
 

 

 

 

 

 

 

#HappyOlympicDay! 
 
23 czerwca, w rocznicę powołania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i pierwszych 
nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, obchodzimy Dzień Olimpijski – święto    wszystkich 
Olimpijczyków świata i    Międzynarodowej Rodziny Olimpijskiej. 
 
Dzień Olimpijski jest organizowany przez większość państw członkowskich Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego. Celem tego ogólnoświatowego przedsięwzięcia pod patronatem MKOl jest 
przede wszystkim upamiętnienie narodzin nowożytnych igrzysk olimpijskich oraz promowanie 
sportowego, zdrowego stylu życia, idei olimpijskiej oraz zasad fair play. 
 
Najnowsza historia Olimpizmu zaczęła się w Paryżu podczas Międzynarodowego Kongresu dla 
Wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich z udziałem 79 delegatów i 2000 zaproszonych gości. Tam, 23 
czerwca 1894 r. powołano Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. Dla kontroli ich przebiegu powstał 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, w skład którego weszło piętnastu przedstawicieli z dwunastu 
krajów biorących udział w posiedzeniu Kongresu. Pierwszym prezesem MKOl został Grek Dimitrios 
Wikielas, który zabiegał, by pierwsze nowożytne igrzyska odbyły się w 1896 r. w Atenach. Były to 
pierwsze igrzyska od 393 roku n.e. Wzięło w nich udział 14 reprezentacji narodowych. Od tego 
momentu Igrzyska odbywają się co cztery lata - wyjątkiem była I i II Wojna Światowa oraz obecny rok 
pandemii COVID-19.  
 
W tym roku – z uwagi na pandemię koronawirusa – Dzień Olimpijski będzie inny niż zwykle. Nie 
będzie dużych spotkań i wydarzeń sportowych. MKOl i wszystkie Narodowe Komitety przenoszą 
swoją aktywność do Internetu – głównie na portale społecznościowe. Do akcji włącza się także Polski 
Komitet Olimpijski, który na swoich kanałach społecznościowych we współpracy z polskimi 
sportowcami, prezentuje od poniedziałku różne materiały wideo, czasem z przymrużeniem oka. 
Zaplanowaliśmy także trening na żywo z dwukrotną mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk. 
Wszystkich, którzy chcą poćwiczyć z naszą mistrzynią, zapraszamy na Instagram PKOl (@pkol_pl). 
Start o 12:45! Bądźcie z nami! 
 
Kulminacją działań związanych z obchodami Dnia Olimpijskiego na kanałach społecznościowych 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego będą treningi online poprowadzone przez 23 
Olimpijczyków z różnych krajów. 
 
– Dzień Olimpijski to święto całej Światowej Rodziny Olimpijskiej, w której od 100 lat ważne miejsce 
zajmuje Polski Komitet Olimpijski. Z tej okazji wszystkim Olimpijczykom świata, a przede wszystkim 
naszym Olimpijczykom składam najserdeczniejsze życzenia. Polska Reprezentacja Olimpijska to nasz 
wielki skarb narodowy, który od wieku przynosi nam wiele radości, wzruszeń i wspaniałych 
wspomnień. Każdy z 305 medali olimpijskich to    wspaniała historia i sukces wyjątkowych, 
zdeterminowanych    osób – gwiazd polskiego sportu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/pkol_pl/?hl=pl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dziękujemy Wam z całego serca za każdy dzień treningu i każdą kroplę wylanego dla Polski potu! 
Happy Olympic Day! – mówi wszystkim Olimpijczykom Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. 
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