Pierre de Coubertin –
Life and Work of a
Humanist
1863
– 1 stycznia w ParyŜu rodzi się Pierre de Coubertin jako czwarte i
najmłodsze dziecko w zamoŜnej arystokratycznej rodzinie
1864-80
- beztroskie dzieciństwo w domu w ParyŜu i w zamku Mirville w Normandii
- Szkoła Jezuitów ParyŜu
- gra na pianinie, jest utalentowanym muzykiem i utalentowanym
sportowcem, silnie związanym z naturą.
1880-83
- odmawia słuŜby wojskowej zaplanowanej dla niego
- studiuje Prawo i Nauki Polityczne w ParyŜu
1883-90
- Coubertin jest coraz bardziej zaangaŜowany w sprawy społeczne, walczy
o reformę pedagogiczną we Francji uwaŜa sport za odpowiedni środek w
edukacji młodzieŜy
-popiera wprowadzanie edukacji fizycznej dla uczniów
- kilka wyjazdów do Anglii, Kanady i USA
- liczne publikacje na tematy pedagogiczne i historyczne
- poświęca się zakładaniu młodzieŜowych klubów sportowych, przewodzi
organizacji narodowej
1892
- wykład na paryskiej Sorbonie: Obwieszczenie o odrodzeniu idei Igrzysk
Olimpijskich
1894
- powstanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Coubertin
zostaje pierwszym Sekretarzem towarzystwa
1895
- małŜeństwo z Marią Rothan
1896
- I NowoŜytne Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Coubertin zostaje
Prezydentem MKOl
- narodziny syna Jacques`a
1897
- I Kongres Olimpijski w Le Havre pod przewodnictwem Coubertin`a
- kilka wycieczek po Europie w celu zbadania sytuacji politycznej i
szerzenia idei olimpijskiej
1900
- Igrzyska Olimpijskie w ParyŜu; Coubertin jest niezadowolony, gdyŜ
odbywają się w cieniu Wystawy Światowej
1902
- narodziny córki Renée
1906
- rewolucyjna jak na owe czasy działalność Coubertina: załoŜenie
towarzystwa sportowego dla robotników
- chęć załoŜenia uniwersytetu dla robotników
-liczne publikacje i eseje na temat edukacji fizycznej i pedagogiki
1912
- Coubertin wprowadza nowoczesny pentatlon na igrzyska olimpijskie w
Sztokholmie i otwiera “Pentatlon Muz” (zawody artystyczne)
- osobiście zdobywa złoty medal za swoją “Odę do Sportu”
1915
- przeniesienie siedziby MKOl do Lozanny
1925
- rezygnuje z funkcji przewodniczącego MKOl
- nadanie Coubertinowi tytułu honorowego prezydenta MKOl
- załoŜenie Powszechnego Związku Pedagogicznego
1926-27
- Coubertin publikuje czterotomową Historię Świata
- przenosi się do Szwajcarii
-dysponuje swoim majątkiem tak, aby idee olimpijskie moŜna było
wprowadzać w Ŝycie
1937
- 2 września umiera na zawał serca podczas spaceru w Genewie

Pierre w wieku 6 lat

Coubertin z Ŝoną Marie Rothan

Zamek Mirville (Normandia) – tutaj Coubertin
spędził większą część swojego dzieciństwa.
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