
 
 
 
 
 
 
 

Olimpiada „Pro Memoria”  
Łambinowice, 29–30 maja 2012 r. 

 
 
Olimpiada „Pro Memoria” to interdyscyplinarne przedsięwzięcie, zorgani-

zowane wspólnie przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowi-
cach-Opolu i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji (dalej: GOKSiR)  
w Łambinowicach. Patronat honorowy sprawowała nad nim Halina Bilik – 
Opolski Kurator Oświaty. Celem projektu było zainteresowanie jego uczest-
ników historią sportu w okresie II wojny światowej, zwłaszcza jego znacze-
niem w Ŝyciu ludzi pozbawionych wolności oraz rozbudzenie aktywności 
sportowej wśród młodzieŜy gminy Łambinowice. Okazję ku temu stworzyły 
dwa waŜne wydarzenia sportowe o globalnym zasięgu, jakimi były Mistrzo-
stwa Europy w Piłce NoŜnej Euro 2012 i Letnie Igrzyska Olimpijskie w Lon-
dynie. 

Główne wydarzenie poprzedził cykl lekcji muzealnych pt. „Sport w obo-
zach polskich jeńców wojennych w latach II wojny światowej”, które odbywa-
ły się w muzeum oraz okolicznych szkołach. Stanowiły one wprowadzenie do 
mało znanej tematyki, jaką jest sport w obozach jenieckich i jednocześnie za-
chętę do uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu. Do udziału w olimpiadzie 
zostało zgłoszonych pięć dziesięcioosobowych druŜyn, które reprezentowały 
szkoły podstawowe: w Bielicach, Jasienicy Dolnej, Lasocicach, Łambinowicach 
i Mańkowicach. W dniach 29 i 30 maja wzięły one udział w Olimpiadzie „Pro 
Memoria”, w ramach której przypomnieliśmy o znaczeniu idei olimpijskiej, 
jaką dwukrotnie przywołali polscy jeńcy w obozach podczas II wojny. DruŜy-
ny uczestniczyły w dwudniowych zmaganiach. Pierwszego dnia w siedzibie 
muzeum w Łambinowicach odbyła się część historyczna olimpiady, w której 
wzięły udział wszystkie reprezentacje. Spotkanie otworzyła dr Anna Wickie-
wicz, p.o. kierownika Działu Oświatowo-Wystawienniczego, która przedsta-
wiła cel oraz program wydarzenia. W dalszej części odbyły się projekcje fil-
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mów, w tym m.in.: Olimpiada 40’ w reŜ. Andrzeja Kotkowskiego oraz warsz-
taty poprowadzone przez pracowników muzeum – Bartosza Bezpałko oraz 
Andrzeja Prajela. Przedstawili oni, jaką rolę odgrywał sport w Ŝyciu ludzi po-
zbawionych wolności. Ta część zakończyła się turniejem wiedzy.  

Następnego dnia, na miejscowym „Orliku 2012”, młodzi ludzie uczestniczyli 
w zmaganiach sportowych, zorganizowanych przez pracowników GOKSiR. 
DruŜyny rywalizowały w skoku z miejsca, sztafecie 4×100 m, pchnięciu kulą, 
biegu na 50 m oraz zawodach piłki noŜnej. Wykaz dyscyplin sportowych zna-
my ze wspomnień jeńców wojennych, którzy uczestniczyli lub byli świadkami 
rozgrywek na wzór olimpiad. Organizowano je dwukrotnie w 1940 i 1944 r. 
(oficjalnie igrzyska nie mogły się odbyć ze względu na toczące się działania 
wojenne). Wydarzenie miało uroczystą oprawę, wzorowaną na ceremoniale 
olimpijskim.  

Finał Olimpiady „Pro Memoria”, poprowadzony przez panią Jolantę Mie-
rzyńską, dyrektor GOKSiR, zakończyło uhonorowanie pamiątkowymi meda-
lami reprezentantów trzech najlepszych druŜyn oraz wręczenie dyplomów za 
udział wszystkim uczestnikom. Na ręce opiekunów druŜyn organizatorzy 
przekazali nagrody dla zwycięskich szkół. W wyniku klasyfikacji końcowej, 
na którą złoŜyły się punkty uzyskane w turnieju wiedzy i zawodach sporto-
wych, I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa (dalej: PSP) w Łambino-
wicach, na miejscu II uplasowała się PSP i Gimnazjum w Lasocicach, a miej-
sce III uzyskała PSP w Jasienicy Dolnej. Na koniec głos zabrał Tomasz Kar-
piński, wójt Gminy Łambinowice, który podkreślił znaczenie idei łączenia 
kultury sportu z kulturą pamięci dla młodych mieszkańców środowiska i wy-
raził nadzieję na jej kontynuowanie w przyszłości.  

Nasza nowatorska próba połączenia historii z aktywnością sportową spo-
tkała się z ciepłym przyjęciem nauczycieli i, co najwaŜniejsze, jej uczestni-
ków, a zawody sportowe wzbudziły wiele emocji równieŜ wśród obserwatorów 
i kibiców. 

 
Bartosz Bezpałko 
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