
 

 

28 maja – Piknik Olimpijski w Warszawie 

 

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 wraca Piknik Olimpijski 

– sztandarowa rekreacyjno-sportowa impreza Polskiego Komitetu Olimpijskiego i jedna 

z największych tego typu wydarzeń w Europie. 23. edycja imprezy odbędzie się w sobotę 

28 maja w godzinach 12:00-18:30. Miejsce pozostaje to samo – warszawski Park Kępa 

Potocka. 

 

W programie 23. Pikniku Olimpijskiego, jak zwykle znajdzie się wiele atrakcji sportowych,  

z Olimpizmem w roli głównej – spotkania z mistrzami olimpijskimi, medalistami 

olimpijskimi i gwiazdami sportu, nowe i klasyczne dyscypliny w nietypowym, ciekawym 

wydaniu, a także niezliczone ilości konkursów, gier i zabaw dla młodych, a także starszych 

pasjonatów aktywności sportowej i aktywnego stylu życia. 

 

– To nasz coroczny projekt integrujący miłośników sportu z kraju i ze świata oraz niezwykłe 

święto olimpizmu, promujące igrzyska i olimpijskie wartości – szacunek, przyjaźń, dążenie 

do doskonałości oraz fair play. Każdy piknik to kilkadziesiąt tysięcy uczestników i wiele 

atrakcji. Cieszę się, że po długiej przerwie będziemy mogli po raz kolejny spotkać się 

osobiście i jeszcze raz przeżyć wspólnie igrzyska w Tokio i w Pekinie – powiedział Andrzej 

Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

 

Każda dotychczasowa edycja Pikniku była wyjątkowym świętem sportu i Olimpizmu. PKOl 

zawsze dokłada starań, aby każde takie wydarzenie było  jeszcze lepsze. I tak też zapowiada 

się tym razem. 

 

PKOl, razem z współorganizatorami i partnerami imprezy, przygotuje blisko 50 stanowisk 

związanych ze sportami olimpijskimi, ale nie tylko. Każdy znajdzie tu coś dla siebie,  

bo tegoroczna oferta jest bardzo bogata. Wśród olimpijskich sportów na pikniku będzie 

można spróbować swoich sił w: badmintonie, podnoszeniu ciężarów, wioślarstwie 

(ergometry), pięcioboju nowoczesnym, deskorolce, hokeju na trawie, łucznictwie, judo, 

boksie, piłce nożnej, strzelectwie, szermierce, tenisie, tenisie stołowym, saneczkarstwie, 

zapasach, żeglarstwie, czy królowej sportu – lekkiej atletyce. 

 

Dodatkowo będzie można zagrać w ultimate freesbe, krykieta, teqballa (ulubiona gra 

Ronaldinho) i padla (jeden z najpopularniejszych ostatnio sportów), a także wziąć udział  



 

 

w ciekawej Grze Miejskiej (to terenowa gra o tematyce olimpijskiej – wystarczy pobrać  

na stoisku karty do gry – dla 500 pierwszych osób – znaleźć 10 ukrytych stacji na terenie 

Pikniku Olimpijskiego, odpowiedzieć na pytania dotyczące Olimpizmu i wygrać nagrody). 

Swoje stoiska zaprezentują także: Polski Komitet Paraolimpijski, UNICEF, Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, Centralny Ośrodek Sportu, Muzeum Sportu i Turystyki, żeglarstwo Opti oraz 

ECO Sport, a tam wszystko o ochronie środowiska, czy zbiórka zużytego sprzętu 

elektrycznego, elektronicznego i baterii pod hasłem „STWÓRZMY CZYSTĄ POLSKĘ” –  

w zamian będą rozdawane roślinki! Warto zatem coś ze sobą zabrać na wymianę. 

 

Interesująco zapowiada się również tzw. Strefa mega-olimpijska, a w niej: strefa Letnich  

i Zimowych Igrzysk Olimpijskich, a także strefa olimpijska 3D i VR. 

 

Jak podczas każdej edycji zaprezentuje się strefa Edukacji Olimpijskiej PKOl, która 

wprowadzi uczestników imprezy w świat olimpijskich wartości, dzięki wspólnej zabawie  

i poszukiwaniu informacji. Rodzinne zabawy logiczne są gimnastyką dla mózgu przed 

sprawdzianem wiedzy pełnym frajdy jakim jest Olimpijskie Koło Fortuny. Oprócz tego 

połączymy sport ze sztuką, poprzez warsztaty plastyczne: torby z olimpijskim nadrukiem oraz 

wykonanie medalu z przesłaniem. Osoby najmłodsze zapraszamy do udziału w konkursie  

na projekt maskotki olimpijskiej, najlepsze projekty zostaną nagrodzone o 16:15 na scenie 

głównej. Spotkanie z olimpijczykiem – gwarantowane. 

 

Sponsorzy Polskiego Komitetu Olimpijskiego po raz kolejny stworzą swoje kolorowe strefy 

aktywności, w których można rywalizować na wiele różnych, często zaskakujących 

sposobów. Wiele z tych aktywności nagradzana będzie cennymi nagrodami, a dodatkowo  

na stanowiskach można będzie spotkać polskie gwiazdy olimpijskie. 

 

Zaprezentuje się Sponsor Strategiczny PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej PKN 

Orlen, której gościem specjalnym będzie 3-krotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem – 

Anita Włodarczyk. Poza strefą relaksu (parasole, leżaki, hamaki) będzie miejsce z wieloma 

atrakcjami dla najmłodszych (giga kolorowanka, tatuaże sportowe, giga puzzle, piłki  

do skakania, kolorowanki); Strefa Tokio (rowery, strefa miotaczy – młot dla dzieci, oszczep, 

dysk, kula, gimnastyka, trampoliny, joga, tor slot car Verva, boisko do siatkówki  

i koszykówki oraz quizy; Strefa Pekin (symulator snowboardu, narty letnie, balance board); 

Strefa Lekka (tor – skok przez płot oraz goście specjalni – Paweł Januszewski, Karol 



 

 

Hoffmann, Zdzisław Hoffmann, Anna Jagaciak, Tomasz Mateusiak; Strefa Triathlon (Tomasz 

Rudnik, Maciek Lewandowski, Filip Walotka). 

 

Sponsor Generalny PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Totalizator Sportowy,  

a w jego imieniu Fundacja LOTTO także zaprezentuje swoją strefę. Znajdziecie tam: stoisko 

z kolorowankami, tor przeszkód „Złota sztafeta” (aktywność oparta na historycznej ewakuacji 

polskiego złota w roku 1939, w której brała udział Halina Konopacka), będzie można 

spróbować swoich sił w rzucie oszczepem (ścianka z celami różnej trudności) i dyskiem. 

Katarzyna Dulnik poprowadzi zajęcia z koszykówki, a w strefie kreatywnego budowania coś 

dla siebie znajdą najmłodsi i ci starsi. Jedną z największych atrakcji będą ergometry 

wioślarskie, który są hitem każdego Pikniku. 

 

Na terenie Kępy Potockiej odnajdziecie także stoiska LUX MED, 4F, KINDER Joy of 

moving, PPL, VISA i ALLIANZ. 

 

– W organizację pikniku aktywnie włączają się Związki Sportowe, sportowcy oraz sponsorzy 

i partnerzy PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. To wydarzenie integruje nas 

wszystkich wokół sportu, pokazuje jego wartość i siłę, promuje aktywność fizyczną i zdrowy 

styl życia. Niezwykle ważne jest to, że w tym dniu będzie można osobiście spotkać się  

z olimpijczykami i medalistami olimpijskimi, którzy są ambasadorami i promotorami sportu – 

podkreśla Adam Krzesiński, Sekretarz Generalny PKOl, dwukrotny medalista olimpijski  

w szermierce. 

 

Piknik Olimpijski to także jedyna okazja do spotkania się z ponad setką polskich medalistów 

olimpijskich – tych minionych, ale i niedawnych igrzysk – oraz wieloma olimpijczykami! 

Takiej możliwości nie ma nigdzie indziej, co powoduje, że impreza Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego staje się niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju. W tym roku swoją 

obecność potwierdzili już: 

 

Kazimierz Adach (boks), Adam Krzesiński (szermierka), Bohdan Andrzejewski (szermierka), 

Roman Bierła (zapasy), Janusz Brzozowski (piłka ręczna), Michał Butkiewicz (szermierka), 

Aleksander Cichoń (zapasy), Piotr Cieśla (piłka ręczna), Krystyna Czajkowska-Rawska 

(siatkówka), Kazimierz Czarnecki (podnoszenie ciężarów), Natalia Czerwonka (łyżwiarstwo 

szybkie), Marek Dąbrowski (szermierka), Małgorzata Dłużewska-Wieliczko (wioślarstwo), 

Marek Dopierała (kajakarstwo), Leszek Dunecki (lekkoatletyka), Izabela Dylewska 



 

 

(kajakarstwo), Jacek Fafiński (zapasy), Wojciech Fortuna (skoki narciarskie), Maciej Freimu 

(kajakarstwo), Wiesław Gawlikowski (strzelectwo), Jan Gmyrek (piłka ręczna), Arkadiusz 

Godel (szermierka), Dariusz Goździak (pięciobój nowoczesny), Joanna Hentka (wioślarstwo), 

Krystyna Jakubowska (piłka siatkowa), Wojciech Jankowski (wioślarstwo), Jarosława 

Jóźwiakowska-Zdunkiewicz (lekkoatletyka), Jerzy Kaczmarek (szermierka), Zbigniew 

Kaczmarek (podnoszenie ciężarów), Marian Kasprzyk (boks), Katarzyna Woźniak-

Niedźwiedzka (łyżwiarstwo szybkie), Ryszard Katus (lekkoatletyka), Urszula Kielan 

(lekkoatletyka), Agnieszka Kobus-Zawojska (wioślarstwo), Andrzej Kobylański (piłka 

nożna), Robert Korzeniowski (lekkoatletyka), Krzysztof Kosedowski (boks), Lech 

Koziejowski (szermierka), Jerzy Kraska (piłka nożna), Tomasz Kucharski (wioślarstwo), 

Zygfryd Kuchta (piłka ręczna), Czesław Kwieciński (zapasy), Józefa Ledwig (piłka 

siatkowa), Marek Leśniewski (kolarstwo), Zenon Licznerski (lekkoatletyka), Józef Lipień 

(zapasy), Andrzej Lis (szermierka), Maciej Łasicki (wioślarstwo), Krystyna Malinowska-

Krupa (piłka siatkowa), Piotr Małachowski (lekkoatletyka), Iwona Marcinkiewicz 

(łucznictwo), Piotr Markiewicz (kajakarstwo), Renata Mauer-Różańska (strzelectwo), Monika 

Michalik (zapasy), Magdalena Mroczkiewicz-Koletsos (szermierka), Paweł Nastula (judo), 

Jerzy Opara (kajakarstwo), Janusz Peciak (pięciobój nowoczesny), Henryk Petrich (boks), 

Jerzy Pietrzyk (lekkoatletyka), Ryszard Podlas (lekkoatletyka), Włodzimierz Sadalski (piłka 

siatkowa), Adam Sandurski (zapasy), Edward Skorek (piłka siatkowa), Paweł Skrzecz (boks), 

Beata Sokołowska (kajakarstwo), Ryszard Stadniuk (wioślarstwo), Grzegorz Stellak 

(wioślarstwo), Piotr Stępień (zapasy), Andrzej Supron (zapasy), Leszek Swornowski 

(szermierka), Marian Sypniewski (szermierka), Andrzej Sypytkowski (kolarstwo), Jan 

Szymański (łyżwiarstwo szybkie), Barbara Ślizowska (gimnastyka), Marian Tałaj (judo), 

Adam Tomasiak (wioślarstwo), Józef Tracz (zapasy), Wanda Wiecha-Wanot (piłka siatkowa), 

Adam Wiercioch (szermierka), Anita Włodarczyk (lekkoatletyka), Andrzej Wroński (zapasy), 

Janusz Zarenkiewicz (boks), Władysław Zieliński (kajakarstwo), Luiza Złotkowska 

(łyżwiarstwo szybkie). 

 

Imprezę wspiera Ministerstwo Sportu, Miasto st. Warszawa i dzielnica Żoliborz. Zapraszamy 

wszystkich – w każdym wieku – na wielkie otwarcie. Park Kępa Potocka w Warszawie, przy 

ul. Gwiaździstej 1. Start – godzina 12:00. Wstęp wolny! 
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