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Olimpiady Specjalne powołały Kadrę Ambasadorów na rok przed Światowymi 

Zimowymi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych Kazań 2022.  
 

Do Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kazań 2022 pozostał dokładnie rok. To 
sportowe święto rozpocznie się w Rosji 22 stycznia 2022 r. Pełny skład Polskiej Reprezentacji Olimpiad 
Specjalnych poznamy we wrześniu, po oficjalnym sprawdzianie reprezentacji w trzech dyscyplinach 
olimpijskich. Ale już dziś powołana została Kadra Ambasadorów 2021. Zostali nimi:  
 
- Joanna Jędrzejczyk – pierwsza Polka w najbardziej znanej na świecie Federacji Mieszanych Sztuk 
Walki - UFC. Trzykrotna zawodowa Mistrzyni Świata, dwukrotna Mistrzyni Europy. Wieloletnia 
reprezentantka Polski w boksie, kick-boxingu, muay thai oraz mieszanych sztukach walki (MMA). 
  
- Paulina Krupińska-Karpiel - polska modelka i prezenterka telewizyjna. W 2012 r. zdobyła tytuł Miss 
Polonia, rok później wzięła udział w światowym konkursie piękności - Miss Universe. Prezenterka TVN 
Style, a od 2020 roku współprowadząca program “Dzień dobry TVN”. 
  
- Ewelina Lisowska – piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Zdobywczyni wielu nagród 
muzycznych i wykonawczyni ogólnopolskich hitów. Wieloletnia wolontariuszka Olimpiad Specjalnych.  
  
- Łukasz Koszarek - aktualny, pięciokrotny Mistrz Polski w koszykówce. Członek reprezentacji Polski  
i jej kapitan w latach 2012-2018. Uhonorowany tytułem MVP, czyli najlepszego zawodnika: Polskiej Ligi 
Koszykówki (2012,2015), Pucharu Polski (2012, 2017) i Superpucharu Polski w 2020 roku. Oprócz 
dopingowania zawodników przed Światowymi Zimowymi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych Kazań 2022, 
Łukasz będzie głównym mentorem i promotorem Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad 
Specjalnych 2021. 
  
- Tomasz Wolny – dziennikarz, prezenter Panoramy TVP2 i prowadzący “Pytanie na Śniadanie”. Mocno 
zaangażowany w działalność społeczną i dobroczynną. Laureat dwóch Telekamer, Róż Gali  
i BohaterONa za promocję setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
  
- Kuba Wesołowski - aktor filmowy, teatralny i serialowy. Szerszej publiczności jest znany z seriali "Na 
Wspólnej" i "Komisarz Alex”. Brał udział w programie “Taniec z Gwiazdami”, w którym zajął III 
miejsce.  Pasjonat sportu, przede wszystkim piłki nożnej.  
 
Kadra Ambasadorów 2021 będzie wspierała zawodników i polską społeczność Olimpiad Specjalnych w 
przygotowaniach do startu w Kazaniu. Wspólnie udowodnią, że osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną są niezwykle wartościowe i pozytywnie nastawione do życia. 
  
„Zawodnicy Olimpiad Specjalnych są niesamowici! Ciężko trenują, walczą o medale i pokazują, że 
niepełnosprawność intelektualna nie musi być żadnym ograniczeniem. Uczestnictwo w tak dużej i 
ważnej imprezie jak Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych to dla wielu z nich spełnienie 
marzeń, nie tylko sportowych. To też ogromne emocje. Dlatego, żeby dodatkowo wspierać 
zawodników podczas przygotowań, powołaliśmy Kadrę Ambasadorów. Będzie ona asystować naszym 
sportowcom w roku olimpijskim, dopingować ich, ale także zachęcać Polaków do kibicowania. Żeby 
udział naszych zawodników w Igrzyskach w Kazaniu był, nie tylko dla nas, ale też dla wszystkich 



 

 
 

Polaków, wielkim świętem sportu” - powiedziała Anna Lewandowska, prezes Olimpiad Specjalnych 
Polska. 
  
Olimpiady Specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie – obok Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpiady. To ruch sportowy dedykowany osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną. Zrzeszają ponad 5,3 miliona sportowców reprezentujących 32 dyscypliny sportowe z 
ponad 190 krajów. Olimpiady Specjalne są oficjalnie uznane przez Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski.  
 
Olimpiady Specjalne Polska wspiera Ministerstwo Sportu oraz PFRON. Sponsorem Głównym jest 
Huawei. W naszym kraju 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.  
  
Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022 odbędą się w Kazaniu (Rosja) w dniach od 22 do 28 
stycznia 2022. 
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Informacja prasowa oraz materiały foto dostępne w press room’ie Olimpiad Specjalnych Polska: 
http://olimpiadyspecjalne.pl/press-room  
 
Dodatkowych informacji udziela: 
Magda Makowska, +48 501 025 799,  media@olimpiadyspecjalne.pl  


