
 

 

 

 

Informacja prasowa 

Kielce, 30 czerwca 2022 r.  

 

Już w najbliższy poniedziałek startuje piąta – finałowa - odsłona największego 

sportowego wydarzenia Olimpiad Specjalnych Polska! 

Od 4 do 7 lipca XII Ogólnopolskie Letnie Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 2022 zagoszczą 

w Kielcach i Suchedniowie 

 

W Kielcach i Suchedniowie od 4 do 7 lipca w badmintonie, koszykówce i lekkiej atletyce 

rywalizować będzie ponad 350 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z całego 

kraju. Złote medale mogą im otworzyć drogę do Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych 

na Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Berlin 2023. To największa z 

wszystkich, dotychczasowych części Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 

2022. Zawodników wspierać będzie ponad 300 sędziów, opiekunów trenerów i 

organizatorów, a także ponad 120 wolontariuszy, łączna liczba uczestników przekroczy 750 

osób.  Do udziału w zawodach zaproszeni zostali także sportowcy z niepełnosprawnością 

intelektualną z Olimpiad Specjalnych Ukraina – to wyraz solidarności polskiego sportu w 

obliczu wojny, która szczególnie mocno dotyka osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

na Ukrainie.   

 

 - Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych są dla naszych zawodników i ich kibiców 

największym sportowym świętem. Przez cztery lata sportowcy Olimpiad Specjalnych trenują w 

swoich klubach, rywalizują w zawodach regionalnych i przygotowują się, by jak najlepiej 

zaprezentować się na arenie ogólnopolskiej. W czterech zakończonych już częściach Igrzysk, które 

odbyły się w Rybniku, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie byliśmy świadkami niezwykłych 

sportowych emocji, tak będzie również w Kielcach i Suchedniowie, dlatego zapraszamy wszystkich 

chętnych do kibicowania do naszych mediów społecznościowych oraz na obiekty sportowe – 

powiedziała Joanna Styczeń-Lasocka, dyrektor generalna Olimpiad Specjalnych Polska.  

Podczas Igrzysk koszykarze rywalizować będą w hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej w 

Kielcach, na położonym nieopodal stadionie lekkoatletycznym zawodniczki i zawodnicy zmierzą 

się w  konkurencjach lekkoatletycznych (biegi na dystansach od 100 do 3000 m, sztafety 4x100 i 

4x400 metrów, skok wzwyż, skok w dal, rzut mini oszczepem i pchnięcie kulą). Badmintoniści 

swoje zawody rozegrają w hali sportowo-rehabilitacyjnej w Suchedniowie.  

-  Olimpiady Specjalne poprzez język sportu, emocji prezentują nam siłę, determinację i waleczność 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chcemy pokazać całemu społeczeństwu, jak 

wartościową jego częścią są nasi zawodnicy. Nie tylko zdobywają medale i dają nam sportową dumę. 



 

 

Są też znakomitymi pracownikami, mieszkańcami swoich społeczności i obywatelami. Wielu 

zawodników Olimpiad Specjalnych, wspólnie z trenerami, Biurem Narodowym i Oddziałami 

Regionalnymi aktywnie włączyło się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Dlatego cieszymy się, że 

pomimo trudności, udało nam się zaprosić do udziału w Igrzyskach zawodników Olimpiad 

Specjalnych Ukraina. Przez obecność naszych ukraińskich przyjaciół z obwodu tarnopolskiego 

chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na wojnę, która obecnie toczy się na Ukrainie. Zawodnicy 

Olimpiad Specjalnych powinni uczyć się, trenować i rywalizować w zawodach, a nie uciekać przed 

bombami i rakietami – powiedział Grzegorz Kurkowski, przewodniczący komitetu 

organizacyjnego Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.  

Olimpiady Specjalne Polska mają długą tradycję współpracy ze swoim ukraińskim 

odpowiednikiem. Polscy zawodnicy – w tym sportowcy z regionu świętokrzyskiego wielokrotnie 

w przeszłości brali udział w zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych na Ukrainie.  

 

Patronat Honorowy nad Igrzyskami objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. 

- Zawdzięczamy Wam wszystkim wyjątkowe i emocjonujące przeżycia. Podziwiamy Was za to, 

jak godnie stajecie do pojedynków i jak bardzo poważnie traktujecie egzamin, który macie zdać 

z nabytych umiejętności sportowych. Bardzo gorąco Was pozdrawiam, życząc powodzenia oraz 

tego, by nadchodzące miesiące Igrzysk przyniosły wiele niezapomnianych chwil i stały się dla 

Was wszystkich świętem. Czerpcie pełnymi garściami radość z bycia razem i zawsze dobrze 

czujcie się w Waszej wyjątkowej społeczności – napisała w specjalnym liście do zawodników 

Agata Kornhauser-Duda. 

 

Zawody w Kielcach i Suchedniowie są ostatnią z pięciu części tegorocznych Ogólnopolskich 

Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 2022. Imprezę zainaugurował Rybnik (5-7 maja), za nami 

także zmagania w Bydgoszczy (20-22 maja), Poznaniu (28-30 maja) i Warszawie (3-5 czerwca).  

Łącznie w Igrzyskach udział bierze ponad 1000 sportowców, rywalizujących w 12 dyscyplinach 

sportowych – obok koszykówki, lekkiej atletyki i badmintona, także w gimnastyce, wrotkarstwie, 

tenisie, pływaniu, bocce, kolarstwie, judo, piłce nożnej i siatkówce oraz w programie Młodzi 

Sportowcy.   

Klamrą spinającą wszystkie pięć części Igrzysk będzie uroczysta ceremonia zamknięcia.  6 lipca o 

18:30 w Hali Legionów w Kielcach uczestnicy Igrzysk pożegnają flagę Olimpiad Specjalnych Polska 

oraz Ogień Nadziei.  

Wtedy rozpocznie się odliczanie do kolejnych wydarzeń Olimpiad Specjalnych - już w przyszłym 

roku czekają nas Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Berlin 2023, gdzie  Polska 

Reprezentacja Olimpiad Specjalnych, złożona z medalistów tegorocznych Ogólnopolskich 

Letnich Igrzysk walczyć będzie o jak najlepszy wynik w gronie tysięcy sportowców, 



 

 

reprezentujących ponad 190 krajów świata. Władze organizacji nie ukrywają, że spodziewają się 

przywieźć ze stolicy Niemiec dwucyfrową liczbę medali.  

- Ruch Special Olympics jest częścią olimpijskiej rodziny i zgodnie z tradycją co 4 lata odbywają się 

Igrzyska Światowe. Właśnie w przyszłym roku w czerwcu czeka nas największe sportowe wydarzenie 

czterolecia, gdy w Berlinie do rywalizacji stanie ponad 7000 zawodników z całego świata. Wśród 

nich na pewno nie zabraknie Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych – wszyscy jej członkowie 

już zaczęli swoją drogę, zwyciężając w zawodach regionalnych, wielu z nich medalem zdobytym w 

Kielcach i Suchedniowie zrobi kolejny krok ku światowym arenom – dodała Joanna Styczeń-Lasocka. 

 

Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 2022 odbywają się dzięki wsparciu 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Sponsorami i partnerami Igrzysk są także Tauron Polska Energia, Huawei Polska,  Oshee, Levann, 

P&G, Marriott Warsaw i Champions Bar  

 

 

Olimpiady Specjalne Polska są projektem całorocznym, który nie tylko poprawia kondycję 

sportową i rehabilituje osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To także ważny projekt 

społeczny. 

 

- W sferze społecznej duży nacisk kładzie się na promowanie różnorodności i programy włączające. 

Olimpiady Specjalne, już od lat sześćdziesiątych propagują społeczne zaangażowanie i społeczną 

odpowiedzialność, w tym różnorodność i inkluzję, Ta idea bardzo nam przyświeca. Chcemy wspólnie 

wykonywać różne aktywności, stąd nasza kampania “#GrajmyRazem” która ma przybliżać naszemu 

społeczeństwu i społeczeństwu całego świata partnerstwo i działanie na rzecz rozwoju nie tylko 

osób z niepełnosprawnościami, ale też ich rodzin, małżonków, partnerów, dzieci – dodała dyrektor 

generalna Olimpiad Specjalnych Polska. 

 

 

Olimpiady Specjalne Polska to ogromny ruch sportowy zrzeszający w Polsce 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.  

 

Zawodników w realizacji sportowych celów 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 na każdym etapie przygotowań i zawodów.  

 



 

 

Na świecie Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad 5,3 miliona sportowców reprezentujących 32 

dyscypliny sportowe z blisko 200 krajów. Olimpiady Specjalne są oficjalnie uznane przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako jeden z trzech filarów światowego olimpizmu.   

 

Olimpiady Specjalne Polska wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sponsorem generalnym jest Tauron Polska 

Energia SA, a sponsorem głównym Huawei. Do grona partnerów Olimpiad Specjalnych Polska 

należą także marki OSHEE oraz Levann.  

 

Więcej informacji o Olimpiadach Specjalnych Polska znaleźć można na naszych profilach w 

mediach społecznościowych: 

 

https://www.facebook.com/olimpiadyspecjalne   

https://twitter.com/OlimpiadySpec  

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

 

 

 Informacja prasowa dostępna jest w press room’ie Olimpiad Specjalnych Polska: 

http://olimpiadyspecjalne.pl/press-room   

oraz w biurze prasowym Olimpiad Specjalnych w systemie Accredito: 

https://accredito.com/olimpiady-specjalne-polska 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Damian Kuraś, +48 518 930 103, d.kuras@olimpiadyspecjalne.pl 

Przemysław Śmiałkowski, +48 518 930 104, p.smialkowski@olimpiadyspecjalne.pl 
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