
 
Do natychmiastowej publikacji: 12.11.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA „ADIRONDACK MAC” OFICJALNĄ 
MASKOTKĄ ŚWIATOWYCH IGRZYSK UNIWERSYTECKICH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ FISU W LAKE PLACID W 2023 ROKU  
  

Maskotka zaprojektowana przez Kristinę Ingerowski, rodowitą mieszkankę 
Farmington i studentkę Fashion Institute of Technology  

  
Otrzymano prawie 150 zgłoszeń od uczestników z 35 hrabstw  

  
Zdjęcia maskotki są dostępne tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Adirondack Mac będzie oficjalną 
maskotką Światowych Igrzysk Uniwersyteckich (World University Games) 
organizowanych przez Międzynarodową Federację Sportu Uniwersyteckiego 
(International University Sports Federation, FISU) w Lake Placid w 2023 r. Maskotkę 
łosia zaprojektowała Kristina Ingerowski, studentka drugiego roku Fashion Institute of 
Technology i rodowita mieszkanka Farmington w hrabstwie Ontario. Adirondack Mac 
będzie bardzo rozpoznawalnym symbolem Igrzysk, na które przybywają widzowie z 
całego świata. Mac będzie występować w różnych formach, w tym jako żywa, 
przebrana postać, produkty handlowe, m.in. pluszowe zwierzęta, odzież i inne 
pamiątki, a także w materiałach promocyjnych. Światowe Igrzyska Uniwersyteckie 
organizowane przez FISU w Lake Placid w 2023 r. zaplanowano na 12-22 stycznia 
2023 r.  
  
„Stan Nowy Jork może poszczycić się bogatym dziedzictwem w zakresie organizacji 
międzynarodowych konkursów, dlatego z niecierpliwością czekamy na przyjęcie 
sportowców i trenerów z całego świata do Lake Placid i Adirondacks na Światowe 
Igrzyska Uniwersyteckie organizowane przez FISU w 2023 r.” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Konkurs na projekt maskotki to wyjątkowy sposób na pokazanie 
talentu i kreatywności mieszkańców stanu Nowy Jork, dlatego pragnę pogratulować 
Kristinie Ingerowski jej zwycięskiego projektu.”  
  
Jako maskotka Igrzysk, Adirondack Mac pomoże zaprezentować piękno, urok oraz 
sportowe dziedzictwo Adirondacks w stanie Nowy Jork. Mac ma sześć stóp wzrostu i 
osobowość tak wielką, jak region, którego jest imiennikiem. Zimą Maca można spotkać 
na stokach gór Whiteface i Gore lub jeżdżącego na łyżwach w Herb Brooks Arena, 
natomiast latem trenuje on z najlepszymi sportowcami na światowej klasy obiektach w 
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tym rejonie. Mac znany jest również z tego, że relaksuje się, zwiedzając liczne sklepy i 
wyjątkowe restauracje w całym regionie North Country; wędrując do ulubionych miejsc 
obfitujących w jesienne liście; oraz brodząc w którymś z okolicznych jezior i dróg 
wodnych, by cieszyć się możliwością wędkowania i pływania. Łoś reprezentuje to, co 
najlepsze w mieszkańcach stanu Nowy Jork i uczestniczących w zawodach 
sportowcach: siłę, odwagę i determinację.  
  
Zwyciężczyni konkursu na projekt maskotki, Kristina Ingerowski, powiedziała: 
„To dla mnie zaszczyt, że mój projekt maskotki został wybrany do reprezentowania 
Zimowych Światowych Igrzysk Uniwersyteckich organizowanych przez FISU w 2023 r. 
w Lake Placid. Adirondack Mac jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ od lat dużo czasu 
spędzam z moimi dziadkami i rodziną, którzy mieszkają w Lake Placid. Moim 
zamiarem było uchwycenie majestatycznego piękna i charakteru regionu Adirondack. 
Nie ma nic bardziej uroczego niż łoś z Adirondack, który reprezentuje i celebruje tego 
ducha przyjaznej sportowej rywalizacji w Lake Placid.”  
  
W marcu władze stanu Nowy Jork ogłosiły konkurs, w którym poszukiwano koncepcji 
maskotki reprezentującej Światowe Igrzyska Uniwersyteckie w Lake Placid w 2023 r. 
Mieszkańców stanu Nowy Jork zachęcano do składania projektów maskotki, które 
oddawałyby ducha międzynarodowego konkursu i serdeczność mieszkańców stanu 
Nowy Jork. Otrzymano blisko 150 zgłoszeń od uczestników reprezentujących 87 
społeczności z 35 różnych hrabstw w stanie Nowy Jork. Po publicznym głosowaniu na 
stronie internetowej I LOVE NY, 10 projektów przeszło do komisji selekcyjnej 
reprezentującej środowiska akademickie, rządowe, turystyczne i sportowe. Jako 
wybrany zwycięzca, Ingerowski otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 USD.  
  
Burmistrz Lake Placid, Art Devlin, powiedział: „Wraz z naszymi sąsiednimi 
społecznościami z niecierpliwością czekamy na organizację Światowych Igrzysk 
Uniwersyteckich w Lake Placid w 2023 r. i zaprezentowanie Adirondacks na globalnej 
scenie. Z dumą witamy Adirondack Mac jako maskotkę, która będzie najlepiej 
reprezentować region North Country podczas tych igrzysk.”  
  
Wiceprezes agencji Empire State Development i dyrektor wykonawczy ds. 
turystyki, Ross D. Levi, powiedział: „Światowe Igrzyska Uniwersyteckie 
organizowanie przez FISU w Lake Placid w 2023 r. będą wspaniałą okazją dla 
globalnej publiczności do poznania i doświadczenia regionu – a Adirondack Mac 
pomoże nam wzmocnić to powitanie. Region ten jest rajem dla sportów zimowych, a 
jego górskie szczyty są tak wyraziste i majestatyczne, jak zamieszkujące je łosie, 
dlatego dziękujemy Kristinie Ingerowski za jej wspaniałą koncepcję maskotki.”  
  
Prezes i dyrektor generalny Olimpijskiego Urzędu Rozwoju Regionalnego 
(Olympic Regional Development Authority, ORDA), Mike Pratt, powiedział: 
„Adirondack Mac jest wspaniałym ambasadorem dla nadchodzących Światowych 
Igrzysk Uniwersyteckich organizowanych przez FISU. Mac uosabia zdrowego ducha 
rekreacji na świeżym powietrzu dla każdego, który jest dobrze zauważalny w całym 
Adirondacks i na wszystkich obiektach ORDA.”  



  
Dyrektor wykonawcza Rady Sportowej Adirondack regionu North Country, 
Ashley Walden, powiedziała: „Maskotka jest symbolem igrzysk. Adirondack Mac 
ożywia Igrzyska, uosabiając radość, ducha, determinację i sportowy charakter Igrzysk, 
North Country i regionu.”  
  
Adirondack Mac wyruszy w trasę po stanie Nowy Jork, podnosząc świadomość na 
temat Światowych Igrzysk Uniwersyteckich w Lake Placid w 2023 r. i regionu North 
Country. Publiczność może „spotkać Maca” podczas następujących wydarzeń, a 
kolejne będą się pojawiać:  

• sobota, 13 listopada w Mt. Van Hoevenberg - 12:30 - 14:00  
• sobota, 20 listopada podczas parady Schenectady Holiday Parade - 17:00  
• piątek, 26 listopada na szczycie Whiteface Mountain  
• sobota, 27 listopada na szczycie Gore Mountain  

Więcej okazji do „spotkania z Mac'iem” jest w trakcie opracowywania, a informacje o 
nich zostaną podane tutaj.  
  
W marcu 2018 roku Lake Placid zostało wybrane przez Międzynarodową Federację 
Sportu Uniwersyteckiego na gospodarza 31. Zimowej Uniwersjady. Światowe Igrzyska 
Uniwersyteckie organizowane przez FISU to międzynarodowe wydarzenie sportowe i 
kulturalne odbywające się co dwa lata w innym mieście. W trwających 11 dni 
zawodach bierze udział 2500 sportowców i trenerów z różnych dyscyplin, w tym 
narciarstwa alpejskiego, dowolnego i biegowego, biathlonu, łyżwiarstwa szybkiego, 
curlingu, łyżwiarstwa figurowego, hokeja, łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze i 
snowboardu. Podczas Igrzysk wykorzystanych zostanie wiele obiektów sportowych w 
okolicy, w tym obiekty olimpijskie zarządzane przez ORDA.  
  
Stan Nowy Jork jest jedynym stanem w USA, który był gospodarzem Światowych 
Igrzysk Uniwersyteckich organizowanych przez FISU, a rok 2023 jest drugim w historii 
Lake Placid. Poprzednio społeczność regionu North Country gościła Igrzyska w 1972 
roku, a Buffalo było miejscem letnich igrzysk w 1993 roku.  
  
Władze stanu Nowy Jork przeznaczyły blisko 240 mln USD na finansowanie 
nieruchomości ORDA w tym stanie. Te bezprecedensowe inwestycje w projekty 
kapitałowe poprawiają infrastrukturę obiektów ORDA, aby zapewnić, że mogą one 
nadal przyciągać i zapewniać obsługę dużych, globalnych wydarzeń, jednocześnie 
przekształcając te obszary w całoroczne atrakcje. Obejmuje to nową bazę noclegową 
na górze Van Hoevenberg o powierzchni 30 000 stóp kwadratowych, pierwszą w 
swoim rodzaju kolejkę górską Mt. Van Hoevenberg Mountain Coaster oraz kolejki 
linowe i gondolę Olympic Jumping Complex. Dodatkowo na skoczniach HS100 i 
HS128 zainstalowano nowe tory przeciwmrozowe z oświetleniem LED, zapewniające 
stałą i niezawodną powierzchnię skoczni niezależnie od zmieniających się warunków 
pogodowych.  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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