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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 5/2018    wydanie piate – olimpiada 

 
 

 

 

 

 
Witajcie Kochani Uczniowie po feriach 

zimowych! 
 

Przed Wami nowy numer gazetki szkolnej. To już piąte nasze spotkanie. 

Jest ono w całości poświęcone igrzyskom zimowym , które rozpoczynają 

się 9 lutego 2018 roku w Korei Południowej (Azja) w miejscowości 

Pjongczang. Potrwają do 25 lutego 2018 roku. Zapoznajcie się z 

informacjami na temat igrzysk zimowych, kibicujcie Polakom biorącym 

udział w olimpiadzie oraz rozwiązujcie zadania przygotowane przez mnie 

– znajdują się one na końcu gazetki. Pozdrawiam – Wasza Sówka.  
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Igrzyska olimpijskie (olimpiada) to najstarsza i zarazem największa 

międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 2 lata (na przemian letnie i 

zimowe igrzyska) w różnych krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i 

braterstwa wszystkich narodów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 

Najbliższe igrzyska zimowe odbędą się w Pjongczangu (Korea Południowa) w 

dniach 9 – 25 lutego 2018 roku. 

Nowożytne olimpiady zimowe odbywają się co 4 lata od roku 1924. Startują w nich 

sportowcy z całego świata, aby rywalizować w różnych dyscyplinach sportowych. 

Igrzyska zimowe powstały jako uzupełnienie olimpiad letnich, których program nie 

zawierał konkurencji rozgrywanych na śniegu czy lodzie. 

Program najbliższych igrzysk zimowych obejmuje 15 dyscyplin sportu, w ramach 

których rozgrywa się 102 konkurencje.  

W tym roku zawody odbędą się w Pjongczangu, w Korei Południowej. Miasto to 

znajduje się w górach Taebaek, nieco ponad 100 km od Seulu, stolicy Korei 

Południowej. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Komitet_Olimpijski
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Starożytne igrzyska olimpijskie 

 

Pierwsze igrzyska olimpijskie odbywały się w Olimpii w Grecji i były 
rozgrywane co cztery lata, stąd w starożytnej Grecji 
termin olimpiada oznaczał czteroletni okres między kolejnymi igrzyskami.  

Pierwsze udokumentowane igrzyska odbyły się w roku 776 p.n.e. Na czas 
igrzysk olimpijskich zaprzestawano wojen. Podczas trwania konfliktów 
ogłaszano "pokój boży" i wojny wstrzymywane były na 2 miesiące. Przez pięć 
dni trwały igrzyska, reszta była przeznaczona na wyruszenie i powrót z igrzysk 
przez widzów i zawodników.  

Pierwszym etapem uroczystości, jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk, było 
złożenie przysięgi przed posągiem Zeusa. Mięso dzika cięto na kawałki, 
rozsypywano albo rozkładano przed posągiem i każdy z uczestników, wraz z 
ojcem i swymi braćmi składał przysięgę, że nie dopuści się żadnego oszustwa na 
zawodach, co potwierdzali drugą przysięgą, w której mówili, że ściśle 
przykładali się do ćwiczeń przez poprzednie 10 miesięcy.  

Oficjalnie otrzymywało się nagrodę – wieniec z gałązek z wawrzynu (laur 
olimpijski), lecz nagradzany był tylko zwycięzca.  

Zawodnik, który wygrał igrzyska, stawał się sławny i otrzymywał 
tytuł olimpionika. W jego rodzinnym mieście stawiano pomniki na jego cześć i 
pisano wiersze. W murze miasta wygranego zawodnika robiono dziurę, przez 
którą wchodził zwycięzca witany przez mieszkańców. Oznaczało to, że miasto 
nikogo już się nie obawia, ponieważ ma takiego obrońcę. Zwycięzca 
otrzymywał również nagrody materialne, ale nie dawane oficjalnie.  

Z czasem, oprócz wieńca z gałązek oliwnych, otrzymywano pieniądze i 
przedmioty wartościowe. Sławę zdobywało całe miasto, a nie tylko wygrany. 
Kary olimpijskie były bardzo surowe. Zawodnik, który dopuścił się oszustwa, 
zmuszony był postawić pomnik Zeusowi, na którym wyryto jego imię i 
nazwisko oraz występek, którego się dopuścił. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_(czas)
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Nowożytne igrzyska olimpijskie 

 Nowożytne letnie igrzyska 

olimpijskie rozgrywane są od 1896 r. 

(Ateny), zaś zimowe od 1924 r. 

(Chamonix). Nawiązują one do tradycji 

antycznych igrzysk olimpijskich. 

Zdecydowana większość zawodników 

traktuje igrzyska olimpijskie jako najważniejsze zawody sportowe, a złoty medal 

olimpijski, jako najcenniejsze i najbardziej wyczekiwane osiągniecie (trofeum).  

Wyjątkiem od wskazanej reguły są 

sportowcy uprawiający m.in. tenis, 

kolarstwo czy piłkę nożną, gdyż w tych 

dyscyplinach odbywa się wiele ważnych 

(prestiżowych) zawodów, turniejów i 

rozgrywek.  

 

 

Historia zimowych igrzysk olimpijskich 

Nr Rok Data Miasto Państwo 

I IO 1924 25 I – 5 II Chamonix  Francja 

II IO 1928 11 II – 19 II Sankt Moritz 

 Szwajcaria 

III IO 1932 4 II – 15 II Lake Placid  Stany Zjednoczone 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1896
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1924
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1924
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chamonix
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1928
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sankt_Moritz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1932
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lake_Placid
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
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Nr Rok Data Miasto Państwo 

IV IO 1936 6 II – 16 II Garmisch-Partenkirchen  III Rzesza 

− IO 1940 nie odbyły się Garmisch-Partenkirchen  III Rzesza 

− IO 1944 nie odbyły się Cortina d'Ampezzo   Zjednoczone 
Królestwo Włoch 

V IO 1948 30 I – 8 II Sankt Moritz 

 Szwajcaria 

VI IO 1952 14 II – 25 II Oslo  Norwegia 

VII IO 1956 26 I – 5 II Cortina d'Ampezzo   Włochy 

VIII IO 1960 18 II – 28 II Squaw Valley  Stany Zjednoczone 

IX IO 1964 29 I – 9 II Innsbruck  Austria 

X IO 1968 6 II – 18 II Grenoble  Francja 

XI IO 1972 3 II – 13 II Sapporo  Japonia 

XII IO 1976 4 II – 15 II Innsbruck  Austria 

XIII IO 1980 13 II – 24 II Lake Placid  Stany Zjednoczone 

XIV IO 1984 8 II – 19 II Sarajewo  Jugosławia 

XV IO 1988 13 II – 28 II Calgary  Kanada 

XVI IO 1992 8 II – 23 II Albertville  Francja 

XVII IO 1994 12 II – 27 II Lillehammer  Norwegia 

XVIII IO 1998 7 II – 22 II Nagano  Japonia 

XIX IO 2002 8 II – 24 II Salt Lake City  Stany Zjednoczone 

XX IO 2006 10 II – 26 II Turyn  Włochy 

XXI IO 2010 12 II – 28 II Vancouver  Kanada 

XXII IO 2014 7 II – 23 II Soczi  Rosja 

XXIII IO 2018 9 II – 25 II Pjongczang  Korea Południowa 

XXI
V 

IO 2022 4 II – 20 II Pekin  Chiny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1936
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1940
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1944
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%27Ampezzo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Kr%C3%B3lestwo_W%C5%82och
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Kr%C3%B3lestwo_W%C5%82och
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1948
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sankt_Moritz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1952
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1956
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cortina_d%27Ampezzo
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1960
https://pl.wikipedia.org/wiki/Squaw_Valley_(hrabstwo_Placer)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1964
https://pl.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1968
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1972
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sapporo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1976
https://pl.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1980
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lake_Placid
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1984
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarajewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Federacyjna_Republika_Jugos%C5%82awii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1988
https://pl.wikipedia.org/wiki/Calgary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1992
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albertville
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1994
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lillehammer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1998
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagano
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2002
https://pl.wikipedia.org/wiki/Salt_Lake_City
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2006
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2010
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vancouver
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2014
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soczi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pjongczang
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2022
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pekin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjednoczone_Kr%C3%B3lestwo_W%C5%82och
https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Federacyjna_Republika_Jugos%C5%82awii
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Symbole olimpijskie 

flaga olimpijska 

Najbardziej znany ze wszystkich symboli olimpijskich - flaga olimpijska to pięć 
różnokolorowych przecinających się kół. Symbolizują zarazem różnorodność, jak i 

jedność ludzi zamieszkujących Ziemię. 
Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: niebieski – Europę, czarny – Afrykę, 

czerwony – Amerykę, żółty – Azję i zielony – Australię. Dodatkowo kolory te 
zostały dobrane tak, by każdy z nich pojawiał się przynajmniej raz na jakiejś fladze 
państwowej. Flaga olimpijska wciągana jest na maszt podczas ceremonii otwarcia 

igrzysk. Koła oznaczają też 5 dyscyplin sportowych w starożytności. 

 

hymn olimpijski 

Hymnem olimpijskim, oficjalnie od 1958 roku, jest utwór muzyczny zatytułowany 

„Hymn Olimpijski", skomponowany przez Spirosa Samarasa. Autorem słów 

był Kostis Palamas 

motto olimpijskie 

Oficjalnym mottem igrzysk jest łacińskie zdanie: Citius Altius Fortius, czyli Szybciej, 
Wyżej, Mocniej.  

Innym znanym cytatem opisującym olimpiadę jest zdanie: Najważniejszą rzeczą 
w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział, 

podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, ale zmagać się z 
organizmem. 

ogień olimpijski 

Przy pomocy skupionych promieni słonecznych ogień olimpijski wzniecany jest w 

Grecji w ruinach świątyni Olimpii. Stamtąd sztafeta olimpijska(grupa 

biegaczy) przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania 

ognia sięga Igrzysk z 1928, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936. Na koniec ogień 

niesiony w pochodni przybywa do miasta-gospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_olimpijska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_pa%C5%84stwowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_pa%C5%84stwowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spiridon_Samaras
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kostis_Palamas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Motto
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znicz_olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpia_(Grecja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztafeta_ze_zniczem_olimpijskim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1928
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_1936
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ceremonii otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały czas 

trwania zawodów. 

 
Włoski biegacz Giancarlo Peris z ogniem 

olimpijskim podczas ceremonii 

otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 

1960 roku. 

Do tej pory płomień olimpijski zgasł 
pięciokrotnie: 

 1976 roku w Montrealu (powodem był 
ulewny deszcz) 

 2004 na Igrzyskach w Atenach na starym 
stadionie z Igrzysk 1896 roku 

 2008 w Pekinie (według oficjalnych 
komunikatów powodem były problemy 
techniczne) 

 2012 podczas podróży 
do Londynu (podczas przeprawy 
pontonowej)  

 2013 po starcie sztafety do Soczi, na Placu 
Czerwonym w Moskwie, prawdopodobnie 
z powodu silnego wiatru. 

 

 

inne symbole 

Współcześnie przy okazji igrzysk powstaje oficjalna piosenka olimpijska. Promocji 
igrzysk służy też przygotowania oficjalnych maskotek igrzysk. Do każdych igrzysk 
jest również układane specjalne hasło odzwierciedlające ideę olimpijską. 

 

Maskotką igrzysk olimpijskich w Pjongczangu wybrany został biały tygrys o imieniu 
Soohorang. Jest ono zbitką dwóch koreańskich słów – sooho, oznaczającego 
ochronę oraz ho-rang-i, czyli tygrys. Soohorang ma być zatem tygrysem, 
sprawującym ochronę nad przebiegiem zawodów. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Giancarlo_Peris&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1960
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1960
https://pl.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pekin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maskotka_igrzysk_olimpijskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Anefo_911-5410_Olympische.jpg
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Sam biały tygrys może być uznawany za symbol Korei. Dodatkowo zwierzę to jest 
uosobieniem siły, co z pewnością Azjaci będą chcieli pokazać podczas igrzysk. 
Obok białego tygrysa, organizatorzy wyróżnili także niedźwiedzia himalajskiego, 
noszącego imię Bandabi. On z kolei będzie maskotką igrzysk paraolimpijskich. 

Ceremonia otwarcia 
Tradycyjnie igrzyska otwiera trwająca kilka godzin ceremonia otwarcia, której celem 
jest m.in. zaprezentowanie miasta i państwa, w którym odbywają się igrzyska.  

Stałym elementem tej ceremonii jest defilada państw biorących udział w zawodach. 
W defiladzie maszerują zawodnicy oraz działacze sportowi z danego kraju.  

Każde z państw wyznacza jednego sportowca, który jako chorąży (flagowy) 
reprezentacji niesie flagę państwa.  

Sportowcy wchodzą na stadion według alfabetu języka używanego w państwie, 
które gości igrzyska.  

Z uwagi na szacunek dla ojczyzny igrzysk defiladę otwiera Grecja, a kończy 
gospodarz. Po wejściu wszystkich krajów na stadion olimpijski głowa państwa 
organizującego zawody dokonuje oficjalnego otwarcia igrzysk, wypowiadając 
formułę: 

 dla letnich igrzysk: Ogłaszam otwarcie Igrzysk w ... (nazwa miasta gospodarza) dla 
uczczenia... (numer Olimpiady).. Olimpiady ery nowożytnej, 

 dla zimowych igrzysk Ogłaszam otwarcie ...(numer Zimowych Igrzysk Olimpijskich) 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w ....(nazwa miasta gospodarza). 

Wcześniej, w trakcie odgrywania hymnu olimpijskiego, na maszt wciągana jest flaga 
olimpijska, którą wnoszą na arenę wybitne osobistości.  

Wszyscy flagowi zbierają się w kole, a jeden wybrany zawodnik, jeden trener oraz 
jeden wybrany sędzia składają, w imieniu wszystkich zawodników, trenerów i 
sędziów, przysięgę olimpijską.  

Na koniec przedostatni biegacz sztafety olimpijskiej wbiega na stadion niosąc ogień 
olimpijski. Przekazuje go ostatniemu biegaczowi sztafety, zazwyczaj z goszczącego 
igrzyska kraju, który zapala znicz olimpijski. Często wypuszczane są gołębice – 
symbol pokoju. 

Ceremonia zamknięcia 
W części artystycznej ceremonii zamknięcia oprócz spektaklu przygotowanego 
przez gospodarzy swoją prezentację przedstawia również miasto następnych 
igrzysk.  

Sportowcy wkraczający na stadion nie są już podzieleni wedle państw, a wszystkie 
flagi państw uczestniczących w "festiwalu sportów" są niesione razem. Podczas 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_(czas)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alubowanie_olimpijskie
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ceremonii zamknięcia odgrywa się hymny oraz wciąga na maszt 3 flagi: państwa 
obecnie goszczącego igrzyska, przyszłego gospodarza oraz Grecji.  

Nowym zwyczajem jest ceremonia dekoracji zwycięzców ostatniej konkurencji - 
podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich - biegu narciarskiego na 50 km.  

Przemawiają ponownie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz 
Przewodniczący MKOl (Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego).  

Wypowiada on formułę: Igrzyska Olimpijskie w ... uważam za zamknięte, oraz "wzywa 
młodzież całego świata do stawienia się za 4 lata w mieście przyszłych igrzysk", po 
czym opuszcza się flagę olimpijską oraz gasi znicz.  

Stałym elementem jest również przekazanie flagi olimpijskiej przez mera 
(burmistrza, prezydenta) obecnego miasta-gospodarza przyszłemu organizatorowi 
igrzysk. 

XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

 

Odbywają się w południowokoreańskim Pjongczangu, w dniach 9–25 

lutego 2018 roku.  

Gospodarz igrzysk został wybrany 6 lipca 2011 roku podczas 123. 

Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) w Durbanie[1].  

Pjongczang wygrał już w pierwszej rundzie głosowania, uzyskując 63 głosy.  

Wcześniej ten południowokoreański powiat już dwukrotnie ubiegał się o 

organizację zimowych igrzysk olimpijskich: w 2010 i 2014.  

Głównym miejscem igrzysk będzie gmina Daegwallyeong-myeon (największy 

ośrodek sportów zimowych w Korei Południowej). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pjongczang
https://pl.wikipedia.org/wiki/9_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Komitet_Olimpijski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Durban
https://pl.wikipedia.org/wiki/Durban
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2010
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_Igrzyska_Olimpijskie_2014
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Daegwallyeong-myeon&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
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Rozgrywane dyscypliny 

 

 

Uczestnicy zimowych igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku rywalizować będą w 102 
konkurencjach w 15 dyscyplinach sportowych.  

 biathlon  

 biegi narciarskie 

 bobsleje 

 curling 

 hokej na lodzie  

 kombinacja norweska  

 łyżwiarstwo figurowe  

 łyżwiarstwo szybkie  

 narciarstwo alpejskie  

 narciarstwo dowolne  

 saneczkarstwo  

 short track  

 skeleton  

 skoki narciarskie 

  snowboard  

Na XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie zakwalifikowali się reprezentanci 92 
państw oraz sportowcy z Rosji występujący pod neutralną flagą.  

5 grudnia 2017 MKOl ogłosił decyzję o wykluczeniu Rosji z udziału w igrzyskach, 
w związku aferą dopingową jaka miała miejsce podczas poprzednich igrzysk w 
Soczi. 

Zawodnicy z Rosji, którzy udowodnią, że nie stosowali dopingu, będą mogli 
wystąpić pod flagą olimpijską. 

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

 

Biathlon, biatlon, dwubój zimowy, bieg patrolowy 

(łac. bi – dwu, gr. áthlon – zawody, nagroda) – zimowa dyscyplina sportu, 
łącząca biegi narciarskie ze strzelectwem. Polega na biegu na określonym dystansie 
(zwykle od 7,5 do 20 km), w czasie którego zawodnicy 2 lub 4 razy zajmują 
stanowiska na strzelnicy, przyjmując postawę stojącą lub leżącą, oddając za każdym 
razem po 5 strzałów. Rozgrywany jest również biathlon letni. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biathlon_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_narciarskie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobsleje_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Curling_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hokej_na_lodzie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombinacja_norweska_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo_figurowe_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo_szybkie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_alpejskie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_dowolne_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Saneczkarstwo_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Short_track_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skeleton_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimowych_Igrzyskach_Olimpijskich_2018
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gr.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyscyplina_sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_narciarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strzelectwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biathlon_letni
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Biegi narciarskie 

(także: biegi płaskie, dla odróżnienia od całkowicie innej dyscypliny zimowej –
 biegów zjazdowych) – sport zimowy popularny w krajach z rozległymi 
zaśnieżonymi terenami, głównie w północnej Europie oraz Kanadzie. Popularność 
tego sportu szybko rośnie także w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Polsce i 
krajach Europy Środkowej. 

 

 

Bobsleje 

(z angielskiego bobsleigh) – zimowa dyscyplina sportu, polegająca na zjeździe 
zawodników na specjalnych saniach (także zwanych bobslejami) po sztucznym 
torze lodowym, obecnie o średniej długości 1500–2000 m i o średnim spadku 8–
12%. Tor powinien mieć co najmniej 15 zakrętów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_alpejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobslej
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Curling 

(wymowa polska: karling) należy do zespołowych sportów precyzyjnych, 
podobnych do pétanque czy bocce. Jest on rozgrywany na prostokątnej tafli lodu. 
W rywalizacji biorą udział dwie drużyny liczące po 4 zawodników. Do gry używa 
się kamieni, które są wypuszczane na lodzie w kierunku celu zwanego domem. 
Liczba przyznanych punktów zależy od liczby kamieni znajdujących się najbliżej 
środka domu. Poziom umiejętności, precyzja i złożoność wykonywanych zagrań 
oraz odpowiednia strategia sprawiają, że curling jest nazywany „szachami na 
lodzie”. 

 

 

Hokej na lodzie 

jest najbardziej popularny w krajach północnej półkuli, co wynika z uwarunkowań 
klimatycznych. Na terenach gdzie sezonowo (w czasie zimy) można pokryć dane 
miejsce lodem,tj.w Kanadzie, USA, Rosji, Czechach, Słowacji, Niemczech, Szwajcii 
oraz w krajach nordyckich (Szwecja, Finlandia).  

Wraz z pojawieniem się lodowisk w zamkniętych halach sport ten można 
rozgrywać przez cały rok. Hokej na lodzie jest jednym z czterech 
najpopularniejszych sportów zawodowych w Ameryce Północnej. Na 
terenie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych rozgrywana jest najważniejsza na 
świecie klubowa liga świata NHL. 

 Jest to oficjalny zimowy sport narodowy Kanady, gdzie gra ta cieszy się ogromną 
popularnością. W składzie każdego zespołu na lodzie przebywa bramkarz i pięciu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporty_precyzyjne&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocce
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zima
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League
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graczy w polu: dwóch obrońców i trzech napastników: lewoskrzydłowy, środkowy i 
prawoskrzydłowy. Kadra meczowa drużyny hokejowej jest liczniejsza, składa się z 
22 zawodników – 20 zawodników przewidzianych do gry w polu oraz 
dwóch bramkarzy. Dzięki temu zespoły w trakcie gry swobodnie dokonują 
regularnych zmian tzw. „piątek”. 

Każdy z zawodników wyposażony jest w kij, łyżwy oraz odpowiednie ochraniacze 
zapobiegające kontuzjom. Do gry służy krążek wykonany z twardego kauczuku, 
który zawodnicy trącając kijami starają się wbić do bramki przeciwnika. Jest to sport 
o szybkim tempie gry z użyciem gry fizycznej (ciałem). 

Czas meczu hokejowego trwa 60 minut (czas podzielony jest na trzy części, 
tzw. tercje po 20 minut.) Czas liczony jest według tzw. czystej gry, tzn. jest 
zatrzymywany, gdy wystąpi przerwa w grze zarządzona przez sędziego. 

 

 

Kombinacja norweska 

(zwana też nordycką oraz klasyczną) – sport zimowy, popularny w Europie, a także 
Japonii oraz Stanach Zjednoczonych. Kombinacja jest połączeniem dwóch innych 
sportów zimowych: skoków i biegów narciarskich. Wraz z biegami i 
skokami kombinacja należy do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bramkarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%85%C5%BCek_(hokej)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kauczuk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tercja_(hokej)
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Łyżwiarstwo figurowe 

zimowa dyscyplina sportu, polegająca na jeździe na łyżwach oraz wykonywaniu 
dodatkowych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeń. 
Często łączy się je w sekwencje i kombinacje. Jest to sport podobny do gimnastyki 
artystycznej, więc wymaga również zdolności tanecznych, poczucia rytmu, dobrej 
giętkości ciała oraz koordynacji ruchów. Dlatego łyżwiarze trenują też balet i 
gimnastykę. Zawody rozgrywane są indywidualnie, w parach bądź w zespołach 
(tzw. formacjach).  

 

 

Łyżwiarstwo szybkie 

dyscyplina zimowa, w której celem zawodnika jest jak najszybsze przejechanie 
na łyżwach określonego dystansu po torze lodowym. Sportowca uprawiającego 
łyżwiarstwo szybkie nazywa się panczenistą. 

Łyżwiarze startują w parach i każdy z nich jedzie na zmianę po torze wewnętrznym 
i zewnętrznym. Zawodnicy jadący w danej parze nie eliminują się wzajemnie, ważny 
jest jedynie czas, jaki osiągnął każdy z nich (przy ustalaniu klasyfikacji bierze się pod 
uwagę czasy wszystkich zawodników). 

 

 

Narciarstwo alpejskie 

(lub narciarstwo zjazdowe) – jedna z form narciarstwa – polegająca na zjeździe po 
ośnieżonym stoku górskim lub sztucznym na nartach przymocowanych do butów 
narciarskich za pomocą specjalnych wiązań. Może być realizowana 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_%C5%82y%C5%BCwiarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piruet_(%C5%82y%C5%BCwiarstwo)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kroki_%C5%82y%C5%BCwiarskie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spirale
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podnoszenia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnastyka_artystyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnastyka_artystyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stok_(geomorfologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narty_zjazdowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/But_narciarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/But_narciarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zanie_narciarskie
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jako rekreacja lub sport. Jest uprawiana na trasach zjazdowych, szlakach 
narciarskich i nartostradach lub poza trasami. Narciarz przeważnie korzysta 
również z kijków. 

 

 

Narciarstwo dowolne 

(akrobatyczne) - jedna z zimowych dyscyplin narciarskich, do której należą 
konkurencje: jazda po muldach, skoki akrobatyczne, balet na nartach - dyscyplina 
obecnie już nie uprawiana (głównym powodem było niewłączenie jej do oficjalnego 
programu igrzysk olimpijskich, jazda po muldach podwójnych, skicross, half pipe, 
table top - rodzaj skoków. 

Oprócz szybkości przejazdu (tylko muldy) oceniane są także elementy akrobatyczne 
wykonywane podczas przejazdu, np. obroty. Narty używane w tej dyscyplinie są 
krótsze od nart zjazdowych. Pozwalają one na wykonywanie skomplikowanych 
ewolucji w powietrzu. 

 

 

 

Saneczkarstwo 

lub inaczej sport saneczkowy – jedna z dyscyplin zaliczanych do sportów 
zimowych. Wyścigi na sankach sportowych są rozgrywane na torach sztucznych lub 
naturalnych, w konkurencji kobiet i mężczyzn, indywidualnie i w dwójkach. O 
zwycięstwie decyduje łączny czas przejazdów, tzw. ślizgów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekreacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trasa_narciarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_narciarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_narciarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nartostrada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kijek_narciarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jazda_po_muldach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_akrobatyczne
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Balet_na_nartach&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jazda_po_muldach_podw%C3%B3jnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skicross
https://pl.wikipedia.org/wiki/Half_pipe
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Table_top&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_zjazdowe
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Short track, łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim 

jedna z najmłodszych wyczynowych dyscyplin sportów zimowych. Narodziła się 
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wpisana do programu zimowych igrzysk 
azjatyckich. 

Wyścigi odbywają się na bardzo krótkim torze, którego pętla standardowo wynosi 
111,12 m, a sam tor jest wyznaczany na tafli lodowiska (do hokeja na lodzie). 
Zawodników jest od czterech do sześciu i wszyscy startują z jednej linii. Dystanse 
500, 777, 1000, 1500, 3000, 5000 m. Biegi indywidualne, a także sztafety, w których 
zawodnik wypycha swojego zmiennika, aby nabrał prędkości. Zmian takich 
dokonuje się średnio co 1–2 okrążenia. Liczy się kolejność na mecie, do następnego 
biegu kwalifikuje się dwóch pierwszych z każdego biegu. Zawodnicy w wyniku 
prędkości rozwijanych do 50 km/h podpierają się ręką na łuku (wykładanie). 

 

 

 

Skeleton 

jednoosobowe, ciężkie (max. 50 kg) sanie sportowe o nisko położonym środku 
ciężkości. Umożliwiają osiąganie dużych (do ok. 130 km/h) prędkości podczas 
zjazdu po torze lodowym. Istnieje również sport o tej samej nazwie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_azjatyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_azjatyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_ci%C4%99%C5%BCko%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodek_ci%C4%99%C5%BCko%C5%9Bci
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Skoki narciarskie 

dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku. 
Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją 
norweską (połączenie biegów i skoków) należą do rodziny sportów narciarstwa 
klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie 
w krajach nordyckich (w Norwegii i Finlandii) i Europy 
Środkowej (w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii), a poza 
Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii. 

Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od 
progu skoczni. Na największych skoczniach, tzw. mamucich, możliwe są skoki 
przekraczające 250 metrów (konkurencję tę nazywa się wtedy lotami narciarskimi). 
Ocenia się odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku. 

 

 

Snowboarding 

sport zimowy polegający na jeździe lub wykonywaniu manewrów na desce 
snowboardowej. Za początek snowboardingu można uznać rok 1965, 
kiedy Sherman Poppen wymyślił "snurfera", choć zjeżdżanie po zaśnieżonym stoku 
na jednej desce było praktykowane już wcześniej. Dyscyplina wprowadzona została 
do programu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1998 roku (konkurencje slalom 
gigant i half-pipe). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skocznia_narciarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegi_narciarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombinacja_norweska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombinacja_norweska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_klasyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narciarstwo_klasyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_nordyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norwegia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mamucia_skocznia_narciarska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Loty_narciarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sporty_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deska_snowboardowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deska_snowboardowa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sherman_Poppen&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Snurfer&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1998
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snowboardowe_konkurencje_alpejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snowboardowe_konkurencje_alpejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Half-pipe
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Logo igrzysk 

Projekt logo XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich ma swoje źródła w alfabecie 
koreańskim, znanym jako Hangul. Oba elementy umieszczone w górnej części 

przypominają pierwsze spółgłoski w każdej sylabie słowa „Pjongczang” w 
transkrypcji koreańskiej. Symbol lewy jednocześnie symbolizuje miejsce spotkania, 

w którym trzy elementy koreańskiego humanizmu „Cheon-ji-in” (czyli „Niebo, 
ziemia i człowiek”) są w pełnej harmonii. 

Symbol prawy jest natomiast uosobieniem sportów zimowych, śniegu i lodu, ale 
także gwiazd sportu. W całości logo symbolizuje miejsce, w którym spotka się 

niebo, ziemia i rywalizujące ze sobą na śniegu i lodzie gwiazdy sportów zimowych z 
całego świata. Utrzymane jest w tradycyjnych kolorach olimpijskich – żółtym, 

czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hangul
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82g%C5%82oska
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Kochani! Pora na konkurs!!! 

Oto maskotki tegorocznych igrzysk. Pokolorujcie je. Może 
wymyślicie dla nich ciekawą scenerię – umieścicie je w jakimś 

miejscu, dorysujecie im kogoś lub coś ciekawego.  

Poproście dorosłego, aby powiększył Wam postacie. 

Czekam na Wasze pomysły!!! 
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Kto czytał dokładnie gazetkę – ten będzie wiedział! 
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Oto drugie zadanie konkursowe – pokoloruj naszą Sówkę, która 

wybrała się uprawiać zimowe sporty!!! 
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Zadania konkursowe oddajcie wychowawcy 
klasy. On mi je dostarczy. Pamiętajcie, aby 
prace były podpisane oraz podajcie klasę, 

do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć na stronie 

internetowej naszej szkoły. 
 

www.bronowicka.zs4.lublin.eu/gazetka-szkolna 

 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy z 

Internetu oraz: „Nauczycielki Szkoły Podstawowej (nr 

71 – styczeń) oraz pozycji „Mądre sowy. 

Antystresowe kolorowanki dla dorosłych” 

 

 

Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk 

 

 
 

Dziękujemy: Kamili Rusek i Michałowi Szponarowi – Kowalczyk za    

przepiękne rysunki, które umieściłyśmy w tym numerze gazetki !!! 

  

 

Następny numer gazetki w marcu.  
Będzie to numer wiosenno - świąteczny. 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka 

ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin 

tel. 81 746 14 07 

fax. 81 746 14 07 wew.111 

mail: poczta@zs4.lublin.eu 

 

mailto:poczta@zs4.lublin.eu
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