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Nowi ambasadorzy, niezmienne przesłanie - kolejna odsłona kampanii 
"#GrajmyRazem bo jesteśmy równi" 

_________________________________________________________________ 

 

Anna Lewandowska, Paulina Krupińska-Karpiel, Robert Lewandowski, Tomasz Wolny, Jakub 
Wesołowski oraz Kacper Nadolski wystąpili w najnowszej odsłonie kampanii "#GrajmyRazem bo 
jesteśmy równi". Celem tej akcji jest pokazanie jak wiele łączy zawodników Olimpiad Specjalnych 
Polska z ich ambasadorami. Efektem współpracy są wspólne spoty oraz zdjęcia, które oddają idee 
Olimpiad Specjalnych. 

Kampania oparta jest głównie na wartościach, które wyznają uczestnicy akcji. To nie tylko pasja do 
sportu, ale przede wszystkim akceptacja, inkluzja i szacunek. Ambasadorzy, u boku zawodników 
Olimpiad Specjalnych Polska, promują równość oraz pokazują jak wiele ich łączy.  

- Cieszę się, że mogę być częścią tej wyjątkowej kampanii. To nie tylko szczytna idea, ale też 
fantastycznie spędzony czas ze wspaniałą grupą sportowców. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych 
inspirują, nie tylko na arenie sportowej. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy obejrzą nasz spot to 
zauważą! – powiedział Robert Lewandowski, ambasador kampanii "#GrajmyRazem bo jesteśmy 
równi". 

Kampanię społeczną #GrajmyRazem, której głównym celem jest dotarcie do społeczeństwa z misją i 
filozofią Olimpiad Specjalnych Polska, zainaugurowała w 2016 roku prezes Olimpiad Specjalnych Polska 
- Anna Lewandowska.  

- Olimpiady Specjalne Polska tworzą niezwykli zawodnicy. Możemy się od nich wiele nauczyć, przede 
wszystkim wytrwałości i pozytywnego nastawienia. Nie poddają się, a to w sporcie jedyna droga do 
sukcesu - powiedziała Prezes Olimpiad Specjalnych Polska Anna Lewandowska. 

W nowej odsłonie u boku Ambasadorów zobaczyć można będzie też członków drużyny KOS Koniczynki 
Żory oraz Promyk Rybnik. To zawodnicy śląskiego Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych. Młodzi 
zawodnicy, wśród których jest m.in. Marta Brzezina, Paulina Lechowska oraz Adam Witoszek, 
niejednokrotnie występowali na największych zawodach sportowych w Polsce. Marta i Paulina 
reprezentowały Śląsk chociażby podczas I Makroregionalnego Mityngu Pływackiego Olimpiad 
Specjalnych w Szamotułach. Adam uczestniczył w regionalnych zawodach bocce Olimpiad Specjalnych, 
a podczas targów sportowych w Nadarzynie uczył techniki gry w bocce polskich skoczków narciarskich 
oraz Joannę Jędrzejczyk. Każdy z zawodników doskonale odnajduje się też w innych dziedzinach sportu. 
Wszystkich łączy ambicja, systematyczność i wytrwałość w dążeniu do celu. 

- Jesteśmy dumni z dotychczasowych efektów kampanii #GrajmyRazem. W tym roku hasło przewodnie 
wszystkich odsłon to „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi”. Nasza drużyna ambasadorów się powiększa, 
ale idea pozostaje ta sama: wszyscy jesteśmy równi. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wiele 
nas dzieli. Ale my wiemy, że łączy jeszcze więcej – te same cele i marzenia – powiedziała Joanna Styczeń-
Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych Polska. 



 

 

O Olimpiadach Specjalnych:  

Olimpiady Specjalne są obok Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady, jednym z trzech filarów ruchu 
olimpijskiego na świecie. Oficjalnie uznaje je Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Ideą zawodów jest 
przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie inkluzji 
poprzez sport. Zawodnicy regularnie trenują, biorą udział w profesjonalnych zmaganiach, również na 
arenie międzynarodowej. Nie brakuje im zapału, zaangażowania oraz wytrwałości w dążeniu do celu.  

Przed zawodnikami Olimpiad Specjalnych Polska już niedługo kolejne marzenie do spełnienia – 
Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Kazań 2023.  

Polskich zawodników w przygotowaniach dopinguje i motywuje Kadra Ambasadorów powołana przez 
Prezes Olimpiad Specjalnych Polska - Annę Lewandowską. W jej składzie są: Robert Lewandowski, 
Kacper Nadolski, Joanna Jędrzejczyk, Paulina Krupińska-Karpiel, Ewelina Lisowska, Łukasz Koszarek, 
Tomasz Wolny i Jakub Wesołowski. To oni zagrzewają „naszych” do walki, wspierają na każdym etapie 
przygotowań. Do kibicowania zachęcamy jednak wszystkich. Warto nie tylko bliżej poznać zawodników 
i ich talenty, ale też wspierać podczas zawodów. Gwarantujemy, że emocji nie zabraknie. Nie tylko tych 
sportowych. 

W naszym kraju Olimpiady Specjalne to również ogromny ruch sportowy zrzeszający ponad 17 tysięcy 
zawodników, 1,5 tysiąca trenerów i 4 tysiące wolontariuszy trenujących i pracujących w 507 klubach i 
18 Oddziałach Regionalnych, którymi kieruje Biuro Narodowe. Więcej o działalności Olimpiad 
Specjalnych Polska na stronie www.olimpiadyspecjalne.pl 

Kampania „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!” jest prowadzona przy wsparciu Ministerstwa Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON). Sponsorem generalnym Olimpiad Specjalnych Polska jest Tauron Polska Energia SA, a 
sponsorem głównym Huawei. Spoty wizerunkowe i galerię zdjęć kampanii „#GrajmyRazem bo jesteśmy 
równi!” można obejrzeć na stronie www.olimpiadyspecjalne.pl, a także na Facebook’u i Instagramie 
Olimpiad Specjalnych Polska:  

https://www.facebook.com/olimpiadyspecjalne 
https://www.instagram.com/olimpiadyspecjalnepolska/ 

  

Informacja prasowa oraz materiały foto dostępne w press room’ie Olimpiad Specjalnych Polska:  

http://olimpiadyspecjalne.pl/press-room  

 

Link do spotu:  
https://www.youtube.com/watch?v=6kQrN3bvFso 

 

Dodatkowych informacji udziela:  

Magda Makowska, +48 501 025 799, 

media@olimpiadyspecjalne.pl 

 


