
 

The World Games – Wrocław 2017   

Blisko 4 tysiące sportowców ze 100 krajów świata. Rywalizacja w 31 dyscyplinach na arenach w całym 
Wrocławiu. The World Games będzie największą imprezą sportową w roku 2017 w Polsce.  
 
W stolicy Dolnego Śląska zobaczymy najlepszych zawodników w swoich dyscyplinach. Impreza 
odbywa się pod patronatem MKOl. To będzie jubileuszowa, dziesiąta edycja Igrzysk. Poprzednie 
organizowano między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. W 
2013 roku TWG po raz pierwszy zorganizowano w Ameryce Południowej. Gospodarzem było 
kolumbijskie Cali. Po Wrocławiu, w roku 2021 sportowców gościć będzie amerykańskie Birmingham, 
stolica stanu Alabama. 

Zawodom towarzyszy wielkie zainteresowanie mediów. Relacje z wrocławskich zmagań trafią do 
ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach.  

Dyscypliny the World Games  

Karate squash, biegi, wspinaczka, sporty wrotkarskie, - to dyscypliny uprawiane przez setki, tysiące 
osób we Wrocławiu. Na całym świecie zawody gromadzą ogromną publiczność  
a najlepsi są sportowymi idolami w swoich krajach. 

W trakcie The World Games 2017 rywalizować będą także tancerze. W programie są  

Tańce Standardowe, Latynoamerykańskie, Rock’n’Roll Akrobatyczny i Salsa.  

Wrocław miał prawo włączyć do programu dyscypliny popularne w skali regionu i kraju. Wybór padł 
na żużel, futbol amerykański, kickboxing i wioślarstwo halowe. 

Większości dyscyplin, które rozegrane zostaną na The World Games spróbować może każdy, często 
bez ponoszenia znaczących kosztów. To jest ważna cecha sportów na Igrzyskach – dostępność  
i powszechność. 

The World Games - inwestycja w sportową aktywność wrocławian. 

The World Games to inwestycja w sportową aktywność ludzi. Chodzi o to, by ruszali się nie tylko w 

trakcie trwania Igrzysk, ale także po nich, żeby spróbowali i polubili dyscypliny z programu zawodów. 

W Wielkiej Brytanii obliczono, że 1 funt zainwestowany w promocję zdrowego stylu życia to 20 

funtów oszczędności dla służby zdrowia.  

Trwają już programy dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych, którzy mają okazję poznać 

tajniki piłki ręcznej. Bezpłatne sesje treningowe odbywają się 2 razy w tygodniu dla 2 grup 

wiekowych. Program wspiera były reprezentant Polski Artur Siódmiak. Najlepsi mają szansę na 

zasilenie drużyn WKS Śląska Wrocław. Przypomnijmy, że piłka ręczna w wydaniu plażowym jest 

jednym z najbardziej dynamicznych i widowiskowych sportów The World Games. 

1000 dzieci z 20 wrocławskich przedszkoli wzięło udział w pierwszej edycji projektu „Mali Wspaniali”. 

To ogólnorozwojowe zajęcia fizyczne z elementami sztuk walki, których na The World Games nie 

brakuje. Co ważne, maluchy już na starcie poznają nie tylko tajniki sportów, ale także zasady fair play, 



zdrowego odżywiania i codziennego dbania o formę. W tym programie wiedzą i doświadczeniem 

dzieli się z instruktorami reprezentantka Polski w karate Anna Lewandowska, Ambasadorka TWG 

2017.  Od września „Małych wspaniałych” jest  więcej. Dzięki wsparciu miasta i Ministerstwa Sportu i 

Turystyki we Wrocławiu ćwiczy 6,5 tysiąca, a w okolicznych gminach kolejne 2 tysiące dzieci. Program 

wprowadzają także dwa kolejne województwa – Małopolskie i Łódzkie.  

Inwestycje we wrocławską infrastrukturę sportową. 

Jedną z zasad obowiązujących przy przyznawaniu prawa do organizacji kolejnych edycji The World 

Games jest to, że miasto-gospodarz nie musi budować obiektów, których później nie mógłby 

udostępnić mieszkańcom.  

We Wrocławiu powstanie zadaszona pływalnia o wymiarach olimpijskich z możliwością ustawienia 

trybun. Po zawodach obiekt będzie służył wrocławianom. Będzie można szkolić na nim młodych 

pływaków i organizować zawody z udziałem publiczności.  

W Parku Tysiąclecia zbudowany zostanie tor do wyścigów na rolkach. To będzie jedyny tego typu 

obiekt w Polsce. Po zawodach będzie ogólnodostępny i wedle planów ma być pierwszym elementem 

kompleksu sportowego służącego rekreacji mieszkańców miasta. Kolejne obiekty mogą być 

finansowane także w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.  

Największą inwestycją związaną pośrednio z The World Games  jest remont Stadionu Olimpijskiego. 

TWG2017 należy jednak traktować jako doskonały pretekst by uratować ten wspaniały, ale przez 

ostatnie lata niszczejący obiekt dla wrocławian. Po remoncie będzie to miejsce przyjazne osobom 

niepełnosprawnym, rodzinom z dziećmi. Na pewno skorzystają kibice sportu żużlowego i futbolu 

amerykańskiego.  

Dyscypliny The World Games 2017 

BIEG NA ORIENTACJĘ  

BULE  

FISTBALL  

JU-JITSU  

KAJAK POLO 

KARATE  

KORFBALL  

KRĘGLE 

LACROSSE  

ULTIMATE FRISBEE  

ŁUCZNICTWO  

MUAY THAI  

NARTY WODNE i 
WAKEBOARD  

 
PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA 

PŁYWANIE W PŁETWACH 
 
PRZECIĄGANIE LINY  

SPORTOWE RATOWNICTWO 
WODNE  

SPORTY BILARDOWE  

SPORTY GIMNASTYCZNE
  

SPORTY LOTNICZE  

SPORTY WROTKARSKIE 

SQUASH  

SUMO  

TANIEC SPORTOWY  

TRÓJBÓJ SIŁOWY  

UNIHOKEJ  

WSPINACZKA SPORTOWA
  

NA ZAPROSZENIE:  

FUTBOL AMERYKAŃSKI  

KICKBOXING 

WIOŚLARSTWO HALOWE  

ŻUŻEL 
 

 

 

 



Wielki sport we Wrocławiu! 

Blisko 4 tysiące sportowców ze 100 krajów świata. Rywalizacja w 31 dyscyplinach na arenach 

w całym Wrocławiu. The World Games będzie największą imprezą sportową w roku 2017.  

 

W stolicy Dolnego Śląska zobaczymy najlepszych zawodników w swoich dyscyplinach. Dla 

nich to najważniejsze zawody w kalendarzu, a medal The World Games jest równie cenny, 

jak ten z Igrzysk Olimpijskich. 

Impreza odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To będzie 

jubileuszowa, dziesiąta edycja Igrzysk. Poprzednie organizowano między innymi w Stanach 

Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. W 2013 roku TWG po raz pierwszy 

zorganizowano w Ameryce Południowej. Gospodarzem było kolumbijskie Cali. Po Wrocławiu, 

w roku 2021 sportowców gościć będzie amerykańskie Birmingham, stolica stanu Alabama. 

Zawodom towarzyszy wielkie zainteresowanie mediów. Relacje z wrocławskich zmagań trafią 

do ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach.  

Dyscypliny The World Games  

Karate, squash, biegi, wspinaczka, sporty wrotkarskie - to dyscypliny uprawiane przez setki, 

tysiące osób we Wrocławiu. Na całym świecie zawody gromadzą ogromną publiczność,  

a najlepsi są sportowymi idolami w swoich krajach. 

W trakcie The World Games 2017 rywalizować będą także tancerze. W programie są Tańce 
Standardowe, Latynoamerykańskie, Rock’n’Roll Akrobatyczny i Salsa.  

Wrocław miał prawo włączyć do programu dyscypliny popularne w skali regionu i kraju. 

Wybór padł na żużel, futbol amerykański, kickboxing i wioślarstwo halowe. 

Nowe trendy i tradycja 

The World Games to okazja, by zaprezentować publiczności dyscypliny, które stopniowo 

zdobywają coraz większą popularność. Ultimate Frisbee to jedna z najszybciej rozwijających 

się konkurencji sportowych za oceanem.  Siedmioosobowe zespoły mierzą się na boisku o 

wymiarach 100 na 37 metrów. Punkty zdobywa się za złapanie latającego dysku w tzw. 

strefie punktowej. W Stanach Zjednoczonych działa zawodowa liga, a jej decydujące mecze 

były transmitowane przez ogólnokrajową telewizję.  

Wakeboard to sport polegający na widowiskowym ślizganiu się po powierzchni wody za 

pomocą specjalnej deski. Zawodnik trzyma się liny i jest holowany przez motorówkę lub 

wyciąg. Piłka ręczna plażowa to kolejna widowiskowa dyscyplina. Ciekawostką jest fakt, że za 

wyjątkowo piękne bramki przyznawany jest dodatkowy punkt. 

Na The World Games jest także miejsce na tradycję. Przeciąganie liny, jedna z najstarszych 

form sportowej rywalizacji, było dyscypliną olimpijską między rokiem 1900 a 1920. Gra w 

bule znana jest co najmniej od XVIII wieku. We Francji, ojczyźnie tego sportu, 

zarejestrowanych jest 600 tysięcy zawodników. Łucznictwo, które na TWG będzie 



rozgrywane w dwóch odmianach – polowej i torowej, jako sport znane jest od co najmniej 

250 lat. 

Zdrowszy Wrocław!  

Większości dyscyplin, które rozegrane zostaną na The World Games spróbować może każdy, 

często bez ponoszenia znaczących kosztów. To jest ważna cecha sportów na Igrzyskach – 

dostępność i powszechność.  

The World Games to inwestycja w sportową aktywność ludzi. Chodzi o to, by ruszali się nie 

tylko w trakcie trwania Igrzysk, ale także po nich, żeby spróbowali i polubili dyscypliny z 

programu zawodów. W Wielkiej Brytanii obliczono, że 1 funt zainwestowany w promocję 

zdrowego stylu życia to 20 funtów oszczędności dla służby zdrowia.  

Trwają już programy dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych, którzy mają okazję 

poznać tajniki piłki ręcznej. Bezpłatne sesje treningowe odbywają się 2 razy w tygodniu dla 2 

grup wiekowych. Program wspiera były reprezentant Polski Artur Siódmiak. Najlepsi mają 

szansę na zasilenie drużyn WKS Śląska Wrocław. Przypomnijmy, że piłka ręczna w wydaniu 

plażowym jest jednym z najbardziej dynamicznych i widowiskowych sportów The World 

Games. 

 

1000 dzieci z 20 wrocławskich przedszkoli wzięło udział w pierwszej edycji projektu „Mali 

Wspaniali”. To ogólnorozwojowe zajęcia fizyczne z elementami sztuk walki, których na The 

World Games nie brakuje. Co ważne, maluchy już na starcie poznają nie tylko tajniki 

sportów, ale także zasady fair play, zdrowego odżywiania i codziennego dbania o formę. W 

tym programie wiedzą i doświadczeniem dzieli się z instruktorami reprezentantka Polski w 

karate Anna Lewandowska, Ambasadorka TWG 2017.  Od września „Małych wspaniałych” 

jest  więcej. Dzięki wsparciu miasta i Ministerstwa Sportu i Turystyki we Wrocławiu ćwiczy 

6,5 tysiąca, a w okolicznych gminach kolejne 2 tysiące dzieci. Program wprowadzają także 

dwa kolejne województwa.  

Inwestycje dla wrocławian 

Jedną z zasad obowiązujących przy przyznawaniu prawa do organizacji kolejnych edycji The 

World Games jest to, że miasto-gospodarz nie musi budować obiektów, których później nie 

mógłby udostępnić mieszkańcom.  

We Wrocławiu powstanie zadaszona pływalnia o wymiarach olimpijskich z trybunami. Po 

zawodach obiekt będzie służył wrocławianom. Będzie można szkolić na nim młodych 

pływaków i organizować zawody z udziałem publiczności. Basen będzie miał ruchome dno i 

możliwość podzielenia dużej niecki na dwie mniejsze części dzięki mobilnemu pomostowi. 

Wyremontowane zostaną także dwa baseny pod gołym niebem.  

W Parku Tysiąclecia zbudowany zostanie tor do wyścigów na rolkach. To będzie jedyny tego 

typu obiekt w Polsce. Po zawodach będzie ogólnodostępny i wedle planów ma być 

pierwszym elementem kompleksu sportowego służącego rekreacji mieszkańców miasta.  



Największą inwestycją związaną pośrednio z The World Games  jest remont Stadionu 

Olimpijskiego. TWG2017 należy jednak traktować jako doskonały pretekst by uratować ten 

wspaniały, ale przez ostatnie lata niszczejący obiekt dla wrocławian. Po remoncie będzie to 

miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym, rodzinom z dziećmi. Na pewno skorzystają 

kibice sportu żużlowego i futbolu amerykańskiego. Obiekt zyska nowe krzesełka, oświetlenie, 

pomieszczenia dla sportowców i klubów. Odnowiona zostanie także elewacja. Prace toczą się 

pod nadzorem konserwatora zabytków. Zakończenie robót zaplanowano na początek roku 

2017. 

Wrocławskie Igrzyska pod patronatem MKOl 

Od 2000 roku Igrzyska odbywają się pod patronatem Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego. Pod koniec ubiegłego roku w trakcie nadzwyczajnej sesji MKOl-u podjęto 

decyzję o zacieśnieniu współpracy z International World Games Association. Organizacje 

będą uzgadniać programy swoich Igrzysk i zasady ich oceniania.  

José Perurena, prezydent IWGA i jednocześnie członek MKOl, podkreśla: - Chcemy pokazać, 

że sporty nieolimpijskie reprezentują taki sam wysoki poziom jak te, znajdujące się w 

programie letnich Igrzysk Olimpijskich. 

– Przygotowując Wrocław do organizacji The World Games 2017, bardzo chętnie korzystamy 

ze wsparcia i doświadczenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – mówi Piotr 

Przygoński, prezes Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego. – Dzięki temu wsparciu mamy 

pewność, że zorganizujemy The World Games na najwyższym, światowym poziomie.   

W 2014 roku Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, Andrzej Biernat, Minister Sportu i 

Turystyki oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego podpisali 

porozumienie dotyczące współpracy przy organizacji The World Games 2017. 

W czerwcu 2015 roku Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, podsekretarz stanu w MSiT 

Dorota Idzi i Andrzej Kraśnicki (PKOl) spotkali się w siedzibie Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego z przewodniczącym MKOl Thomasem Bachem. Szef Ruchu Olimpijskiego chciał 

poznać stan przygotowań miasta do organizacji TWG2017 i zapewnił o wsparciu dla idei. 

Gwiazdy sportu na wyciągnięcie ręki 

Zawody rozgrywane będą w ponad dwudziestu obiektach na terenie całego miasta. 

Ceremonię otwarcia i zamknięcia zaplanowano na Stadionie Wrocław. The World Games to 

jednak nie tylko zmagania sportowe. Rywalizacja i walka o medale są oczywiście istotą 

Igrzysk, ale bardzo ważnym miejscem jest także The World Games Plaza. Jak pokazują 

przykłady poprzednich edycji, ta strefa zabawy i rozrywki cieszy się olbrzymim 

zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Co ich przyciąga? Muzyka na żywo, pokazy 

sportowe, ciekawe wydarzenia kulturalne. Miejsce to odwiedzają także sportowcy – 

uczestnicy The World Games. „Selfie” z ulubieńcami znanymi ze sportowych aren, rozmowa 

o ostatniej akcji zwycięskiego meczu z jego uczestnikami – to wszystko będzie możliwe we 

Wrocławiu latem 2017 roku. 



Wśród medalistów nie zabraknie Polaków, którzy regularnie zdobywają czołowe miejsca na 

mistrzostwach świata i Europy w dyscyplinach The World Games. W ciągu ostatnich 

kilkunastu miesięcy nasi reprezentanci zdobyli trzy złote medale na mistrzostwach świata  

w Ju-Jitsu,  złoto drużynowe na mistrzostwach świata w ratownictwie sportowym, 

mistrzostwo Europy w boksie tajskim czy w biegu na orientację. Od kilku sezonów głośno 

także o naszych zawodnikach we wspinaczce sportowej. Wśród najlepszych są również 

wrocławianie, którzy po raz pierwszy będą mieli możliwość wystąpić na tak znaczącej 

imprezie przed własną publicznością.   

 

The World Games 2017 Wrocław 

 

biuro@theworldgames2017.com  

 

www.theworldgames2017.com  

Facebook: www.facebook.com/TWG2017  
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