
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie



Nowożytne Igrzyska Olimpijskie to największe wydarzenie sportowe we

współczesnym świecie.

Co cztery lata zawodnicy oraz kibice z całego świata spotykają się aby wziąć

udział w rywalizacji, która elektryzuje nie tylko fanów sportu ale stanowi

manifestację jedności i zjednoczenia świata wokół uniwersalnych wartości jakie

niesie ze sobą sport i jego szlachetne uprawianie.

Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w swojej ponad stuletniej historii urosły do

jednego z najważniejszych symboli współczesnego świata gromadząc ludzi

wszystkich jakże odmiennych kultur, narodowości oraz religii w jednym

wspaniałym celu rywalizacji sportowej w duchu równości opartej na

podwalinach filozofii antycznej.

Igrzyska Olimpijskie pomimo wielu perturbacji politycznych licznych kryzysów w

swojej krótkiej historii stanowią bardzo istotny wzniosły i stały już element

ogólnoświatowego dziedzictwa naszych czasów.

Niniejsza prezentacja w krótki sposób przybliża historię oraz problematykę

największego wydarzenia sportowego współczesnego świata

Wstęp



Wielkie idee naszych czasów niejednokrotnie rodziły się w głowach wybitnych

jednostek i były dziełem działań zdeterminowanych wytrwałych osób. Nie

inaczej przedstawiają się historia powstania idei nowożytnego olimpizmu, która

nierozerwalnie łączy się z postacią Barona Pierre’a de Coubertina twórcy

współczesnych Igrzysk.

Ten urodzony w 1863 roku francuski arystokrata,

pedagog i historyk od najmłodszych lat szkolnych

wykazywał zainteresowanie sztuką i literaturą

klasyczną. Nie bez wpływu na kształtowanie

jego światopoglądu miało wychowanie oraz

wykształcenie jakie odebrał w kolegium Jezuitów:

Św. Ignacego w Paryżu. Wysokie wymagania

edukacyjne a przede wszystkim nauka łaciny i

greki skierowały zainteresowania młodego Pierre’a

ku filozofii antycznej której częścią jest koncepcja

Kalos kai agathos (połączenie dobra z pięknem)

Jak to się zaczęło 



Wychowanie i wykształcenie w katolickim kolegium oparte na

współzawodnictwie w nauce oraz gimnastyce w istotny sposób

przyczyniły się do ukształtowania w twórcy współczesnego

olimpizmu bardzo pedagogicznej postawy wobec świata. Młody

Coubertin był bardzo mocno zafascynowany osiągnięciami

brytyjczyków w rozwoju pedagogiki i sportu. Odbył kilka podróży do

Anglii gdzie zapoznał się z obowiązującymi w wychowaniu fizycznym

i sporcie systemami, odwiedzając między innymi słynną szkołę w

Rugby oraz poznając twórczość wybitnego pedagoga Thomasa

Arnolda. Wpływ na ukształtowanie koncepcji wskrzeszenia Igrzysk

Olimpijskich miały więc zarówno umiłowanie starożytnej Grecji

fascynacja brytyjskim rozwojem wychowania przez sport oraz wpływ

wielkich myślicieli owych czasów.

Jak to się zaczęło 



W 1892 roku podczas jubileuszu Unii Francuskich Stowarzyszeń

lekkoatletycznych Pierre de Coubertin po raz pierwszy publicznie nawołuje

do przywrócenia Igrzysk Olimpijskich. Jego wystąpienie spotyka się z wielkim

entuzjazmem jednak bez większego odzewu.

Dzięki uporowi nieustępliwego Barona już w 1894 roku udaję się zwołać

Międzynarodowy Kongres w celu wskrzeszenia Igrzysk. Spotkanie 78

delegatów reprezentujących 9 krajów odbyło się w Paryżu a dzięki jego

postanowieniom powstał

Międzynarodowy Komitet Olimpijski

oraz podjęta została decyzja

o organizacji pierwszych

nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.

Na zdjęciu założyciele nowożytnych Igrzysk
Wśród nich Pierre de Coubertin
oraz Dimitrios Wikielas (I prezydent MKOL)

Jak to się zaczęło 



Wkład organizacyjny Pierre’a de Coubertin był nieceniony. Francuski

arystokrata niejednokrotnie w pojedynkę dźwigał brzemię

wskrzeszenia idei olimpijskiej w nowożytnym świecie. Wspominając

twórcę współczesnych Igrzysk trzeba zdać sobie sprawę że

Coubertin poświęcił całe swoje życie olimpizmowi oddając się

sprawie tak bezgranicznie, że pod koniec życia był zrujnowanym

człowiekiem zarówno zdrowotnie jak i finansowo (trwoniąc własny

majątek na potrzeby idei olimpijskiej) Jego spuścizna jest jednak

cały czas obecna w duchu olimpizmu oraz w uniwersalnych

wartościach pedagogicznych i filozoficznych, na które twórca

nowożytnego olimpizmu kładł taki sam nacisk jak na fizyczne

aspekty rywalizacji sportowej.

Jak to się zaczęło 



ATENY 1896



Pierwotnie Pierre de Coubertin planował zorganizowanie I Igrzysk Olimpijskich w

roku 1900 jednak szereg zdarzeń doprowadził do przyspieszenia terminu i

startu zawodów już w 1896r w Atenach.

W pierwszych historycznych Igrzyskach ery nowożytnej wzięło udział 115

zawodników z 13 krajów z czego zdecydowaną większość stanowili

sportowcy greccy)

W programie Igrzysk w Atenach znalazły się : Gimnastyka (biegi skoki rzuty), pływanie,

strzelectwo, szermierka, tenis, zapasy. Większość zawodów rozegrano na

odrestaurowanym stadionie panatenajskim

Najistotniejszym momentem zawodów greckich jak należało oczekiwać okazały się

zmagania maratończyków. Pierwszym historycznym zwycięzcom w biegu maratońskim

został pasterz Spirydion Luis.

Niestety ze względu na sytuacje polityczną Polacy nie brali udziału w Igrzyskach jednak

olimpijska idea rozniosła się po całej Europie. Także w naszym kraju w wielu

narodowościowych kręgach powrót Igrzysk był szeroko komentowany oraz opisywany .

https://www.youtube.com/watch?v=H3Uq5amGfBg

https://sport.tvp.pl/47439697/igrzyska-w-atenach-1896-pierwsze-igrzyska-

nowozytne-gdzie-sie-odbyly-kto-wygral-jakie-byly-medale-czy-startowali-polacy-

kobiety-na-igrzyskach-historia-igrzysk

ATENY 1896

https://www.youtube.com/watch?v=H3Uq5amGfBg
https://sport.tvp.pl/47439697/igrzyska-w-atenach-1896-pierwsze-igrzyska-nowozytne-gdzie-sie-odbyly-kto-wygral-jakie-byly-medale-czy-startowali-polacy-kobiety-na-igrzyskach-historia-igrzysk


Paryż 1900 



Igrzyska w stolicy Francji to początek tzw. „długich olimpiad”. Zawody trwały od 14

maja do 28 października i odbywały się równolegle z paryską Wystawą

Światową. Skorelowanie Igrzysk z wystawami miało za zadanie pozyskanie

popularności jednak zabieg ten nie do końca się udał. Sport stanowił bowiem

mało istotny aspekt całości przedsięwzięcia wystaw światowych (szczególnie

w atmosferze fin de cycle) a dodatkowe rozwleczenie imprezy w czasie

powodowało spowszednienie rywalizacji. Wzrosła jednak liczba uczestników.

W drugich Igrzyskach ery nowożytnej udział wzięło 1066 zawodników z 20

państw. Rozegrano 90 konkurencji w 15 dyscyplinach. Po raz pierwszy w

Igrzyskach udział wzięły kobiety (pomimo sprzeciwu Coubertine’a). Panie

rywalizowały w zawodach w tenisie oraz w golfie.

Organizacja paryskich Igrzysk przebiegała bardzo chaotycznie. W trakcie trwania wielu

konkurencji dochodziło do protestów kłótni oraz oszustw co stawiało organizatorów w

bardzo niekorzystnym świetle. Do historii przeszedł konflikt w ekipie USA, której znaczna

cześć odmówiła startu w niedzielę (w stanach zjednoczonych w owym czasie nie

organizowano zawodów w niedzielę z powodów religijnych)

https://www.youtube.com/watch?v=6l_2Z5BhNiY

Paryż 1900

https://www.youtube.com/watch?v=6l_2Z5BhNiY


Saint Luis 1904



W trzeciej odsłonie nowożytnych Igrzysk rywalizacja sportowa przeniosła się za

ocean co niestety odbiło się na zmniejszeniu liczby uczestników zawodów.

Bardzo wysokie koszty podróży do USA skutecznie odstraszyły wielu

sportowców ze starego kontynentu. Wystarczy zaznaczyć, że na 496

uczestników aż 431 to reprezentanci gospodarzy. Ponowne włączenie

Igrzysk do programu wystawy światowej wydłużyło zawody. Udało się

rozegrać konkurencje w ramach 18 dyscyplin. Dzięki staraniom Amerykanów

włączono do programu Igrzysk dyscypliny pokazowe: Koszykówkę oraz

baseball. Warto zaznaczyć, że wraz z Igrzyskami w Saint Louis odbywały się

tzw. „Dni antropologiczne” w trakcie których w zawodach sportowych

startowali zawodnicy różnych ras. Fakt ten uzmysłowił działaczom MKOL

potrzebę włączenia do rywalizacji olimpijskiej także innych ras poza

europejską.

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

Saint Luis 1904

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


Londyn 1908 



W Londyńskich Igrzyskach rozgrywanych od kwietnia do października wzięło

udział aż 2079 zawodników z 21 krajów. Większość zawodów odbyła się

na: White City Stadium, wielofunkcyjnym obiekcie sportowym. W trakcie

trwania rywalizacji dochodziło do wielu spięć głownie pomiędzy sędziami

brytyjskimi a członkami ekipy USA. To właśnie na fali takich konfliktów

Biskup Pensylwanii Ethelber Talbot w katedrze św. Pawła wygłosił słynne

zdanie : „Najważniejszym celem Igrzysk nie jest zwycięstwo, lecz

uczestnictwo i mężna walka”. Igrzyska roku 1908 zapisały się także w

historii ze względu na wyścig maratoński. To właśnie w Londynie po raz

pierwszy rozegrano maraton na dystansie 42 km 195m i to w efekcie

epizodu jakich w historii sportu nie brakuje. Królowa Aleksandra żywo

zainteresowana zmaganiami olimpijskimi zażyczyła sobie aby wyścig

rozpoczął się obok okien jednego z pokoi królewskich w Windsorze co

spowodowało przesunięcie długości trasy o 385 jardów. Tym samym od

Londyńskich zawodów każdy maraton rozgrywany jest na takim właśnie

dystansie (26 mil385 jardów).

Londyn 1908



Bieg Maratoński z 1908 roku przeszedł do historii także z innego powodu. Po

bardzo wyczerpującym biegu na stadion pierwszy wbiegł wybitny zawodnik z

Włoch Dorando Pietri jednak straszliwie wyczerpany słaniając się na nogach

ruszył na bieżni w przeciwnym niż meta kierunku upadając i wstając. Ujęci

taką sytuacją członkowie obsługi i działacze pomogli włoskiemu biegaczowi

przekroczyć linie mety, jednak w trakcie celebrowania wiktorii przez linię mety

o własnych siłach przebiegł Amerykanin John Hayes. Po proteście ekipy USA

zwycięstwo ostatecznie przyznano Hayes’owi jednak to Pietro zaskarbił

sobie serca licznie zgormadzonych widzów za co otrzymał od królowej

puchar pocieszenia.

W Igrzyskach w Londynie po raz pierwszy zaprezentowali się Polacy, niestety

startujący w barwach obcych krajów. Felicja Pietrzykowska reprezentowała

Austrię w tenisie odpadając w eliminacjach natomiast polski emigrant Jerzy

Gajdzik startujący w barwach USA zdobył brązowy medal w skokach z

trampoliny. https://www.youtube.com/watch?v=1A7IxdhuzhU

https://www.youtube.com/watch?v=3IqE2KEqZJI

Londyn 1908

https://www.youtube.com/watch?v=1A7IxdhuzhU
https://www.youtube.com/watch?v=3IqE2KEqZJI


Sztokholm 1912



Zawody w Sztokholmie odbywały się pomiędzy 5 maja a 22 sierpnia i

zgromadziły 2541 zawodników z 28 krajów. Największą gwiazdą Igrzysk był

Amerykanin Jim Thorpe, zwycięzca pięcio oraz dziesięcioboju. Po wykryciu

że zawodnik ten grał w przeszłości w baseball i football za kilka dolarów

,zdyskwalifikowano go w myśl zasady amatorskiego udziału w igrzyskach.

Zrehabilitowano go dopiero po śmierci w roku 1982.

https://www.youtube.com/watch?v=djIK-5d0dS4

(Sport olimpijski bardzo długo opierał się udziałowi zawodowych sportowców w

Igrzyskach co niestety implikowało szereg problemów oraz kontrowersji

szczególnie w okresie po drugiej wojnie światowej)

W Sztokholmie po raz kolejny zaprezentowali się Polacy, niestety ponownie

reprezentując barwy państw zaborczych ale także USA.

W Sztokholmie po raz pierwszy w historii IO odbyły się konkursy literatury i

sztuki

https://www.youtube.com/watch?v=CvN6DD8fMJ4

Sztokholm 1912

https://www.youtube.com/watch?v=djIK-5d0dS4
https://www.youtube.com/watch?v=CvN6DD8fMJ4


Nieodbyte Igrzyska w Berlinie 1916 

Wybuch I wojny światowej zniweczył plany przeprowadzenia kolejnych

igrzysk, co ciekawe rok ten zaliczony został jednak do numeracji

kolejnych olimpiad (czyli okresu czterolecia pomiędzy kolejnymi

Igrzyskami Olimpijskimi)

Igrzyska 1916



Antwerpia 1920



W Igrzyskach w Antwerpii rozegranych pomiędzy 20 kwietnia a 12 września

wzięło udział 29 reprezentacji złożonych z 1908 zawodników.

Przeprowadzono 152 konkurencję oraz po raz drugi odbyły się konkursy

sztuki i literatury. Mniejsza liczba uczestników to jasna konsekwencja

niedawno zakończonej wojny oraz faktu nie zaproszenia do rywalizacji

sportowców z Niemiec, Austrii, Węgier oraz Turcji uznawanych za agresorów

światowego konfliktu. Multimedalistami zawodów olimpijskich okazali się

włoski szermierz Nedo Nadi oraz amerykański strzelec Willis A. Lee,

zdobywcy 5 złotych medali w swoich konkurencjach. Największą postacią

Igrzysk był niewątpliwie legendarny fiński biegacz Paavo Nurmi (3 złote

medale)Polska reprezentacja pomimo przygotowań i faktu powstania w 1919

roku po odzyskaniu niepodległości własnego narodowego komitetu

olimpijskiego nie mogła rywalizować w Antwerpii ze względu na konflikt z

Bolszewikami. Jedynym pocieszeniem i polskim olimpijskim epizodem w

1920 roku była obecność naszego pocztu sztandarowego w trakcie

ceremonii otwarcia Igrzysk.

https://www.youtube.com/watch?v=IJ6PT7MFW5s

Antwerpia 1920

https://www.youtube.com/watch?v=IJ6PT7MFW5s


Chamonix 1924



W dniach 25 stycznia – 4 lutego Francuzi zorganizowali Tydzień Sportów

Zimowych. Zawody te MKOL uznał oficjalnie jako pierwsze Igrzyska zimowe

ery nowożytnej. Trzeba zaznaczyć że wcześniej cześć dyscyplin zimowych

rozgrywano w trakcie igrzysk letnich (łyżwiarstwo od 1908 roku oraz hokej

na lodzie w roku 1920). W zawodach wzięło udział 293 zawodników z 16

państw. Postacią igrzysk okazał się Norweg Thorleif Haug, który okazał się

bezkonkurencyjny w biegu na 18 i 50 km oraz w dwuboju klasycznym. W

francuskich igrzyskach zadebiutowała też Sonja Henie, wtedy zaledwie

jedenastoletnia łyżwiarka jak się później okazało jedna z najwybitniejszych

olimpijek w historii. W imprezie zadebiutowała też reprezentacja Polski

złożona z 9 zawodników. Co ciekawe w polskiej ekipie znalazła się jedna

kobieta, narciarka Elżbieta Ziętkiewicz. Program zawodów nie przewidywał

jednak biegów narciarskich kobiet, nie odstraszyło to Polki, która usiłowała

wystartować wraz z mężczyznami na co w ostateczności nie zgodzili się

sędziowie. https://www.youtube.com/watch?v=GNkQMvuEIEA

Chamonix 1924

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


Paryż 1924



Po 24 latach Igrzyska Olimpijskie ponownie zawitały do Paryża. W dniach 4

maja – 27 lipca do olimpijskiej rywalizacji przystąpiło 3092 zawodników z

44 krajów. W paryskich zawodach bardzo licznie reprezentowana była

„płeć piękna” w liczbie 136 pań. Po raz kolejny odbyły się także konkursy

olimpijskiej literatury i sztuki. Igrzyska roku 1924 nierozerwalnie kojarzą się

z dwiema wybitnymi postaciami sportu. Amerykańskim pływak Johny

Weismuller zdobył 3 medale w pływaniu odkrywając przy okazji swój

potencjał celebryty (w późniejszym okresie był gwiazdą kina w hollywood).

Po raz kolejny świat zachwycił się wybitnym talentem fińskiego biegacza

Pavoo Nurmiego, który wywalczył aż 5 krążków w swoich konkurencjach.

Letnie Igrzyska w Paryżu to debiut reprezentacji Polski okraszony dwoma

medalami. Srebro w drużynowym wyścigu kolarskim na torze zdobyli :

Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz oraz Franciszek

Szymczyk. W konkursie skoków przez przeszkody medal brązowy

wywalczył Adam Królikiewicz na koniu pikador.

https://www.youtube.com/watch?v=6Rt8sI76Bsk&list=PL328A86CE1219DECF

Paryż 1924

https://www.youtube.com/watch?v=6Rt8sI76Bsk&list=PL328A86CE1219DECF


Paryż 1924

Polscy srebrni medaliści w kolarstwie : Lange, Łazarski, 

Stankiewicz, Szymczyk



Paryż 1924

Adam Królikiewicz brązowy medalista w konkursie skoków



Eric Liddell i Harold Abrahams , dwaj brytyjscy biegacze, których

historię, przygotowania oraz udział w paryskich igrzyskach

sfabularyzował Hugh Hudson w nagradzanym filmie :”Rydwany

Ognia” z 1981 roku.

Paryż 1924 



Sankt Moritz 1928



II Zimowe Igrzyska Olimpijskie zorganizowano w Szwajcarii w dniach 11-19

lutego. Wystartowało 491 zawodników z 25 krajów w tym 35 Polaków,

którzy jednak nie odegrali znaczącej roli. Najwyższe miejsce zajął biegacz

Bronisław Czech (10 miejsce w kombinacji norweskiej) Pierwszy złoty

medal zdobyła Norweżka Sonja Henie w łyżwiarstwie. Na przykładzie

pierwszych edycji igrzysk zimowych widać jak w tych odległych już latach

traktowano sport i jego amatorską formułę. Z jednej strony w zawodach

bobslejowych zwyciężyli Amerykanie (drużyna 5-cio osobowa), którzy nigdy

wcześniej nie uprawiali tego sportu (odpowiedzieli na ogłoszenie w gazecie

i postanowili wystartować w igrzyskach) Z drugiej strony w turnieju hokeja

przewaga obrońców tytułu Kanadyjczyków była tak ogromna, że

organizatorzy przesunęli ich drużynę od razu do fazy finałowej podczas gdy

pozostałe 10 drużyn walczyło w eliminacjach. Początki sportu olimpijskiego

charakteryzują się bardzo dużą rozbieżnością pomiędzy poziomem poszczególnych

zawodników oraz drużyn, jednak sam sens tych zawodów pozostaje tak wzniosły że

różnice w umiejętnościach i przygotowaniu nie odstraszały uczestników dumnych z

reprezentowania sowich narodów.

https://www.youtube.com/watch?v=MysPP5KByMM&list=PLXn9L3hmyrehDRMt0Qyf

8NONjBk5rCxYJ&index=2

Sankt Moritz 1928

https://www.youtube.com/watch?v=MysPP5KByMM&list=PLXn9L3hmyrehDRMt0Qyf8NONjBk5rCxYJ&index=2


Szesnastoletnia Sonja Henie zdobyła pierwszy z swoich trzech złotych 

medali w łyżwiarstwie. 

https://www.youtube.com/watch?v=iynMYt69gFw

Sankt Moritz 1928

https://www.youtube.com/watch?v=iynMYt69gFw


Amsterdam 1928 



Letnie Igrzyska IX olimpiady przeprowadzono w dniach 28 lipca-12sierpnia) z

udziałem 3015 uczestników z 46 krajów. W Amsterdamie po raz pierwszy w

lekkiej atletyce rywalizowały panie, z których największymi postaciami były

Lina Radke z Niemiec (złoto w biegu na 800 m) oraz Elizabeth Robinson z

USA (złoto na 100m). Polska reprezentacja liczyła 70 sportowców w tym 6

kobiet. Już w przeddzień igrzysk nasz kraj rozsławił poeta Kazimierz

Wierzyński otrzymując złoty medal w olimpijskim konkursie literatury za

tomik poezji : „Laur olimpijski”. Medal brązowy w konkursie plastycznym

otrzymał Władysław Skoczylas. W ślad za artystami poszli polscy sportowcy.

Znakomity strat zanotowała Halina Konopacka zdobywając złoty medal w

konkursie rzutu dyskiem. Kazimierz Gzowski i Kazimierz Szosland

wywalczyli srebro w hippicznym konkursie skoków. Polska drużyna w

składzie : Michał Antoniewicz, Karol Rómmel i Józef Trenkwald wywalczyła

brązowy medal w konkursie WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia

Wierzchowego). Kolejne krążki brązowe zdobyła drużyna szablistów oraz

wioślarska czwórka ze sternikiem. Co ciekawe w Igrzyskach w Amsterdamie

Polacy zaprezentowali jako dyscyplinę pokazową grę w palanta.

Amsterdam 1928



Amerykańska sprinterka Elizabeth „Betty” Robinson, historyczna pierwsza złota medalistka

w biegu na 100m. Jej talent biegowy odkryto zupełnie przypadkowo kiedy w pośpiechu

goniła uciekający autobus. Do złota indywidualnie amerykanka dołożyła srebro w

sztafecie 4x100m. W 1931 roku olimpijka ulega wypadkowi lotniczemu i pomimo

wszelkich przeciwności (lekarze nie dawali jej większych szans na przeżycie) po

rehabilitacji wraca do treningu i w 1936 roku ponownie zdobywa złoty medal igrzysk w

Berlinie w sztafecie 4x100m. Historia niezłomnej amerykanki jest jednym z wielu

przykładów w sporcie jak istotny jest charakter oraz cechy wolicjonalne w dążeniu do

sukcesu.

Amsterdam 1928 



Halina Konopacka – 31 lipca 1928 roku w 10 lat po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości zdobyła historyczny pierwszy złoty medal w 

Igrzyskach Olimpijskich. Polka ustanowiła przy tym rekord świata 

wynikiem 39,62 m. https://www.youtube.com/watch?v=D-

AFRns75wg

Amsterdam 1928

https://www.youtube.com/watch?v=D-AFRns75wg


Amsterdam 1928

https://www.youtube.com/watch?v=3bo9yNiKEq4

https://www.youtube.com/watch?v=3bo9yNiKEq4


Lake Placid 1932



W 1932 roku Igrzyska Olimpijskie ponownie zawitały za ocean co w

znacznym stopniu zmniejszyło udział zawodników z Europy. Ówczesny

świat sportu nie był jeszcze gotowy na ponoszenie bardzo wysokich

kosztów związanych z podróżowaniem w celach rywalizacji olimpijskiej a

organizacja narodowych związków olimpijskich i sportowych nie była

jeszcze rozwinięta w stopniu umożliwiającym centralne finansowanie

całości licznych ekip reprezentacyjnych. Zawody w Lake Placid odbyły się

w dniach 4-13 lutego. Podobnie jak w poprzednich odsłonach igrzysk w

bardzo znaczącym stopniu dały się odczuć różnice pomiędzy przepisami

sportowymi USA i Europy. Widoczne to było szczególnie w łyżwiarstwie

szybkim, w którym „miejscowe” przepisy dopuszczały wspólny start wielu

zawodników podczas gdy na starym kontynencie obowiązywał już system

startu i pomiaru par. Doprowadziło to do wielu konfliktów a nawet bojkotu

kilku startów.

Lake Placid 1932



Na najwyższym stopniu podium w łyżwiarstwie ponownie stanęła Sonja

Henie a jej rodak Johan Grottumsbtraaten zdobył dwa złote medale

w narciarstwie klasycznym.

Kanadyjscy Hokeiści obronili tytuł mistrza olimpijskiego po raz czwarty a

Amerykanie ponownie triumfowali w zawodach bobslejowych.

Polska reprezentacja liczyła 16 zawodników, ponownie dobrze pokazał

się Bronisław Czech (7 w kombinacji norweskiej). Polacy brali też

udział w turnieju hokeja zajmując 4 miejsce.

https://www.youtube.com/watch?v=a58FCxngDng

https://www.youtube.com/watch?v=a58FCxngDng


Los Angeles 1932



Kolejna odsłona olimpijskich zmagań przyciągnęła za ocean 37 ekip złożonych

w sumie z 1408 zawodników. Rywaliacaja trwała od 31 lipca do 19 sierpnia.

Początkowo zainteresowanie amerykańskich kibiców Igrzyskami było wręcz

znikome, jednak zaangażowanie gwiazd Hollywood takich jak Douglas

Fairbanks oraz Charlie Chaplin i Marlen Dietrich okazało się znakomitym

pomysłem marketingowym zapewniając znakomitą frekwencję. Za

największą gwiązdę igrzysk uznaje się amerykańską lekkoatletkę Mildred

Didrikson. Ta wszechstronnie utalentowana sportsmenka, obdarzona

niespotykaną na tamte czasy u kobiet pewnością siebie przebojem zdobyła

serca kibiców zwyciężając w biegu na 80 m przez płotki oraz rzucie

oszczepem. W skoku wzwyż powinna także sięgnąć po złoto ex aequo z

inną amerykanką Jean Shiley, obie panie miały zaliczoną tą samą

wysokość, jednak sędziowie zawodów dopatrzyli się błędu technicznego i

ostatecznie przyznali pierwsze miejsce rywalce. Do historii przeszedł też

Edie Tolan jako pierwszy czarnoskóry zwycięzca biegów na 100 i 200m.

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

Los Angeles 1932

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


Polacy w USA stawili się w liczbie 20 zawodników w tym 3 kobiet. Pomimo

skromnej reprezentacji Los Angeles okazało się największym sukcesem

polskich olimpijczyków w przedwojennej historii. Janusz Kusociński

przełamał „fiński monopol” zwyciężając w biegu na 10 km. Stanisława

Walasiewiczówna zdobyła złoty medal w biegu na 100m. Srebro

wywalczyła wioślarska dwójka ze sternikiem w składzie : Jerzy Braun,

Janusz Ślęzak, Jerzy Skolimowski. Brązowe medale do ojczyzny

przywieźli: Jadwiga Wajsówna w rzucie dyskiem, drużyna szablistów,

wioślarska dwójka bez sternika oraz czwórka ze sernikiem. Polacy

tradycyjnie już znakomicie wypadli w konkursie literatury i sztuki

zdobywając laury tym razem w dziale rzeźby i grafiki (złoto dla Józefa

Klukowskiego i srebro dla Janiny Konarskiej)

Los Angeles 1932



Janusz „Kusy” Kusociński – wybitny polski biegacz zdobywca złotego

medalu w IO w Los Angeles w biegu na 10 km. W trakcie wojny

uczestnik kampanii wrześniowej, rozstrzelany przez hitlerowców w

1940 roku za działalność konspiracyjną

Los Angeles 1932

https://www.youtube.com/watch?v=rinidtCv7sQ

https://www.youtube.com/watch?v=4Ns1r63XzNA

https://www.youtube.com/watch?v=rinidtCv7sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Ns1r63XzNA


Igrzyska X Olimpiady nierozerwalnie łączą się z jednym z pierwszych

epizodów postawy fair play w świecie sportu. Brytyjski lekkoatleta i

arystokrata Lord David Burghley był faworytem w biegu na 400 m przez

płotki, ale dzień przed startem w Los Angeles dowiedział się, że jego

główny rywal, Glenn Hardin, w dniu otwarcia igrzysk, jako chorąży

reprezentacji USA, stał przez dwie godziny na słońcu. Burghley, który nie

brał udziału w defiladzie, dowiedziawszy się o tym fakcie ubrał się

podobnie i stanął w pełnym słońcu na dwie godziny. Drugiego dnia nie

zdobył medalu – był dopiero czwarty jednak jego postawa na długo

została zapamiętana jako symbol szlachetnego podejścia do sportu oraz

poszanowania równych szans w braterskiej rywalizacji. O genezie zasad

fair play nie tylko w sporcie można dowiedzieć się więcej z wykładu prof. Dr

hab. Wojciecha Lipońskiego pracownika wydziału filologii angielskiej UAM

oraz AWF Poznań.

http://usf.amu.edu.pl/filmoteka/wyk-ady-uniwersyteckie/wyk-ad-57-prof-wojciech-

lipo-ski-brytyjska-geneza-sportu-i-zasad-fair-play

Los Angeles 1932 

http://usf.amu.edu.pl/filmoteka/wyk-ady-uniwersyteckie/wyk-ad-57-prof-wojciech-lipo-ski-brytyjska-geneza-sportu-i-zasad-fair-play


Mildred Didrikson – amerykańska multimedalistka Igrzysk, uprawiała 

wiele dyscyplin sportowych wielokrotnie rywalizując także z 

mężczyznami. 

https://www.youtube.com/watch?v=e4EtIqhdLws

Los Angeles 1932

https://www.youtube.com/watch?v=e4EtIqhdLws


GARMISCH PARTENKIRCHEN 1936



W Igrzyskach zimowych roku 1936 które odbyły się w dniach 6-16 luty

rywalizowało 756 zawodników z 28 krajów. Popularność sportu w

nazistowskich Niemczech była tak duża, że na zawodach stawiło się więcej

kibiców niż na wszystkich pozostałych do tej pory rozegranych igrzyskach.

Po namowach udało się przekonać MKOL i konserwatywnie nastawionych

działaczy z Norwegii do rozegrania konkurencji alpejskich jednak ze

względu na niedopuszczenie trenerów narciarstwa do zawodów (MKOL

uznawał instruktorów za zawodowców) Austriacy i Szwajcarzy zbojkotowali

zawody. Kolejny raz swój prymat w zimowym sporcie potwierdzili

Norwegowie. Złote medale ponownie trafiły między innymi do do Sonji

Henie (łyżwiarstwo), Johana Grottumsbraatena (Kombinacja klasyczna),

Birgerar Ruuda (skoki narciarskie)

Polacy stawili się na Igrzyskach w liczbie 32 zawodników. Najlepiej zaprezentował się

Stanisław Marusarz zajmując 5 miejsce w konkursie skoków i 7 w kombinacji

norweskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=YNAx99cAnAg&list=PLedkzFD1ab35efVnIf

CMPph1eZZgKFIJz

GARMISCH PARTENKIRCHEN 1936

https://www.youtube.com/watch?v=YNAx99cAnAg&list=PLedkzFD1ab35efVnIfCMPph1eZZgKFIJz


Berlin 1936



Igrzyskach XI Olimpiady napisano i opowiedziano już bardzo wiele w

szczególności w kontekście hitlerowskiej propagandy i wykorzystania w niej

symboliki oraz idei olimpijskiej. Propagandzie nie oparł się nawet sam Pierre de

Coubertin, który za namową niemieckiego członka MKOL Carla Diem’a w trakcie

Igrzysk wygłosił kilka przemówień chwaląc reżim Hitlera za perfekcyjne

przygotowanie igrzysk oraz wkład w rozwój idei olimpijskiej. Naiwny Baron nie

spodziewał się pewnie, jak z resztą wielu Europejczyków, jakie są prawdziwe

intencje nazistów. Niewykluczone, że ten incydent w biografii Coubertina zaważył

na nieprzyznaniu mu w roku 1936 pokojowej nagrody Nobla (rok wcześniej

nagrodę otrzymał niemiecki więzień polityczny Karl Von Osietzky). Samo już

przyznanie organizacji Igrzysk Olimpijskich stolicy nazistowskich Niemiec może

wydawać się bardzo kontrowersyjne jednak pamiętać należy, że organizatora

wybiera się na kilka lat przed planowanymi zawodami a MKOL skupiony na

sporcie samym w sobie na przełomie lat 20tych i 30tych nie dostrzegał jeszcze

widma nadchodzącego totalitaryzmu w ówczesnej Republice Weimarskiej. Im

bardziej Igrzyska się zbliżały tym rosły głosy sprzeciwu, szczególnie wobec

represji i wystąpień antysemickich.

Berlin 1936 



Igrzyska w Berlinie to pod wieloma względami wydarzenie

propagandowe bez precedensu. Zamiłowanie do monumentalnych

obrazów i symboli widoczne były na każdym kroku. Wystarczy

wspomnieć o imponującej ceremonii otwarcia na stadionie

olimpijskim. W Berlinie po raz pierwszy zapalono znicz olimpijski od

ognia przywiezionego z Grecji. Po raz pierwszy wydarzenia z aren

sportowych zostały transmitowane w telewizji a dodatkowo zmagania

sportowców filowane były w kolorze. Propaganda Nazistów

niejednokrotnie wyrażała się w sztuce filmowej, w której prym wiodła

„naczelna” reżyser Hitlera Leni Riefenstahl, która nakręciła dwu

częściowy słynny dokument „olimpiada”.

https://www.youtube.com/watch?v=H3LOPhRq3Es

Berlin 1936

https://www.youtube.com/watch?v=H3LOPhRq3Es


Pomimo wielu zastrzeżeń co do moralności organizatorów oraz licznych gróźb

bojkotu Igrzysk, ostatecznie w zawodach XI letniej Olimpiady wzięło udział 4096

zawodników (328 kobiet) z 49 krajów. Niekwestionowaną gwiazdą Igrzysk ku

wielkiemu niezadowoleniu narodu niemieckiego i samego Fuhrera został

amerykański lekkoatleta Jessie Owens. Wbrew rasistowskim hasłom

głoszonym przez gospodarzy Afroamerykanin zdobył aż 4 złote medale,

zwyciężając w biegu na 100 i 200 metrów, w sztafecie 4x100m oraz w skoku w

dal. Takiej zniewagi nie mógł wytrzymać sam Hitler, który po jednym ze

zwycięstw Owensa ostentacyjnie opuścił stadion olimpijski by uniknąć składania

gratulacji. W trakcie konkursu w skoku w dal doszło jednak do wydarzenia o

zgoła odmiennej wartości moralnej. Konkurent Owensa Niemiec Lutz Long

prowadził do ostatniej kolejki jednak widząc że rywalowi nie wychodzi rozbieg

podszedł do Amerykanina i prawdopodobnie udzielił mu porady technicznej. W

ostatniej kolejce Owens skoczył najdalej i odebrał Longowi złoto. Zachowanie

Niemca to kolejny przykład zwycięstwa ducha olimpijskiego nad bezwzględną

chęcią wygrywania za wszelką cenę.

Berlin 1936 



Jessie Owens multimedalista Igrzysk w Berlinie. 

https://www.youtube.com/watch?v=1inifMJ0xio

https://www.youtube.com/watch?v=quQopJmQry4

https://www.youtube.com/watch?v=oyQmrKTuB7o

Berlin 1936 

https://www.youtube.com/watch?v=1inifMJ0xio
https://www.youtube.com/watch?v=quQopJmQry4
https://www.youtube.com/watch?v=oyQmrKTuB7o


Jessie Owens i Lutz Long w trakcie legendarnego konkursu skoku w dal 

w trakcie IO w Berlinie 

Berlin 1936



Polacy do Berlina pojechali w liczbie 116 zawodników (11 kobiet). 

Tym razem niestety nasi sportowcy nie wywalczyli żadnego złotego

medalu. Krążki ze srebrnego kruszca zdobyły kobiety : Jadwiga

Wajsówna w rzucie dyskiem oraz Stanisława Walasiewiczówna w

biegu na 100 metrów. Mężczyźni zajęli drugie miejsce w

drużynowym WKKW. Brązowe medale przypadły w udziale: Marii

Kwaśniewskiej (Maleszewskiej) w rzucie oszczepem, Władysławowi

Karasiowi w strzelectwie oraz wioślarskiej dwójce podwójnej

(Ustupski Verey). Polacy ponownie dali o sobie znać otrzymując 3

medale w konkursach literatury i sztuki.

Berlin 1936 



Wraz z wybuchem II wojny światowej wielu olimpijczyków znalazło się na 

pierwszej linii obrony kraju. Losy naszych sportowców ze zmiennym 

szczęściem splatały się z najważniejszymi wydarzeniami wojennymi. 

Wielu jak Kusociński, Bocheński, czy legendarny „Hubal” Dobrzyński 

oddało życie za ojczyznę. Kilkoro olimpijczyków zginęło w Katyniu w 

roku 1940. Sportowcy w niewoli nie zapomnieli o ważnej roli sportu w 

kształtowaniu charakteru i patriotyzmu z inicjatywy naszych oficerów 

organizowano także „igrzyska” w obozach jenieckich zarówno w formie 

jawnej jak i w konspiracji. 

https://www.filmweb.pl/film/Olimpiada+40-1980-8329/descs

https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2019-10-03/sportowcy-w-walce-o-

niepodleglosc-polski/

Losy olimpijczyków po 1939 roku 

https://www.filmweb.pl/film/Olimpiada+40-1980-8329/descs
https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2019-10-03/sportowcy-w-walce-o-niepodleglosc-polski/


Sankt Moritz 1948 



Świat sportu po II wojnie światowej znacznie zubożał. Wojna zabrała życie

wielu wybitnym sportowcom, inni stracili najlepsze lata swojej kariery

przez największy światowy konflikt. Dodatkowo MKOL odmówił startu

Niemcom i Japończykom jako państwom, które społeczność

międzynarodowa obarczała winą za wybuch wojny. W zimowych

zmaganiach w Szwajcarii , które odbyły się między 30 stycznia a 8

lutego startowało 713 zawodników z 28 krajów. Znaczącymi postaciami

igrzysk byli Szwajcarska narciarka H. Schlunegger , szwedzcy

biegacze Lundstrom i Karlson oraz amerykański łyżwiarz figurowy

Richard Button, który okazał się też twórca kilku nowych figur w sowjej

konkurencji. Polskę reprezentowała ekipa 31 zawodników jednak

jedynie drużyna hokejowa zdołała zająć punktowane miejsca.

https://www.youtube.com/watch?v=WfaFnZ6sEnY

Sankt Moritz 1948 

https://www.youtube.com/watch?v=WfaFnZ6sEnY


Londyn 1948 



Pierwsze po wojnie Igrzyska letnie odbyły się w stolicy Anglii w dniach 29 lipca –

14 sierpnia). W Londynie wystartowało 4468 sportowców z 59 państw. Po raz

ostatni odbyły się Olimpijskie konkursy literatury i sztuki. Zdecydowanie

największą gwiazdą tych igrzysk była Holenderska biegaczka Francina

„Fanny” Blankers-Koen, zdobywczyni aż 4 złotych medali w biegach na

100, 200, 4x100 oraz 80 metrów. Nowy porządek świata spowodował wiele

narodowych perturbacji co doprowadziło do wyeliminowania z igrzysk części

krajów zagarniętych przez ZSRR (niejednokrotnie zdarzało się, że sportowcy

z krajów znajdujących się pod jarzmem Sowietów nie mogli reprezentować

swojej narodowości a o przybraniu barw ZSRR, co w cale nie dziwi nie chcieli

słyszeć.) Polacy do Londynu udali się w 24 osobowym składzie jednak za

sprawą wojny nie można było oczekiwać od sportowców z nad Wisły wyników

porównywalnych z przed wojennymi. Udało się zdobyć brązowy medal. W

boskie 3 miejsce wywalczył Aleks Antkiewicz.

https://www.youtube.com/watch?v=6VpE_QzIFlU

Londyn 1948

https://www.youtube.com/watch?v=6VpE_QzIFlU


Fanny Blankers-Koen – największa gwiazda londyńskich igrzysk.

https://www.youtube.com/watch?v=Aezipxdr_9E

Londyn 1948

https://www.youtube.com/watch?v=Aezipxdr_9E


Oslo 1952 



Zimowe Igrzyska w roku 1952 zawitały do Norwegii a gospodarze pokazali

całemu światu jak wspaniałą rolę w kulturze skandynawskiej odgrywa sport.

Ogromne zainteresowanie publiczności (konkurs skoków oglądało 180 tyś

widzów) oraz sposób traktowania sportowców nadał nowe siły ruchowi

olimpijskiemu. Niestety wspaniałe zawody rozegrane w duchu olimpijskim

zdawały się także zwiastować zło, które toczyć będzie sport przez następne

lata. Po wyjeździe zawodników w wiosce olimpijskiej znajdowano liczne

ampułki i porzucone strzykawki co jednoznacznie wskazywało iż nie wszyscy

sportowcy uczciwie podchodzili do rywalizacji sportowej. Oczywiście doping

nie był niczym nowym w sporcie i właściwie jest obecny w sporcie od zarania

dziejów, jednak wraz z wzrostem poziomu zawodów oraz profesjonalizacją

poszczególnych dyscyplin należało oczekiwać, iż proceder ten stanie się

jeszcze bardziej powszechny i zorganizowany. Wyróżniający się sportowcy tych

igrzysk to brytyjska łyżwiarka figurowa Jeanette Altwegg amerykanin Button który znów

był najlepszy w łyżwiarstwie figurowym mężczyzn, skoczek norweski Arnfinn

Bergmann , łyżwiarz szybki Hjalmar Andersen (trzykrotny mistrz olimpijski)

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

Oslo 1952

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


Helsinki 1952



W letnich Igrzyskach w Finlandii uczestniczyło 69 ekip, w skład których

weszło 4407 zawodników. Po raz pierwszy w zawodach olimpijskich

udział wziął ZSRR. Bohaterem Igrzysk został Czech Emil Zatopek

,nazywany czeską lokomotywą, który zwyciężył w biegach na

dystansie 5 i 10 km oraz w maratonie.

https://www.youtube.com/watch?v=3c4Z8cbcIiA

https://www.youtube.com/watch?v=0GABNtWsucs

Polacy w Helsinkach odnosili sukcesy między innymi w boskie, po złoto

sięgnął Zygmunt Chychła, srebro wywalczył Aleks Antkiewicz.

Srebrny medal także przypadł w udziale gimnastykowi Teodorowi

Jokielowi a brąz w wioślarstwie wywalczył Teodor Kocerka

https://www.youtube.com/watch?v=xF-K7ybd9fA&list=PL-

292yfpAFGbwvbU5jAWL8ixkOQakvV9H

Helsinki 1952 

https://www.youtube.com/watch?v=3c4Z8cbcIiA
https://www.youtube.com/watch?v=0GABNtWsucs
https://www.youtube.com/watch?v=xF-K7ybd9fA&list=PL-292yfpAFGbwvbU5jAWL8ixkOQakvV9H


Emil Zatopek trzykrotny mistrz olimpijski w biegach długodystansowych

Helsinki 1952 



Cortina d’Ampezzo 1956



W igrzyskach zimowych roku 1956 wzięło udział 924 zawodników z 32

krajów. Największą osobowością zawodów okazał się austriacki

alpejczyk Tony Sailera, który zwyciężył w slalomie, gigancie i

zjeździe. We włoskim kurorcie objawił się także talent szwedzkiego

biegacza Sixtena Jernberga, zwycięzcy na dystansie 50 km (w

trakcie całej kariery zdobył 8 medali Igrzysk)

Polacy stawili się na włoskich stokach w liczbie 54 sportowców. W 1956

roku Polska zdobywa pierwszy historyczny medal olimpijski w

konkurencjach zimowych. Dokonuje tego Franciszek Groń-

Gąsienica w kombinacji klasycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=J1oHWpvAq2A

Cortina d’Ampezzo 1956

https://www.youtube.com/watch?v=J1oHWpvAq2A


Melbourne 1956 



Pierwsza w historii odsłona Igrzysk na Antypodach na zawsze kojarzyć się będzie z

dramatycznymi wydarzeniami politycznymi, które wywarły ogromny wpływ na

przeprowadzenie zawodów oraz partycypacje poszczególnych krajów Kryzys

wokół Kanału Sueskiego po jego nacjonalizacji spowodował wycofanie się z

Igrzysk reprezentacji Libii oraz Iraku. Wydarzenia na Węgrzech spowodowały

wycofanie się ekip Holandii i Hiszpanii, z kolei Chiny Ludowe zbojkotowały

zawody ze względy na udział Tajwanu. Dodatkowo przygotowania sportowców do

Igrzysk zaburzyły strajki w Australii opóźniając termin rozpoczęcia rywalizacji o

blisko dwa miesiące. Ostatecznie udział w igrzyskach wzięło 3343 zawodników z

67 krajów. W trakcie rywalizacji objawił się talent Amerykanina Ala Oertera, który

zwyciężył w rzucie dyskiem a w późniejszych latach bronił tytułu 3 krotnie aż do

roku 1968. W zmaganiach olimpijskich coraz lepiej radził sobie Związek

Radziecki a prawdziwą gwiazdą tej reprezentacji był biegacz długodystansowy

Władimir Kuc dwukrotny mistrz z Melbourne. Z kolei gospodarze mieli swoją

gwiazdę w postaci osiemnastoletniej sprinterki Betty Cuthbert (wygrała na 100 i

200m)

https://www.youtube.com/watch?v=EDA5BvvtDsM

Melbourne 1956

https://www.youtube.com/watch?v=EDA5BvvtDsM


Najsłynniejszym finałem olimpijskim w Australii był mecz o złoto piłkarzy

wodnych pomiędzy reprezentacjami Węgier i ZSRR. Zbrojna interwencja

ZSRR na Węgrzech i krwawe stłumienie buntu spowodowały, że rywalizacja

sportowa zyskała dodatkowy narodowy i polityczny wymiar nadając

zmaganiom piłkarzy bardzo brutalny wymiar. Po morderczej walce Węgrzy

pokonali Rosjan dodając swoim rodakom odrobinę otuchy i satysfakcji po

tragicznych wydarzeniach w ich kraju. Po zawodach część sportowców z

Węgier odmówiła powrotu do kraju.

https://www.youtube.com/watch?v=1Ca8P65IUkM

https://www.youtube.com/watch?v=MLoA5yLZ4l4

Dużą ciekawostką Igrzysk roku 1956 jest fakt rozegrania zawodów jeździeckich

w Sztokholmie a nie w miejscu właściwych zawodów. Powodem tak

kuriozalnej sytuacji były bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące

kwarantanny zwierząt obowiązujące w Australii oraz towarzyszące tym

przepisom olbrzymie koszty .

Melbourne 1956 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ca8P65IUkM
https://www.youtube.com/watch?v=MLoA5yLZ4l4


W australijskich Igrzyskach złoto dla Polski w skoku w dal wywalczyła Elżbieta

Duńska-Krzesińska. Oprócz tego Polacy zdobyli 4 srebrne medale: Janusz

Sidło w rzucie oszczepem, Adam Smelczyński w strzelaniu do rzutków,

Jerzy Pawłowski w szabli oraz drużyna szablistów (także z Pawłowskim w

składzie). Ponadto Polacy przywieźli z Melbourne 4 brązowe medale:

Henryk Niedźwiedzki – boks, waga piórkowa, Zbigniew Pietrzykowski –

boks, waga lekkośrednia drużyna gimnastyczek w ćwiczeniach z przyborem

oraz Marian Zieliński – podnoszenie ciężarów, waga piórkowa.

W Melbourne miała też miejsce niesamowita Historia z udziałem polskiego

oszczepnika Janusza Sidły. Na około pół roku przed Igrzyskami Polak otrzymał

nowy oszczep technologicznie przewyższający sprzęt pozostałych zawodników.

Przewaga dała o sobie znać w konkursie olimpijskim gdyż po trzeciej serii Polak

prowadził jednak wtedy zrobił coś niespotykanego użyczając swój oszczep

faworytowi zawodów Norwegowi Egilowi Danielsenowi , który do tej pory nie

radził sobie w zawodach. Rywal Sidły rzucił jego oszczepem niewiarygodne

85,71 m i odebrał złoto Polakowi. To niespotykana w powojennym sporcie

postawa fair play Janusza Sidły może uchodzić za wzór.

Melbourne 1956 



Squaw Valley 1960



Kalifornijskie Igrzyska rozgrywane w dniach 13-28 lutego przyciągnęły rzeszę 

591 zawodników z 30 krajów. W zawodach olimpijskich zadebiutował 

biathlon, w którym zwyciężył Szwed Klas Lestander. Wśród kobiet 

rywalizujących w USA jedną z gwiazd była dwukrotna złota medalistka w 

łyżwiarstwie szybkim Rosjanka Lidia Skoblikowa. Knut Johannesen aż o 46 

sekund pobił rekord świata w łyżwiarstwie na dystansie 10 km a imponujące 

zwycięstwo w skokach narciarskich odniósł Niemiec Helmut Recknagel

(wspólna reprezentacja RFN I NRD) Polska ekipa liczyła zaledwie 13 osób. 

Znakomicie zaprezentowała się łyżwiarka Elwira Seroczyńska zdobywając 

srebrny medal na dystansie 1500 metrów w tej samej konkurencji po brąz 

sięgnęła Helena Pilejczyk.

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

Squaw Valley 1960

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


Rzym 1960 



Igrzyska w Rzymie rozegrane zostały w dniach 25 sierpnia – 11 września. W

zawodach wzięło udział 5396 zawodników z 84 krajów. Bohaterem włoskich

zmagań okazał się Etiopczyk Bikila Abebe, który zadziwił świat zwyciężając w

maratonie biegnąc boso (powtórzył ten sukces w Tokio). Afrykańczyk przetarł

ślad dla późniejszych znakomitych mistrzów bieżni pochodzących z czarnego

lądu.

Rzym 1960 

https://www.youtube.com/watch?v=w_Nygi01VqI

https://www.youtube.com/watch?v=w_Nygi01VqI


Warto odnotować także udział we włoskich igrzyskach

osiemnastoletniego wówczas boksera z USA Cassiusa Claya,

znanego całemu światu jako Mohamed Ali. Amerykanin w finale

turnieju bokserskiego zmierzył się z Zbigniewem Pietrzykowskim.

https://www.youtube.com/watch?v=O8eqAve3sZw\

Rzym 1960 

https://www.youtube.com/watch?v=O8eqAve3sZw%5C


Polacy w Rzymie zdobyli 4 złote medale : Józef Szmidt w trójskoku,

Zdzisław Krzyszkowiak w biegu na 3 km z przeszkodami, Kazimierz

Paździor w boksie Ireneusz Paliński w podnoszeniu ciężarów.

Polacy dołożyli jeszcze 6 srebrnych i 11 brązowych krążków

https://www.youtube.com/watch?v=ad5fg8eyXMM

http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6455

Rzym 1960 

https://www.youtube.com/watch?v=ad5fg8eyXMM
http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6455


Innsbruck 1964 



W austriackich igrzyskach po raz pierwszy liczba uczestników 

przekroczyła tysiąc osób. Pechowe warunki śniegowe zmusiły 

organizatorów do dowiezienia ogromnej ilości śniegu z innych 

części Alp. Postaciami Igrzysk byli włoski Bobsleista Eugenio Monti 

z Włoch oraz ponownie panczenistka z ZSRR Lidia Skoblikowa, 

która zdobyła aż cztery złote medale na jednych Igrzyskach. Biegi 

narciarskie zdominowali Fin Eero Mantyranta, zwycięzca na 15 i 30 

km oraz ponownie Szwed Sixten Jernberg, który zwyciężył na 50 

km. W skokach gwiazdą okazał się Norweg Toralf Engan. 

Polacy niestety tym razem nie pokazali się w sposób znaczący.

https://www.youtube.com/watch?v=O7azYMJ2KkY

Innsbruck 1964 

https://www.youtube.com/watch?v=O7azYMJ2KkY


Tokio 1964 



Letnie Igrzyska roku 1964 przyciągnęły na start 5558 zawodników z 94 krajów.

Najwybitniejszym sportowcem okazał się amerykański pływak Don

Scholander zgarniając aż cztery złote medale. W lekkiej atletyce z kolei

brylował Nowozelandczyk Peter Snell zwyciężając na 800 i 1500 metrów.

https://www.youtube.com/watch?v=WHt0eAdCCns

http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6454

Polacy japońskie zawody mogą uznać za niezwykle udane:

https://sport.tvp.pl/47322307/link-do-historii-igrzyska-olimpijskie-w-tokio-

znakomite-dla-polakow

https://sport.tvp.pl/47640125/link-do-historii-rezerwowy-na-ktorego-nie-liczono-

egon-franke-niespodziewanym-zlotym-medalista-igrzysk-w-tokio

Tokio 1964 

https://www.youtube.com/watch?v=WHt0eAdCCns
http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6454
https://sport.tvp.pl/47322307/link-do-historii-igrzyska-olimpijskie-w-tokio-znakomite-dla-polakow
https://sport.tvp.pl/47640125/link-do-historii-rezerwowy-na-ktorego-nie-liczono-egon-franke-niespodziewanym-zlotym-medalista-igrzysk-w-tokio


Grenoble 1968



Francuskie Igrzyska rozegrane w dniach 6-18 lutego odbyły się przy 

udziale 1219 zawodników z 37 krajów. Bohaterem zawodów 

jednogłośnie obwołano reprezentanta gospodarzy narciarza 

alpejskiego Jean’a-Claude’a Killy, 

który zwyciężył w zjeździe, 

slalomie gigancie oraz slalomie specjalnym. 

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

Grenoble 1964 

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


Meksyk 1968 



Letnie Igrzyska roku 1968 poprzedziły krwawo stłumione strajki studenckie (około

200 ofiar) co położyło się cieniem na organizatorach. W zawodach

wystartowało 6059 zawodników ze 111 krajów. Do rywalizacji MKOL nie

zaprosił Rodezji oraz RPA ze względu na politykę rasową. W zawodach nie

brakowało akcentów politycznych i rasowych. Czarnoskórzy sprinterzy z USA

po zwycięstwie w biegu na 200m wznieśli ręce w czarnych rękawiczkach

solidaryzując się z radykalnym ruchem walczącym o prawa afroamerykanów.

Meksyk 1968



W biegach długodystansowych zawodnicy z krajów afrykańskich 

udowodnili swoją dominację zwyciężając na wszystkich dystansach 

powyżej 1500 metrów

W sprincie zawodnicy na dystansie 100 metrów łamią barierę 10 sekund 

(Amerykanin Jim Hines)

Światu objawia się talent skoczka Boba Beamona (skok w dal 8.90m)

https://sport.tvp.pl/8003897/bob-beamon-rekord-igrzyska-olimpijskie-

meksyk-1968-bob-beamon-skok-w-dal-rekord-swiata-w-skoku-w-dal-

skok-w-xxi-wiek

Meksyk 1968 

https://sport.tvp.pl/8003897/bob-beamon-rekord-igrzyska-olimpijskie-meksyk-1968-bob-beamon-skok-w-dal-rekord-swiata-w-skoku-w-dal-skok-w-xxi-wiek


Amerykanin Dick Fosbury zadziwił świat wprowadzając nową technikę 

flop w skoku wzwyż i na zawsze zmieniając obraz swojej 

konkurencji 

https://www.youtube.com/watch?v=9SlVLyNixqU

Meksyk 1968

https://www.youtube.com/watch?v=9SlVLyNixqU


Polacy zdobyli w Meksyku aż 5 złotych medali: Jerzy Kulej w boksie, Irena

Kirszenstein-Szewińska w biegu na 200m, Waldemar Baszanowski w

podnoszeniu ciężarów, Józef Zapędzki w strzelectwie i Jerzy Pawłowski w

Szermierce. Oprócz tego Polacy wywalczyli 2 srebrne i aż 10 brązowych

krążków.

https://www.youtube.com/watch?v=pVsQYRZgb10&t=1461s

Pierwsza dama królowej sportu Irena Szewińska

W Meksyku zdobyła złoto oraz brąz

Meksyk 1968 

https://www.youtube.com/watch?v=pVsQYRZgb10&t=1461s


Sapporo 1972



Zimowe Igrzyska w Japonii toczyły się w cieniu batalii o zachowanie amatorskiej

formuły olimpijskich zawodów. Wiele dyskwalifikacji nie sprzyjało wizerunkowi

Igrzysk jednak ówczesny prezydent MKOL Avery Brundage wyrażał

nieprzejednane stanowisko broniące formuły amatorskiego udziału.

Bohaterem Igrzysk został Holenderski panczenista Ard Schenk,

trzykrotny złoty medalista.

Polacy zapamiętają Igrzyska w Sapporo przede wszystkim ze względu na

złoty skok Wojciecha Fortuny.

https://sport.tvp.pl/29031161/wojciech-fortuna-48-lat-temu-zdobyl-zloty-

medal-igrzysk-olimpijskich-w-sapporo-wideo

Sapporo 1972 

https://sport.tvp.pl/29031161/wojciech-fortuna-48-lat-temu-zdobyl-zloty-medal-igrzysk-olimpijskich-w-sapporo-wideo


Monachium 1972



Letnie Igrzyska rozgrywane zostały na przełomie sierpnia i września. Sport

Olimpijski wracał do Niemiec po kilkudziesięciu latach a na starcie stanęło

7863 zawodników z 121 reprezentacji. Niestety już zawsze zawody te będą

kojarzyć się z zbrodniczym atakiem terrorystów palestyńskich na ekipę

sporowców Izraela do którego doszło w wiosce olimpijskiej. W

bezpośrednim ataku zginęło 2 Izraelczyków a po późniejszej nieudanej akcji

odbicia zakładników śmierć poniosły kolejne osoby z (9 zakładników, 5

terrorystów). Po tych zdarzeniach rozgorzała dyskusja czy aby nie przerwać

Igrzysk Olimpijskich jednak po przemówieniu prezydenta MKOL Averego

Brundage’a i wygłoszeniu słynnej formuły „ The Games must go on” zawody

toczyły się dalej.

https://www.youtube.com/watch?v=aKe294SqWPE

Monachium 1972

https://www.youtube.com/watch?v=aKe294SqWPE


Igrzyska w swoim sportowym aspekcie zapamiętane zostaną przede

wszystkim z występu rosyjskiej gimnastyczki Olgi Korbut który przyniósł jej

2 złote i 2 srebrne medale oraz z rewelacyjnego startu amerykańskiego

pływaka Marka Spitza, który wywalczył aż 7 złotych krążków.

https://www.youtube.com/watch?v=FrDtXx87C38

https://www.youtube.com/watch?v=P8_g_Z_aPTM

Monachium 1972

https://www.youtube.com/watch?v=FrDtXx87C38
https://www.youtube.com/watch?v=P8_g_Z_aPTM


Igrzyska w stolicy Bawarii były bardzo udane dla Polskiej reprezentacji. Występ

sportowców znad Wisły przyniósł aż 7 złotych medali (Władysław Komar –

w pchnięciu kulą, Zygmunt Smalcerz w podnoszeniu ciężarów,, Józef

Zapędzki w strzelectwie, Witold Woyda w szermierce (floret), drużyna

florecistów , Jan Szczepański w boksie oraz drużyna piłkarzy nożnych.

Poslcy sportowcy przywieźli także 5 srebrnych i 9 brązowych medali.

Monachium 1972



Innsbruck 1976



W 1976 po niespodziewanej rezygnacji amerykańskiego miasta Denver w

błyskawicznym tempie organizację powierzono ponownie Austriakom.

Czasu było mało a same zawody odbyły się pod hasłem „skromne

igrzyska” Wystąpiło 37 państw reprezentowanych przez 1370 sportowców.

Bohaterem został bardzo odważnie jeżdżący austriacki aplejczyk Franz

Klammer zwyciężając w zjeździe. Najwięcej medali zdobyli sportowcy z

ZSSR zaznaczając swoje mocarne aspiracje nie tylko w Igrzyskach

letnich. Rosjanie między innymi obronili tytuł w turnieju hokejowym.

https://www.youtube.com/watch?v=o8g1M4Il6nk

https://www.youtube.com/watch?v=_tYo6GP4Jic

Innsbruck 1976

https://www.youtube.com/watch?v=o8g1M4Il6nk
https://www.youtube.com/watch?v=_tYo6GP4Jic


Montreal 1976 



Letnie Igrzyska roku 1976 zebrały na starcie 6815 zawodników z 88

krajów. Niekwestionowane gwiazdy tych igrzysk to fiński biegacz

Lasse Viren, który powtórzył sukces z Monachium zwyciężając na

dystansach 5 i 10 km, Kubańczyk Alberto Juantorena zwycięzca w

biegach na 400 i 800 metrów oraz rumuńska gimnastyczka Nadia

Comanechi, która nie dała szans rywalkom notując perfekcyjny

program.

https://www.youtube.com/watch?v=Yi_5xbd5xdE

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6432

Montreal 1976 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi_5xbd5xdE
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6432


Lasse Viren i Nadia Comaneci – bohaterowie Igrzysk w Montrealu

Montreal 1976 



Polacy ponownie zdobyli 7 złotych medali: Jerzy Rybicki w boksie, Tadeusz

Ślusarski w skoku o tyczce, Irena Szewińska w biegu na 400m, Jacek

Wszoła w skoku wzwyż,, Janusz Gerard Pyciak-Peciak w pięcioboju

nowoczesnym, Kazimierz Lipień w zapasach oraz złota drużyna siatkarzy

Huberta Wagnera.

https://www.youtube.com/watch?v=PhpQ7NE9-b0

Montreal 1976

https://www.youtube.com/watch?v=PhpQ7NE9-b0


Lake Placid 1980 



Igrzyska zimowe w amerykańskim stanie Nowy Jork rozegrano w atmosferze

kryzysu politycznego związanego z agresją ZSRR na Afganistan. MKOL nie

dopuścił także reprezentacji Tajwanu pozostającego w sporze z ChRL o

miano narodowej reprezentacji Chińczyków. W zwodach w Lake Placid udział

wzięło 1283 zawodników z 37 państw. Najwięcej medali ponownie zdobyła

ekipa ZSRR. Największą gwiazdą zawodów został amerykański łyżwiarz Eric

Heiden zwyciężając aż w 4 biegach na 500, 1500m oraz 5 i 10 km. Do historii

przeszedł też finałowy mecz hokeja w którym Amerykanie pokonali

faworyzowanych Rosjan określany w USA jako cud na lodzie. Po tym meczu

w kraju zapanowała euforia a narodowa reprezentacja hokeistów stała się

ważnym elementem każdej następnej sportowej imprezy.

https://www.youtube.com/watch?v=Mer7rlADBQg

Lake Placid 1980 

https://www.youtube.com/watch?v=Mer7rlADBQg


Moskwa 1980 



Igrzyska letnie 1980 roku zorganizowane zostały w dniach 19 lipca-3 sierpnia. Z

powodu agresji radzieckiej w Afganistanie zawody s=zbojkotowało szereg

krajów zachodnich w tym USA, co więcej wiele reprezentacji wyrażając

dezaprobatę dla polityki zagranicznej sowietów wystąpiło pod szyldem

sowich komitetów olimpijskich a nie w barwach narodowych. Brak

amerykanów dało się odczuć w wielu dyscyplinach, przede wszystkim w

lekkiej atletyce. Najjaśniejszymi postaciami igrzysk było brytyjski biegacz

Sebastian Coe (złoty medalista w biegu na 800m), jego rodak Steven Ovett

(zwycięzca na 1500m) oraz Etipczyk Miruts Yifter (złoto na 5 i 10 km)

https://www.youtube.com/watch?v=ArRYdfWazs8

Moskwa 1980 

https://www.youtube.com/watch?v=ArRYdfWazs8


Polacy w Moskwie zdobyli rekordową liczbę medali tj. 32 krążki, chociaż

tylko trzy z nich był najcenniejszego kruszcu. Po złoto sięgnęli tym

razem Władysław Kozakiewicz w skoku o tyczce, Jan Kowalczyk w

jeździectwie oraz Bronisław Malinowski w biegu na 3 km z

przeszkodami. Polacy z Moskwy zawsze będą pamiętać słynny gest

Kozakiewicza w kierunku nieelegancko zachowującej się

moskiewskiej publiczności.

Moskwa 1980



Sarajewo 1984



W zimowych Igrzyskach 1984 roku wzięło udział blisko 1600

sportowców z aż 49 krajów. Najjaśniej rozbłysła gwiazda łyżwiarki z

NRD Kateriny Witt, oraz brytyjskiej paty tanecznej Jayne Torvill ,

Christofer Dean. W narciarstwie klasycznym rywalizacje

zdominowała Marja-Liisa Hamalainen z Finlandii wygrywając na 5,

10 i 20 km. https://www.youtube.com/watch?v=VGocsDtpu7w

Sarajewo 1984

https://www.youtube.com/watch?v=VGocsDtpu7w


Los Angeles 1984



Po 4 latach od bojkotu moskiewskich zawodów przez państwa

zachodnie tym razem w odwecie kalifornijskie igrzyska

storpedowali Sowieci oraz zmuszona większość krajów

socjalistycznych (poza Rumunią i Chinami). Pomimo tego w

Igrzyskach wzięło udział aż 6735 sportowców z rekordowej liczby

140 krajów. Los Angeles 1984 roku zawsze kojarzyć będzie się z

postacią wybitnego lekkoatlety Carla Lewisa, który powtórzył

sukces Jessiego Owensa z 1936 roku zwyciężając kolejno na 100

200 4x100 metrów oraz w skoku w dal.

https://www.youtube.com/watch?v=h04lOmMyAMo

Los Angeles 1984

https://www.youtube.com/watch?v=h04lOmMyAMo


Calgary 1988 



Zimowe Igrzyska w Kanadzie upłynęły pod znakiem zmieniającej się pogody i

co za tym idzie tytanicznej pracy pracy organizatorów na rzecz

przeprowadzenia sportowego święta. Najwybitniejszymi sportowcami

ponownie uznano Niemiecką łyżwiarkę Katarinę Witt (obroniła złoty

medal) Łyżwiarza z USA Briana Boitano. Na Kanadyjskich skoczniach

szalał Fin Matti Nykanen zdobywając wszystkie złote medal (dwa

indywidualnie i jeden w drużynie). Wśród alpejczyków brylował Włoch

Alberto Tomba oraz Szwajcarka Vreni Schneider a w panczenach nie

miała sobie równych Holenderka Yvonne van Gennip.

Calgary 1988 

https://www.youtube.com/watch?v=Ddaw1TeQOfw

https://www.youtube.com/watch?v=Ddaw1TeQOfw


Seul 1988 



Igrzyska rozgrywane na Półwyspie Koreańskim mogły okazać się kolejnymi z

rzędu zawodami toczonymi w atmosferze bojkotu ze względu na napięcie

pomiędzy północną a południową częścią Korei. Ostatecznie jednak blok

wschodni wystartował w Igrzyskach i po wielu latach kibice mogli podziwiać

rywalizację największych gwiazd ówczesnego sportu. Ogólem w zawodach

wzięło udział blisko 10 tyś zawodników z 160 krajów. Igrzyska w Seulu na

zawsze będą kojarzyć się z skandalem dopingowym z udziałem

Kanadyjczyka Bena Johnsona, który w finale biegu na 100m pokonał Carla

Lewisa jednak następnego dnia został zdyskwalifikowany, gdyż w jego

organizmie wykryto niedozwolony specyfik.

https://www.youtube.com/watch?v=vGyX5VDpI5U

Wśród kobiet indywidualnością okazała się Amerykanka Florence Griffith

Joyner, zwyciężając na 100 (10.54s) oraz 200m , zdobywając także srebro

w sztafecie 4x100m.

Seul 1988 

https://www.youtube.com/watch?v=vGyX5VDpI5U


Cieniem na rywalizacji w Seulu kładły się liczne afery dopingowe a 

obrazem zepsucia sportu były praktyki stosowane przez sowietów 

oraz reprezentantów NRD

Ekipa ZSRR podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu miała do swojej 

dyspozycji

pływające laboratorium na statku „Michaił Szołochow”, zacumowanym 

w odległości 60 km od Seulu. Wykonywano tam badania 

przedkontrolne – jeśli u któregoś zawodnika wyniki okazywały się 

pozytywne, można było go wycofać tuż przed rozpoczęciem 

konkurencji pod byle pretekstem 

https://www.youtube.com/watch?v=wP5Ykc96Epo

Seul 1988 

https://www.youtube.com/watch?v=wP5Ykc96Epo


Polacy prawie do samych Igrzysk nie byli pewni startu w

zawodach, gdyż władze PRL solidaryzowały się z Koreą

Północną. Ostatecznie jednak Polscy sportowcy pojawili się na

seulskich arenach zdobywając 16 medali w tym dwa złote:

Andrzej Wroński w zapasach i Waldemar Legień w Judo.

Seul 1988



Albertville 1992



Igrzyska zimowe w Albertville we Francji były rekordowe pod względem liczby

sportowców (2174) oraz krajów partycypujących w zawodach (64). Z

najjaśniejszych momentów należy przytoczyć pierwszą w historii Igrzysk

obronę mistrzostwa w konkurencjach alpejskich. Dokonał tego Włoch

Alberto Tomba zyskując statut mega gwiazdy sportu. Z kolei Fin Toni

Nieminen został najmłodszym skoczkiem sięgającym po złoto.

https://www.youtube.com/watch?v=K_1ivF87q7k

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

Albertville 1992

https://www.youtube.com/watch?v=K_1ivF87q7k
https://www.youtube.com/watch?v=XLKvqyXxRyc


Barcelona 1992



W Igrzyskach na Półwyspie Iberyjskim wzięło udział ponad 10 tyś

sportowców. Zawody w Hiszpanii uznawane są przez wielu za pierwsze

prawdziwie zawodowe i komercyjne igrzyska w historii choć oczywiście

mrzonka o amatorskiej formule rywalizacji olimpijskiej już lata wcześniej w

praktyce nie miała zastosowania. Zmiany polityczne na świcie przeniosły

się także do świata sportu dzięki czemu mogliśmy w końcu obserwować

reprezentacje byłych republik ZSRR a sami Rosjanie występowali pod

flaga WNP (Wspólnota Niepodległych Państw). Barcelona to kolejny złoty

medal Carla Lewisa (tym razem w sztafecie) prym w sprintach nadal wiedli

Amerykanie. Wielkimi bohaterkami zawodów okazały się także Francuska

Marie-Jose Perec (złoto w biegu na 400m) Brytyjka Sally Gunnel (400m

przez płotki) oraz złota medalistka w biegu na 1500 m Algierka Hassiba

Boulmerka (sięgnęła po olimpijski laur jako jedna z pierwszych kobiet

świata arabskiego)

https://www.youtube.com/watch?v=ck2jpaLoOMA

Barcelona 1992

https://www.youtube.com/watch?v=ck2jpaLoOMA


Największymi gwiazdami Igrzysk roku 1992 było jednak amerykańscy koszykarze,

których drużyna po raz pierwszy w historii składała się z czołowych

zawodników zawodowej ligi NBA. Sportowcy tacy jak Michael Jordan, czy

Magic Johnson przyciągnęli do hal sportowych oraz przed telewizory rzesze

kibiców a ich gra nie miała sobie równych w świecie koszykówki.

https://www.youtube.com/watch?v=kqP9j657l4w

Barcelona 1992 

https://www.youtube.com/watch?v=kqP9j657l4w


Polacy którzy ze względów politycznych nie mogli uczestniczyć w

igrzyskach w 1988 roku do Barcelony polecieli w 207 osobowym

składzie. Do panteonu sław przeszedł Judoka Waldemar Legień

ponownie zdobywając złoto Igrzysk Olimpijskich. W pięcioboju

nowoczesnym zwyciężył Arkadiusz Skrzypaszek , który dołożył

drugie złoto wraz z kolegami z drużyny. Łącznie Polacy zdobyli 19

medali (2 złote, 6 srebrnych i 9 brązowych).

Barcelona 1992 



Lillehammer 1994



Zimowe Igrzyska w norweskim kurorcie były pierwszymi

organizowanymi w innych latach niż zawody letnie. Na starcie stanęło

1737 zawodników z 67 krajów. Po imponującej ceremonii otwarcia w

rywalizacji sportowej błyszczeli Norweski łyżwiarz Johan Olav Koss ,

zdobywca 3 złotych medali oraz Amerykanka Bonnie Blair,

panczenistka która zdobyła dwa złote medale. Na stokach

narciarskich brylował Niemiec Marcus Wasmeier (dwa złota). W

biegach z kolei trzy złote medale zdobyła Rosjanka Ljubow

Jegorowa. https://www.youtube.com/watch?v=O7KofJh_bp4

Do historii przeszły tez wydarzenia rozegrane przed Igrzyskami w ekipie

łyżwiarek figurowych (Nancy kerrigan i tonya harding) USA, z których

jedna doprowadziła do napadu na koleżankę z reprezentacji;

https://www.youtube.com/watch?v=Bip1G9kBXS0

Lillehammer 1994

https://www.youtube.com/watch?v=O7KofJh_bp4
https://www.youtube.com/watch?v=Bip1G9kBXS0


Atlanta 1996 



W roku stulecia nowożytnych Igrzysk olimpijska rywalizacja zawitała do stolicy

coca coli w stanie Georgia. W zawodach wzięło udział ponad 10 tysięcy

sportowców z blisko 200 krajów. Wielkim bohaterem Igrzysk był zwycięzca w

biegach na 200 i 400 metrów Amerykanin Micheal Johnson. Norweg Vebjoern

Rodal przełamał hegemonię afrykanskich biegaczy wygrywając dystans 800

metrów a reprezentacja Nigerii zwyciężyła w turnieju piłki nożnej co

zwiastowało nową siłę zawodników z czarnego lądu w footballu.

https://www.youtube.com/watch?v=zoszdYy1zEE

Atlanta 1996 

https://www.youtube.com/watch?v=zoszdYy1zEE


Amerykańskie Igrzyska okazały się szczególnie udane dla Polaków, których łupem 

padło aż 7 złotych medali:

Robert Korzeniowski – chód na 50 km

Mateusz Kusznierewicz – żeglarstwo, klasa Finn

Renata Mauer – strzelectwo, karabinek pneumatyczny

Paweł Nastula – judo, waga półciężka

Ryszard Wolny – zapasy w stylu klasycznym, waga lekka

Andrzej Wroński – zapasy w stylu klasycznym, waga ciężka

Włodzimierz Zawadzki – zapasy w stylu klasycznym, waga piórkowa

Łącznie Polacy zdobyli 16 medali dokładając 5 srebrnych i 4 brązowe krążki 

Atlanta 1996



Nagano 1998



Japońskie Igrzyska roku 1998 przyciągnęły na start 2315 zawodników z 72

krajów. Bardzo dobrze zaprezentowali się gospodarze zdobywając 10

medali w tym dwa złota w skokach narciarskich. Najwięcej medali

zgromadzili Niemcy brylując między innymi w dyscyplinach alpejskich. W

turnieju Hokeja z kolei zwyciężyli Czesi pokonując w finale Rosjan. W

trakcie Igrzysk w Nagano objawił się także talent zjazdowca Hermanna

Maiera, który nie miał sobie równych w najszybszej konkurencji alpejskiej.

Nagano 1998

https://www.youtube.com/watch?v=v0SIlVlhIL0

https://www.youtube.com/watch?v=3EdaClq6xG4

https://www.youtube.com/watch?v=v0SIlVlhIL0
https://www.youtube.com/watch?v=3EdaClq6xG4


Sydney 2000



Igrzyska powróciły na Antypody po kilkudziesięciu latach. Na starcie pojawiło się

ponad 10 tyś sportowców reprezentujących 199 krajów. Wybitną postacią

okazał się brytyjski wioślarz sir Steve Redgrave złoty medalista na pięciu

kolejnych igrzyskach (1984-2000). Gospodarze także mieli chwile chwały

kiedy na 400 metrów zwyciężyła Australijka aborygeńskiego pochodzenia

Cathy Freeman (Ona tez dostąpiła zaszczytu zapalenia znicza olimpijskiego

w takcie ceremonii otwarcia) Gwiazdą bieżni była Amerykanka Marion Jones,

która zdobyła 3 złote i dwa srebrne medale, jednak cieniem na jej chwale

kładła się późniejsza afera dopingowa w USA (Balco gate). W basenie

olimpijskim toczyły się wręcz epickie pojedynki a nazwiska bohaterów takich

jak Ian Thorpe, Grand Hackett czy Pieter van den Hoogenband oraz Lenny

Krayzelburg na zawsze zapiały się w annałach sportu.

https://www.youtube.com/watch?v=7xHMsL6sSLQ

Sydney 2000

https://www.youtube.com/watch?v=7xHMsL6sSLQ


Dorobek Polaków w australijskich Igrzyskach przedstawia się następująco: 6 

złotych medali, 5 srebrnych oraz 3 brązowe. Po zwycięstwo sięgnęli:

Renata Mauer-Różańska – strzelectwo

Robert Korzeniowski – lekkoatletyka, chód na 20 km

Robert Korzeniowski – lekkoatletyka, chód na 50 km

Szymon Ziółkowski – lekkoatletyka, rzut młotem

Kamila Skolimowska – lekkoatletyka, rzut młotem

Tomasz Kucharski, Robert Sycz – wioślarstwo, dwójka wagi lekkiej

Sydney 2000



Igrzyska po 2000 roku 



Igrzyska w XXI wiek wkroczyły jako olbrzymie widowiska medialne.

Monumentalne obiekty sportowe, zjawiskowe ceremonie otwarcia,

olbrzymie sumy pieniędzy towarzyszące transmisjom telewizyjnym

oraz reklamie w trakcie zawodów wyznaczają nowy sposób

rozumienia oraz swoistej „konsumpcji” największych wydarzeń

sportowych świata. Na szczęście pomimo zmian wartością stałą

igrzysk pozostaje rywalizacja sportowców, towarzyszące im wiktorie i

łzy szczęścia zwycięzców ale i dramaty pokonanych. XXI Wiek

obdarzył świat wybitnymi olimpijczykami. Dokonania takich tytanów

sportu jak Micheal Phelps czy Usain Bolt wydają się wręcz nie

realne i niewiarygodne, jednak sprawiają, że z oczekiwaniem śledzimy

losy kolejnych Igrzysk Olimpijskich.

Od Aten do Tokio  



Polscy zawodnicy od Igrzysk w Atenach w roku 2004 zdobyli 43 medale

letnich olimpiad oraz 14 medali w zawodach zimowych. Szczególnie

cieszą medale i odrodzenie się sportów zimowych w Polsce. Dzięki

Adamowi Małyszowi, Kamilowi Stochowi oraz Justynie Kowalczyk z

dumą możemy patrzeć na polskich sportowców rywalizujących w

dyscyplinach zimowych. W XXI wieku odrodziła się też Polska lekka

atletyka, nasi kajakarze i kajakarki rywalizują na światowym poziomie

a drużyny siatkarzy czy do nie dawna piłkarzy ręcznych biły się o

najwyższe trofea. W nadchodzących Igrzyskach 2020 liczymy na

kolejne sukcesy naszych sportowców.

Polacy na Igrzyskach w XXI wieku



Olimpizm 

https://www.youtube.com/watch?v=DjW10fFpvIs

https://www.youtube.com/watch?v=JgB7SnK68aA

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

https://www.youtube.com/watch?v=H3SgObGDjN8

https://www.youtube.com/watch?v=DjW10fFpvIs
https://www.youtube.com/watch?v=JgB7SnK68aA
https://www.youtube.com/watch?v=gbqqiy52z5Y
https://www.youtube.com/watch?v=H3SgObGDjN8


Olympos - góra (grec.) 

olympias – Olimpiada !!!!!

Olypikos – przym. „olimpijski”
Juegos Olimpicos Jeux Olympiques, Olympische Spiele, Olympic Games, Igrzyska Olimpijskie.

Karta olimpijska – podstawowy dokument („konstytucja” Ruchu Olimpijskiego”) 17 września 1981 Lozanna 

Olimpizm jest filozofią życia, wyrażającą i łączącą w wyważoną całość wartości ciała woli i umysłu. Łącząc sport z kulturą i 

wychowaniem, olimpizm dąży do stworzenia drogi opartej na radości znajdowanej w wysiłku, wychowawczej wartości dobrego 

przykładu i na szacunku wobec uniwersalnych i fundamentalnych zasad etycznych.[ 7, pkt2]

Idea Olimpijska jest ….. Wysiłkiem by pochwycić ukrytą, wyższą rzeczywistość życia i jednocześnie umożliwić ludziom jej doświadczenie 

i kontemplację. Jej wpływ odnawia człowieka przez inspirowanie go do próby osiągnięcia najwyższych możliwych celów 

egzystencji .

Ruch Olimpijski to zbiorowość  ludzka realizująca posłannictwo olimpizmu. 

MKOL NKOL (PKOL) Misja MKOL to przewodzenie Ruchowi Olimpijskiemu

Olimpizm pojęcia 


