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„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł  zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”

Drodzy Uczestnicy,  
Rodzice,  
Wolontariusze  
i Organizatorzy 

XII Ogólnopolskiego Dnia Tre-
ningowego Programu Trenin-
gu Aktywności Motorycznej 
Olimpiad Specjalnych Konin/
Licheń/Ślesin 2019 

Cieszę się, że część wydarzeń 
organizowanych w ramach 
XII Ogólnopolskiego Dnia 
Treningowego Programu Treningu Aktywności Motorycznej 
odbywa się w Koninie. Sprzyjam wszystkim inicjatywom, któ-
re promują aktywności ruchowe, a jeśli, tak jak w przypadku 
Uczestników wspomnianego wydarzenia, ta aktywność jest po-
łączona z rehabilitacją – tym bardziej wspieram tę ideę całym 
sercem. 

Podejmowane przez Was inicjatywy budzą ducha integracji 
i współpracy. Działając razem pokazujecie, co znaczy zaufanie 
do drugiego człowieka, dobra współpraca, życzliwa pomoc 
i praca w zespole. Tego można się od Was uczyć. 

Goszcząc tak wspaniałych zawodników chcę podkreślić, że to 
wydarzenie sportowe jest inne od wszystkich. Nie dla pucha-
rów i rywalizacji organizowane, ale dla zaprezentowania efek-
tów systematycznej pracy i pokazania, że aktywność niejedno 
ma imię. 

Wszystkim 85 zawodnikom, a także trenerom, rodzicom, opie-
kunom życzę radości ze spotkania, miłej zabawy i poczucia do-
brze spędzonego czasu. 

Z pozdrowieniami,
Piotr Korytkowski 

Prezydent Miasta Konina  
Konin / Licheń / Ślesin, 7-9 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo!

Witam Państwa bardzo serdecznie 
w imieniu Komitetu Organizacyjne-
go. Cieszymy się, że to właśnie nasz 
Oddział  ma zaszczyt gościć Państwa 
na ziemi konińskiej. Mamy nadzieję, 
że wspólnie przeżyjemy piękne spor-
towe chwile i stworzymy radosną 
historię. Wierzymy, że nasze spotka-
nie będzie wzruszającym, ciepłym, 
budującym  doświadczeniem.  

Drodzy Zawodnicy!

Jesteśmy pewni, że spełnią się Wasze sportowe marzenia. Razem 
z Waszymi Trenerami i Rodzicami z dumą będziemy obserwować Wa-
sze starty i kibicować Wam z całego serca.

Jesteśmy pewni, że te trzy wspólnie spędzone dni będą dla wszystkich 
czasem radości, przyjaźni i wzruszeń. Trzymamy za Was kciuki!

Ze sportowym pozdrowieniem
Renata Sylwia Kowalska 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Program Dnia Treningowego:
7 czerwca 2019 /piątek/ 

16.30 – 18.30 Ceremonia Otwarcia 
  Hala Widowiskowo-Sportowa w Ślesinie,  

ul. Młodzieżowa 1

8 czerwca 2019 /sobota/ 

09.00 – 15.00  Zawody – konkurencje halowe
  Hala Widowiskowo-Sportowa w Ślesinie,  

ul. Młodzieżowa 1

09.30 – 11.30  Zawody – konkurencje wodne
  Obiekt Rekreacyjno-Sportowy RONDO w Koninie,  

Al. 1 Maja 1A

9 czerwca 2019 /niedziela/

09.00 – 11.00 Zawody – konkurencje halowe

11.00 – 12.00 Ceremonie Dekoracji, Ceremonia Zamknięcia, 

  Hala Widowiskowo-Sportowa w Ślesinie,  
ul. Młodzieżowa 1



„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł  zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”

Szanowni Państwo. 

Są takie obszary, w których aktywność organizacji pozarządowych jest niezwykle cenna. Warto wyłu-
skiwać te najcenniejsze i je wspierać!

Jednym z jej wartościowych przykładów jest inicjatywa podejmowana z myślą o osobach z niepełno-
sprawnością intelektualną, które – poprzez kontakt ze sportem – stają się bardziej odważne, otwarte 
i bardziej pewne siebie. To XII Ogólnopolski Dzień Treningowy, który będzie podsumowaniem efek-
tów ich pracy, a jednocześnie doskonałą okazją do współzawodnictwa w duchu fair play i przy tym 
okazją do świetnej zabawy dla nich, ich trenerów i opiekunów. 

Aktywność sportowa wydaje się być naturalnym sprzymierzeńcem działań włączających i pretekstem 
do konfrontacji z nowymi wyzwaniami w ramach programu rehabilitacji. Daje też okazję do spotkań 
w większym gronie i budowania relacji.

Życzę zawodnikom Dnia Treningowego poczucia osobistej wygranej!
Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Drodzy Uczestnicy 

XII Ogólnopolskiego Dnia Trenin-
gowego Programu Aktywności 
Motorycznej Olimpiad Specjalnych  
Konin/Licheń/Ślesin 2019

Witam serdecznie wszystkich 
w gościnnej, pięknej i malowni-
czej Gminie Ślesin. Do dyspozycji 
Państwa oddajemy nasze piękne 
obiekty, wspaniałych kibiców 
i ludzi o pięknych sercach, którzy 
z wielkim entuzjazmem włączyli 
się w to wydarzenie.

Mam świadomość, że gościmy wyjątkowych zawodników i równie 
wyjątkowych  trenerów, o czym mogłem osobiście się przekonać 
przy organizacji zmagań sportowych w latach ubiegłych, kiedy to 
Gmina Ślesin była już gospodarzem imprez przygotowywanych 

przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie-Ko-
nin. Zachowaliśmy wspomnienie cudownej atmosfery, rywalizacji 
fair play, zawodników, którzy z wielką determinacją pokonywali 
swoje ograniczenia i udowadniali posiadanie niezwykłej siły i pra-
gnienia zwyciężania. 

Życzę zatem wyjątkowej atmosfery, która będzie mobilizować do 
działania i sprzyjać osiąganiu sukcesów, nie tylko sportowych. A po 
zmaganiach sportowych życzę miłego spędzenia czasu, nawiąza-
nia nowych relacji i dobrej zabawy. 

Wszyscy jesteście Bohaterami, wszyscy jesteście dzielni w swoim 
wysiłku i dążeniu do uzyskiwania najlepszych wyników. Trzymam 
kciuki za każdego z Was i życzę wspaniałej zabawy tutaj, w Ślesinie. 

 Mariusz Zaborowski 
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin  

Ślesin, 07 czerwca 2019 r.



zrzesza  dwadzieścia cztery terenowe Kluby Olimpiad Specjalnych dzia-
łające w powiatach: konińskim, jarocińskim, kaliskim, kolskim, krotoszyń-
skim, ostrowskim, pleszewskim i tureckim.

W Oddziale Wielkopolskie-Konin ponad 500 zawodników systematycznie 
trenuje wybrane przez siebie dyscypliny sportowe: badmintona, biegi na 
rakietach śnieżnych, bocce, bowling, golf, hokej halowy, jazdę konną, kolar-
stwo, narciarstwo zjazdowe, piłkę koszykową, piłkę nożną, pływanie, tenis 
stołowy lub wrotkarstwo. Dynamicznie rozwijają się Program Treningu Ak-
tywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych i Program „Młody Sportowiec”. 

Zawodnicy Oddziału Wielkopolskie-Konin z sukcesami startują w zawo-
dach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Rywalizowali też na mię-
dzynarodowych arenach sportowych w Szkocji, Stanach Zjednoczonych, 
Irlandii, Japonii, Grecji, Włoszech, Belgii, Holandii, Słowenii, Korei Połu-
dniowej, Litwie, Austrii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin od bli-
sko 30 lat jest organizatorem zawodów regionalnych i ogólnopolskich. Dzia-
łacze i trenerzy podejmują się przeprowadzania ogólnopolskich turniejów 
bocce, tenisa i tenisa stołowego, piłki nożnej i koszykówki. Organizowaliśmy 
ogólnopolskie mityngi - kajakarski i lekkoatletyczny oraz Ogólnopolskie 
Dni Treningowe Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych 
(w 2009 i 2015 roku).  Wspieramy rodziny sportowców, inicjujemy też impre-
zy i akcje, promujące sukcesy zawodników Olimpiad Specjalnych.

W Oddziale rozwijają się programy pozasportowe. Są to:

Program Rodzinny – adresowany do członków rodzin sportowców 
Olimpiad Specjalnych. Jego misją jest tworzenie środowiska przyjazne-

go osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz wzajemne wspar-
cie członków rodzin zawodników.

Lider Olimpiad Specjalnych – umożliwia zawodnikom rozwijanie 
umiejętności społecznych, pełnienie różnych ról i prowadzenie aktyw-
nej działalności organizacyjnej.

Za swoje osiągnięcia i rozsławianie regionu w kraju i poza jego grani-
cami Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-
-Konin w 2017 roku został uhonorowany „Benedyktem”, prestiżową 
statuetką „Przeglądu Konińskiego”.

Wszystkie działania prowadzone przez Oddział były i są możliwe dzię-
ki instytucjom publicznym i wyjątkowym ludziom, którzy – wiedząc, że 
sport daje szansę na rozwój i integrację – propagują i wspierają  działal-
ność sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od lat sta-
łymi partnerami naszych działań są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego oraz placówki oświatowe i samorządo-
we na terenie których działają Kluby Olimpiad Specjalnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Trenerom, Rodzicom, Działaczom, 
Wolontariuszom i Sympatykom  za realizację misji Olimpiad Specjal-
nych i codzienne wspieranie zawodników.

Gorąco zapraszamy na wszystkie imprezy sportowe organizowane 
przez Olimpiady Specjalne Polska. Spotkajmy się na trybunach i wspól-
nie pokibicujmy naszym sportowcom!

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin 



Program Treningu Aktywności Motorycznej /z ang. Motor Activi-
ty Training Program/ to oficjalny program sportowo-rehabilitacyj-
ny Olimpiad Specjalnych skierowany do osób, które z powodu swojej 
niepełnosprawności intelektualnej i towarzyszących jej złożonych 
niepełnosprawności fizycznych, nie są w stanie trenować i startować  
w  dyscyplinach sportu uprawianych w Olimpiadach Specjalnych.

Program Treningu Aktywności Motorycznej oferuje zatem proste 
konkurencje i zadania ruchowe, nawiązujące w swojej istocie do dys-
cyplin sportowych. Są one zawsze dostosowywane do aktualnych, 
indywidualnych możliwości zawodnika. Celem systematycznych  
treningów jest poprawa  kondycji psychofizycznej młodego czło-
wieka. Czasami jest ona tak znacząca, że umożliwia udział w trenin-
gach i zawodach w oficjalnych dyscyplinach sportowych Olimpiad 
Specjalnych. Dlatego wiele z nich ma w swojej ofercie konkurencje 
dla zawodników o obniżonym poziomie sprawności. 

Świętem uczestników Programu MATP jest Dzień Treningowy – wy-
jątkowe zawody  podczas których zawodnicy demonstrują swoje umie-
jętności w trenowanych konkurencjach ruchowych. Dzień ten jest pod-
sumowaniem systematycznej pracy zawodnika z terapeutą,  powodem 
do dumy dla wszystkich osób zaangażowanych w proces rehabilitacji.

Warto zaznaczyć, że pomiędzy uczestnikami nie występuje ele-
ment współzawodnictwa oraz konieczność ścisłego przestrzegania 
przepisów i zasad. Są one bowiem dostosowywane do aktualnego 
poziomu sprawności zawodnika, tak by mógł pokazać swoje maksy-
malne umiejętności. Podczas prezentacji zawodnicy mogą korzystać 
z pomocy terapeuty oraz z zaadaptowanego do ich potrzeb sprzętu 
sportowego. Nagrodą dla zawodnika za start w konkurencjach Dnia 
Treningowego jest  wymarzony medal.  

Program Treningu Aktywności Motorycznej pokazuje, że każda oso-
ba z niepełnosprawnością intelektualną może uczestniczyć w ruchu 
Olimpiad Specjalnych. Udowadnia, że rozwijać się i uprawiać sport 
można na wiele sposobów i na wszystkich poziomach. 

Jeżyk-motylek, 

maskotka Programu Tre-
ningu Aktywności Moto-
rycznej, jest symbolem 
dążenia do spełniania 
marzeń, wiary, że każdy 
może rozwinąć skrzydła. 

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin 



Organizatorzy:

• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin

• Olimpiady Specjalne Polska

Instytucje współfinansujące organizację imprezy:

• Ministerstwo Sportu i Turystyki

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Współorganizatorzy i instytucje wspierające:

• Samorząd Województwa Wielkopolskiego

• Miasto i Gmina Ślesin

• Miasto Konin

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie

Organizację imprezy wsparli:

• Alpakarnia P&M - Holendry Szyszyńskie,

• Centrum Medyczne  REHCLINIC w Ślesinie

• Dobra Zabawa. Wodzirej Michał Piekarski

• Drukarnia HERME w Koninie

• Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

• Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

• Hufiec ZHP Konin

• Firma Gastro-Music w Koninie

• Firma LUCPLAST w Żychlinie

• Firma PROARTI w Koninie

• Kuźnia Sylwetki – Bartosz Pluciński

• Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

• Smurfitt Kappa Polska oddział w Koninie

• Trans Gaz w Koninie

•  Zakład Poligraficzny Grzegorz Ratajczyk  

w Koninie



Komitet Organizacyjny:  
Renata Sylwia Kowalska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Violetta Kubacka – organizator części sportowej  

Krzysztof Cis – delegat techniczny

Elżbieta Sroczyńska, Katarzyna Rzymkowska 

Anna Adamiak, Sebastian Antkiewicz, Alicja Balcerczak, Łukasz Bartkowiak,  

Małgorzata Chlebicka, Agnieszka Dembowska, Dorota Dykcik, Romana Działakiewicz, 

Małgorzata Dziatkiewicz, Izabela Frątczak, Agnieszka Gmachowska, Małgorzata Górczak, 

Ewa Górska, Lidia Grobelna, Piotr Grochociński, Renata Herman, Iwona Imbiorowicz, 

Joanna Jałoszyńska, Monika Janiak, Inga Janowska, Małgorzata Kędzierska, Beata  

Kikosicka, Agnieszka Kieliszewska, Wioletta Kosmowska, Jolanta Krakowska, 

Agnieszka Krzemińska, Agnieszka Krzyżanowska, Jacek Krzyżanowski, Elżbieta  

Kuberska, Krzysztof Kurczyński, Karina Lucya, Urszula Łaput, Ewa Maciejewska, Anna 

Makowska, Wioletta Mijalska, Dariusz Nowak, Mateusz Nowak, Dorota Nowińska,  

Paulina Ograbisz, Dariusz Pawlak, Małgorzata Pawlińska, Kamila Piotrowska, Teresa 

Pałaszyńska, Irena Plato, Joanna Przybylska, Arkadiusz Rabiega, Izabela Rejer, Sylwia Sipa,  

Renata Soboń,  Monika Socha, Aneta Strużyńska, Karolina Sulkowska, Natalia Sypniewska,   

Joanna Szczepaniak, Sylwia Szewczyk,  Agnieszka Świerczyńska, Sebastian Tołoczko, 

Kamila Walczak,  Małgorzata Wawrzyniuk, Agnieszka Woźniak, Barbara Woźniak, 

Magdalena Woźniak,  Sławomir Woźniak, Agnieszka Żabierek.

Wolontariusze:
•  uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego  

im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie

•  uczniowie Zespołu Szkół Budownictwa  

i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza  

Kwiatkowskiego w Koninie

•  uczniowie Specjalnego Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 

w Koninie – uczestnicy programu Lider Olimpiad 

Specjalnych.



Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin
ul. 3 Maja 26, 62-500 Konin, tel: 601 400 154, email: wlkp-koninbiuro@olimpiadyspecjalne.pl, wielkopolskie-konin.olimpiadyspecjalne.pl

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

1 cm

3 cm

Wielkopolskie-Konin

Miasto i Gmina Ślesin
Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Ślesinie


