
 

 

 

Informacja prasowa 

Warszawa, 22 listopada 2017 r. 

 

Rusza Europejski Tydzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych  

 

 

Olimpiady Specjalne Polska zainaugurowały polską edycję 14 Europejskiego 

Tygodnia Koszykówki. Od 24 listopada do 3 grudnia 2017 roku trwać będzie 

największe na świecie wydarzenie promujące koszykówkę wśród osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. W zawodach sportowych weźmie udział 19 

tysięcy zawodników, którzy zagrają na parkietach 35 krajów Europy.  

 

Wydarzeniu patronuje Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA oraz Euroleague 

Basketball, liga najlepszych zespołów koszykarskich. W Polsce Europejski Tydzień 

Koszykówki wspierają Polski Związek Koszykówki, Polska Liga Koszykówki i Basket Liga 

Kobiet. Polski ruch Olimpiad Specjalnych honorowym patronatem objęła Małżonka 

Prezydenta Agata Kornhauser-Duda. 

W Polsce Europejski Tydzień Koszykówki wspierają: Polski Związek Koszykówki, Polska Liga 

Koszykówki oraz Basket Liga Kobiet, grupujące najlepsze polskie drużyny koszykarskie.  

„Koszykówka to sport zespołowy. By osiągnąć w nim sukces, trzeba  wzajemnie się wspierać i 

uzupełniać, zarówno na koszykarskim parkiecie, jak i poza nim. Dlatego PZKosz i cała polska 

koszykówka wspierają ruch Olimpiad Specjalnych i kibicują zawodnikom Olimpiad Specjalnych 

Polska.  Cieszymy się, że wszyscy razem – zawodnicy Polskiej Ligi Koszykówki, zawodniczki 

Basket Ligi Kobiet wraz z koszykarkami i koszykarzami Olimpiad Specjalnych - będziemy 

uczestniczyć w Europejskim Tygodniu Koszykówki! Wspólnie pokażemy piękno tego sportu i to, 



 

 

że każdy, niezależnie od niepełnosprawności może czerpać z koszykówki radość i satysfakcję”, 

powiedział Grzegorz Bachański, Prezes Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz). 

W tym roku początek Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych zbiega się z 

pierwszym w historii meczem polskiej reprezentacji koszykówki w ramach nowej formuły 

eliminacji do Mistrzostw Świata Chiny 2019. Już 24 listopada na parkiecie w Bydgoszczy 

zobaczymy m.in. Łukasza Koszarka, Mateusza Ponitkę czy Przemysława Karnowskiego. Mecz 

polskiej kadry będzie też pierwszym wydarzeniem Europejskiego Tygodnia Koszykówki 

Olimpiad Specjalnych, dlatego zyska dodatkową oprawę. Na trybunach zasiądzie grupa 

zawodników Olimpiad Specjalnych, którzy będą gorąco dopingować naszą reprezentację. 

Zgromadzeni w Hali Łuczniczki kibice zobaczą też specjalny klip promocyjny Olimpiad 

Specjalnych, pokazujący, że sport osób z niepełnosprawnością intelektualną gwarantuje 

emocje nie tylko zawodnikom, ale też kibicom. 

„Cieszymy się, że Olimpiady Specjalne będą z nami w Bydgoszczy. Pokażemy, że wspieranie 

Olimpiad Specjalnych to nie tylko wspólne granie na parkietach, ale też wspólne kibicowanie i 

wspieranie w podejmowaniu wyzwań. Mam też nadzieję, że wszyscy razem po meczu będziemy 

cieszyć się z dobrego występu Polaków”, powiedziała Olga Kijewska, Sekretarz Generalny 

PZKosz 

  

Przed meczami  9 kolejki Polskiej Ligi Koszykówki (1-4 grudnia) i 10 kolejki Basket Ligi Kobiet 

(25-29 listopada), zawodnicy Olimpiad Specjalnych, wyjdą na parkiety razem z koszykarkami 

i koszykarzami i zostaną przedstawieni publiczności.   

Profesjonalni koszykarze przed meczami zaprezentują się widowni w koszulkach Olimpiad 

Specjalnych i w ten sposób uhonorują zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. A 

w przerwach przed trzecią kwartą  koszykarze Olimpiad Specjalnych pokażą próbkę swoich 

umiejętności.  

„Europejski Tydzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych to kolejna odsłona naszej wielkiej 

kampanii społecznej  #Grajmy razem!. Zachęcamy wszystkich fanów sportu to odwiedzin aren, 

na których będą grać w kosza zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną – zobaczycie ile 

emocji potrafią dostarczyć, a Wasza obecność sprawi Im ogromną radość i uskrzydli”, zachęca 

Joanna Styczeń-Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych Polska. 

W ramach polskiej edycji Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych, 

rozegranych zostanie 14 turniejów koszykarskich Olimpiad Specjalnych (m.in. w Olsztynie, 

Koszalinie, Lesznie, Krasnymstawie czy Żorach).  

linki do materiałów wideo: 

Ania Lewandowska zaprasza na Europejski Tydzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych: 

https://youtu.be/Y-pEJtTDiFo  

Spot promocyjny ETKosz: https://www.youtube.com/watch?v=qd1lNUp2hZw  

 

 

https://youtu.be/Y-pEJtTDiFo
https://www.youtube.com/watch?v=qd1lNUp2hZw


 

 

** 

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 mediów, m.in.: Robert Lewandowski, 

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,  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 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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