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Rybnik | Bydgoszcz | Poznań | Warszawa | Kielce, Suchedniów

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP pani Agaty Kornhauser-Dudy
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Rozpoczynają się XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022. Weźmie w nich udział 

około 1000 zawodników, którzy zmierzą się w trzynastu dyscyplinach sportowych. 

Od lat miałam możliwość obserwowania i kibicowania niezwykłym sportowcom, którzy budują 

na co dzień silną i dynamiczną rodzinę polskich Olimpiad Specjalnych. Przystępując do szlachetnej rywalizacji, 

zawsze dają z siebie wszystko, by zdobyć jak najlepszy wynik i znaleźć się na zwycięskim podium. Od początku, 

kiedy związałam się Państwa ruchem, podziwiałam niewyczerpany zapał i niezłomną wolę, które mobilizowały 

olimpijczyków do odważnego podejmowania wyzwań, jakie przed nimi stawały. 

Jestem także pełna uznania dla trenerów, opiekunów i wielu wolontariuszy, którzy bardzo rzetelnie 

podchodzą do obowiązku przygotowania podopiecznych do cyklicznych spotkań sportowych. Dzięki takiej 

postawie możliwe stały się sukcesy, jakie dotychczas odnieśli wychowankowie. 

Drodzy Zawodnicy, 

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. 

Do Organizatorów i Uczestników XII 

Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych 2022

Warszawa, 5 maja 2022 r.



W 2022 roku Olimpiady Specjalne Polska podjęły się wyzwania organizacji XII 

Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w pięciu różnych ośrod-

kach. Ogromnie się cieszę, że jednym z organizatorów Igrzysk jest Akademia Wy-

chowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uczelnia nasza od lat 

współpracuje przy organizacji zawodów Olimpiad Specjalnych. Zatem możliwość 

organizacji kolejnych ogólnopolskich zawodów jest dla nas dużą nobilitacją.

W dniach 3-5 czerwca będziemy gościć ponad 250 zawodników, trenerów 

oraz członków drużyn z całej Polski. Z radością będziemy kibicować zawodni-

kom piłki nożnej, piłki siatkowej zunifikowanej oraz niesamowitym i dzielnym 

Młodym Sportowcom.

Liczę, że XII Igrzyska będą świętem sportu, radości, tolerancji. Warszawska AWF czeka na Was z otwartymi ramionami 

i z przyjemnością będzie gościć u siebie tak wspaniałą społeczność promieniującą optymizmem, pokazującą wszystkim na czym 

polega pozytywna rywalizacja sportowa.

Drodzy zawodnicy, trenerzy, organizatorzy,  
przyjaciele Olimpiad Specjalnych Polska

prof. dr hab. Bartosz Molik 

Jego Magnificencja Rektor

Ze sportowym pozdrowieniem,



bo jesteśmy równi!#GrajmyRazem



Olimpiady Specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olimpij-

skiego na świecie – obok Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady – ru-

chem sportowym, dedykowanym osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną. Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad 5,3 miliona 
sportowców reprezentujących 32 dyscypliny sportowe z ponad 

190 krajów. Olimpiady Specjalne są oficjalnie uznane przez Mię-

dzynarodowy Komitet Olimpijski. 

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, 

w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął działalność, na po-

czątku lat osiemdziesiątych. Dzisiaj, po 35 latach, 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. 

Prezesem Stowarzyszenia jest Anna Lewandowska. Ambasadora-

mi Olimpiad Specjalnych Polska są wybitne postaci sportu, kultu-

ry, polityki i mediów, m.in.: Robert Lewandowski, Marcelina Za-
wadzka, Ewelina Lisowska, Piotr Adamczyk, Kinga Baranowska, 
Mariusz Fyrstenberg, Roman Kosecki, Łukasz Kubot, Jakub We-
sołowski, 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. 

Od 2016 r. prowadzona jest kampania #GrajmyRazem, której ce-

lem jest zachęcenie Polaków do otwartości, akceptacji różno-
rodności, kibicowania sportowcom Olimpiad Specjalnych na are-

nach sportowych oraz uzmysłowienie Im, że Olimpiady Specjalne 

są trzecim filarem ruchu olimpijskiego, a sportowcy z niepełno-

sprawnością intelektualną, tak jak pełnosprawni olimpijczycy i pa-

raolimpijczycy reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas medale. 

#GrajmyRazem to reklamy prasowe, outdoorowe, telewizyjne, 

które pokazują pozytywny wizerunek naszych zawodników w życiu 

codziennym i sportowym.

Poprzez nasze działania sportowe i pozasportowe wspieramy ro-

dziny zawodników, pomagając im realizować działania skierowane 

ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu życiu społeczne-

mu oraz aktywizacji fizycznej i zawodowej. Oddziałujemy również 

na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy 

zawodników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość z uprawia-

nia sportu, staramy się przełamywać stereotypy, przyczyniamy się 

do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną.

W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektu-

alną. Jedną z misji Olimpiad Specjalnych jest uświadomienie i udo-

wodnienie wszystkim Polakom, że włączenie tej grupy do codzien-

nego funkcjonowania społeczeństwa przynosi ogromne korzyści 

obu stronom.



Patronat Honorowy Ogólnopolskich Letnich Igrzysk  
Olimpiad Specjalnych, 2022

Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP

Komitet Honorowy

Kamil Bortniczuk Minister Sportu i Turystyki

Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Krzysztof Michałkiewicz Prezes Zarządu PFRON

Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski

Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego

Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy

Bogdan Wenta Prezydenta Miasta Kielce 

Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika

Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy

Cezary Błach Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

dr Ewa Bąk Dyrektor Wydziału Sportu Miasta Poznania

gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji

Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

prof. nzw. dr hab. Bartosz Molik Jego Magnificencja Rektor AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

prof. dr hab. inż.  Zbigniew Koruba Rektor Politechniki Świętokrzyskiej  

Kazimierz Drozd Prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych

Jan Szopiński Prezes Honorowy Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie



Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 2022

Program zawodów – część IV

Data Miejsce Liczba uczestników Dyscypliny sportowe, programy

Część I 5-7 maja Rybnik 360 Pływanie, bocce

Część II 20-22 maja Bydgoszcz 277 Gimnastyka, wrotkarstwo, tenis

Część III 28-30 maja Poznań 270 Kolarstwo, judo

Część IV 3-5 czerwca Warszawa 480 Piłka nożna, zunifikowana piłka siatkowa, Młodzi Sportowcy

Część V 4-7 lipca Kielce, Suchedniów 750 Lekkoatletyka, koszykówka, badminton

Miejsce:

Młodzi Sportowy i turniej zunifikowanej piłki siatkowej – Hala lekkoatletyczna AWF Józefa Piłsudskiego  
w Warszawie ul. Marymoncka 34

Piłka nożna – Boiska piłkarskie AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34  
(kompleks boisk nr 3 oraz stadion rugby)

 Program zawodów: 

 3 czerwca 2022 /piątek/ 

 14.00  Gry obserwowane piłka nożna  i  mecze turnieju zunifikowanej piłki siatkowej

 18.00  Ceremonia Otwarcia IV części Igrzysk

 4 czerwca 2022 /sobota/ 

 09.00 – 19.00  Turniej piłki nożnej

 09.00 – 17.00  Turniej zunifikowanej piłki siatkowej

 10.00 – 13.00  Młodzi Sportowcy

 5 czerwca 2022 /niedziela/ 

 09.00 – 11.30  Turniej piłki nożnej

 09.00 – 10.30  Turniej zunifikowanej piłki siatkowej

 10.00 – 12.00  Ceremonie Dekoracji

 12.30  Ceremonia Zamknięcia IV części Igrzysk



Zunifikowana Piłka Siatkowa

•  W ramach Turnieju Siatkówki Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych, przewidziana jest 
rywalizacja 4 drużyn (męskich lub mieszanych). Turniej planowany jest dla zawodni-
ków i partnerów średniego poziomu sprawności

•  W turnieju mogą brać udział drużyny skomponowane zgodnie z zasadami Modelu Ry-
walizacyjnego. Pełne Zaangażowanie wszystkich członków drużyny podczas Turnieju 
jest podstawowym warunkiem tego modelu. Członkowie drużyny zunifikowanej powin-
ni wykazać się podstawowymi umiejętnościami i znajomością strategii w zakresie piłki 
siatkowej. Wszyscy uczestnicy (zawodnicy i partnerzy Olimpiad Specjalnych) będący 
członkami jednej drużyny powinni być w podobnym wieku i mieć podobne umiejętności. 

•  Drużyna może grać w składzie mieszanym – kobiety i mężczyźni, jest wówczas trakto-
wana jako drużyna męska.

VI Ogólnopolski Dzień Młodych Sportowców 
Olimpiad Specjalnych

Program „Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
w wieku 2-12 lat oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. Program składa się 
z uniwersalnego programu gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci (2-7 lat), któ-
ry może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz 
w grupach rówieśniczych oraz z programu treningów sportowych w dyscyplinach tj. 
piłka nożna, kolarstwo, koszykówka dla dzieci w wieku 6-12 lat. W tegorocznym Ogól-
nopolskim Dniu Młodych Sportowców bierze udział ok. 70 dzieci.

Piłka nożna

W turnieju zostanie przeprowadzona rywalizacja 16 drużyn  
7-osobowych męskich.
• Przewidywany jest udział 16 zespołów.
•   Drużyna 7-osobowa na tym turnieju składa się z 9 zawodników 

(w tym bramkarz lub bramkarze) – 7 w składzie podstawowym, 2 rezerwowych. 
•  Turniej będzie zorganizowany w oparciu o Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad  

Specjalnych i Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz FIFA / UEFA.



Organizator

ORGANIZATOR:

• Olimpiady Specjalne Polska

WSPÓŁORGANIZATORZY:
• AWF Warszawa

• Olimpiady Specjalne Mazowieckie

• Zespół Szkół Specjalnych nr 85 im. Eunice Kennedy-Shriver

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przy organizacji IV części OLIOS2022 zaangażowani są pracownicy Biura Narodowego 

Olimpiad Specjalnych Polska, pracownicy i studenci AWF Warszawa, działacze Olim-

piad Specjalnych Mazowieckie, Śląskie, Podlaskie, Kujawsko Pomorskie, Opolskie, 

Łódzkie i wolontariusze z warszawskich szkół, działacze Strzegących Prawa na rzecz 

Olimpiad Specjalnych Torch Run oraz wielu przyjaciół Olimpiad Specjalnych Polska.

Dziękujemy.

Autorzy zdjęć:  
Dziedziniec, elewacja - Mariola Godlewska
Lot ptaka, stadion - Sławomir Gontowski



Światowy ruch „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” (The Law Enforcement Torch Run for Special Olympics) 

zrodził się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jego założycielem jest amerykański policjant Richard LaMunion a fundatorem 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szefów Policji (International Association of Chiefs of Police – IACP). Na przestrzeni minionych 35 lat na całym 

świecie powstały i działają organizacje wspierające ruch Olimpiad Specjalnych, których założycielami i członkami są ludzie zajmujący się na co dzień 

wdrażaniem oraz egzekwowaniem prawa, a więc policjanci, strażnicy graniczni, strażnicy więzienni, miejscy, strażacy oraz sędziowie, prokurato-

rzy, adwokaci. Polska policja, od ponad dwudziestu dwóch lat uczestniczy w tym światowym ruchu, a jej przedstawiciel jest członkiem jego władz. 

Pierwszy bieg z pochodnią płonącą „Ogniem Nadziei” po Polsce został zorganizowany w maju 1993 roku. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego zor-

ganizowaliśmy już 31 biegów z pochodnią, z czego ponad połowa to biegi z udziałem przedstawicieli zagranicznych policji.

Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych i społecznych, który inspiruje 

miliony ludzi na całym świecie do działania. Jednocześnie dajemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przy-

jaźni, zdobywania doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności.

Każdego roku ponad 4000 wolontariuszy w całej Polsce wspomaga realizację treningów, zawodów sportowych i imprez Olimpiad 

Specjalnych Polsce. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół, a także rodziny sportowców z niepeł-

nosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach. Wolontariat pozwala 

im włączyć się w życie społeczne, nieść pomoc potrzebującym, daje szansę na wykorzystanie własnej wiedzy i umiejętności rozwinię-

cia zainteresowań i zdobycia nowych doświadczeń, a co najważniejsze, zawarcia wspaniałych przyjaźni. Praca wolontariusza może być 

wykonywanaprzez każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Dla 

wsparcia procesów edukacji włączającej, integracji i pełnego wolontariatu realizujemy programy edukacyjne tj. Dołącz do nas, program 

uniwersytecki, edukacja włączająca. 

Torch Run – Bieg z „Ogniem Nadziei”

Edukacja włączająca i wolontariat



SPONSOR GENERALNY

WSPÓŁORGANIZATORZY

SPONSOR GŁÓWNY

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska
ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa, tel.: 22 621 84 18, Nr konta:  48 1240 1066 1111 0000 0005 9907, www.olimpiadyspecjalne.pl


