waszym drugim domem, w którym będziecie 

mieszkać przez najbliższe osiem lat. Będziecie bawić się na przerwach, jeździć na wycieczki  

i świętować przeróżne okazje.  

Nie bójcie się szkoły, a zwłaszcza starszych klas. Gdy  starsi od Was uczniowie wychodzą 

na Wasze piętro, to nie uciekajcie… my przecież chodzimy do szkoły, aby się uczyć  

i spotykać ze znajomymi. 

Kochani! Oto nasza Dwójka, czyli Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 

w Krynicy-Zdroju. Zapewniam Was, że będziecie czuć się w niej bezpiecznie, a każdy dzień 

spędzony wśród szkolnej społeczności przyniesie Wam wiele nieoczekiwanych  

i niezapomnianych zdarzeń. 

Jesteśmy  z Wami! 

              Aleksandra Sulicz 8 a 
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Europejski Dzień Języków 

to międzynarodowe święto, 

ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w 

całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest 

zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet 

różnorodności językowej. 

Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 

roku – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez 

Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO. 

Z okazji święta organizowane są liczne wydarzenia – imprezy dla dzieci, 

okolicznościowe programy telewizyjne i radiowe, specjalne kursy językowe oraz 

konferencje naukowe. W poszczególnych państwach obchody są koordynowane 

przez Krajowe Punkty Kontaktowe. Poszczególne wydarzenia organizowane są 

przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły i biblioteki. 

Celami święta są przede wszystkim: 

 ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków; 

 propagowanie nauki języków obcych przez całe życie; 

 propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. 

 

Więcej na temat tego święta możecie dowiedzieć się z prezentacji znajdującej 

się pod linkiem: 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=440A19487769D50C!391&ithint=file%2cpptx&authkey=!AAhEBbrELPOCESA 

     

 

Julia Ćmiel, Milena Kuraś, Magdalena Niemiec  8 b 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_obcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strasburg
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Europejski_Rok_J%C4%99zyk%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_(o%C5%9Bwiata)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=440A19487769D50C!391&ithint=file%2cpptx&authkey=!AAhEBbrELPOCESA
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Dzień Chłopaka 
 

 
 

  30 września swoje święto obchodzą młodzi mężczyźni. 

Z okazji tego dnia życzymy Wam, chłopcy 

wszystkiego najlepszego, humoru radosnego 

i aby codziennie spotkało was coś magicznego. 

By się spełniły Wasze życzenia, 

by się ziściły Wasze marzenia, 

by uśmiech często gościł na Waszej twarzy, 

byście zdobyli w życiu szczyt swoich marzeń. 

Wszystko, co chcielibyście, by się zdarzyło, 

wszystko, czego pragniecie, by Waszym było!!! 

 

redakcja😉 
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Szkolne wieści 😊 
 

Oto co między innymi czeka nas w nowym roku 

szkolnym: 

Zajęcia kreatywne:  

▪ Koło fotograficzne prowadzone przez panią Sylwię Birtus (poniedziałek, 

godz. 14. 40 – 15. 25). 

▪ Koło teatralne prowadzone przez panią Lucynę Kostrzewę (poniedziałek, 

godz. 12. 45 – 13. 30). 

▪ Koło teatralne „Teatrzyk Kamishibai” prowadzone przez panią 

Magdalenę Liszkę (poniedziałek, godz. 12.45. – 13.30). 

▪ Koło dziennikarskie prowadzone przez panią Martę Bochniak (piątek, 

godz. 13.45 – 14. 30). 

▪ Koło kulturalne prowadzone przez panią Bożenę Zahaczewską (piątek, 

godz. 13. 45 – 14. 30). 

▪ Koło muzyczne prowadzone przez pana Stanisława Mądrego (piątek, 

godz. 13. 45 – 14.30). 

▪ Zajęcia pt. ,, Jak skutecznie się uczyć “ prowadzone przez panią Elżbietę 

Kidę-Skotnicką (piątek, godz. 13.45 – 14.30). 

Aby dobrze zdać egzamin ósmoklasisty: 

W tym roku szkolnym w naszej szkole odbywają się także zajęcia wspomagające 

dla uczniów klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, 

matematyki oraz języka angielskiego. Zajęcia te mają na celu przygotować 

ósmoklasistów do odpowiedniego napisania egzaminów.  

I jeszcze coś: 
 29 września uczennice klas 7 i 8 przystąpiły do napisania  

IX Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku  

o historii”. Trzymamy za nie kciuki i liczymy na to, że dostaną się do 

kolejnego etapu      ! 
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 1 października zaś była sprawdzana znajomość tabliczki mnożenia. Nasza 

szkoła przystąpiła do projektu XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia pod 

hasłem: 

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! 

Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki 

mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę 

mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Dorośli natomiast mogli popisać 

się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. 

 W ramach współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 

realizowany będzie projekt „Kreatywne warsztaty z rodzicami  

i uczniami”. 

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie rodziców i uczniów oraz 

włączenie ich w życie szkoły, rozwijanie kreatywności, budowanie relacji 

pomiędzy dzieckiem a rodzicem, konstruktywne spędzanie wolnego czasu. 

Projekt będzie polegać na prowadzeniu cyklicznych warsztatów dla chętnych 

dzieci klas I – IV oraz ich rodziców. Wszystkie zajęcia będą nieodpłatne dla 

uczestników.  

Pierwsze warsztaty pt. „Jesienne witraże” odbyły  się  

11 października, poprowadziła je p. Anna Legutko.  

 21 października nasi najmłodsi koledzy stali się pełnoprawnymi członkami 

społeczności uczniowskiej, gdyż zostali pasowani na uczniów naszej 

szkoły. Uroczystość pasowania odbyła się w sali gimnastycznej. 

Uczestniczyli w niej: pani dyrektor Bożena Smoroń – Kowalczyk, uczniowie 

kl. 1 a i 1 b wraz z wychowawczyniami p. Dorotą Borek i p. Danutą Bołoz 

oraz zaproszeni rodzice.  

 

 

Emilia Szwala 8a 
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„***” 

Nie ma wstydu w strachu, 

jest tylko wstyd pozwalający strachowi rządzić. 

Duma pochodzi od pokonanego wstydu, 

a rządzi nim strach. 

„Poświęcenie” 

Każda liryka rozwija swe gałęzie, 

pień jak podstawa człowieka postępowania, 

co wolno, co nie wolno, jak wysoka za to kara. 

Jakie słowo, jakie rymy dobrać aby pasowały, 

a na górze mego drzewa wszystkie już nie wytrzymały, 

popękały, malowały wszystko czerwonym kolorem, 

wyzywały, przeszkadzały i przesuwały kursorem. 

Drzewo pali się nade mną, obsypując mnie popiołem, 

a ja chciałem tylko drzewo z pięknym i dobranym wzorem. 

Ludzie śmieją się tu ze mnie idąc ulicami światła, 

a ja wtedy ich oświecam, pokazując abecadła. 

                                                                          

 Kacper Stabrawa 8 c 
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Świątecznie i limerycznie 

 
 
Dzień Edukacji Narodowej to doroczne święto, które 

uświadamia nam wszystkim ogromną wartość, jaką stanowi 

posiadanie wiedzy. 

 

Z tej wspaniałej okazji do Szanownej Pani Dyrektor Bożeny 
Smoroń – Kowalczyk, Szanownego Pana Wicedyrektora 
Jarosława Worhacza, Drogich Nauczycieli, naszych Znakomitych 
Wychowawców oraz Wszystkich Pracowników szkoły kierujemy 
słowa szczerego uznania, szacunku za wysiłek i poświęcenie 
w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego powołania 
kształcenia i wychowywania dzieci oraz młodzieży. 

 
To dzięki Waszej nauczycielskiej służbie mamy szansę, aby 

rozwinąć i wzmocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła 
oraz umiejętność opowiadania się po stronie prawdy i  piękna. To 
właśnie Wy, poprzez słowo i przykład osobisty, jesteście dla nas 
światłem, które oświetla nam drogi przyszłości. 
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W dniu Waszego Święta 

prosimy przyjąć od nas najszczersze 

wyrazy wdzięczności 

w formie tej oto lirycznej twórczości, 

w której zawarłyśmy wszelkie myśli 

nasze 

o jakże trudnej pracy  Waszej, 

by z przymrużeniem oka każdy na nią 

mógł spojrzeć  

i owoc nauczycielskiego trudu bez 

kłopotu dojrzeć.  
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Gdy wchodzimy do szkoły, 

miłe spotkanie – 

Pani Dyrektor  wychodzi nam na powitanie! 

Zdrowia naszego wciąż pilnuje 

i bezpieczeństwa uczniów nie zaniedbuje. 

Dzięki Niej szkoła staje się nam przyjazna, 

gdyż wraz z nauką jest dla nas bardzo ważna. 

*** 

Pan Worhacz - w garniturze, 

przygotuje kartkówkę nawet w burzę. 

Uśmiechnięty od ucha do ucha, 

dzięki Niemu matematyki nauczy się nawet mucha! 

*** 

Pani Liszka ciągle woła: 

„Przecież po to jest ta szkoła, 

żeby czytać, wypożyczać, 

a nie tylko z neta pisać, 

tyle mądrych głów dokoła!” 

*** 

Pan Krzeszowski mistrz mowy polskiej, 

recytując swoje lekcje, 

pomaga nam zrozumieć więcej. 

Dłuższe formy wypowiedzi 

nam, szkolnej młodzieży, 

nie sprawiają już trudności. 

Język polski w swej godności 

w każdej klasie już zagościł. 
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Pani Zahaczewska już od rana 

układa dla nas pytania, 

by pracę w grupach wykonywać 

i językiem polskim 

świetnie się posługiwać. 

Przez to mowę ojczystą tak cenimy 

i żadnej lekcji nie opuścimy! 

*** 

Pani Bochniak zawsze miła jest, 

czy jest dobrze, czy jest źle, 

skromnie uśmiecha się! 

Pamiętaj kolego,  

że trzeba uczyć się polskiego! 

Tu przecinek, tam kropeczka, 

A z dyktanda już piąteczka! 

                                                                                   *** 

Aktywna bibliotekarka - Pani Monika, 

zawsze miła, uśmiechnięta, dużo książek czyta! 

Kreatywność to jej fach,  

 a czytanie to nie strach! 

*** 

Książki, gazety, podręczniki, 

można też sięgnąć po filmiki. 

Pani Głąb wciąż porządkuje, 

uczniów w świetlicy pilnuje. 

W bibliotece jest czyściutko, 

A w świetlicy tak grzeczniutko! 

*** 

Pani Nesterak jak zwykle z rana 

do tablicy nas zagania. 
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Pyta, pyta i wymaga 

i oceny za to wstawia, 

czcząc i wielbiąc swe zadania. 

*** 

Pani Rysiewicz – Ta od matematyki 

na lekcjach swego przedmiotu wykorzystuje algebraiczne myki.  

Wymyśla nam przeróżne zadania, 

uczy nas także ich logicznego rozwiązywania! 

Tu linijka, cyrkiel, a tam ołówek 

i w naszej szkole więcej mądrych główek! 

*** 

Pani Bochniarz stylu mistrzyni 

matematycznych mistrzów z nas czyni. 

Świetnie się ubiera i świetnie naucza, 

co dzień czymś nowym uczniów zachwyca 

i umiejętnościami zdumiewa nas swymi. 

*** 

Znana nam jest Wielka Brytania, 

Gdyż czuwa nad tym Pani Ania. 

Opiekuje się naszą wymową, 

by rozmowa w języku angielskim 

nigdy nie była trwogą. 

*** 

Z akcentem brytyjskim słowa wypowiadamy, 

gdy z Panią Stawińską  język angielski mamy. 

Dzięki łyżeczce humoru i szczypcie chęci 

język ten zostanie w naszej pamięci, 

więc z wielkim zapałem go utrwalamy. 
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Pani Obrzut od anglika 

na zajęciach daje brykać, 

lecz gdy przyjdzie czas klasówki, 

nie da ściągać – tylko z główki, 

więc przedimki, dopełnienia 

nie robią już na nas wrażenia, 

a pisanie opowiadań 

to najlepsze z wszystkich zadań. 

*** 

O Historio Ukochana, 

przyswajamy Cię od rana. 

Pani Skotnicka dba zaś o to, 

by uczyć się Ciebie z ochotą. 

Daty, dowódcy i wydarzenia 

nie robią na nas żadnego wrażenia! 

*** 

Polityka, polskie prawo 

z Panią Bykowską idą żwawo. 

Rano, wieczór znów powtórka, 

gdyż nazajutrz kostką z biurka 

Pani Asia do nas rzuci 

i paragraf nam zanuci! 

*** 

Każdą mapę rozumiemy, 

gdyż po nocach je kujemy. 

Morza, lądy, strony nasze 

naucza nas Pan Tomaszek, 

przez co „gegrę” tak czujemy. 
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Krwinki, żyły i tętnice, 

nie są obce nam tablice. 

Pani Szkwarła wymagania wielkie stawia 

i zasadami do nas przemawia. 

Chemia, biologia to już nie tajemnice. 

*** 

Zoologia, botanika, genetyka, 

każdy uczeń wzrokiem swym nauki te przenika, 

gdyż Pani Domiter 

 biologię nam wykłada, 

więc nie znać tych definicji nikomu  nie wypada.   

***  

Fizyka, fizyka i informatyka, 

w tych dwóch przedmiotach każdy z nas pomyka. 

Pan Sowa –  nasza szkolna mądra głowa 

sekundę pomyśli 

i odpowiedź gotowa! 

*** 

Der, die, das każdemu znane, 

po niemiecku zapisane. 

Pani Gomółka nam wykłada, 

że niemiecki znać wypada, 

gdyż to przez świat wymagane. 

*** 

Pani Stelmach do życia nas przygotowuje, 

problemy uczniów rozwiązuje, 

aby osiągnąć w dorosłości 

wiele dzięki tej mądrości, 

drogę życia nam pokazuje. 
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Bezpieczeństwo ważna rzecz, 

z Panią Birtus już to wiesz! 

Czy w Europie, czy na świecie 

pierwszej pomocy udzieli Ci 

nawet dziecię. 

*** 

Na lekcji przyrody wszyscy siedzą radośni, 

choć muszą wiedzieć, ilu ludzi żyje w Bośni. 

Niektórych pytań każdy uczeń unika: 

Jaka jest długość równika? 

Która planeta najpierw – Mars czy Ziemia? 

Dlaczego pora roku się zmienia? 

Czy na pewno w Polsce Wisła płynie? 

Pani Urban nam powie: co, kiedy i w jakiej krainie. 

Pokaże wszystko w szkolnym atlasie, 

bo doskonale na tym zna się. 

*** 

Pan Mądry wszystkich muzyki uczy, 

choć większość z nas nie śpiewa, tylko buczy. 

Ćwiczymy ostro zwrotki i refreny, 

często się przy tym nieźle uśmiejemy! 

Wiadomo, muzyka to przedmiot wesoły, 

aż chce się nam wszystkim chodzić do szkoły! 

*** 

Pani Legutko, nauczycielka plastyki 

zaszczepia w nas artystyczne nawyki. 

Nowoczesną zajmuje się modą, 

myśli jej po różnych stylach wodzą. 

Pomysłami swymi uczniów inspiruje, 

każdą pracę plastyczną mistrzowsko namaluje! 
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WF to nasz przedmiot ulubiony, 

Pan Mirek, pan Gomółka i pani Mądry  

na zajęcia z nami zawsze są  gotowi. 

A my na WF-ie chętnie ćwiczymy 

i dobrze się przy tym bawimy! 

W siatkę, kosza, nogę gramy, 

niezły ubaw z tego mamy! 

*** 

Pani Gniewek zabiegana 

z gracją biegnie gdzieś od rana. 

Uczniów naszych wychowuje, 

moralności ich pilnuje, 

przez co jest tak szanowana. 

*** 

Z problemami szkolnymi się mierzy, 

chociaż czasami trudno w to uwierzyć. 

Pani Baran z magiczną swą mocą  

biegnie do uczniów, by służyć im pomocą. 

*** 

Czcigodni Księża nasi, 

Przedobra Pani Katechetko! 

Budujecie nas swymi sercami 

niejedną zaletą. 

Wasza dobroć dla uczniów 

naprawdę nas wzrusza. 

Dzięki Wam niejedna 

do Nieba dojdzie dusza. 
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Pani Przyborowska problemy  zawodowe rozwiązuje, 

szczególnie wtedy, gdy uczeń o przyszłości swej dyskutuje. 

Na każde pytanie  odpowiedź daje jasną, 

abyśmy w swym życiu wybrali drogę prostą. 

*** 

W najmłodszych klasach miłe Panie 

uczą dzieci z sercem i oddaniem. 

Dzięki nim każdy pierwszaczek 

narysuje kolorowy szlaczek. 

Poznaje losy Murzynka Bambo 

lub śledzi przygody psa Lampo. 

Uczy się kolejnych różnych literek, 

wie, że w dzienniku ma swój numerek. 

A gdy czasem dziecku coś nie wychodzi, 

Pani pociesza: „ Nie martw się, nic nie szkodzi”. 

*** 

Powiem Wam coś w tajemnicy, 

w ulubionej nam świetlicy 

Panie z dziećmi znów pracują, 

prace z nimi wykonują, 

nie ma lepszych w okolicy! 

*** 

Pani pielęgniarka - dziarska kobieta, 

bada uczniów, nie używa tableta! 

Gdy boli brzuszek albo głowa, 

pomóc nam wszystkim jest zawsze gotowa. 

Ranę opatrzy, tabletkę poda, 

tą lekarską pomocą energii nam doda! 
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Telefony, dokumenty, 

nikt z nas nie jest pominięty. 

Panie Sekretarki wciąż czuwają, 

danych od nas wymagają, 

byśmy ominęli urzędowe zakręty. 

*** 

Panie kucharki –  

w kuchni pichcą nam obiady przepyszne, 

a gdy piątek już przychodzi  

- naleśniczki, rybkę lub pierogi. 

Kotleciki, ziemniaczki i ogóreczki,  

chętnie jemy te wyśmienite przekąseczki! 

*** 

W szkole czysto jest i miło, 

by nam lepiej się uczyło. 

Drogie Panie i … Panowie sprzątający 

o porządek wciąż dbający, 

bez Was trudniej by nam było! 

*** 

Pan Stopek z lizakiem stoi, 

z nim nikt przez jezdnię przejść się nie boi! 

Czy świeci słońce, czy pada deszcz, 

zawsze przez drogę pomoże Ci przejść! 

Jak dzielny rycerz broni wejścia do szkoły, 

a przy tym jest kolorowy i wesoły. 
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W krainie kultury 

Książki, które warto przeczytać: 

Klasy 1-3: O sołtysie Salomonku i tęczy, Spisek zombie, Co jedzą czarownice? 

Podręcznik dla poszukiwaczy przygód i piratów 

Klasy 4-6: Klątwa dziewiątych urodzin, Bez piątej klepki, Tuczarnia motyli  

Czarownica piętro niżej 

Klasy 7-8: Saga Zmierzch ,  Małe Kobietki,  Okrutny książę, Harry Potter 
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Jesienna Playlista: 

Wings- Birdy 

Let Her Go- Passeneger 

Hold Back The River- James Bay 

Dog Days Are Over- Florence + The Machine 

Brooklyn Baby- Lana Del Rey 

Wlecome Home, Son- Radical Face 

Atumn Leaves- Ed Sheeran  

Riptide- Vance Joy 

Growing Up- Fiedlersk ft. Remme, Alicja  

Something Like Just This- The Chainsmokers, Coldplay 

The Night We Met- Lord Huron 
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Filmy warte uwagi: 

Zanim się pojawiłeś 

3 kroki od siebie 

W blasku nocy  

Harry Potter 

Czarny Młyn 

Misfit- Jestem M 

Ulica Strachów  

A star is born 

Gwiazd naszych wina 
 Jagoda Skotnicka VIII a 
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Poetycka jesień   

Julian Tuwim 

 Wspomnienie 

 

Mimozami jesień się zaczyna, 

złotawa, krucha i miła, 

To ty, to ty jesteś ta dziewczyna, 

która do mnie na ulicę wychodziła. 

 

Od twoich listów pachniało w sieni, 

gdym wracał zdyszany ze szkoły, 

a po ulicach w lekkiej jesieni 

fruwały za mną jasne anioły. 

Mimozami zwiędłość przypomina 

nieśmiertelnik żółty - październik. 

To ty, to ty, moja jedyna, 

przychodziłaś wieczorem do cukierni. 

Z przemodlenia, z przeomdlenia senny, 

w parku płakałem szeptanymi słowy. 

Księżyc z chmurek prześwitywał jesienny, 

od mimozy złotej majowy. 

 

Ach czułymi, przemiłymi snami 

zasypiałem z nim gasnącym o poranku,  

w snach dawnymi bawiąc się wiosnami, 

jak ta złota, jak ta wonna wiązanka. 
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POWSTANIE 
POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO 

   

 

GDY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU FRANCUSKI BARON PIERRE DE COUBERTIN INICJOWAŁ I 

TWORZYŁ MIĘDZYNARODOWY RUCH OLIMPIJSKI, POLSKA BYŁA WÓWCZAS POD ZABORAMI. NIE ZNACZY TO, 

ŻE POLACY NIE UPRAWIALI SPORTU – DZIAŁAŁY STOWARZYSZENIA I KLUBY – TAKŻE W KONTEKŚCIE 

MIĘDZYNARODOWYM. ZAINTERESOWANIE WZROSŁO WYRAŹNIE W OKRESIE IGRZYSK V OLIMPIADY W 

SZTOKHOLMIE 1912. W EKIPACH PAŃSTW ZABORCZYCH WYSTĄPIŁO KILKU POLSKICH SPORTOWCÓW, 

MANIFESTUJĄC SWOJĄ NARODOWĄ ODRĘBNOŚĆ.  

JUŻ W NIEPODLEGŁEJ, ALE JESZCZE WALCZĄCEJ O KSZTAŁT SWYCH GRANIC II RZECZPOSPOLITEJ, W KRĘGU 

DZIAŁACZY SPORTOWYCH ZACZĘTO DYSKUTOWAĆ O POWOŁANIU CENTRALI POLSKIEGO SPORTU I RUCHU 

OLIMPIJSKIEGO. W MARCU 1919 ROKU BELGIJSKI KOMITET OLIMPIJSKI ZAPROSIŁ POLSKĘ DO UDZIAŁU W 

IGRZYSKACH VII OLIMPIADY W ANTWERPII 1920. W KWIETNIU SEJM NAUCZYCIELSKI, W 

UCHWAŁACH DOTYCZĄCYCH USTROJU I PROGRAMU POLSKIEGO SZKOLNICTWA, PODKREŚLIŁ ZNACZENIE I 

MIEJSCE ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH W PROCESIE WYCHOWANIA MŁODEGO POKOLENIA.  A GDY NAD POLSKĄ PO 

123 LATACH NIEWOLI WSTAWAŁ ŚWIT WOLNOŚCI, POTRZEBĘ I ZNACZENIE UDZIAŁU WŁASNEJ REPREZENTACJI 

W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH PODNIÓSŁ WE WRZEŚNIU 1918 ROKU I ZJAZD ZRZESZEŃ SPORTOWYCH 

I GIMNASTYCZNYCH W WARSZAWIE. WSZYSTKO TO SPRZYJAŁO PRZYSPIESZENIU DZIAŁAŃ W KIERUNKU 

POWOŁANIA POLSKIEGO NARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO.   

12 PAŹDZIERNIKA 1919 ROKU, W SALCE KONFERENCYJNEJ HOTELU FRANCUSKIEGO W KRAKOWIE, POWOŁANO 

KOMITET UDZIAŁU POLSKI W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH. PROTEKTORAT NAD KOMITETEM OBJĄŁ NACZELNIK 

PAŃSTWA JÓZEF PIŁSUDSKI, POTWIERDZAJĄC SWOJE ZAINTERESOWANIE WYCHOWANIEM FIZYCZNYM I 

SPORTEM. 
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PKIO OD RAZU ROZPOCZĄŁ INTENSYWNE PRZYGOTOWANIA DO UDZIAŁU NASZEJ EKIPY W IGRZYSKACH 

ANTWERPIA 1920. POWOŁANO SPECJALNE WYDZIAŁY DLA KAŻDEJ DYSCYPLINY SPORTU, W SKŁAD KTÓRYCH 

WCHODZILI PRZEDSTAWICIELE KOMITETU, ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH ORAZ KLUBÓW I TOWARZYSTW 

SPORTOWYCH. 

   

Źródło: www.olimpijski.pl 
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