
                                     Dzień dobry 
 
   Ostatnio przesłałam wam materiały do ćwiczeń, dzisiaj chciałabym, abyście obejrzeli prezentację 
dzięki, której poznacie symbole olimpijskie. Każdy z was na pewno wiele razy oglądał igrzyska 
olimpijskie, chociażby te z 2018r kiedy to Kamil Stoch został mistrzem olimpijskim w Pjongczangu. Skąd 
wziął się pomysł urządzania igrzysk, czyli zawodów sportowych. 
  Igrzyska narodziły się w starożytnej Grecji – pierwsze udokumentowane igrzyska odbyły się w 776 r. 
p.n.e. Urządzano je co cztery lata w greckim mieście Olimpia (stąd ich nazwa), do 393 r. n.e., kiedy to 
zostały zniesione przez cesarza Teodozjusza Wielkiego. Tradycję urządzania igrzysk podjęto na nowo 
pod koniec XIX w. W czasach współczesnych wprowadzono zasadę zmiany gospodarza każdej olimpiady. 
Oto najważniejsze zasady, które przyświecają organizacji igrzysk olimpijskich: 
               Idea pokoju 
W starożytnej Grecji na czas igrzysk zaprzestawano wojen. Na okres około miesiąca przed igrzyskami i 
jeszcze w dwa tygodnie po nich obowiązywał święty pokój, w którym nie mogły odbywać się żadne bitwy 
pomiędzy greckimi państwami-miastami. Miał to być czas sportowej rywalizacji, niezależnej od konfliktów. 
Obecnie również promuje się ideę pokoju – zachęca się poszczególne kraje i narody do zaprzestania 
działań wojennych, a podczas ceremonii otwarcia wypuszcza się białe gołębice – symbol pokoju.  
              Idea uczciwej walki (fair play)  
W starożytnej Grecji dużą wagę przywiązywano do uczciwości podczas sportowych zmagań. Karą za 
oszustwo w zawodach (np. przekupienie przeciwników), było okrycie się hańbą do końca życia. 
Współcześnie również zwraca się szczególną uwagę na zasadę czystej gry. Przewiduje się kary za 
umyślne zakłócanie biegu zawodów po to, by osiągnąć lepszy wynik czy osłabić przeciwnika. Zabronione 
jest również stosowanie środków dopingujących.  
              Idea równości  
Zasadę równości rozumiano w starożytnej Grecji inaczej niż dzisiaj. Dla olimpijczyków sprzed setek lat 
równość oznaczała udział zawodników pochodzących z różnych z różnych stron Grecji a udział w 
igrzyskach brali jedynie mężczyźni, kobiety nie miały na nie prawa wstępu. W dzisiejszych czasach 
równość jest rozumiana jako dawanie szansy rywalizacji zawodnikom z całego świata, niezależnie od płci, 
koloru skóry, wyznanej religii. 
 
  Obejrzyjcie prezentacje i starajcie się zapamiętać symbole olimpijskie. Mam nadzieję, że na lekcjach 
wrócimy do tego tematu. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. 
  
symbole olimpijskie   https://slideplayer.pl/slide/10830527/ 
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