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Olimpiada Pomysłów z Klasą.
Blisko 300 osób z 42 szkół z
całego kraju pokazało w śro-

dę w Warszawie swoje pomysły na
atrakcyjne lekcje WF. Ci, którzy od-
wiedzili w tym dniu halę Arena Ur-
synów, poznali nowatorskie gry, m.in.
Piłko-Sumo, Szmat Ball, Cheat-Hop.
Aktywności sportowych było znacz-
nie więcej: pomysłowe ćwiczenia,
gry, rozgrzewki, tańce. Przede
wszystkim chodziło o świetną zaba-
wę. Uczniowie i uczennice skutecz-
nie zarazili dobrą energią znanych
sportowców – wśród nich olimpij-
czyka Roberta Korzeniowskiego, pił-
karza ręcznego Piotra Masłowskie-
go, brązowego medalistę MŚ w Ka-
tarze, dziennikarzy „Wyborczej” i
portalu Sport.pl. – To, co tutaj się dzie-
je, ta rzesza roześmianych dziecia-
ków i nauczycieli z pasją, to dowód,
że marzenia się spełniają. Udało nam
się rozruszać młodzież – powiedzia-
ła Alicja Pacewicz, wiceprezes Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. Od
2013 roku w programie „WF z Klasą”
wzięło udział blisko 3000 szkół. Ta
misja trwa – 15 czerwca rusza reje-
stracja do III edycji pod hasłem
„Przewrót na WF-ie”. �

AleksANdrA sAczuk

WFlandiatoniewielkakrainaukry-
ta na mapie Polski. Jeszcze nie-
dawno panowała tutaj szarość i
ogromna pustka. Każdy pędził do
pracy, szkoły. Niby w tłumie, a tak
naprawdę w samotności, bez
uśmiechu.Ludziezamknięciwso-
bieskupialisięnaswoimbólu.Do-
skwierał wszystkim, tylko atako-
wał inne miejsca – ból pleców, no-
gi,brzucha,pękającazbólugłowa.
Lekarze bezskutecznieprześciga-
lisięwdiagnozach.Byćmożeuda-
łoby się im odnieść sukces, gdyby
wspólnieszukaliprzyczynchorób
–zamiastwspółpracować,ciągleze
sobą rywalizowali.

Skąd ten smutek?
Rywalizacjadominowałarównież
nazajęciachsportowych,któreod-
bywały się w szkołach i tylko tam,
bodorośli,rodziceidziadkowiezre-
zygnowali z jakiejkolwiek aktyw-
ności. Ból, brak czasu i zmęczenie
były ich wymówką. Może dlatego
zamiłowania do sportu nie miały
także dzieci. – Przecież to rodzice
sąwzorem,anawykikształtujesię
w domu – tłumaczy pani psycho-
log, wcześniejniesłuchana, dzisiaj
ceniony ekspert w WFlandii.

Najmłodszych ból jeszcze nie
dopadł, ale ich dzieciństwu towa-
rzyszyła wielka nuda. – Pamiętam

to uczucie ciężkości, zmęczenia. Nic
mi się nie chciało – opowiada młoda
dziewczyna. Jej historia brzmi nie-
prawdopodobnie, bo to na oko wy-
sportowana, tętniąca energią postać.
– Nie chodzi tylko o zadyszkę, którą
miałampowejściunaIIIpiętro.Jeszcze
straszniejszy był ciągły niepokój – dzi-
siajwiem,żetobyłstres.Alejużgodzi-
siajwybiegałam–śmiejesiędziewczyna.

– ZMIANA – słyszy się, spacerując
obecniepoWFlandii.TozasługaKrzy-
sia, który zobaczył plakat wiszący w
szkole. Zatrzymał się przed nim za-
chwycony kolorami. Na plakacie był
napis: „Znajdź sport dla siebie”. Nie
wiedziałdokońca,cotoznaczy.Aleje-
żeli sport miał sprawić, że w szarej,

mrocznej WFlandii pojawią się kolo-
ry, to musiał spróbować – relacjonuje
nauczycielkaWF,doktórejKrzyśprzy-
biegłzeswoimpomysłem.–Czymisię
chciało?Nie,bobyłamzmęczonaiobo-
lałajakwszyscy,alewiedziałam,żecoś
trzeba zmienić – opowiada nauczy-
cielka. –Każda zmiana wymaga chęci,
pracy i motywacji – ja usłyszałam głos
małego Krzysia.

Równo rok temu w WFlandii zo-
stała zorganizowana Olimpiada Po-
mysłów. Wtedy okazało się, że w każ-
dymuczniuinauczycieludrzemiepo-
tencjał. To w ich głowach zrodziły się
tysiące pomysłów na ciekawe lekcje
WF–u, atrakcyjne dyscypliny. – Naj-
bardziej podobała mi się joga – opo-

wiada nastoletnia uczennica – bo zo-
baczyłam,żemojeciałojestsilneiroz-
ciągnięte, a moja głowa spokojniejsza.
–Zumba–wykrzykujechłopiec–strasz-
niesięśmialiśmyzchłopakami,boprze-
cież to takie niemęskie, a później czu-
liśmy wszystkiemięśnie, jak po siłow-
ni. Tak – dodaje – jak po siłowni, bo w
WFlandiinaprzestrzeniostatniegoro-
kupowstałysiłownieplenerowe,ścież-
kirowerowe,basen,boiska.–Terazjest
unaskolorowojaknaplakacie–uśmie-
cha się zadowolony Krzyś, łapiąc ma-
mę za rękę. On odjeżdża na hulajno-
dze, mama biegnie obok. Razem.

W poszukiwaniu recepty
na sukces
OlimpiadaPomysłówbyławielkimpo-
czątkiem zmian. – Na początku doko-
naliśmy przewrotu na WF-ie, teraz
zmieniła się cała WFlandia – opowia-
da dyrektor szkoły podczas jej co-
dziennego marszu do pracy [uprawia
nordic walking przyp. red.]. – Nikogo
doniczegoniezmuszaliśmy–anidzie-
ciaków, ani dorosłych. Każdy wybrał
cośdlasiebie–sport,którysprawiamu
przyjemność,wktórymczujesięmoc-
ny. W moich rozmowach z mieszkań-
cami powtarzają się słowa: „siła”, „po-
stęp”, „przekraczanie granic”, „współ-
praca”. Ból, zmęczenie, samotność
– nikt tego już nie pamięta. Zadowole-
ni patrzą z energią w przyszłość i na
rozwieszone w krainie transparenty:
„Sport receptą na sukces”.�

WIELKIPRZEWRÓT
u – Prawdziwa rewolucja. Tak, jakbyśmy wspólnie zrobili fikołka, a wraz z tym przewrotem

zmieniło się wszystko. Nasz świat nagle nabrał kolorów – o zmianie w WFlandii opowiada
z błyskiem w oczach jej mieszkanka

aKcJa eduKacyJna

Wszystko o nas
znajdziecie na

wfzklasa.pl
i wfzklasa.sport.pl
Piszcie do nas na

wf@ceo.org.pl

Olimpiada pOmysłów na wF z klasą

W jednej ze szkół na zajęciach z języka polskiego uczniowie mieli za zadanie
napisać wiersz zatytułowany „WF z Klasą”. Oto fragment zwycięskiego
utworu Klaudii Kiełb, uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej im. Janka
Zawiszy w Przedborzu:

Od niedawna WF z klasą opanował szkołę naszą.
Dzieci cieszą się i śmieją, wszystko dobrze rozumieją.
Wszyscy tu zasadę znamy: nudzie złapać się nie damy!
Dzieci tu kondycję mają, ćwiczą, skaczą i biegają.
A ćwiczenia? To rzecz święta, każda buzia uśmiechnięta.
Na rozgrzewkę są podskoki, skłony na dół i na boki.
Jest tu bardzo wiele tego, co dzień mamy coś innego.
Czy pogoda jest czy słota, ćwiczyć zawsze jest ochota.
Po ćwiczeniach w siatkę gramy, długie mecze rozgrywamy.
Jednak zabaw jest tu dużo, nigdy one nas nie nużą.
No i by mieć dużo siły, jemy wszyscy witaminy.
Witaminy – samo zdrowie, teraz każdy z nas to powie…

Poetyczny WF z Klasą


