Igrzyska olimpijskie
Międzynarodowe zawody sportowe organizowane przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Odbywają się co 4 lata.
Należą do największych i najbardziej popularnych zawodów
sportowych na świecie. Zwycięstwo na igrzyskach
olimpijskich uznawane jest przez sportowców większości
dyscyplin za najbardziej prestiżowe osiągnięcie

Igrzyska antyczne w starożytnej Grecji
Za oficjalną datę pierwszych igrzysk
antycznych uznaje się rok 776 p.n.e.,
chociaż prawdopodobnie odbywały się
one znacznie wcześniej. Starożytna
Grecja, podzielona na liczne miaststany (polis), pozostawała w stanie
częstych
konfliktów
pomiędzy
poszczególnymi miastami. Igrzyska
sportowe stały się wspólną areną do
pokojowej rywalizacji w duchu walki
sportowej.
Zgodnie
z
ideami
Ekecheiria i Kalokagathia.

Starożytne igrzyska olimpijskie trwały
do roku 393 n.e., wtedy to zostały
zniesione przez cesarza Teodozjusza
I Wielkiego.

Ekecheiria
Pokój boży, sojusz zawarty pomiędzy królem Elidy – Iftitosem, Pisy –
Klejstenesem i Sparty – Likurgiem. Treść porozumienia wyryty na spiżowym
dysku, który złożony został w świątyni Hery w Olimpii.
Porozumienie
o
pokoju
bożym
zobowiązywało wszystkich Greków do
przerwania walk zbrojnych na czas
przygotowań
i
trwania
igrzysk.
Ustanowiono jednocześnie czteroletni
okres pomiędzy kolejnymi igrzyskami,
nazywając go Olimpiadą oraz określono
prawa i obowiązki zawodników. Zawarcie
sojuszu o pokoju bożym datuje się na rok
884 p.n.e.

Kalokagathia

Określenie oznaczające w starożytnej
Grecji
ideał
rozwoju
człowieka,
harmonijnie łączącego urodę ciała i
piękno ducha. W określeniu tym słowo
kalós (piękny) określało przymioty ciała
osiągnięte dzięki ćwiczeniom cielesnym i
treningowi sportowemu, zaś agathóa
(dobry) określało zalety duchowe –
cnotę, szlachetność oraz osiągnięte siłą
woli – umiarkowanie i powściągliwość.
Budowanie sprawnego i pięknego ciała,
prawidłowo
funkcjonującego
dzięki
podporządkowaniu
świadomej
woli,
powinno być równoczesne z dążeniem do
doskonałości intelektualnej.

Nowożytne igrzyska olimpijskie
Idea olimpijska pod koniec XIX wieku
napotkała na swojej drodze – Pierre’a
de Coubertin. Postanowił on przywrócić
igrzyska olimpijskie współczesnemu
światu. Tak też się stało. W roku 1896 w
Atenach,
po
piętnastu
wiekach
nieobecności, igrzyska olimpijskie odżyły
na nowo.

Olimpizm
To słowo nowożytne. Brzmieniem i znaczeniem nawiązuje do antycznej Olimpii.
Olimpizm jest filozofią życia, służy harmonijnemu rozwojowi człowieka. Dąży do
życia opartego na radości z wysiłku, przyjaźni, fair play oraz poszanowania
uniwersalnych i podstawowych zasad etycznych, a także środowiska naturalnego.
Koncepcja olimpizmu została opracowana przez Pierre’a de Coubertin, inicjatora
nowożytnego ruchu olimpijskiego. W znaczeniu jednego słowa ujął swoje poglądy na
temat sportu i igrzysk olimpijskich, a także człowieka.

Olimpizm to zbiór ideałów i wartości. Uśmiechnięta
Halina Konopacka udowodni, że trening to nie tylko
uczucie zmęczenia, ale także radość z wysiłku.
Rekord niekoniecznie musi przynieść złoty medal
olimpijski, ale świadczy o tym, że olimpijczyk potrafi
zwyciężać nad sobą. Triumf olimpijski mogą odnosić
ludzie o silnym charakterze. Odświętna atmosfera
igrzysk oraz wyjątkowość współzawodnictwa ożywia
ducha sportu. Wszystkim przyświeca idea uczciwego
współzawodnictwa zgodnie z zasadą fair play. To
wszystko sprawia, że zawodnicy i kibice wspólnie
tworzą coś na kształt dzieła sportowego. I nieważne,
czy uprawia się sporty walki, czy uczestniczy w biegu
maratońskim. Nad każdym powiewa flaga olimpijska
przypominająca, że sport to nie wojna, lecz pokojowe
spotkanie sportowców całego świata, by w atmosferze
radości świętować postęp i osiągnięcia ludzkości.

To nie triumf, lecz sama walka jest tym, co w życiu
istotne. Rzeczą zasadniczą nie jest odnosić
zwycięstwo, lecz szlachetnie walczyć. Zostały one
wypowiedziane przez biskupa Ethelberta Talbota
podczas kazania przed rozpoczęciem igrzysk
olimpijskich w Londynie w 1908 roku. Biskup
powiedział wtedy: Chociaż tylko jeden może nosić
wieniec laurowy, to wszyscy mogą dzielić ze sobą
przyjemność współzawodnictwa. Ważną sprawą
w igrzyskach jest udział, a nie zwycięstwo.

Olimpiady Specjalne
To
program
akredytowany
przez
międzynarodowy ruch Special Olympics Inc.,
którego główną działalnością jest organizowanie
treningów i zawodów sportowych dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Powstały
by udowodnić, że osoby z niepełnosprawnością
intelektualną potrafią, przy odpowiedniej
instrukcji i zaangażowaniu, uczyć się nowych
umiejętności, przełamywania własnych barier,
stają się bardziej odważni, otwarci i pewni
siebie.

Idea Olimpiad Specjalnych
Narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a jej początki sięgają lat
sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to Eunice Kennedy Shriver, siostra
prezydenta Johna Kennedy’ego, podjęła się stworzenia międzynarodowej
organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Organizując w 1963 roku pierwsze półkolonie dla młodzieży, przekonała
się, jak duże znaczenie dla ich rozwoju ma aktywność fizyczna i zdrowa
rywalizacja sportowa. Dziś ruch Olimpiad Specjalnych obejmuje ponad 5
milionów zawodników na całym świecie.

Dzisiaj, po ponad 50 latach istnienia, Olimpiady Specjalne są jedną
z największych i najprężniej działających organizacji sportowych
i społecznych na świecie. 5 milionów zawodników Olimpiad Specjalnych,
z zamiłowania do sportu, bierze udział w całorocznych treningach i zawodach
sportowych, doświadczając emocji związanych z uczestnictwem w zawodach
i dumy ze swych osiągnięć.

Ruch paraolimpijski
Za symboliczną datę, od której zaczęto mówić o rywalizacji sportowej
osób niepełnosprawnych, przyjmuje się rok 1880. Wtedy to londyński
dziennik The Times zamieścił informację o udziale dwóch biegaczy z
protezami w publicznych zawodach sportowych… Również to Wielka
Brytania jest ojczyzną pierwszego klubu sportowego inwalidów Disabled
Driver Motor Club Anglia, założonego w 1922 roku.

Idea ruchu paraolimpijskiego
Idea paraolimpizmu i sportu niepełnosprawnych
jest stosunkowo młoda. Powszechnie uważa
się, że narodziła się w 1924 r. w Paryżu, gdzie
odbyły się I Światowe Igrzyska Sportowców
Głuchych. Międzynarodowy Komitet Sportu
Niesłyszących organizował odtąd co cztery lata
letnie igrzyska dla niesłyszących. Sport okazał
się bardzo skuteczną metodą rehabilitacji
inwalidów II wojny światowej. Pomagał też
łagodzić skutki u coraz liczniejszych ofiar
wypadków komunikacyjnych.

Samą ideę igrzysk paraolimpijskich zawdzięczamy jednak Niemcowi,
pochodzącemu z ortodoksyjnej żydowskiej rodziny, urodzonemu w Toszku na
Górnym Śląsku lekarzowi – profesorowi Ludwigowi Guttmannowi (1899–1980).
Ten neurochirurg, ordynator w brytyjskim szpitalu w Stoke Mandeville, w lipcu
1948 roku w Londynie zorganizował w ramach terapii zawody sportowe dla osób
na wózkach. Szesnastu uczestników, weteranów II wojny światowej, wzięło też
udział w turnieju łuczniczym. Zawody, kontynuowane każdego roku, gromadziły
coraz większą liczbę uczestników z całego świata. Dzieło Guttmanna
zwieńczono w 1960 roku w Rzymie, gdzie bezpośrednio po XVII Letnich
Igrzyskach Olimpijskich zainaugurowano I Letnie Igrzyska Paraolimpijskie (18–
25 września). Sześć lat później, z rąk Królowej Elżbiety II, Ludwig Guttmann
otrzymał tytuł szlachecki, zaś Papież św. Jan XIII nazwał Profesora Coubertinem Igrzysk Paraolimpijskich.
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