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Schladming, 19 marca 2017 r. 

Informacja prasowa 

 

Ruszyły Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Austria 2017! Gwiazdy sportu i 

ekranu wspierają polskich zawodników! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fot. Archiwum Anny i Roberta Lewandowskich, GEPA pictures/ Christian Walgram  
Fotografie można pobrać tutaj: https://we.tl/mQlDIM9meU  

Wczoraj wieczorem podczas uroczystej Ceremonii Otwarcia zainaugurowano Światowe 

Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Austria 2017. To największe sportowe i 

społeczne wydarz  enie 2017 roku, w którym startuje ponad 2700 zawodników z 

niepełnosprawnością intelektualną ze 106 państw. Równocześnie ze startem Igrzysk 

wystartowała w mediach społecznościowych kampania #Grajmyrazem, której celem jest 

zachęcenie do kibicowania zawodnikom, którzy rywalizują na sportowych arenach w 

Austrii.  

https://we.tl/mQlDIM9meU
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Polska Reprezentacja Olimpiad Specjalnych na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad 

Specjalnych w Austrii  to  62 osoby, w tym  46 zawodników, którzy od 18 do 24 marca 

startują w pięciu dyscyplinach zimowych: narciarstwie alpejskim, biegowym, 

łyżwiarstwie szybkim, biegu na rakietach śnieżnych  i hokeju halowym. Skład 

reprezentacji uzupełnia 13 trenerów i 3 członków kierownictwa, którzy będą wspierać 

naszych zawodników w trakcie zawodów.   

„Za każdym razem, kiedy polscy sportowcy reprezentują nasz kraj za granicą jestem z nimi 

całym sercem. Jestem dumna z tego, że podejmują wyzwanie i stają do sportowej 

rywalizacji. Na szczególny szacunek, na szczególne docenienie, zasługują jednak Ci, którzy 

przezwyciężają samych siebie, by udowodnić, że niepełnosprawność nie jest w stanie 

zmusić ich do rezygnacji z uprawiania sportu. Członkowie Polskiej Reprezentacji Światowe 

Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Austrii, chylę przed Wami czoła”, napisała do 

zawodników Prezes Rady Ministrów Beata Szydło. 

Igrzyska zainaugurowała wspaniała Ceremonia Otwarcia, niosąca przesłanie tolerancji, 

miłości i podkreślająca wagę sportowej rywalizacji w zgodzie z duchem fair play i 

olimpijskimi ideałami. Ceremonię Otwarcia Igrzysk uświetniły występy gwiazd 

światowego formatu, takich jak zdobywca dwóch nagród Grammy Jason Mraz, czy 

wykonująca promującą Igrzyska piosenkę „Fighter” 

(https://www.youtube.com/watch?v=c4RaM8G0QdA)  wokalistka Helene Fischer. 

 

„Zawodnicy Olimpiad Specjalnych będą zdobywać medale dla całej Polski. Wierzę, że dzięki 

sportowi, który jest tak bliski każdemu z nas, Polacy zobaczą w osobach z 

niepełnosprawnością intelektualną wspaniałych ludzi, którzy po prostu w inny sposób 

odczuwają otaczający nas świat. I to jest nasze przesłanie dla całego społeczeństwa - dla 

zawodników Olimpiad Specjalnych ważniejsze niż medale Igrzysk i sukcesy na stadionach 

całego globu jest poczucie  akceptacji tutaj – w naszym  kraju”, powiedziała Anna 

Lewandowska, Prezes Olimpiad Specjalnych Polska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4RaM8G0QdA
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Jednocześnie kibice w kraju pokazują, jak ważne jest dostrzeżenie i zaakceptowanie 

osób z niepełnosprawnością intelektualną w naszym społeczeństwie. To jeden z celów 

kampanii #GrajmyRazem, która ruszyła właśnie w mediach społecznościowych. Akcja, w 

którą włączyli się m.in. Robert Lewandowski, Cezary Pazura, Andrzej Supron, Kuba 

Wesołowski, czy Zygmunt Chajzer, polega na zamieszczaniu w internecie zdjęć z hasłem 

kampanii. Olimpiady Specjalne liczą, że Polacy licznie włączą się w tą akcję i wspólnie 

okażą wsparcie dla naszej reprezentacji i tysięcy osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w całym kraju.  

„Nasza akcja nie wymaga od internautów wiele wysiłku – wystarczy tylko aparat w 

telefonie i otwarte serce. Jednak jej efekt pokaże jak wielu nas, tak zwanych „zwykłych” 

Polaków, jest tak naprawdę „niezwykłych”: otwartych i gotowych na zawodników 

Olimpiad Specjalnych, ale też wszystkich osób z niepełnosprawnością intelektualną” 

powiedziała Dyrektor Generalna Olimpiad Specjalnych Polska Joanna Styczeń-Lasocka. 

Olimpiad Specjalnych w Austrii są największym sportowym i społecznym wydarzeniem 

na świecie w 2017 roku. W wydarzeniu weźmie udział blisko 2,7 tysiąca sportowców ze 

106 krajów świata, wspieranych przez 1,1 tysiąca trenerów i członków sztabów 

medycznych oraz ponad 3 tysięcy wolontariuszy. Wszystkie wydarzenia Igrzysk są 

organizowane w zgodzie z ceremoniałem olimpijskim.  Sponsorem polskiej reprezentacji 

Olimpiad Specjalnych jest Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), największa w 

Europie Środkowo-Wschodniej firma odszkodowawcza. 
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Fot. Olimpiady Specjalne Polska, Instagram.com/jakubwesolowski 

** 

Olimpiady Specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie – obok Igrzysk 

Olimpijskich i Paraolimpiady – ruchem sportowym, dedykowanym osobom z 

niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiady Specjalne zrzeszają blisko 5 milionów 

sportowców reprezentujących 32 dyscypliny sportowe z ponad 170 krajów. Olimpiady 

Specjalne są oficjalnie uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.  

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad 

Specjalnych rozpoczął działalność, na początku lat osiemdziesiątych. W naszym kraju Olimpiady 

Specjalne to ponad 17 tysięcy zawodników, 1,5 tysiąca trenerów i 4 tysiące wolontariuszy 

zrzeszonych w 507 klubach w 18 Oddziałach Regionalnych, którymi kieruje Biuro Narodowe. 

Ambasadorami Olimpiad Specjalnych Polska są wybitne postaci sportu, kultury, polityki i 
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mediów, m.in.: Ewelina Lisowska, Piotr Adamczyk, Kinga Baranowska, Mariusz Fyrstenberg, 

Roman Kosecki,  Łukasz Kubot, Jakub Wesołowski, Andrzej Wrona, Grzegorz Tkaczyk, 

Zygmunt Chajzer, Marcin Matkowski, Michał Olszański, Cezary Pazura, Małgorzata Tlałka-

Długosz, Andrzej Supron, Michał Żewłakow, Paweł Papke, Sebastian Świderski, Monika 

Pyrek, Magdalena Różczka. 

Olimpiady Specjalne Polska są objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP,  Agaty 

Kornhauser-Dudy.  

W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną z misji Olimpiad 

Specjalnych jest uświadomienie i udowodnienie wszystkim Polakom, że włączenie tej grupy do 

codziennego funkcjonowania społeczeństwa przynosi ogromne korzyści obu stronom.  

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

http://olimpiadyspecjalne.pl/press-room  

oraz w biurze prasowym Olimpiad Olimpiad Specjalnych w systemie Accredito: 

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

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

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

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