Pierre de Coubertin

Człowiek sportu
Rozczarowany wojenną klęską Francuzów w r. 1870/71,
Coubertin dostrzegł powody tego niepowodzenia “fizycznej
słabości narodu francuskiego”.
Sam odmówił kariery wojskowej przeznaczonej dla niego
i odkrył w sporcie “źródło wewnętrznej naprawy dla
wzmocnienia młodych”.
Ojciec Didon (1840 – 1900)

Sposoby, którymi Coubertin
usiłował
zaszczepić sport wśród
społeczeństwa :
• walka o włączenie sportu do
edukacji,
• propagowanie “uŜytecznej
gimnastyki”,
• wcielanie w Ŝycie motta :
”Sport dla wszystkich”,
• zakładanie licznych klubów i
towarzystw sportowych,
• publikowanie licznych
artykułów dotyczących
pedagogiki sportu.

To on wcielił idee
Coubertina w Ŝycie w swoim
kolegium w ParyŜu.
“Wszystkie sporty dla wszystkich …”
Coubertin rozwinął nową koncepcję społeczną sportu:
sport jest zadaniem społecznym i moralnym, zaś trening lekkoatletyczny
jest przystosowaniem do społecznego i moralnego Ŝycia.
Pierre de Coubertin przyznaje:

“Sport to nie luksus”

Sport nie jest ani luksusem, ani
zajęciem dla wybranych, ani fizycznym
odpoczynkiem po pracy umysłowej. Jest
to raczej dla kaŜdego nadzwyczajne
źródło wewnętrznego rozwoju. Jest to
pod koniec dnia coś dla kaŜdego z nas, a
jego nieobecności nie da się zastąpić
niczym innym.”

“W przeszłości sport był okazjonalną rozrywką dla
bogatej, znudzonej młodzieŜy. Ja przez trzydzieści lat
pracowałem, aby stał się regularną rozrywką dla
drobnomieszczaństwa. WaŜne jest, aby ta rozrywka
dotarła do klasy robotniczej.”
( Listy Olimpijskie – Gazeta Lozańska, 13.08.1919)
“Gimnastyka stosowana”
Zainspirowany nową epoką
przemysłową i nowym
pragmatycznym sposobem myślenia,
Coubertin próbował zintegrować
ćwiczenia gimnastyczne z Ŝyciem
codziennym. NajwaŜniejszymi
kryteriami były:
* odpowiednia motywacja
* niskie koszty
* łatwość uczenia się
* moŜliwość uprawiania sportu przez
czas dłuŜszy

“DruŜyna piłkarska w kaŜdej parafii
– sala z
prysznicami i boisko w kaŜdej wiosce
– basen pływacki w kaŜdym mieście –
zawody jeździeckie i bokserskie jak
tylko to moŜliwe – sekcja chóralna w
kaŜdym towarzystwie sportowym –
najprostsze jak się da reguły –
hierarchia i odznaki – Ŝadnej
polityki, Ŝadnych obozów, Ŝadnych
“leaderów” spoza świata sportu”.

Pierre de Coubertin był jednym z pierwszych na świecie teoretyków sportu,
uznającym jego niczym nie zastąpione walory edukacyjne. Dlatego zasługuje
na chwałę.
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