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Pewnego sierpniowego poranka w domu na obrzeżach Krakowa narodziła się 

dziewczynka – Maja. W sumie niczym nie wyróżniała się od innych dzieci w jej wieku, chociaż 

bardzo lubiła wodę. Gdy latem w ogródku rozkładała dmuchany basen, przesiadywała w nim 

całe dnie. Jej rodzice nie mogli tego nie zauważyć, dlatego też, gdy tylko poszła do szkoły, 

zapisali ją do szkółki pływania na pobliskim basenie. Mai pływanie bardzo się spodobało. 

Najbardziej lubiła wyjazdy na zawody, kiedy to mogła powymieniać się doświadczeniami 

i porozmawiać z zawodnikami z innych klubów. Dziewczynka miała dopiero siedem lat, a jej 

wyniki już zwiastowały początek kariery mistrzyni pływania. Zajmowała miejsca w samej 

czołówce.  Wielką radość sprawiało jej odbieranie medali i sama świadomość, że jest 

w czymś najlepsza.  

Mijał rok za rokiem, Maja nie przestawała ciężko trenować. Skończyła 10 lat i wtedy 

w jej życiu wszystko odwróciło się do góry nogami, ponieważ rodzice poinformowali ją 

o przeprowadzce do Warszawy. Dla 10 letniej dziewczynki, pływaczki, która nie mogła 

porzucić swojej pasji był to wielki szok. Można się domyślić, że jej pierwszym pytaniem było: 

a co z pływaniem? Rodzice powiedzieli, że już zapisali ją  do sportowej szkoły w Warszawie. 

Jednak to, że idzie do nowej klasy i musi porzucić wszystkie znajomości z Krakowa bardzo 

ja zasmuciło. Bała się, czy klasa ją zaakceptuje i co najważniejsze – jak tam się będzie pływać. 

Nadszedł dzień wyjazdu. Maja z rodzicami wprowadzili się do nowego domu, rodzicie 

załatwiali sprawy związana z pracą, a Maja, trochę niezadowolona, rozpakowywała swoje 

rzeczy. Następnego dnia miała pierwszy raz iść do nowej klasy. Wszyscy zmęczeni 

i podekscytowani przeprowadzką położyli się spać. Nazajutrz Maja obudziła się już o 5, 

ponieważ miała poranny trening. Bardzo się bała, jak będzie w nowej szkole, ale starała się 

być dobrej myśli. Rodzice podwieźli ją na basen przy szkole. Dziewczynka niepewnie 

nacisnęła klamkę od drzwi do basenowej szatni, w której już przebierały się dziewczyny z jej 

nowej klasy. Maja przedstawiła się, im, powiedziała, że właśnie się przyprowadziła i jest 

„nowa”. Na szczęście dziewczyny okazały się być bardzo miłe i otwarte. Opowiedziały jej 

o szkole, o nauczycielach i trenerze. Teraz wszyscy razem czekali na basenie na trenera, 

a kiedy przyszedł, oficjalnie przedstawił klasie Maję, po czym weszli do wody. Trener 
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podyktował pierwsze zadanie, Maja wystartowała. Starała się zrobić jak najlepsze wrażenie 

i zrobiła! Trenowała bardzo dużo i wytrwale, nigdy nie odpuszczała. W ciągu czterech lat 

klasa z dwudziestoosobowej zmieniła się w dziesięcioosobową. Nie było łatwo, a zostali tylko 

najlepsi. Dwa razy dziennie Maja musiała wchodzić do wody, aby przepłynąć wyznaczoną 

ilość kilometrów, po to, by kiedyś spełniło się jej największe marzenie – uczestnictwo 

w olimpiadzie.  

Zimą, gdy Maja była w II klasie liceum pojechała do Francji na Mistrzostwa Europy 

w pływaniu. Był to jej pierwszy wielki sukces, pojechała tam z dobrym nastawieniem 

i ogromną radością. Poszło jej  bardzo dobrze- zajęła pierwsze miejsce w stylu zmiennym, 

który był jej ulubionym. Radość i satysfakcja były wielkie, jednak już po paru dniach 

odpoczynku musiała wrócić do codziennych treningów. Nie wszystko jednak poszło po jej 

myśli, niestety doznała kontuzji. To był najgorszy czas w jej życiu. Nie pływała dwa miesiące, 

przez co totalnie opadała z sił. Była tak załamana, że miała wątpliwości, czy dalej trenować. 

Długie rozmowy z trenerem sprawiły, że nie zrezygnowała. Wróciła do treningów, a w ciągu 

miesiąca znów była w formie. Gdy tylko poczuła się już całkowicie na siłach trener 

zaproponował jej start w wielkiej, prawdziwej olimpiadzie. W tym momencie Maja poczuła 

się najszczęśliwszą kobietą na świecie. Tysiące „wypływanych” godzin, walka z własnymi 

słabościami, opłaciły się! Oczywiście propozycję przyjęła i pojechała na olimpiadę. Właśnie 

spełniało się jej życiowe marzenie. Lata treningu - a za pięć minut jeden start, na który 

czekała przez całe życie! Uroczyste wejście, barwy narodowe, które miała na stroju, kamery, 

które były nad jej głową, obok niej, najlepsi pływacy z całego świata oraz to, że jest 

pokazywana w telewizji wprawiły ją w waleczny nastrój. Płynęła, jak najlepiej umiała 

i wygrała ten wyścig!!! Gdy stanęła na podium, zabrzmiał hymn Polski i polały się łzy 

szczęścia. Nie tylko Mai ale i trenera, rodziców i całego klubu, który bardzo jej kibicował. 

Maja poczuła, że zrobiła to, co powinna, czuła się spełniona. A ta olimpiada na zawsze 

pozostanie w jej pamięci.  

 

Natalia Rapkiewicz, kl.VI c 
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Pewnego pięknego dnia na świat przyszła dziewczynka o imieniu Zuzia. Już od 

pierwszych dni życia kochała wodę. Gdy się kąpała, bardzo lubiła, jak się ją polewało wodą. 

Później jak była większa jeździła z rodzicami i dziadkami na basen. Z roku na rok doskonaliła 

swoje umiejętności. Kiedy poszła do pierwszej klasy, mama namówiła ją, aby zapisała się do 

sekcji pływackiej. Tam pod czujnym okiem trenera Piotrka rozwijała swoją pasję. Bardzo jej 

się to podobało i chciała pojechać w przyszłości na olimpiadę (było to jej marzeniem). 

Jako uczennica drugiej klasy pojechała pierwszy raz w życiu na zawody pływackie. 

Niestety zajęła ostatnie miejsce, ponieważ stres był silniejszy. Była bardzo smutna i zaczęła 

wątpić w to, że jej największe marzenie się spełni. Gdy przyjechała z zawodów, dziadkowie 

zapytali się, jak jej poszło. Dziewczyna rozpłakała się i pobiegła do swojego pokoju. Po chwili 

babcia przyszła do pokoju Zuzi, aby ją uspokoić.  

-Nic się nie stało następnym razem będzie lepiej –odpowiedziała zasmucona babcia.  

Nawet przegrana nie zniechęciła Zuzi do spełnienia marzenia. Przyszedł czas na następne 

zawody, ale i na tych nich zawodniczka nie była na podium. Zauważyła, że to bardzo ciężka 

praca. Była już w piątej klasie i postanowiła zmienić szkołę i pójść do Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego, pomimo to, że miała bardzo daleko. Treningi były bardzo intensywne i powoli 

zaczęła odnosić sukcesy. Na kolejnych zawodach zdobyła trzecie miejsce i wiedziała, że to ta 

szkoła i nowy trener spełnią jej marzenie. Po wielu latach intensywnych treningów dostała 

propozycję wyjazdu na olimpiadę. Tuż przed wyjazdem babcia, która bardzo kibicowała Zuzi 

zachorowała i trafiła do szpitala. Choroba babci bardzo wytrąciła Zuzię ze skupienia przed 

olimpiadą. Dziewczyna musiała zrezygnować ze swojego największego marzenia. Trenowała 

dalej, ale bała się, że taka okazja może się nie powtórzyć. Po chorobie babci i rezygnacji 

z wyjazdu Zuzia popadła w depresję. Była w bardzo ciężkim stanie i chciała popełnić 

samobójstwo. Lecz szybka reakcja bliskich oraz ratowników medycznych pozwoliła Zuzi dalej 

żyć. Po miesiącu Zuzia doszła całkiem do siebie. Babcia również. Zawodniczce udało się  

zakwalifikować na następną olimpiadę. Zuzia zaczęła wierzyć w siebie i w to, że tym razem na 

pewno jej marzenie się spełni.  
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Wszyscy bliscy Zuzi byli na olimpiadzie i bardzo mocno jej kibicowali. Zuzia nie była już 

zestresowana i prawdopodobnie dzięki temu zdobyła pierwsze miejsce na olimpiadzie. 

Poznała tam bardzo dużo dziewczyn, z którymi się zaprzyjaźniła.  

Moim zdaniem warto dążyć do spełnienia marzeń, nawet tych, w które nie wierzymy, 

że się spełnią. 

Sabina Tchórzewska, kl.VI c 
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Pojęcie „Fair play” po raz pierwszy zostało użyte przez Williama Szekspira  

w dramacie „Król Jan” w 1555 roku. J.F. Cooper w 1823 roku powiedział „fair play jest drogim 

kamieniem w koronie ludzkiej etyki”. M. Remy stwierdził, Że fair play jest to „lojalność 

w zawodach sportowych” (1969 rok). Rosjanie fair play nazywają „grą honorową”. „Słownik 

wyrazów obcych” określa fair play jako „uczciwą grę”, współubieganie się przy zachowaniu 

równych szans”. W. Kopaliński w „Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” 

podaje, Że jest to „honorowa, zgodna z zasadami, lojalna, uczciwa gra (zwłaszcza w sporcie); 

traktowanie bezstronne; sprawiedliwość”, a „Słownik języka polskiego” „zgodna z zasadami, 

uczciwa, honorowa, lojalna gra lub walka”. Czym jest, zatem fair play? Uczciwością? 

Szczerością? Lojalnością? Czy wyraża się tylko w poszanowaniu przeciwnika, przestrzeganiu 

reguł gry, honorowym podejściem do walki? Czy fair play to piękny gest, szlachetna postawa, 

panowanie nad złymi emocjami? Fair play zawiera się w tym wszystkim, ale należy wymienić 

tu także inne jego synonimy, jak: etyka, moralność, dżentelmeńskość, rycerskość. 

Definicja wyrażenia Fair play (z angielskiego sprawiedliwa gra) – norma wartości w sporcie 

Jest wyrazem postawy reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który 

należy osiągnąć za wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry 

i odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw 

sportowych. Sportowca przestrzegającego zasad fair play można poznać po godnym 

zachowaniu zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki. 

POSTĘPOWANIE FAIR PLAY. 

1. Pragnąć szczerze, aby przeciwnik walczył na zasadzie równych szans: 

– nie korzystać z okoliczności, które odbierają rywalowi w sposób przez niego niezawiniony, 

szansy zwycięstwa; 

– nie pozwolić, aby na rezultat spotkania w sposób istotny wpłynął defekt sprzętu 

lub kontuzja, które mogą być naprawione lub których ujemne skutki mogą być złagodzone; 

– starać się zmniejszyć ujemne skutki losu, której ofiarą padł przeciwnik. 

2. Być skrupulatnym do ostateczności w posługiwaniu się środkami zmierzającymi 

do osiągnięcia zwycięstwa: 
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– nie posługiwać się środkami, które chociaż nie są wyraźnie zabronione, niemniej nie 

przewidziane regulaminem i stwarzają oczywistą nierównowagę szans; 

– rezygnować dobrowolnie z pewnych korzyści jakie może przynieść zbyt ścisłe stosowanie 

przepisów; 

– przyjmować wszystkie nieprzychylne decyzje sędziów, ale też współpracować stale z sędzią 

i w pewnych przypadkach starać się taktownie i dyskretnie wpłynąć na zmianę takich decyzji, 

co do których jest się pewnym, Że niesłusznie kogoś faworyzują. 

Charakter fair play: 

- fair play może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. 

- gest fair-play może zaistnieć przed, w czasie, a nawet po zawodach. W zasadzie pożądane 

byłoby, aby postępowanie owo zdarzyło się przedtem zanim znany jest końcowy wynik 

zawodów. I tak się zresztą dzieje w rzeczywistości, ponieważ gest fair play w większości 

przypadków, może przyczynić się do zmiany wyników i właśnie, dlatego zasługuje na 

specjalne uznanie. Postępowanie to może nastąpić również po zakończeniu zawodów, np. 

jeśli pokonana drużyna weźmie w obronę sędziego. 

- zarówno zawodowiec, jak i amator może postępować fair. 

- poziom sportowy partnerów powinien być porównywalny. Jeżeli jeden z partnerów jest 

dużo silniejszy lub dużo słabszy, wartość moralna postępowania fair traci przykładowe 

znaczenie. 

- jeżeli bowiem przewaga jednego z partnerów jest zbyt wielka, może on sobie bez zbytniego 

ryzyka pozwolić na gest wobec słabszego. W przypadku, jeśli gestu dokona słabszy zawodnik, 

przyjdzie mu to jeszcze łatwiej, ponieważ jest przeświadczony o swojej niższości. 

- sportowiec, który zawsze przestrzega pisanych praw, może w pewnych okolicznościach być 

uznanym za postępującego fair. Przestrzeganie praw pisanych jest warunkiem niezbędnym, 

ale nie wystarczającym do uznania jako postępowanie fair. Dokładne podporządkowanie się 

regulaminowi jest, bowiem podstawowym obowiązkiem zawodnika. Fair play, pojęcie 

moralne, zawiera w sobie zarówno szacunek dla przeciwnika, jak i poszanowanie dla samego 

siebie. Wynika to, bowiem z konfrontacji moralnej z samym sobą w ramach konfrontacji 

z przeciwnikiem. Fair play jest postawą moralną, która nie tylko uszlachetnia sport, lecz 

warunkuje również jego dalsze istnienie w obliczu grożących mu niebezpieczeństw. Fair play 

to istota sportu. A jak się stosuje zasady fair play w codziennym życiu? Nasuwa się tu smutna 
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refleksja. Wobec fair play „skarbu współczesnego świata” uprawia się w rzeczywistości 

dziwną grę. 

Kryteria oceny fair play: 

1) Zawodnicy niekoniecznie muszą reprezentować wysoki poziom. W przeciwnym wypadku 

oznaczałoby to niesłusznie, Że tylko mistrzowie mogą postępować fair. Należy wziąć pod 

uwagę znaczenie zwycięstwa dla tych sportowców, którzy o nie walczą. Wola wygrania może  

się objawiać z jednakową intensywnością, niezależnie od reprezentowanego poziomu 

(lokalnego, narodowego, międzynarodowego). Wartość moralna postępowania fair 

pozostaje zawsze ta sama. 

2) Wartość przykładowa fair play w wykonaniu mistrza jest jednak większa z uwagi na jego 

prestiż. 

3) Fair play w wykonaniu zawodnika, który ostatecznie odniósł porażkę na mniejsze 

znaczenie, niż fair play zawodnika, który zwyciężył. 

4) Fair play wykonany w odniesieniu do zawodnika nielojalnego lub brutalnego ma większą 

wartość niż w odniesieniu do przeciwnika, który zachowuje się zupełnie poprawnie. Trzeba, 

bowiem mieć szczególnie mocny charakter, aby znieść wszystkie złośliwości ze strony 

przeciwnika i być jeszcze zdolnym do postępowania fair w odpowiednim momencie. Łatwiej 

zdobyć się na taki gest temu, kto ma poprawnego przeciwnika, stwarzającego przychylny 

klimat. 

5) Jednakowo należy oceniać fair play indywidualną i zespołową, w której partnerzy 

rozliczają się przed sobą. Postępując fair może on pociągnąć swoim przykładem innych 

członków zespołu. Przez współdziałanie każdy z członków drużyny może mieć dodatni wpływ 

na innych. Zawodnik w sporcie indywidualnym jest pozostawiony swemu losowi. 

6) Fair play w dyscyplinie, która ze względu na swój charakter zakłada kontakt, zetknięcie się 

przeciwników (boks, rugby, zapasy, piłka nożna, itp.), nie powinien być oceniany wyżej niż 

w dyscyplinie, w której zawodnicy zachowują między sobą dystans (tenis, narciarstwo, itp.). 

7) Wartość fair play ocenia się według tego, ile on „kosztował” jego autora. Jest to 

zasadnicze kryterium oceny. Uwzględnia ono wszystkie okoliczności rzeczowe  

i morale, którym towarzyszyła fair play lub były przesłanką do zajęcia takiej postawy. Fair 

play jest, więc sposobem bycia. Jest to poszanowanie dla samego siebie, które wyraża się 

przez: 
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– lojalność, poczucie sprawiedliwości i wspaniałomyślności; 

– szacunek i uznanie dla przeciwnika, niezależnie od tego, czy został zwycięzcą, czy 

pokonanym; 

– brak zamiaru demonstracyjnego chwalenia się swoim gestem fair play; 

– postawę pełną godności i zdecydowania, jeżeli przeciwnik lub publiczność wykraczają 

przeciwko fair play; 

– skromność w wypadku zwycięstwa i spokój w momencie porażki; 

– pełną świadomość, że przeciwnik jest przede wszystkim partnerem w grze,  

z którym łączy go koleżeństwo sportowe. 

 

Wiem, że oczekiwania są różne i dlatego staram się być fair do wszystkich. Proste, uczciwe 

zasady, szybkość i bezpieczeństwo od początku kojarzyły mi się z typowo sportowym 

działaniem, dlatego podkreślanie wagi tych wartości, także poza sportem, uważam za 

niezwykle wartościowe.  

 

Jakub Stanek, kl.VI c 
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Po wielu dniach ciężkich treningów i przygotowań, nadszedł długo oczekiwany dzień- 

Mistrzostwa Polski, na których wszyscy mieli walczyć o dwa trofea-  medale rzecz jasna, ale przede 

wszystkim, o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Na mistrzostwa jechałem z zimną głową, gotowy 

na wszystko! Początek nie rozpieszczał, ale dawał nadzieje, że forma jest i będzie zacięta walka. 

Pierwszego dnia udało mi się zakwalifikować do półfinału 200m grzbietem, w którym musiałem 

jednak uznać wyższość reszty stawki. W czasie sobotniej sesji, cała moja uwaga skupiła się 

na dystansie 200m zmiennym. Po morderczej walce zakwalifikowałem się do finału. Tego samego 

dnia płynąłem jeszcze 100m dowolnym i tu, ku mojemu zdziwieniu, gładko przebrnąłem przez 

kwalifikacje. W głowie kłębiło się mnóstwo myśli, jednak starałem się odrzucać te, które dawały 

chociaż cień wizji przegranej. Mnóstwo startów podczas wielu lat treningów nauczyło mnie, 

że najważniejsze, aby przebieg wyścigu i konkretny cel wypracować przed startem, jeszcze we 

własnej głowie. Potem już nie ma czasu na kalkulacje, jest tylko moc wydobywana tak naprawdę 

czasem niewiadomo zupełnie skąd. Jest adrenalina i są w głowie rozstrzygnięcia, o których się po 

prostu marzy. Nadszedł ostatni dzień i finał zmiennym i dowolnym. Niestety na 200m zmiennym 

byłem trzeci i nie zakwalifikowałem się na igrzyska. Pamiętam jak byłem w tamtym momencie 

oszołomiony i podłamany, nie mogłem zebrać myśli. W duchu powiedziałem do siebie, że będę 

analizował błędy później, może chciałem za bardzo, może nie jestem gotowy i nie udźwignąłem 

ciężaru, może to jeszcze za wcześnie? Doszedłem do siebie, uspokoiłem się i ze sportową złością 

ruszyłem na start ostatniej szansy - 100m dowolnym. Wyścig przebiegł zgodnie z oczekiwaniami. 

Od początku na prowadzenie wyszli faworyci - do których ja nie należałem. Ile sił w nogach i mocy 

w rękach goniłem uciekającą dwójkę. Dosłownie na ostatnich metrach udało mi się ich dopaść 

i rzutem ręki na ścianę zdobyć srebro. Mojej radości nie da się opisać - otwierał się przede mną nowy 

rozdział w życiu! Po zakończeniu imprezy z trenerem układaliśmy cały plan treningowy pod olimpijski 
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start. To była walka ze swoimi granicami, dziesiątki godzin treningów, setki przepłyniętych 

kilometrów, mnóstwo poświęcenia aż do dnia wylotu do Pekinu. 

 Nadszedł długo wyczekiwany dzień, w którym razem z całą reprezentacją wylecieliśmy 

na najważniejszą w życiu każdego sportowca imprezę- Igrzyska Olimpijskie. Po przylocie przywitali 

nas organizatorzy i zakwaterowali w hotelu, który był częścią wioski olimpijskiej. Nasze apartamenty 

były naprawdę luksusowe, ale mnie urzekła zwykła, a jednak niezwykła mała rzeczka przepływająca 

przez wioskę. Była ona cudnie udekorowana, a ryby pływające w niej dodawały jej magii i blasku 

mieniąc się na miliony kolorów.  

 W trakcie ceremonii otwarcia igrzysk byłem flagowym naszej reprezentacji. Było to dla mnie 

wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Krocząc dumnie z flagą wśród reprezentacji innych krajów 

i kontynentów czułem, że ten moment jest rzeczywiście wyjątkowy, zapominamy o różnicach, 

sporach, a świat na tą jedną mała chwilę staje się jednością. Ceremonia w moich oczach była jak 

barwna opowieść o naszej planecie. Aż nadszedł czas na prezentację 200 ekip. Na stadion wychodziły 

po kolei wszystkie reprezentacje biorące udział w igrzyskach w od Grecji zaczynając, na Brazylii 

kończąc. Wśród chorążych niosących flagi były takie sławy jak Rafael Nadal, czy Michael Phelps. 

Na końcu zapłonął olimpijski ogień i wtedy poczułem, że jestem we właściwym miejscu, tu i teraz 

gotowy. Wiedziałem też, że bez względu na rozstrzygnięcia to uczucie  pozostanie ze mną na zawsze. 

 Starty rozpocząłem dopiero po tygodniu od rozpoczęcia igrzysk. Przez kwalifikacje udało mi 

się przejść bez większych problemów, lecz wiedziałem, że dopiero w półfinale zacznie się prawdziwa 

olimpijska rywalizacja. Nie myliłem się, po raz pierwszy w życiu czułem taką magie emocji - 

towarzyszyła ona chyba wszystkim uczestniczącym w tej imprezie. Po zaciętej walce udało mi się 

zakwalifikować do finału. Nie chodziło mi jednak tylko o osiągnięcie imponujących rezultatów - tego 

pragnie każdy sportowiec. Chciałem prawdziwego sprawdzianu swoich aktualnych możliwości i tego, 

jak mój organizm zareagował na wiele tygodni morderczych przygotowań.  
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Nie potrafiłem przewidzieć, czy forma pozwoli na tak szybkie ściganie, jakiego oczekuje od siebie 

młody finalista igrzysk. To właśnie fakt, że byłem młody i nikomu nieznany dawał mi pewnego rodzaju 

przewagę. Moje wejście do finału traktowano jako zwykły przypadek, ale ja chciałem pokazać swoja 

wartość. Od początku dystansu wystrzeliłem jak z armaty, przez krótką chwile nawet prowadziłem, 

ale po zaciętym finiszu zakończyłem na piątym miejscu. Wtedy kłębiła się w głowie radość ale i 

smutek, szczęście ale i rozczarowanie. Nie wiedziałem, ze człowiek jest zdolny w sekundzie przejść 

przez te wszystkie stany emocji. Teraz z perspektywy lat, doświadczenia i dojrzałości myślę o tym  

wyścigu jako początku mojej wielkiej przygody z pływaniem.  

Jakub Gościński, kl.VI c 
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