
 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl w Zarządzie Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) 

Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) w Wiedniu, odbyły się 

wybory nowych władz stowarzyszenia. Prezydentem został Belg - Philippe Housiaux. Do 

komitetu wykonawczego wybrano przedstawicieli 8 państw: Azerbejdżanu, Chorwacji, Grecji, 

Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Turcji. Z Polski powołano przewodniczącą Klubu Fair Play 

PKOl – Hannę Wawrowską. 

- Dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest to wspaniała wiadomość. To niezwykle ważne, 

by Polski Ruch Olimpijski miał swoje przedstawicielki i przedstawicieli w strukturach 

organizacji związanych z Ruchem Olimpijskim na świecie. Ufam, że zacieśnianie więzi 

współpracy międzynarodowej w tak ważnym dla sportu olimpijskiego obszarze, jakim jest 

działalność związana z fair play, przełoży się na ciekawe projekty o dużym zasięgu 

społecznym oraz jeszcze szerszą promocję idei najważniejszej w sporcie. W imieniu PKOl 

serdecznie gratuluję i życzę Pani Hannie Wawrowskiej powodzenia i sukcesów we 

współpracy z Europejskim Ruchem Fair Play. Jestem przekonany, że ta kooperacja może 

przynieść wiele dobrego dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego – powiedział Andrzej Kraśnicki, 

prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Klub Fair Play PKOl istnieje od 1977 roku. Głównym celem działalności klubu jest promocja 

idei fair play – jednej z głównych wartości olimpizmu. Co roku Klub organizuje Nagrodę Fair 

Play PKOl – przyznaje nagrody i wyróżnienia, zgłasza polskie kandydatury do nagród 

Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) i do Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). 

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: (1) za czyn – postawę fair play, (2) za 

karierę sportową i godne życie po jej zakończeniu, (3) za promocję wartości fair play oraz (4) 

wyróżnienie dziennikarzy sportowych. 

W ostatnim czasie Klub Fair Play PKOI zainicjował edukacyjny projekt – #BiegFairPlayPKOl, 

adresowany do dzieci i młodzieży, promujący zasady uczciwego współzawodnictwa w 

sporcie. Projekt był realizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Fair Play – 7 

września. Przyłączyło się 291 szkół, a w biegu udział wzięło ponad 70 tysięcy uczniów z całej 

Polski. 

 

 
 
 
 
 
 
 


