
 

 

 

 

Informacja prasowa 

Rybnik, 6 maja 2022 r.  

 

Ruszyło największe sportowe wydarzenie Olimpiad Specjalnych Polska! 

W Rybniku startuje pierwsza część XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych, 2022! 

 

W Rybniku od 5 do 7 maja br. Rywalizuje łącznie 170 sportowców z niepełnosprawnością 

intelektualną z całego kraju. Na Śląsk przyjechali reprezentanci dwóch dyscyplin 

sportowych: w pływaniu zmierzy się 100 zawodników, a w rywalizacji w bocce udział bierze 

70 sportowców Olimpiad Specjalnych Polska.   

Zawody rozgrywane są w Rybniku-Boguszowicach w hali widowiskowo-sportowej oraz na 

pływalni Akwarium. Wydarzenie oficjalnie rozpoczęło się w czwartek o 19:30 uroczystą 

ceremonią otwarcia w Parku Kampus w Rybniku. 

Na Igrzyskach pływacy Olimpiad Specjalnych Polska zaprezentują się w stylu dowolnym, 

klasycznym, grzbietowym, motylkowym oraz zmiennym na dystansach od 25 do 100 metrów (lub 

do 200 m, w przypadku stylu dowolnego).  Rozegrana zostanie również sztafeta w stylu 

dowolnym 4x25m.  

Bocce to gra przypominająca francuskie boule, wymagająca dużej precyzji i skupienia, w której 

zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska są prawdziwymi mistrzami. Zawodnicy przeciwnych 

drużyn muszą potoczyć czerwone lub zielone kule tak, by znalazły się jak najbliżej tzw. palliny. 

Jest to biała kulka, którą wprowadza się do gry na początku meczu. 

- W Rybniku podziwiamy dwie bardzo różne dyscypliny sportowe, wymagające zupełnie różnych 

umiejętności i talentów, ale jednocześnie pokazujących pełen wachlarz umiejętności sportowców z 

niepełnosprawnością intelektualną. Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 2022 to 

święto sportu oraz świetny przykład, że zawodnicy dokonują rzeczy wydawałoby się niemożliwej. 

Trenują i osiągają coraz wyższy poziom sportowy, przełamując nie tylko swoje bariery i ograniczenia, 

ale też nasze – całego społeczeństwa. Każdego dnia nasi sportowcy pokazują, że niepełnosprawności 

intelektualnej nie trzeba się bać, a otwartość i tolerancja wobec drugiego człowieka przynosi korzyść 

nam wszystkim – powiedział Dariusz Wosz, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I części 

Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 2022 - Rybnik. 

Zawody w Rybniku są pierwszą z 5 części tegorocznych Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych, 2022. Jeszcze w maju impreza zawita do Bydgoszczy (20-22 maja) i Poznania (28-30 

maja), czwarta część odbędzie się w Warszawie (3-5 czerwca), a ostatnia odsłona Ogólnopolskich 

Igrzysk będzie miała miejsce od 4 do 7 lipca w Kielcach i Suchedniowie. Łącznie w Igrzyskach 

udział weźmie ponad 1000 sportowców, rywalizujących w 12 dyscyplinach sportowych – obok 



 

 

pływania i bocce, w gimnastyce, wrotkarstwie, tenisie, kolarstwie, judo, piłce nożnej, siatkówce, 

lekkiej atletyce, koszykówce i badmintonie oraz w programie Młodzi Sportowcy. 

- Tegoroczne Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 2022 są wyjątkowe pod wieloma 

względami. Dla mnie bardzo ważne jest, że wracamy do województw i miast, w których odbywały 

się wcześniejsze Igrzyska. W ten sposób przez ponad dwa miesiące trwać będzie święto Olimpiad 

Specjalnych Polska, a kibice i rodziny w różnych częściach Polski będą miały możliwość kibicować 

zawodnikom z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszamy wszystkich, by zgodnie z hasłem 

naszej kampanii #GrajmyRazem, wspierać naszych sportowców, którzy w duchu fair play, w równej 

i uczciwej rywalizacji mierzą się w walce o medale – powiedziała Joanna Styczeń-Lasocka, dyrektor 

generalna Olimpiad Specjalnych Polska. 

Warto podkreślić, że spośród złotych medalistów Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych, 2022 wyłoniona zostanie Polska Reprezentacja Olimpiad Specjalnych na Światowe 

Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które w 2023 roku odbędą się w Berlinie.  

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 w Rybniku zrobi kolejny krok ku światowym arenom.  

Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 2022 – Rybnik odbywają się dzięki wsparciu 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

, Województwa Śląskiego i Miasta Rybnik. Sponsorami i partnerami Igrzysk są także Tauron Polska 

Energia, Huawei, Oshee, Levann, P&G, Marriott Warsaw i Champions Bar  

 

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. Olimpiady Specjalne 

Polska są objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy.  

 

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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