
 

 

 

3  TEMAT: Idea starożytnego i nowożytnego ruchu olimpijskiego. 

 

Proszę abyście obejrzeli krótki film na temat Igrzysk Nowożytnych link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=gbqqiy52z5Y 

 

Oraz  

Zapoznali się z historią  

Link do tekstu poniżej ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytne_igrzyska_olimpijskie ) 

1 Starożytne igrzyska olimpijskie (gr. hieroj olympiakoj agones – święte igrzyska 

olimpijskie)[1] – panhelleńskie igrzyska odbywające się w cyklu czteroletnim ku czci boga 

Zeusa. Organizowano je w Olimpii (stąd nazwa igrzysk), mieście na Półwyspie 

Peloponeskim. Mogli w nich uczestniczyć wyłącznie mężczyźni. Nie są znane dokładne 

początki igrzysk olimpijskich. Data pierwszych igrzysk w Olimpii przyjmowana jest na rok 

776 p.n.e.[2], a zwycięzcą w nich był Koroibos z Elidy[3]. 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[4].  

Igrzyska organizowano zawsze w czasie drugiej pełni Księżyca po przesileniu letnim, czyli na 

przełomie lipca i sierpnia[5]. Miesiąc przed oraz podczas igrzysk olimpijskich w Grecji 

obowiązywał święty pokój (ekechejria), a udział w nich mogli brać wyłącznie nieobciążeni 

przestępstwem wolni obywatele Hellady. Występowali oni nago z wyjątkiem wyścigów 

rydwanów oraz hoplites – wyścigu w pełnym uzbrojeniu. Kobiety nie brały udziału w 

uroczystości, nawet w charakterze widzów. Jedyną uprawnioną do oglądania igrzysk kobietą 

była kapłanka bogini Demeter, której świątynia znajdowała się na terenie Olimpii. Mężatki 

opuszczały Olimpię na czas zawodów. Nad przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali 

sędziowie – hellanodikowie. Przewodnictwo nad igrzyskami sprawowało jedno z miast – Pisa 

lub Elida. Rywalizacja między nimi doprowadziła w końcu do starć zbrojnych, w wyniku 

których Pisa została zniszczona (572 p.n.e.), a przewodnictwo objęła Elida. Igrzyska trwały 

początkowo tylko 1 dzień, a jedyną konkurencją był wyścig na jedną długość stadionu (około 

600 stóp olimpijskich) czyli około 192 metry. Potem – w miarę dodawania konkurencji – 

przedłużono je do pięciu. Nagrodami dla zwycięzców w początkowym okresie były wieńce z 

gałązek oliwnych, a później również wynagrodzenie pieniężne, co mogło stanowić pokusę do 

nieuczciwej walki i korupcji.  

Starożytni Grecy przywiązywali dużą wagę do sprawności fizycznej, uważali, że ćwiczenia 

gimnastyczne zapewniają zdrowie i świadczą o doskonałości człowieka (ideał kalokagatii). 

Szczególnego znaczenia nabierało to w czasie wojny, gdy wojownicy musieli być sprawni do 

walki. Młodzi mężczyźni we wszystkich miastach-państwach stawali do współzawodnictwa 

w zawodach lekkoatletycznych. Igrzyska olimpijskie były tak wielkim wydarzeniem, że na 
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czas ich trwania przerywano wojny, by wojujący mogli wziąć udział w zawodach, a widzowie 

– bezpiecznie dotrzeć do Olimpii.  

Igrzyska organizowano ku czci Zeusa i dla niego też zapalano specjalny znicz w świętym gaju 

oliwnym w Olimpii. Najbardziej czczonym w starożytnej Grecji sanktuarium Zeusa, a 

zarazem centralnym punktem olimpijskiego kompleksu, było Altis. Choć przez pierwsze lata 

olimpiad był to tylko gaj, stopniowo wypełniały go świątynie, miejsca kultu i posągi 

wzniesione ku czci Zeusa. Znajdował się tam wielki ołtarz, który nie przetrwał do naszych 

czasów, a jego wygląd znamy jedynie z opisu Pauzaniasza – ówczesnego kronikarza.  

Igrzyska olimpijskie były zarówno imprezą sportową, jak również świętem religijnym. Każdy 

przybywający do Olimpii niósł ze sobą dar dla Zeusa lub jednego z pozostałych bogów. Na 

polach wokół miasta rozstawiano namioty, niektórzy spali pod gołym niebem, ponieważ nie 

istniały jeszcze hotele lub inne kwatery.  

Obiekty, które znajdowały się w Olimpii, to m.in. stadion z bieżnią, gimnazjon, buleuterion, 

pracownie rzeźbiarzy, łaźnie.  

W niektórych greckich miastach-państwach dla upamiętnienia olimpijskich sukcesów ich 

obywateli bito monety i pisano utwory poetyckie: wiersze czy pieśni. Jednym z najbardziej 

upamiętnionych zawodników był Filip II z Macedonii, który na pamiątkę swoich zwycięstw 

wzniósł budynek, zwany Filipejon.  

Igrzyska olimpijskie trwały do roku 393 n.e.; ze względu na pogański charakter oraz wiele 

sytuacji łamania regulaminu zawodów (m.in. zawieszenia broni czy uczestnictwa w zawodach 

jedynie Greków) zostały zniesione przez cesarza Teodozjusza I Wielkiego.  

Starożytne greckie igrzyska olimpijskie stanowiły wzór dla Pierre'a de Coubertina, który w 

roku 1896 w Atenach zapoczątkował nowożytne igrzyska olimpijskie.  

 

Link do tekstu poniżej 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_olimpijskie#Nowo%C5%BCytne_igrzyska_olimpijski

e ) 

 Nowożytne igrzyska olimpijskie 

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. Wyjątkiem od wskazanej reguły są sportowcy uprawiający m.in. tenis, kolarstwo czy 

piłkę nożną, gdyż w tych dyscyplinach odbywa się wiele prestiżowych zawodów, turniejów i 

rozgrywek. Międzynarodowe federacje wskazanych dyscyplin sportowych starają się jednak 

sukcesywnie wpływać na podnoszenie rangi konkursów olimpijskich wśród swoich 

zawodników.  

Ruch olimpijski 
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Po roku 393 n.e., kiedy to rozegrano ostatnie Igrzyska ery starożytnej, pamięć o greckim 

wychowaniu zamarła. Powrócono do niego w czasie odrodzenia – wzmianki o igrzyskach 

olimpijskich znajdują się w pismach takich twórców jak Matteo Palmieri, Hans Sachs i 

Thomas Kyd.  

W 1833 r. w Szwecji powstało Towarzystwo Olimpijskie. Z inicjatywy tej organizacji rok 

później zorganizowano dla upamiętnienia starożytnych igrzysk greckich tzw. Igrzyska 

Skandynawskie. Pierwsza Olimpiada tego typu odbyła się 14 lipca 1834 r. w Ramlösa w 

Szwecji. W programie przewidziano biegi, skoki wzwyż, o tyczce i przez żywego konia, 

zapasy, ćwiczenia zręcznościowe, wspinanie się po linie i maszcie. Drugie i ostatnie Igrzyska 

Skandynawskie odbyły się 2 lata później.  

Ideę wskrzeszenia starożytnych Igrzysk jako pierwszy zaproponował grecki filantrop i 

weteran wojen z Turkami, Evangelos Zappas w 1833 r. Dzięki jego hojności, od 1859 r. co 4 

lata miały się odbywać „olimpijskie zawody gimnastyczne”. Doszło do rozegrania trzech 

Igrzysk – w 1859, 1870 i 1875 r. Były to zawody narodowe, w których startowali wyłącznie 

Grecy. W tym samym czasie trwały prace wykopaliskowe w Olimpii. Nasilała się fascynacja 

antyczną kulturą, co zaowocowało w postaci formułowania idei wskrzeszenia Igrzysk. Jako 

pierwszy pomysł odnowienia starożytnej rywalizacji sportowej z udziałem zawodników z 

całego świata postulował w 1888 r. Francuz Pascal Grousset. Powstała w ten sposób 

koncepcja, której orędownikiem stał się francuski baron Pierre de Coubertin. Z jego 

inicjatywy w czerwcu 1894 r. zwołano w Paryżu Międzynarodowy Kongres dla Wskrzeszenia 

Igrzysk Olimpijskich z udziałem 79 delegatów i 2000 zaproszonych gości. 23 czerwca 1894 r. 

powołano do życia Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. Dla kontroli przebiegu I Igrzysk 

Olimpijskich, które początkowo miały odbywać się co 2 lata, powołano Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski, w skład którego weszło piętnastu przedstawicieli dwunastu krajów 

biorących udział w posiedzeniu Kongresu. Pierwszym prezesem MKOl został wybrany Grek 

Dimitrios Wikielas, który zabiegał, by pierwsza Olimpiada odbyła się w 1896 r. w Atenach, a 

nie, jak to początkowo zakładano, w 1900 r. w Paryżu. Komitet pozytywnie rozpatrzył jego 

postulaty. Początkowo prezesem MKOl miał być przedstawiciel kraju, którego miasto jest 

organizatorem Igrzysk. Jednak gdy przed Igrzyskami w Paryżu w 1900 r. wybrano barona de 

Coubertin, zmieniono ten zapis. Francuz był prezesem MKOl aż do 1925 r.  

 

 

     ŻYCZĘ ZDROWIA I MIŁEJ ZABAWY 

     Łukasz Wesołowski 
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