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Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie w 2012 roku
sprzyjają prezentacji różnych form, ukazujących tradycje oraz związki igrzysk olimpijskich z literaturą i sztuką.
Szczególną formą prezentacji są bogato ilustrowane wydawnictwa albumowe, poświęcone nowożytnym igrzyskom olimpijskim.
Polski Komitet Olimpijski oraz Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie przygotowały w roku 2012 różne wydawnictwa i wystawy dotyczące promocji igrzysk
olimpijskich.
Jedną z publikacji, która ukazuje się w przededniu Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie jest album pt.
„Symbole i maskotki olimpijskie”. Jest to pierwsze tego
typu opracowanie w Polsce, bogato ilustrowane, ukazujące symbole graficzne i plastyczne nowożytnych igrzysk
olimpijskich, nawiązujące do tradycji, sportu i sztuki
w kolejnych igrzyskach olimpijskich.
Książka przedstawia znaczenie i wartości symboliki
olimpijskiej, do której czerpie się wiedzę z dziejów starożytnych igrzysk w Olimpii, z kultury, sztuki, muzyki oraz
z historii, folkloru miast i państw, w których organizowane są igrzyska olimpijskie – letnie i zimowe.
Maskotki, emblematy (logotypy) i znaki graficzne (piktogramy) zawierają głęboko przemyślane treści; starannie
wyselekcjonowane z tysięcy propozycji i wzorów, ukazują
twórczość artystów i grafików z całego świata oraz wielkie zaangażowanie społeczeństwa w ich wybór. Pomysły
symboli są zaskakujące i odkrywcze. Wzbogacają sztukę

małych form, ale odkrywają wielkie wartości kulturalne. Są
radością ludzi w każdym wieku. Wszyscy lubimy maskotki
– dzieciom i młodzieży ukazują świat baśni, zabawek i fantastyki, starszemu pokoleniu przypominają okres dzieciństwa. Stanowią miłą pamiątkę z igrzysk olimpijskich.
✸✸✸
Symbolika sportowa jest formą identyfikacji organizacji i imprez sportowych oraz uczestniczących w nich
krajów.
Najbardziej popularna jest symbolika olimpijska,
posiadająca kilkudziesięcioletnią tradycję. Z igrzysk na
igrzyska wzbogaca się o nowe elementy, podobnie, jak
poszerza się program olimpijski o nowe dyscypliny i konkurencje sportowe.
W skład symboliki olimpijskiej, obok hymnu olimpijskiego, ognia olimpijskiego, przyrzeczenia olimpijskiego wchodzą również: motto igrzysk w języku łacińskim
Citius-Altius-Fortius (szybciej wyżej silniej), znaki graficzne i symbole plastyczne, takie jak pięć splecionych ze
sobą kół olimpijskich, flaga olimpijska, maskotki, emblematy (logotypy) i piktogramy (znaki graficzne).
Międzynarodowy Komitet Olimpijski zabiega o ochronę swej symboliki przez Światową Organizację Własności
Intelektualnej.
Przedmiotem tego wydawnictwa są: motto olimpijskie, flaga z pięcioma kołami olimpijskimi, symbole plastyczne i znaki graficzne – ich pomysłodawcy i autorzy
oraz geneza, rozwój i znaczenie tych symboli.
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W opracowaniu wykorzystano różnorodne materiały: wydawnictwa i monografie dotyczące igrzysk olimpijskich i ruchu olimpijskiego, zbiory Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie, encyklopedie, czasopisma i informacje z internetu. Szczególnie cenny jest komplet

ilustracji maskotek, emblematów i piktogramów, przekazany nam przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
za który serdecznie dziękujemy. Pozwolił on na pełne zilustrowanie naszego wydawnictwa.

I. Znaczenie symboli olimpijskich
Igrzyska olimpijskie cechują charakterystyczne dla
nich symbole, które stanowią w dobie obecnej specyficzny nośnik nowoczesnej informacji; są jego myślą
przewodnią, zapadają głęboko w świadomość, wzbudzają u odbiorcy artystyczne emocje. Symbole zawierają nieraz więcej elementów przekazu, niż słowo pisane.
Wprowadzenie symboli olimpijskich znacznie wzbogaciło oprawę igrzysk oraz przyczyniło się do promowania
idei olimpijskiej.
Termin „symbol” pochodzi od starogreckiego słowa
„sýmbolon” (wiązać razem); pierwotnie oznaczał składany z dwóch części przedmiot rozpoznawczy. Później
wyrazu „symbol” używano w różnych znaczeniach. I dziś
nie przestał być terminem wieloznacznym. Za pomocą
symboli można uzyskać duży stopień uogólnienia.
Symbole dzielą się zazwyczaj na:
a) znaki konwencjonalne (flagi, godło, herb, hymn,
litery, cyfry, znaki matematyczne, znaki chemiczne);
b) przedmioty, pojęcia, czynności, wyobrażenia mające „wspólny rytm”.

1.

W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 7.

Symbole są charakterystyczne dla określonej kultury,
epoki lub okresu i kręgów społecznych.
Świat dookoła nas pełen jest znaków, symboli i skrótów wizualnych, od krajowych (alfabet, pismo, flaga
narodowa, godło państwowe) do symboli uniwersalnych, wywodzących się z tradycji, folkloru, baśni, mitu,
które przechodziły długą drogę ewolucji; na przykład:
dom – stanowi bezpieczeństwo; chleb i sól – gościnę;
sowa jest symbolem mądrości; pies – symbolem wierności i straży; pszczoła – symbolem pracowitości; krzyż
– symbolem chrześcijaństwa; wąż owinięty wokół laski
podróżnej był w mitologii greckiej atrybutem boga
lecznictwa Asklepiosa, a obecnie stanowi symbol całej
medycyny.
We współczesnej technice komputerowej znaki,
symbole, kody coraz częściej zastępują słowo mówione
bądź pisane. Ten trend będzie coraz bardziej dominował
w przyszłości w różnych dziedzinach, również w sporcie.
Do pierwszych symboli, które zostały oficjalnie wprowadzone do igrzysk olimpijskich były koła olimpijskie
i flaga olimpijska, których pomysłodawcą był twórca nowożytnych igrzysk olimpijskich Pierre de Coubertin. W latach siedemdziesiątych XX wieku pojawiły się następne
oficjalne symbole olimpijskie: maskotki, emblematy (logotypy) i piktogramy. Proces kreowania różnych symboli
z igrzysk na igrzyska stanowi okazję do przedstawienia
twórczych inwencji artystów, plastyków i projektantów,
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Żyjemy w świecie symboli,
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przyczyniając się do zdobywania przez nich międzynarodowego rozgłosu.
Od czasu kiedy maskotki, emblematy (logotypy)
i piktogramy pojawiły się po raz pierwszy na igrzyskach
olimpijskich, zaobserwowano stale rosnące nimi zainteresowanie organizatorów, zawodników, widzów,
instytucji, mediów i firm handlowych. Od czterdziestu
lat stały się częścią oprawy artystycznej igrzysk olimpijskich.
Maskotki są projektowane zazwyczaj przez wybitnych artystów-plastyków; uatrakcyjniają one swoją
formą, kolorystyką i nazwą igrzyska olimpijskie. Pod
maskotką – jako symbolem kryją się różnorodne treści,
które odzwierciedlają historię, tradycję, kulturę i przyrodę kraju – gospodarza igrzysk. Budzą też radosne
i przyjazne uczucia. Dla olimpijczyków stanowią pamiątkę sportowej rywalizacji, dla widzów miłą i oryginalną pamiątkę z igrzysk. Są również ważnym produktem komercyjnym – dochód z maskotek przewyższa
bowiem wielokrotnie wpływy finansowe z biletów
wstępu na igrzyska olimpijskie.

Logotypy (emblematy) stanowią istotną cechę igrzysk
olimpijskich; emblemat igrzysk przekazuje w formie znaku uczestnikom i widzom różne wartości, związane z tradycją i kulturą miasta, regionu bądź kraju; logo igrzysk
olimpijskich jest dodatkowo sygnowane symbolem olimpijskim: pięcioma kołami olimpijskimi oraz nazwą miasta
i rokiem, w którym odbywają się igrzyska olimpijskie.
Piktogramy sportowe (zwane też ideogramami) – to
szczególne znaki pisma obrazkowego, przedstawiające kreskowane sylwetki zawodników; swoją tradycją
sięgają pradawnych, mitologicznych czasów ludzkości.
Piktogramy olimpijskie stanowią wyraźny symbol, charakterystyczny dla określonej dyscypliny czy konkurencji sportowej. Bywają nieznacznie zmieniane graficznie
przez kolejnych organizatorów igrzysk. Piktogramy są
wykorzystywane na obiektach sportowych, w dokumentacji sportowej, w różnych wydawnictwach itp.;
mają znaczenie międzynarodowe.
Obecność symboli na igrzyskach olimpijskich jest
usankcjonowana w „Karcie Olimpijskiej” Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

II. Motto olimpijskie
Motto olimpijskie stanowi trójczłonowe, łacińskie hasło Citius-Altius-Fortius (szybciej wyżej silniej). Jest ono
również oficjalną dewizą Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, nawiązującą do antycznej tradycji i wyrażającą aspiracje nowożytnego ruchu olimpijskiego.
Autorem motta był francuski pedagog i kaznodzieja
zakonu dominikanów Henri Didon (1840-1900), dyrektor École Albert le-Grand w Arcueil, w pobliżu Paryża.
Jako wielki zwolennik męskiej dzielności i fizycznej
sprawności dostrzegł w odradzającym się sporcie końca XIX wieku ważny środek wychowawczy młodzieży
szkolnej. Program wychowania fizycznego w szkole
oparł na wzorach brytyjskich. Był doskonałym mówcą. W swoim przemówieniu, wygłoszonym podczas
wręczania nagród zwycięzcom szkolnych zawodów
sportowych, zorganizowanych 7 III 1891 roku w szkole
w Arcueil, Henri Didon po raz pierwszy spontanicznie wypowiedział te trzy słowa łacińskie Citius-AltiusFortius, zachęcając uczniów do współzawodnictwa
sportowego.
Można dopatrzyć się w tym apelu echa z głębokiej
antycznej przeszłości, gdy Homer w „Iliadzie” wołał: „Być
walecznym i zawsze lepszym od innych, jednak postępować przy tym w taki sposób, aby nie naruszyć etyki
i nie przynieść wstydu przodkom” (Iliada, księga VI, wiersz
205-209).

Dewizę tę zapożyczył Pierre de Coubertin i wprowadził później do ruchu olimpijskiego. Również w swoich
pismach powoływał się wielokrotnie na to hasło. Łączyła
ich długoletnia przyjaźń, wspólne ideały i wielki patriotyzm.
Pierre de Coubertin został zaproszony na uroczystość
szkolną w Arcueil, o której napisał krótkie sprawozdanie
cytując hasło Henri Didona i zamieścił 14 III 1891 roku
w biuletynie „Les Sports Athlétiques”.
Podczas Konstytucyjnego Kongresu Olimpijskiego
w Paryżu w 1894 roku Pierre de Coubertin uczynił słowa Citius-Altius-Fortius dewizą utworzonego
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Hasło
znalazło się również w nagłówku pierwszego numeru
Biuletynu MKOl (Bulletin du Comité International des
Jeux Olympiques) w 1894 roku oraz na dyplomach pamiątkowych uczestników kongresu, ale w innej kolejności Citius-Fortius-Altius.
Henri Didon był honorowym gościem Igrzysk
I Olimpiady w Atenach w 1896 roku i zasiadał w pierwszym rzędzie – w bliskości króla Grecji Giorgiosa I na
odrestaurowanym stadionie panatenajskim. Hymn
olimpijski greckiego kompozytora Spyrosa Samarasa
do słów Kostisa Palamása, wykonany podczas uroczystej ceremonii otwarcia igrzysk, wywarł na nim ogromne wrażenie. Pod wpływem tego przeżycia w Niedzielę
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Wielkanocną w kościele katolickim pod wezwaniem
Św. Dionizego (St. Denis) Henri Didon wygłosił płomienne kazanie, w którym porównał antyczne igrzyska
z Igrzyskami I Olimpiady Nowożytnej. Uważał, że spotkanie sportowców świata podczas nowego międzynarodowego ruchu sportowego przyczyni się do braterstwa
narodów i wpłynie korzystnie na postawę moralną młodzieży wszystkich krajów.
Podczas II Kongresu Olimpijskiego w Hawrze w 1897
roku przyjęto hasło Citius-Altius-Fortius jako dewizę
Kongresu. Jednym z głównych referentów, górujących
autorytetem, erudycją i elokwencją był Henri Didon.
W trzeciej części Kongresu, poświęconej problematyce
sportu, Henri Didon mówił o swoich doświadczeniach
pedagogicznych w szkole w Arcueil – wychowaniu uczniów przez sport.
Słowa z motta olimpijskiego Citius-Altius-Fortius zostały wpisane przez Pierre’a de Coubertin w koła symbolu olimpijskiego i ozdobione artystycznie gałązką

oliwną. Właśnie taki symbol znajdował się na pierwszej
fladze olimpijskiej, zaprojektowanej przez Pierre’a de
Coubertin, która została po raz pierwszy wywieszona
podczas obchodów 20-lecia międzynarodowego ruchu
olimpijskiego w Paryżu w 1914 roku, a w sześć lat później
załopotała podczas otwarcia Igrzysk VII Olimpiady na stadionie w Antwerpii w 1920 roku. Od Igrzysk w Antwerpii
słowa Citius-Altius-Fortius zostały oficjalnie uznane za
motto międzynarodowego ruchu olimpijskiego.

✸✸✸
Powodzenie dewizy przeszło wszelkie oczekiwania.
Przyjął je bowiem olimpizm i rozpowszechnił na całym
świecie. Dziś ten dźwięczny apel zagrzewa młodzież całego świata do czynu sportowego. Ku niemu dążą, prześcigając się wzajemnie, kolejni rekordziści szybkości, wytrzymałości i siły. Hasło Citius-Altius-Fortius towarzyszy
wszystkim igrzyskom olimpijskim.

© International Olympic Committee

III. Koła olimpijskie

a dwa dolne koła połączył słowem Altius i ozdobił artystycznie gałązką oliwną, którą wieńczono olimpioników
w antycznej Olimpii. Właśnie taki symbol pojawił się na
pierwszej fladze olimpijskiej, która została po raz pierwszy wywieszona na widok publiczny w 1914 roku w amfiteatrze Uniwersytetu w Paryżu podczas uroczystości
z okazji 20-lecia międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Później, motto zostało usunięte z kół olimpijskich.

COUBERTIN, Olympism, str. 595
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Symbol olimpijski składa się z pięciu splecionych kół
jednakowej średnicy, zwanych kołami olimpijskimi w kolorach (w kolejności od lewej strony do prawej): niebieskim, żółtym, czarnym, zielonym i czerwonym. Splecione
brzegami koła olimpijskie umieszczone są w dwóch szeregach (od lewego do prawego); koła: niebieskie, czarne
i czerwone znajdują się na górze, a koła: żółte i zielone na
dole, zgodnie z prezentowaną powyżej kopią graficzną.
Koła stanowią emblemat białej flagi olimpijskiej, nazwanej „flagą ludzkości”. Symbolizują pokój, braterstwo
i uniwersalizm olimpijski, a splecione ze sobą reprezentują pięć kontynentów świata, połączonych ideą olimpijską.
Symbol olimpijski zaprojektował w 1912 roku inicjator
nowożytnych igrzysk olimpijskich Pierre de Coubertin
(1863-1937). W dwa lata później wpisał w zewnętrzne
koła symbolu słowa z motta olimpijskiego: Citius i Fortius,

KOŁA OLIMPIJSKIE

Symbol kół olimpijskich miał pewne podobieństwo
do emblematu Unii Francuskich Towarzystw Sportów
Atletycznych (Union des Societés Françaises des Sports
Athlétiques), którego pomysłodawcą był również Pierre
de Coubertin, pełniący funkcję sekretarza generalnego
Unii w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Emblemat
USFSA (która powstała z dwóch francuskich stowarzyszeń sportowych) zawierał dwa splecione ze sobą koła
oraz łacińskie motto: „Ludus pro Patria”.

Logo USFSA z prywatnego archiwum K. Lennartz
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Kolory pięciu kół olimpijskich reprezentują podstawowe barwy, znajdujące się na wszystkich narodowych
flagach świata, charakteryzują odmienność ras, społeczeństw i krajów na pięciu kontynentach. Pierre de
Coubertin pisał: „Pięć kół – niebieskie, żółte, czarne, zielone i czerwone – reprezentuje pięć części świata, oddanych idei olimpijskiej i gotowych przyjąć twórcze współzawodnictwo. Co więcej, tych sześć (wliczając białe tło
flagi) kolorów w ten sposób zestawionych, reprezentuje kolory wszystkich narodów bez wyjątku. Błękit i żółć
Szwecji, błękit i biel Grecji, trójkolor francuski, angielski,
amerykański, niemiecki, belgijski, włoski, węgierski; żółć
i czerwień Hiszpanii sąsiaduje z nową flagą brazylijską
i australijską, ze starą Japonią i młodymi Chinami. Oto
prawdziwie międzynarodowy emblemat”.

Obecnie – zgodnie z założeniami Pierre´a de
Coubertin – symbol pięciu kół olimpijskich podkreśla
ideę międzynarodowego ruchu olimpijskiego i jest zachętą dla wszystkich krajów świata do włączenia się do
tej idei.
Karta Olimpijska MKOl oficjalnie orzeka, że symbol
kół olimpijskich wyraża działalność Ruchu Olimpijskiego
oraz symbolizuje unię pięciu kontynentów i spotkanie
sportowców z całego świata podczas igrzysk olimpijskich. Karta Olimpijska nie przypisuje kolorów poszczególnych kół żadnemu z kontynentów.
Znak kół olimpijskich, jako wyodrębniony element
kompozycyjny, umieszczano na plakatach olimpijskich.
Po raz pierwszy znak ten widniał na oficjalnym plakacie
III Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lake Placid w 1932
roku. Od tej pory symbolika ta znajduje się na prawie
wszystkich plakatach olimpijskich. Element pięciu kół
umieszczony jest również na emblematach (logotypach)
igrzysk olimpijskich z dodatkową informacją uwzględniającą nazwę miasta – gospodarza igrzysk oraz numer
i rok igrzysk.
Symbol kół olimpijskich znajduje się także na obiektach sportowych w czasie igrzysk olimpijskich; na przykład podczas ceremonii otwarcia Igrzysk XXIII Olimpiady
w Los Angeles (1984) ostatni biegacz sztafety ognia
olimpijskiego – Rafer Johnson dokonał iluminacji znicza
na stadionie, przykładając płonącą pochodnię do wylotu szklanej rurki, przez którą płomień przemieszczał się
coraz wyżej, docierając do emblematu pięciu kół olimpijskich. Ogień przez moment iluminował efektownie
symbol olimpijski, a następnie powędrował do czaszy na
wieży stadionu. Tam buchnął ogromnym płomieniem,
zwiastując rozpoczęcie Igrzysk XXIII Olimpiady.

IV. Flaga olimpijska
Flagę olimpijską tworzy białe pole bez obramowania
z umieszczonymi na niej pięcioma splecionymi ze sobą
kołami olimpijskimi w dwóch szeregach (od lewej do
prawej): niebieskim, czarnym i czerwonym na górze oraz
żółtym i zielonym na dole. Krąg niebieski w górnej czę-
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Flaga olimpijska stanowi symbol uniwersalizmu ruchu olimpijskiego i jest wyrazem jedności wspólnoty
olimpijskiej. Używana jest podczas publicznych imprez
związanych z igrzyskami olimpijskimi. Zwana jest „flagą
ludzkości”.
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ści układu z lewej strony, znajduje się najbliżej masztu.
Flaga posiada wymiary: 3 metry długości i 2 metry szerokości. Emblemat pięciu kół olimpijskich umieszczony
jest centralnie. Jest on oznaką harmonii panującej między ludźmi, a biel tła flagi oznacza przestrzeń, w której
koegzystują ze sobą wszystkie narody świata. Białe tło
jest również symbolem pokoju. W heraldyce biel oznacza czystość. Kolorowe koła reprezentują pięć kontynentów świata, złączonych ideą olimpijską, a sześć kolorów

flagi – to barwy, z których co najmniej jedna widnieje na
flagach państw świata.
Flagę olimpijską zaprojektował w 1913 roku Pierre de
Coubertin, a wykonana została w zakładzie krawieckim
„Bon Marché” w Paryżu, mieszczącym się w pobliżu ulicy
Qudinot, gdzie znajdowała się posiadłość barona Pierre’a
de Coubertin.
Na pomysł flagi z pięcioma kołami olimpijskimi wpadł
on podczas Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie w 1912
roku; konflikt narodowy podczas ceremonii otwarcia
Igrzysk IV Olimpiady w Londynie (1908) i Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie (1912), dotyczący sztandarów i emblematów narodowych państw ujarzmionych: Finlandii,
Czech i Węgier, podsunął mu myśl wprowadzenia na
igrzyskach uniwersalnej flagi, stanowiącej wspólny symbol uczestniczących w nich reprezentacji narodowych.
Po raz pierwszy flaga olimpijska została wywieszona na widok publiczny w amfiteatrze Uniwersytetu
w Paryżu (Université de Paris) na XVI Sesji MKOl w dniach
13-23 czerwca 1914 roku podczas uroczystości jubileuszowych, obchodzonych z okazji dwudziestolecia decyzji o wznowieniu igrzysk olimpijskich ery nowożytnej.
W ramach tych uroczystości odbył się V Kongres Olimpijski, na którym oficjalnie zatwierdzono flagę olimpijską.
Flaga miała po raz pierwszy powiewać na Igrzyskach
VI Olimpiady w Berlinie w 1916 roku. Jednak wybuch
pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku zniweczył wszystkie plany, jak również możliwość przeprowadzenia igrzysk w Berlinie. Była to pierwsza olimpiada bez
igrzysk.
Rok później flagę eksponowano na honorowym
miejscu w czasie Wystawy Powszechnej w San Francisco,
z okazji „Dnia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego” 18 III 1915 roku.
Po raz pierwszy w historii igrzysk flaga olimpijska załopotała na głównym maszcie stadionu podczas otwarcia Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii w 1920 roku, stając

Fot. Szymon Sikora – PKOl

się nieodłącznym atrybutem ceremoniału olimpijskiego
letnich i zimowych igrzysk olimpijskich oraz emblematem MKOl. Flaga zostaje uroczyście wniesiona na stadion
w pozycji horyzontalnej przez osiem wybitnych osób,
jednakowo ubranych, z różnych dziedzin kultury i sportu, wyłonionych przez Komitet Organizacyjny Igrzysk.
Rytuał wzniesienia flagi olimpijskiej na główny maszt stadionu odbywa się przy dźwiękach hymnu olimpijskiego,
tuż po otwarciu igrzysk przez głowę państwa. Następnie
flaga zostaje powoli wciągnięta na główny maszt flagowy, ustawiony na płycie stadionu i powiewa nad nim
przez cały czas trwania igrzysk olimpijskich.
W tym czasie w mieście organizującym igrzyska olimpijskie, na obiektach olimpijskich, w wiosce olimpijskiej
oraz wszystkich miejscach, za które odpowiedzialny jest

Komitet Organizacyjny muszą być wywieszone liczne
flagi olimpijskie o mniejszym formacie.
Ceremonia zamknięcia igrzysk rozpoczyna się od
przybycia głowy państwa, w którym odbywają się igrzyska, w towarzystwie prezydenta MKOl i przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk.
Rozlega się hymn kraju, w którym odbywały się
igrzyska olimpijskie i flaga tego państwa wciągana jest
na maszt. Następnie na stadion wchodzą chorążowie
ze sztandarami państw uczestniczących w igrzyskach
i ustawiają się wokół podium. Chorąży z flagą Grecji
otwiera pochód. Na maszt wciągana jest flaga Grecji
i grany jest hymn grecki. Ten rytuał stanowi nawiązanie
do igrzysk antycznych w Olimpii i Igrzysk I Olimpiady ery
nowożytnej. Następnie wchodzą zawodnicy na stadion,
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by wspólnie (bez podziału na grupy narodowe) uczestniczyć w ceremonii zamknięcia igrzysk.
Głównym momentem uroczystości jest opuszczenie
flagi olimpijskiej przy dźwiękach hymnu olimpijskiego
i wyniesienie jej przez osiem osób w położeniu horyzontalnym poza stadion.
Na podium wchodzą: burmistrz miasta – gospodarza
igrzysk, prezydent MKOl oraz burmistrz miasta – organizatora następnych igrzysk olimpijskich. Równocześnie
wniesiona zostaje flaga olimpijska na drzewcu, którą
burmistrz miasta – gospodarza igrzysk przekazuje prezydentowi MKOl, a ten z kolei daje ją w depozyt na cztery lata burmistrzowi miasta – organizatora następnych
igrzysk. Grany jest hymn tego państwa i wciągana zostaje na maszt jego flaga narodowa.
Przemawia przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, a następnie prezydent MKOl, który uroczyście zamyka igrzyska olimpijskie i zaprasza młodzież świata na
spotkanie za cztery lata. Przy dźwiękach fanfar gaśnie
znicz olimpijski.
W 1952 roku Oslo ufundowało nową flagę, przekazaną MKOl przez burmistrza miasta podczas otwarcia
VI Zimowych Igrzysk Olimpijskich; używana jest tylko
w czasie zimowych igrzysk olimpijskich.
W 1988 roku miasto Seul ofiarowało MKOl nową flagę
olimpijską, uszytą z koreańskiego jedwabiu i przekazaną podczas Igrzysk XXIV Olimpiady. Od tego czasu flaga
z Seulu przekazywana jest kolejnym miastom–organizatorom letnich igrzysk olimpijskich.
Flaga olimpijska towarzyszy również kongresom
i sesjom MKOl oraz ważniejszym uroczystościom MKOl.
Wywieszana bywa na budynkach, w których odbywają

się te imprezy. Powiewa także na wszystkich imprezach,
odbywających się pod patronatem MKOl, jak na przykład na sesjach Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej
w Olimpii, na Peloponezie.
✸✸✸
W roku 2000, na kilka miesięcy przed Igrzyskami
XXVII Olimpiady w Sydney, pojawiła się sensacyjna
wiadomość, że najstarszy wówczas 103-letni medalista
olimpijski – Amerykanin Haig Prieste jest w posiadaniu
pierwszej flagi olimpijskiej z Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii (1920), którą pragnie zwrócić Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu.
Haig Prieste przyznał się, że po zdobyciu brązowego
medalu olimpijskiego w skokach do wody z wieży wspiął
się w nocy wraz z Duke Kahanamoku – złotym medalistą
w pływaniu na 100 m stylem dowolnym na maszt i ukradł
flagę olimpijską, która przeleżała u niego aż 80 lat. Sprawa nabrała rozgłosu. Haiga Prieste – mimo wieku i trudności w poruszaniu się przetransportowano do Sydney
tuż przed igrzyskami, gdzie nastąpił uroczysty zwrot flagi do rąk Antonio Samarancha, ówczesnego prezydenta
MKOl. Następnie Haig Prieste był jednym z honorowych
gości podczas otwarcia Igrzysk XXVII Olimpiady. Zmarł
w kilka miesięcy później 19 IV 2001 roku.
Sprawę kradzieży flagi poddano dokładnej analizie.
Z oficjalnego raportu wynika, że flaga, którą zwrócił
MKOl Haig Prieste miała wymiary 135,5 cm x 94 cm, co
świadczyło, że nie mogła to być oryginalna flaga olimpijska, powiewająca na głównym maszcie stadionu, gdyż
ta jest dużo większa, lecz prawdopodobnie jedna z flag
olimpijskich wokół stadionu w Antwerpii. Flaga ta została przekazana do Muzeum Olimpijskiego w Lozannie.

W sporcie maskotki pojawiły się w latach dwudziestych XX wieku. Pierwszymi z nich były maskotki osobiste, które zawodnicy nosili przy sobie, wierząc w ich magiczną moc. Ich obecność na arenach sportowych miała
zapewnić zawodnikom szczęście i zwycięstwo.
Moda na maskotki pojawiła się zarówno u zawodniczek jak i zawodników, niezależnie od wieku i dyscypliny sportowej, ale najczęściej w sportach niewymiernych, w których efekt wykonania ćwiczenia podlega
subiektywnej ocenie sędziów.
Różnorodność maskotek jest olbrzymia. Najczęściej
maskotkami są przedmioty o charakterze dziecięcych
zabawek: lalki, zwierzątka pluszowe (misie, słonie, kotki,
pieski, osiołki, postacie z bajek), kamyki, muszelki, podkowy, przedmioty użytkowe (ozdoby lub części ulubionego stroju: czapeczki, koszulki). Motywy posiadania
maskotek są zróżnicowane: prezent od bliskiej osoby,
obyczaj panujący w środowisku sportowym, przyzwyczajenie, przejaw ekstrawagancji.
Posiadanie maskotki uważane jest przez wielu zawodników za swoistą metodę autopsychoterapii, mającą na celu zmniejszenie lęku sytuacyjnego, złagodzenie
napięcia stanu startowego, osłabienie uczucia osamotnienia w czasie zawodów.
Sukcesy sportowe osiągane „dzięki” maskotce utrwalają u zawodników wiarę w jej magiczną moc. Maskotka
to drobiazg, który kryje wiele tajemnic.

Maskotki sportowe zostały spopularyzowane zwłaszcza przez drużyny w grach sportowych (w piłce nożnej).
Maskotkami drużyn piłkarskich byli początkowo mali
chłopcy, a później sztuczne maskotki. Na mistrzostwach
świata w piłce nożnej w 1966 roku maskotką był rezolutny
„Willie”, a w 1974 roku piłkarzom towarzyszyły dwie maskotki: „Tips i Taps” o wyglądzie zawadiackich urwisów.
Kiedy maskotki pojawiły się na igrzyskach olimpijskich zrobiły zawrotną karierę pod względem popularności, wizji artystycznej i marketingu, a wiara w magiczną moc maskotek nabrała tajemniczego wymiaru.
Pierwszą nieoficjalną maskotką olimpijską był żywy
kundelek „Smoky”, który pojawił się podczas Igrzysk
X Olimpiady w Los Angeles (1932). „Smoky” miał ciemną
kręconą sierść, długi tułów, krótkie łapy, sterczące uszy
i podwinięty ogon. Grzbiet psa przykrywała biała pelerynka z emblematem pięciu kół olimpijskich i napisem
„Mascot”.
Znacznie później, bo dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, wprowadzono dalsze nieoficjalne maskotki. Podczas X Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Grenoble
w 1968 roku pojawiła się stylizowana kukiełka narciarza,
z głową w kształcie globusa, o imieniu „Schuss”, wykonana według pomysłu Madame Lafargue. Sylwetka maskotki przypominała zjeżdżającego w dużym pędzie narciarza – stąd imię „Schuss” (w języku polskim znane jest
określenia „szusować” – czyli szybko zjeżdżać). „Schuss”
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ubrany był w barwy narodowe Francji: białe, czerwone
i ciemnobłękitne. Michele Verdier, dyrektor MKOl do projektów specjalnych, wyraziła się wówczas o maskotce:
„To nie była osoba, ani zwierzątko, można rzec, że było to
pierwsze „What is it”? (Co to jest?).
Podczas Igrzysk XIX Olimpiady w Meksyku w roku
1968, olimpijczykom towarzyszyły nieoficjalne maskotki: „Juanito” – zabawny chłopiec meksykański w dużym
sombrero na głowie, „Pico” – sympatyczny ptak, oparty
na motywach tradycyjnego rysunku quetzala – świętego
godła Meksyku oraz bezimienny czerwony jaguar, wzorowany na kształcie tronu w El Castillo, piramidy schodkowej
z Chichén Itza¹, jednym z symboli Meksyku. Ich wizerunki
znajdowały się na afiszach, oficjalnych publikacjach olimpijskich i różnych przedmiotach pamiątkowych.
Symbolem światowego pokoju na igrzyskach
w Meksyku była stylizowana biała gołębica „Paloma”,
której twórcami byli Eduardo Terrazas i Lance Wyman.
Reprezentowała hasło igrzysk: „Los juegos de la Paz”
(Igrzyska pokoju). Pod wizerunkiem białej gołębicy na
czarnym tle widniał podpis: „La Paloma de la Paz”.
Inicjatorami wprowadzenia oficjalnych maskotek do
symboliki olimpijskiej byli Niemcy, którzy zrealizowali
swój projekt na Igrzyskach XX Olimpiady w Monachium
w 1972 roku. Niemcy wymyślili jako pierwszą oficjalną
maskotkę olimpijską – pieska-jamnika, wabiącego się
„Waldi”, który reprezentował najbardziej popularną rasę
psów w Bawarii.
Od tej pory na wszystkich kolejnych letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich pojawiają się różnorodne,
atrakcyjne maskotki – jedna lub kilka.
Początkowo maskotki olimpijskie wyobrażały zwierzęta lub ptaki, charakterystyczne dla danego regionu
lub kraju; w ten sposób powstało już całe „zoo olimpij-

1.

Chichén Itza – ruiny Majów w Meksyku, na półwyspie Jukatan, z około
IX wieku; zabytek z bogatą zawartością przedmiotów artystycznych.

skie”. Później pojawiły się postacie ludzkie, reprezentujące dziedzictwo kulturowe kraju. Z biegiem czasu artyści
wymyślali coraz bardziej wyszukane maskotki, stanowiące ucieleśnienie bajkowej abstrakcji z elementami komizmu bądź wykreowane przez nowoczesną grafikę komputerową. Każda z maskotek jest inna i niepowtarzalna;
na ogół wiąże się z tradycją, folklorem, przyrodą regionu
lub miasta – organizatora igrzysk, a przede wszystkim
z talentem i pomysłowością ich twórców. Maskotki posiadają imiona, które nawiązują do legend, skojarzeń,
wydarzeń miast bądź igrzysk olimpijskich.
Wraz z popytem i rozwojem produkcji maskotek bardzo je „usportowiono”; od kilkunastu lat maskotki są
przedstawiane, zwłaszcza w formie rysunkowej, niemal
we wszystkich dyscyplinach i konkurencjach, rozgrywanych na igrzyskach olimpijskich. A więc maskotki biegną,
skaczą, pływają, jeżdżą na łyżwach i na nartach, na rowerze. Zjawiają się podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia
igrzysk. Występują pojedynczo, w parach albo w grupie
kilku maskotek. Otaczane są sympatią przez miliony ludzi,
zwłaszcza dzieci; budzą miłe wspomnienia.
Do wyboru maskotki komitet organizacyjny każdych
igrzysk przywiązuje duże znaczenie, gdyż są one doskonałym sposobem przekazywania idei olimpijskiej, wyrażają oryginalną myśl (hasło, przesłanie), promują miasto
i kraj – organizatora igrzysk, zapewniają sukces komercyjny. Od lat siedemdziesiątych XX wieku weszły na stałe
do symboliki igrzysk olimpijskich i igrzysk paraolimpijskich, stały się ich częścią. Tak toczy się od roku 1972 historia oficjalnych maskotek olimpijskich, które obchodzą
w roku 2012 swoje 40 urodziny.
✸✸✸
Słowo „maskotka” pochodzi z języka francuskiego
„mascotte”, a właściwie z dialektu prowansalskiego od
„mascoto” (amulet, talizman) bądź „masco” (czarodziej,
czarnoksiężnik). Do powszechnego stosowania termin
ten został wprowadzony po wystawieniu 28 grudnia

W ostatnich dwudziestu latach XIX wieku operetkę
„La Mascotte” wystawiano 1700 razy, a Edmond Audran
cieszył się sławą do końca życia. Operetkę przetłumaczono na język angielski pt. „The Mascot”, wprowadzając w ten sposób do języka angielskiego termin oznaczający jakiś przedmiot, osobę lub zwierzę, przynoszące szczęście. Słowo to przeniknęło później do innych
języków i wydawnictw encyklopedycznych, jednak
najczęściej w jego francuskiej formie „mascotte”.
Współczesne hasła encyklopedyczne informują, że
maskotką określa się osobę, zwierzątko lub rzecz, stanowiącą talizman o właściwościach magicznych, mającą przynieść pomyślność, szczęście, sukces. W piśmiennictwie znajduje się sporo publikacji dotyczących tego
złożonego zjawiska, towarzyszącego człowiekowi mimo
postępu wiedzy i rozwoju cywilizacji. Maskotki są też tematem wielu anegdot.
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1880 roku w Paryżu operetki komicznej w trzech aktach
pt. „La Mascotte”, francuskiego kompozytora Edmonda
Audrana (1840-1901) do tekstu Alfreda Duru i Henri
Charles`a Chivot`a. Oto fragment z tekstu francuskiego:
Ces envoyés du paradis
Sont de Mascottes, mes amis.
Heureux celui que le ciel dote d`une Mascotte
W tłumaczeniu na język polski fragment ten brzmi:
Ci wysłannicy raju
są maskotkami, moimi przyjaciółmi,
szczęśliwy jest ten, kogo niebo obdarza maskotką.
Wielki sukces Madame Grizier-Montbazon w operetce „La Mascotte” skłonił francuskich jubilerów do wyrobu
specyficznej biżuterii – bransoletki z wisiorkiem – figurką artystki w kostiumie scenicznym. Biżuteria, która rzekomo przynosiła szczęście, miała ogromne powodzenie
i spopularyzowała słowo „mascotte”.
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MASKOTKI LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
Maskotka Igrzysk XX Olimpiady w Monachium (1972)

Pierwszą oficjalną maskotką olimpijską zatwierdzoną
przez MKOl był stylizowany pies – jamnik, którego wizerunek pojawił się na igrzyskach w Monachium w 1972 roku.
Jamniki należą do najbardziej popularnej rasy psów
w Bawarii. Obliczono, że w samym Monachium było na
początku lat siedemdziesiątych XX wieku około 35 tysięcy jamników.
Jamniki – to rasa małych psów myśliwskich z grupy
posokowców, używanych głównie do wypłaszania zwierzyny z nor bądź jako psy pokojowe. Mają długie, walcowate ciało, krótkie łapy, klinowaty, wydłużony pysk
i długie uszy. Hodowane są różne odmiany: krótkowłose,
długowłose i szorstkowłose o maści rdzawej lub czarnej.
Pomysłodawcą maskotki był Willi Daume, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Monachium,
który miał psa tej rasy w swoim domu. Wybór jamnika

na maskotkę tłumaczono tym, że psy tej rasy posiadają
cechy, które są nieodzowne u sportowców: odporność,
upór i zwinność.
Jamnik–maskotka wabił się „Waldi” i został wyprodukowany w różnych formach i rozmiarach z pluszu i plastiku. Tułów maskotki zdobiły pionowe pasy w trzech
pastelowych barwach: niebieskiej, zielonej i żółtej, przy
czym każdy z kolorów miał dwa odcienie – jaśniejszy
i ciemniejszy. Również pysk, ogon i uszy były kolorowe.
Barwy jamnika miały odzwierciedlać krajobraz Bawarii:
niebieski – błękit nieba i lustrzanych jezior, a zielony
i żółty – kolor alpejskich łąk i pól. Trzy kolory nawiązywały do trzech barw z pięciu kół olimpijskich. Barwny
„Waldi” symbolizował radość i wesołość.
Twórcą maskotki był monachijski grafik Otl Aicher,
a modelem maskotki – 84-dniowy rudy, długowłosy jamnik o dźwięcznym imieniu: „Cherie von Birkenhof”.
Maskotka zrobiła zawrotną karierę komercyjną.
Wizerunek jamnika umieszczono na afiszach, pocztówkach, koszulkach oraz w formie breloczków, wisiorków itp.
Duży popyt na maskotkę igrzysk i jej sukces finansowy przesądziły o tym, że maskotki zostały oficjalnie
zaakceptowane przez MKOl jako jeden z symboli olimpijskich na następnych igrzyskach letnich i zimowych,
a później także na igrzyskach paraolimpijskich. Wyłączne
prawo do maskotek posiada Komitet Organizacyjny
Igrzysk.

23

© International Olympic Committee

Pies jamnik „Waldi”

Bóbr „Amik”
Sportowców z 92 krajów przybyłych na Igrzyska XXI
Olimpiady w Montrealu witał bóbr „Amik”, będący oficjalną maskotką olimpijską. Roger Rousseau, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich,
tak uzasadniał ten wybór: „Bóbr jest jednym z symboli
narodowych Kanady. Sylwetka tego zwierzątka znajduje
się w herbie Montrealu, a także w herbie miasta olimpijskich regat żeglarskich – Kingston”.
Bobry żyją w zalesionych pobrzeżach wód; są niedoścignionymi budowniczymi tam i żeremi, zwanych
„górami bobrowymi”. Do budowy swych misternych,
nawodnych domków wykorzystują gałęzie i pnie drzew,
które ścinają ostrymi zębami. Dostarczały pięknego futra
i sadła, używanego jako lekarstwo w dawnych wiekach.
Obecnie bóbr jest ustawowo chronionym gryzoniem,
należącym do rodziny Castoroidea; posiada duży tułów
ze spłaszczonym ogonem, pokrytym łuskami; między
palcami ma błonę pływową.
Wyróżnia się bobra europejskiego (Castor fiber) oraz
bobra kanadyjskiego (Castor canadensis), żyjącego
w Kanadzie i Ameryce. Przed kilkudziesięciu laty bóbr
kanadyjski przyczynił się do rozwoju ekonomicznego
Kanady, gdyż handel jego futrem stanowił wówczas
ważną działalność gospodarczą Ameryki Północnej.
Bóbr związany był też blisko z kanadyjskim folklorem. „Amik” jest nazwą bobra w języku plemion in-
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Maskotka Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu (1976)

diańskich grupy etnicznej Algonkinów (Algonquin,
Algonquian), w dialekcie Ojibwa, zamieszkujących
niegdyś tereny północnej Ameryki w pobliżu rzeki
Ottawy¹. Akceptując imię „Amik” dla bobra jako maskotki, Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich uważał,
że jest ono zarówno proste, jak i łatwe do wymówienia
przez ludzi, posługujących się różnymi językami świata. Bóbr jest powszechnie uważany za wzór cierpliwości
i pracowitości.
Twórcami maskotki byli trzej plastycy kanadyjscy:
Guy St. Arnaud, Yvon Laroche i Pierre Yves Pelletier.
Amik miał ciemnobrązową barwę i był przepasany czerwonym paskiem, na którym widniał emblemat (logo)
igrzysk montrealskich. Maskotka zdobiła też afisz olimpijski.
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1.

Jest to najbardziej rozpowszechniona „rodzina językowa” wśród tubylców Kanady (około 20 plemion): Abenaki, Arapahó, Blackfoot, Cheyenne,
Delaware, Fox, Iroquois, Ojibwa, Shawnee i inne. Organizacja społeczna
tych plemion opiera się na równości, solidarności i matriarchacie.

Maskotką Igrzysk XXII Olimpiady w Moskwie był brunatny, puchaty niedźwiadek „Misza” o radosnym usposobieniu. Jego beżowy brzuszek przepasany był kolorowym paskiem, którego klamerkę stanowiło pięć kółek
olimpijskich. Swoją sylwetką przypominał atletę. Pełne
imię maskotki brzmiało: Michaił Potapycz Toptygin.
Wybór niedźwiadka na maskotkę olimpijską wiązał
się z tradycją starorosyjską; w opowieściach i legendach
ludowych często występuje motyw niedźwiedzia jako
uosobienie odwagi i siły. Niedźwiedzie były narodowym
symbolem Związku Radzieckiego.
W wyborze maskotki igrzysk uczestniczyło 40 tysięcy widzów popularnego programu radzieckiej telewizji

pt. „W świecie zwierząt”. Telewidzowie głosowali za lisem, jeleniem i innymi zwierzętami, ale największą
aprobatą cieszył się niedźwiadek, nazwany zdrobniale „Miszka”. 19 XII 1977 roku „Misza” został oficjalnie
przedstawiony jako maskotka Igrzysk XXII Olimpiady.
Twórcą sympatycznej maskotki był moskiewski artysta-plastyk Wiktor Czyżykow, ilustrator książek dla dzieci.
Zwierzęta były jego ulubionym tematem ilustracyjnym.
Zanim się Misza narodził, autor przez pół roku kreślił
setki szkiców niedźwiadka. Przed igrzyskami olimpijskimi został laureatem kilku nagród na wystawie pt. „Satyra
w walce o pokój”. Jego ilustracje w książkach dla dzieci
były eksponowane w Bolonii, Bratysławie i Helsinkach.
W latach młodości Wiktor Czyżykow grał w koszykówkę, a także uprawiał narciarstwo.
Miś został wykonany z pluszu, plastiku, gumy, porcelany, szkła, drewna oraz z metalu – w formie breloczków,
broszek, wisiorków. Za naciśnięciem pluszowa maskotka
wydawała dźwięczne zdanie: „Życzę sukcesu”. Misza wystąpił także w filmie animowanym i widniał na znaczkach
pocztowych, kasowanych specjalnym stemplem igrzysk
oraz na produktach handlowych.
Młodzież jednego z sektorów na trybunie stadionu,
ubrana w różnokolorowe stroje, utworzyła podczas ceremonii otwarcia Igrzysk XXII Olimpiady ogromny wizerunek
maskotki na zielonym tle.
Podczas zamknięcia Igrzysk XXII Olimpiady żegnał
zawodników i widzów „Miszka”, a obok niego stał, zapraszając na kolejne Igrzyska XXIII Olimpiady w Los Angeles
– „Sam” – orzeł amerykański.
W mieście regat żeglarskich w Tallinie królowała obok
Miszy nieoficjalna maskotka – mała, sympatyczna foczka
„Wigri”, ciesząca się również wielkim powodzeniem.

MASKOTKI LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
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Niedźwiadek „Misza”
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Maskotka Igrzysk XXII Olimpiady w Moskwie (1980)

Orzeł amerykański „Sam”
Na Igrzyska XXIII Olimpiady w Los Angeles zapraszał
zawodników i widzów orzeł-bielik amerykański (zool.
Haliaeetus leucocephalus), ptak drapieżny, długości
około 1 metra, o brązowo-płowym upierzeniu i białym
ogonie.
Twórcą maskotki był Robert Moore, a wykonawcą
Studio Walt Disney Productions. Artysta wykreował orła
– godło narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki na
oficjalną maskotkę igrzysk, wykorzystując imię oraz cechy charakterystyczne „Wuja Sama” (Uncle Sam) – uosobienie patriotyzmu i symbol narodowy USA.
Orzeł „Sam” był elegancki jak Uncle Sam. Na głowie
miał cylinder Wuja Sama w biało-czerwone pasy z niebieskim otokiem, na którym widniało pięć kół olimpijskich. Ubrany był w brązowy strój, spod którego
wychylał się biały ogon. Szyję zdobiła duża muszka,
również w biało-czerwone prążki.
Orzeł „Sam” był radosną imitacją najpotężniejszego
z ptaków drapieżnych. Maskotka symbolizowała nieustępliwość, waleczność, pewność siebie i odwagę.
Przedstawiano go najczęściej z wysoko uniesioną pochodnią olimpijską bądź stojącego na najwyższym podium zwycięzców olimpijskich z flagą USA i napisem
na tużurku: „Go for the Gold”; hasło to miało inspirować
zawodników amerykańskich do walki sportowej o złote medale olimpijskie. Widocznie zachęta maskotki odniosła skutek, bo Amerykanie zdobyli aż 174 medale na
Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, w tym 83 złote.
Przyczynił się jednak do tego również bojkot krajów socjalistycznych, zwłaszcza ZSRR.
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Maskotka Igrzysk XXIII Olimpiady w Los Angeles (1984)

„Żywy Sam” jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk pojawiał się na trasie sztafety ognia olimpijskiego, przemierzającej wzdłuż i wszerz Stany Zjednoczone Ameryki;
również w czasie igrzysk duży „Sam” spacerował po wiosce olimpijskiej i obiektach sportowych; olimpijczycy
chętnie się fotografowali z dużą maskotką igrzysk.
Orzeł „Sam” okazał się również ptakiem znoszącym
„złote jajka”. Za 10 milionów „orłów – maskotek” uzyskano 200 milionów dolarów.

Komitet Organizacyjny Igrzysk XXIV Olimpiady szczególnie mocno zaangażował się w symbolikę międzynarodowego zbliżenia, czerpaną z tradycji koreańskiej,
słabo znanej w Europie. Zarówno maskotka, jak i logo
stanowiły dobrze przemyślane elementy symboliki.
Maskotką igrzysk był młody, budzący zaufanie tygrysek – symbol odwagi, siły i waleczności. Tygrys azjatycki (zool. Panthera tigris) jest drapieżnikiem z rodziny kotów (długości do 3 m) o maści żółtawordzawej
w czarne pręgi. Zwierzę to występuje w wielu koreańskich
legendach, jednak nie jako drapieżne zwierzę, ale przyjaciel ludzi. I taki właśnie był „Hodori”. Miał ponadto pomóc Koreańczykom w zdobywaniu laurów olimpijskich.
Reprezentanci Korei mieli wygrywać w sposób, jaki charakteryzuje dzikie koty: cicho, szybko i nieustępliwie.

Maskotkę nazwano „Hodori”, co w języku koreańskim znaczy „mały tygrys”: (ho-tygrys; dori – popularne
zdrobnienie imion męskich). Imię maskotki zostało wybrane z 2295 propozycji, jakie napłynęły do Komitetu
Organizacyjnego Igrzysk. Rysunek maskotki został wykreowany przez Kima Hyuna. Radosny koreański tygrysek o łagodnym i serdecznym usposobieniu, symbolizował przyjaźń i zabawę.
„Hodori” miał zawieszoną na szyi wstążkę z pięcioma
kołami olimpijskimi, a na głowie mały okrągły kapelusz
z długim sznurkiem, przymocowanym pośrodku, zwany
„Sang-mo”– znany z tradycji koreańskiego teatru ludowego „kwanno”. Tancerz w takim właśnie kapeluszu wbiega
na zakończenie przedstawienia i kręcąc głową wykonuje
zamaszyste wirowanie sznura, którym „zagarnia”, niczym
lassem, aktorów, muzyków i publiczność do wspólnej
zabawy. „Hodori” przenosił ten symboliczny gest o uniwersalnym znaczeniu na międzynarodową społeczność
olimpijską, co oznaczało „cieszmy się wspólną zabawą,
cieszmy się razem igrzyskami”. Sang-mo symbolizował
również miasto igrzysk. Zwisający sznurek ze środka kapelusza tygryska, przy ruchu głową tworzył znak litery
„S” – jak „Seul”.
„Hodori” był wszędzie – na wszystkich produktach, pamiątkach i środkach lokomocji; był na stadionie olimpijskim
podczas ceremonii otwarcia igrzysk, w wiosce olimpijskiej
i w czasie rywalizacji zawodników na obiektach sportowych. Wykreowany w postaci olimpijczyka we wszystkich
dyscyplinach sportowych, widniejących w programie
igrzysk, stanowił swoisty logogram na obiektach i urządzeniach sportowych. Obok tygryska „Hodori” nieoficjalnie pojawiała się tygrysiczka „Hosuni”.
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Tygrys „Hodori”
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Maskotka Igrzysk XXIV Olimpiady w Seulu (1988)

Pies „Cobi”
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Maskotka Igrzysk XXV Olimpiady w Barcelonie (1992)

Barcelona – stolica Katalonii słynie z wzornictwa i sztuki awangardowej oraz takich artystów, jak Salvadore Dali,
Joan Miró, Pablo Picasso, Antonio Tάpies. Uwidoczniło się to
również w formie i wystroju obiektów olimpijskich, w publikacjach Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich,
w licznych przedmiotach użytkowych i pamiątkach, jak
również w projekcie maskotki olimpijskiej.
Na maskotkę Igrzysk XXV Olimpiady został wybrany kubistyczny owczarek nazwany „Cobi”, co stanowiło
skrót od hiszpańskiej nazwy Komitetu Organizacyjnego
w Barcelonie – Comite Organizador Olimpico Barcelona
(COOB). Autorem maskotki był kataloński plastyk Javier
Mariscal, znany projektant sztuki użytkowej (mebli, wzorów, tkanin, itp.), nagrodzony licznymi medalami i wyróżnieniami. Wizja artysty z trudem torowała sobie drogę do publicznej akceptacji maskotki. Mariscal miał tyle
samo zwolenników, co krytyków.
Zgeometryzowany rysunek awangardowego „Cobi”
przedstawiał postać trudną do rozpoznania, ale wyglą-

dem przypominającą psa, a właściwie szczeniaka. Miał
nieco wykrzywiony w bok pyszczek, z charakterystycznym grymasem oraz sterczące uszy. Pozbawiona szyi
głowa stykała się z szerokim i krótkim tułowiem. Ręce
i nogi tego dziwacznego psa były dziecięce. W całości
wyglądał przyjaźnie, choć śmiesznie.
Niewątpliwie „Cobi” był zjawiskiem innowacyjnym,
przełamującym tradycyjny sposób przedstawiania
zwierząt. Właśnie dlatego stał się obiektem prasowej
nagonki, ponieważ za bardzo przypominał kubizm.
Wielu ilustratorów pokpiwało sobie z „Cobiego”, karykaturując go. Jednak Javiera Mariscala opinia ta wcale
nie peszyła. Przeciwnie, rysował on swe „psie dziecko”
w różnych pozach i dyscyplinach sportowych, ożywiając „Cobiego” tak dalece, że pojawiał się w odpowiednim stroju sportowym jako biegacz, pływak, koszykarz,
szermierz, żeglarz bądź „Cobi” z pochodnią olimpijską
itp. Dzięki wszechstronnym umiejętnościom sportowym maskotka została zaadaptowana przez wytwórców licznych pamiątek olimpijskich. „Cobi” zdobił tysiące koszulek, czapeczek, toreb, breloczków, nalepek
oraz innych akcesoriów reklamujących barcelońskie
igrzyska. Sklepy Barcelony i innych miast hiszpańskich
jeszcze na długo przed igrzyskami masowo sprzedawały pamiątki z wizerunkiem „Cobiego”.
Ostatecznie maskotka podbiła serca widzów i sportowców, a kiedy „Wielki Cobi”, wykonany z nadmuchanego plastiku wyłonił się z portowego basenu Barcelony,
polubili go również wszyscy Katalończycy.
Javier Mariscal był również projektantem pierwszej maskotki, jaka pojawiła się na Paraolimpiadzie w Barcelonie
w 1992 roku. Maskotką tą była„Petra”, pozbawiona ramion,
pełna energii, uśmiechnięta dziewczynka.

„Maskotką Stulecia Igrzysk Olimpijskich” w Atlancie
była abstrakcyjna figurka o wyglądzie kreskówki z filmu rysunkowego dla dzieci – „cartoon”. Była to pierwsza
komputerowo opracowana maskotka, którą zaprojektował John Ryan. Ponieważ maskotkę trudno było roz-

poznać, określano ją początkowo zwrotem „Whatizit”,
co było zniekształconym w języku angielskim pytaniem
„What is it”?” (Co to jest?).
Amorficzna postać maskotki została pokazana podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk XXV Olimpiady
w Barcelonie (1992). Budziła już wówczas pewne kontrowersje i krytykę mediów.
Później zmieniono jej wygląd i imię na „Izzy” (zbitka
słowna od Whatizit). Wyselekcjonowana 32-osobowa
grupa, tzw. Rada Doradcza Dzieci z Atlanty, w wieku
7-12 lat, wybrała imię „Izzy” dla maskotki z 3300 różnych
propozycji, jakie napłynęły od dzieci z całych Stanów
Zjednoczonych Ameryki. Wybór imienia uzasadniono
tym, że „Izzy” – brzmi dumnie, jak zwycięzca.
„Izzy” była śmieszną trochę niezdarną figurką nastolatki, która żyła w świecie fantastyki – we wnętrzu płomienia olimpijskiego. Dlatego maskotka występowała
na rysunkach najczęściej ze zniczem olimpijskim w dłoni, który emitował różnokolorowe gwiazdki.
Studio Animacji Filmowej Roman Inc. wyprodukowało całą serię krótkometrażowych filmów telewizyjnych,
których bohaterką była maskotka „Izzy”.
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Figurka abstrakcyjna „Izzy”
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Maskotka Igrzysk XXVI Olimpiady w Atlancie (1996)
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Dziobak „Syd”, kolczatka „Millie”, zimorodek „Olly”
Komitet Organizacyjny Igrzysk XXVII Olimpiady
w Sydney (2000) wybrał na oficjalne maskotki trzy rodzime zwierzęta, żyjące wyłącznie w Australii i na wyspie
Tasmanii: dziobaka, kolczatkę i zimorodka. Nie było wśród
nich kangura, który według tubylców – Aborygenów
był ich duchowym praprzodkiem i opiekunem. Dzisiejsi
Australijczycy uważają kangura za symbol całego kontynentu.
Trzy wybrane maskotki – to okazy rzadkich i chronionych w Australii zwierząt, które symbolizowały środowisko naturalne, w którym żyją: dziobak – wodę, kolczatka
– ziemię, zimorodek – powietrze.
Dziobak (zool. Ornithorhynchus anatinus) – to ssak wodny z rzędu stekowców (długość około 60 cm); jego szczęki są
zakończone rogowym płaskim dziobem, jak u kaczki.
Kolczatka (zool. Tachyglossus aculeatus) należy do
rodziny naziemnych stekowców (długość około 70-80
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Maskotki Igrzysk XXVII Olimpiady w Sydney (2000)
cm); na grzbiecie posiada liczne kolce, a pysk ma wyciągnięty w ryj. Jest mrówkojadem i mieszka w norach.
Kukabura należy do rodziny ptaków chronionych z rodziny kraskowatych; w języku tubylców nosi nazwę „kookabura”. Jest ptakiem lądowym, mieszkającym na drzewach
(długość od 28 do 42 cm), który wydaje piskliwy dźwięk,
zbliżony do ostrego pisku, często podobny do ludzkiego
śmiechu. Jego upierzenie jest jasne, środkiem grzbietu lazurowy, od spodu rdzawy. Ma dużą głowę z grzebieniem
oraz krótki sztyletowaty dziób. Nogi ma krótkie o czterech
palcach oraz krótki szeroki ogon. Chociaż kukabura jest bliskim kuzynem zimorodka, raczej nie można spotkać ich nad
wodą, a w różnych innych miejscach, od wilgotnych lasów
do suchych sawann. Jest mięsożerny, żywi się owadami, myszami, wężami, małymi gadami, a nawet pisklętami innych
ptaków. Chętnie także skorzystają z surowych lub ugotowanych mięsnych kąsków pozostawionych przez ludzi.
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Projektodawcą maskotek był artysta-plastyk Matthew
Hatton, mieszkaniec Sydney, który zachowując cechy
naturalne zwierząt piękniej je ubarwił, aniżeli natura.
Maskotki wykonane zostały z pluszu. Te sympatyczne
stworki przypominały polskim sportowcom zwierzątka
z dziecięcego programu telewizyjnego „Ulica Sezamkowa”. Maskotki olimpijskie: „Syd”, „Millie” i „Olly” stanowiły również świetny towar handlowy.

31

Wszystkie trzy maskotki otrzymały imiona symbolizujące Igrzyska XXVII Olimpiady w Sydney i prezentujące
wartościowe cechy.
Dziobak, który otrzymał imię „Syd” (skrót od Sydney)
symbolizował środowisko oraz cechy przywódcze
Australijczyków – energię i wigor; kolczatka „Millie” (od
Millenium) symbolizowała nowe tysiąclecie oraz aktywność i twórcze idee, a zimorodek „Olly” (od Olympic
Games) symbolizował ducha olimpijskiego i szczodrość.

Lalki „Atena” i „Apollo”
Oficjalnymi maskotkami Igrzysk XXVIII Olimpiady
w Atenach w 2004 roku były dwie lalki greckie, symbolizujące postacie mitologicznych bogów greckich: Atenę
(Athenà), boginię mądrości i patronkę Aten oraz Apolla
(Phèvos), boga światła i muzyki.
26 lutego 2001 roku Komitet Organizacyjny Igrzysk
w Atenach (ATHOC) ogłosił konkurs na maskotkę olimpijską. Wpłynęło 196 różnych wzorów i propozycji
– z biur projektowych i od indywidualnych artystów
z całego świata. Do finału zakwalifikowano 127 propozycji. 26 października 2001 roku Komisja Oceny ogłosiła,
że zwyciężył projekt greckiego artysty-plastyka Spyrosa
Gogosa, w wykonaniu biura wzorcowego „Paragraph
Design” L.T.D.
Na dwa lata przed igrzyskami organizatorzy zaprezentowali projekty oficjalnych maskotek olimpijskich,
wzorowanych na starożytnych terakotowych figurkach lalek, znajdujących się w Narodowym Muzeum
Archeologicznym w Atenach.
Lalki są najstarszymi i najbardziej ulubionymi zabawkami dzieci, zwłaszcza dziewczynek. W „złotym wieku”
kultury greckiej lalka wykształciła się z wcześniejszych
figurek bożków i symboli płodności. Najstarsze greckie
lalki datowane są na VIII-VII wiek p.n.e. Wykonywano je
z ceramiki, terakoty, drewna czy tkaniny; starożytne greckie lalki stały się inspiracją do wyboru Ateny i Apolla na
maskotki Igrzysk XXVIII Olimpiady. Maskotki zostały wykonane z ceramiki lub kolorowego pluszu: Atena – z pluszu pomarańczowego, a Apollo z pluszu niebieskiego.
Bogowie starożytnej Grecji byli utożsamiani z podstawowymi wartościami nowożytnego ruchu olimpijskiego, takimi jak dziedzictwo, braterstwo, równość
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Maskotki Igrzysk XXVIII Olimpiady w Atenach (2004)

i szlachetna rywalizacja. Maskotki olimpijskie: „Atena”
i „Apollo” miały stanowić pomost między dziejami starożytnej Hellady, a czasami nowożytnymi, między antycznymi igrzyskami w Olimpii, a igrzyskami ery nowożytnej. Obydwie maskotki stanowiły bliźniacze rodzeństwo i miały w ten sposób symbolizować „więź rodziny
olimpijskiej”.
W starożytnych Atenach największym świętem sportowym były „Panatenaje”, poświęcone Atenie, które rozgrywano od 566 roku p.n.e. Na stadionie zbudowanym
na miejscu dawnego stadionu panatenajskiego, przeprowadzono Igrzyska I Olimpiady w 1896 roku. Ośrodkiem
kultu Apollona – ich mitologicznego założyciela były
Delfy, gdzie od roku 586 p.n.e. organizowano „igrzyska
pytyjskie” (nazwa pochodzi od wyroczni „Pytii”); igrzyska
w Delfach obejmowały agony sportowe i muzyczne, którym patronował Apollo, z przydomkiem „Pytyjski”.

Pięć maskotek w kolorach pięciu kół olimpijskich towarzyszyło Igrzyskom XXIX Olimpiady w Pekinie w 2008
roku. Były to stylizowane lalki, podobne do siebie z wyglądu, ale różniące się charakterystycznym elementem
i wzorem na głowie, symbolizującym gatunek i naturę:
wodę, las, ogień, ziemię i niebo. Nawiązywały do genezy chińskiego folkloru, słynącego z bogatej sztuki ornamentu i zdobnictwa. Twórcą maskotek był artysta Han
Meilin. Maskotki wyprodukowała z kolorowego pluszu
firma „Shanghai Haixin Toys”.
O miano oficjalnej maskotki igrzysk ubiegało się
662 projektantów. Propozycje napływały z różnych regionów Chin i dotyczyły głównie zwierząt; zachodnia
chińska prowincja Qinghai lobbowała za zagrożoną
wyginięciem antylopą tybetańską; prowincja Fujian
proponowała chińskiego tygrysa; Gansu fascynował
mityczny smok, a Jiangsu promowało legendarnego
Króla Małp.
Chińskie maskotki zostały po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane w piątek 11 listopada 2005 roku
w Pekinie; wydarzeniu towarzyszyło duże zainteresowanie i medialny rozgłos. Prezentacja związana była
z rozpoczęciem odliczania czasu przed otwarciem
Igrzysk XXIX Olimpiady w dniu 8 sierpnia 2008 roku,
o godzinie ósmej wieczorem. Od 12 listopada 2005 roku
do ceremonii otwarcia igrzysk pozostało 1000 dni.
Maskotki były specjalnym podarunkiem Pekinu dla
świata i całego ruchu olimpijskiego; wyrażały one życzenia „pokoju, przyjaźni, dobrobytu i harmonii” – powiedział podczas prezentacji Lin Qi, przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego Igrzysk (BOCOG). Podczas
uroczystej gali maskotki dużych rozmiarów towarzyszyły występującym na scenie artystom.
Prezydent MKOl – Jacques Rogge przesłał do
Komitetu Organizacyjnego Igrzysk list gratulacyjny,
w którym napisał, że … „Chiny powinny czuć się szczęśliwe, mając tak wiele zwierząt, reprezentujących ducha
olimpijskiego. Wszystkie mi się podobają i wierzę, że ta
mała grupa przyjaciół stanie się niezwykle popularna
i pomoże przekazać olimpijskie przesłanie całemu światu. Jestem również pewien, że maskotki poruszą także
serca ludzi na całym świecie”.
Maskotki reprezentowały wielowiekową i wieloetniczną kulturę Chin; wyrażały charakterystyczne cechy
narodowe oraz tradycyjną filozofię harmonijnego współżycia ludzi z naturą. Liczba i barwy pięciu maskotek wiązały się z pięcioma kołami olimpijskimi oraz symbolizowały pięć sił i żywiołów natury: wodę, las, ogień, ziemię
i niebo, uważanych przez starożytnych Chińczyków za
genezę pochodzenia świata.
W celu spopularyzowania maskotek nakręcono
w Chinach serię telewizyjnych kreskówek. Emisję serialu
w ilości 55 odcinków rozpoczęto w drugiej połowie 2007
roku. Zgodnie ze scenariuszem maskotki ilustrowały
w poszczególnych odcinkach stuletnią historię nowożytnego ruchu olimpijskiego.
Dyrektor marketingu Komitetu Organizacyjnego
Igrzysk Lai Ming oznajmił, że dochód ze sprzedaży maskotek oraz gadżetów z logo igrzysk przekroczył 300 milionów dolarów i był wyższy aniżeli w Atenach.

MASKOTKI LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

Stylizowane lalki: ryba „Beibei”, panda „Jingjing”,
ogień olimpijski „Huanhuan”,
antylopa tybetańska „Yingying” i jaskółka „Nini”
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Maskotki Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie (2008)

© International Olympic Committee

MASKOTKI OLIMPIJSKIE
34

Beibei

Cztery z maskotek reprezentowały najbardziej popularne i charakterystyczne zwierzęta Chin: rybę, pandę,
antylopę tybetańską i jaskółkę; piąta maskotka symbolizowała ogień olimpijski, a równocześnie Ducha olimpijskiego. Ich imiona brzmiały:
„Beibei” (ryba); „Jingjing” (panda); „Huanhuan” (ogień
olimpijski); „Yingying” (antylopa tybetańska) i „Nini” (jaskółka). Imię każdej z maskotek składało się z dwóch jednakowych (powtórzonych) sylab, odźwierciedlających
tradycyjny sposób wyrażania w Chinach zadowolenia.
Maskotki bowiem swoją ekspresją symbolizowały radość
i zabawę małych, rozbawionych dzieci. Wspólnie, cała piątka maskotek olimpijskich nosiła dźwięczną nazwę „Fuwa”,
co w języku chińskim oznaczało – „Szczęśliwe dzieci”. Pięć
imion pochodziło z chińskiej frazy: „Bei jing huan ying ni”
i oznaczało „Witajcie w Pekinie”. Na brzuszkach maskotek
widniało wyhaftowane logo igrzysk, pod którym znajdował się napis: Beijing 2008 i pięć kół olimpijskich.
Niebiesko-biała maskotka o imieniu „Beibei” była
rybą, reprezentującą rzeki, jeziora i morze chińskie; niosła ze sobą błogosławieństwo, pomyślność i dobrobyt.
Faliste wzory na jej głowie zaczerpnięto ze starych chiń-

Jingjing

Huanhuan

skich malowideł. „Beibei” była ostoją łagodności i czystości, opiekunką sportów wodnych i reprezentowała niebieskie koło olimpijskie.
Biało-czarno-zielona maskotka o imieniu „Jingjing”
była pandą, symbolizującą chińskie lasy i przyrodę. Niosła
ze sobą uśmiech, szczęście i radość. Symbolizowała potrzebę życia człowieka w zgodzie z naturą i ochronę
dóbr przyrody dla przyszłych pokoleń. Wizerunek kwiatów lotosu na jej głowie został zaczerpnięty z wzorów,
widniejących na porcelanie chińskiej z czasów dynastii
Song. „Jingjing” charakteryzowała siłę fizyczną; reprezentowała czarne koło olimpijskie.
Czerwono-biała maskotka o imieniu „Huanhuan”
stanowiła centralną postać wszystkich „Fuwa”. Symbolizowała ogień olimpijski oraz przyjazne powitanie
i ciepłe przyjęcie ze strony gospodarza igrzysk – Pekinu.
Płomienne wzory na głowie maskotki były inspirowane
malowidłami Dunhuang. Maskotka „Huanhuan” patronowała grom w piłkę; reprezentowała czerwone koło
olimpijskie.
Żółto-beżowo-zielona maskotka o imieniu
„Yingying” była szybką i zwinną tybetańską antylopą,

poruszającą się z gracją i wdziękiem. Antylopy tybetańskie należały do pierwszych zwierząt objętych
prawną ochroną. Maskotka symbolizowała rozległość
chińskiego krajobrazu, harmonię i naturę. Niosła ze
sobą przesłanie zdrowia i siły, płynących ze współistnienia w zgodzie z naturą. Ozdoby dekoracyjne
na głowie maskotki nawiązywały do tradycyjnych
elementów kultury Tybetu i tradycji Sinkiang – z zachodnich części Chin. „Yingying” ze względu na swoją
wszechstronną sprawność nawiązywała do konkurencji lekkoatletycznych; reprezentowała żółte koło olimpijskie.

Zielono-złota maskotka o imieniu „Nini” była jaskółką.
Jej skrzydła symbolizowały nieskończoność i przestrzeń.
Niosła ze sobą życzenia pomyślności i powodzenia w życiu.
Nazwa jaskółki w chińskim języku brzmi „yan”, a „Yanjing” –
to dawna nazwa Pekinu. „Nini” stanowiła wśród „Fuwa” niewinne i pełne radości stworzenie. Maskotka patronowała
gimnastyce; reprezentowała zielone koło olimpijskie.
Starożytną kulturę Chin cechowała tradycja dobrych
życzeń, wyrażonych poprzez znaki i symbole. „Fuwa”
symbolizowały tę tradycję doskonale poprzez swoje
symbole. „Fuwa” odzwierciedlała hasło Igrzysk w Pekinie:
„Jeden świat – jedno marzenie”.
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Maskotka Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie (2012)
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„Wenlock”

Wenlock

Mandeville
(Igrzyska Paraolimpijskie)

19 maja 2010 roku, podczas wieczornego programu
„The One Show”, nadawanego w programie telewizji BBC
zostały oficjalnie przedstawione dwie futurystyczne maskotki Igrzysk XXX Olimpiady („Wenlock”) oraz Igrzysk
Paraolimpijskich („Mandeville”) w Londynie w 2012 roku.
Organizatorzy igrzysk w Londynie prezentują zazwyczaj
obydwie maskotki razem.
Maskotkami są dwie stalowe jednookie figurki:
„Wenlock” i jego kuzynka „Mandeville”, których imiona
mają brytyjskie podłoże historyczne. Przybliżają początki ruchu olimpijskiego oraz narodziny igrzysk paraolimpijskich. Projektantem maskotek był Michael Morpurgo,
a ich wykonawcą Studio Graficzne w Londynie.
Maskotki mają wygląd niczym z filmów science fiction. To zasługa połączenia opływowych kształtów
z efektownymi „wstawkami”. Stalowy kształt maskotek nie był przypadkowy, powstały bowiem z kropelek
stopu stali, użytej do budowy stadionu olimpijskiego.

Okrągły kształt głowy „Wenlocka” reprezentuje trzy olimpijskie medale: złoty, srebrny i brązowy; na czubku głowy widnieje trójkątne światełko, inspirowane światłami
londyńskich taksówek. „Mandeville” posiada aerodynamiczny kształt głowy, niczym kask kolarski, również
ze światełkami. „Twarze” maskotek stanowią kamery video, rejestrujące ważniejsze wydarzenia na igrzyskach
olimpijskich. Kamery są zaopatrzone w oko-obiektyw
i przypominają kształtem stadion olimpijski w Londynie.
„Wenlock” ma na przegubach rąk bransoletki symbolizujące kółka olimpijskie: niebieskie, czarne i czerwone – na
lewym przedramieniu, a żółte i zielone – na prawym;
„Mandeville” ma na przegubie prawej ręki stoper do
mierzenia wyników i rekordów na igrzyskach. Obydwie
maskotki zaopatrzone są w logo igrzysk.
Imię „Wenlock” nadano maskotce na cześć wioski
Much Wenlock w Shropshire w Anglii, w której w roku
1849 zostały zainicjowane przez lekarza i pedagoga dra
Williama Penney Brookesa (1809-1895) lokalne igrzyska pod nazwą „Much Wenlock Olympian Games”, których zadaniem było wszechstronne wychowanie fizyczne młodzieży oraz wzbogacenie życia kulturalnego tej
wsi. W październiku 1850 roku William Penny Brookes
założył również w Much Wenlock Stowarzyszenie
Olimpijskie (Much Wenlock Olympian Society), które
patronowało igrzyskom oraz popularyzowało moralne wartości sportu w nawiązaniu do antycznej Grecji.
Podczas otwarcia igrzysk niesiono flagę z napisem
greckim, a zwycięzcy otrzymywali wieńce oliwne
i medale w kształcie krzyża maltańskiego. Każdy medal miał wizerunek bogini zwycięstwa Nike z cytatem
Pindara: „Nagroda za pełne chwały zwycięstwo”. W zawodach brali udział mieszkańcy Much Wenlock i okolic

niej, z okazji Igrzysk XIV Olimpiady w Londynie (1948),
neurochirurg szpitala Ludwig Guttmann zorganizował
w Stoke Mandeville pierwsze nieformalne igrzyska
pod nazwą: „Międzynarodowe Igrzyska dla Osób na
Wózkach” (International Wheelchair Games). Zawody
okazały się skuteczne zarówno w rehabilitacji motorycznej, jak i psychicznej, podnosząc u ludzi niepełnosprawnych pewność siebie i zmniejszając poczucie izolacji społecznej. W następnych latach włączono do rozgrywek kręgle, lekkoatletykę, łucznictwo, szermierkę i tenis stołowy.
W roku 1952 zorganizowano pierwsze „Międzynarodowe
Igrzyska Stoke Mandeville dla inwalidów – paraplegików”, które rozgrywano następnie corocznie. Odbywały
się one pod egidą „Międzynarodowej Federacji Igrzysk
Stoke Mandeville” (International Stoke Mandeville
Games Federation, ISMGF).
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie Inwalidów odbyły się
w Rzymie w 1960 roku (bezpośrednio po Igrzyskach
XVII Olimpiady), pod patronatem Międzynarodowej
Organizacji Sportu Inwalidów (International Sport
Organisation for the Disabled, ISOD) i MKOl. Uczestników
przyjął na audiencji papież Jan XXIII, który powiedział do Ludwiga Guttmanna sławne zdanie: „Jest Pan
Coubertin’em Igrzysk Paraolimpijskich”.
Tak została zapoczątkowana tradycja Olimpiad dla
Osób Niepełnosprawnych, których nazwę zmieniono
w 1984 roku na „Paraolimpiada”, a później na „Igrzyska
Paraolimpijskie”.
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(m.in. Birmingham). Program igrzysk był stale wzbogacany; obejmował kilka konkurencji lekkoatletycznych
(w tym pięciobój), wyścigi w workach, gry w football
i w krykieta, turniej rycerski. W roku 1859 William Penney
Brookes wprowadził do igrzysk również konkurs w poezji i eseistyce. Utrzymywał on ścisły kontakt z organizatorami „Olimpiów”, igrzysk ogólnogreckich w Atenach
w latach 1859, 1870, 1875 i 1889. W roku 1865 lokalne Stowarzyszenie Olimpijskie w Much Wenlock przekształciło się w Narodowe Stowarzyszenie Olimpijskie
(National Olympian Society), pod którego egidą organizowano zawody w Londynie (1866), Birmingham
(1867), Shrewsbury (1877) i Hadley (1883). Wywodziła
się z nich tradycja Igrzysk Imperium Brytyjskiego, które po drugiej wojnie światowej przemianowano na
Igrzyska Commonwealthu.
W październiku 1890 roku igrzyska w Much Wenlock
oglądał Pierre de Coubertin, które 25 XII 1890 roku opisał
w artykule pt.„Les Jeux Olympiques à Much Wenlock. Une
page de l` histoire de l` athlétisme”, na łamach pisma „La
Revue Athlétique (nr 12, s. 705-713). Powszechnie uważa
się, że wizyta ta zainspirowała Pierre´a de Coubertin do
zorganizowania igrzysk olimpijskich ery nowożytnej.
Imię drugiej maskotki „Mandeville” pochodzi od nazwy miasta Stoke Mandeville w Buckinghamshire, gdzie
narodziła się idea igrzysk paraolimpijskich. W roku 1944
zostało założone w tamtejszym szpitalu „Narodowe
Centrum Uszkodzeń Kręgosłupa”, a w cztery lata póź-
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MASKOTKI ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH
Maskotka XII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Innsbrucku (1976)

znajdował się na różnych przedmiotach pamiątkowych
z igrzysk w Innsbrucku. Olimpijskie bałwanki–maskotki
przebywały na wszystkich obiektach sportowych.
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Pierwsza oficjalna maskotka pojawiła się na XII
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku w 1976
roku. Był to bałwanek (po niemiecku Schneemann)
o imieniu „Mandele”; stąd pojawiało się często określenie: „Schneemandl”. Projektantem maskotki był austriacki artysta-plastyk Walter Poetsch. Maskotka została
wykonana z białego plastiku; bezpośrednio do głowy
bałwanka przylegały dłonie i stopy.
Bałwanek miał czerwony nos, w kształcie marchewki,
duże czarne oczy, a na głowie czerwony tyrolski kapelusz z białym sznurkiem i do tego uśmiechał się radośnie „od ucha do ucha”. Postać bałwanka reprezentowała:
śnieg i zimę, rozśpiewany i roztańczony Tyrol oraz słynną
tyrolską gościnność.
Specjalnie dla kolekcjonerów wyprodukowano drugą
wersję maskotki – pluszowego bałwanka, który cieszył się
szczególną popularnością u dzieci. Wizerunek maskotki
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Bałwanek „Mandele”

Szop pracz „Roni”
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Maskotka XIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Lake Placid (1980)

Maskotką XIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lake
Placid był nadrzewny ssak drapieżny szop pracz (zool.
Procyon lotor), o nazwie angielskiej „racoon”, któremu nadano imię „Roni”. Zwierzę to (o długości około 65-80 cm)
posiada cenne futro barwy żółtawo-brązowawo-siwej oraz
charakterystyczny długi, pręgowany ogon (długości 25 cm).
Z tego względu szop bywa hodowany przez człowieka na
fermach. Zwierzę łatwo się oswaja z człowiekiem.
Wybór szopa na maskotkę igrzysk był niezwykle trafny. Uważano bowiem, że charakterystyczne czarne pasy
na pysku szopa oraz duże, wypukłe oczy, przypominają
gogle, noszone przez narciarzy. Toteż „Roniego” przedstawiano najczęściej jako narciarza w stroju sportowym
i ze sprzętem narciarskim. Na torsie maskotki widniał
emblemat XIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lake
Placid.

Szopy stanowią symbol amerykańskiego sukcesu.
Żyją głównie w lasach i nad rzekami, ale potrafią przystosować się do różnych warunków bytowych. Żywią się
zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym, ale pokarm ten przed zjedzeniem opłukują w wodzie. Przy tym
poruszają łapkami tak, że wygląda jakby coś prały. Stąd
przydomek „pracz”, jako drugi człon jego nazwy.
Stylizowany rysunek szopa pracza został wybrany na
maskotkę olimpijską spośród 500 projektów, nadesłanych na konkurs rozpisany przez Komitet Organizacyjny
Igrzysk. Zwycięzcą konkursu został artysta Donald Moss,
a wykonawcą firma „Capital Sports”. Modelem dla maskotki był żywy szop „Rocky” z Lake Placid, który jednak
nie doczekał igrzysk.
W konkursie na imię maskotki zwyciężył 12-letni chłopiec o polskim nazwisku: Tom Golonka z Guilderland,
w stanie Nowy Jork, który sympatycznego szopa pracza
nazwał „Roni”. Była to skrócona forma nazwy szopa, używana przez Indian z plemienia Irokezów, którzy zamieszkiwali te tereny przed przybyciem białych osadników.
Tom przeczytał wiele książek na temat życia plemion
indiańskich, a wśród nich „Kulturę Irokezów” pióra Judith
Drumm, zanim z wielu określeń w języku irokua-kaddo,
takich jak Oniente Ati-Ron i Niwa-a Ati-Ron, jak Irokezi
nazywali szopa śnieżnego i małego szopa, wymyślił imię
„Roni”.
Jeszcze na długo przed otwarciem XIII Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Lake Placid maskotka szopa pracza witała telewidzów popularnej audycji koncernu ABC
„Dzień dobry Ameryko” oraz gości zwiedzających targi
stanowe w Syrakuzach.
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Maskotką XIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie był młody wilk górski o porozumiewawczym
spojrzeniu i uśmiechu, którego wykreował słoweński
artysta Jože Trebec z Kranj nad Sawą. Wilczek został wybrany na maskotkę olimpijską przez czytelników kilku
popularnych gazet jugosłowiańskich, konkurując z innymi finalistami konkursu: śnieżynką, barankiem, jeżem,
kozicą górską i wiewiórką. O wyborze tego zwierzątka na
maskotkę olimpijską zdecydowały jego cechy: odwaga
i siła, które są potrzebne zawodnikom w walce o medale
olimpijskie. Imię nadane maskotce: „Vučko” wywodziło
się z serbsko-chorwackiego określenia wilka (vuk).
„Vučko” należał pod względem artystycznym do najbardziej wyrazistych i udanych maskotek olimpijskich.
Od początku budził sympatię, gdyż przypominał śmieszne i ulubione postacie z Disneylandu. „Vučko” był bohaterem tysięcy artykułów prasowych, reportaży radiowych i transmisji telewizyjnych. Na rysunkach pojawiał
się jako narciarz, skoczek narciarski, łyżwiarz, który brak
umiejętności nadrabiał ambicją, bojowością i odwagą.
Według MKOl dzięki tej maskotce udało się zmienić
niekorzystny stereotyp wilków w tym rejonie.
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Wilczek „Vučko”
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Maskotka XIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Sarajewie (1984)

Niedźwiadki polarne „Hidy” i „Howdy”
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Maskotki XV Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Calgary (1988)

Uczestników XV Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Calgary witały dwa młode niedźwiedzie polarne, wykreowane przez Sheilę Scott, a wykonane przez „Great
Scott Productions”. Była to w historii igrzysk olimpijskich
pierwsza para maskotek. Do Komitetu Organizacyjnego
Igrzysk napłynęło aż 7000 projektów. Wybór maskotek
i ich imion trwał aż trzy lata.
Misie polarne były rodzeństwem. Dziewczynkę nazwano „Hidy”, a chłopca „Howdy”. Matką chrzestną sympatycznych maskotek była Kim Johnstone, uczennica ze szkoły
w Calgary. Rodzeństwo uosabiało serdeczność i gościnność Kanadyjczyków. Para ta zapraszała wszystkich zawodników i widzów na igrzyska do Calgary w dwóch oficjalnych językach Kanady – angielskim: „Come Together
in Calgary” i francuskim: „Rassemblez-vous à Calgary”.

W przeciwieństwie do brunatnych niedźwiedzi, które zapadają w sen zimowy, polarne niedźwiedzie (zool.
Ursus maritimus) pozostają aktywne w czasie mroźnej
zimy i żyją w sąsiedztwie ludzi, zamieszkujących ten arktyczny region.
Przed wiekami te rozległe tereny, porośnięte borami i pełne dzikiej zwierzyny, zamieszkałe przez plemiona indiańskie, przemierzali samotnie traperzy i myśliwi
– pierwsi osadnicy Kanady. W niebywale trudnych warunkach tworzyli oni nowe państwo.
Maskotki, nawiązujące do tamtych czasów, (ubrane
w stroje kowbojskie), miały wyzwolić u olimpijczyków
kanadyjskich cechy, jakie posiadali pierwsi osadnicy kraju klonowego liścia: odwagę, odporność na trud i wolę
zwycięstwa.
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w ich codziennej pracy. Terminale zostały zainstalowane
w różnych miejscach: na obiektach olimpijskich, w biurach podróży, w szkołach, gdzie z pomocą „Magique´a”
wszyscy zainteresowani mogli uzyskać potrzebne informacje o programie olimpijskim, zawodnikach, wynikach
sportowych itp.
W czasie igrzysk maskotka „Magique” pojawiała się
w różnych miejscach i sytuacjach. Przewodziła też spektakularnej, wręcz czarodziejskiej ceremonii otwarcia
XVI Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Albertville.
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Pierwotnym pomysłem na maskotkę XVI Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Albertville była kozica górska –
symbol alpejskiej krainy Sabaudii.
Ostatecznie konkurs olimpijski wygrał chochlik górski – psotny duch gór, który według dawnych legend ludowych, nawiedzając niegdyś okoliczne wsie, zwykł nagłym, przejmującym chichotem przerywać ciszę i spokój
mieszkańców.
Maskotkę nazwano „Magique” (magik, czarodziej), bo
miała przynieść ekipie francuskiej szczęście, a organizatorom krociowe zyski.
Tę tajemniczą maskotkę z figlarnym uśmiechem, wymyśliła, opierając się na rysunku komputerowym IBM
– Corinne Requet, a zaprojektował Philippe Mairesse
w oryginalnym kształcie gwiazdy. Maskotka przypominała gwiaździstego skrzata gór, a imię odnosiło się do
skojarzenia gwiazdy z magią. Strój maskotki był w barwach narodowych Francji: czerwieni, bieli i ciemnego
błękitu. Głowę maskotki zdobiła spiczasta, czerwona
czapka z pomponikiem na sznurku, jaką noszą krasnoludki w bajkach.
Maskotka „Magique” narodziła się jako przewodnik kursu szkoleniowego dla wolontariuszy igrzysk
w Albertville. Występowała na terminalach komputerów, z których korzystało tysiące ochotników zaangażowanych do pomocy w igrzyskach. Dzięki specjalnemu
programowi edukacyjnemu wolontariusze poznawali
wiedzę z zakresu historii igrzysk olimpijskich, koniecznej

© International Olympic Committee

Maskotka XVI Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Albertville (1992)
Chochlik górski „Magique”

Para dzieci królewskich „Håkon” i „Kristin”
Na maskotki XVII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Lillehammer plastycy norwescy Kari i Werner
Grossmann zaprojektowali parę dzieci królewskich:
Håkona i Kristin. Były to pierwsze maskotki olimpijskie
obrazujące postacie ludzkie oraz pierwsze maskotki
o rodowodzie historycznym.
Legenda głosi, że w XIII wieku król Norwegii Sverre,
wspierany przez swoich stronników Birkebeinersów,
toczył wojnę przeciwko żądnym władzy Baglersom.
Podczas starć wojennych dwóch żołnierzy królewskich
umknęło przed wrogiem nocą z Lillehammer z 18-miesięcznym Håkonem, wnukiem króla Sverre i przedzierało się z dzieckiem na nartach przez bory i zamiecie
śnieżne na północ do Østerdalen. Podczas ucieczki kryjówki i schronienia udzieliła im ciotka Håkona – Kristin,
córka króla Sverre. Håkon został później w 1217 roku
królem Norwegii.
Maskotki zostały przedstawione jako dwoje jasnowłosych i niebieskookich dzieci królewskich ubranych
w tradycyjne stroje norweskie z tamtej epoki, na których
widniało logo XVII Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
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Maskotki XVII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Lillehammer (1994)

Maskotki zostały wyprodukowane z różnych materiałów i w różnych rozmiarach, jako pluszowe lalki, rzeźbione drewniane figurki, pamiątki z plastiku oraz ozdoby
metalowe. Zdobiły również afisze igrzysk oraz różne wydawnictwa okolicznościowe.

Na XVIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Nagano (1998)
japoński artysta Susumu Matsuszita zaprojektował według
pomysłu Masako Ootsuki na maskotkę olimpijską łasiczkę,
ubraną w czerwoną kurtkę i czerwoną czapeczkę z pomponikiem. Nazwano ją „Snowple”, a po japońsku „Okajo”.
Jednak podczas wytyczania narciarskich tras olimpijskich natrafiono na skupisko sów śnieżnych – gatunku chronionego. By ich nie płoszyć, zmieniono trasę,
a cztery śnieżne sowy „Snowlets” – po japońsku
„Yukinko” zostały maskotkami igrzysk w Nagano oraz
symbolem szacunku dla ekologii.
Sowy śnieżne (zool. Bubo scandiaca) z rodziny
puszczykowatych (zool. Strigidae) należą do drapieżnych ptaków chronionych. Posiadają krępe ciało o długości około 60 cm i rozpiętości skrzydeł około 160 cm.
Są suto upierzone o białym ubarwieniu z czarnymi plam-

kami. Mają duże oczy osadzone frontalnie i ostry hakowaty dziób. Posiadają doskonały wzrok i słuch. Polują o świcie i o zmierzchu. Występują na bezdrzewnych, pagórkowatych terenach Skandynawii, środkowej Azji i Ameryki
Północnej. Sowy uchodzą za symbol mądrości.
Angielska nazwa sów śnieżnych „Snowlets” pochodzi
ze zlepki pierwszych liter imion sów, nazwanych: „Sukki”,
„Nokki”, „Lekki” i „Tsukki”. Każda z nich symbolizowała jeden rok z czterech lat olimpiady. Cztery sowy reprezentowały jednocześnie cztery główne wyspy japońskie:
Hokkaido, Honsiu, Kiusiu, Sikoku.
Wizerunki maskotek nie były podobne do śnieżnych
sów. Były to raczej awangardowe kreskówki o charakterystycznym sowim wyrazie oczu. Artysta przemalował
białe sowy na różnokolorowe, prawdopodobnie dla celów marketingowych.
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Cztery sowy śnieżne „Sukki”, „Nokki”, „Lekki”, „Tsukki”
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Maskotki XVIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Nagano (1998)
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Maskotki XIX Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Salt Lake City (2002)
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Biały zając „Powder”, niedźwiedź „Coal” i kojot „Copper”

Komitet Organizacyjny XIX Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Salt Lake City wybrał na maskotki olimpijskie troje chronionych zwierząt z rodziny ssaków, żyjących w lasach Gór Skalistych:
białego zająca – bielaka (zool. Lepus americanus),
mniejszego od szaraka (dług. ok. 55 cm), który posiada
zmienne ubarwienie sierści; latem szarobrązowe, a zimą
bielejące z ciemnymi końcami uszu;
niedźwiedzia (zool. Ursus americanus), drapieżnika
(wys. 1,2 m – 2,5 m) o ubarwieniu brunatnym i masywnej
budowie ciała;
kojota (zool. Canis latrans), drapieżnika, o wyglądzie
małego wilka (dług. ok. 1m i wys. 55 cm), posiadającego
sierść żółtawą w szare i czarne plamki.
Te trzy maskotki symbolizowały tradycję, przyrodę
i legendy amerykańskiego Zachodu.

Przed wiekami plemiona indiańskie – pierwotni
mieszkańcy Stanu Utah – grawerowali na skalnych ścianach gór sylwetki zwierząt, które żyły na tym terenie.
Te prymitywne naskalne petroglify stały się podstawą
wierzeń, legend i rodzimych przekazów, które nauczyły całe pokolenia ludzi szacunku i respektu dla świata
zwierząt oraz życia w zgodzie z naturalnym środowiskiem. Naskalne rysunki zwierząt w Stanie Utah stały się
inspiracją dla twórców maskotek olimpijskich: „Landor
Publicis”.
Oficjalnej prezentacji maskotek dokonano dokładnie 1000 dni przed ceremonią otwarcia XIX Zimowych
Igrzysk Olimpijskich. Jednocześnie Komitet Organizacyjny Igrzysk rozpisał konkurs na nazwy dla maskotek.
Kampania „Three Names for the Games” („Trzy imiona
dla igrzysk”) rozpoczęła się 1 lipca 2000 roku. Była to
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Kojot „Copper” reprezentował słowo Altius – wyżej,
gdyż potrafi wspinać się na najwyżej położone szczyty
gór. Dawne wierzenia przekazują, że kiedy świat okryły
ciemności i ogarnął mróz, kojot wspiął się na najwyższą
górę i ukradł płomień z ogniska na szczycie, przynosząc
z powrotem ciepło na ziemię.
Niedźwiedź „Coal” odwieczny symbol potęgi i siły, reprezentował słowo Fortius – silniej. Stara baśń głosi, że kiedy odważni myśliwi zaczęli polować na potężnego niedźwiedzia, ten okazał się silniejszy i sprytniejszy od nich.
Pluszowe maskotki (20 $ za sztukę) oraz inne drobiazgi z wizerunkami maskotek (koszulki, torby, breloczki,
wisiorki, szklane witrażyki, filmy rysunkowe) sprzedawano na lotnisku, w centrum miasta, w hotelach, restauracjach, na obiektach olimpijskich i w wiosce olimpijskiej,
zapewniając organizatorom sukces marketingowy,
a nabywcom radość i przepowiadane duże szczęście
podczas pobytu na igrzyskach.
Pod skocznią narciarską widzowie i kibice byli zabawiani przez … „żywe” maskotki olimpijskie, ku ich wielkiej uciesze.
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szeroko zakrojona akcja uaktywnienia dzieci i młodzieży w myśl hasła: „Maskotki olimpijskie tworzą więź dzieci
z igrzyskami”. Wpłynęłyo 42 000 propozycji, głównie od
uczniów szkół w Stanie Utah.
Zgodnie z ubarwieniem sierści zwierząt maskotki
nazwano: białego zająca – „Powder” (proszek), kojota –
„Copper” (miedź), niedźwiedzia – „Coal” (węgiel).
Cechy charakterystyczne tych zwierząt wraz z odpowiednią interpretacją, odzwierciedlały łacińskie motto
olimpijskie Citius-Altius-Fortius (szybciej wyżej silniej).
Wiele z dawnych opowiadań, bogatych w kulturowe
szczegóły oraz pełne ekspresji historyjki, wyrażało typ
i charakter tych zwierząt: szybkość i bystrość zająca,
zwinność i umiejętność wspinania się kojota na wysokie
góry, ogromną moc niedźwiedzia.
Biały zając „Powder” reprezentował słowo Citius
– szybciej. Legenda głosi, że kiedy słońce ogrzewało
za mocno ziemię, zając pobiegł szybko na wierzchołek
góry, skąd wystrzelił z łuku strzałę w kierunku słońca,
które obniżyło się na firmamencie nieba i ochłodziło powierzchnię ziemi.

Śnieżka „Neve” i kostka lodu „Gliz”
25 marca 2003 roku Komitet Organizacyjny Igrzysk
(TOROC) rozpisał międzynarodowy konkurs na maskotki
XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich, który wygrał 38-letni portugalski projektant Pedro Albuquerque; inspiracją
twórczą artysty był krajobraz zimy.
We wrześniu 2004 roku, na 500 dni przed uroczystością otwarcia igrzysk, organizatorzy zaprezentowali
maskotki olimpijskie: dwie rysunkowe postacie, przedstawiające śnieżną kulę i kostkę lodu o dźwięcznych
imionach: „Neve” i „Gliz”. Pedro Albuquerque powiedział,
że jego maskotki reprezentują olimpijskie wartości:
przyjaźń, fair play i ducha współzawodnictwa. W myśl
twórcy obydwie maskotki odzwierciedlały dwa naturalne elementy zimy: śnieg i lód, bez których nie mogłyby
się odbywać zimowe igrzyska olimpijskie.
„Neve” była delikatną, miłą i elegancką śnieżką o zaokrąglonych kształtach, ubrana w czerwony kostium;
„Gliz” był kostką lodu, ubrany w niebieski kostium. Na
strojach maskotek widniał emblemat igrzysk. Pluszowe
maskotki cieszyły się dużym popytem.
Obie maskotki uśmiechały się filuternie i emitowały
radość, entuzjazm, pasję i kulturę. Razem były symbo-
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Maskotki XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Turynie (2006)

lem młodej generacji, pełnej życia i energii. Maskotki
przypominały sylwetki z obrazkowych historyjek, filmów
animowanych i gier komputerowych dla dzieci.

Na XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie wybrano trzy maskotki, którym nadano imiona „Miga” i „Quatchi” (oficjalne maskotki) oraz „Mukmuk” (towarzysząca im nieoficjalna maskotka). Twórcami maskotek byli: Vicki Wong
i Michael Murphy, a wyprodukowane zostały przez wytwórnię „Meomi Design”. Maskotki przedstawiały istoty,
które według kanadyjskich legend i wierzeń pierwotnych plemion indiańskich, jako pierwsze zasiedliły ziemie Kanady, położone nad Pacyfikiem.
„Miga” była mitycznym niedźwiedziem morskim,
w połowie orką i w połowie białym niedźwiedziem. Orka
(zool. Orcinus orca), ssak drapieżny z rodziny delfinowatych i rzędu waleni o długości 6-10 metrów i ciężarze około 5 ton, żyje w Oceanie Spokojnym w pobliżu

Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Ubarwiona na grzbiecie czarno, od spodu biało. Ma zaokrąglony pysk, duże
trójkątne płetwy piersiowe i długą trójkątną płetwę
grzbietową.
Niedźwiedź – baribal (zool. Ursus americanus kermodei) – najbardziej pospolity niedźwiedź biały, występujący na wyspach, wybrzeżach i polach lodowych wokół
bieguna północnego. Ubarwiony jest biało lub kremowo. Ma stosunkowo małą głowę, długą szyję, długi tułów
(2,5 m) oraz szerokie stopy. Jego wysokość w kłębie dochodzi do 1,60 m. Według dawnych legend niedźwiedź
kermodei był również znany jako niedźwiedź–duch.
„Miga” jako maskotka wyglądała jak pluszowy miś
o czarnym ubarwieniu z białym pyskiem i białym brzusz-
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Niedźwiedź morski „Miga”, Wielka Stopa „Quatchi”
i świstak górski „Mukmuk”
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Maskotki XXI Zimowych Igrzysk Olimpijskich
w Vancouver (2010)
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kiem oraz czarną płetwą grzbietową. Szyję miała owiniętą zielonym szalem, na którym widniało logo igrzysk.
Maskotka reprezentowała „snowboarding”.
Drugą oficjalną maskotką był „Quatchi”. Imię maskotki wywodziło się z angielskiej nazwy: „Sasquatch” (dziki
człowiek), znany pod nazwą „Big Foot” (Wielka Stopa).
Sasquatch był dużym (wzrostu około 2 m – 2,40 m) włochatym, człekokształtnym stworem (małpoludem), znanym
z legend indiańskich, poruszającym się na dwóch nogach
o dużych stopach. Zamieszkiwał w przeszłości tajemnicze lasy zachodniej Kanady. Jest północnoamerykańskim
odpowiednikiem „Yeti” (człowieka śniegu). Quatchi – jako

rudobrązowa włochata maskotka przypominał dzikiego
stworka. Reprezentował hokej na lodzie.
Maskotkom oficjalnym „Miga” i „Quatchi” towarzyszyła często zaprzyjaźniona, nieoficjalna maskotka
„Mukmuk” – górski świstak (zool. Marmota), gryzoń
z rodziny wiewiórkowatych. Świstak ma ciało krępe o zabarwieniu szarożółtym i długim ogonie. Zaniepokojony
świszcze.
Wszystkie trzy maskotki reprezentowały hasło XXI
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, które
brzmiało „With Glowing Hearts” (Z gorejącymi sercami)
– wzięte z hymnu Kanady: „O Canada”.

