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• ogólnopolska organizacja pożytku publicznego •

• światowy ruch sportowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną •

• organizowanie treningów i zawodów sportowych •

• wspieranie rozwoju sportowców z niepełnosprawnością intelektualną •

• wkład w tworzenie społeczeństwa przyjaznego osobom niepełnosprawnym •

www.olimpiadyspecjalne.pl
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Drodzy Uczestnicy, Szanowni Goście, 
pragnę Was serdecznie zaprosić do udziału w IX Ogólno-
polskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które 
odbędą się w dniach 9-12 marca w Zakopanem. 

Dla mnie, Gospodarza Stolicy Polskich Tatr, jest to ogromne 
wyróżnienie i zaszczyt, że możemy gościć niepełnosprawnych 
sportowców  oraz obserwować ich zmagania w sportowej 
rywalizacji. Wyjątkowy klimat Zakopanego oraz niezwykła at-
mosfera podczas rozgrywanych zawodów sportowych od lat 
sprzyja organizacji regionalnych, krajowych oraz międzyna-

rodowych zawodów sportowych w naszym 
mieście. A było ich tu naprawdę wiele. Już 
w 1910 roku w mieście pod Giewontem 

urządzono pierwsze zawody narciarskie, później przez dzie-
sięciolecia Zakopane gościło narciarzy i sportowców z całego 
świata. Atmosfery, jaką potrafią stworzyć polscy kibice, nie 
ma nigdzie indziej na świecie i jest to stwierdzenie powtarza-
ne nie tylko przez naszych rodaków, ale nierzadko również 
przez osoby z zagranicy. Dlatego też tym bardziej się cieszę, 
że mieszkańcy Zakopanego oraz odwiedzający nas turyści 
będą  po raz kolejny świadkami sportowej rywalizacji mło-
dych zawodników. Rywalizacji niełatwej, wymagającej wiele 
wysiłku i największego poświęcenia ze strony uczestników, 
ale dzięki temu pełnej niezwykłych emocji, niezapomnia-
nych wrażeń i przeżyć, które pozostaną w naszych sercach 
na długie lata.  Mam również głęboką nadzieję, że uczestnicy  
IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
Zakopane-Białystok 2016, poza napiętym harmonogramem 
zawodów sportowych, znajdą także czas na podziwianie pięk-
na tatrzańskiej przyrody, niezwykłej zakopiańskiej architektu-
ry oraz poznają bliżej tradycyjną kulturę góralską. 

Życząc wszystkim zawodnikom oraz trenerom wspaniałych chwil 
w Stolicy Polskich Tatr, pełnych szczerych emocji oraz sukcesów 
w sportowej rywalizacji odbywającej się w duchu fair play,

pozostaję z wyrazami szacunku

Leszek Dorula  
Burmistrz Miasta Zakopane 

Szanowni Państwo, 
w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców regionu 
serdecznie witam w Małopolsce – miejscu, w którym na 
każdym kroku czuć obecność sportowego ducha. Cieszę 
się, że IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych odbędą się właśnie w naszym województwie, w oto-
czeniu niesamowitej zakopiańskiej scenerii polskich Tatr.

Sport jest niezwykłą dziedziną naszej aktywności. To dzięki 
niemu pokonujemy bariery i słabości, hartujemy charakter 
i udowadniamy sobie samym i innym, że stać nas na więcej. 
Sport jest również tym, co łączy ludzi we wspólnych emocjach 
i w przeżywaniu radości z osiągniętych sukcesów. Dlatego 
w Małopolsce jak nigdzie indziej staramy się rozwijać spor-
towe zainteresowania i być jednocześnie „kuźnią talentów”. 
Czynimy to nie tylko poprzez inwestycje w infrastrukturę, ale 
przede wszystkim poprzez liczne programy, które pozwalają 
zaszczepić sportową iskierkę już wśród najmłodszych miesz-
kańców regionu. 

Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
to niezwykłe wydarzenie, dzięki któremu osoby niepeł-
nosprawne przekonują się, że poprzez upór i determina-
cję mogą pokonać wszelkie trudności i osiągnąć sukces. 
O randze imprezy świadczy rosnąca z roku na rok popular-
ność i znakomite osiągnięcia zawodników. Dlatego bardzo 
dziękuję organizatorom Igrzysk nie tylko za to wspaniałe 
widowisko, ale przede wszystkim za całoroczną pracę 

i trening z osobami niepełnosprawnymi. Państwa działal-
ność pokazuje, że sport jest dla każdego, kto tylko chce 
rozwijać swoją aktywność fizyczną i umiejętności. To nie-
zwykle cenny wkład w rozumienie tego czym naprawdę 
jest szlachetna sportowa rywalizacja. 

Mam nadzieję, że pobyt w Małopolsce będzie dla wszystkich 
zawodników, jak i kibiców niezapomniany, a pozytywnych 
wrażeń dostarczą nie tylko sportowe emocje, ale przede 
wszystkim niepowtarzalny małopolski klimat.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Jacek Krupa  
Marszałek Województwa Małopolskiego



Szanowni Państwo, 
bardzo się cieszę, że jedna spośród dwóch odsłon IX Ogólnopolskich Zimowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych odbędzie się w Białymstoku i tu – po kilkudniowych 
zmaganiach zawodników – nastąpi zamknięcie Zimowych Igrzysk.

Z radością witam wszystkich na pięknej i gościnnej Ziemi Podlaskiej, słynącej z wyjąt-
kowej przyrody, niezwykłej historii, wielokulturowości i smacznej regionalnej kuchni. 

Gratuluję zaangażowania w tej jakże szlachetnej idei Olimpiad Specjalnych. Uczestni-
kom życzę zwycięskich laurów oraz radości i satysfakcji z rywalizacji. 

Bohdan Paszkowski  
Wojewoda Podlaski

Drodzy sportowcy, trenerzy, nauczyciele! 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie witam w Białymstoku wszystkich 
uczestników IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w dyscypli-
nach: łyżwiarstwo szybkie i hokej halowy. Cieszę się, że taka impreza po raz kolejny 
odbywa się w naszym mieście. Dziękując wszystkim za przybycie, życzę wielu wspa-
niałych, niezapomnianych chwil. 

Zawodnikom życzę udanego startu, wytrwałości w dążeniu do mety, jak najlepszych 
wyników oraz wielu pozytywnych emocji i przeżyć. Mam nadzieję, że w trakcie pobytu 
znajdziecie czas na poznanie piękna Białegostoku, wspólny relaks i zabawę, a także 
nawiązanie nowych przyjaźni.

Wszystkim życzę, aby udział w IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Białym-
stoku pozostawił niezapomniane wrażenia związane ze sportową rywalizacją, ale także pobytem 
na pięknej Ziemi Białostockiej.  

Prezes Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie 
Jolanta Lenkiewicz-Broda

Szanowni Państwo, 
w imieniu białostockiego samorządu i wszystkich białosto-
czan pragnę z satysfakcją powitać uczestników białostockiej 
części IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Spe-
cjalnych. Cieszę się ogromnie, że możemy w stolicy Podlasia 
gościć znakomitych sportowców i kibicować ich zmaganiom. 
Jestem przekonany, że igrzyska dostarczą wszystkim – za-
równo zawodnikom, jak i kibicom – wielu niezapomnianych 
wrażeń. Pewien jestem także, iż emocjom tym niezmiennie 
towarzyszyć będzie atmosfera radości, przyjaźni i fair play. 
Życzę zatem, by impreza ta pozostała na długo w Państwa 
pamięci jako wyjątkowe wydarzenie sportowe.

Życzę również, by pobyt w Białymstoku pozwolił Państwu 
lepiej poznać nasze miasto.

Wierzę, że będziemy mieli jeszcze niejedną okazję, by po-
nownie się tu spotkać.

Prezydent Miasta Białegostoku



Dzisiaj, po prawie 48 latach istnienia, Olimpiady 
Specjalne są jedną z największych i najprężniej 
działających organizacji sportowych i społecz-
nych na świecie. 5 milionów zawodników Olim-
piad Specjalnych, z zamiłowania do sportu, bie-
rze udział w całorocznych treningach i zawodach 
sportowych, doświadczając emocji związanych 
z uczestnictwem w zawodach i dumy ze swych 
osiągnięć.

Polska była pierwszym krajem Europy Środko-
wo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Spe-
cjalnych rozpoczął oficjalną działalność, jeszcze 
na początku lat osiemdziesiątych. Od tego czasu 
systematycznie rozwijał się, przede wszystkim 
dzięki zaangażowaniu i oddaniu rodzin sportow-
ców, trenerów, wolontariuszy i działaczy. Dzięki 
temu dziś możemy prowadzić działania na naj-
wyższym poziomie, utrzymując wysokie między-
narodowe standardy.

W Olimpiadach Specjalnych w Polsce trenuje obec-
nie ponad 17 tysięcy zawodników, zrzeszonych 
w 507 klubach, w 18 Oddziałach Regionalnych. 

Do wyboru mają 25 dyscyplin sportowych, let-
nich i zimowych. Rocznie, prócz regularnego cyklu 
treningowego, organizujemy ponad 260 imprez 
sportowych i zawodów.  Udział w zajęciach spor-
towych i zawodach jest bezpłatny. Dla wszystkich 
zaangażowanych osób prowadzimy szereg pro-
gramów pozasportowych, skupiających się na 
wsparciu samych sportowców i ich rodzin oraz 
na integracji społecznej.

Poprzez nasze działania sportowe i pozasporto-
we wspieramy  rodziny zawodników, pomagając 
im realizować działania skierowane ku samodziel-
ności i niezależności, ku aktywnemu życiu spo-
łecznemu oraz aktywizacji fizycznej i zawodowej. 
Oddziałujemy również na szersze środowisko 
społeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawod-
ników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość 
z uprawiania sportu, staramy się przełamywać 
stereotypy, przyczyniamy się do lepszego zrozu-
mienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną. 

Od roku 2005 mamy status organizacji po-
żytku publicznego. Działalność stowarzysze-
nia opiera się głównie na pracy wolontary-
stycznej, wspomagana jest finansowo przez 
instytucje publiczne, sponsorów i prywat-
nych darczyńców.



AMBASADORZY IX OGÓLNOPOLSKICH ZIMOWYCH 
IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH,  
Zakopane-Białystok 2016
• Paula Bzura

• Jakub Jaworski

• Zofia Kiełpińska

• Bartosz Konopko

• Dariusz Kulesza

• Ewelina Lisowska

• Józef Łuszczek

• Natalia Maliszewska

• Patrycja Maliszewska

• Erwina Ryś-Ferens

• Małgorzata Tlałka-Długosz

• Krystian Zdrojkowski

Honorowy Patronat
Agata Kornhauser-Duda

Komitet Honorowy Igrzysk
Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej

Pan Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOL

Pani Teresa Hernik – Prezes PFRON

Komendant Główny Policji

Pani Katarzyna Frank-Niemczycka – Prezes Olimpiad Specjalnych Polska

Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski

Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski

Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Pan Józef Pilch – Wojewoda Małopolski

Pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego

Pan Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białystok

Pan Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane

www.igrzyska2016.olimpiadyspecjalne.pl



Popularyzacja idei Olimpiad Specjalnych, założeń 
tego największego ruchu na świecie, umiejętności 
i sprawności psychoruchowych osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, to zadanie dla wszyst-

kich oddziałów regionalnych. Świętokrzyskie, jako 
chyba jedyny Oddział Regionalny Olimpiad Specjal-
nych Polska, robi to z wielką pasją oraz powodze-
niem nie tylko na swoim terenie, ale również w in-
nych regionach Polski.  Tegoroczna część śnieżna 
IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych jest kolejnym przykładem organizacji 
zawodów olimpiad specjalnych po mityngach: nar-
ciarskich i łyżwiarskim w 2002 i 2014 roku, przepro-
wadzonych przez organizatorów ze Świętokrzyskie-
go, poza własnym terytorium. Oddział Regionalny 
– Świętokrzyskie liczy 29 Klubów Olimpiad Specjal-
nych. Kluby te skupiają blisko 1000 zawodników, 
którzy uprawiają 21 dyscyplin sportowych. Nad 
prawidłowym rozwojem sportowym zawodników 
czuwa 60 trenerów, ponad 200 wolontariuszy 
i blisko 30 rodziców. Mimo skromnych warunków 
i możliwości do uprawiania sportów zimowych na 
własnym terenie, to właśnie zawodnicy Olimpiad 
Specjalnych ze Świętokrzyskiego mogą poszczy-
cić się olbrzymią ilością zdobywanych medali na 
zawodach rangi ogólnopolskiej czy międzyna-
rodowej. To również kwestia szczególnej pasji 
trenerów do zimowych dyscyplin sportowych. 
Początki narciarstwa w Świętokrzyskim miały 
miejsce w 1992 roku w Powroźniku koło Kryni-
cy Górskiej za sprawą Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki 
Funduszowi Oddział miał środki na organizację zi-
mowych turnusów rehabilitacyjnych i m.in. naukę 
jazdy na nartach. W 1996 roku Świętokrzyskie tra-
fiło do Zakopanego i tak już zostało do dziś.

Ogromny sentyment do zimowych sportów 
i urokliwego Zakopanego sprawia, że to właśnie 
w tym mieście Świętokrzyskie organizuje swoje 
drugie Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska. To tu 
w Zakopanem, stolicy Tatr, Oddział ma swojego 
największego sprzymierzeńca i przyjaciela. Jest 
nią niewątpliwie Pani Maria Ustupska, która za-
wsze miło i serdecznie przyjmuje Olimpiady Spe-
cjalne. Ale to również szereg innych osób jak np. 
Małgorzata Tlałka – Długosz czy Zofia Kiełpiń-
ska, które zawsze z pasją wychodzą naprzeciw 
potrzebom Olimpiad Specjalnych. 

Przez 25 lat uprawiania sportów zimowych 
w Świętokrzyskim, przewinęła się ogromna liczba 
zawodników i trenerów. Nie sposób dziś wymie-
nić wszystkich, ale jest jedna osoba, której się to 

należy, a na jej ręce trzeba złożyć podziękowanie 
dla setek zawodników, trenerów, opiekunów, 
przyjaciół, którzy najczęściej bezinteresownie 
z pasją, ale też wielkim oddaniem angażowali się 
przez te wszystkie lata w pracę na rzecz Święto-
krzyskiego Oddziału. Tą osobą jest Jacek Janus, 
- dziękuję Ci Jacku oraz wszystkim pozostałym, 
których nie sposób wymienić.

Grzegorz Małkus 
Prezes Oddziału Regionalnego 

Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie

Najbardziej pozytywnie „zakręcony” 
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych – Świętokrzyskie!

Świętokrzyskie



Program – Zakopane, 9-12 marca 2016 r.
9 marca 2016 – środa

 19.00 Ceremonia Otwarcia Igrzysk – Zakopane, Wielka Krokiew

10-11 marca 2016 – czwartek – piątek 
9.00 – 17.00  zawody sportowe  

Miejsca zawodów:

  • Stacja narciarska SUCHE-narciarstwo alpejskie, 

	 	 •		Zakopane	–	Centralny	Ośrodek	Sportu	Wielka	Krokiew:	 
biegi	narciarskie	i	biegi	na	rakietach	śnieżnych.	

12 marca 2016 – sobota
11.00 Ceremonia Zamknięcia Igrzysk –	Zakopane	OWR	„Maria”,	ul.	Podhalańska	3a

DYSCYPLINY SPORTU

IMPREZY DODATKOWE

Dyscyplina Liczba zawodników Miejsce rozgrywania dyscypliny

BIEG NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH 58
Centralny Ośrodek Sportu  

w Zakopanem – Wielka Krokiew

NARCIARSTWO BIEGOWE 74
Centralny Ośrodek Sportu  

w Zakopanem – trasy do narciarstwa 
biegowego przy średniej skoczni

NARCIARSTWO ZJAZDOWE  88
stacja narciarska 

SUCHE k. Poronina

Nazwa Termin Miejsce
CEREMONIA OTWARCIA IGRZYSK 9 marca (środa) COS Zakopane Wielka Krokiew

ZABAWA REGIONALNA Z DYSKOTEKĄ 11 marca (piątek)
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 

MARIA

CEREMONIA ZAKOŃCZENIA  
I CZĘŚCI IGRZYSK

12 marca (sobota)
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny 

MARIA

WYSTAWA ZDJĘĆ Z ZAWODÓW  
I DZIAŁALNOŚCI OLIMPIAD SPECJALNYCH

14 lutego  
– 12 marca

Park Miejski w Zakopanem



W czasie Igrzysk w narciarstwie zjazdowym odbędzie się rywalizacja zawodników 
w konkurencjach: 

 1. Slalom Gigant

 2. Slalom Super Gigant

Zawodnicy będą rywalizowali na dwóch poziomach umiejętności narciarskich:

 • zaawansowanym (Z), 

 • średniozaawansowanym (Ś)

DYSCYPLINY SPORTOWE – ZAKOPANE
Narciarstwo zjazdowe

Partnerzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych – Zakopane

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego

Na zawodach narciarstwa biegowego Igrzysk będzie obowiązywał podział konkurencji 
na poziomy zaawansowania.

1. Poziom 1 dla zawodników o niskim poziomie sprawności

 • bieg na 50 m

 • bieg na 100 m

2. Poziom 2 dla zawodników o zaawansowanym poziomie sprawności

 • Bieg na 500 m

 • Bieg na 1 km

 • Bieg na 2,5 km

 • Bieg na 5 km

Narciarstwo biegowe

Na zawodach będzie obowiązywał podział konkurencji na poziomy zaawansowania.

1.  Poziom 1 dla zawodników o niskim poziomie sprawności

 • Bieg na 50 m

 • Bieg na 100 m

2.    Poziom 2 dla zawodników o zaawansowanym poziomie sprawności

 • Bieg na 200 m

 • Bieg na 400 m

 • Bieg na 800 m

Bieg na rakietach śnieżnych

Narciarstwo zjazdowe: jest to dyscyplina, która staje się coraz bardzie popularna wśród za-
wodników Olimpiad Specjalnych, a świadczyć może o tym to, że na Igrzyskach będzie to naj-
liczniejsza dyscyplina pod względem sportów indywidualnych.

Narciarstwo biegowe: jest to najstarsza stażem zimowa dyscyplina uprawiana w Olimpiadach 
Specjalnych. Niestety w ostatnich latach jest coraz trudniejsza do uprawiania ze względu na 
ciepłe zimy i brak śniegu.

Bieg na rakietach śnieżnych: jest to najmłodsza dyscyplina wśród sportów zimowych uprawiana w Olimpiadach Spe-
cjalnych jednak zdobywająca coraz większą popularność. Pierwotnie była przeznaczona dla zawodników, którzy mają 
problemy z nauczeniem się jeżdżenia na nartach biegowych czy też zjazdowych. Jest to również dyscyplina uprawiana 
w wielu krajach gdzie nie ma zim i śniegu takich jak np. Jamajka, Katar, Brazylia gdzie zawodnicy trenują na plażach.



Organizator: 
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie

Współorganizator: 
• Olimpiady Specjalne Polska, 

• Urząd Miasta Zakopane, 

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Biuro Igrzysk:  
• Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny MARIA, ul. Podhalańska 3a,

Komitet Organizacyjny:   
Przewodniczący:  Grzegorz Kurkowski, 

Wiceprzewodniczący:  Dariusz Stachura,

Przewodniczący Komisji: Agnieszka Czerwonka, Jacek Jamroz, Grzegorz Małkus, Ewa Więckowska, 
Renata Foremniak, Monika Kudzia, Anna Szerla, 

Przewodniczący Sekcji: Łukasz Jaszczyk, Justyna Gadowska, Małgorzata Głowacz, Iwona Sokołowska, 
Jacek Janus, Łucja Niewadzi, Piotr Jakubowski, Henryk Ostrykiewicz, Damian Łysiak, Barbara Sobańska, 
Zofia Kiełpińska, Kazimierz Nowakowski, Izabela Orlikowska, Grzegorz Kij, Iga Korzeniowska,  
Barbara Sipa, Ewa Pociejowska-Gawęda, Wioletta Rzodeczko, Remigiusz Woźniak, Agnieszka Jewiarz, 
Jacek Matera, Jacek Ciekalski,  Michał Czogalik, Sebastian Sipa, Katarzyna Ciechanowska,  
Krzysztof Ocias, Grzegorz Miśkiewicz, Bożena Kojtek, Leszek Kowalski, Jacek Rzodeczko,  
Lidia Frątczak, Renata Podlewska, 

Delegaci Techniczni: Marcin Mielniczuk, Wiesław Januć, Ewelina Mróz, 

Torch Run: Jacek Hachulski.

WOLONTARIAT
Wolontariusze w Olimpiadach Specjalnych odgrywają bardzo ważną jak nie najważniejszą rolę. 
Trzeba to powiedzieć wprost. Nie ma dosłownie żadnej imprezy sportowej z cyklu Olimpiad Spe-
cjalnych, w której nie byłoby wolontariuszy. Zazwyczaj wolontariuszami są uczniowie bądź stu-
denci, a w przypadku Świętokrzyskiego są to również osoby, które prowadzą już dorosłe życie. 
Dlaczego zatem zawsze są z nami? Może sprawia to czystość idei, prostota filozofii, a może zwy-
czajnie ich dobre serce i chęć pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi wo-
lontariusze to w głównej mierze sprawdzona „wiara” i zaprawiona w licznych „bojach” czyli przy 
organizacji szeregu zawodów rangi ogólnopolskiej czy Igrzysk Olimpiad Specjalnych. 

Dziękujemy Wam, za Wasz uśmiech, cierpliwość, nieprzespane noce, zawsze trwanie do końca 
zawodów, chęci i entuzjazm, bezinteresowność i życzliwość oraz za to, że zawsze jesteście z nami. 
Bardzo wam dziękujemy! Wierzymy, że doświadczenie z Olimpiadami Specjalnymi, zaprocentuje 
Wam w dalszym życiu dobrymi decyzjami, gestami i słowami. Zaprocentuje wrażliwością i przyjaź-
nią do osób słabszych. Życzymy Wam z całego serca pięknego życia. 

Świętokrzyskie



Powyższe słowa przyświecają naszej codziennej 
działalności. Działamy na Podlasiu od ponad 20 lat. 
W 2013 roku w ramach jubileuszu  naszej działalno-
ści na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną zorganizowaliśmy Wojewódzką Konferencję 
Szkoleniową „20-lecie Olimpiad Specjalnych Polska 
w województwie podlaskim”. Był to dobry moment 
podsumowania naszej dotychczasowej pracy, ale też 
chwila refleksji i pytanie: co dalej? – czyli spojrzenia 
z nadzieją w przyszłość.

Pracując na co dzień w placówkach szkolnictwa spe-
cjalnego, Warsztatach Terapii Zajęciowej i Domach 
Pomocy Społecznej w naturalny sposób propaguje-
my ideę Olimpiad Specjalnych, ukazujemy sport jako 
możliwość samorealizacji osób niepełnosprawnych, 
jako sposób na odnoszenie osobistych sukcesów 
oraz szansę na poznanie świata i ciekawych ludzi, 
których jednoczy idea sportu. Swoją pasją staramy 
się „zarażać” ludzi młodych, kreatywnych, współ-
pracowników, rodziców, działaczy oraz członków 
swoich rodzin. Ogromnym wsparciem są dla nas 
wolontariusze, ludzie skromni, o wielkich sercach, 
zawsze uśmiechnięci i gotowi do pracy, dla których  
niesienie pomocy innym wypływa z potrzeby serca.

Jesteśmy świadomi tego, że aby osiągnąć sukces, 
pierwsze co musimy zrobić, to zakochać się w cięż-
kiej pracy… Nie boimy się wyzwań. 

Jako pierwszy oddział w Polsce rozpoczęliśmy pro-
pagowanie MATP, w 1997 roku Białystok po raz 
pierwszy gościł uczestników europejskiego szkole-
nia MATP, którego byliśmy organizatorami. W tym 
samym roku zorganizowaliśmy I Ogólnopolski Dzień 
Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjal-
nych, kolejny w roku 2001. Ponieważ kochamy sporty 
zimowe postanowiliśmy spróbować. W 2004 roku 
gościliśmy zawodników VI Ogólnopolskich Zimowych 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych rywalizujących w dwóch 
dyscyplinach: łyżwiarstwie szybkim i hokeju halowym. 
W 2006 roku kolejny raz gościliśmy łyżwiarzy, tym 
razem na II Ogólnopolskim Mityngu w Łyżwiarstwie 
Szybkim Olimpiad Specjalnych. W 2008 roku kolejny 
raz w naszym mieście rozgrywał się hokej halowy 
i łyżwiarstwo szybkie podczas VII Ogólnopolskich Zi-
mowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. W roku 2012 

zorganizowaliśmy II Ogólnopolski Mityng Kolarski 
oraz VIII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe w Augusto-
wie, a w rok później w 2013 – VII Ogólnopolski Mityng 
Wrotkarski Olimpiad Specjalnych. Doświadczenie 
zdobyte dotychczas podczas organizacji imprez o za-
sięgu ogólnopolskim pozwala nam wierzyć w to, że 
kolejny raz staniemy na wysokości zadania organizu-
jąc IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Spe-
cjalnych w znanych nam dyscyplinach: łyżwiarstwie 
szybkim i hokeju halowym. 

Obecnie w Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjal-
ne Polska Podlaskie w systematycznych i całorocznych 
treningach uczestniczy 650 zawodników zrzeszonych 
w 12 Klubach Olimpiad Specjalnych (Białymstoku – 6, 
Długoborzu, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podla-
skim, Sokółce, ) a także działa rzesza członków. Nasze 
kluby sportowe działają przy placówkach specjalnych 
w różnych miejscach województwa. 

Do współpracy zapraszamy samorządy terytorialne, 
wyższe uczelnie, szkoły ponadgimnazjalne, lokalne 
media oraz darczyńców. Liczba naszych sympatyków 
ma tendencję wzrostową, co pozwala nam wierzyć 
w to, że nasza działalność ma sens. Nie ogranicza 
się ona tylko do treningów i zawodów sportowych. 
Chcemy, aby nasi sportowcy mieli możliwość pełne-
go uczestnictwa  w życiu społecznym, a taką moż-
liwość daje im uczestnictwo w programach realizo-
wanych w ramach Olimpiad Specjalnych ( Program 
Rodzinny, Lider Olimpiad Specjalnych, MATP, Zdro-
wi Sportowcy). Ciągle dążymy do tego, aby działać 
na najwyższym poziomie sportowym i organizacyj-
nym, a tym wszystkim, którzy nas wspierają w naszej 
codziennej działalności SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Joanna Hryń
Wiceprezes ds. Organizacji Oddziału Regionalnego

Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podlaskie

„Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym jaki dystans musisz przebyć, 
aby dotrzeć w miejsce, w którym jesteś – stamtąd gdzie byłeś”. ... 

Eleonor Roosevelt

Podlaskie



Program – Białystok, 17-20 marca 2016 r.
17 marca 2016 – czwartek

 18.00 – 19.30 Ceremonia Otwarcia Igrzysk –	lodowisko	BOSiR,	ul.	11-go	Listopada	28

18 marca 2016 – piątek 
08.30 odprawy dla trenerów na obiektach sportowych

9.00 – 17.00  zawody sportowe – preeliminacje, obiad w miejscu zawodów,  
warsztaty szkoleniowe dla trenerów łyżwiarstwa szybkiego

19.00 – 21.30 impreza towarzysząca 

19 marca 2016 – sobota
9.00 – 17.00 zawody sportowe – finały, obiad w miejscu zawodów

19.30 – 21.30  impreza towarzysząca oraz w jej trakcie Losowanie składu reprezentacji  
na Światowe Zimowe Igrzyska w Austrii 2017 z medalistów Igrzysk  
w łyżwiarstwie szybkim

20 marca 2016 – niedziela
8.30 – 11.00 zawody sportowe – finały – hokej halowy

12.00 – 13.00  Ceremonia Zamknięcia Igrzysk, Ceremonia Dekoracji hokeja halowego  
oraz Losowanie składu reprezentacji na Światowe Zimowe Igrzyska w Austrii 2017 
z medalistów Igrzysk w hokeju halowym

BIAŁYSTOK – miasto zwane Wersalem Podlaskim, to siedziba władz i stolica wojewódz-
twa podlaskiego. Pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego 
centrum regionu. Początki historii miasta datuje się na rok 1320, zaś złote lata rozwoju miasta  
sięgają XVIII wieku i wiążą się z postacią Jana Klemensa II Branickiego. Uczynił on Białystok swoją 
rezydencją, zmieniając niewiele znaczącą osadę w prawdziwą perłę pośród miast Rzeczypospoli-
tej. To właśnie, dzięki jego staraniom Białystok w 1749 roku otrzymał przywilej miejski na prawach 
magdeburskich. Jego siedziba dotąd jest najważniejszą wizytówką miasta. 

Dzisiejszy Białystok jest najważniejszym ośrodkiem kulturalnym i uniwersyteckim we wschodniej 
Polsce. W ostatnich latach podlega niezwykle dynamicznej transformacji, stając się metropolią 
coraz bardziej atrakcyjną, o nowoczesnych rozwiązaniach komunikacyjnych i ze zmodernizowa-
ną, funkcjonalną i przyjazną ludziom - przestrzenią miejską, gdzie jednocześnie w poszanowaniu 
historii stare zabytki odzyskują swój dawny blask. W 1993 roku jako pierwszy w Polsce, został 
przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast – Światowej Organizacji Zdrowia. 
Białostocczyzna jest również zaliczana  do obszaru funkcjonującego pod nazwą „Zielone Płuca 
Polski”. Ze względu na wspaniałe walory krajobrazowe, czyste powietrze oraz unikalną faunę i flo-
rę, jest regionem o ogromnych możliwościach turystycznych. Prawdziwą perłę Podlasia stanowi 
Puszcza Białowieska uznana przez UNESCO w 1977 roku za obiekt światowego dziedzictwa. 

Zapraszamy do Białegostoku, gdzie zaskoczy Was niepowtarzalny charakter miasta, jego wspaniałe 
położenie, gościnność i otwartość mieszkańców, jak również ciekawe zabytki i niespotykany klimat.

Z dumą powitamy Was w tym cudownym mieście staropolskim zwyczajem: „Czym chata bogata…!”.



Przepisy sportowe Olimpiad Specjalnych są oparte na 
oficjalnych zasadach Międzynarodowych Federacji Spor-
towych lub Narodowych Związków Sportowych w danej 
dyscyplinie i zawierają jedynie niewielkie zmiany i uzupeł-
nienia. Wynikają one z potrzeby zapewnienia równych 
szans w sportowej rywalizacji zawodnikom z niepełno-
sprawnością intelektualną o różnym poziomie możliwości.

W czasie zawodów Olimpiad Specjalnych rywalizacja od-
bywa się w grupach sprawnościowych minimum 3-, a mak-
symalnie 8-osobowych, jednolitych pod względem płci 

i kategorii wiekowej, a poziom możliwości zawodników 
jest jednorodny. Proces, który służy tworzeniu jednorod-
nych grup sprawnościowych w czasie zawodów Olimpiad 
Specjalnych nazywany jest ogólnie preeliminacjami. W ho-
keju halowym preeliminacje nazywane są grami obserwo-
wanymi. W czasie preeliminacji startują wszyscy sportow-
cy zgłoszeni do zawodów. Po preeliminacjach zawodnicy 
rywalizują w grupach sprawnościowych, do których zo-
stali zakwalifikowani. Współzawodnictwo w każdej grupie 
kończy się określeniem miejsc i ceremonią dekoracji na 
specjalnym 8-osobowym podium.

W zmaganiach sportowych z łyżwiarstwa szybkiego wy-
startuje 62 zawodników reprezentujących 9 Oddziałów 
Regionalnych. Zawody będą odbywać się na owalnym 
torze o długości 111 m. Zawodnicy łyżwiarstwa szyb-
kiego wystartują na dystansach: 111 m, 222 m, 333 m, 
500 m, 1000 m, 1500 m. Zawody odbywać się będą na  
sześciu poziomach zaawansowania. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami każdy zawodnik może brać udział 
maksymalnie w trzech konkurencjach. Grupy finałowe 
będą utworzone na podstawie wyników z preeliminacji, 
w których sportowcy będą startować na tych samych 
dystansach, do których zostali zgłoszeni. W czasie 
preeliminacji i finałów zawodnicy startować będą w se-
riach 3 – 4 równocześnie. W przypadku startu w jednej 
grupie więcej niż 4 osób, odbędą się dwie serie, a o ko-

lejności miejsc w grupie decydować będą czasy uzyska-
ne w obu seriach.

Niezbędne elementy wyposażenia łyżwiarza szybkie-
go w czasie zawodów Olimpiad Specjalnych w tej dys-
cyplinie, to: łyżwy hokejowe lub short trackowe, kask, 
ochraniacze (na szyję, na łokcie, na kolana i na golenie) 
oraz rękawice ochronne. Zawodnicy jeżdżący na łyżwach 
do short tracku muszą posiadać kompletny strój ochron-
ny, zgodny z wymogami i posiadający atesty ISU (kask,  
kołnierz ochronny na szyję oraz kombinezon ochronny 
zakładany pod kombinezon startowy).

Łyżwy figurowe oraz do jazdy szybkiej typu „klapa” są 
zabronione.

Hokej halowy jest grą drużynową wywodzącą się z hokeja 
na lodzie. Jest grą kanadyjską, stworzoną specjalnie dla 
zawodników Olimpiad Specjalnych. Rywalizacja toczy się 
na hali, na boisku otoczonym bandami, z wykorzystaniem 
specyficznych tylko dla tej gry prostych kijów i filcowe-
go krążka. Mecze rozgrywane są na podłodze o równej 
i gładkiej nawierzchni. Mecz składa się z 3 tercji po 9 mi-

nut z jednominutowymi przerwami pomiędzy tercjami. 
W grze na boisku uczestniczą dwie drużyny, każda z nich 
składa się z sześciu graczy: bramkarza, dwóch obrońców 
oraz trzech zawodników ataku. Liczebność każdej drużyny 
to minimalnie 8, a maksymalnie 12 zawodników. Podczas 
Igrzysk w Białymstoku udział weźmie 168 zawodników –  
15 drużyn reprezentujących 9 Oddziałów Regionalnych.

Miejsce zawodów: Łyżwiarstwo	szybkie	–	lodowisko	BOSiR,	ul.	11-	go	Listopada	28

Program zawodów 18 marca 2016 19 marca 2016

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
09.00 – 17.00  
Preeliminacje

09.00 – 17.00 – Finały.  
Ceremonia dekoracji. Zakończenie zawodów.

Miejsce zawodów: Hokej	halowy	–	Zespół	Szkół	Rolniczych	CKP	w	Białymstoku,	ul.	Ks.	St.	Suchowolca

Program zawodów 18 marca 2016 19 marca 2016 20 marca 2016

HOKEJ HALOWY
09.00 – 17.00 

Mecze obserwowane 
09.00 – 17.00   

Preeliminacje/ Finały
08.30 – 11.00 – Finały. 

Zakończenie zawodów.

ZAWODY SPORTOWE
IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych

DYSCYPLINY – BIAŁYSTOK
Łyżwiarstwo szybkie

Hokej halowy



Organizator: 
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podlaskie

Współorganizatorzy: 
• Olimpiady Specjalne Polska

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu

• Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku 

Instytucje Wspierające: 
• Urząd Miasta Białystok • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Partnerzy: 
• Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku • Akademia Tańca „Szał”

• Komenda Miejska Policji w Białymstoku • Formacja Tanec zna „Kadryl” Białystok

• Podlaski Urząd Wojewódzki • Studio Tańca Feniks 

Lokalny Patronat Medialny:
• Telewizja Polska S.A. w Warszawie, Oddział w Białymstoku  TVP3 Białystok

• Polskie Radio Białystok S.A.

• Radio „JARD”

Wolontariusze: 
• Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

• Uczniowie Szkoły Policealnej nr 2 Służb Społecznych Pracowników Medycznych w Białymstoku

Komitet Organizacyjny:   
Przewodniczący: Maciej Kosakowski,

Jolanta Lenkiewicz-Broda, Kazimierz Hryń, Joanna Hryń, Leszek Dąbrowski,  
Emilia Mazalewska, Janina Amielańczyk, Edyta Siwiec, Jarosław Purta, Katarzyna Kosakowska,   
Anna Borowska, Renata Sakowicz, Krzysztof Cis, Marek Wierzbicki, Agata Rydzewska, Piotr Dybowski, 
Andrzej Kierus, Marcin Ostrowski, Jarosław Pietnicki, Agata Kalinowska, Agnieszka Makiewicz,  
Wojciech Hryń, Agata Stasiewicz, Renata Domanowska, Joanna Jasiuk, Przemysław Olszewski,  
Tomasz Hryń, Teresa Konopko, Anna Gawryluk, Czesława Kozłowska, Adam Grabowski,  
Katarzyna Jakimiuk-Baran, Anna Pogorzelska, Jolanta Dłużniewska, Elżbieta Godlewska,  
Rafał Wiśniewski, Krystian Piaścik, Piotr Szydłowski, Ewa Łupińska, Wojciech Jocz, Błażej Siwiec,  
Zuzanna Iwańczyk, Magdalena Kamińska

Delegaci techniczni: 
Jadwiga Kreja – łyżwiarstwo szybkie

Waldemar Skowroński, Piotr Iszczek – hokej halowy

Podlaskie



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 ubie-
głego stulecia. Jego założycielem jest amerykań-
ski 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 wspiera-
jące ruch Olimpiad Specjalnych, których  założy-
cielami i członkami są ludzie zajmujący się na co 
dzień wdrażaniem oraz egzekwowaniem prawa, 
a więc policjanci, strażnicy graniczni, strażnicy 
więzienni, miejscy, strażacy oraz sędziowie, pro-
kuratorzy, adwokaci.  Polska policja, od ponad  
dwudziestu dwóch lat uczestniczy w tym świa-
towym ruchu, a jej przedstawiciel jest członkiem 
jego władz.

Pierwszy bieg z pochodnią płonącą „Ogniem Na-
dziei” po Polsce został zorganizowany w maju 
1993 roku. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego 
zorganizowaliśmy już 31 biegów z pochodnią, 
z czego ponad połowa to biegi z udziałem przed-
stawicieli zagranicznych policji. Ostatni, odbył 
się w sierpniu 2014 r. a jego trasa wiodła przez 
województwo kujawsko-pomorskie. Zakończył 
się on tradycyjnie zapaleniem Znicza Olimpijskie-
go przyniesionym przez kilkudziesięcioosobo-

wą grupę Strzegących Prawa i kilku Specjalnych 
Sportowców “Ogniem Nadziei ”. Odbyło się to 
w dniu i miejscu Ceremonii Otwarcia na Ogól-
nopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjal-
nych, Bydgoszcz 2014.

W tym roku kilkudziesięcioletniej tradycji sta-
nie się  zadość. Do Zakopanego i Białegostoku 
dotrą liczące po dwudziestu Strzegących Prawa 
i kilku zawodników Olimpiad Specjalnych ze-
społy, po to aby przyniesioną przez nie płonącą 
„Ogniem Nadziei” pochodnią zawodnik zapalił, 
znajdujący się w miejscu Ceremonii Otwarcia 
Igrzysk, ZNICZ Olimpiad Specjalnych. Po speł-
nieniu swej misji Strzegący Prawa zamienią 
stroje biegowe na stroje wolontariuszy by do 
końca trwania Igrzysk pomagać w sprawnym ich 
przeprowadzeniu.  

Zgodnie z rytuałem Znicz Olimpiad Specjal-
nych zostanie zgaszony w czasie Ceremonii Za-
mknięcia pierwszej części Igrzysk w Zakopanem, 
a Ogień Nadziei z pomocą pochodni przeniesio-
ny zostanie do Białegostoku. Tu w czasie Cere-
monii Otwarcia drugiej części Igrzysk, zgodnie 
z ceremoniałem, zostanie zapalony Znicz Igrzysk. 
W trakcie Ceremonii Zamknięcia tej części Igrzysk 
Znicz zostanie zgaszony a „Ogień Nadziei” wy-
niesiony przez zawodnika Olimpiad Specjalnych 
w asyście Strzegących Prawa.

TORCH RUN – Bieg z „Ogniem Nadziei”



Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażo-
wania się w całoroczny program działań sporto-
wych i społecznych, który inspiruje miliony ludzi 
na całym świecie do działania. Jednocześnie da-
jemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania za-
interesowań, zawierania przyjaźni, 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 sportow-
cy, studenci, uczniowie szkół, a także rodziny spor-
towców z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do po-
mocy w naszych działaniach.

Wolontariat pozwala im włączyć się w życie spo-
łeczne, nieść pomoc potrzebującym, daje szansę 
na wykorzystanie własnej wiedzy i umiejętności, 

rozwinięcia zainteresowań i zdobycia nowych do-
świadczeń, a co najważniejsze, zawarcia wspania-
łych przyjaźni. Praca wolontariusza może być wy-
konywana przez każdego, niezależnie od płci, rasy, 
narodowości, wyznania, przekonań politycznych, 
wieku czy stanu zdrowia. 

Dla wsparcia procesów edukacji włączającej, inte-
gracji i pełnego wolontariatu realizujemy programy 
edukacyjne tj. Dołącz do nas, program uniwersy-
tecki, edukacja włączająca. Więcej informacji znaj-
dziesz na http://www.olimpiadyspecjalne.pl/
programy-pozasportowe

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I WOLONTARIAT



Czeka na Was 93-osobowy zespół lekarzy, okulistów, fizjoterapeutów, audiologów, laryngologów, 
dietetyków, podiatrów, ortopedów, optyków i wielu innych specjalistów, w poniższych projektach:

Zdrowe Oczy  
– badania okulistyczne

Zdrowy Słuch  
– badania laryngologiczne

Zdrowy Uśmiech  
– badania stomatologiczne

Sprawne Stopy  
– badanie dermatologiczne  
i podiatryczne stóp oraz nóg

FUNfitness  
– badanie równowagi i postawy ciała

Promocja Zdrowia  
– promocja zdrowego stylu życia

Zapraszamy zawodników Igrzysk  
w Białymstoku do udziału  
w  Programie „Zdrowi Sportowcy”

Przyjdźcie do nas! 
Czekamy na zawodników Igrzysk 18 i 19 marca 2016 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do nas!

Olimpiady Specjalne
Zdrowi Sportowcy®

Partnerzy Programu na świecie: Partnerzy Programu w Polsce:

Olimpiady Specjalne
Lions Clubs International
Zdrowe Oczy®

Cele Programu „Zdrowi Sportowcy”:
 •  systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców Olimpiad Specjalnych oraz przygotowanie 

lekarzy do przeprowadzania badań specjalistycznych podczas regionalnych i narodowych 
zawodów Olimpiad Specjalnych;

 •  wzrost świadomości społecznej związanej z problemami dotyczącymi opieki zdrowotnej osób 
z niepełnosprawnością intelektualną;

 •  zbieranie i analiza wyników badań stanu zdrowia sportowców w celu określenia potrzeb;

 • szkolenia personelu medycznego;



FUNfitness  
– badanie równowagi i postawy ciała

Dołącz do nas – warto!

Pamiętaj!
1% - jesteśmy organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000190280

1% serca = 100% sportu

Twoje działanie naprawdę ma znaczenie!
Więcej informacji: ospbiuro@olimpiadyspecjalne.pl +48 602 631 706

Podejmij z nami stałą współpracę:
Nasza praca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną możliwa jest dzięki wsparciu 
zaprzyjaźnionych Firm. Twoja Firma również może do tego Grona dołączyć.

Wesprzyj nasze działania:

•  darowizną finansową – wsparcie bezpośrednie sportu osób z niepełnosprawnością  
intelektualną (treningi sportowe i organizacja zawodów);

• darowizną rzeczową – wsparcie bezpośrednie dla zawodników z całej Polski

•  umową sponsorską – kupując od nas pakiet promocyjno-sponsorski wspierasz wszystkie 
projekty Olimpiad Specjalnych Polska;

•  nieodpłatnymi usługami, które przyczynią się do realizacji projektu, lub będą stanowiły 
dla niego wsparcie 



ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa, (+48) 22 621 84 18, www.olimpiadyspecjalne.pl
e-mail: ospbiuro@olimpiadyspecjalne.pl, sport@olimpiadyspecjalne.pl 
NIP: 526-17-35-097; KRS: 0000190280; Bank Pekao S.A. V/O Warszawa  
Nr konta: 48 1240 1066 1111 0000 0005 9907

Projekt dofinansowany ze środków PFRON i MSiT.

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

Projekt współfinansowany ze środków

Sponsor Srebrny Olimpiad Specjalnych Polska

Współorganizatorzy Igrzysk

Ogólnopolski patronat medialny

www.igrzyska2016.olimpiadyspecjalne.pl

Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Białystok 2016Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Białystok 2016Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane – Białystok 2016


