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razem mOżemy zDziałaĆ WiĘcej  
– O zWiązku SpOrtu ze Sztuką
andrzej kraśnicki 
prezes polskiego komitetu Olimpijskiego 

Igrzyska olimpijskie zawsze dostarczały niezwykłych emocji 
i przeżyć zarówno sportowcom, jak i kibicom z całego świa-
ta. Jednak misja ruchu olimpijskiego zapoczątkowanego 
przez twórcę nowożytnych igrzysk olimpijskich – Pierre’a de  
Coubertin – jest o wiele szersza, a wszelkie działania na styku 
dziedzin sportu i sztuki stanowią jej niezwykle ważną część. 

Pierre de Coubertin dostrzegał, że sport jest nośnikiem 
wartości, które składają się na spójną filozofię życia i nazwał ją 
olimpizmem, podając w ten sposób źródło samej idei igrzysk. 
Dzięki swojej naturze, sport jest sposobem na upowszech- 
nianie uniwersalnych wartości i zachowań. Przyjaźń, fair play, 
tolerancja i solidarność czy dążenie do doskonałości łączą lu-
dzi z całego świata bez względu na szerokość geograficzną, 
kulturę bądź wyznanie. Podkreślając humanistyczne warto-
ści sportu, Coubertin stworzył współczesne ramy dla staro-
żytnej idei, z której wyrastają igrzyska – greckiej kalokagathii, 
będącej połączeniem piękna (kalos) i dobra (kagathos). 

Grecy uważali związek physis z  duchową naturą czło- 
wieka za nierozerwalny i  konieczny dla harmonijnego roz-
woju jednostki, współcześnie zaś trudno wyobrazić sobie 
igrzyska olimpijskie w oderwaniu od świata kultury i sztuki. 
Wszakże igrzyska to nie tylko współzawodnictwo sportowe, 
ale i „wizualna uczta” dla kibiców z całego świata. Dlatego sta-
le rosnąca popularność przedsięwzięcia, jak i ponadczasowe, 
humanistyczne przesłanie, przyciągają uwagę artystów i pro-
wokują do artystycznego wysiłku, konsekwentnie umacnia-
jąc tym samym związek sportu olimpijskiego ze sztuką.

Wybitnym grafikiem był zresztą sam Pierre de Coubertin, 
który niesiony emocjami igrzysk w  Sztokholmie w  1912 roku 
zaprojektował jeden z najbardziej znanych symboli na świecie – 
pięć kolorowych, splecionych ze sobą okręgów symbolizujących 
zjednoczenie wszystkich narodów na pięciu kontynentach. Już 
wtedy zdawał sobie sprawę, że idea olimpijska wymaga przemy-
ślanej oprawy graficznej, która ułatwi każdemu identyfikowanie 

tOgether We can achieve mOre – On  
the cOnnectiOn betWeen SpOrt anD art
andrzej kraśnicki 
president of the polish Olympic committee

The Olympic Games have always aroused incredible excite-
ment and provided fantastic experiences to athletes and 
spectators from all over the world. However, the mission of 
the Olympic Movement, as laid down by the father of the 
modern Olympic Games, Pierre de Coubertin, is much broa- 
der than that, and those activities where sport meets art con-
stitute an exceptionally important part of it.

De Coubertin recognized that sport represented and 
promoted a coherent set of values comprising a consistent 
philosophy of life. He named this philosophy Olympism, 
thereby establishing it as the founding concept of the Games. 
Sport is a  vehicle for promoting universal values and con-
duct by its very nature. Friendship, fair play, tolerance, solida- 
rity and striving for perfection bring people from all over the 
world together, regardless of differences in geography, cul-
ture or faith. By emphasizing the humanistic values of sport, 
de Coubertin created a contemporary setting for the ancient 
Greek ideal of kalos kagathos (literally: beautiful + virtuous).

The ancient Greeks considered the link between physis 
and spirituality inextricable and indispensable to an individ- 
ual’s harmonic development. It would therefore be difficult to 
imagine the Olympic Games detached from art and culture. 
Indeed, the Games are not only a sports contest, but a “visual 
feast” for viewers all over the world. This explains why the 
ever increasing popularity of the event, and the timeless, 
humanist message it conveys, continue to attract the atten-
tion of artists and inspire their works, thereby consistently 
strengthening the link between Olympic sport and art.

De Coubertin was an outstanding graphic artist himself. 
The spirit of the Stockholm Games in 1912 inspired him to de-
sign one of the best known symbols in the world – the five inter- 
locking colored rings that symbolize the unity of all the na-
tions of the world’s five continents. Even then, he realized that 
the Olympic ideal required a carefully thought out ideogram 
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się z jej uniwersalnym przesłaniem i zapewni – jak dziś to określa-
my – zasięg globalny.

Pierwszym użytym w tym celu nośnikiem stał się właśnie 
plakat, który narodził się niewiele wcześniej niż nowożytne 
igrzyska i na stałe się z nimi związał. Oczywiście, z biegiem lat 
ikonografia igrzysk oraz środki wyrazu niezwykle się rozwinę-
ły, choć pewnie tak by się nie stało, gdyby nie zaangażowanie 
i  wkład czołowych artystów każdej epoki, którzy nie mogąc 
oprzeć się pięknu olimpijskich ideałów zawsze chętnie się 
z nimi mierzyli, filtrując je przez właściwy dla siebie kontekst 
kulturowy.

Podobnie działo się w Polsce, od momentu powołania 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w  1919 roku ruch olim-
pijski bardzo szybko nabierał coraz większego, społecznego 
znaczenia. Polakom związek sztuki ze sportem od początku 
wydawał się naturalny i  oczywisty. Przekonują o  tym suk-
cesy rodaków w  Olimpijskich Konkursach Sztuki i  Literatu-
ry, będących w  programie igrzysk od 1912 do 1948 roku. 
Łącznie zdobyliśmy w nich osiem medali olimpijskich, z któ-
rych pierwszy dla Polski zdobył wybitny poeta i dziennikarz  
Kazimierz Wierzyński za tomik wierszy Laur olimpijski. Mia-
ło to miejsce w czasie Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie 
(1928), podczas których pierwsze olimpijskie złoto dla Polski 
(w rzucie dyskiem) wywalczyła Halina Konopacka. Ta zbież-
ność potwierdza już wtedy istniejący, silny związek polskiego 
sportu ze sztuką oraz wysoki poziom obydwu.

Warto pamiętać, iż również wybitni polscy olimpijczy-
cy zdradzali talenty artystyczne i  umiłowanie dla sztuki. Dla 
przykładu, wspomniana Konopacka malowała obrazy, pisa-
ła wiersze i rzeźbiła, Bronisław Czech malował na szkle, Jerzy  
Skolimowski był autorem wielu plakatów sportowych, a Woj-
ciech Zabłocki był uznanym architektem.

PKOl od początku starał się umacniać więź sportu z kultu-
rą poprzez organizowanie Krajowych Olimpijskich Konkursów 
Sztuki (1928-2004), a od 1969 do dziś przyznaje nagrodę Waw-
rzyn Olimpijski, która wręczana jest twórcom z różnych dziedzin. 

Wei Xu 
china 
przekazując ducha olimpizmu  
passing the Olympic Spirit
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that would be readily identifiable with its universal message 
and ensure what we would today describe as a global reach.

The first medium for spreading the Olympic ideal was 
the poster. This came into being shortly before the modern 
Games and has been associated with them ever since. The 
iconography of the Games and the means through which it is 
expressed have clearly changed beyond recognition over the 
years. This could obviously not have happened without the 
contribution and commitment of the foremost artists of every 
era, who have found the beauty of Olympic ideals irresistible 
and have always been eager to tackle this theme, all the while 
filtering it through the lens of their own cultural background.

Poland has witnessed the same thing. The Olympic 
Movement soon came to acquire considerable cultural 
significance after the establishment of the Polish Olympic 
Committee in 1919. Poles found the association between art 
and sport natural and obvious from the outset. The triumphs of 
our compatriots in the Olympic Art and Literature Competition, 
held from 1912 to 1948, bear eloquent testimony to this.

Altogether we won eight medals in these competi-
tions. The first was awarded to the outstanding poet and 
journalist Kazimierz Wierzyński for a volume of verse entit- 
led Laur olimpijski [Olympic Laurel] at the Games of the  
IX Olympiad in Amsterdam (1928). These were the Games 
in which Halina Konopacka won Poland’s first Olympic gold 
medal (for the discus throw). This confluence, which had al-
ready existed, affirmed the high caliber of Polish sport and 
art, and evidenced the strong association between them.

It should be borne in mind that Polish Olympians 
have also shown themselves to be art lovers and have even 
demonstrated artistic talent themselves, e.g. Konopacka 
painted, sculpted and wrote verse, Bronisław Czech painted 
on glass, Jerzy Skolimowski created numerous sports post-
ers, and Wojciech Zabłocki was a celebrated architect.

The National Olympic Committee (NOC) of Poland has 
always endeavored to strengthen the ties between sport and 

alekSanDer WalijeWSki 
pOlanD 

100 lat polskiego komitetu Olimpijskiego 
the 100th anniversary of the polish Olympic committee
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Wśród wyróżnionych są m. in. Jerzy Hryniewiecki (budownictwo 
sportowe), Maciej Urbaniec i  Karol Śliwka (plakaty sportowe), 
Krzysztof Penderecki i  Wojciech Kilar (muzyka), Adam Myjak 
i Igor Mitoraj (rzeźba), Mieczysław Świderski i Leszek Fidusiewicz 
(fotografia), Tadeusz Różewicz i  Krzysztof Zuchora (poezja), 
Tadeusz Olszański i Maria Rotkiewicz (literatura).

W  niniejszym katalogu prezentujemy finałową selekcję 
prac nadesłanych na Międzynarodowy Konkurs Plakatu z oka-
zji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który uświetnił 
obchody. Konkurs spotkał się z imponującym odzewem arty-
stów z całego świata. Spośród 516 prac ponad 100 nadesłano 
z zagranicy. Zwieńczeniem projektu była pokonkursowa wy-
stawa, która zagościła w Centrum Olimpijskim oraz Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie, a także w Europarlamencie 
w Brukseli, zaś w roku 2020 była prezentowana kolejno w Cen-
tralnych Ośrodkach Sportu w całym kraju. 

Takie inicjatywy i  działania utwierdzają w  przekonaniu, 
że przywoływanie i promowanie wartości olimpijskich ma nie-
gasnące znaczenie, gdyż nadal pozostają one aktualne, pobu-
dzają wyobraźnię artystyczną oraz skłaniają do intelektualnej 
refleksji. Jednak konkurs nie odbiłby się podobnym echem 
w  środowiskach artystycznych bez wsparcia znakomitych 
partnerów projektu: Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie 
oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Międzyna-
rodowego Biennale Plakatu w Warszawie, którym chciałbym 
w tym miejscu serdecznie podziękować.

Uzupełnieniem katalogu do pokonkursowej wys- 
tawy jest przedstawienie polskiego plakatu olimpijskie-
go, całość zaś została opatrzona tekstami, powstałymi we 
współpracy z  Uniwersytetem Artystycznym w  Poznaniu 
oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie. Zacieśnianie więzów 
ze środowiskami artystycznymi i uniwersyteckimi poprzez 
kooperację przy takich projektach jest dla PKOl bardzo 
istotne. To okazja, by wzajemnie się poznawać, inspirować 
i  jednoczyć wokół uniwersalnych idei wpisanych w  pięć 
kół olimpijskich. Razem możemy zdziałać więcej – dla 
sportu, sztuki i społeczeństwa.

culture by holding national Olympic art competitions (1928-
-2004), and since 1969, through the Olympic Laurel award 
distinguishing artists in various disciplines. Recipients include 
Jerzy Hryniewiecki (sports construction), Maciej Urbaniec 
and Karol Śliwka (sports posters), Krzysztof Penderecki and 
Wojciech Kilar (music), Adam Myjak and Igor Mitoraj (sculpture), 
Mieczysław Świderski and Leszek Fidusiewicz (photography)
Tadeusz Różewicz and Krzysztof Zuchora (poetry), and Tadeusz 
Olszański and Maria Rotkiewicz (literature). 

This catalog presents the final selection of entries to the 
International Poster Competition, which graced the recent 
celebrations to mark the centenary of the Polish Olympic 
Committee. The Competition was met with an impressive 
response from artists all over the world. More than 100 of 
the 516 entries came from abroad. The event culminated 
in an exhibition held afterwards at the Olympic Center and 
the Royal Łazienki Museum in Warsaw, and the European 
Parliament in Brussels. The exhibition was also held at 
National Sports Centers around the country in 2020.

These initiatives and activities can only strengthen us 
in our conviction of the everlasting importance of calling on 
and promoting Olympic values. These values remain relevant, 
stimulate the artistic imagination, and inspire intellectual 
reflection. I would like to take this opportunity to thank our 
distinguished partners – the Academy of Fine Arts in Warsaw, 
the Association of Polish Graphic Designers (STGU), and the 
International Poster Biennale in Warsaw – without whom 
the competition would not have made the same impact in 
artistic circles.

The presentation of the Polish Olympic poster is an 
addendum to the post-Competition exhibition. The entire 
catalog has been provided with text courtesy of the University 
of the Arts, Poznań, and the Poster Museum at Wilanów. It is 
vital that the Polish Olympic Committee strengthen its ties to 
artistic and academic circles by working with them on pro-
jects like this. This is an opportunity to come to know and 
inspire each other and to come together around the universal 
ideals inscribed in the five Olympic rings. Together we can 
achieve more – for sport, art and society.

 s p i s  t r e ś c i  /  co n t e n ts
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agata aDaSzek 
pOlanD
Olimpijczyk / the Olympian

takie inicjatyWy i Działania 
utWierDzają W przekOnaniu, 
że przyWOłyWanie 
i prOmOWanie WartOŚci 
OlimpijSkich ma niegaSnące 
znaczenie, gDyż naDal 
pOzOStają One aktualne, 
pObuDzają WyObraźniĘ 
artyStyczną Oraz Skłaniają 
DO intelektualnej reflekSji. 

theSe initiativeS anD 
activitieS can Only 
Strengthen uS in Our 
cOnvictiOn Of the everlaSting 
impOrtance Of calling On anD 
prOmOting Olympic valueS. 
theSe valueS remain relevant, 
Stimulate the artiStic 
imaginatiOn, anD inSpire 
intellectual reflectiOn.
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kultura fizyczna plakatu
dr max Skorwider 
uniwersytet artystyczny w poznaniu 

Sport jest obecny na plakacie od samego początku tej dyscyp- 
liny sztuki. Wiele projektów pokazuje ducha rywalizacji, ideały 
olimpizmu, zachęca do udziału w  imprezach sportowych, czy 
promuje zdrowy tryb życia i  aktywność fizyczną. Przykładów 
jest tak dużo, że w 2002 roku Muzeum Plakatu w Wilanowie zor-
ganizowało wystawę plakatów sportowych ze swojej kolekcji. 

Dobry plakat cechuje skrótowa, oszczędna forma wy- 
razu i  prostota przekazu. Dobry projektant, pomimo tych 
ograniczeń, umie w wyrafinowany sposób ukazać ruch, ener- 
gię, współzawodnictwo – cechy każdej sportowej dyscypliny. 
Bo w sporcie, nawet jeśli nie rywalizujemy z przeciwnikiem, 
to toczymy wewnętrzny pojedynek, wyznaczając sobie kolej-
ne cele i wyzwania.

Plakaciści często projektują wizualne zapowiedzi igrzysk 
olimpijskich, mistrzostw świata czy kontynentów, a nawet lo-
kalnych imprez. Wczuwają się wówczas w rolę sportowców, 
próbując oddać kwintesencję obrazowanej dyscypliny. Sami 
artyści najczęściej nie są aktywni fizycznie. Znam wielu plaka-
cistów, również kolegów biorących udział w tym konkursie, 
i wiem, że sport nie jest ich sposobem na spędzanie czasu. 
Z  prostej przyczyny: mają tego czasu mało. Bo – jak pisała 
kiedyś w  Gazecie Wyborczej Dorota Jarecka – każdy grafik  
ma swój grafik. Najczęściej gęsto wypełniony.

Dla projektantów konkursy są tym, czym dla spor-
towców zawody. Muszą się do nich odpowiednio przy-
gotować: zebrać informacje, wykonać dziesiątki szkiców 
i  rysunków, zapisać swoje skojarzenia. To pochłania ener-
gię i  czas. Dzisiaj najczęściej spędzamy go przy kompu-
terach, w  niewygodnych pozycjach, próbując dobrać od-
powiednie środki przekazu. To aktywność niezmiernie 
mozolna, a  często również powodująca kontuzje. Zdarzają 
się, jak w  sporcie, urazy pleców, bóle stawów, czy skurcze. 
To fizyczne cierpienie przekłada się jednak na ciekawe  
projekty, które mają zachęcić odbiorców do aktywności. 
Może kiedyś graficy, zmęczeni trudami swojej pracy i zgod-
nie ze swoimi plakatami, również się zaktywizują, zmienią 
tryb życia, odkryją, że sport pozwala efektywniej tworzyć, że 

the phySical culture Of the pOSter
Dr max Skorwider 
university of the arts poznan

Sport has featured on posters since the very beginning of this 
artistic discipline. There are plenty of designs that portray the 
competitive spirit, extol Olympic ideals, exhort participation 
in sporting events, or promote physical activity and a healthy 
lifestyle. So many in fact that the Wilanów Poster Museum re-
cently held an exhibition of sports posters from its collection.

A  good poster expresses a  clear and simple message 
succinctly and sparingly. A good poster artist can depict the 
movement, energy, and competitiveness that characterize 
every sport in a sophisticated manner, despite these restric-
tions. That’s because sport invariably involves an internal 
struggle, and necessitates the setting of new goals and chal-
lenges, even in the absence of an opponent.

Poster artists design visual announcements of the Olym-
pic Games, world and continental championships, and even 
local events. In so doing, they empathize with the athletes, 
and attempt to render the very essence of the sport they are 
portraying. These artists are not normally physically active 
themselves. I know quite a few poster artists, some of whom 
are colleagues who entered this competition, and I can tell you 
that sport is not how they spend their time. The simple reason 
for this is lack of time. As Dorota Jarecka once wrote in Gazeta 
Wyborcza daily, every graphic artist has a schedule. And it is 
most often a full one.

These competitions are to poster designers what sports 
competitions are to athletes. They have to prepare for them 
by e.g. gathering information, making dozens of sketches and 
drawings, and noting associations. This consumes a lot of time 
and energy. These days, we do most of our work on compu- 
ters, in cramped and awkward positions, as we try to select 
the most appropriate medium. This is extremely laborious and 
often results in e.g. back injuries, cramps, and joint pains, as is 
the case with sport. This physical suffering, however, translates 
into captivating designs intended to elicit a  certain reaction 
from the viewer. Graphic artists, worn out from their efforts, and 
in response to what their posters are saying, can sometimes 
become invigorated themselves, and change their lifestyles. 
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jest świetnym sposobem na oderwanie się od rutyny pro-
jektowania. 

Oczywiście są wśród grafików wyjątki. Pierwszym, jakże 
znaczącym w tym kontekście, był Jerzy Skolimowski – trzykrot-
ny olimpijczyk, dwukrotny medalista olimpijski w wioślarstwie 
(Los Angeles 1932), współautor do dziś wspominanych i pre-
zentowanych plakatów, jak np. Mistrzostwo świata w  hokeju 
na lodzie, Krynica 1931. Światowej sławy plakacista Waldemar 
Świerzy uwielbiał pływać, Franciszek Starowieyski boksował, 
jeździł na nartach i  podnosił ciężary, Marcin Władyka biegał 
górskie ultramaratony (z czego chwilowo wyłączyła go kontu-
zja), Jan Bajtlik jest alpinistą, laureat I miejsca w Międzynaro-
dowym Konkursie Plakatu z okazji 100-lecia PKOl, Piotr Depta- 
-Kleśta to pasjonat kolarstwa i  rowerów górskich MTB, zaś ja 
sam regularnie ćwiczę na siłowni. O  jakości plakatów sporto-
wych nie decyduje jednak aktywność ich twórców. Każdy arty-
sta ma indywidualny język i styl, a jego projekty szybko weryfi-
kuje ich czytelność, świeżość czy błyskotliwość. Cechy podobne 
do tych, które charakteryzują wybitnych sportowców.

Międzynarodowy Konkurs Plakatu z  okazji 100-lecia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego to rywalizacja artystów 
plakacistów. Zwyciężyli ci, których projekty były najbardziej 
błyskotliwe i  najlepiej zilustrowały zadany temat. Powstały 
prace lekkie, pełne energii, ale także trudniejsze, ukazujące 
kontrowersje np. uwikłanie olimpizmu w  politykę. Prezen-
towane plakaty pokazują, że nasza dyscyplina jest w formie. 
Rozwija się dzięki wielu indywidualnościom. Znów zupełnie 
jak w sporcie. Jednak w naszej dyscyplinie jedno zwycięstwo 
nie oznacza od razu, że ktoś jest najlepszym projektantem. 
Konkursy plastyczne rządzą się innymi prawami. Choć za-
dany temat jest wspólny, to artyści podchodzą do niego na 
wiele różnych sposobów. To najważniejszy i  najciekawszy 
wyróżnik projektowania. Choć podobnie jak w sporcie mamy 
jasno określone zadania i nałożone ograniczenia (określone 
formaty, limit zgłoszeń itd.), to tym, co odróżnia nas od spor-
towców, jest wykonanie zadania na własny sposób, w swojej 
technice, estetyce, języku. 

Ideą konkursu było odwołanie się do postaci olimpij-
czyka – bohatera zbiorowej wyobraźni – oraz do humani-
stycznych wartości olimpizmu: dążenia do doskonałości, 
szacunku, uczciwości, solidarności, wspólnotowości, wzajem-
nego zrozumienia, pokojowego współzawodnictwa, radości  

pOWStały prace lekkie, pełne 
energii, ale także truDniejSze, 
ukazujące kOntrOWerSje 
np. uWikłanie Olimpizmu 
W pOlitykĘ. prezentOWane 
plakaty pOkazują, że naSza 
DyScyplina jeSt W fOrmie. 
rOzWija SiĘ DziĘki Wielu 
inDyWiDualnOŚciOm.

SOme Of the entrieS Were 
light, SOme Were burSting 
With energy, but there Were 
heavier OneS tOO, Depicting 
cOntrOverSieS, e.g. the 
invOlvement Of OlympiSm 
in pOliticS etc. the pOSterS 
ShOW that Our DiScipline  
iS in gOOD Shape. it iS  
evOlving aS a reSult Of the 
many perSOnalitieS invOlveD. 

They then discover that sport can boost their creativity and 
that it is a wonderful way to break the routine of their design 
work. There are obviously exceptions to the rule. The first, 
notable in this context, was Jerzy Skolimowski, a  three-time 
Olympian who won two rowing medals at the 1932 Los Angeles 
Olympics. Skolimowski helped design posters that are still 
talked about and displayed today, e.g. for the 1931 Ice Hockey 
World Championships in Krynica. World famous poster desig- 
ner Waldemar Świerzy loved swimming, Franciszek 
Starowieyski boxed, skied and lifted weights, Marcin Władyka 
has run ultramarathons in the mountains (an injury has 
temporarily forced him to stop), Jan Bajtlik is an alpinist and 
Piotr Depta-Kleśta, who has won 1st prize in the International 
Poster Competition for the 100th Anniversary of the Polish 
Olympic Committee, is a  passionate cyclist and mountain 
bike racer. For my part, I go to the gym regularly. However, the 
quality of sports posters does not depend on the activity of 
their designers. Every artist has his own individual style and 
idiom, and the clarity, freshness or brilliance of his designs 
immediately give them away as his. These are similar to the 
attributes that characterize outstanding athletes.

The International Poster Competition for the 100th  
Anniversary of the Polish Olympic Committee was a contest 
between poster artists. The winners were those whose de-
signs best and most brilliantly illustrated the theme they had 
been assigned. Some of the entries were light, some were 
bursting with energy, but there were heavier ones too, de-
picting controversies, e.g. the involvement of Olympism in 
politics etc. The posters show that our discipline is in good 
shape. It is evolving as a result of the many personalities in-
volved. Again, it is exactly the same with sport. However, in 
our discipline, a single victory does not immediately qualify 
anyone as the best designer. Different rules apply to plastic 
arts competitions. The assigned theme might be common to 
all, but the artists will approach it in a variety of ways. This is 
the most important and most fascinating feature of design. 
Similarly with sport, we are set a clearly defined task with cer-
tain restrictions (e.g. specific formats, a cap on the number 
of entries submitted etc.), but we differ from athletes in that 
we complete the task in our own way, with our own tech-
niques, according to our own aesthetics, and using our own 
language.
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agata kOnDraciuk 
pOlanD
bieg olimpijski / the Olympic run

płynącej ze sportowego wysiłku i  wyniku. To uniwersalne 
idee, możemy je przenieść do codziennego życia, inspi-
rować się nimi w  każdej aktywności. Plakaty wyróżnione 
w konkursie doskonale oddają te ideały. Jestem przekonany, 
że spodobają się odbiorcom nie tylko pod względem wizu-
alnym, estetycznym, ale także społecznym i  etycznym. Po-
stać olimpijczyka przewijała się w wielu projektach. Raz jest 
dyskobolem, innym razem strażnikiem pokoju trzymającym 
gołąbka, za chwilę maratończykiem biegnącym z  olimpij-
skim ogniem, skoczkiem czy skoczkinią o tyczce (III. nagro-
da), a nawet symbolem walki z represjami (III. wyróżnienie). 
Ze wszystkich tych projektów płynie jedno przesłanie: by-
śmy odnaleźli w  sobie takiego maratończyka, biegnącego 
w określonym celu, nie bojącego się wyzwań i pokonujące-
go własne słabości. 

Konkurs pokazał, że Polski Komitet Olimpijski, choć już 
przecież stulatek, nie jest skostniały. Dowodem na to jest 
selekcja tak zróżnicowanych prac i punktów widzenia. PKOl 
to instytucja o światowym charakterze, czego dowodzi mię-
dzynarodowy wymiar konkursu, w  którym mogli zaistnieć 
artyści ze wszystkich państw. Bo sport olimpijski to zdrowa 
rywalizacja międzypaństwowa w duchu fair play. Tu nie ma 
miejsca na kombinowanie, dopingi, rasizm, dyskredytowanie 
przeciwnika. Zdrowa rywalizacja polega na szacunku nie tyl-
ko do zwycięzcy, ale i do pokonanego. Niestety, w życiu zwy-
cięzca często dyskredytuje przegranego, odbiera mu prawa, 
narzuca własne racje. 

Moją szczególną uwagę zwróciła zwycięska praca  
Piotra Depty-Kleśty. Autor połączył artefakt współczesności 
– smartfon – z dyskobolem. Czy umieszczając telefon w jego 
rękach wskazał nam na zagrożenie współczesności – postęp 
technologiczny, przenoszący nas w inną rzeczywistość, a za-
razem odciągający od aktywności fizycznej? Zawarty w  tej 
pracy niepokój zmusza do refleksji nad – że znów posłużę się 
sportową metaforą – kondycją naszych czasów. Drugą po-
ruszającą pracą jest wyróżniony tryptyk Dawida Celka, uka-
zujący zaangażowanie sportowca w  zabieganie o  wolność 
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natalia gil 
pOlanD 

błysk doskonałości / the flash of excellence 

The idea behind the competition was to invoke the figure 
of the Olympian – a hero of the collective imagination – and 
the humanist values of Olympism, viz. striving for perfection, 
respect, fairness, solidarity, community, mutual understanding, 
peaceful competition, and the joy that flows from sports 
efforts and results. We can transfer these universal ideas to our 
everyday lives and be inspired by them in everything we do. 
The posters that were distinguished in the competition portray 
these ideals brilliantly. I am sure that those who view them will 
not only admire their visual and aesthetic qualities, but will 
also appreciate them from a social and ethical perspective. The 
Olympian features in many of the designs – as a discus thrower, 
a guardian of the peace holding a dove, the marathon runner 
with the Olympic flame, a pole vaulter (third prize), and even 
a symbol of the struggle against oppression (third mention). 
The common theme of these designs is to discover the 
marathon runner within, running for a  specific purpose, not 
baulking at challenges, and overcoming personal weaknesses.

The competition demonstrated that the Polish Olympic 
Committee, for all its hundred years of existence, has not become 
fossilized. This is evidenced by the diversity of the works on 
display and the points of view they express. The NOC of Poland 
has a global complexion, as demonstrated by the international 
dimension of the competition, where artists from all over 
the world were invited to take part. That is because Olympic 
sport is healthy competition between nations in the spirit of 
fair play. There is no place here for scheming, doping, racism, 
or disparaging opponents. Healthy competition depends on 
respect for the vanquished as well as the victor. Unfortunately, 
in life, the victor often disparages the vanquished by stripping 
him of his rights and imposing his own.

Piotr Depta-Kleśta’s winning entry especially captured 
my attention. The artist combines the smartphone – an 
artifact of the modern era – with a  discus thrower. Does 
putting a  telephone in his hands warn us of the danger of 
modernity, viz. technological progress? Does it transport us 
to another world while distracting us from physical activity? 
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i pokój. To zestawienie aktywności fizycznej w postaci cha-
rakterystycznych póz z drutem kolczastym i bronią. Sport za-
wsze powinien stać w opozycji do wojny, cierpienia, represji. 
To nigdy nie powinna być walka na śmierć i życie.

Plakat sportowy, podobnie jak cyrkowy, filmowy, czy 
teatralny, zasługuje na miano niezależnej dziedziny grafiki. 
Podczas swojej ponad 120-letniej historii, szczególnie w przy-
padku plakatu olimpijskiego, ulegał wpływom tak ważnych 
kierunków w  sztuce, jak secesja, kubizm, modernizm, re-
alizm, futuryzm i pop-art. Plakaty sportowe wykonywali naj-
słynniejsi plakaciści: Henryk Tomaszewski (Football, 1948), 
Waldemar Świerzy (Man in Action, 1969, Puchar Davisa 1991), 
Savignac (Euro Finale, 1984), Niklaus Troxler (SKI Weltcup  
Slalom Damen, 1987), Milton Glaser (US Open, 2008). Współ-
cześni artyści wciąż tworzą wariacje na temat sportu. Cieszę 
się, że taki konkurs pojawił się w grafiku polskich projektan-
tów i  mam nadzieję, że nie była to jego ostatnia odsłona. 
Niech twórcza rywalizacja plakacistów, grafików i  projek-
tantów trwa. A artyści niech się aktywizują fizycznie w prze-
rwach od pracy nad nowymi projektami. Ruch na świeżym 
powietrzu może pomóc nie tylko w przypadku spadku formy 
fizycznej, ale także twórczej.

peter javOrik 
SlOvakia
biegnij, polsko, biegnij / run poland, run

s p i s t r e ś c i
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The unease inherent in this work compels reflection on – to 
use another sports metaphor – the condition of our times. 
Dawid Celek’s distinguished triptych, which portrays an 
athlete’s commitment to the quest for peace and freedom, 
is another moving work. Physical activity in the form of 
standard poses is juxtaposed with barbed wire and a  gun. 
Sport should always stand in opposition to war, suffering and 
repression. It should never be a life-and-death struggle.

The sports poster, like the circus, film and theater poster, 
should be considered a separate field of graphic art. During 
its more than 120 years, it has been subject to such major 
artistic influences as art nouveau, cubism, modernism, rea- 
lism, futurism and pop art. This is especially true of the 
Olympic poster. The world’s most famous plastic artists have 
produced sports posters, e.g. Henryk Tomaszewski (Football, 
1948), Waldemar Świerzy (Man in Action, 1969, Davis Cup, 
1991), Savignac (Euro Finale, 1984), Niklaus Troxler (SKI 
Weltcup Slalom Damen, 1987), Milton Glaser (US Open, 2008). 
Contemporary artists continue to create variations on the 
topic of sport. I am happy to see that so many Polish designers 
entered this competition, and I can only hope that this will 
not be its only edition. Long may this creative rivalry bet- 
ween poster artists, graphic artists and designers continue. 
And may the artists be physically active in their breaks from 
working on new designs. Being on the move in the open air 
can help them stay in shape creatively as well as physically.

piOtr Depta-kleŚta 
pOlanD

Olimpiada 2 / the Olympics 2

co n t e n ts
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jury miĘDzynarODOWegO 
kOnkurSu plakatu  
z Okazji 100-lecia 
pOlSkiegO kOmitetu OlimijSkiegO

yOSSi lemel – przewodniczący jury

Studiował w  rodzinnym mieście – Jerozolimie, na Bezalel 
Academy of Arts and Design, gdzie później został profeso-
rem. Miał dotąd 18 wystaw autorskich, występował w  roli 
jurora w licznych biennale na całym świecie, w tym: w Mos- 
kwie, Paryżu, Wenecji i Meksyku. Jest cenionym i znanym na 
arenie międzynarodowej wykładowcą, prowadził warsztaty 
z zakresu nauk społecznych i politycznych na wielu uniwer-
sytetach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Turcji, Szwecji, 
Włoszech i  innych. Jest współautorem książki Both Sides of 
Peace (Obie strony pokoju) oraz jednym z  kuratorów towa-
rzyszącej książce Międzynarodowej Wystawy Objazdowej, 
prezentującej plakaty izraelskie i  palestyńskie, organizowa-
nej przez Muzeum Sztuki Współczesnej Raleigh w Karolinie 
Północnej od 1996 roku. Pośród wielu przyznanych Leme-
lowi wyróżnień i  odznaczeń należy wymienić Złoty Medal 
Promax, który otrzymał w  Kanadzie w  1998 roku, Nagrodę 
Grand Prix koreańskiego Biennale Plakatu 2002, Złoty Medal 
na Biennale Plakatu w Meksyku 2002 oraz Srebrny Medal, Na-
grodę Krytyków i Nagrodę Burmistrza, zdobyte podczas 20. 
Czeskiego Biennale Projektowania Graficznego, Brno 2002. 
Plakaty Lemela stanowią część stałych ekspozycji w Muzeum 
Wiktorii i Alberta w Londynie, Muzeum Reklamy w paryskim 
Luwrze, Die Neue Sammlung w  Monachium oraz Museum 
für Kunst und Gewerbe w Hamburgu. Obecnie, oprócz dzia-
łalności akademickiej, współtworzy kreatywną agencję rek- 
lamową Lemel-Cohen działającą w Tel-Avivie.

yOSSi lemel – chairman of the jury

Yossi Lemel was born in Jerusalem, Israel. He graduated from 
the Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem, where 
he later became a professor. He has had 18 solo exhibitions 
and has acted as a jury member in numerous biennials 
around the world, including Moscow, Paris, Venice and 
Mexico City. He is an internationally recognized lecturer, and 
has facilitated social and political workshops in universities 
around the USA, Mexico, Turkey, Sweden, Italy and more. He 
is a co-author of the book Both Sides of Peace and co-curator 
of the accompanying International Traveling Exhibition 
featuring Israeli and Palestinian posters, organized by the 
Contemporary Art Museum of Raleigh North Carolina since 
1996. Amongst his various honors, Lemel has been awarded 
with the 1998 Promax Gold Medal in Canada, the 2002 Korean 
Poster Biennial Grand Prix, the 2002 Mexico Poster Biennial 
Gold Medal, the 2002 Brno Graphic Design Biennial Silver 
Medal and the Critics’ Award and Mayor’s Prize in the Czech 
Republic. His posters are part of the permanent collections 
of the Victoria and Albert Museum, London; the Musee de 
la Publicite, Palais du Louvre, Paris; Die Neue Sammlung, 
Munich and the Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg.  
Apart from his academic activity, he is currently a partner in 
the Lemel-Cohen creative advertising agency in Tel Aviv.

jury Of the internatiOnal  
pOSter cOmpetitiOn fOr  
the 100th anniverSary  
Of the pOliSh Olympic cOmmittee
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jury Of the internatiOnal  
pOSter cOmpetitiOn fOr  
the 100th anniverSary  
Of the pOliSh Olympic cOmmittee

iraj mirza alikhani 
iran
poprzez wspólnotę / by all of us being together
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karel miŠek – juror konkursu

Studiował na Wydziale Projektowania Uniwersytetu w Pradze 
(UMPRUM), w  pracowni prof. Františka Muziki. Dyplom 
uzyskał w 1970 roku. W latach 1970–1973 kontynuował studia 
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni prof. 
Henryka Tomaszewskiego. Do dziś tworzy przede wszystkim 
w zakresie plakatu i grafiki projektowej. Brał udział w licznych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Od 1994 roku pełni funkcję kierowniczą w  Wyższej Szkole 
Sztuki i  Projektowania w  JE Purkyně Uniwersytetu w  Usti 
nad Łabą jako szef Wydziału Projektowania Graficznego. 
W 1999 roku został profesorem Akademii Sztuki, Architektury 
i Wzornictwa (AAAD) w Pradze. W 2006 roku obronił doktorat 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tytuł profesora zaś 
otrzymał z rąk Prezydenta RP w roku 2013.

lech majeWSki – juror konkursu

Lech Majewski specjalizuje się w  dziedzinie grafiki 
wydawniczej i reklamowej, plakatu, grafiki i rysunku. W 1972 
roku ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w pracowni plakatu 
prof. Henryka Tomaszewskiego. Jest profesorem macierzystej 
uczelni, prowadzi zajęcia w  Pracowni Plakatu i  Grafiki 
Wydawniczej na Wydziale Grafiki oraz na wielu uczelniach 
na świecie; jest Prezydentem Międzynarodowego Biennale 
Plakatu w  Warszawie. Miał wiele wystaw indywidualnych. 
Bierze udział w licznych prezentacjach i konkursach plakatu 
na całym świecie. Projektuje książki w Polsce i w Niemczech. 
Laureat wielu prestiżowych nagród i  wyróżnień. Doctor 
honoris causa Uniwersytetu J.E. Purkyne w  Usti nad Łabą, 
laureat Nagrody Sutnara na Uniwesytecie West Bohemia 
w  Pilznie, Nagrody Master’s Eye na Triennale Plakatu 
w Trnawie. Odznaczony srebrnym i  złotym medalem Gloria 
Artis.

karel miŠek – jury member

Studied Industrial Art at the University in Prague (UMPRUM) 
in the studio of Prof. František Muzika. He graduated in 
1970. From 1970 to 1973 he continued to study Fine Arts 
at the Warsaw Academy with Prof. Henryk Tomaszewski. 
Prof. Míšek’s main focus is poster and graphic design. His 
works have been exhibited at numerous solo and collective 
exhibitions in the Czech Republic and abroad. Since 1994 he 
has been a professor at the Faculty of Art and Design in the 
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (UJEP). 
In 1999, he was appointed a professor at the University of 
Applied Arts in Prague. In 2006, Míšek defended his doctoral 
thesis and received a PhD degree at the Academy of Fine 
Arts in Warsaw. In 2013, he was appointed professor by the 
President of the Republic of Poland.

lech majeWSki – jury member

Lech Majewski specializes in publishing and promotional 
design, posters, graphic design, and drawing. He graduated 
from the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts 
in Warsaw in 1972, and completed his diploma in the studio 
of Prof. Henryk Tomaszewski. Prof. Majewski now teaches 
at his alma mater, where he gives classes in the Poster and 
Publishing Design Studio at the Faculty of Graphic Arts. He 
also holds classes in educational institutions around the 
world. Prof. Majewski currently serves as President of the 
International Poster Biennale in Warsaw. There have been 
numerous solo exhibitions of his work. Prof. Majewski has 
taken part in many poster presentations and competitions 
all over the world. He has designed many books in Poland 
and Germany. He received many prestigious prizes and 
distinctions. He holds an honorary doctorate from the Jan 
Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, has been 
awarded the Ladislav Sutnar Prize by the University of West 
Bohemia in Plzeň (Pilsen), and has won the Master’s Eye prize 
at the Trnava Poster Triennial. Finally, he has been honored 
with a gold and silver Gloria Artis medal.
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alicja kultyS 
pOlanD 

100-lecie polskiego komitetu Olimpijskiego 
the 100th anniversary of the polish Olympic committee
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Olga cygan – jurorka konkursu

Rzeźbiarka, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, a wcześniej Wydziału Filologii Polskiej 
na Uniwersytecie Warszawskim. Realizuje rzeźby, płaskorzeź-
by, formy medalierskie i prace na papierze. Jej rzeźby brały 
udział między innymi w Wystawie Coming Out – najlepsze 
dyplomy ASP 2017 oraz międzynarodowej wystawie Entree 
V4 – Bratysława-Praga-Budapeszt 2018.

Współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim wspie-
rając jako kurator realizację wystaw tematycznych m.in. wys- 
tawy Konopacka – z radości życia oraz uczestnicząc w działa-
niach edukacyjnych i popularyzujących kulturę.

Do 2007 roku reprezentantka Polski w  szpadzie. Dwu-
krotna wicemistrzyni Europy seniorów. Wielokrotnie zdo-
bywała medale mistrzostw świata i  Europy w  kategoriach 
juniorskich. Wielokrotna Mistrzyni Polski. Bezpośrednio po 
zakończeniu kariery na planszy szermierczej działała na róż-
nych szczeblach administracji sportowej i  pracowała jako 
dziennikarka redakcji sportowej TVP.

mateuSz machalSki – juror konkursu

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie (2009–2014),  
dyplom otrzymał z  wyróżnieniem Rektorskim. Po studiach 
pozostał na akademii i obecnie pracuje na Wydziale Grafiki 
w  Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Pięciokrot-
nie uzyskał Stypendium Ministra Kultury, był laureatem sty-
pendium Młoda Polska. Zasiada w radzie programowej Mię-
dzynarodowego Biennale Plakatu, jest członkiem zarządu 
STGU oraz członkiem ATypI (Association Typographique In-
ternationale). Laureat nagrody The best of Design 2018 Klu-
bu Twórców Reklamy. W  tym samym roku został wyróżnio-
ny jako Ascender 2018 przez Type Directors Club New York. 
Ponadto, pełni funkcję dyrektora artystycznego magazynów 
Newonce i Warsawholic. Jest autorem ponad 30 rodzin pisma, 
licznych krojów korporacyjnych, multiskryptowych i  ponad 
100 identyfikacji wizualnych firm, instytucji oraz wydarzeń.

Olga cygan – jury member

Olga Cygan is a graduate of the Faculty of Sculpture, Academy 
of Fine Arts (AFA) in Warsaw, and previously, the Faculty 
of Philology at the University of Warsaw. She specializes in 
sculptures, bas-reliefs, works on paper, and medal forms 
(medals, medallions, plaques etc.). Her sculptures have 
been exhibited at Coming Out – The Best AFA Diplomas of 
2017, the 2018 Entrée V4 exhibition (Bratislava, Prague and 
Budapest), and elsewhere.

Cygan works with the Polish Olympic Committee as a cura-
tor of thematic exhibitions, including Konopacka – From the Joy 
of Life, and is involved in education and popularizing culture.

Cygan represented Poland as a fencer (épée) until 2007, 
and is a two-time European senior vice-champion. She has also 
won many junior World and European Championship medals 
and is a several-time Polish champion. Since retiring from 
competitive fencing, she has worked in sports administration 
in various capacities and as a sports journalist for Polish Public 
Television (TVP).

mateuSz machalSki – jury member

Mateusz Machalski studied at the Faculty of Graphic Arts, 
Academy of Fine Arts in Warsaw (2009-2014), and received a 
special mention from the university president (chancellor) with 
his diploma. He remained at the Academy after graduating, 
and currently teaches at the Multimedia Artistic Creation 
Studio in the Faculty of Graphic Arts. Machalski was a five-time 
recipient of the Minister of Culture Scholarship and a Young 
Poland scholarship winner. He sits on the program council of 
the International Poster Biennial, is an Association of Polish 
Graphic Designers (STGU) board member, and a member of 
the Association Typographique Internationale (ATypI). He won 
the Klub Twórców Reklamy (Advertising Creators Club) Best 
of Design Award in 2018. In the same year, he was named 
Ascender 2018 by the Type Directors Club in New York.

Machalski additionally serves as artistic director of Newonce 
and Warsawholic magazines. He has created more than 30 font 
families, numerous corporate and multi-script typefaces, and 
over 100 visual identities for companies, institutions and events.

 s p i s  t r e ś c i  /  co n t e n ts
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eDuarDO Davit
uruguay
Start bohatera / hero’s Start

niklauS trOXler
SWitzerlanD
Olimpijskie krążenie / Olymp-circling
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piOtr Depta-kleŚta 
pOlanD
Olimpiada 5 / the Olympics 5
1. nagroda / 1st prize



25

uzaSaDnienie pierWSzej nagrODy 

prof. yossi lemel 
bezalel academy of arts and Design, jerozolima 
przewodniczący jury międzynarodowego  
konkursu plakatu z okazji 100-lecia polskiego  
komitetu Olimpijskiego

Sport zawsze stanowił integralną część życia społecznego 
i  kulturalnego, zaś plakat, który Jury uhonorowało pierwszą 
nagrodą, znakomicie ten związek odzwierciedla. Głównym 
założeniem konkursu było ukazanie sportowca-olimpijczyka 
jako bohatera świadomości zbiorowej oraz odniesienie się 
do wartości olimpijskich. W zwycięskiej pracy autor użył iko-
nicznej figury Dyskobola – atlety biorącego zamach dyskiem 
– jednego z najstarszych powszechnie znanych symboli spor-
towych, powstałego około 2500 lat temu w starożytnej Grecji 
i  zestawił go ze współczesną ikoną – smartfonem. Tym spo-
sobem udało się ukazać ewolucję sportu od starożytności do 
dziś także w humorystyczny sposób.

Owo poczucie humoru jest uniwersalne, zrozumiałe 
dla wszystkich pokoleń, zaś szczególnie bliskie młodszym 
odbiorcom, wychowanym w  świecie błyskawicznej komuni-
kacji elektronicznej. Ta ostatnia, podobnie jak sport, ułatwia 
ludziom budowanie poczucia wspólnotowości, zrozumienia, 
ale również – dzięki nowoczesnym urządzeniom elektronicz-
nym i ich możliwościom – pozwala każdemu jeszcze bardziej 
w sport się zaangażować.

Syntezie historycznej figury atlety uchwyconego w  ru-
chu ze współczesną pozą selfie przyświeca myśl humanistycz-
na, autor ukazał zjawisko sportu w niezwykle szerokim prze-
kroju, łącząc starożytną spuściznę kulturową z  najnowszymi 
jej trendami, przez co uzyskał połączenie poważne i zabawne 
zarazem. Tym samym w atrakcyjny i ciekawy sposób uchwycił 
humanistycznego ducha olimpizmu w radosnej pozie, będą-
cej swoistą pochwałą wolności.

the ratiOnale fOr aWarDing the firSt prize

prof. yossi lemel
bezalel academy of arts and Design, jerusalem  
chairman of the jury of the international poster  
competition for the 100th anniversary of the polish  
Olympic committee

Sport has always been an integral part of social and cultural 
life, and the poster the Jury honored with first prize reflects 
this brilliantly. The main idea of the competition was to de-
pict the Olympian as a hero in the collective consciousness 
and to refer to Olympic values. The winning entry took the 
iconic figure of the Discobolus, a  discus thrower about to 
let fly – one of the oldest (created in Greece around 2,500 
years ago) and most widely known sporting symbols – and 
juxtaposed it with a smartphone. In this way, the evolution 
of sport from antiquity to the present was portrayed also in 
a humorous manner.

This sense of humor is universal and comprehensible to 
every generation. It therefore resonates especially strongly 
with young people, who have grown up in a world of instan-
taneous electronic communication. Like sport, communica-
tion makes it easier to build a sense of community and un-
derstanding. Moreover, the capabilities of modern electronic 
devices allow everyone to become even more involved in 
sport.

The synthesis of the historical figure of an athlete cap-
tured in motion and a contemporary selfie pose was inspired 
by humanist thought. By combining an ancient cultural le- 
gacy with modern trends, the artist revealed an exceptionally 
broad cross-section of the phenomenon of sport, and in so 
doing, obtained a fusion that is simultaneously serious and 
amusing. In this way, he encapsulated the humanist spirt of 
Olympism in a  joyous pose in a way that is both appealing 
and interesting. That is a very special encomium of freedom.

 s p i s  t r e ś c i  /  co n t e n ts
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kOnkurS ukazał różnOrODnOŚĆ 
WSpółczeSnych tenDencji prOjektOWych  
i jĘzykóW Wizualnych
dr mateusz machalski
Stowarzyszenie twórców grafiki użytkowej Stgu
juror międzynarodowego konkursu plakatu z okazji 
100-lecia polskiego komitetu Olimpijskiego

Temat konkursu, 100-lecie PKOl, wydaje się wymarzonym dla 
projektantek i  projektantów. Sport posiada długą tradycję 
wizualizacji zarówno w plakacie, jak i projektowaniu graficz-
nym, co zresztą przełożyło się w  tym wypadku na silną re-
prezentację artystów z  całego świata. Można było dostrzec 
olbrzymie zróżnicowanie w podejściu wszystkich twórców.

Imponująca była zarówno wielość języków wizualnych 
stosowanych przez artystów, jak i  szerokie spektrum inter-
pretacji tematu konkursowego, co między innymi wynikało 
z różnych kręgów kulturowych, z których pochodzili uczest-
nicy: Europa, Ameryka Północna i Południowa oraz Azja.

Mogliśmy zobaczyć prace minimalistyczne, odwołujące się 
do symboliki olimpijskiej, ale wiele było również prac, przeważ-
nie polskich, które nawiązywały do różnych skrótów myślowych 
oraz wykorzystywały odmienne rozwiązania ilustracyjne. 

W mojej ocenie Jury udało się dokonać wyważonej se-
lekcji, dzięki czemu wyłonione prace ukazują różnorodność 
tendencji projektowych oraz przekrój współczesnych technik 
i zjawisk widocznych w dzisiejszej kulturze wizualnej.

Mam nadzieję, że to była pierwsza, ale nie ostatnia edyc- 
ja konkursu plakatu organizowanego przez PKOl, ponieważ 
dzięki takim inicjatywom i  licznym wystawom pokonkurso-
wym, które się odbywały przez cały rok 2020, przyczynia-
my się do promocji zarówno artystów kultury wizualnej, jak 
i wartości olimpijskich.

marta Wittchen 
pOlanD
unia 5 / union 5
2. nagroda / 2nd prize

s p i s t r e ś c i
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the cOmpetitiOn haS ShOWn  
a multiplicity Of DeSign trenDS  
anD viSual languageS
Dr mateusz machalski 
association of polish graphic Designers (Stgu) 
jury member of the international poster competition  
for the 100th anniversary of the polish Olympic committee
 

The theme of the competition – the centenary of the NOC of 
Poland – seems to be tailor-made for the design arts. Sport 
has a long history of visualization, both in posters and gra- 
phic design generally. Here, this translated into a strong field 
of entries from all over the world, and an enormous variation 
in approach from all the artists involved is clearly discernible.
The sheer number of visual languages employed was impres-
sive, as was the breadth of ways in which the theme of the 
competition was interpreted. This was partly due to the vari-
ety of cultural backgrounds of those who took part – Europe, 
North and South America, and Asia.

Works that invoked the Olympic symbol were clearly in 
evidence, but there were others – mainly Polish – that allu- 
ded to various mental shortcuts and made use of diverse il-
lustrative solutions.

In my judgement, the jury successfully managed to make 
a balanced selection. As a result, the works we chose exhibit  
a multiplicity of design trends and a cross-section of the tech-
niques and visual developments of today’s visual culture.

This was the first, but hopefully not the last edition of 
this NOC of Poland poster competition, as it is through initia-
tives such as these, and the many post-competition exhibi-
tions that have been held to date, and which will continue to 
be held throughout 2020, that we can contribute to promo- 
ting artists, visual culture, and Olympic values.

maja żuraWiecka 
pOlanD 

Skok / the jump
3. nagroda / 3rd prize

co n t e n ts
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juStyna purzycka 
pOlanD 
Doskonałość / perfection
2. wyróżnienie / 2nd mention

nieWinna raDOŚĆ z WySiłku
Olga cygan
rzeźbiarka, szpadzistka
jurorka międzynarodowego konkursu plakatu  
z okazji 100-lecia polskiego komitetu Olimpijskiego

Powiedzieć o sporcie językiem sztuki nie jest łatwo. Niebez-
pieczeństwem dla twórcy będzie kicz lub powierzchowność. 
Szukając rozwiązań po przeciwnej stronie, artysta może wpaść 
w pułapkę negowania sportu jako świata „tych obcych”. 

Po odrzuceniu najsłabszych prac, znaleźliśmy sporą gru-
pę plakatów, w  których autorzy szukali swojej wypowiedzi 
mądrze i  szczerze. Wyłuskali niewinną radość z  dzielonego 
z innymi wysiłku lub też zadali pytania o wartości, o których 
język aren sportowych powinien przypominać.

innOcent jOy Of an effOrt
Olga cygan
sculptress, epee fencer
jury member of the international poster competition 
for the 100th anniversary of the polish  
Olympic committee

It’s not easy to say something about sport in the language 
of art. The pitfalls of kitsch and superficiality ever lie in wait. 
And going to the other extreme risks falling into the trap of 
dismissing sport as the world of “those other people”. 

After we’d rejected the weakest works, we found a con-
siderable group of posters whose creators had gone search-
ing for what they wanted to say honestly and judiciously. 
They managed to pluck out the innocent joy of an effort 
shared with others and pose questions about the values that 
we want the language of the arena to remind us of.

 s p i s  t r e ś c i  /  co n t e n ts
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zOnghaO Wu 
china
polska olimpiada 100 / polish Olympic 100
1. wyróżnienie / 1st mention
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DawiD Celek 
POlaND
Tryptyk / Triptych: Pokój poprzez sport / Peace Through Sport
3. wyróżnienie / 3rd mention

HumaNizm, SOliDarNOść 
i wzajemNa POmOC TO 
PrzeSłaNie, kTóregO źróDła 
Tkwią w iDei OlimPijSkiej, 
ale TO DzieDziCTwO DO Dziś 
jeST ważNą CzęśCią NaSzej 
CywilizaCji.

karel míšek

HumaNiSm, SOliDariTy aND 
muTual aSSiSTaNCe Have 
THeir SOurCe iN THe OlymPiC 
iDeal. mOreOver, THiS HeriTage 
remaiNS a majOr COmPONeNT 
Of Our CivilizaTiON.
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znaczenie iDei OlimpijSkiej

prof. karel míšek
je purkyně uniwersytet w usti nad łabą
juror międzynarodowego konkursu plakatu z okazji 
100-lecia polskiego komitetu Olimpijskiego

Idea olimpijska ma ogromny potencjał, który swoim huma- 
nistycznym przesłaniem historycznie łączy ludzkość na całej 
planecie. 

Międzynarodowy Konkurs Plakatu z  okazji 100-lecia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego wzbudził spory oddźwięk 
wśród artystów z całego świata i uwolnił wiele pozytywnego, 
artystycznego potencjału. Kontekstem są tu antyczne igrzy-
ska olimpijskie, które odbywały się w  Olimpii, na półwyspie 
Peloponeskim, w starożytnej Grecji. Ów historyczny kontekst 
i dziedzictwo nakładają na nas pewne zobowiązania. 

Ideę tego konkursu bardzo doceniam i to nie tylko jako 
juror. Temat igrzysk olimpijskich nigdy nie został wyczerpany, 
zaś od zawsze inspirował ludzi do przyjęcia humanistycznej 
postawy – do chęci poznania tego, co nowe w  otaczającym 
nas świecie, budowania międzyludzkiej solidarności.

W obecnej, bardzo skomplikowanej sytuacji globalnej, 
wielka odpowiedzialność spoczywa na człowieku. Każdy 
z nas odpowiada za swoje decyzje i ma wpływ na rozwiąza-
nie problemów, które dotykają ludzi wokół nas. Humanizm, 
solidarność i wzajemna pomoc to przesłanie, którego źródła 
tkwią w idei olimpijskiej, ale to dziedzictwo do dziś jest waż-
ną częścią naszej cywilizacji.

Plakaty zgłoszone do konkursu charakteryzowała wy-
soka wartość w  wymiarze artystycznym, merytorycznym 
i  humanistycznym, toteż wybór najlepszych spośród prze-
słanych prac nie był dla jury łatwym zadaniem. Wykorzystu-
jąc własne doświadczenia jurora i wykładowcy, wykraczające 
poza współpracę ze szkołami artystycznymi w UE, podzielam 
pogląd, że wyłonione w konkursie plakaty reprezentują na-
prawdę imponujący poziom i dobrze oddają olimpijską ideę, 
która w  obecnej, ogólnoświatowej sytuacji, nabiera coraz 
większego znaczenia.

the Significance Of the Olympic iDeal

prof. karel míšek
jan evangelista purkyně university in Ústí nad labem (ujep)
jury member of the international poster competition for 
the 100th anniversary of the polish Olympic committee

The Olympic ideal has enormous potential and its humanist 
message has historically united the entire planet.

The International Poster Competition for the 100th 
Anniversary of the Polish Olympic Committee drew 
a considerable response from artists all over the world and 
unleashed a wealth of positive artistic potential. The context 
was the original Olympic Games held at Olympia on the 
Peloponnesian Peninsula in ancient Greece. This historical 
context and heritage carry certain obligations.

I rate this competition very highly – and not only as a Jury 
member. The Olympic Games is a theme that has never been 
exhausted. It has ever inspired a humanistic stance, together 
with a desire to become familiar with that which is new in the 
world around us and build interpersonal solidarity.

The individual bears a great deal of responsibility in the 
current, exceedingly complicated global situation. We are all 
responsible for our own decisions and we can all contribute 
to resolving the problems afflicting those around us. Huma- 
nism, solidarity and mutual assistance have their source in 
the Olympic ideal. Moreover, this heritage remains a  major 
component of our civilization.

The designs that were entered in the competition were 
characterized by high artistic, substantive and humanist 
merit, and selecting the best among them was not an easy 
task. On the basis on my own lecturing and juror experience, 
which extends beyond working with art schools in the EU, 
I share the view that those posters which were selected were 
of a genuinely impressive standard and brilliantly reflect the 
Olympic ideal, which is assuming greater significance in the 
present global situation.

s p i s t r e ś c i  /  co n t e n ts
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jOaO machaDO 
pOrtugal 
1919-2019 100-lecie pkOl / 1919-2019: 100th anniversary of the pOc
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plakat jeSt SztanDarem WartOŚci 
OlimpijSkich – WyWiaD
prof. lech majewski
akademia Sztuk pięknych w Warszawie
juror międzynarodowego konkursu plakatu z okazji 
100-lecia polskiego komitetu Olimpijskiego

plakat sportowy prężnie rozwijał się w warszawskich środo-
wiskach artystycznych jeszcze w okresie międzywojennym 
– zarówno na Wydziale Architektury pW, jak i  w  Katedrze 
Grafiki Użytkowej warszawskiej Asp. obecnie to pan prowa-
dzi dyplomową pracownię plakatu i  Grafiki Wydawniczej, 
a wcześniej ukończył pan studia na tym wydziale, tworząc 
pracę dyplomową pod okiem znakomitego plakacisty – 
również sportowego – Henryka tomaszewskiego. czy to on 
zaszczepił w panu „sportowego bakcyla” w sztuce?

Grafik podejmuje się różnych wyzwań, w  tym także 
prac związanych ze sportem. Plakat sportowy to znakomite 
wyzwanie, wielka frajda ze zmierzenia się z takim tematem. 
Wielu wspaniałych artystów tworzyło plakaty sportowe, bo 
sport jest popularnym tematem. Henryk Tomaszewski ode- 
grał wielką rolę w ukształtowaniu mojego języka wizualne-
go, własnego ja pozwalającego na ciągłe odkrywanie siebie. 
Nie uczył sposobów, nie podawał rozwiązań, jak coś zrobić. 
Tworzył naszą osobowość odartą z wszelkiej sztuczności. To 
kultywuję do dziś edukując  studentów.

Znane są plakaty sportowe również pańskiego autorstwa 
– jakie powody, a może artystyczne wyzwania decydowały 
o podejmowaniu takiej tematyki?

Zaraz po studiach rzeczywiście miałem przyjemność 
zrobić trochę plakatów sportowych. Raz wygrałem zamknięty 

tOmaSz OpalińSki 
pOlanD
Stulecie / the centenary
Wyróżnienie honorowe / honorable mention
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intervieW – the pOSter iS a meDium fOr 
prOclaiming Olympic valueS
prof. lech majewski
academy of fine arts in Warsaw
jury member of the international poster competition for 
the 100th anniversary of the polish Olympic committee

the sports poster underwent extensive and rapid 
development in Warsaw artistic circles during the interwar 
period – both in the Faculty of Architecture at the Warsaw 
University of technology and the Faculty of Graphic 
Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. You run the 
poster and publishing Design Atelier at the faculty where 
you once completed your own studies, and produced your 
diploma work under the supervision of the outstanding 
poster – and sports poster – artist, Henryk tomaszewski. 
Was it he who instilled the “sporting bug” in your art?

A graphic artist takes on all sorts of challenges, in-
cluding sports-related projects. The sports poster presents 
a wonderful challenge. Tackling this theme can be a lot of 
fun, especially as it is very popular around the world and  
a lot of excellent artists have created sports posters. Henryk 
Tomaszewski played a major role in shaping my own visual 
language, my own self. This has enabled me to continually 
rediscover myself. He didn’t teach us ways of doing things. 
He shaped our personalities stripped of all artificiality. I now 
cultivate the same thing when I teach students. 

Your sports posters are also well-know. What were the rea-
sons – and perhaps artistic challenges – that induced you to 
take up this theme?

I actually had the pleasure of doing a little sports pos- 
ter work right after graduation. One of them won the closed 

karOlina lubaSzkO 
pOlanD 

100-lecie pkOl / the centenary of the pOc
Wyróżnienie honorowe / honorable mention
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konkurs na plakat reklamujący Wyścig Pokoju (1973). Lubię też 
swój plakat na Mistrzostwa Europy Juniorów w Kajakarstwie 
(1973), no i oczywiście plakat powstały na zamówienie Szwaj-
carskiego Komitetu Olimpijskiego, gdy miasto Sion kandy-
dowało do organizacji igrzysk w 2002 roku. Pomieszkiwałem 
w tym czasie w Szwajcarii będąc kierownikiem działu projekto-
wania graficznego na uczelni w Sion, którą także współtworzy-
łem i wielką przyjemnością było widzieć mój plakat rozlepio-
ny w całej Szwajcarii. Satysfakcja duża, bo plakat zrobił Polak, 
choć w Szwajcarii było i jest wielu wspaniałych plakacistów.

inny znany plakacista, Maciej Urbaniec napisał kiedyś, że 
„sport i  sztukę łączy jedna z  najpiękniejszych idei huma- 
nistycznych. istota tej idei tkwi w  dążeniu do doskonale-
nia, osiągania i  przekraczania ludzkich możliwości.” na 
czym polega dążenie do doskonałości w sztuce plakatu?

Plakat to komunikat zrealizowany w  formie graficznej. 
Wymaga precyzji przesłania plastycznego, świetnego pomy-
słu i maestrii wykonania. 

Jaka przyszłość czeka plakat sportowy w dobie technologii 
cyfrowych?

Taka jak wiele innych dziedzin bazujących na techno-
logiach cyfrowych. To tylko narzędzie, jak pióro, ołówek, pę-
dzel. Nie zastąpi mózgu człowieka. A każdy mózg jest inny. 
Żeby tworzyć, trzeba myśleć. 

Dlaczego to plakat – jako nośnik sztuki – związał się tak sil-
nie ze sportem?

Plakat sportowy istnieje w dwóch dziedzinach. Jako re-
klamowy, czyli informujący o imprezach i wydarzeniach oraz  
plakat, który nazwałbym społecznym, ideowym, odnoszą-
cym się do wartości humanistycznych sportu. W przypadku 
tego konkursu otrzymaliśmy bardzo różne prace, które mie-
ściły się w tych dwóch dziedzinach, ale w finale oraz na wy-
stawie znalazły się plakaty, które miały coś do powiedzenia.

katarzyna nachman 
pOlanD
ludzie / people
Wyróżnienie honorowe / honorable mention
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competition for the 1973 Peace Race promotional poster. 
I also like my poster for the 1973 European Junior Canoe 
Championship, and obviously the one I made for the Swiss 
Olympic Committee, when the town of Sion was campaigning 
to host the 2002 Games. I was living in Switzerland at the 
time, where I headed the graphic design department at an 
educational institution in Sion, which I had helped to set up. 
It gave me a great deal of pleasure to see my poster put up 
all over Switzerland. It was really gratifying as it was made by 
a Pole, even though Switzerland had – and still has – superb 
poster artists.

Another well-known poster artist, Maciej Urbaniec, once 
wrote that “sport and art are united by one of the most 
beautiful humanist ideals. the essence of this ideal lies in 
striving for perfection and achievement, and transcending 
human capabilities”. What does striving for perfection entail 
in poster art?

The poster is a message in graphic format. It requires  
a great idea which has to be masterly executed and artistically 
transmitted with the utmost precision.

What does the future hold for the sports poster in this day 
and age of digital technology?

The same as lots of other areas based on digital techno- 
logy. It’s just a tool, like a pen, pencil or paintbrush. It doesn’t 
replace the human brain. And every brain is different. You 
have to think in order to create.

Why is the poster, as an artistic medium, so strongly asso- 
ciated with sport?

The sports poster exists in two domains – it is 
promotional in that it informs us about sport events, and it is a 
poster that I would describe as social, conceptual, and related 
to the humanist values of sport. The works we received in this 
competition varied considerably and fitted into both these 

OlekSanDr grekhOv
ukraine 

polska na igrzyskach / poland at the Olympics
Wyróżnienie honorowe / honorable mention
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Jak pan jako juror wielu konkursów ocenia pomysł 
i  temat konkursu zorganizowanego przez polski Komitet 
olimpijski z okazji swojego 100-lecia?

To znakomity konkurs, pokazujący zaangażowanie ar-
tystów ze świata w idee przyświecające ruchowi olimpijskie-
mu. Rywalizacji, tolerancji, przyjaźni, a także walki o pokój na 
świecie. Z pewnością warto zadbać o to, żeby go powtórzyć. 

czy uważa pan, że poprzez takie działania polski Komitet 
olimpijski ma szansę wymiernie wspierać środowiska arty-
styczne i promować je na arenie międzynarodowej?

Oczywiście, poprzez plakat, który jest sztandarem prze-
kazu wartości olimpijskich, Polski Komitet Olimpijski gra 
istotną rolę w popularyzacji efektów tego ważnego nie tylko 
dla środowiska olimpijskiego konkursu. Polski Komitet Olim-
pijski z racji swej historii, osiągnięć i działalności popularyza-
torskiej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs uzyskał odzew 
wielu artystów z całego świata.

annick WOungly-maSSaga 
SWitzerlanD 
edukacja olimpijska / the Olympic education

s p i s t r e ś c i
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domains, but it was those that really had something to say 
which made it to the finals and the exhibition.

Having been a juror at numerous competitions, how would 
you appraise the theme of the competition that the polish 
olympic committee ran to mark its centenary, and the 
concept behind it?

It’s an excellent competition, and it shows that artists 
from all over the world are committed to the ideals behind 
the Olympic movement. Rivalry, tolerance, friendship, and the 
struggle for peace in the world. It is surely worth having future 
editions.

Do you think there is any chance of the artistic community 
being quantifiably supported and promoted internationally 
as a result of the polish olympic committee engaging in this 
sort of activity?

This competition is not only important to the Olympic 
community. The Polish Olympic Committee is going to play 
a major role in publicizing the results through the poster, 
which is a medium for proclaiming Olympic values. The Polish 
Olympic Committee, by virtue of its history, achievements, 
and promotional activities, had many artists from every 
corner of the globe respond when the competition was 
announced.

paulina WOjDyna 
pOlanD 

Sport to zdrowie / Sport is health
nagroda Specjalna jury / jury Special prize

co n t e n ts
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Damian antOlak 
pOlanD 
Siatman / the volleyman 

paulina buźniak
pOlanD  
loading
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paWeł giza 
pOlanD 
Ogień olimpijski / the Olympic fire

katarzyna nachman 
pOlanD
Olimpijski rumieniec / the Olympic blush
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rafał piekarSki 
pOlanD 
pkOl 100 lat / happy birthday, pOc

rafał piekarSki 
pOlanD 
biegacz / the runner
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alina rybacka-gruSzczyńSka 
pOlanD 
numer 1 w życiu i sporcie / the number 1 in life and Sports

alina rybacka-gruszczyńska 
pOlanD 
Droga do pokonania / the Way to Overcome
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jianping he
germany
100-lecie pkOl / the 100th anniversary of the pOc

kaja marzec 
pOlanD
pokój to siła / peace is Strength
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piOtr karSki 
pOlanD 
100 lat pkOl / happy birthday, pOc

tOmaSz barlak 
pOlanD  
jedność / unity
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O kOnkurSie i WyStaWach 
z Okazji 100-lecia  
pOlSkiegO kOmitetu OlimijSkiegO

Polski Komitet Olimpijski w 2019 roku, z okazji 100. rocznicy 
swojego powstania we współpracy z  Akademią Sztuk 
Pięknych w  Warszawie, Stowarzyszeniem Twórców Grafiki 
Użytkowej STGU oraz Międzynarodowym Biennale Plakatu  
w Warszawie zorganizował Międzynarodowy Konkurs 
Plakatu, który dzięki intensywnej promocji zyskał zasięg 
globalny – do konkursu zgłoszono 516 prac z całego świata. 

Ideą konkursu było odwołanie się w  pracach do posta-
ci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej oraz do 
wartości olimpijskich, takich jak: fair play, dążenie do dosko-
nałości, szacunek, uczciwość, przyjaźń, solidarność, wspólno-
towość, zachowanie ludzkiej godności. Spośród nadesłanych 
projektów Jury w międzynarodowym składzie zakwalifikowa-
ło do wystawy 46 plakatów. W finale oprócz prac rodzimych 
artystów znalazły się projekty twórców z Chin, Iranu, Niemiec, 
Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, Urugwaju i Węgier.

Dzięki współpracy z  Visa – Globalnym Partnerem Tech-
nologii Płatniczych Igrzysk Olimpijskich od 1986 roku, a od 
2002 pierwszym i najdłużej udzielającym wsparcia Globalnym 
Partnerem Technologii Płatniczych Igrzysk Paraolimpijskich 
oraz Współorganizatorem Wystaw Plakatu z  okazji 100-lecia  
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w roku 2019 odbyło się kilka 
wystaw pokonkursowych: w Centrum Olimpijskim i w Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Europarlamencie w Bruk-
seli, zaś w roku 2020 ekspozycja była prezentowana w kolejnych 
Centralnych Ośrodkach Sportu w całej Polsce.

OrganizatOrzy 
polski komitet Olimpijski, akademia Sztuk pięknych w Warszawie, 
Stowarzyszenie twórców grafiki użytkowej Stgu, międzynarodowe  
biennale plakatu w Warszawie, visa

meySam hame ei 
iran 
100-lecie pkOl / the 100th anniversary of the pOc

s p i s t r e ś c i



47

abOut the cOmpetitiOn & eXhibitiOnS 
fOr the 100th anniverSary  
Of the pOliSh Olympic cOmmittee 

In 2019, the Polish Olympic Committee (NOC of Poland), in 
conjunction with the Academy of Fine Arts (AFA) in Warsaw, 
the Polish Association of Graphic Designers (STGU) and the 
International Poster Biennale in Warsaw, announced an 
International Poster Competition to mark the centenary of its 
founding. The competition was vigorously promoted inter- 
nationally, and no fewer than 516 entries were submitted 
from all over the world.

The concept behind the competition was to portray the 
Olympian as a hero of the collective imagination and to invoke 
the Olympic values of fair play, striving for excellence, respect, 
honesty and integrity, friendship, solidarity, community, and 
maintaining human dignity. The jury, which comprised mem-
bers from various countries, shortlisted 46 posters. Works from 
China, Iran, Germany, Portugal, Slovakia, Switzerland, Ukraine, 
Uruguay and Hungary, as well as Poland, made the finals.

Visa, Worldwide Payment Technology Partner of the 
Olympic Games since 1986 and first and longest supporting 
Worldwide Payment Technology Partner of the Paralympic 
Games since 2002, partnered to organize several post-
competition Poster Exhibitions for the 100th anniversary of 
the Polish Olympic Committee in 2019 – most notably in 
the Polish Olympic Center and the Royal Łazienki Museum 
in Warsaw, and the European Parliament in Brussels. 
The exhibition was displayed in several Central Sports  
Centers throughout Poland in 2020.

OrganizerS
polish Olympic committee, academy of fine arts in Warsaw,
association of polish graphic Designers (Stgu), international poster 
biennale in Warsaw, visa

juStyna WróbleWSka 
pOlanD 

100 lat pkOl projekt 03 / the 100th anniversary of the pOc: design 03

co n t e n ts
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piOtr ŚliżeWSki 
pOlanD 
polski ogień / the polish fire
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marek maciejczyk 
pOlanD 
heroiczny / heroic



50

mateusz machalski
plakat promujący pokonkursowe Wystawy plakatu z okazji 100-lecia 
polskiego komitetu Olimpijskiego, 2019 
promotional poster for post-competition poster exhibitions for the 100th  
anniversary of the polish Olympic committee, 2019
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viSa, Sztuka i SpOrt
visa – Współorganizator Wystaw plakatu  
z okazji 100-lecia polskiego komitetu Olimpijskiego

Jesteśmy dumni, mogąc przedstawić nie tylko spektakularne spor-
towe wyczyny, ale też stojące za Igrzyskami Olimpijskimi prze-
słanie, z  którym zmierzyło się przeszło 500 artystów-plastyków, 
uczestników międzynarodowego konkursu plakatu, zorganizowa-
nego z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W swo-
ich pracach artyści pokazali, że sportowa rywalizacja może przeja-
wiać się na wielu płaszczyznach, wciąż jednak zachowując ducha 
olimpijskiej rywalizacji pełnej wzajemnego szacunku oraz fair play. 
Naszym zdaniem laureaci konkursu wyśmienicie poradzili so-
bie z zadaniem, polegającym na podkreśleniu najważniejszych 
wartości związanych ze sportem. Zapraszamy do zapoznania 
się z ich pracami w katalogu oraz na wystawy.

Od ponad 30 lat Visa jest Globalnym Partnerem Techno-
logii Płatniczych Igrzysk Olimpijskich oraz od 2002 roku pierw-
szym i najdłużej udzielającym wsparcia Globalnym Partnerem 
Technologii Płatniczych Igrzysk Paraolimpijskich. W  ramach 
programu Team Visa funkcjonującego od 2000 roku, wspiera-
my też sportowców, zapewniając im m.in. sprzęt oraz potrzeb-
ne zasoby. Team Visa to ucieleśnienie idei ponadnarodowej 
reprezentacji złożonej z  ludzi, tworzących wspólnotę zjedno-
czoną wokół idei olimpijskiej. 

pOlScy Olimpijczycy  
i paraOlimpijczycy  
W teamie viSa

the pOliSh OlympianS  
anD paralympianS  

at team viSa

tOkyO 2020 

amelia bródka 

marcin Dzieński  

katarzyna kozikowska

pyeOngchang 2018  

kamil Stoch

riO De janeirO 2016 

natalia partyka

lOnDOn 2012  

natalia partyka  

Otylia jędrzejczak 

paweł Wojciechowski 

marek plawgo

viSa, art & SpOrt
visa – the coorganizer of the poster exhibitions  
for the 100th anniversary of the polish Olympic  
committee

It gives us great pride to be able to not only present spec-
tacular sports achievements, but also to announce that, out 
of their esteem for the foundational concept underlying the 
Olympic Games, over 500 artists and designers took part in an 
international competition to mark the centenary of the Polish 
Olympic Committee. The submitted works demonstrate that 
sporting competitiveness can manifest itself on many levels 
without detracting from the Olympic spirit of mutual respect 
and fair play. In our view, the winners excelled in completing 
the assignment they were given, viz. accentuating the most im-
portant values associated with sport. We cordially invite you to 
become acquainted with their work as presented in this cata- 
log and at the exhibitions.

Visa has been the Worldwide Payment Technology Partner  
of the Olympic Games for over 30 years, and became the first 
Worldwide Payment Technology Partner of the Paralympic 
Games in 2002. We have been supporting athletes by e.g. pro-
viding them with equipment and essential resources under 
our Team Visa program since 2000. Team Visa embodies the 
concept of a supranational team, creating a united community 
around the Olympic ideal.

s p i s t r e ś c i  /  co n t e n ts



zygmunt kamiński
polacy na iX Olimpjadę 1928 / poles for the iX Olympiad 1928



pOlSka SzkOła plakatu (OlimpijSkiegO)

pOliSh (Olympic) pOSter SchOOl

ii czĘŚĆ / part ii
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tadeusz gronowski 
polska na vii Olimpiadę 1920 / poland for the vii Olympiad 1920
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plakat OlimpijSki – jeDnOStkOWOŚĆ  
W zbiOrOWOŚci
aleksandra lewandowska 
muzeum plakatu w Wilanowie

„Plakat wyprzedza wydarzenia sportowe. Mówi o nich, jakimi 
powinny być, jakie nastroje powinny wywołać. Mówi o wido-
wiskach przyszłych, które w  przeciwieństwie do innych im-
prez nie mają gotowych, napisanych scenariuszy; ich scena-
riusze zostaną stworzone dopiero przez same zawody, przez 
nowe wyniki, przez zwycięstwa lub przegrane. Dlatego pla-
kat sportowy jest zapowiedzią nieznanego” – napisał Jerzy  
Hryniewiecki1. To prawdopodobnie jeden z  najpopularniej-
szych cytatów, dotyczących plakatu sportowego. „Plakat 
sportowy – zapowiedź nieznanego” brzmi jak chwytliwy slo-
gan, trzeba mu jednak oddać trafność. Można by też zamienić 
„sportowy” na „olimpijski” i wciąż spełniałby tę funkcję. Jednak 
prawdziwym fenomenem tego rodzaju plakatu jest to, że nie-
zależnie od dużej liczby różnorodnych dyscyplin sportowych 
projekty olimpijskie potrafią przekazać tę wielość za pomocą 
jednej ilustracji, skondensowanego znaku lub symbolu.

Sport miał swoje związki ze sztuką od czasów starożyt-
nych. Już wówczas, podczas greckich igrzysk olimpijskich 
wydarzeniu towarzyszyła sztuka, muzyka i  konkursy arty-
styczne. W XIX wieku nastąpił ponowny rozkwit popularności 
sportu, co wiązało się również z awansem kulturowym wszel-
kich sportowych wydarzeń. Sztuka nie tylko więc korespon-
dowała ze sportem, ale przyjęła również funkcję informacyj-
ną oraz reklamową, służąc rozpowszechnianiu wiadomości 
o  zaplanowanych wydarzeniach sportowych. Początkowo 
była to rola akcydensów w formie afiszy i programów towa-
rzyszących igrzyskom, z czasem jednak – również dzięki roz-
wojowi technik graficznych – ustąpiły one miejsca plakatom, 
które zaczęły zalewać ulice, tworząc z  nich barwne, można 
powiedzieć, igrzyska wizualne. 

Pierwszy oficjalny plakat został zaprojetowany do 
promocji Igrzysk V Olimpiady w  Sztokholmie (1912) przez 
szwedzkiego malarza Olle Hjortzberga. Przedstawiał on, 
w secesyjnej formie, wkomponowane w kwadrat atletyczne 
sylwetki mężczyzn powiewających flagami różnych państw, 

the Olympic pOSter – inDiviDuality  
in cOllectiveneSS
aleksandra lewandowska 
poster museum at Wilanów

Jerzy Hryniewiecki wrote that “The poster precedes sports 
events. It tells us what they should be like and what feelings 
they should evoke. It informs us about upcoming performan- 
ces that differ from other events in their being completely 
unscripted, and in their scenarios being written by the 
competitions themselves, through new results, through 
victories, through defeats. That is why the sports poster is an 
announcement of the unknown.” This would have to be one 
of the best known quotations regarding the sports poster. 
“Sports poster – announcement of the unknown” might sound 
like a catchy slogan, but there is no denying its accuracy.  
If “sports” were to be changed to “Olympic”, it would still fulfill 
this function. However, the real wonder is that, regardless 
of the number and diversity of sports disciplines, Olympic 
designs manage to convey this multiplicity through a single 
illustration, character or symbol.

Sport has been associated with art since ancient times. 
Music and art, and artistic competitions accompanied with the 
Olympic Games in Olympia in Greece. Sport had a sharp rise 
in popularity once again during the 19th century, and culture 
was once more promoted at sports events. Art was not only 
related to sport; it took on an informational and promotional 
function in that it disseminated information about scheduled 
sports events. This task was initially performed by jobbing 
printers by way of posters and accompanying programs. 
As graphic techniques developed over time, however, this 
role was usurped by the sports poster. These soon began to 
flood and add color to the streets, creating what could be 
described as “visual games”.

The first official poster was designed by Olle Hjortzberg 
for promoting the Games of the V Olympiad in Stockholm 
(1912). It was art nouveau in style and depicted a square 
in which were inserted male athletic bodies waving the 
flags of various countries, i.e. nations united by a common 
purpose making their way to the Olympic Games. This poster 
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czyli mówiąc krótko: narody idące w kierunku igrzysk olim-
pijskich jako wspólnego, łączącego je celu. Plakat wywołał 
niemało skandali. Po pierwsze, przedstawienie było mocno  
zbliżone do aktu (mimo dodanych wstążek), co doprowadzi-
ło do tego, że plakat wzbudził kontrowersje w Chinach oraz 
15 innych państwach. Drugą sprawą była… poprawność po-
lityczna. Przez rozmieszczenie flag w układzie od najbliższych 
do najdalszych, czyli od najbardziej widocznych do najmniej 
– obawiano się urazy ze strony niektórych narodów, co nie-
chybnie mogłoby doprowadzić do stojących w sprzeczności 
z duchem olimpijskim konfliktów. Ostatecznie jednak zosta-
no przy tym plakacie, który na tle innych propozycji wydał 
się komisji najbardziej wartościowy pod względem arty-
stycznym, a poza tym – ciekawostka – organizatorzy zapłacili 
Hjortzbergowi za niego z góry2. Od tych igrzysk zmieniła się 
perspektywa – już nie były one jedynie sportowym wydarze-
niem, ale i  światowym, medialnym wydarzeniem, wykorzy-
stującym do swojej promocji silne narzędzie reklamowe, ja-
kim jest plakat. I choć dzisiaj dominują inne formy medialne, 
plakat wciąż stanowi ich element składowy. 

Sport prezentuje ciało człowieka przede wszystkim jako 
pojemny motyw dla przedstawienia emocji, fizycznego i du-
chowego zmagania oraz pokazania doskonałości w  różnych 
wymiarach. Należy pamiętać, że ciało sportowca dźwiga wizu-
alny bagaż antycznego piękna wysportowanej sylwetki, poj-
mowanej jako sanktuarium piękna wewnętrznego. Dlatego to 
ono, w fizycznie doskonałej formie, dominowało na plakatach 
zanim pojawiła się identyfikacja igrzysk olimpijskich, czyli pięć 
splecionych kół na białym tle. Symbol ten został zaprojektowa-
ny w 1912 roku przez Pierre’a de Coubertin, flaga zaś w 1913. 
Pomysł zrodził się, gdy na stadionie olimpijskim w Sztokhol-
mie Coubertin obserwował powiewające flagi państw uczest-
niczących w  igrzyskach, Po raz pierwszy pojawili się zawod-
nicy z całego świata. Poruszony faktem, że idea pokojowego 
współzawodnictwa zaczyna integrować narody, zaprojekto-
wał symbol olimpijski, którego kolorystyka odwołuje się do 
barw narodowych wszystkich krajów. Całość jest więc symbo-
lem unijnym, wspólnotowym dla sportowców ze wszystkich 
państw i kontynentów. 

W  plakacie symbol pięciu kół zaczął pojawiać się od 
Igrzysk IX Olimpiady w  Amsterdamie (1928). Z  kolei na 
igrzyskach zimowych po raz pierwszy umieszczony został 

provoked a scandal. First, it came close to full-frontal nu- 
dity, despite the streamers in front. This aroused contro- 
versy in China and 15 other countries. Secondly, there was the 
issue of political correctness. There were fears that the order 
in which the flags appeared, from nearest to furthest, that is 
to say, from most to least visible, would offend some nations, 
and inevitably lead to conflict – contrary to the Olympic spi- 
rit. Eventually, however, the Committee stuck with the poster it 
had deemed best in artistic terms, as compared with the other 
choices available. Moreover, Hjortzberg was (surprisingly) paid 
in advance.2 The perspective has changed since those Games 
in that they were no longer merely a sports event, but a global 
and media phenomenon that promoted itself by pressing into 
service the powerful media tool that is the poster. And the 
poster remains a constituent component, even in this day and 
age where other media forms dominate.

Sport primarily presents the human body as a broad 
motif for displaying emotions, physical and spiritual struggle, 
and portrays various dimensions of excellence. It should be 
borne in mind that the body of an athlete is heir to the ancient 
motif of the beauty of a toned and muscular physique being 
a sanctuary of inner beauty. That is why posters gave pride of 
place to physically flawless human forms before the Olympic 
Games came to be identified by five interlocking rings on 
a white background. This symbol was designed by Pierre 
de Coubertin in 1912, the flag followed in 1913. The idea 
came to him while observing the flags of the participating 
countries in the Games in the Olympic Stadium in  
Stockholm. This was the first time that competitors from all 
over the world had come together. Moved by the fact that the 
concept of peaceful rivalry was bringing nations together,  
de Coubertin designed the Olympic symbol. The color 
scheme alludes to national colors of all countries. The overall 
design symbolizes the unity and fellowship of athletes from 
every continent and country. 

Later, the five rings first appeared on a poster at the 
Games of the IX Olympiad in Amsterdam (1928). The symbol 
made its Winter Olympics poster debut at the III Winter 
Olympic Games in Lake Placid (1932). The poster was designed 
by Witold Gordon, an artist born in Warsaw and resident in 
the United States. Gordon had a successful career in the US, 
mainly as a mural artist. For  example, he designed a mural to 
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jerzy Skolimowski 
Stefan Osiecki
mistrzostwo świata w hokeju na lodzie 1931  
1931 ice hockey World championship
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Witold gordon
iii zimowe igrzyska Olimpijskie lake placid 1932
iii Olympic Winter games lake placid 1932
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zbigniew Waszewski
meksyk 1968 / mexico 1968
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na plakacie do III Zimowych Igrzysk Olimpijskich w  Lake  
Placid (1932), zaprojektowanym przez warszawskiego mala-
rza i muralistę osiadłego w Stanach Zjednoczonych, Witolda 
Gordona. Artysta zrobił niemałą karierę w  Stanach głównie 
jako twórca murali – przykładowo zlecono mu zaprojektowa-
nie muralu o powierzchni 6.000 stóp (ok. 560 metrów) kwa-
dratowych na budynku Targów Światowych w Nowym Jorku 
(1939), co utrwalono na wielu fotografiach i  pocztówkach, 
a  także na pamiątkowych materiałach filmowych. Z  kolei 
jego gwaszowe impresje z  amerykańskich podróży wysta-
wione zostały w MoMie (Scena Amerykańska, 1941) i zgarnęły 
dobre recenzje, m.in. magazynu Vogue.

Dwa pierwsze polskie plakaty o  tematyce olimpijskiej 
to: Polska na VII Olimpiadę Tadeusza Gronowskiego (1920), 
gdzie Polacy ostatecznie nie wystąpili ze względu na wojnę 
polsko-bolszewicką oraz Polacy na IX Olimpjadę Zygmunta 
Kamińskiego (1927). Pierwszy z  nich wpisuje futurystycz-
nych biegaczy w formę geometryczną, podobnie jak to było 
w przypadku plakatu Hjortzberga, ale tutaj zamiast kwadratu 
grafik posłużył się figurą koła. Plakat Kamińskiego przedsta-
wia z  kolei zwycięskiego, art décowskiego w  wyrazie Apol-
la. Plakat otacza dekoracyjna bordiura, w której znajdują się 
herby ośmiu miast polskich, przez co jego forma wyróżnia się 
na tle innych plakatów olimpijskich. Warto zwrócić uwagę na 
lewy górny róg, gdzie znalazło się zaprojektowane wówczas 
przez Kamińskiego godło Polski, które w tej formie funkcjo-
nuje do dzisiaj.

Polski plakat sportowy to poza odsłoną olimpijską cała 
gama wszelkich sportowych wydarzeń. Do najważniejszych 
zaliczyć można: Międzynarodowy Kolarski Wyścig Pokoju, igrzy-
ska młodzieżowe, spartakiady, sporty zimowe oraz wszelkie 
imprezy związane z Polskim Komitetem Olimpijskim, organizu-
jącym m. in. konkursy na plakaty promujące igrzyska, własne ju-
bileusze etc. Największy rozkwit plakatu sportowego przypada 
w Polsce na okres międzywojenny, ze szczególnym uwzględnie-
niem środowiska warszawskiego. Pod koniec lat dwudziestych 
do czołówki nazwisk  (m. in. Tadeusza Gronowskiego) dołączyli 

jan lenica
Olympische Spiele münchen 1972 
© aDagp, paris 2020
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cover the 6,000 sq. ft. (approx. 560 sq. m.) façade of a building 
at the 1939 World Trade Fair in New York. This appeared in 
many photographs and postcards from the Fair, as well as 
in commemorative film footage. His gouache impressions 
of his American travels were exhibited in MoMA (American 
Scene, 1941) and were given favorable reviews in e.g. Vogue 
magazine.

The first two Polish posters with an Olympic motif were: 
Polska na VII Olimpiadę by Tadeusz Gronowski (1920), where 
Poland eventually couldn’t compete due to the Polish-Soviet 
War (1919-1920); and Polacy na IX Olimpjadę by Zygmunt 
Kamiński (1927). The former shows futuristic runners in geo- 
metric form, similar to Hjortzberg’s poster, only here they 
are enclosed in a circle instead of a square. The latter depicts 
a triumphant, art deco Apollo. The poster has a decorative 
border containing the coats of arms of eight Polish cities. 
This distinguishes it from other Olympic posters. The top-left 
corner is especially interesting. Kamiński designed the Polish 
coat of arms, which still survives in this form, in 1928.

The Polish sports poster, quite apart from its Olympic 
version, covers the entire range of sports events. The main ones 
include the International Peace Cycling Race, youth games, 
Spartakiads, and winter sports, as well as every Polish Olympic 
Committee event, e.g. competitions for posters to promote 
the games, its own special anniversaries etc. The sports 
poster had its greatest flourishing in Poland, and especially 
in Warsaw, during the interwar period. Stefan Osiecki and 
Jerzy Walerian Skolimowski joined the list of leading names 
(such as Tadeusz Gronowski) in the late 1920s. These two jointly 
designed the 1931 Ice Hockey World Championship poster – an 
icon of interwar graphic art. The “highland” poster, centered 
around Zakopane, cannot be left out of any discussion of poster 
art during the twenty years that separated the two world wars.  
The development of sport and tourism, along with spa centers, 
drew the intellectual elite of the day to the city.

The development of poster art came to an abrupt 
halt with the outbreak of WWII. By contrast, the obsession  

zbigniew Waszewski
Sapporo 1972 monachium / Sapporo 1972 munich
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Stefan Osiecki i Jerzy Walerian Skolimowski. Z ich spółki powstał 
plakat-ikona międzywojennej grafiki – Mistrzostwo świata w ho-
keju na lodzie (1931). W okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego nie sposób pominąć plakaty promujące zimowe imprezy 
sportowe, których polska stolica leży w  Zakopanem3. Rozwój 
sportu, turystyki oraz ośrodków leczniczych przyciągał tam całą 
ówczesną intelektualną śmietankę. 

Druga wojna światowa zatrzymała na jakiś czas rozwój 
plakatu. Z kolei lata pięćdziesiąte to nadal kult zdrowego, wy-
sportowanego ciała – dobrym przykładem z tamtego okresu 
jest plakat II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży 1-14 
sierpnia 1955 Warszawa Tadeusza Trepkowskiego. Projekt jest 
wariacją greckiego Dyskobola (właściwie jego rzymskiej kopii), 
która ukazuje ówczesny kanon piękna atletycznej sylwetki. 

Gdyby spróbować ująć polski plakat ogólnikowo, dru-
ga połowa lat pięćdziesiątych to boom na plakat i narodziny 
tzw. polskiej szkoły plakatu. Pojawienie się państwowych in-
stytucji patronackich, jak choćby Wydawnictwo Artystyczno- 
-Graficzne czy Centrala Wynajmu Filmów (CWF) umożliwia-
ło rozpowszechnianie się plakatu na skalę masową. Obok 
tych filmowych, cyrkowych, społecznych – liczne były rów-
nież zamówienia na plakat sportowy. Na początku królowała 
malarskość; można powiedzieć, że polski plakat był wów-
czas bardziej przyczynkiem do niepohamowanej artystycz-
nej ekspresji niż nośnikiem treści reklamowych. Przełom lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych to z kolei zwrot w stro-
nę znaku, oszczędności formy oraz większej powściągliwości. 

Mając już trochę zarysowaną historię polskiego plaka-
tu, wracamy do światowych projektów olimpijskich. W latach 
sześćdziesiątych powstał pierwszy w  formie syntetycznego 
znaku, ikoniczny od czasu powstania, tryptyk Yusaku Kame-
kury do Igrzysk XVIII Olimpiady w Tokio (1964), razem z zapro-
jektowanym przez niego oficjalnym logotypem igrzysk. Na 
jednym z trzech plakatów grafik sięgnął do japońskiej tradycji 
prostoty, tworząc ideogram z czerwonego koła japońskiej fla-
gi, pod którym umieścił złoty symbol kół olimpijskich i napis. 
Przy okazji tokijskich igrzysk Kamekura po raz pierwszy w hi-
storii plakatu olimpijskiego posłużył się fotografią, początkując 
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of having a healthy, athletic body continued unabated into 
the 1950s. Tadeusz Trepkowski’s poster II International Youth 
Sport Games 1-14 August 1955 Warsaw is a prime example of 
this. The design is a variation of the classical Greek Discobolus 
(especially the Roman copy of it) and reflects a zeitgeist in 
which the beauty of an athletic physique was held paramount.

The second half of the 1950s were golden years for the 
Polish poster and gave birth to the “Polish poster school”. The 
establishment of governmental sponsorship institutions, 
such as Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne (WAG) and 
Centrala Wynajmu Filmów (CWF), made it possible to 
disseminate posters on a large scale. Apart from cinematic, 
circus and social posters, there were many commissions for 
sports posters. Imagery dominated at first. Polish posters of 
the time could better be described as a contributing factor to 
unbridled artistic expression than as a promotional medium. 
The end of the 1960s signaled a return to the use of symbols, 
austerity of form, and greater restraint.

Having outlined the history of the Polish poster, we now 
return to global Olympic designs. Yusaku Kamekura’s triptych 
for the Games of the XVIII Olympiad in Tokyo (1964), along 
with his design for their official logotype, were the first works 
ever to deploy synthetic and iconic symbols. Kamekura 
delved into the Japanese tradition of simplicity to place the 
red circle of the Japanese flag in the center of the poster, with 
a golden Olympic rings symbol and a caption underneath. 
Kamekura also made use of photography in his Tokyo 
Olympics designs. This was a first in the history of poster art, 
and entire series of posters for various sporting disciplines 
were issued as a result.

The Games of the XIX Olympiad in Mexico (1968) not 
only had a whole series of posters, but also an op-art artistic 
setting (designed by Lance Wyman), together with integral 
visuals that included urban decorations. The graphical 
promotion of the event expanded the possibilities to the 
uttermost. For its part, Poland promoted the games with 
a poster by Zbigniew Waszewski (Polski Fundusz Olimpijski, 
Meksyk 1968) whose form took its cue from Kamekura’s 

józef krzempek
 XXii igrzyska Olimpijskie moskwa ’80 / XXii Olympic games moscow ‘80
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wydawanie całych serii plakatów dotyczących różnych dyscy-
plin sportowych.

Do Igrzysk XIX Olimpiady w Meksyku (1968) pojawiła się 
nie tylko cała seria plakatów, ale i op-artowa oprawa plastycz-
na (proj. Lance Wyman) razem z całościową oprawą wizualną 
igrzysk włącznie z miejskimi dekoracjami. Słowem, graficzna 
propaganda wydarzenia rozszerzona do granic możliwości. 
W  Polsce do promowania igrzysk plakat wykonał Zbigniew 
Waszewski (Polski Fundusz Olimpijski, Meksyk 1968), nawiązu-
jący w swojej formie do opisanego plakatu z tryptyku Kame-
kury, ale zamiast czerwonego koła Waszewski wykorzystał 
motyw krakowskiej czerwonej rogatywki z pawim piórem. 

Twórczość plakatowa największą skalę osiągnęła 
przy okazji Igrzysk XX Olimpiady w  Monachium (1972). 
Oprócz oficjalnego plakatu wydrukowano również prace 
prawie trzydziestu zaproszonych przez olimpijski komitet 
organizacyjny artystów, w tym polskiego grafika Jana Lenicy 
(Olympische Spiele Munchen 1972). Ten malarski i  lapidarny 
plakat jest jednocześnie dynamiczny w  swojej formie 
i zrównoważony dzięki kolorystyce; fale w różnych odcieniach 
błękitu utworzyły zarys profilu sportowca i bieżni stadionu. 

Innym polskim sukcesem na arenie światowej był 
srebrny medal za plakatowy tryptyk Karola Śliwki przy-
znany w  międzynarodowym konkursie, ogłoszonym przez  
Komitet Organizacyjny Igrzysk XXII Olimpiady w  Moskwie 
(1980). Seria prac składa się z  prostych, subtelnych kształtów 
ludzkich  sylwetek ujętych w syntetyczny piktogram. Za plaka-
ty, ale również za całokształt twórczości związanej ze sportem 
Śliwka otrzymał nagrodę – Złoty Wawrzyn w konkursie Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego, który jest organizowany od 1969 
roku. Do ciekawszych realizacji promujących igrzyska w kraju 
należy plakat Franciszka Winiarskiego na XII Zimowe Igrzyska 
w Innsbrucku (1976). Grafik przedstawił na nim skoczka narciar-
skiego, podkreślając dynamikę jego sylwetki poprzez diago-
nalne ułożenie ciała. W tym samym roku miały miejsce Letnie 
Igrzyska XXI Olimpiady w Montrealu, do promocji których uka-
zał się w Polsce plakat Chrystiana Gomolca – minimalistyczny 
i  syntetyczny w  odbiorze, już zdecydowanie odchodzący za-
równo od ciała, jak i malarskiej formy przekazu. Artysta wyko-
rzystał poprzeczkę do skoku wzwyż razem z godłem polskim; 
po podobny motyw sięgnął w plakacie na 60-lecie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, zastępując godło flagą polską (1979). 

poster, only instead of a red circle, Waszewski employed  
a plan view of a red Cracovian four-cornered cap with a peacock 
feather.

Poster art reached its creative zenith at the Games of the 
XX Olympiad in Munich (1972). There were works nearly 30 
artists whom the Olympic organizing committee had invited, 
including Polish graphic artist, Jan Lenica (Olympische Spiele 
München 1972), in addition to the official poster. This painterly 
and pithy poster is dynamic in form and has a well-balanced 
color scheme. Waves of varying shades of blue create the 
outline of an athlete and a running track.

Poland scored another international success with the 
silver medal awarded to Karol Śliwka’s poster triptych at an 
international competition held by the Organizing Committee 
of the Games of the XXII Olympiad in Moscow (1980). The series 
comprises simple, subtle forms of human profiles, enclosed in 
a synthetic pictograph. In a competition of its own, the Polish 
Olympic Committee honored Śliwka with the Golden Laurel 
(awarded since 1969) for these posters and for the entirety of his 
sports-inspired works. Franciszek Winiarski’s poster for the XII 
Winter Olympic Games (1976) in Innsbruck was one of Poland’s 
more interesting promotional efforts for the Games. Winiarski 
depicted a ski-jumper with his rapid movement emphasized 
by having his forward-leaning body striped with diagonals 
parallel to the downhill direction of motion. The Summer 
Games of the XXI Olympiad in Montreal were also held in 1976. 
Poland’s graphic art contribution came courtesy of Chrystian 
Gomolec, whose minimalist and all-encompassing poster 
made a clean break from conveying the message through 
the human form and the use of painting. Gomolec depicted  
a high-jump bar and the Polish coat of arms. He later employed 
a similar motif for the 60th anniversary of the NOC of Poland 
(1979), but substituted the Polish flag for the coat of arms.

Following the success of the Tokyo designs, photography 
began to make its appearance on Olympic posters, including 
posters designed in Poland. Wojciech Zamecznik, in his 1965 
poster for the Museum of Physical and Tourist Culture (now 
the Museum of Sport and Tourism), was the first graphic artist 
to use and modify photographs. And while the design itself 
had no connection with the Olympic Games, it has become 
one of the most recognizable in the Polish sports poster. The 
NOC of Poland released a poster by Zbigniew Waszewski 
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Po sukcesie projektów z  Tokio na plakatach olimpij-
skich zaczęła pojawiać się fotografia, również w  przypadku 
polskich projektów. Pierwszym grafikiem, który wykorzystał 
i zmodyfikował fotografię był Wojciech Zamecznik w plaka-
cie dla Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki (1965)4. I  cho-
ciaż sam projekt nie był związany z igrzyskami olimpijskimi, 
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów wśród 
polskich plakatów sportowych. Z okazji zimowych igrzysk 
w Sapporo oraz letnich w Monachium (1972) Polski Komitet 
Olimpijski wydał plakat Zbigniewa Waszewskiego z częścio-
wo barwioną fotografią biegaczy. 

Zmieniała się również sama typografia – od stylizowanego 
liternictwa, przez zwarty, czytelny blok na wzór szkoły szwajcar-
skiej, po współczesne rozwiązania, gdzie stanowi ona niezależną 
formę stylistyczną. Ten ostatni wariant, połączony z grafiką me-
dalu olimpijskiego, występuje w przypadku Dopingu (1991) Ireny  
Łakomiec-Kamińskiej i  Andrzeja Pągowskiego, w  projekcie  
Waldemara Świerzego Sydney 2000, gdzie grafik wykorzystał mo-
tyw symbolu olimpijskiego i na plakacie 90 lat Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Marcina Władyki (2009), który połączył cyfry z syl-
wetką biegacza.

Plakaty olimpijskie ewoluowały z kolejnymi igrzyskami, 
początkowo opierając się na ilustracyjności czy malarskości, 
potem, zgodnie ze zmianami w  sztuce plakatu, na graficz-
nym języku symboli i skrótów. Jeszcze dzisiaj pozostają one 
w  związku ze starożytnością – motyw Dyskobola, będący 
pewnego rodzaju ikoną igrzysk olimpijskich, nie tylko prze-
wijał się przez historię plakatów sportowych, ale okazuje 
się, że wcale nie przepadł. Najlepszym tego przykładem jest 
zwycięski w Międzynarodowym Konkursie z okazji 100-lecia  
Polskiego Komitetu Olimpijskiego plakat atlety wykonujące-
go selfie, którego autorem jest Piotr Depta-Kleśta (2019). 

Plakat jako graficzny środek komunikacji poprzedza igrzy-
ska, powstaje więc jako wizualna „zapowiedź nieznanego”. Obok 
panoram widocznych na starszych plakatach oraz charaktery-
stycznych elementów kojarzących igrzyska z miastem-organiza-
torem, czy też symboli olimpijskich,  ciało było głównym tematem 
niezależnie od formy prezentacji – poprzez ilustrację, fotografię 
bądź piktogram. Całość tworzy drogę skojarzeń, co jest przykła-
dem tego, że plakat nie tylko anonsuje wydarzenia sportowe, ale 
z czasem staje się ich nośnikiem pamięciowym, a wszystkie kolej-
ne edycje tworzą atlas obrazów, znaczeń, odkształceń.  

with a partly colored photograph of sprinters leaving the 
starting blocks for the Winter Olympic Games in Sapporo and 
Summer Olympics in Munich (1972).

Typography has likewise changed – from stylized 
lettering, to cohesive and easily read fonts modeled on the 
International Typographic Style, to a more modern system 
in which it constitutes an independent stylistic form. This 
most recent variant is associated with the picture of a 
broken Olympic medal in Doping (1991) by Irena Łakomiec-
Kamińska and Andrzej Pągowski, in Sydney 2000 by Waldemar 
Świerzy, in which the Olympic symbol was used, and in 90 
lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego [90 years of the Polish 
Olympic Committee] (2009) by Marcin Władyka, which used 
the profile of a runner to create the digits “90”.

Olympic posters have evolved with the Games. They 
were initially based on illustrations and paintings, and later, in 
parallel with changes in poster art, on the graphic language 
of symbols and abbreviations. For all that, they have retained 
their link to antiquity: the motif of the Discobolus, as a certain 
kind of icon of the Olympic Games, has not only recurred 
throughout the history of sports posters – it has never gone 
away. The best example of this is Piotr Depta-Kleśta’s winning 
entry in the International Poster Competition for the 100th  
Anniversary of the Polish Olympic Committee in 2019. The 
poster shows the discus thrower taking a selfie.

The poster, as a graphical means of communication, 
precedes the Games. It therefore emerges as an 
“announcement of the unknown”. From the illustration to 
the photograph or the pictogram, the human body has been 
the central theme regardless of the format of presentation, 
alongside panoramas depicted on older posters and 
distinctive elements linking the Games to the host city or 
finally, Olympic symbols. The overall effect has been to create  
a chain of associations. This is an example of how the poster 
not only announces sports events, but becomes their storage 
medium over time, and how subsequent editions combine 
to make up an atlas of pictures, meanings and distortions.

The appeal of the poster as a medium of this “unknown” 
explains why it has endured – and is holding up pretty well. 
A brief visual signal as a record of abstract, by virtue of being 
unforeseen, situations contains everything that needs to 
be known about upcoming sports events. We know that  
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Być może atrakcyjność plakatu jako medium dla owe-
go „nieznanego” jest powodem, dla którego przetrwał on do 
dzisiaj (i  całkiem nieźle się trzyma). Krótki, wizualny sygnał, 
jako zapis abstrakcyjnych, bo przecież nieprzewidzianych 
wydarzeń, niesie w sobie już wszystko, co powinniśmy wie-
dzieć o  przyszłych zdarzeniach sportowych. Wiemy, że bę-
dzie inaczej niż dotychczas, ale jednocześnie zostanie zacho-
wana ciągłość pewnych typowych cech i to właśnie ma swoje 
odzwierciedlenie w graficznym zapisie. Wszystkie olimpijskie 
plakaty są zbiorem ikonograficznie podobnych treści, odwo-
łujących się do siebie i do przyjętych symboli, a jednocześnie 
każdy z  nich wprowadza coś indywidualnego i  zaskakują-
cego, tworząc jednostkowość w  zbiorowości – zupełnie jak 
igrzyska olimpijskie. 

1. J. Hryniewiecki, Plakat sportowy w  świecie, Wydawnictwo Artysty-
czno-Graficzne, Warszawa 1972, s. 11.

2. P. Andersson, H. Kjellberg, Nothing New Under the Sun? Marketing 
the Stockholm Olympics, w: The 1912 Stockholm Olympics: Essays on  
the Competitions, the People, the City, red. L. Yttergren, H. Bolling, USA 
2012, s. 34.

3. D. Folga-Januszewska, Oto sztuka polskiego plakatu, wyd. BoSz,  
Olszanica 2018, s. 180.

4. Obecne Muzeum Sportu i Turystyki.

Waldemar Świerzy
Sydney 2000
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it is going to be different than before, but the continuity 
of certain common goals will be maintained – this is 
precisely what the graphical announcement communicates. 
Every Olympic poster is a compilation of iconographic- 
ally similar contents that references itself and the symbols 
it adopts, but at the same time, it introduces something 
singular and unexpected, thereby individuality in collectivity 
– just like the Olympic Games.

2. P. Andersson, H. Kjellberg, Nothing New Under the Sun? Marketing 
the Stockholm Olympics”, cf.: The 1912 Stockholm Olympics: Essays on the 
Competitions, the People, the City, ed. L. Yttergren, H. Bolling, USA 2012,  
p. 34.

lech majewski
Sion 2002
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igrzySka a Sztuka
karol Ozonek 
polski komitet Olimpijski

 „Panowie, zebraliśmy się […] dla szczególnej uroczystości, 
chodzi bowiem o połączenie legalnym węzłem małżeńskim 
dwu rozwiedzionych od dawna stron: Mięśni i  Ducha. […] 
Zgodne ich życie trwało, co prawda, przez długie lata i oka-
zało się płodnym, lecz gdy przeciwne okoliczności rozdzie-
liły je, doszło wreszcie do tego, iż nie chciały się już więcej 
znać – oddalenie zrodziło zapomnienie. A  oto Olimpia, ich 
niegdyś główna siedziba, została wskrzeszona […]. Dlatego 
to zwołaliśmy naradę w celu zbadania, «w jakiej mierze i w ja-
kiej formie Sztuki i Literatura mogłyby wziąć udział w święce-
niu nowożytnych Igrzysk Olimpijskich i w ogóle włączyć się 
w uprawianie sportów, tak aby z jednej strony odnosić stąd 
dla siebie korzyść, a z drugiej, aby je uszlachetnić».”1

Tymi słowy, 23 maja 1906 roku we foyer teatru Comé-
die Française w Paryżu, baron Pierre de Coubertin zwrócił się 
do przedstawicieli sztuk, literatury i świata sportu, otwierając 
konferencję konsultacyjną, której celem była dyskusja nad 
włączeniem dyscyplin artystycznych do programu igrzysk 
olimpijskich. Coubertin głęboko wierzył w prawdziwość i za-
sadność starogreckiej kalokagathii i rozumiał, jak ważne dla 
harmonijnego rozwoju jest dbanie zarówno o aspekt fizycz-
ny człowieczej natury, jak i duchowy. Jednakże, poprzez przy-
pomnienie i umacnianie związku sportu ze sztuką nie tylko 
pragnął krzewić grecką ideę, lecz również dostrzegał w tym 
korzyści innego rodzaju. Od początku profity miały być 
obustronne – Coubertin przewidywał, iż olimpijskie zmaga-
nia sportowe zyskają dużo większy rozgłos i zainteresowanie 
publiczności na całym świecie, gdy do ich promocji przyczy-
ni się wysiłek artystów i odwrotnie – rozumiał, że olimpijski 
blask może rozświetlić niejedną artystyczną karierę.

Efektem rzeczonej konferencji było wpisanie sztuki i litera-
tury do programu igrzysk olimpijskich i przyznanie im miejsca 
równorzędnego sportowi. Literatura, malarstwo, rzeźba, mu-
zyka i architektura stały się dyscyplinami olimpijskimi, tworząc 
tzw. pentatlon muz, a artyści rywalizujący w Olimpijskich Kon-
kursach Sztuki i  Literatury – olimpijczykami, zdobywającymi 

the gameS anD art
karol Ozonek 
polish Olympic committee

“Gentlemen, we have gathered […] to hold a unique ceremony. 
Our purpose is this: reunite the Muscles and the Mind, once 
divorced, in the bonds of a legitimate marriage. […] Doubtless 
their cooperation was long and fruitful, but once separated by 
adverse circumstances, they had come to a point of complete 
mutual incomprehension. Absence had made them grow 
forgetful. Now their former home, Olympia, has been re-
established […]. That is why this Advisory Conference has been 
called, to study ‹‹the extent to which, and in what form, literature 
and the arts may participate in the celebration of modern 
Olympiads and, in general, be associated with the practice of 
sports, to benefit from them and to ennoble them››.”1

Baron Pierre de Coubertin opened the consultative con-
ference in the Théâtre Comédie-Française, Paris, on May 23, 
1906 by delivering these words to an assembly of artistic, li-
terary and sports personalities. The conference was intended 
to discuss having artistic disciplines included on the Olympic 
Games program. Coubertin believed deeply in the validity and 
legitimacy of the ancient Greek ideal of kalos kagathos, and he 
was cognizant that nurturing both the physical and spiritual 
aspects of human nature was essential for harmonious de-
velopment. However, by calling to mind and reinforcing the 
union of sport and art, he was not merely trying to promote the 
Greek ideal, as he could foresee advantages of an altogether 
different nature. These would be mutual and reciprocal from 
the outset. Coubertin predicted that Olympic sport would be 
much more prominent and attract much more public interest 
around the world if it was promoted through the endeavors of 
artists and vice versa. He believed that many an artistic career 
could be illuminated in the glow of Olympic radiance.

The conference resulted in art and literature being 
included on the Olympic Games program, where they were 
placed on an equal footing with sport. Literature, painting, 
sculpture, music and architecture were made Olympic 
disciplines, effectively creating a “Pentathlon of the Muses”, and 
artists could compete for Olympic medals in the Olympic Art 
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medale olimpijskie. W ten sposób Coubertin próbował umocnić 
relację sportu i sztuki, przenosząc ją na wiele szerszą płaszczy-
znę mięśni i  ducha, przez co pragnął podkreślić współgranie 
i harmonię tego, jak często sam mawiał, co w sposób niezgodny 
z prawami natury rozdzielono. Coubertin, kładąc akcent na ów 
harmonijny związek, starał się podkreślić rolę sztuki w wydoby-
waniu piękna sportu. Pisał: „Sport powinien być traktowany jako 
źródło sztuki i  jako czynnik pobudzający do rzeczy pięknych. 
Produkuje on piękno, ponieważ ożywia atletę, który jest żywą 
rzeźbą. Jest okazją dla piękna przez poświęcone mu budowle, 
widowiska i święta”.2

Olimpijskie Konkursy Sztuki i  Literatury towarzyszyły 
igrzyskom od tych w  Sztokholmie w  1912 roku do igrzysk 
w Londynie w 1948 roku. W celu nadania im większego pre-
stiżu do jury angażowano wybitnych znawców oraz twórców 
z poszczególnych dziedzin. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
iż w Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu (1924), oprócz startu-
jącej po raz pierwszy polskiej reprezentacji, udział – w charak-
terze jurorów olimpijskiego konkursu sztuki – wzięli również 
wybitni Polacy: Olga Boznańska (malarstwo), Karol Stryjeński 
(architektura) i Karol Szymanowski (muzyka). Zaś cztery lata 
później, podczas igrzysk w  Amsterdamie, historyczne złoto 
dla Polski wywalczyła nie tylko Halina Konopacka (prywat-
nie poetka), lecz również znany dziennikarz i poeta XX-lecia 
wojennego, skamandryta Kazimierz Wierzyński (prywatnie 
lekkoatleta i piłkarz) – za tomik wierszy Laur olimpijski. Także 
tym razem Polacy znaleźli się w  roli jurorów: prof. Zdzisław 
Jachimecki oraz Kazimierz książę Lubomirski (jako delegat 
MKOl) zasiadali w  komisji konkursu muzyki, zaś ten ostatni 
oceniał również w konkursie rzeźby.

Polacy, uczestnicząc w olimpijskich konkursach sztuki, wy-
walczyli 8 medali olimpijskich. Do Wierzyńskiego w Amsterda-
mie dołączył Władysław Skoczylas, zdobywając brązowy medal 
za serię akwarel Łucznik; w Los Angeles (1932) złotym medalem 
nagrodzono Józefa Klukowskiego za rzeźbę Wieńczenie za-
wodnika, zaś srebrnym – Janinę Konarską za grafikę Narciarze; 
z igrzysk w Berlinie Polacy przywieźli trzy medale: srebrny (Józef 
Klukowski – płaskorzeźba Piłkarze) oraz dwa brązowe (Stanisław 
Ostoja Chrostowski – grafika Dyplom Yacht-Clubu, Jan Paran-
dowski za powieść Dysk olimpijski); ostatni w  historii olimpijski 
konkurs sztuki w  Londynie (1948) przyniósł Polsce złoty medal 
w konkursie muzyki – Zbigniewa Turskiego za Symfonię olimpijską. 

Competitions. By this means, Coubertin tried to consolidate 
the relationship between sport and art. By shifting it to a much 
broader plane of mind and muscle, he hoped to underscore 
the coincidence and harmony of what he had often said was  
dissociated in a way that was incompatible with the laws of 
nature. Coubertin emphasized their harmonious union through 
his efforts to accentuate the role of art in distilling the beauty of 
sport. He wrote that “[…] sport should be regarded as a source 
of art and a stimulus to create beautiful things. It produces 
beauty because it creates the athlete, who is a living sculpture. 
It is an opportunity for beauty through the architecture, the 
spectacles and celebrations which it brings about.”2

Olympic Art Competitions were held in conjunction with 
the Olympic Games from the Stockholm Games of 1912 to the 
London Games of 1948. Outstanding connoisseurs and artists 
from particular fields were selected as jury members in order 
to give it greater prestige. It is worth noting that not only did 
Polish athletes first compete at the Games of the VIII Olympiad 
(Paris, 1924), but that the outstanding Polish artists Olga 
Boznańska (painting), Karol Stryjeński (architecture) and Karol 
Szymanowski (music) sat on the Art Competition jury. Four years 
later in Amsterdam, Halina Konopacka (a recreational, later full-
time, poet) and Kazimierz Wierzyński (a recreational athlete and 
footballer) won Poland’s historic first Olympic gold medals for 
the discus throw and poetry (Laur Olimpijski [The Olympic Laurel]) 
respectively. Wierzyński was a well-known poet and journalist 
in the interwar period. He was also a founding member of the 
Skamander Group of experimental poets. And once more, there 
were Polish Art Competition jurors: Prof. Zdzisław Jachimecki 
and Prince Kazimierz Lubomirski (as an IOC delegate) judged 
the music competition, and the latter additionally judged the 
sculpture competition.

Altogether, Poland won 8 medals in the Olympic Art 
Competitions. Wierzyński (Amsterdam, 1928) was joined by 
Władysław Skoczylas, who won a bronze medal for his Łucznik 
[The Archer] series of watercolors. In Los Angeles (1932), Józef 
Klukowski won a gold medal for his sculpture Wieńczenie 
zawodnika [Sport Sculpture] while Janina Konarska won silver 
for her graphic design Narciarze [The Skiers]. In Berlin (1936), 
Józezef Klukowski won a silver medal for his bas-relief Piłkarze 
[The Footballers], and Stanisław Ostoja Chrostowski and Jan 
Parandowski both won bronze; the former for his graphic design 
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Po igrzyskach w Londynie, zrezygnowano z olimpijskich 
konkursów sztuki, uznając artystów za zawodowców, co sta-
ło w sprzeczności z zapisem w Karcie Olimpijskiej, która za-
strzegała możliwość udziału wyłącznie dla amatorów. I choć 
decyzję tę uchylono w  1952 roku, jeszcze przed kolejnymi 
igrzyskami w Helsinkach, konkursu nie udało się przeprowa-
dzić z uwagi na zbyt krótki czas pozostający do ich inaugura-
cji. Kiedy w 1954 roku ostatecznie zdecydowano o usunięciu 
olimpijskich konkursów sztuki z  programu igrzysk, podjęto 
inicjatywę organizacji wystaw towarzyszących.

Warto podkreślić, iż dla Polaków związek sportu i sztuki 
jest relacją o dużym znaczeniu, które dostrzegano od począt-
ku istnienia Polskiego Ruchu Olimpijskiego, a  nawet wcze-
śniej. Dość powiedzieć, że choć Polska oficjalnie uczestniczy 
w  igrzyskach olimpijskich od 1924 roku, a  w  olimpijskich 
konkursach sztuki od 1928 roku, za pierwszego w  historii 
polskiego olimpijczyka można uznać Antoniego Wiwulskie-
go – rzeźbiarza i  architekta urodzonego w  Rosji, a  później 
mieszkającego w  Wilnie, który wziął udział w  Igrzyskach 
V Olimpiady w  Sztokholmie w  roku 1912. Zgłaszając swo-
ją rzeźbę do pierwszego w  historii Olimpijskiego Konkursu 
Sztuki i  Literatury deklarował, iż jest Polakiem, co zostało 
odnotowane w  karcie uczestnika (choć Polska nie istnia-
ła jeszcze jako państwo i  nie mogła oficjalnie brać udziału 
w  igrzyskach). Po odzyskaniu niepodległości i  narodzinach 
Polskiego Ruchu Olimpijskiego, obok artystów reprezentują-
cych Polskę w olimpijskich konkursach sztuki, ten szczegól-
ny węzeł małżeński pieczętowali również polscy sportowcy 
z czasów międzywojnia i późniejszych. Pośród nich znalazło 
się wielu humanistów i utalentowanych twórców. 

W  tym okresie zgodnie z  zasadami MKOl organizowa-
no krajowe kwalifikacje do Olimpijskich Konkursów Sztuki  
i  Literatury, zaś gdy konkursy wypadły z  programu igrzysk, 
Polski Komitet Olimpijski jako jeden z nielicznych na świecie 
nieustannie zapraszał artystów do udziału w sporcie, organizu-
jąc konkursy, wystawy, plenery. Ponadto, od czasu jubileuszu 
z  okazji 50-lecia (1969), PKOl przyznaje szczególne nagrody 
– Wawrzyny Olimpijskie. Jest to inicjatywa ustanowiona jako 
wyraz uznania i szacunku dla polskich twórców kształtujących 
humanistyczne wartości sportu i  jego wizerunek w  społe-
czeństwie. Dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski, konty-
nuując ideę Pierre’a de Coubertin, organizuje podczas igrzysk  

Dyplom Yacht-Clubu [Yacht Club Diploma], and the latter for his 
novel Dysk olimpijski [The Olympic Discus]. Finally, in London 
(1948), Zbigniew Turski won gold for his Symfonia olimpijska. 
This was the last Olympiad in which Art Competitions were held.

After the London Games, the Olympic Art Competitions 
were discontinued, as artists were considered professionals. 
This was deemed contrary to the Olympic Charter, which 
stipulated that competitors be amateurs. Although the 
decision was overturned in 1952, the competition could not be 
held in the Helsinki Games that year, as there was insufficient 
preparation time. In 1954, it was finally decided to remove the 
Art Competitions from the Games program, and an initiative 
to hold accompanying art exhibitions was adopted.

It should be stressed that, for Poles, the union of sport 
and art is highly significant. This has been evident from the 
inception of the Polish Olympic Movement, if not earlier. 
Suffice it to say that although Poland has officially competed 
in the Olympic Games since 1924, and entered the Olympic 
Art Competitions from 1928 until 1948, Antoni Wiwulski can 
justifiably be considered Poland’s first ever Olympian. Wiwulski 
was a Russian-born sculptor and architect, who later resided 
in Wilno. He participated in the Games of the V Olympiad in 
Stockholm in 1912. When he entered his sculpture in the first 
Olympic Art Competition in history, he declared that he was 
Polish. This was noted on the entry sheet (even though Poland 
did not exist as a nation and could not officially compete). Once 
Poland regained its independence and the Polish Olympic 
Movement was established, this particular act of tying the 
knot united artists representing Poland in the Olympic Art 
Competitions and Polish athletes from the interwar period and 
afterwards. There were many humanists and talented artists 
among them.

During this period, national qualifying rounds for 
the Olympic Art Competitions were held pursuant to IOC 
regulations. When the competitions were dropped from the 
Games program, the Polish Olympic Committee (POC), as 
one of the few that has never stopped encouraging artists to 
participate in sport, has organized competitions, exhibitions 
and outdoor events. Moreover, since its jubilee in 1969, the 
POC has granted special awards known as Olympic Laurels. 
This initiative was instituted to express recognition and esteem 
for Polish artists who shape the humanist values of sport and 
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wystawy sztuki, inicjuje (organizowane przez gospodarza 
igrzysk) Olimpiady Kulturalne, które stanowią nieocenioną 
okazję do promocji własnego dorobku w różnych dziedzinach 
sztuki i wzbogacają światowe dziedzictwo kulturowe i olimpij-
skie. Ponadto MKOl rozwija wszechstronny projekt artystyczny 
Olympic Art Visions, którego celem jest tworzenie przestrzeni 
dla sztuki jako bezpośredniego komentatora sportu i  igrzysk 
olimpijskich. Wspiera również edukację kulturalną młodzieży 
i  zaprasza artystów do współpracy przy kongresach, spotka-
niach i innych wydarzeniach.

Podsumowując warto zaznaczyć, że choć doniosła idea 
Coubertina odrodzenia związku mięśni i ducha ewoluowała, 
a olimpijskie konkursy sztuki współcześnie zostały zastąpio-
ne przez inne działania, to śmiało można powiedzieć, że cel 
postawiony przez Coubertina wciąż jest realizowany zgodnie 
z jego zamysłem i do tego z sukcesem. Działalność MKOl oraz 
poszczególnych państw, których Polska jest dobrym przy-
kładem, dowodzi, że wciąż kultywowany jest związek sportu 
i  sztuki, zaś wszelkie inicjatywy – zapraszające artystów do 
opisywania wysiłku sportowców, a  przede wszystkim pod-
dania uniwersalnych wartości olimpijskich twórczej refleksji 
– poszerzają wymiar piękna sportu oraz jego percepcję poza 
wyniki, rekordy, relacje sportowe oraz owo piękno utrwalają, 
czyniąc je ponadczasowym.

influence its image in society. The IOC continues to uphold 
Pierre de Coubertin’s ideal by holding art exhibitions during the 
Games. To this end, it also initiated the Cultural Olympiad (held 
in the host city). This is an invaluable opportunity for the host 
country to showcase its attainments in a variety of artistic realms 
and to enrich the world’s cultural and Olympic heritage. The IOC 
has additionally initiated a comprehensive artistic project titled 
Olympic Art Visions. This initiative is intended to create space for 
art to commentate directly on sport and the Olympic Games.  
It also fosters youth cultural education and invites artists to work 
together during congresses, meetings and other events.

In summary, it should be stressed that, although 
Coubertin’s momentous idea to revive the union of muscle 
and mind has evolved, and other events have replaced art 
competitions, it can safely be said that his fundamental goal 
continues to be successfully realized in line with his original 
intention. The work of the IOC, along with that of individual 
countries (Poland being a prime example) amply demonstrates 
that the links between sport and art continue to be cultivated, 
and that every initiative that calls on artists to depict the 
exertions of athletes, but above all, to creatively reflect on 
the universal Olympic values, extends the dimensions of the 
beauty of sport and broadens its image to encompass more 
than results, records, and coverage. These initiatives reinforce 
that beauty and render it timeless.

1. P. de Coubertin, Przemówienie na otwarciu konferencji konsultacyjnej 
z  przedstawicielami sztuk, literatury i  sportów wygłoszone w  foyer teatru 
Comédie Française w  Paryżu 23 maja 1906, w: Główne kierunki rozwo-
ju wychowania fizycznego od k. XVIII w. do 1918 r., red. R. Wroczyński,  
K. Hądzelek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wro-
cław-Warszawa-Kraków 1968, s. 363.

2. P. de Coubertin, Pedagogika sportowa, w: Pierre de Coubertin. Prze-
mówienia. Pisma różne i listy, red. G. Młodzikowski, K. Hądzelek, PTNKF,  
Warszawa 1994, s. 128.

1. P. de Coubertin, “Speech at the opening of the advisory conference on 
the arts, literature and sports (23 V 1906)”, cf.: Pierre de Coubertin. Olym-
pism, selected writings, N. Müller (ed.), International Olympic Committee, 
Lausanne 2000, p. 611.

2. P. de Coubertin, "Pedagogika sportowa", cf.: Pierre de Coubertin.  
Przemówienia. Pisma różne i listy, G. Młodzikowski, K. Hądzelek (eds.), 
PTNKF, Warsaw 1994, p. 128.
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rafał Olbiński
100 lat polskiego komitetu Olimpijskiego, 2019  
100 years of the polish Olympic committee, 2019

z Okazji ObchODóW Stulecia 
pOlSkiegO kOmitetu 
OlimpijSkiegO przygOtOWanO 
OkazjOnalne lOgO Oraz 
plakat autOrStWa WybitnegO 
pOlSkiegO artySty rafała 
OlbińSkiegO. WyraziSta 
SymbOlika plakatu – SkrzyDła 
– łącząc pOlSkie elementy 
narODOWe z elementami 
pOczątkóW pOlSkiegO SpOrtu, 
ODzWiercieDla Ducha Walki  
i Szlachetnej ryWalizacji. 

tO celebrate the 100th 

anniverSary Of the pOliSh 
Olympic cOmmittee, an 
OccaSiOnal lOgO anD pOSter 
Were DeSigneD by 
an OutStanDing pOliSh  
artiSt, rafał OlbińSki.  
the pOSter’S eXpreSSive  
SymbOlS (WingS) cOmbine  
pOliSh natiOnal emblemS  
With thOSe repreSenting  
the beginningS Of pOliSh  
SpOrt, anD reflect a fighting 
Spirit anD nOble rivalry. 
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Dni pOlSkie

Począwszy od 2012 roku, ze wspólnej inicjatywy prezesa 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego 
i  prezes Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena Elżbiety 
Pendereckiej, organizowane są Dni Polskie, uświetniające 
udział Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w  Igrzyskach 
Olimpijskich lub Igrzyskach Europejskich. 

Dni Polskie, podczas których odbywa się tradycyjny kon-
cert polskiej muzyki klasycznej, to wspaniała okazja do pre-
zentacji tego, co w polskiej kulturze najcenniejsze, a poprzez 
podjęcie idei obecnej podczas starożytnych olimpiad: harmo-
nijnego łączenia kultury fizycznej i sztuki, zaspakajania potrzeb 
ciała i ducha, łączy świat sztuki i sportu. Paralele te doceniono 
w Olimpii, wprowadzając na równi z rywalizacją sportową ry-
walizację poetów-śpiewaków. Muzyka i  sport – z  pozoru od-
ległe aktywności człowieka są zadziwiająco sobie bliskie: obie 
wznoszą się ponad bariery językowe, łącząc ludzi różnych krę-
gów kulturowych, obie dążą do wyżyn mistrzostwa poprzez 
trud pracy i moc wyrzeczeń.

Dni Polskie uświetniają najlepsi polscy wykonawcy 
i  dyrygenci, laureaci najbardziej prestiżowych konkursów 
muzycznych, wykonywane są utwory polskich kompozyto-
rów, jak np.: Krzesany Wojciecha Kilara, I Koncert fortepiano-
wy e-moll, op. 11 Fryderyka Chopina, uwertura fantastyczna  
Bajka Stanisława Moniuszki, Nokturn B-dur, op. 16 nr 4  
Ignacego Jana Paderewskiego i wiele innych. 

Dniom Polskim towarzyszą wystawy tematyczne o Polsce, 
niejednokrotnie są one częścią oficjalnego programu Olimpiad 
Kulturalnych organizowanych przy okazji Igrzysk Olimpijskich 
lub Igrzysk Europejskich. 

Witold Siemaszko

s p i s t r e ś c i
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Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Polish Olympic Committee

pOliSh DayS

Polish Days have been held since 2012 to celebrate Poland’s 
participation in the Olympic Games and the European Games. 
The event began as a joint initiative of the President of the 
Polish Olympic Committee, Andrzej Kraśnicki, and the President 
of the Ludwig van Beethoven Association, Elżbieta Penderecka.

Polish Days have always featured a concert of Polish 
classical music. This is an excellent opportunity to showcase 
Polish high culture. Moreover, by adopting the concept of 
satisfying bodily and spiritual needs through the harmonious 
combination of physical culture and fine art – thematic of the 
ancient Olympic Games – it unites the worlds of sport and art. 
These parallels were certainly appreciated in Olympia, where 
competitions in poetry and singing were held on equal terms 
with sporting contests. As disparate as music and sport might 
appear, they are actually surprisingly close. They both transcend 
linguistic barriers to bring people from various cultural circles 
together, and they both strive for perfection through self-
denial and sheer hard work.

Polish Days are honored by Poland’s foremost conductors 
and performers, artists who have won some of the most 
prestigious music competitions. Works by Polish composers, 
including Krzesany (Kilar), Piano Concerto No. 1 in E minor, op. 11 
(Chopin), Bajka [The Fairy Tale]: Overture (Moniuszko), Nocturne 
No. 4 in B major, op. 16 (Paderewski), and many others, are 
performed.

Polish Days are accompanied by exhibitions on Polish 
themes. These are often part of the official Cultural Olympiad 
program, which is held in conjunction with the Olympic Games 
or the European Games.

Witold Siemaszko

co n t e n ts



twórca nieznany / artist unknown   
reprodukcja okładki Oficjalnego raportu z igrzysk  
i Olimpiady w atenach, 1896  
reproduction of the cover of the Official report  
of the games of the i Olympiad athens, 1896   
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Oficjalne plakaty OlimpijSkie

Official Olympic pOSterS

iii czĘŚĆ / part iii



86 jean de paléologue

plakaty na  
igrzySka OlimpijSkie

pOSterS fOr the gameS  
Of the OlympiaD

jeDen z kilku zlecOnych  
przez OrganizatOra plakatóW 
prOmujących Wybrane SpOrty 
(Szermierka, lekkOatletyka, 
WiOŚlarStWO, gimnaStyka).  
Obecnie uchODzi za Oficjalny 
plakat igrzySk W paryżu, 1900.

One Of feW pOSterS createD 
by the OrganizerS fOr Specific 
SpOrtS (fencing, athleticS, 
rOWing anD gymnaSticS). 
nOWDayS it iS uSeD aS the 
Official pOSter fOr the pariS 
gameS in 1900.  
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St. john
reprodukcja okładki programu Wystawy Światowej,  
której część stanowiły igrzyska olimpijskie.
reproduction of the World’s fair daily program cover;  
the Olympic games were part of the fair.

a.S. cope
Okładka programu igrzysk, z czasem stała się oficjalnym plakatem  
igrzysk Olimpijskich w londynie 1908.
a program cover that became the image used as the official poster
for the Olympic games london 1908.



88 Olle hjortzberg
Walter von der ven
martha van kuyck   

pierWSzy plakat zapOWiaDający 
igrzySka, WyłOniOny na DrODze 
kOnkurSu OgłOSzOnegO przez 
kOmitet Organizacyjny igrzySk v 
OlimpiaDy 1912 rOku W SztOkhOlmie. 
na pół rOku przeD ich rOzpOczĘciem 
zWyciĘSki prOjekt Olle’gO 
hjOrtzberga zOStał WyDrukOWany 
W 16 WerSjach jĘzykOWych,  
88,350 kOpiach i rOzeSłanO  
gO DO pOnaD SzeŚciuSet miaSt  
W 30 pańStWach na całym ŚWiecie.  

the firSt pOSter annOuncing the 
gameS, SelecteD thrOugh  
a cOmpetitiOn OrganiSeD by the 
OrganiSing cOmmittee Of the gameS 
Of the v OlympiaD in StOckhOlm 1912. 
SiX mOnthS priOr tO the Start Of the 
gameS, the Winning DeSign by Olle 
hjOrtzberg WaS printeD in 88,350 
cOpieS in 16 language verSiOnS anD 
WaS Sent tO Over 600 citieS in 30 
cOuntrieS WOrlDWiDe. 
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Walter von der ven
martha van kuyck   



90 jean Droit emil huber



91julio kilenyi

Dla uzySkania efektu 
przeStrzennOŚci Obraz pOWStał 
pOprzez pOmalOWanie fOtOgrafii 
gipSOWegO mODelu atlety. 
artySta był róWnież autOrem 
meDalu pamiątkOWegO igrzySk 
OlimpijSkich lOS angeleS 1932.

the image WaS createD 
uSing a clay mODel that WaS 
phOtOgrapheD anD then painteD  
tO give a 3D effect. 
the artiSt, juliO kilenyi, alSO 
createD the cOmmemOrative 
meDal Of the Olympic gameS  
lOS angeleS 1932. 



92 Walter herzWerner Würbel



93ilmari Sysimetsä 

OrganizatOrzy byli W pOSiaDaniu 
plakatu, pOWStałegO na cele 
prOmOcji igrzySk OlimpijSkich 1940 
rOku, które nie ODbyły SiĘ W zWiązku 
z ii WOjną ŚWiatOWą. mimO tO kOmitet 
Organizacyjny W 1950 rOku OgłOSił 
kOnkurS na nOWO. W ODpOWieDzi 
naDeSłanO 277 prac, jeDnak żaDna  
z nich nie DOróWnała prOjektOWi 
ilmari’egO SySimetSä z 1939 rOku. 
WObec pOWyżSzegO zapaDła Decyzja, 
że igrzySka bĘDzie prOmOWał 
WłaŚnie jegO plakat.

the OrganizerS alreaDy haD  
a pOSter DeSign that haD been 
prODuceD fOr the 1940 Olympic 
gameS that Were cancelleD OWing  
tO the SecOnD WOrlD War. hOWever, 
a cOnteSt WaS OrganizeD fOr  
a neW pOSter fOr the Summer gameS 
in 1952. in 1950, 277 prOjectS Were 
SubmitteD but it WaS DeciDeD that 
nOne SucceeDeD in equalling the One 
createD by ilmari SySimetSä in 1939. 
it WaS therefOre chOSen aS  
the Official pOSter Of the gameS.



94 john Sjösvärd

W zWiązku z ObOWiązującymi  
W auStralii przepiSami 
DOtyczącymi kWarantanny kOni 
kOnkurencje jeźDzieckie nie  
mOgły ODbyĆ SiĘ W melbOurne. 
rOzegranO je W SztOkhOlmie.  
z tej WłaŚnie Okazji SzWeDzki 
kOmitet Organizacyjny 
OpublikOWał plakat jeźDzieckich 
igrzySk Xvi OlimpiaDy 1956.

Due tO the auStralian veterinary 
ruleS On equine quarantine, the 
equeStrian eventS cOulD nOt 
take place in melbOurne. they 
tOOk place in StOckhOlm, SWeDen. 
it WaS On thiS OccaSiOn that 
the Organizing cOmmittee Of 
the equeStrian gameS Of the Xvi 
OlympiaD publiSheD the pOSter.



95armando testarichard beck



96 yusaku kamekura

na igrzySka W 1964 rOku 
OpublikOWanO cztery plakaty, 
WSzyStkie autOrStWa kamekury. 
pierWSzy nOSi tytuł WSchODzące 
SłOńce i gODłO OlimpijSkie i tO On 
Stał SiĘ Oficjalnym plakatem tych 
igrzySk. na pOzOStałych trzech 
plakatach pO raz pierWSzy  
W hiStOrii WykOrzyStanO kOlOrOWe 
fOtOgrafie. ODmiennOŚĆ prOjektóW 
i jakOŚĆ WielOkOlOrOWegO Druku 
WzbuDzały pOWSzechny zachWyt, 
a cyklOWi kamekury przyznanO 
WóWczaS nagrODĘ milan pOSter 
DeSign aWarD.

fOur main pOSterS Were publiSheD 
SucceSSively fOr the 1964 gameS. 
they Were all createD by kamekura. 
the firSt WaS calleD the riSing Sun 
anD the Olympic emblem, anD it WaS 
thiS One that remaineD the Official 
pOSter Of theSe gameS. 
fOr the firSt time pOSterS Were 
prODuceD uSing a multi-cOlOreD 
phOtO engraving. they Were the 
Subject Of much praiSe, fOr bOth  
the quality Of the printing anD  
the DeSign, anD WOn the milan  
pOSter DeSign aWarD.
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pedro ramirez vazquez
eduardo terrazas

lance Wyman



98 Otl aicher



99vladimir arsentyev
ernst roch
rolf harder



100 robert rauschenberg



101josep maria triascho yong-je



102 fha image Designprimo angeli



103
Wolff Olins consultants

 red Design consultants   



104 pekin 2008 / beijing 2008 

u góry plakatu WiDnieje 
emblemat igrzySk W pekinie, 
który przeDStaWia biegnącą 
czy rOztańczOną pOStaĆ, 
ufOrmOWaną z chińSkiegO 
znaku jing OznaczającegO 
StOlicĘ.

the Dancing beijing emblem 
Of the gameS iS featureD 
at the tOp Of the pOSter. 
it repreSentS a running, 
Dancing human SilhOuette 
fOrmeD frOm the chineSe 
character jing Which meanS 
“the capital”.   



105rio de janeiro 2016rachel Whiteread
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plakaty na zimOWe  
igrzySka OlimpijSkie

pOSterS fOr the Olympic  
Winter gameS

auguste matisse

i zimOWe igrzySka OlimpijSkie 
ODbyły SiĘ W chamOniX 
W 1924 rOku pOD nazWą 
miĘDzynarODOWegO tygODnia 
SpOrtóW zimOWych. DOpierO  
W 1926 pODczaS SeSji mkOl  
W lizbOnie impreza Otrzymała 
SWOją DziSiejSzą nazWĘ.

the i Olympic Winter gameS 
Were helD in chamOniX in 1924 
anD Were initially calleD 
internatiOnal Winter SpOrtS 
Week. the event gaineD itS 
current name Of the  
i Olympic Winter gameS nO 
SOOner than During an iOc 
liSbOn SeSSiOn in 1926.



107hugo laubi Witold gordon



108 ludwig hohlwein
fritz hellinger (grafika / graphic art)
keerl (fotografia / photography) knut yran



109knut yran



110 franco rondinelli knollin advertising agency



111Wilhelm jaruska



112 jean brian takashi kono



113arthur zelger



114 robert W. Whitney

radmila jovandic
laura levi
Sasa levi (fotografia / photography)

larry fischer (fotografia / photography) 
justason & tavender



115
larry fischer (fotografia / photography) 

justason & tavender



116
alain Doré
Desgrippes gobé & associés

Designgruppen ’94 
knut harlem
reidar holtskog
Sarah rosenbaum
Åsmund Sand  
& lOOc



117aoba masuteru



118
axiom Design
justin reynolds ben hulse



119
armando testa advertising agency  

& tOrOc



120 ha jong-jooSoczi 2014 / Sochi 2014 
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inDekS
fOtOgrafia 

s. 7 (2016) Szymon Sikora / pkOl

plakaty 
pOlSki kOmitet OlimpijSki: 

prace finałowe międzynarodowego konkursu plakatu  
z okazji 100-lecia polskiego komitetu Olimpijskiego: s. 4-49

muzeum SpOrtu i turyStyki W WarSzaWie:  
s. 52-57, 59, 61-70, 72-78

miĘDzynarODOWy kOmitet OlimpijSki:  
s. 84-120

aDagp: s. 58

mateuSz machalSki: s. 50

lech majeWSki: s. 71

marcin WłaDyka: s. 80

rafał OlbińSki: s. 81

WitOlD SiemaSzkO: s. 82, 83

inDeX
phOtOgraphy 
p. 7 (2016) Szymon Sikora / pOc

pOSterS 
pOliSh Olympic cOmmittee 
finalists’ works for the international poster competition  
for the 100th anniversary of the polish Olympic committee: p. 4-49

muSeum Of SpOrt anD tOuriSm in WarSaW:  
p. 52-57, 59, 61-70, 72-78

internatiOnal Olympic cOmmittee:  
p. 84-120

aDagp: p. 58

mateuSz machalSki: p. 50

lech majeWSki: p. 71

marcin WłaDyka: p. 80

rafał OlbińSki: p. 81

WitOlD SiemaSzkO: p. 82, 83

s p i s t r e ś c i  /  co n t e n ts
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OrganizatOrzy miĘDzynarODOWegO kOnkurSu i WyStaW plakatu z Okazji  
100-lecia pOlSkiegO kOmitetu OlimpijSkiegO

OrganizerS Of the internatiOnal pOSter cOmpetitiOn & eXhibitiOnS  
fOr the 100th anniverSary Of the pOliSh Olympic cOmmittee

polski komitet Olimpijski 

akademia Sztuk pięknych w Warszawie

Stowarzyszenie twórców grafiki użytkowej Stgu 

międzynarodowe biennale plakatu w Warszawie
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