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     DYSCYPLINY XXIII IGRZYSK OLIMPIJSKICH 2018

MASKOTKA

Maskotką igrzysk olimpijskich w Pjongczangu wybrany został biały tygrys o imieniu Soohorang. Jest 

ono zbitką dwóch koreańskich słów – sooho, oznaczającego ochronę oraz ho-rang-i, czyli tygrys. 

Soohorang ma być zatem tygrysem, sprawującym ochronę nad przebiegiem zawodów. Obok białego 

tygrysa, organizatorzy wyróżnili 

także niedźwiedzia hima-

lajskiego, noszącego imię 

Bandabi. Niedźwiedź himalajski 

jest maskotką igrzysk para-

olimpijskich. Maskotki igrzysk, 

zaprezentowane po raz pierwszy 

27.06.2014, przedstawiają zwie-

rzęta zamieszkujące terytorium 

Azji. 



                  Gospodarz igrzysk został 

wybrany 6 lipca 2011 roku podczas 

123. Sesji Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego (MKOl) w 

Durbanie. Pjongczang wygrał już w 

pierwszej rundzie głosowania, 

uzyskując 63 głosy. Pokonał drugie 

Monachium o 38 głosów, a francuskie 

Annecy o 45 głosów. Wcześniej ten 

południowokoreański powiat już 

dwukrotnie ubiegał się o organizację 

zimowych igrzysk olimpijskich: w 

2010 i 2014. Głównym miejscem 

przeprowadzania igrzysk była gmina 

Daegwallyeong-myeon (największy 

ośrodek sportów zimowych w Korei 

Południowej). Kontrkandydatami 

Pjongczangu były francuskie Annecy 

oraz niemieckie Monachium. 

LOGO 

Projekt logo XXIII Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich ma swoje źródła w alfabecie 
koreańskim, znanym jako Hangul. Oba 
elementy umieszczone w górnej części 
przypominają pierwsze spółgłoski w każdej 
sylabie słowa „Pjongczang” w transkrypcji 
koreańskiej. Symbol lewy jednocześnie 
symbolizuje miejsce spotkania, w którym 
trzy elementy koreańskiego humanizmu 
Cheon-ji-in (czyli „Niebo, ziemia i człowiek”) 
są w pełnej harmonii. Symbol prawy jest 
natomiast uosobieniem sportów zimowych, 
śniegu i lodu, ale także gwiazd sportu. W 
całości logo symbolizuje miejsce, w którym 
spotka się niebo, ziemia i rywalizujące ze 
sobą na śniegu i lodzie gwiazdy sportów 
zimowych z całego świata. Utrzymane jest 
w tradycyjnych kolorach olimpijskich – 
żółtym, czarnym, czerwonym, niebieskim i 
zielonym

Pochodnia olimpijska ma dokładnie 
700 mm długości, co odpowiada 
wysokości miasteczka Pyeongchang-
eup, które znajduje się 700 metrów nad 
poziomem morza. Pięć filarów w górnej 
części pochodni zostało zapro-
jektowanych tak, aby przypominały 
płonący płomień, a pięciokątne kształty 
w górnej i dolnej części symbolizują 
pięć kontynentów świata. Żółte wzory 
w kształcie gwiazdy i perforacje 
zdobiące każdy koniec pochodni 
reprezentują ludzi zamieszkujących 
wszystkie pięć kontynentów.



Klasyfikacja medalowa 
(tabela pochodzi z naszego anglojęzycznego newslettera poświęconemu igrzyskom)

: 



NAJWIĘKSZE GWIAZDY IGRZYSKNAJWIĘKSZE GWIAZDY IGRZYSKNAJWIĘKSZE GWIAZDY IGRZYSKNAJWIĘKSZE GWIAZDY IGRZYSK

Marcel HIRSCHER (AUT)Marcel HIRSCHER (AUT)Marcel HIRSCHER (AUT)Marcel HIRSCHER (AUT) – narciarstwo alpejskie – 2 
złota (razem na igrzyskach: 2-1-0)

Martin FOURCADE (FRA) Martin FOURCADE (FRA) Martin FOURCADE (FRA) Martin FOURCADE (FRA) – biathlon – 3 złote medale 
(razem: 5-2-0) - zdjęcie po prawej

Laura DAHLMEIER (GER) Laura DAHLMEIER (GER) Laura DAHLMEIER (GER) Laura DAHLMEIER (GER) – biathlon – 2 złota, 1 brąz

Darya DOMRACHEVA (BUL) Darya DOMRACHEVA (BUL) Darya DOMRACHEVA (BUL) Darya DOMRACHEVA (BUL) – biathlon – zdobyła 
swoje czwarte olimpijskie złoto (razem: 4-1-1)

Francesco FRIEDRICH, Thorsten MARGIS (GER)Francesco FRIEDRICH, Thorsten MARGIS (GER)Francesco FRIEDRICH, Thorsten MARGIS (GER)Francesco FRIEDRICH, Thorsten MARGIS (GER) – 
bobsleigh – dwa złote medale 

Dario COLOGNA (SUI) Dario COLOGNA (SUI) Dario COLOGNA (SUI) Dario COLOGNA (SUI) – biegi narciarskie – zdobył 
czwarte olimpijskie złoto

Simen HEGSTAD KRÜGER (NOR) Simen HEGSTAD KRÜGER (NOR) Simen HEGSTAD KRÜGER (NOR) Simen HEGSTAD KRÜGER (NOR) – biegi narciarskie 
– dwa złota, jedno srebro

Martin JOHNSRUD SUNDBY (NOR) Martin JOHNSRUD SUNDBY (NOR) Martin JOHNSRUD SUNDBY (NOR) Martin JOHNSRUD SUNDBY (NOR) – biegi narciarskie  
– dwa złota, jedno srebro (razem: 2-2-1)

Johannes Høsflot KLÆBO (NOR) Johannes Høsflot KLÆBO (NOR) Johannes Høsflot KLÆBO (NOR) Johannes Høsflot KLÆBO (NOR) – biegi narciarskie – 
trzy złote medale 

Ragnhild HAGA (NOR) Ragnhild HAGA (NOR) Ragnhild HAGA (NOR) Ragnhild HAGA (NOR) – biegi narciarskie – 2 złote 
medale 

Marit BJØRGEN (NOR) Marit BJØRGEN (NOR) Marit BJØRGEN (NOR) Marit BJØRGEN (NOR) – biegi narciarskie – 2 złota, 
srebro, 2 brązy (razem: 8-4-3 - zimowy rekord ol-
impijski)

Tessa VIRTUE, Scott MOIR (CAN)Tessa VIRTUE, Scott MOIR (CAN)Tessa VIRTUE, Scott MOIR (CAN)Tessa VIRTUE, Scott MOIR (CAN) – łyżwiarstwo 
figurowe – dwa złote medale (razem: 3-2-0)

Natalie GEISENBERGER (GER)Natalie GEISENBERGER (GER)Natalie GEISENBERGER (GER)Natalie GEISENBERGER (GER) – sanki – dwa złota 
(razem: 4-0-1)

Tobias WENDL, Tobias ARLT (GER)Tobias WENDL, Tobias ARLT (GER)Tobias WENDL, Tobias ARLT (GER)Tobias WENDL, Tobias ARLT (GER) – sanki - dwa 
złota (razem: 4-0-0)

Johannes RYDZEK (GER) Johannes RYDZEK (GER) Johannes RYDZEK (GER) Johannes RYDZEK (GER) – kombinacja norweska – 
dwa złota (razem: 2-1-1)

Eric FRENZEL (GER) Eric FRENZEL (GER) Eric FRENZEL (GER) Eric FRENZEL (GER) – kombinacja norweska – dwa 
złota, jeden brąz (razem: 3-1-2)

CHOI Min-jeong (KOR)CHOI Min-jeong (KOR)CHOI Min-jeong (KOR)CHOI Min-jeong (KOR) – short track – 2 złota 

Ester LEDECKÁ (CZE)Ester LEDECKÁ (CZE)Ester LEDECKÁ (CZE)Ester LEDECKÁ (CZE) – snowboard & narciarstow 
alpejskie – dwa złote medale 

Kjeld NUIS (NED)Kjeld NUIS (NED)Kjeld NUIS (NED)Kjeld NUIS (NED) – łyżwiarstwo szybkie – 2 złota

Sven KRAMER (NED)Sven KRAMER (NED)Sven KRAMER (NED)Sven KRAMER (NED) – łyżwiarstwo szybkie – złoto, 
brąz (razem: 4-2-2) - zdjęcie po prawej

Ireen WÜST (NED)Ireen WÜST (NED)Ireen WÜST (NED)Ireen WÜST (NED) – łyżwiarstwo szybkie – złoto, dwa 
srebra (razem: 5-5-1)

Nana TAKAGI (Japan) – Nana TAKAGI (Japan) – Nana TAKAGI (Japan) – Nana TAKAGI (Japan) – łyżwiarstwo szybkie – dwa   
złota

                   



UCZESTNICY IGRZYSK

                  Na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
zakwalifikowali się reprezentanci 92 państw oraz 
zawodnicy z Rosji występujący pod flagą olimpijską 
jako „Olimpijscy sportowcy z Rosji” (ang. Olympic 
Athletes from Russia - OAR). 5 grudnia 2017 roku 
przewodniczący MKOl, Thomas Bach ogłosił decyzję 
o wykluczeniu Rosji z udziału w igrzyskach. Decyzja 
ta została podjęta w oparciu o ustalenia trwającego 17 
miesięcy śledztwa, zgodnie z którymi wielu rosyjskich 
sportowców korzystało w latach 2012–2015 z 
systematycznego programu dopingowego, 
prowadzonego przez władze ich kraju. Zawodnicy z 
Rosji, którzy udowodnili, że nie stosowali dopingu, 
otrzymali od MKOl prawo występu na igrzyskach pod 
flagą olimpijską.

                                Na mocy podpisanej 20 stycznia 
2018 roku przez delegacje Korei Północnej i Korei 
Południowej Olimpijskiej Deklaracji Półwyspu 
Koreańskiego sportowcy z obydwu państw wystąpili 
na ceremonii otwarcia igrzysk jako jedna reprezentacja 
pod Flagą Zjednoczenia, niesioną przez dwóch 
chorążych, po jednym z każdego kraju. Ponadto, w 
oparciu o zapisy deklaracji oba kraje wystawiły w 
olimpijskim turnieju hokeja na lodzie kobiet jednolitą, 
oznaczoną Flagą Zjednoczenia drużynę, powstałą 
poprzez dołączenie 12 zawodniczek i jednego 
urzędnika z Korei Północnej do dotychczasowego, 
liczącego 23 osoby składu Korei Południowej.

               Na zimowych igrzyskach w Pjongczangu 
zadebiutowali reprezentanci 6 państw: Ekwadoru, 
Erytrei, Kosowa, Malezji, Nigerii i Singapuru.

                   

Na awersie medali znajdują się ukośne linie, 
symbolizujące historię olimpiady i determinację 
sportowców. Na rewersie znajdują się dyscypliny 
sportowe igrzysk. Taśmy do medali tworzone są 
przy użyciu tradycyjnych koreańskich tkanin. 
Projektantem medali był koreański projektant Lee 
Suk-woo. Złoty medal olimpijski waży 586 g, 
srebrny 580 g, zaś brązowy – 493 g. Olimpijskie 
medale mają 92,5 mm szerokości, 109 mm 
długości (wliczając uchwyt na szarfę) oraz w 
zależności od krążka 4,4-9,42 mm grubości. Złote 
i srebrne medale są wykonane ze srebra o 
czystości 99,9%. Złote medale pokryte są warstwą 
czystego złota o masie 6 gramów. Brązowe 
medale zostały z kolei wykonane z czerwonego 
mosiądzu.

Ester Ledecka

Złota medalistka w snowboardzie i  narciarstwie 
alpejskim



WYNIKI REPREZENTACJI POLSKIWYNIKI REPREZENTACJI POLSKIWYNIKI REPREZENTACJI POLSKIWYNIKI REPREZENTACJI POLSKI

W kadrze znalazło si ę 36 mężczyzn i 26 kobiet. 
Reprezentacja Polski miała swoich przedstawicieli w 12 
spo śród 15 dyscyplin. Była to najliczniejsza 
reprezentacja kraju w historii 23 startów na zimowy ch 
igrzyskach olimpijskich. Chor ążym reprezentacji 
podczas ceremonii otwarcia  był panczenista Zbigniew 
Bródka , dla którego był to czwarty wyst ęp olimpijski, a 
podczas ceremonii zamkni ęcia  – bobsleista Mateusz 
Luty.

BIATHLON:
Krystyna GUZIK – 28 (sprint) / 36 (bieg pościgowy) / 52 (bieg 
ind.) 
Magdalena GWIZDOŃ – 56 (sprint) / 49 (bieg pościgowy) / 
83 (bieg ind.) 
Monika HOJNISZ – 45 (sprint) / 43 (bieg pościgowy) / 6 (bieg 
ind.) / 15 (bieg masowy)
Weronika NOWAKOWSKA – 34 (sprint) / 30 (bieg 
pościgowy) / 21 (bieg ind.) 
SZTAFETA KOBIET 4x6km – 7
Grzegorz GUZIK – 59 (sprint) / 56 (bieg pościgowy) / 33 (bieg 
ind.) 
Andrzej NĘDZA-KUBINIEC  - 67 (sprint) / 79 (bieg ind.) 
SZTAFETA MIESZANA (M. Gwizdoń, Kamila ŻUK, A. 
NĘDZA-KUBINIEC, G. GUZIK) – 16 

BIEGI NARCIARSKIE: 
Martyna GALEWICZ – 41 (bieg łączony) / 64 (bieg ind.) 
Sylwia JAŚKOWIEC – 30 (bieg łączony) / 37 (sprint) / 24 
(bieg ind.) 
Justyna KOWALCZYK – 17 (bieg łączony) / 22 (sprint) / 14 
(bieg masowy)
Ewelina MARCISZ – 31 (bieg łączony) / 38 (sprint) / 42 (bieg 
ind.) 
J. KOWALCZYK / S. JAŚKOWIEC – 7 (sprint drużynowy)
SZTAFETA KOBIET – 10 
Dominik BURY – 52 (bieg łączony) / 33 (bieg ind.) 
Kamil BURY – 30 (sprint) / 78 (bieg ind.) 
Maciej STARĘGA – 38 (sprint) / 82 (bieg ind.) 
D. BURY / M. STARĘGA – 13 (sprint drużynowy) 

BOBSLEJE: 
Mateusz LUTY / Krzysztof TYLKOWSKI – 24 (dwójki) 
M. LUTY / Grzegorz KOSSAKOWSKI / Łukasz MIEDZIK / K. 
TYLKOWSKI – 13 (czwórki) 

KOMBINACJA NORWESKA:
Adam CIEŚLAR – 42 (skocznia normalna/bieg) / 33 
(skocznia duża/bieg) 
Szczepan KUPCZAK – 39 (skocznia normalna/bieg) / 25 
(skocznia duża/bieg)
Wojciech MARUSARZ – 47 (skocznia normalna/bieg) / nie 
ukończył (skocznia duża/bieg)
Paweł SŁOWIOK – 22 (skocznia normalna/bieg) 29 
(skocznia duża/bieg)
SZTAFETA (4x10km+skoki) – 9 

ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE:
Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEW  - 14 (pary 
taneczne)

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE:
Kaja ZIOMEK – 25 (500m) 
Karolina BOSIEK – 29 (1000m) / 16 (3000m) 
Natalia CZERWONKA – 12 (1000m) / 9 (1500m) 
Magdalena CZYSZCZOŃ – półfinał (bieg masowy) 
Katarzyna BACHLEDA-CURUŚ – 13 (1500m) / 17 (3000m) 

Luiza ZŁOTKOWSKA – 17 (1500m) / 14 (3000m) / 9 (bieg 
masowy) 
K. BACHLEDA-CURUŚ, K. BOSIEK, N. CZERWONKA, L. 
ZŁOTKOWSKA – 7 (bieg drużynowy) 
Piotr MICHALSKI – 33 (500m) / 31 (1000m) 
Artur NOGAL – 36 (500m) 
Artur WAŚ – 13 (500m) 
Sebastian KŁOSIŃSKI – 17 (1000m) 
Konrad NIEDŹWIEDZKI – 23 (1000m) / 20 (1500m) / półfinał 
(bieg masowy) 
Zbigniew BRÓDKA – 12 (1500m) 
Jan SZYMAŃSKI – 16 (1500m) 
Adrian WIELGAT – 22 (5000m) 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE:
Maryna GĄSIENICA-DANIEL – 24 (zjazd) / 26 (supergigant) 
/ 27 (gigant) / 16 (superkombinacja)
Michał KŁUSAK – 42 (zjazd) / nie ukończył (supergigant / 
superkombinacja)
Michał JASICZEK – nie ukończył (gigant / slalom) 

NARCIARSTWO DOWOLNE:
Karolina Riemen-Żerebecka – nie wzięła udziału w 
igrzyskach z powodu kontuzji 

SANECZKARSTWO:
Ewa KULS-KUSYK – 20 
Natalia WOJTUŚCISZYN – 25
Maciej KUROWSKI – 19 
Mateusz SOCHOWICZ – 27 
Wojciech CHMIELEWSKI / Jakub KOWALEWSKI – 12 
E. KULS-KUSYK, M. KUROWSKI, W. CHMIELEWSKI, J. 
KOWALEWSKI – 8 (sztafeta)

SHORT TRACK: 
Natalia MALISZEWSKA – 11 (500m) 
Magdalena WARAKOMSKA – 28 (500m) / 12 (1000m) / 20 
(1500m) 
Bartosz KONOPKO – 17 (500m) 

SKOKI NARCIARSKIE:
Stefan HULA  - 5 (skocznia normalna) / 15 (skocznia duża) 
Maciej KOT – 19 (skocznia normalna) / 19 (skocznia duża)
Dawid KUBACKI – 35 (skocznia normalna) / 10 (skocznia 
duża)
Kamil STOCH – 4 (skocznia normalna) / 1 (skocznia duża)
S. HULA, D. KUBACKI, M. KOT, K. STOCH – 3 (konkurs 
drużynowy) 

SNOWBOARD:
Karolina SZTOKFISZ – dyskwalifikacja (slalom równoległy)
Weronika BIELA – odpadła w eliminacjach (slalom 
równoległy)
Aleksandra KRÓL – odpadła w 1/8 finału (slalom równoległy)
Zuzanna SMYKAŁA – odpadła w 1/4 finału (slalom 
równoległy)
Mateusz LIGOCKI – odpadł w 1/4 finału (cross) 
Oskar KWIATKOWSKI – odpadł w 1/8 finału (slalom 
równoległy)

POLSKA ZDOBYŁA 2 MEDALE:

Złoto - Kamil Stoch (duża skocznia) 

Brąz - Kamil Stoch / Maciej Kot / Stefan Hula / Dawid 
Kubacki (duża skocznia - drużynowo) 
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      Oprócz newsletterów “tradycyjnych” (takich jak 
ten) opublikujemy także serię o historii nowożytnych 
igrzysk olimpijskich. Dlatego też tutaj będziemy 
chcieli się podzielić wiedzą na temat igrzysk 
starożytnych.

 STADION OLIMPIJSKI

Większość zawodów, z wyjątkiem wyścigów 
konnych i wyścigów rydwanów, odbywała się na 
stadionie. Był to prostokąt, otoczony ze wszystkich 
stron skarpami, na których gromadzili się widzowie. 
Długość bieżni wynosiła 192,8 m, co przyjęto jako 
ogólnie stosowaną miarę długości. Na obu krańcach 
bieżni znajdował się rząd bloków startowych z 
miejscami na oparcie stóp. Podczas pierwszych 
igrzysk linię startu rysowano na piasku. Bieżnia była 
odgrodzona od widowni małymi kamieniami. Za nim 
biegł kanał, który dostarczał zimnej wody do picia 
dla widzów. Po jednej stronie bieżni znajdowało się 
podwyższenie dla sędziów. Publiczność, łącznie z 
sędziami, obserwowała zawody na stojąco. 
Zawodnicy i sędziowie przechodzili z Altis na 
stadion specjalnym krytym tunelem. Wspomniany 
wcześniej Pauzaniasz opisuje także elementy, który 
nie zachowały się do dnia dzisiejszego, m.in. 
hipodrom wraz z zespołem bramek startowych.

GIMNAZJON oraz PALESTRY

W zachodniej części Olimpii dominowały dwa 
budynki: gimnazjon i palestry. Były to miejsca 
ćwiczeń. W ruinach gimnazjonu odkryto tor 

wyścigowy, tej samej długości, co tor na stadionie, z 
blokami startowymi na obu końcach. Mogło tam 
równocześnie trenować wielu sportowców. Palestra 
była mniejsza, tworzyła ją kwadratowa kolumnada, 
otaczająca dziedziniec. Trenowali tam bokserzy, 
zapaśnicy i skoczkowie w dal. W palestrze 
znajdowały się pokoje, gdzie zawodnicy 
namaszczali ciała, posypywali się pyłem i 
odpoczywali, oraz łaźnia. Znajdowało się tam 
również wiele rodzajów urządzeń kąpielowych: 
zimne i gorące łaźnie, łaźnie parowe, basen 
kąpielowy.

Igrzyskami w Olimpii zainteresowane były wszystkie 
polis greckie. W okres igrzysk i miesiąc przed 
zawodami przestrzegano ogólnogreckiego rozejmu 
– ekechejrii (pokój boży). Zawieszano wykonywanie 
kary śmierci i tok procesów sądowych. Do miast i 
kolonii greckich wysyłano posłów, którzy ogłaszali 
termin igrzysk. Poza głównymi uroczystościami na 
cześć zwycięzców, odbywały się także prywatne 
przyjęcia, na których bawiono się przy dźwiękach 
muzyki. Na takie okazje często pisano ody.

                          NA PODSTAWIE WWW.WIKIPEDIA.ORG
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