
Starożytne Igrzyska Olimpijskie

Starożytne Igrzyska Olimpijskie obywały się w cyklu czteroletnim ku czci boga Zeusa. Organizowano 
je w greckiej Olimpii (stąd nazwa igrzysk). Przyjmuje się, że pierwsze odbyły się w 776 roku p.n.e.

Przez ponad 1000 lat igrzyska odbywały się regularnie co cztery lata. Organizowano je w czerwcu
lub lipcu i trwały pięć dni. Na czas igrzysk olimpijskich ogłaszano „pokój boży” i wstrzymywano
trwające wojny  na okres 2 miesięcy. Każdy uczestnik, wraz z ojcem  i swymi braćmi składał przysięgę, 
że nie dopuści się żadnego oszustwa na zawodach. 

Kobiety miały swoje własne igrzyska. Odbywały się one także w Olimpii, ale w innym czasie i były 
poświęcone Herze, małżonce Zeusa.



Igrzyska olimpijskie

najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 2 lata
(na przemian letnie i zimowe) w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa
i braterstwa wszystkich narodów.

Data pierwszych igrzysk w Olimpii przyjmowana jest na rok 776 p.n.e., a zwycięzcą w nich był 
Koroibos z Elidy.

Według mitów ich inicjatorem był Herakles Idajski, jeden z braci Kuretów, którzy opiekowali się 
Zeusem. To właśnie Herakles wezwał pozostałych braci do rywalizacji w biegach, a zwycięzcę 
udekorował gałązką oliwną. Ateńczykom przypadł zaszczyt znalezienia najbardziej pociągającej, 
najprawdziwszej formuły sportu: sport dla harmonii mechanizmu ciała ludzkiego, dla delikatnej 
równowagi ciała i ducha, dla równości płynącej ze świadomości pełniejszego życia.



Pierre de Coubertin

francuski baron, historyk i pedagog, uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego. Założyciel
i drugi przewodniczący (1896–1925) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

„Wznoszę więc kielich za ideę olimpijską, która na kształt promienia przepotężnego słońca
przedarła się przez mgły wieków i wraca, by blask radosnej nadziei rzucić na próg dwudziestego
wieku” (Coubertin,1894).

Pierre de Coubertin, główny inspirator, ideolog i spiritus movens ruchu olimpijskiego, zaprojektował
igrzyska  jako wydarzenie mające być czymś więcej niż kolejną imprezą sportową rangi światowej.
W takim ujęciu igrzyska stanowią zewnętrzne ramy działalności wychowawczej opartej na 
edukacyjnym potencjale sportu.



I Igrzyska Olimpijskie - Ateny 1896

Nowożytne letnie igrzyska olimpijskie rozgrywane są od 1896 r. (Ateny), zaś zimowe od 1924 r. 
(Chamonix). Nawiązują one do głębokich tradycji antycznych igrzysk olimpijskich. Zdecydowana 
większość zawodników traktuje igrzyska olimpijskie jako najważniejsze zawody sportowe, a złoty 
medal olimpijski, jako najcenniejsze i najbardziej wyczekiwane trofeum.

“Pierwsze igrzyska olimpijskie w Atenach uważam za otwarte. Niech żyje naród. Niech żyją Grecy”
– w Wielkanocny Poniedziałek 1896 roku, w obecności 60 tysięcy kibiców ogłosił to król Grecji
Jerzy I, dając początek wieloletniej tradycji, której nie unicestwiły ani wyniszczające wojny, ani podział
świata na dwa wrogie obozy polityczne. Prawa startu w Igrzyskach I Olimpiady, mieli jedynie
sportowcy-amatorzy. Wzorem czasów starożytnych, prawa startu nie miały kobiety. Zdecydowanym 
przeciwnikiem dopuszczenia ich do zawodów był sam baron Coubertin.



Polacy na Igrzyskach Olimpijskich

Według Karty Olimpijskiej prawo do udziału w zawodach mają ekipy narodowe. Dopóki nasz kraj 
nie odzyskał niepodległości, sportowcy nie mogli występować pod biało-czerwoną fl agą.

12 października 1919 roku powstał Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich. Prezesem został wybrany
książę Stefan Lubomirski, a protektorat objął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

3 lipca 1924 roku rozpoczęła się letnia olimpiada w Paryżu, igrzyska w których po raz pierwszy 
wystąpili Polacy. Impreza była okazją, by pokazać światu, że Polska istnieje i polski sport olimpijski
odrodził się wraz z odzyskaniem niepodleglości. Nasza reprezentacja zdobyła dwa medale,
a wciągnięcie pierwszy raz na maszt fl agi polskiej było niezwykłym wydarzeniem, dla ekipy
sportowców jak i dla całej Polski.



Sport i sztuka

Od czasów starożytności sztuka towarzyszy zawodnikom i ich zmaganiom sportowym na stadionach
olimpijskich. Igrzyska olimpijskie, rywalizacja sportowa, walka, wysiłek, dążenie do zwycięstwa, 
były i są inspiracją dla twórców.

„W zderzeniu z rzeczywistością otaczającego świata człowiek musi być mocny, sprawny duchowo
i fi zycznie. Ciało + Duch = Życie. Żaden z tych dwóch czynników nie ma szansy egzystować
oddzielnie. Nie jest zasadne przypisywanie sztuki jedynie duchowi a fi zyczności tylko sportowi. 
Sport jest sztuką i odwrotnie, gdyż zawierają w sobie te same podstawowe wartości : fantazję, 
odwagę, siłę woli, koncentrację. Łączy je droga recepcyjna i nie mogą istnieć bez siebie, człowiek 
jest bowiem integralną częścią kosmosu. Zarówno w sporcie, jak i w sztuce występuje dążenie do 
osiągnięcia entelechii - stanu doskonałości i spełnienia, stanu szczęśliwości” 

sportowiec, artysta - Wiesław Stefan Fiszbach



Symbole olimpijskie

Flaga olimpijska jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych symboli olimpijskich,
odzwierciedla ideały Pierre’a de Coubertina – twórcy nowożytnych igrzysk.

Pięć różnokolorowych przecinających się kół symbolizuje zarazem różnorodność, jak i jedność 
ludzi zamieszkujących Ziemię. Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: niebieski – Europę, 
czarny – Afrykę, czerwony – Amerykę, żółty – Azję i zielony – Australię. Kolory te zostały dobrane 
tak, by każdy z nich pojawiał się przynajmniej raz na jakiejś fl adze państwowej. Koła oznaczają 
też 5 dyscyplin sportowych w starożytności.

Wymiary fl agi to: trzy metry długości i dwa metry szerokości. Emblemat pięciu kół olimpijskich 
umieszczony jest centralnie, na białym polu bez obramowania.



Herosi z orzełkiem na piersi

Dotychczasowy dorobek olimpijskiej reprezentacji Polski to 284 medale zdobyte podczas letnich 
igrzysk i 22 medale zdobyte podczas igrzysk zimowych. 75 razy zdobywaliśmy złoto, 90 razy srebro 
i 141 razy brąz. Najwięcej medali nasza reprezentacja przywiozła z igrzysk w Moskwie - 32.  
Najwięcej złotych krążków (7) zdobyliśmy w Tokio (1964), Monachium (1972) oraz Atlancie (1996).

Najliczniejszą reprezentacje złożoną z 306 zawodników mieliśmy podczas igrzysk w Moskwie, 
a najmniej liczną - tylko 20 zawodników - w Los Angeles w 1932 roku. Co ciekawe pomimo bardzo 
skromnej reprezentacji podczas igrzysk w mieście aniołów zdobyliśmy aż 7 medali, z czego 2 złote.

Nasza pieś niesie hasło waszemu poecie,
Co bogom wieńce wiązał i na skronie kładł,-
Podamy mu niesiony w zwycięskiej sztafecie

Laur olimpijski, znak nasz - niech zdobi nim świat.
         K. Wierzyński, Defilada atletów



Kobiety Niepokonane

Pierre de Coubertin, ojciec nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, był przeciwnikiem udziału kobiet 
w zawodach sportowych. Na szczęście Jego poglądy nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości 
i obecnie kobiety biorą pełny udział w Olimpiadzie.  Doprowadzenie do tego stanu nie było jednak 
proste i zajęło ponad 100 lat.

O ile droga do równego uczestnictwa w Olimpiadzie wydaje się wreszcie kończyć, to o tyle wciąż 
za mało kobiet zasiada w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Obecnie wśród 106 członków 
Komitetu znajdują się jedynie 24 kobiety. Miejmy nadzieję, iż te parytety ulegną zmianie, bo 
właśnie tam podejmowane są najważniejsze decyzje.

Do tej pory przewodniczącymi Komitetu byli wyłącznie mężczyźni. Wśród członków Komitetu 
znalazło się do tej pory 6 Polaków i jedna Polka - Irena Szewińska.



Panta rhei ouden meni
Wszystko płynie, nic nie stoi miejscu

Igrzyska olimpijskie również się zmieniają. Organizatorzy poszukują nowych sposobów na 
zwiększenie zainteresowania tym wielkim sportowym wydarzeniem. Z roku na rok miliony ludzi 
na całym świecie oglądają coraz bardziej widowiskowych gal otwarcia igrzysk. Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski coraz częściej rozszerza sztywną listę dyscyplin olimpijskich. Coś o czym, 
jeszcze 20 lat temu, nie pomyślelibyśmy że może być sportem, być może niedługo zobaczy-
my na igrzyskach olimpiskich. “Urbanizacja„ sportu to tylko jedna z koniecznych zmian. Trzeba
ponadto zrównać szanse mężczyzn i kobiet oraz otworzyć się na młodzież.

„Wszyscy zawodnicy biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę, ale w biegu życia wszyscy mogą 
być zwycięzcami” - św. Paweł.



Wartości sportu

Jedną z głównych zasad w sporcie jest sprawiedliwa gra (ang. fair play). Jest to postawa
reprezentowana na boisku, gdzie zwycięstwo  nie jest celem, które należy osiągnąć za wszelką 
cenę.  Sportowca przestrzegającego tej zasady  można poznać po godnym zachowaniu zarówno 
w przypadku zwycięstwa jak i porażki.

Postawę tę cechuje przestrzeganie przepisów gry, a także odrzucanie korzyści wynikających
z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych.



Siła tkwi w zespole

W sporcie, ważna jest praca zespołowa. Bez niej cały nasz trud może pójść na marne. Bo siła 
zespołu tkwi nie tyle w sile jednostek, ile – przede wszystkim – w tym, jak te jednostki potrafi ą 
ze sobą funkcjonować. Spójność i solidarność grupy sportowej (sekcja, klub, drużyna, związek) 
pozwala na przetrwanie i przezwyciężanie trudnych sytuacji, trudności, niepowodzeń.

Wszyscy muszą być zaangażowani na 100 procent, na dobre i na złe, a kluczem do sukcesu są 
podstawowe wartości takie jak:  uczciwość, otwartość i szacunek do innych.

Drużyna to zawsze coś więcej niż suma jednostek.
Michael Phelps - amerykański pływak, 14-krotny mistrz olimpijski, 25-krotny mistrz świata



Sport i jego oblicza

Sport to z założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi indywidualna bądź 
zespołowa rywalizacja, prowadzona zgodnie z zasadami fair play. Dość liczne niestety są oznaki 
kryzysu, który zagraża fundamentalnym wartościom etycznym sportu. Obok sportu, który pomaga
człowiekowi, istnieje bowiem inny sport, który mu szkodzi. Obok sportu, który uszlachetnia ciało, 
istnieje sport, który je poniża i zdradza. Obok sportu, który służy wzniosłym ideałom, jest też 
sport, który zabiega wyłącznie o zysk. Obok sportu, który jednoczy, jest też taki, który dzieli.

Nadmierna komercjalizacja, dążenie do sukcesu za wszelką cenę staje się przyczyną
podziału, nienawiści, antagonizmów i przemocy. Zjawisko aktów nietolerancji i agresji, stosowanie
zakazanych środków farmakologicznych, fabrykowanie tzw. „sportowców idoli” to tylko niektóre 
aspekty ciemnej strony sportu.


