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Wkrótce w Południowej Korei zapłonie 
ogień przyniesiony z antycznej Olimpii. 
Przez kilka tygodni będziemy śledzić 
rywalizację możliwości człowieka, która 
sygnowana jest zwycięstwem najlepszego.  
Głębsza idea, mająca wielowiekową 
tradycję, jest wezwaniem aby w tym 
świętym czasie powstrzymać się od wojen. 
Sięgnijmy do historii i filozofii zmagań 
olimpijskich co powinno mieć odbicie w 
masowym uprawianiu sportu. 



     Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Olimpiada i sporty zimowe              
           평창군 

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą 
się w Pjongczangu ( kor. 평창군, ang. 
PyeongChang; 44 tys. mieszk.) w dniach  
9 - 25 lutego 2018 r.  Pjongczang wygrał w 
pierwszej rundzie uzyskując 63 głosy, przy 
czym Monachium dostało 27 głosów, a 
francuskie Annecy – zaledwie 7. Wcześniej 
południowokoreański KO, dwukrotnie 
ubiegał się o organizację zimowych igrzysk 
olimpijskich - w 2010 r.  i  w 2014 r., lecz 
bezskutecznie.  
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Koreańczycy wydali na przygotowanie 
sportowych aren trzy miliardy dolarów. 
Kolejne siedem pochłonęły wydatki na 
infrastrukturę, z czego połowa poszła na 
przeprowadzenie przez góry linii szybkiej 
kolei, która połączy Pjongczang z głównym 
koreańskim portem lotniczym koło Seulu. 
Ponad 80 proc. potrzebnych kwot wyłożył 
rząd Korei, resztę pokrył samorząd i 
dotacja MKOl  - (ok. 700 mln dolarów).  
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Toyota jest głównym sponsorem igrzysk 
olimpijskich w latach 2015-2024  zaś w okresie 
2017-2024 - paraolimpijskich.  W tym czasie 
Toyota będzie promowała swoje produkty 
służące zwiększaniu mobilności wszystkich 
ludzi. W ramach tych działań prezentowane 
będą roboty wspierające mobilność, roboty 
rehabilitacyjne i urządzenia ułatwiające 
osobom starszym wykonywanie codziennych 
czynności, a także systemy wspomagające 
kierowców w bezpiecznej jeździe. 
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Logo XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich ma 
swoje źródła w alfabecie koreańskim. Symbol 
lewy symbolizuje miejsce spotkania, w którym 
trzy elementy koreańskiego humanizmu 
„Cheon-ji-in” (czyli „Niebo, ziemia i człowiek”) 
są w pełnej harmonii. Symbol prawy jest 
uosobieniem sportów zimowych, śniegu i lodu, 
ale także gwiazd sportu. Utrzymany jest w 
tradycyjnych kolorach olimpijskich – żółtym, 
czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. 



     Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej 

Olimpiada i sporty zimowe              
           평창군 

Maskotka olimpiady to tygrys imieniem 
Soohorang. Sooho po koreańsku oznacza 
ochronę, co ma też nawiązywać do 
bezpieczeństwa sportowców, widzów i gości 
biorących udział w międzynarodowej imprezie. 
Rang to część słowa ho-rang-i, które w języku 
koreańskim oznacza tygrysa. Ponadto rang 
odnosi się do najsłynniejszej pieśni ludowej 
Korei, Arirang, której wersja z prowincji 
Gangwan-do jest śpiewana w zastępstwie 
hymnu narodowego na imprezach sportowych. 
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Olimpijskie dyscypliny w 2018 roku 

 

Uczestnicy zimowych igrzysk w Pjongczang rywalizować będą w 102 konkurencjach 

w 15 dyscyplinach sportowych.  

Po raz pierwszy w historii na igrzyskach zostaną rozegrane następujące konkurencje: 

Big Air, Curling par mieszanych, Bieg masowy w łyżwiarstwie szybkim i Zawody 

drużynowe w narciarstwie alpejskim. 

 Biathlon (11) 

 Biegi narciarskie (12) 

 Bobsleje (3) 

 Curling (3) 

 Hokej na lodzie (2) 

 Kombinacja norweska (3) 

 Łyżwiarstwo figurowe (5) 

 Łyżwiarstwo szybkie (14) 

 Narciarstwo alpejskie (11) 

 Narciarstwo dowolne (10) 

 Saneczkarstwo (4) 

 Short track (8) 

 Skeleton (2) 

 Skoki narciarskie (4) 

 Snowboard (10) 
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Eurosport zapłacił 1,3 mld. euro za europejskie 
prawa do igrzysk olimpijskich od 2018 do 2024 
roku, gdyż impreza tego typu to najlepsze 
laboratorium do zrozumienia, jak odbiorca 
konsumuje media. Zawody i przygotowania do 
nich będą pokazywane w telewizji, aplikacji 
mobilnej i internetowym playerze. Tam będzie 
uruchomionych aż 20 kanałów streamingowych. 
Najciekawiej brzmi projekt „Eurosport Cube” – 
czyli wirtualnego studia.  
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Telewizja Polska na zasadzie sublicencji uzyskała 
wyłączne prawa do transmisji Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich 2018 w kanałach otwartych oraz 
niewyłączne w Internecie. TVP zrelacjonuje 
swoim widzom 200 tele-godzin z Olimpiady.  
Dzięki temu widzowie obejrzą wszystkie 
występy Polaków w Pjongczang. Jednocześnie 
Eurosport, kanał z portfolio Discovery, zachowa 
pełne prawa do transmisji igrzysk w telewizji 
płatnej oraz poprzez swoje platformy cyfrowe.  
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Paraolimpiada, to drugie pod względem 
ważności zawody sportowe na świecie w wielu 
dyscyplinach. Dotyczą one zawodników z 
niepełnosprawnościami fizycznymi i 
intelektualnymi. Igrzyska paraolimpijskie 
odbywają się co cztery lata, zazwyczaj kilka dni 
po zakończeniu igrzysk olimpijskich, i są 
organizowane przez Międzynarodowy Komitet 
Paraolimpijski (International Paralympic 
Committee). Organizowane są zawody letnie i 
zimowe. 
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Maskotką tegorocznej paraolimpiady jest 
niedźwiedź Bandabi, który symbolizuje odwagę 
oraz silną wolę. Koreańska litera “ㅊ”, 
symbolizująca śnieg, lód i paraolimpijczyków. 
Dwie litery “ㅊ” razem oznaczają wielkie święto 
dla sportowców i kibiców. Równolegle 
ustawione litery są symbolem równości 
wszystkich ludzi. Użycie pięciu podstawowych 
koreańskich kolorów wskazuje na to, że każdy 
uczestnik paraolimpiady jest wyjątkowy. 
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Biathlon łączy bieganie na nartach i strzelectwo. 
Polega na biegu na określonym dystansie (7.5 
km i 12.5 km), w czasie którego zawodnicy 2 lub 
4 razy zajmują stanowiska na strzelnicy 
przyjmując pozycję stojącą i leżącą oddając za 
każdym razem po 5 strzałów. Za niecelny strzał 
wliczona jest runda karna lub doliczana minuta 
karna. Osoby niewidome i niedowidzące 
wykorzystują elektro-akustyczny system 
strzelniczy, który polega na bezprzewodowym 
połączeniu broni z celem i słuchawkami.  
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W hokeju na sledgach zawodnicy poruszają się 
na specjalnych siedziskach, do których 
przytwierdzone są ostrza łyżew. Kijki służą do 
napędu i podań krążka. Każda drużyna składa się 
z 6 zawodników. Gra toczy się na lodowisku do 
hokeja i składa się z 3 tercji po 15 minut czystej 
gry. Przepisy są zbliżone do regularnego hokeja 
na lodzie wraz z karami za faule, np. używanie 
łokci w starciach, przytrzymywanie za koszulkę, 
podnoszenie kija powyżej głowy, atak przodem 
siedziska, atak na zawodnika bez krążka.  
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Curling na wózkach polega na wypychaniu 
ważących 19,96 kg granitowych kamieni po 
torze lodowym o długości ok. 45 m tak, by 
zatrzymały się najbliżej środka tarczy o średnicy 
183 cm, złożonej z czterech okręgów. Skład 
zawodników jest obowiązkowo damsko-męski. 
Wygrywa drużyna, która więcej kamieni umieści 
bliżej środka tarczy. Celem precyzji pchania 
kamienia stosuje się kij – przedłużacz (extender) 
o regulowanej długości, zakończony specjalnym 
uchwytem trzymającym rączkę kamienia.  
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W narciarstwie biegowym mogą uczestniczyć 
osoby ze wszystkich grup niepełnosprawności. 
Mamy tu 3 grupy: osoby poruszające się w 
pozycji stojącej (klasy LW2-9), osoby niewidome 
i niedowidzące oraz poruszające się na sledgach. 
Stosowany jest system procentowy z formułą 
czasu do określenia ostatecznego miejsca 
każdego zawodnika. Klasa niepełnosprawności 
ma inny przelicznik procentowy w różnych 
technikach, tj. w technice klasycznej i dowolnej.  
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W narciarstwie zjazdowym rozgrywane są 
następujące konkurencje: slalom, slalom gigant, 
super gigant, zjazd oraz super kombinacja dla 
kobiet i mężczyzn. W zawodach biorą udział 
osoby niewidome i niedowidzące z 
przewodnikiem, z amputacjami i innymi 
schorzeniami narządu ruchu oraz poruszające 
się w pozycji siedzącej na sprzęcie typu sit-ski - 
indywidualnie dopasowane do zawodnika 
siedzisko z nartą zjazdową oraz krótkimi 
kulonartami do podporu i sterowania.  
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Pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
odbyły się w 1924 r. w Chamonix, obecnie 
jednym z najpopularniejszych ośrodków 
sportów zimowych we Francji. Nazywano 
je Tygodniem Sportów Zimowych. Udział 
wzięło 258 sportowców z 16 krajów, w 
tym 7 z Polski. Na listę konkurencji złożyło 
się narciarstwo klasyczne, łyżwiarstwo 
szybkie, łyżwiarstwo figurowe, hokej na 
lodzie, curling i bieg patroli wojskowych, 
przypominający dzisiejszy biathlon. 
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Kolejne olimpiady zimowe: 1.IO 1924, Chamonix – Francja; 
2.IO 1928, Sankt Moritz – Szwajcaria;  3.IO 1932, Lake 
Placid – USA;  4.IO 1936, Garmisch-Partenkirchen -  III 
Rzesza ; 5.IO 1948, Sankt Moritz - Szwajcaria ; 6.IO 1952, 
Oslo - Norwegia ; 7.IO 1956, Cortina d'Ampezzo -  Włochy;  
8.IO 1960, Squaw Valley – USA; 9.IO 1964, Innsbruck – 
Austria; 10.IO 1968, Grenoble – Francja;  11.IO 1972, 
Sapporo -  Japonia;  12.IO 1976, Innsbruck – Austria; 13.IO 
1980, Lake Placid – USA;  14.IO 1984, Sarajewo – 
Jugosławia; 15.IO 1988, Calgary – Kanada; 16.IO 1992, 
Albertville – Francja; 17. IO 1994, Lillehammer – 
Norwegia; 18.IO 1998, Nagano – Japonia; 19.IO 2002, Salt 
Lake City – USA; 20.IO 2006, Turyn – Włochy; 21.IO 2010, 
Vancouver – Kanada; 22.IO 2014, Soczi – Rosja.  
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Igrzyska paraolimpijskie zrodziły się w 1948 roku w 
wyniku spotkania weteranów II wojny światowej. 
Wówczas w Londynie, w dniu otwarcia Letnich 
Igrzysk Olimpijskich, odbyły się  zawody sportowe 
(znane także jako Stoke Mandeville Games) dla 
brytyjskich weteranów z urazami rdzenia 
kręgowego. Z inicjatywy sir L. Guttmanna igrzyska 
paraolimpijskie odbyły się w 1960 r., a zimowe 16 
lat później. Od 1988 r. letnia paraolimpiada odbywa 
się w tym samym miejscu co igrzyska olimpijskie, 
zaś zimowa - od 1992 r. 
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I Igrzyska Paraolimpijskie  odbyły się w 1976 r. 
w  Örnsköldsvik w Szwecji.  Wystartowało 
wówczas 198 zawodników z 16 państw w 
narciarstwie zjazdowym i biegowym. 
Przedstawiono także, w formie pokazu,  
wyścigi na torze lodowym (na wzór jazdy 
szybkiej na lodzie na specjalnych siedzonkach 
„sledges” zaopatrzonych w łyżwy). Polskę 
reprezentowało 7 zawodników. 
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II Igrzyska Paraolimpijskie (1980 r.) odbyły się 
w Geilo w Norwegii.  Wystartowało 299 
zawodników z 18 państw. Polacy nie wzięli 
udziału w Igrzyskach - brak kwalifikacji. 
Konkurencją pokazową był zjazd na slegach w 
specjalnych torach śnieżnych co przypominało 
to trochę saneczkarstwo. Ta dyscyplina jednak 
nie przyjęła się. Obecnie, każdego roku w 
pierwszą pełnię księżyca odbywa się tam 
unikalny na świecie Festiwal Muzyki Lodowej.   
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III Igrzyska Paraolimpijskie , (1984 r., Innsbruck   
w Austrii), włączyły do programu narciarstwa 
alpejskiego zjazd. Wystartowało 419 osób z 21 
państw, w tym 16 polskich zawodników. Polacy 
zdobyli 13 medali, w tym 9 w narciarstwie 
biegowym (3 złote, 2 srebrne, 4 brązowe) i 4       
w zjazdowym. Tego roku, podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Sarajewie, odbył się pokaz 
konkurencji niepełnosprawnych. Wówczas 30 
zawodników wystartowało w slalomie gigancie. 
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IV Igrzyska Paraolimpijskie (1988 r.) ponownie 
gościł Innsbruck. Wzięło w nich udział 377 
zawodników z 22 państw. Polska ekipa liczyła 
18 zawodników, którzy zdobyli 8 medali : 5 w 
narciarstwie biegowym (1 złoty, 1 srebrny, 3 
brązowe) i 3 brązowe w zjazdowym. Zarówno 
w narciarstwie biegowym jak i zjazdowym 
formalnie wystartowali zawodnicy w kategorii 
sit-skiing – na sledgach i mono-ski. 
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V Igrzyska Paraolimpijskie - Tignes-Albertville 
we Francji (1992 r.). Po raz pierwszy było to 
samo miejsce co Olimpiada Zimowa dla 
pełnosprawnych sportowców. Wystartowało 
wówczas 365 zawodników z 24 państw. 
Program był ograniczony jedynie do 
narciarstwa zjazdowego i biegowego. Polska 
13-osobowa drużyna zdobyła 5 medali (2 
złote, 3 brązowe) w narciarstwie biegowym. 
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VI Igrzyska Paraolimpijskie – Lillehammer w 
Norwegii (1994 r.).  Program obejmował po 
raz pierwszy biathlon oraz hokej na sledgach. 
Do programu narciarstwa alpejskiego 
dołączono super gigant. W zawodach wzięło 
udział 471 zawodników z 31 reprezentacji. 
Polskę reprezentowało 15 zawodników (11 
biegaczy i 4 zjazdowców). Z medalami 
powrócili jedynie biegacze: 10 medali (2 złote, 
3 srebrne, 5 brązowych) co dało Polsce 12 
pozycję w klasyfikacji medalowej. 
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VII Igrzyska Paraolimpijskie - Nagano w 
Japonii (1998 r.). W ciągu 10 dni zawodów 
rozegrano 34 konkurencje w 4 dyscyplinach. 
W igrzyskach wystartowało 561 zawodników z 
31 państw, w tym 26 z Polski. Polska 
reprezentacja wywalczyła dwa brązowe 
medale w narciarstwie biegowym. Te Igrzyska  
cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze 
strony publiczności (150 tys. widzów) i 
mediów (przeszło 1,4 tys. przedstawicieli). 
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VIII Igrzyska Paraolimpijskie - Salt Lake 
City w USA (2002 r.).  Udział wzięło 416 
zawodników z 36 państw. Większa liczba 
państw i mniejsza liczba zawodników 
wynikała z podwyższenia standardów 
kwalifikacyjnych. 14 osobowa polska 
reprezentacja z dorobkiem 3 medali (1 
złoty, 2 brązowe) została sklasyfikowana 
na 17 pozycji. 
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IX Igrzyska Paraolimpijskie – Turyn we 
Włoszech (2006 r.).  Udział wzięło 486 
zawodników z 39 państw. Odbyło się 58 
konkurencji w 5 dyscyplinach.  Jedenasto- 
 osobowa polska reprezentacja 
 zdobyła dwa złote medale.  
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X Igrzyska Paraolimpijskie - Vancouver 
w Kanadzie (2010 r.). Wystartowało 
506 zawodników z 44 krajów. Polskę 
reprezentowało 13 zawodników + 1 
pilot. Jedyny brązowy medal dla Polski 
zdobyła Katarzyna Rogowiec w biegu 
na 15 km. 
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XI Igrzyska Paraolimpijskie - Soczi w Rosji 
(2014 r.). Wystartowało 576 zawodników 
z 45 krajów. Polska ekipa liczyła zaledwie 
8 zawodników i nie powiększyła dorobku 
medalowego dla Polski. 
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Aktywność sportowa niepełnosprawnych 
rozumiana jest jako forma uczestnictwa w 
kulturze fizycznej osób, których głównym 
celem jest utrzymanie, bądź poprawa, 
sprawności funkcjonalnej - usprawniania 
wydolności organizmu, samodzielności i 
szeroko rozumianej sprawności fizycznej. 
Sportowcy niepełnosprawni rekreację 
zastępują regularnym treningiem, a cel 
jest jeden - poprawa osiąganych wyników. 
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Ludzie niepełnosprawni byliby szczęśliwsi w 
Polsce gdybyśmy potrafili dostrzec i docenić 
ich zmagania z przeciwnościami losu. W 
czasie trwania olimpiady szacuje się, że w 
Polsce będzie wielomilionowa rzesza kibiców. 
Zarezerwujmy także czas na oglądanie 
Paraolimpiady. Tam zawodnik walczy nie 
tylko z przeciwnikami, ale także z własnymi 
ułomnościami i pokazuje wielki chart ducha.  
Koniecznie zobacz go na https://superniusy.pl/dziewczynka-
stracila-nogi-strasznym-wypadku-dzis-milionerka-wyglada/ 
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Zapraszamy do obejrzenia wystawy w holu 
Biblioteki Głównej (przy Akademickiej 15), 
poświęconej tegorocznej olimpiadzie, w którą 
także wpisują się zmagania paraolimpijczyków. 
Cieszy nas budowanie świata bez barier przez 
ludzi niosących gałązki oliwne – symbolu 
pokoju i pojednania. Dodatkiem na wystawie 
będzie prezentacja największych ośrodków 
sportów zimowych, które oferują wszystkim 
chętnym poolimpijską infrastrukturę.  

W prezentacji wykorzystano zdjęcia własne i będące w obiegu wirtualnych witryn.  
Opisy wykonano we własnym zakresie (ed. M.Butkiewicz).    


