
Ciekawe dlaczego – 
Grecy budowali świątynie 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat starożytnej Grecji, między innymi odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego Grecy budowali świątynie. 

 

 

Kim byli starożytni Grecy? 

 

Starożytni Grecy byli ludem, który żył w Grecji od około 1500 roku przed naszą erą. 

Nie mieszkali jednak tylko w Grecji. Niektórzy zajmowali 

ziemie na północy i wschodzie, nazywane teraz Bułgarią i 

Turcją. Inni zamieszkiwali małe skalne wysepki na Morzu 

Egejskim. 

Wielu Greków wyruszyło przez morze do Afryki 

Północnej, Turcji, Włoch i Francji. Znaleźli bezpieczne 

przystanie, w których wybudowali nowe domy i miasta i 

oczyścili ziemię pod uprawę roli.  

  

 

Dlaczego Grecja ciągle się rozrastała? 

 

Kraina zajmowana pierwotnie przez Greków była mała i skalista. Około 750 r. p.n.e. 

zostało już niewiele miejsca dla nowych miast lub wiosek i zaczęło brakować jedzenia. 

Dlatego wielu ludzi opuściło Grecję, by poszukać sobie nowego miejsca dożycia, a świat 

grecki zaczął się rozrastać.  

 

 

 

 



Czy Grecja była szczęśliwym krajem? 

 

Starożytna Grecja nie była jednym krajem, jak współcześnie. Składała się z wielu 

państw oddzielonych od siebie wysokimi górami, głębokimi dolinami lub morzem. Państwa te 

były niewiele większe od miast, ale każde miało swoje własne 

prawo i własną armię. Te miasta-państwa często kłóciły się z 

sobą i wzniecały wojny. Największym miastem-państwem były 

Ateny. 

Każde państwo składało się z miasta i otaczających je 

ziem. Wiele miast-państw leżało nad morzem i miało własną 

przystań.  

 

 

 Gdzie obywatele rządzili państwem? 

 

W Atenach wszyscy dorośli mężczyźni oprócz 

niewolników byli obywatelami. Mogli wybierać członków 

rządu i uchwalać nowe prawa przez głosowanie. Obywatele 

mogli także przemawiać na Zgromadzeniu. Było to wielkie 

zebranie na otwartej przestrzeni, gdzie ludzie mówili rządowi, 

co ma robić.  

 

 

Gdzie zegar kapał, a nie tykał? 

 

Obywatele, którzy zabierali głos na Zgromadzeniu, nie mogli przemawiać zbyt długo. 

Czas przemowy każdego mówcy był odmierzany za pomocą zegara wodnego. Kiedy z dzbana 

wypłynęła ostatnia kropla wody, kończył się czas przemowy. Mówca musiał wtedy usiąść i 

trzymać język za zębami! 

 

 



Kim byli najgroźniejsi żołnierze? 

 

Najgroźniejszą armię w starożytnej Grecji tworzyli żołnierze Sparty. Byli odważni, 

bezwzględni i doskonale wyszkoleni. Żaden nie miał zwykłego zawodu,  nawet w czasie 

pokoju. Przez całe życie Spartanie tylko trenowali i walczyli. 

Spartańscy wojownicy nosili długie, 

rozpuszczone włosy. Przed bitwą zawsze 

rozczesywali je starannie. Być może dzięki tym 

długim grzywom czuli się jak lwy! 

Dla Spartan odwaga była najważniejszą ze 

wszystkich cnót. Żeby ukarać tchórzy, golono 

połowę ich głowy i połowę brody! Była to straszliwa hańba. 

 

  

Kto płacił za broń i zbroje? 

 

Greccy żołnierze sami musieli sobie kupować broń i zbroje. 

Bogacze kupowali ostre włócznie i miecze, twarde tarcze i kosztowne 

zbroje. Biedacy musieli jednak zadowolić się znacznie skromniejszym 

wyposażeniem – czasami była to jedynie skóra jakiegoś zwierzęcia i 

pałka! 

Greccy żołnierze walczyli ramię w ramię w zwartej linii 

nazywanej falangą. Tarcza każdego żołnierza zachodziła na tarczę sąsiada, 

tworząc mocny mur tarcz, który chronił ich wszystkich.  

 

 

Dlaczego okręty miały długie dzioby? 

 

Greckie okręty wojenne miały z przodu ostry szpic 

zwany taranem, który w bitwie mógł okazać się groźną 

bronią. Wioślarze wiosłowali z całych sił, próbując jak 

najbardziej rozpędzić okręt i wbić taran w bok wrogiego 



okrętu. Zwykle, gdy udało im się tego dokonać, wrogi okręt tonął, a jego załoga tonęła.  

 

 

Kto był boginią mądrości? 

 

Atena była boginią wojny i mądrości, dlatego jej symbolem była mądra 

sowa. Wierzono, że dysponuje szczególną mocą chroniącą miasto Ateny. 

Dlatego też obywatele Aten kochali ją i czcili. Zbudowali Atenie jej własną 

świątynię, Partenon, wysoko na Akropolu, wzgórzu górującym nad miastem.  

 

 

Dlaczego Grecy budowali świątynie? 

 

Grecy budowali świątynie jako domy dla swoich bóstw. Wznosili wspaniałe budynki, 

a do ich budowy używali tylko najdroższych materiałów i zatrudniali najlepszych 

rzemieślników, by bogowie byli zadowoleni. Eleganckie 

posągi, wysokie kolumny i malowane fryzy zdobiły budynek z 

zewnątrz. W środku znajdowały się komnaty wypełnione 

skarbami.  

 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Grecy budowali świątynie i inne pytania  

na temat starożytnej Grecji ” Fiony Macdonald.  

 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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