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Drodzy czytelnicy

Już za chwilę listopad. Dlaczego czas tak szybko mija? Dopiero 

szykowaliśmy się do Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych, 2022, byliśmy na obozach letnich, losowaliśmy 

członków Polskiej Reprezentacji na Światowe Letnie Igrzyska 

Olimpiad Specjalnych, Berlin 2022. Jesień skłania mnie, ale być 

może nas wszystkich, do tego by zahamować, poczuć, zoba-

czyć, wspomnieć, dotknąć. Przeglądam setki zdjęć, wracam do 

filmów z zawodów, wzruszam się, śmieję i  jest mi tak dobrze. 

Cieszę się, że mogę tu być, że mogę być częścią tego wszystkie-

go, że w moich żyłach płynie olimpiadowa krew. 

Ludzie Olimpiad Specjalnych Polska mają pasje, kochają ludzi 

i sport, uwielbiają tempo i pęd. Jesienią nie zatrzymują się tyl-

ko dalej działają. Kończą jedne projekty, już myślą o kolejnych. 

Możemy o tym przeczytać w najnowszym numerze Magazynu 

w wywiadzie z Mirką Magierą, która w kolejnej części kobiecej 

sagi pokazuje, jak działa na Śląsku.  Poznajemy nowych wice-

prezesów Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska 

Renatę Foremniak i Mariusza Kubickiego, którzy od lat działa-

ją w naszym Stowarzyszeniu. Maciej Dolega dołączył do grona 

Ambasadorów Olimpiad Specjalnych Polska i  pokazuje nam, 

czym dla niego jest sport i Olimpiady Specjalne. 

W Olimpiadach Specjalnych Polska jesteśmy cały czas w biegu. 

Lubimy to. Oddziały Regionalne robią ponad 200 imprez spor-

towych, tysiące godzin treningów, kilkanaście obozów… cały 

czas pędzimy. Już widząc plany na 2023 rok wiem, że nie zwolni-

my tempa. Ale pamiętajmy – czasami dobrze się zatrzymać i być. 

Więc weźmy oddech, zróbmy kubek pysznej herbaty i czytajmy 

magazyn.

 

 Dobrej i ciekawej jesieni,

Joanna Styczeń-Lasocka



Ogólnopolskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych, 2022

2022 to rok letnich igrzysk. Pomysłów było kilka – gdzie, kiedy i jak je zrobić, ale pandemia 
nakazała myśleć bardzo realnie. I tak wróciliśmy do województw i miast, które do tej 

pory gościły Igrzyska Letnie. Spotkaliśmy się w Rybniku z pływakami i graczami bocce, 
w Bydgoszczy z tenisistami, gimnastykami i wrotkarzami, w Poznaniu z kolarzami 

i judokami, w Warszawie z siatkarzami zunifikowanymi, piłkarzami nożnymi i Młodymi 
Sportowcami, a na koniec w Suchedniowie z badmintonistami i w Kielcach z koszykarzami 
i lekkoatletami. Ponad 1000 zawodników z całej Polski, ponad 500 trenerów i opiekunów 

i ponad 500 wolontariuszy, sędziów, obsługi medycznej oraz organizatorów zapewniło 
wysoki poziom Igrzysk. Do Kielc zaprosiliśmy Olimpiady Specjalne Ukraina, by pokazać 
naszą jedność i solidarność. To były piękne trzy miesiące rywalizacji sportowej. Dobrze 

było wrócić po pandemii na areny sportowe!
Zdjęcia: przyjaciele Olimpiad Specjalnych Polska

7#GrajmyRazem OLIOS2022

Igrzyska to święto sportu.  Cztery lata 
przygotowań i ten jeden wymarzony 

start. Zawodnicy rywalizują, by 
osiągnąć jak najlepszy wynik i stanąć 
na jak najwyższym stopniu podium.  

To prawdziwi gladiatorzy!
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Zdjęcia: relacja z 5 części Igrzysk. 

Hasło naszej kampanii #Grajmyrazem 
miało ogromną moc na Igrzyskach. 

Moc sportu, determinacji, zwycięstwa, 
radości, akceptacji, solidarności  

i przyjaźni. 
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A może ty byś trochę podziałał, 
Mariusz?

Zajęcia z dzieciakami to 30% mojej pracy, a 70% to walka ze stosami dokumentów 
– mówi Mariusz Kubicki, nowy wiceprezes Olimpiad Specjalnych Polska 
odpowiedzialny za finanse. Ma ambitny plan, by odwrócić te proporcje.

Tekst: Marcin Kasprzak

diach. Byłem na obozie zimowym w ramach AWF-u. Szybko za-

łapałem, o co chodzi, narty zaczęły mi sprawiać frajdę. Może to 

kwestia ogólnej sprawności i predyspozycji, ale w mig połknąłem 

bakcyla.

Kiedy zacząłeś trenować osoby z niepełnosprawnościami?

Na studiach mieliśmy różne praktyki, wylądowałem w ośrodku 

kształcenia specjalnego. Mogłem pójść, gdzie chcę, mogłem iść 

do szkoły masowej, ale trochę z ciekawości, trochę dzięki rela-

cjom znajomych chciałem to zobaczyć na własne oczy. Po paru 

tygodniach tych praktyk usłyszałem: „A może byś został z nami 

i uczył WF-u już na stałe?”.

Zostałeś. Nie wolałeś iść do szkoły masowej?

Szczerze mówiąc, trochę nie rozumiem różnicy między nimi. 

Czasem ktoś mówi: „Pewnie wam jest ciężko z taką młodzieżą, 

co?”, ale ja nie pojmuję zamysłu tego pytania i takiej tezy. Tak jak 

w przypadku szkół masowych, tak i u nas, są dzieci trudniejsze 

i łatwiejsze, wymagające więcej lub mniej uwagi, bardziej otwar-

te lub skryte, zaangażowane lub niegarnące się do aktywności. 

Jedyna różnica jest taka, że Olimpiady Specjalne działają pełną 

parą, piszą wnioski o fundusze i organizują wiele wydarzeń. 

W szkole masowej nie ma możliwości, żeby dzieciaki tak często 

wyjeżdżały na zawody. U nas to się udaje i zależy właściwie tylko 

od chęci, bo nawet nie od pieniędzy. Te dzieci okazują nam też 

za to dużo wdzięczności – niektórzy nasi zawodnicy zaczynają 

w wieku 10 lat i spędzają z nami kilkanaście kolejnych.

Pewnie cię uwielbiają. Nie, żebyś był jakiś super, ale po 

prostu wuefistę zawsze się uwielbia (śmiech).

Trochę się pozmieniało, zaskoczę cię. Uczę od 20 lat i widzę 

zmiany. Kiedyś to był wyjątkowo ważny przedmiot, wszyscy się 

mobilizowali i chcieli z wuefistą, nazwijmy to, dobrze żyć. A dziś? 

To wymagający przedmiot i wcale nie mam na myśli wymagań 

fizycznych. Zmienił się duch czasu 

– dzieciaki grzęzną w komórkach, 

mają inne wyobrażenie, jak spę-

dzać czas wolny. Kiedyś było: „Za 

karę nie wyjdziesz na dwór”, a dzi-

siaj: „Jeszcze słowo, a zabiorę ci 

komórkę i wygonię na dwór”.

Załatwiają sobie lewe zwolnie-

nia lekarskie?

U nas to niewielka grupa, co cieszy. 

Raczej widzą, że koledzy mimo róż-

nych poziomów sprawności mają 

okazję trenować, wyjeżdżać w cie-

Skąd się wziąłeś w Olimpiadach Specjalnych Polska?

Mało oryginalna jest to historia, uprzedzam.

Pozwól mi to ocenić, najwyżej to wyrzucę z tekstu.

Byłem trenerem, prowadziłem grupę zawodników, jeździłem 

z nimi na zawody regionalne. Byli coraz lepsi i lepsi, kwalifikowali 

się na zawody ogólnopolskie. Z boiska przeniosłem się za biurko, 

gdy Bogdan Gaziński – dyrektor oddziału w Lubuskim – powie-

dział: „A może ty byś trochę podziałał?”. No to działam. Skończyły 

się te moje przyjemne, jak dziś na to patrzę, zadania, gdy dzień 

upływał mi na zawodach i pracy z dzieciakami. Zaczęły się prace 

nad projektami, robienie zawodów, większe budżety. 

Chwalisz się, czy się żalisz? 

Organizowanie jest przyjemne, wiadomo, wszyscy się do tego gar-

ną, ale potem, już bez blasku fleszy i przecinania wstęg, trzeba te 

zawody rozliczyć. Czasem to dwie ryzy papieru różnych dokumen-

tów. Chyba nie byłem w tym znowu taki najgorszy, więc zapropo-

nowano mi awans do „centrali”. Było to równie nobilitujące, co 

zaskakujące. Wynikało pewnie z tego, że poznałem organizację 

wzdłuż i wszerz – od trenera, przez menedżera, po osobę, która 

rozlicza środki. No i zawsze miałem głowę do finansów.

Od razu przeszliśmy do awansów, a ja pytałem o pierwszą 

styczność z Olimpiadami.

Usłyszałem o nich na początku lat 2000. Po studiach na AWF-ie 

trafiłem do szkoły specjalnej. Zaczęły przychodzić zaproszenia 

na zawody z jakichś Olimpiad Specjalnych. Nie byłem świadomy, 

jak wielka jest to organizacja i jak ma poukładany cały program 

treningowy, że są szczeble zawodów od lokalnych po ogólnopol-

skie, kluby, oddziały regionalne aż po reprezentacje na imprezy 

międzynarodowe. Zacząłem oczywiście od piłki nożnej, przesze-

dłem przez unihokej i koszykówkę, tenis stołowy potem dopiero 

zaczęło się moje narciarstwo.

Czemu „oczywiście” od piłki nożnej?

W podstawówce byłem w klasie sportowej i grałem w piłkę, 

właśnie w nogę, aż do studiów, gdy zrobiłem już uprawnienia 

instruktorskie. W Polsce wszyscy grają w piłę, jest to dostępna 

dyscyplina. Narciarstwo alpejskie, moje oczko w głowie, jest 

obarczone dużym kosztem – dojazdy, trzeba kupić narty, karne-

ty, opłacić hotele. Jak ktoś się urodził w Zakopanem, to jest mu 

pewnie łatwiej, my do pierwszych sensownych gór, do Szklarskiej 

Poręby, mamy 120 km. Daleko i niedaleko zarazem.

No tak, nie to, co jedna piłka na 22 chłopa.

Prowadziłem grupy w piłkę nożną, ale to trudne zadanie mene-

dżerskie. Budujemy drużynę wokół lidera, może dwóch liderów. 

Pod nich dobiera się bramkarza, obrońcę, układa się cały team. 

Jeśli mi się dwóch czy trzech zawodników wysypie – bo ktoś 

stracił chęć, drugi się przeprowadził, trzeci wolał siatkówkę, to 

praca legła w gruzach. To działa też demotywująco na resztę 

grupy. I zaczynamy znów od nowa. 

W sportach indywidualnych, takich 

jak narciarstwo, można prowadzić 

zawodnika od początku do końca. 

Dostosować poziom, częstotliwość 

zajęć do jego możliwości i prowa-

dzić go kompleksowo bez obaw, że 

się coś wysypie nie z jego winy lub 

inicjatywy.

Kiedy pierwszy raz stałeś na 

nartach?

Pomijając jakieś dziecięce podrygi, 

to późnawo, bo dopiero na stu-

Nie byłem świadomy,
jak wielka jest to organizacja  

i jak ma poukładany cały 
program treningowy, że są 

szczeble zawodów od lokalnych 
po ogólnopolskie, kluby, oddziały 

regionalne aż po reprezentacje 
na imprezy międzynarodowe.
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kawe miejsca, poznawać nowych ludzi, być z innymi kolegami. 

To naprawdę duża motywacja. Piątka z WF-u jest niczym w po-

równaniu z przygodą, która ich czeka, gdy zapiszą się do klubu, 

poczują ducha rywalizacji, zaznają fajnego wyjazdowego życia. 

A potem mają sukcesy, a sukcesy nakręcają do dalszej pracy.

A ciebie co nakręca?

Większość, jak przyjeżdża do mnie na pierwszy trening, ledwo 

stoi na nartach. Ale uczymy ich krok po kroku, ruch po ruchu, 

oswajać się ze stokiem. Potem ustawiamy tyczki, zakładamy im 

gogle. Świetnie wyglądają, znakomicie jeżdżą, pełna profeska. 

Bywa, że jak nasz zawodnik zobaczy kogoś, kto leży na stoku, to 

podjeżdża i mu pomaga wstać. Często następuje konsternacja, 

gdy podaje rękę, wstaje, patrzy, a tu uratował go ktoś z zespo-

łem Downa. Jest zaskoczony, że ten jeździ na nartach jak zawo-

dowiec. Piękny widok. Budujące.

Dziwi kogoś jeszcze obecność na stoku osoby z zespołem 

Downa? Jest 2022 rok, przypomnę.

Kiedyś trudno było zauważyć takie osoby na pływalniach, 

w obiektach sportowych, na boiskach. Niepełnosprawność rzu-

cała się w oczy, bo było niewielu sportowców z niepełnospraw-

nością intelektualną. Ale odrobiliśmy to zadanie, Olimpiady 

Specjalne Polska się rozrosły, mamy sukcesy na polu grup inte-

gracyjnych czy sportów zunifikowanych. Super, jak nasi startują 

w maratonach pływackich z zawodnikami w normie, osoby z ze-

społem Downa pływają na otwartych akwenach. Zmienia się, 

może czasem za wolno, nasz sposób myślenia. Sami zawodnicy 

się profesjonalizują. Od jakiegoś czasu mamy nawet triathlon dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną – zawodnicy jeżdżą, 

pływają, biegają na długie dystanse. Coś pięknego!

No tak, ale ty w tym „siedzisz”, może jesteś nieobiektyw-

ny?

Mam nadzieję, że to nie moja „bańka”, ale jednak zadziałały te 

nasze kampanie społeczne, zmiany w programach edukacyjnych. 

Jak byłem na studiach, to nie miałem pojęcia o osobach z niepeł-

nosprawnością, nie wiedziałem, co mogą trenować, czego nie, 

jak funkcjonują na co dzień. Dziś są wolontariaty, grupy integra-

cyjne. Mamy internet, wielki nośnik wiedzy, olbrzymi dostęp do 

mediów. Kiedyś musiałbym spędzić miesiące, a nawet lata w bi-

bliotece, by wyszukać to, co dziś scrolluję w ciągu jednego dnia 

w smartfonie, który się mieści w mojej kieszeni.

Digitalizacja się udała, pewnie w firmie nie macie już pa-

pierologii, wszystko na jedno kliknięcie. Zgadza się?

(Śmiech). Papierologii jest coraz więcej. Jest digitalizacja, fakt 

– to, co kiedyś robiliśmy tylko na papierze, teraz robimy i na 

papierze i jeszcze wprowadzamy do komputera, taką właśnie 

mamy digitalizację (śmiech). Pracy bezpośredniej z dzieckiem to 

pewnie mam 30%, a 70% to praca z dokumentacją.

Jakie plany na przyszłość?

Nie gniewaj się, ale wymienię w pytaniu słowo „plany” na „ma-

rzenia”. Marzyłbym, żeby wrócił rok 2019, bez cienia COVID-u. 

Można było myśleć, co dalej, organizować zawody bez ryzyka, że 

ktoś je odwoła, albo będzie inna formuła, wprowadzą z dnia na 

dzień kolejne ograniczenia. Realizując plany kilkuletnie, nie mu-

sieliśmy się martwić, że połowa ludzi będzie na kwarantannach, 

albo że jadąc na obóz, wrócimy w podgrupach, bo ktoś nagle 

okaże się pozytywny.

Bywało tak?

Były takie sytuacje, gdzie drżeliśmy na obozie, że nagle ktoś bę-

dzie miał dwie kreski, bo wtedy cała grupa, na przykład 30 osób, 

miałaby kwarantannę. Co rano przeżywaliśmy stres podczas po-

miarów temperatury, czy możemy wszyscy iść normalnie na śnia-

danie. W 2019 r. nie było też wojny, planowaliśmy igrzyska w Ka-

zaniu. Były plany, przygotowania, obozy. Wszystko się rozsypało. 

Wróćmy ze strefy marzeń do strefy planów. Na nie masz 

większy wpływ.

Jestem świeżakiem, muszę na nowym stanowisku nieco poznać 

organizację, rozejrzeć się po kątach. Misyjnie: chciałbym jednak 

zmniejszyć ilość tych papierów, zainwestować w systemy do 

elektronicznego obiegu dokumentów, dyski sieciowe, edyto-

walne dokumenty wiszące we wspólnych chmurach. Żebyśmy 

nie wysyłali między Warszawą a Zieloną Górą stosów papierów. 

Udało nam się ułatwić nieco życie tysiącom naszych podopiecz-

nych. Teraz przyszła pora na ułatwienie życia, tego zawodowego, 

biurowego, sobie. Będę miał więcej czasu, żeby pouczyć dzieciaki 

techniki carvingowej.  

Udało nam się ułatwić nieco życie 
tysiącom naszych podopiecznych.
Teraz przyszła pora na ułatwienie sobie 
życia, tego zawodowego, biurowego.  
Będę miał więcej czasu, żeby pouczyć 
dzieciaki techniki carvingowej.



Podziwia rodziców zaangażowanych w Olimpiady Specjalne Polska, bo sam ma w domu trzyna-
stoletniego piłkarza. - Jego sukcesy są też moimi sukcesami – mówi prezenter telewizyjny Maciej 

Dolega, który właśnie został ambasadorem Olimpiad Specjalnych Polska. 
Rozmawiał: Marcin Kasprzak, Zdjęcia: Iza Grzybowska

Podwójne 
wyzwanie
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Wyglądasz na dość wysportowa-

nego.

A, dzięki, grywam sobie amatorsko, 

chociażby w koszykówkę, ale umówmy 

się – po 40. roku życia to już raczej tre-

nuje się przede wszystkim dla zdrowia, 

nie dla wyników (śmiech). W kadrze 

już nie zagram. Natomiast uważam, 

że wychowanie dziecka w duchu sportu i sportowej rywalizacji to 

coś bardzo ważnego. Kształtuje charakter, grę fair play, ale przede 

wszystkim motywuje do pracy, uczy systematyczności. Pokazuje, 

że jak ciężko pracujesz, to osiągasz wyniki. Jak rezygnujesz – bo nie 

pójdziesz na trening, bo zaśpisz, bo pada, bo ci się nie chce, co jest 

przecież ludzkie – to wiesz, że będziesz musiał nadrabiać i że odda-

lasz się od celu. Gdy trenujesz, a szczególnie przygotowujesz się do 

zawodów, jesteś zmotywowany i zdyscyplinowany. To się później 

przekłada na życie.

Czy Twój syn jest więc zmotywowany i zdyscyplinowany?

Ma 13 lat, trenuje intensywnie piłkę nożną, osiąga sukcesy. Może 

wolałbym, żeby grał w koszykówkę, ale spróbował różnych sportów 

i to jest jego wybór, który szanuję. Bez względu na dyscyplinę – je-

den lubi tenis, drugi bowling, trzeci biega maratony – sport powi-

nien być na stałe wpisany w plan dnia i tygodnia, a nie uprawiany 

od wielkiego dzwonu. Sport nie tylko pozwala oczyścić umysł,  lecz 

także jest  okazją do przebywania w towarzystwie. Przykład z pan-

demii – chłopcy z drużyny mojego syna mogli trenować, z niewiel-

kimi przerwami w szczytowych momentach lockdownu, właściwie 

bez przerwy. Kopanie piłki kopaniem piłki, ale chodzi o spotykanie 

się, poczucie wspólnoty, rozrywkę w gronie rówieśników. Tu się 

pośmieją, tu pokłócą, tu pogodzą, ale na pewno jest to lepsze niż 

wymienianie się lajkami w telefonach. Podczas pandemii, dzięki 

sportowi, mogli robić to nadal, gdy nietrenujący na długie miesiące 

zostali zamknięci w domach. Smutne. 

I tu przejdźmy do Olimpiad Specjalnych, które powstały wła-

śnie po to, by nie siedzieć w domu. 

To jest nieprawdopodobny koncept wymyślony przed laty, by w to 

sportowe wychowanie włączyć po równo wszystkich i by każdy 

mógł poznać smak rywalizacji. Nieważne czy z autyzmem czy ze-

społem Downa – każdy, kto ma ochotę. Rodzicielstwo jest dużym 

wyzwaniem, więc mogę sobie tylko wyobrazić, że bycie rodzicem 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest jeszcze większym. 

Chylę czoła przed tymi rodzicami, chylę czoła przed twórcami tego 

ruchu i każdym wolontariuszem. Olimpiady Specjalne to unikalny 

koncept, dzięki któremu dzieciaki mogą się spotkać, rywalizować, 

doskonalić, a potem wygrywać. To socjalizuje, uczy nie tylko radości 

z wygranych, ale też sposobów radzenia sobie z  przegraną. Bardzo 

podoba mi się hasło Olimpiad specjalnych:  „Pragnę zwyciężać, lecz 

jeśli nie mogę zwyciężać, niech będę dzielny w swym wysiłku”. To 

jest piękno sportu.

Kiedy pierwszy raz usłyszałeś o Olimpiadach Specjalnych 

Polska?

Miałem świadomość, że tego typu wydarzenia się odbywają, ale 

bardziej skupiałem się na paraolimpiadach. Z radością przyjąłem 

zaproszenie na sesję zdjęciową ze sportowcami, którzy uprawiają 

piłkę nożną, bocce czy inne sporty – są doskonali, skupieni na zada-

K



zupełnie zdrowego chłopaka uważam bycie dobrym rodzicem 

za wyzwanie, ale bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnością 

to musi być niezwykle trudne doświadczenie. Nikt nie jest na 

nie w życiu gotowy. Takie olbrzymie poświęcenie i bezgranicz-

na miłość do dziecka, którą mają ci rodzice, to jest coś wyjątko-

wego. Brakuje mi słów, żeby opisać szacunek, jakim darzę tych 

rodziców.

Jesteś ambasadorem Olimpiad Specjalnych Polska. Czemu 

chciałeś się w to zaangażować?

Jeśli moja obecność przyczyni się w najmniejszym promilu do tego, 

by te osoby – i dzieci i rodzice – miały choć odrobinę więcej rado-

ści w życiu, to uznałem, że nie ma co się zastanawiać. Powinniśmy 

te osoby wspierać, też jako społeczeństwo. Nieważne, czy jest się 

„panem z telewizji”, czy nie. Dostaję oczywiście sporo próśb, żeby 

kogoś wesprzeć, udostępnić zbiórkę, wpłacić parę groszy. E-mailo-

wo, na Facebooku, telefonicznie. Próśb jest wiele, a ogrom cierpie-

nia – w kraju mlekiem i miodem podobno płynącym – przerażają-

cy. Brakuje mnóstwa środków finansowych. Staram się dorzucać, 

promować, brać udział, ale tak naprawdę musielibyśmy całe złoto 

tego świata wydać, żeby to naprawić. Elon Musk miał podjąć ten 

problem. Rzucił wyzwanie, żeby usunąć głód na świecie, tylko czeka 

niu, a przy tym bardzo weseli. Wspólnota ma terapeutyczne działanie 

– dla mnie, osoby w normie, a co dopiero dla nich.. Myślę też, że jako 

społeczeństwo odrobiliśmy lekcję, jesteśmy wyjątkowo wrażliwi, co 

udowodniliśmy chociażby po wybuchu wojny, oddając ludziom swoje 

domy, samochody, czas i pieniądze. Czemu tak było? Bo rozumieliśmy 

położenie tych osób. Dzięki uwrażliwianiu i pokazywaniu problemów 

innych ludzi, stajemy się bardziej skłonni do pomocy. I to jest bardzo 

dobre. Dzięki temu wzrastamy jako społeczeństwo.

Czy w Twoim najbliższym otoczeniu miałeś kiedyś osobę 

poza normą intelektualną?

Jestem chłopakiem z Malborka, rocznik 81. Widywałem dzieciaki 

z różnymi schorzeniami, ale nie miałem nikogo bliskiego z nie-

pełnosprawnością. Pamiętam natomiast jak TVN poprosił mnie, 

żebym spotkał się z jednym chłopcem. Leżącym, z utrudnionym 

kontaktem. Miałem poopowiadać mu o pracy prezentera tele-

wizyjnego. 

Był pod wrażeniem? 

Nie potrafiłem odczytać jakiejkolwiek reakcji, natomiast fascynu-

jące było dla mnie to, jak tytaniczną pracę wkładają jego rodzice, 

by pokazać mu świat i ubarwić ten jego ciężki los. Jako ojciec 
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na rozsądny pomysł, jak to zrobić. Nikt jednak jeszcze nie zapropo-

nował sensownego rozwiązania.  

Co powiedziałbyś rodzicom, którzy wahają się, czy wozić 

dzieciaki na treningi Olimpiad i myślą sobie: „Ech, pewnie 

sobie nie poradzi”?

Obawa i niepewność są zupełnie normalne, ludzkie. Poczucie nie-

sprawiedliwości, może nawet jakiś rodzaj wstydu – wyobrażam so-

bie, że też mogą się pojawiać. Nie jestem psychologiem, ale jestem 

przekonany, że udział w tym wielkim ruchu społecznym Olimpiad 

Specjalnych przyniesie każdemu mnóstwo radości. Nie mówię tu 

tylko o dzieciakach, które potrenują i powygrywają, ale też o ro-

dzicach, którzy mają okazję z kimś porozmawiać, wygadać się, do-

wiedzieć się ciekawych rzeczy, przecież nie wszystko znajdziemy 

w internecie, przybić sobie piątkę. Być świadkiem, jak twoje dziec-

Obawa i niepewność są zupełnie normalne, ludzkie. 
Poczucie niesprawiedliwości, może nawet jakiś rodzaj 

wstydu – wyobrażam sobie, że też mogą się pojawiać. Nie 
jestem psychologiem, ale jestem przekonany, że udział  

w tym wielkim ruchu społecznym Olimpiad Specjalnych 
przyniesie każdemu mnóstwo radości.

ko odnosi nawet najmniejsze sukcesy jest wiele warte. Siedzieć 

w domu, biadolić i rozmyślać o problemach całego świata? Strata 

czasu. 

Czy po pierwszych doświadczeniach z Olimpiadami Specjal-

nymi jesteś pokorniejszy?

Wydaje mi się, że jestem dość empatycznym człowiekiem, dużo 

rzeczy do mnie dociera i nie odwracam głowy. Czy spokorniałem? 

Ten kontakt był dla mnie miłym doświadczeniem, doznałem wiele 

serdeczności i uświadomiłem sobie, że warto doceniać swoje moż-

liwości, swoje życie.

To fantastyczni młodzi sportowcy, spędziliśmy przemiłe przedpołu-

dnie. Już nie mogę się doczekać kolejnych spotkań, ale tym razem 

wolałbym ich oglądać nie przed obiektywem aparatu, ale na boisku, 

basenie czy korcie.



Jeśli pękać,  
to tylko z dumy

Na turnieju, który zresztą sama zorganizowała, poznała męża. Robiła 
zawody, będąc w ciąży, latami propagowała sporty zunifikowane.  

To jej zawdzięczamy widowiskowe ceremonie otwarcia i zamknięcia  
na zawodach Olimpiad Specjalnych organizowanych na Śląsku. 

Mirosława Magiera-Bartosz ma – jak sama mówi – wirusa Olimpiad 
Specjalnych. I nie planuje się z niego wyleczyć. 

Tekst: Marcin Kasprzak
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 21 lat w Olimpiadach. Weteranka mi się trafiła do wywia-

du, super!

Olimpiady to jest wirus – albo ktoś jest na niego odporny, co 

się oczywiście w populacji ma prawo zdarzyć, albo się szybko 

zaraża i zostaje na lata. Takich zarażonych mamy u siebie całą 

bandę – Anetta, Sylwia, Darek, Andrzej, ale nawet Joasia – to 

już mój trzeci dyrektor i  jej historia też jest fajna: zaczynała od 

wolontariatu, a przeszła wszystkie szczeble. Zarażona jak my 

wszyscy. Ludzie w Olimpiadach są oddani, czasem wręcz zahip-

notyzowani, pomimo upadków wstają, otrząsają się i idą dalej. 

Wspieramy się nawzajem, rozmawiamy, robimy, co się da, by te 

nasze śląskie Olimpiady były na jak najwyższym poziomie. Inaczej 

nie angażowałabym się w nie przez 21 lat. To przecież amerykań-

ska pełnoletność! 

Pamięta pani swoje początki?  

Chciałam iść na ekonomię, skończyłam nawet liceum ekonomicz-

ne. Byłam harcerką, potem miałam swoją drużynę zuchową, a już 

na studiach z koleżanką założyłyśmy drużynę harcerską „Nieprze-

tartego szlaku” dla dzieci z niepełnosprawnościami. Za-

wsze miałam styczność z dziećmi, chyba potrafiłam 

do nich dotrzeć, a one mnie lubiły. Jak przyszło co do 

czego, koleżanka z ławki wybiła mi z głowy tę ekonomię 

i poszłam na pedagogikę. A czemu specjalną? Wtedy to 

wynikało z chęci pomocy i sceptycyzmu wobec maso-

wej szkoły. No i tak się zaczęło, skończyłam Akademię 

Pedagogiczną w Krakowie. Byłam przygotowana do pra-

cy z przewlekle chorymi, ale tak los chciał, że poszłam 

w stronę tych z niepełnosprawnością intelektualną. 

I dobrze. 

A jak się pani znalazła w Olimpiadach Specjalnych Polska? 

Pracowałam w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Rybniku. Działał przy nim klub Olimpiad Specjalnych Śląskie „Fair 

Play”, a właściwie to wtedy była sekcja terenowa. Akurat zrobili wy-

bory na przewodniczącego. Zawsze miałam smykałkę do organizo-

wania, planowania, nie bałam się zadań. Z Krzysiem Ostrowskim 

zbudowaliśmy ten klub trochę od nowa, dodaliśmy do oferty rolki, 

pływanie, potem inne dyscypliny. Lata minęły, chyba stwierdzili, że 

jestem obrotna, więc wzięli mnie do Komitetu Regionalnego, czyli 

zarządu. Po kolejnych kilku latach awansowałam, zostałam wicepre-

zesem ds. organizacji i jestem nim do dzisiaj. 

Halo, halo, pominęła pani w tej opowieści poznanie męża 

na jednych zawodach. 

(Śmiech) Tak się to jakoś potoczyło, że te Olimpiady miały duży 

wpływ na moje życie z każdej strony. Ja, organizatorka zawodów 

z Rybnika, on – trener koszykówki w Olimpiadach Specjalnych. 

Przyjechał z drużyną na moje zawody i tak od słowa do słowa zo-

stał moim mężem. Mamy córkę Gosię, oczywiście wolontariuszkę 

Ludzie w Olimpiadach są oddani, czasem 
wręcz zahipnotyzowani, pomimo upadków 

wstają, otrząsają się i idą dalej. Wspieramy 
się nawzajem, rozmawiamy, robimy, co się 

da, by te nasze śląskie Olimpiady były na jak 
najwyższym poziomie.



Olimpiad. I to ze stażem zbliżonym do mojego wyniku, bo – jak 

żartujemy – przez całe swoje 16-letnie życie, a nawet dłużej, 

bo już gdy była w brzuchu, jeździ ze mną na zawody. Zresztą 

ku uciesze wszystkich, bo jest niedobór wolontariuszy na rynku, 

często „posiłkujemy się” naszymi dziećmi. Jeżdżą z nami od ma-

łego, mają to we krwi, to często też dobry sposób, by wychować 

kolejne pokolenie twórców Olimpiad w Polsce. Choć akurat moja 

córka zostanie informatykiem. Obiecała, że będzie nas wspierać 

informatycznie, co bardzo się przyda. 

Po poznaniu męża przeprowadziła się pani z Rybnika do 

Katowic. 

Tak jest, dostałam tam pracę w szkole specjalnej. Był przy niej Klub 

Olimpiad Specjalnych „Szkwał”, jego członkowie trenowali i jeździli 

tylko na zawody żeglarskie. Postanowiłam, trzymając się tematyki 

marynistycznej, tchnąć trochę wiatru w żagle, stanąć za sterem i wy-

płynąć na szerokie wody. Poszerzyliśmy działalność o inne sporty, tro-

chę mniej sezonowe i bardziej dostępne, jak piłka nożna, koszykówka 

czy uwielbiany przez wielu bowling. Natomiast zarówno w Rybniku 

w „Fair Playu”, jak i później w Katowicach, najbardziej skupiłam się na 

projekcie „Dołącz do nas”, czyli na sportach zunifikowanych i edukacji. 

Budowaliśmy to od początku, szukając kontaktów ze szkołami. Posta-

wiliśmy na piłkę nożną, to był taki powerplay na Śląsku. 

Co jest wyjątkowego w sportach zunifikowanych?

Kładą nacisk na integrację, inkluzję już na poziomie treningu, a to 

właśnie o integrację i akceptację różnorodności chodzi w całych 

Olimpiadach od momentu ich powstania. Zawodnicy wychodzą 

na murawę wspólnie, grają jak równy z równym, nikt nikogo nie 

pyta o to, kto w normie, kto poza. Dobieramy zawodników do 

jednej drużyny tak, by reprezentowali podobny poziom umie-

jętności sportowych. Każdy może grać – i mocny od nas i słabszy 

zdrowy – i każdy może wygrywać. Nawet gdybym ja się zdecy-

Zdjęcia: Mirka Magiera-Bartosz w działaniu.
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A było ich niemało. 

Przez te 21 lat to już nawet trudno byłoby dziś zliczyć. Zrobiłam 

wiele imprez, od regionalnych po wielkie igrzyska. Te najważ-

niejsze były w 2018 r. w Katowicach, Chorzowie i Mikołowie,  

11 dyscyplin sportowych dla ponad 1000 sportowców – to było 

coś! Zawody zawodami, ale przede wszystkim przewinęło się 

przez te nasze śląskie Olimpiady wiele osób, bez których nie da-

łoby się zrobić tych wszystkich imprez sportowych. Trenerów, 

działaczy, ale też urzędników, instytucji, obiektów sportowych, 

wolontariuszy. Przez te lata poznałam wspaniałych zawodników 

i sportowców, ich rodziców, przyjaciół. Słucham, jakie mają pro-

blemy, co możemy dla nich zrobić i jak im pomóc. 

Jak może im pani jeszcze bardziej pomóc?

Dekadę temu moja praca się nieco zmieniła. Zmieniła się diagno-

styka, poluzowano skalę ilorazu inteligencji – kiedyś kwalifikowano 

kogoś jako osobę z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, 

dzisiaj pewnie wyszłoby jej, że lekkim. Część osób poza normą nie 

ma niepełnosprawności w papierach. Niby dobrze i takie są trendy, 

ale przez to osoby z autyzmem, na poziomie rozwoju poniżej prze-

ciętnej, u których zaburzone są procesy poznawcze, nie mogą być 

zawodnikami Olimpiad Specjalnych. Chciałabym, by to się zmieniło. 

dowała pokopać piłkę, to znajdzie się dla mnie drużyna na moim 

poziomie. To jest piękne w tych sportach zunifikowanych, od 

razu zachwyciła mnie ta idea. 

Wróćmy do pokopania piłki przez panią – skąd ten tryb 

przypuszczający?

Może tak się wydawać, że wszyscy ludzie Olimpiad Specjalnych 

to zapaleni sportowcy, ale ja nie jestem trenerką, tylko działacz-

ką. Prywatnie jeżdżę na rowerze, ale rekreacyjnie, nie wyczy-

nowo, potrafię jeździć na rolkach, pływać. Nie zdobyłam nigdy 

medalu. A nie, pardon, skłamałabym, zdobyłam kiedyś pierwsze 

miejsce w Poznaniu na turnieju bowlingowym (śmiech). Najważ-

niejsze, że brak sportowej pasji nie przeszkadza mi, by organizo-

wać zawody dla innych. 

Każdego dnia swoją pracą 
zmierzam do tego, żeby osoby 
z niepełnosprawnościami były 

pełnoprawnymi członkami naszego 
społeczeństwa. Chciałabym, żeby 

znalazła się dla nich praca, żeby 
miały zabezpieczone mieszkanie, 

żeby funkcjonowały w miarę swoich 
możliwości, tak jak my.

Ma pani jakieś rodzinne doświadczenia z osobami z niepeł-

nosprawnościami? 

Darek. Mój kuzyn, którego pamiętam od maleńkości. Daleko 

poza normą intelektualną, niemówiący. Nie wychodził z domu – 

takie były czasy. Siedział więc całymi dniami z ciocią, bywał agre-

sywny. Specjaliści, diagnostyka, terapie? Nic z tych rzeczy. Dzisiaj 

takim osobom i ich rodzicom jest bez wątpienia łatwiej. Nie są 

ukrywane w domach, widujemy je na ulicy, w szkole, na impre-

zach rodzinnych, w galerii handlowej, czasem podczas ich pracy. 

Pani cel na przyszłość?

Każdego dnia swoją pracą zmierzam do tego, żeby osoby z nie-

pełnosprawnościami były pełnoprawnymi członkami naszego 

społeczeństwa. Chciałabym, żeby znalazła się dla nich praca, 

żeby miały zabezpieczone mieszkanie, żeby funkcjonowały 

w miarę swoich możliwości, tak jak my. A wiem, jestem prze-

cież pedagogiem, że mogą funkcjonować. Wystarczy im trochę 

w tym pomóc. 

Największy sukces?

Cieszą mnie przede wszystkim te małe sukcesy – że ktoś zaczął 

z kimś rozmawiać, że ktoś pojechał pierwszy raz poza dom na 

kilkudniowy turniej, że ktoś stanął na nartach, choć 

lata temu mało kto wierzył, że mu się uda. Że ktoś 

założył rolki, choć całe życie jego rodzicom się wy-

dawało, że się nie nauczy, a tu proszę. To malutkie 

drobne sprawy, ale dla mnie to są ogromne sukce-

sy i prawdziwe kamienie milowe.

Ładna odpowiedź, dziękuję, ale za ogólna 

(śmiech). Nazwisko poproszę. Albo chociaż 

imię. 

Bardzo proszę: Kamil. Ma padaczkę, problemy z czy-

taniem, pisaniem, średnio radzi sobie z codziennymi 

obowiązkami. Jest za to niestrudzony – próbował 

jazdy konnej, trenuje bowling. Okazało się, że dosko-

nale odnajduje się w jeździe szybkiej na wrotkach. 

Teraz mogę już to powiedzieć – na początku mało 

kto w niego wierzył. Ale założył te rolki, trafił pod 

skrzydła pani Eli, naszej nowej trenerki, która cier-

pliwie zaczęła z nim treningi. Cisnęła, cisnęła i wie 

Pan, co w ten weekend robi nasz Kamil? Właśnie jest 

na narodowych igrzyskach w Berlinie. Pojechał na 

10 dni na wielką imprezę do stolicy Niemiec, gdzie 

konkuruje z najlepszymi. Pękam z dumy i z takich 

właśnie powodów wiem, że z tego naszego olim-

piadowego wirusa prędko się nie wyleczę. 
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Generalnie 
ogarniamy

Warcaby, tenis stołowy i biathlon – 
o nietypowym zestawie dyscyplin i swojej 

przygodzie w Olimpiadami Specjalnymi 
Polska opowiada wiceprezeska ds. 

organizacji, Renata Foremniak. 
Tekst: Marcin Kasprzak

Wróćmy do pierwszych kroków w Olimpiadach Specjalnych. 

Najpierw byłam uczestnikiem zawodów, podpatrywałam, jak to inni 

robią, uczyłam się, pomagałam przy kolejnych imprezach. Potem 

zorganizowałam pierwsze swoje zawody – turniej w warcaby, bo 

tylko na taką dyscyplinę mieliśmy warunki. Gdy w niedalekiej pod-

stawówce zrobili salę gimnastyczną, zorganizowaliśmy tam turniej  

tenisa stołowego, potem Dzień Młodego Sportowca i tak jakoś po-

szło. Praca z małymi dziećmi i ich otwieranie na sport to przecudne 

doświadczenie. Jako oddział organizowaliśmy Ogólnopolskie Letnie 

Igrzyska w Kielcach, chwilę później zimowe. I wiele imprez ogólno-

polskich… Organizowałam w Ostrowcu mityng w pływaniu, kiedy 

doczekaliśmy się tam wreszcie porządnego basenu z prawdziwego 

zdarzenia. Zresztą trenowała w nim wówczas Otylia Jędrzejczak, mie-

liśmy okazję ją widywać, co przecież też działało motywująco. 

Ponoć ma pani mocne „papiery” – mówię tu o serii różnych 

kursów i podyplomówek. 

Skończyłam pedagogikę na specjalizacji nauczanie początkowe. 

Zrobiłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, gimna-

styki korekcyjnej, kolejne z integracji sensorycznej. Siedział mi 

w głowie cały czas AWF, więc wybrałam… Siedzi pan wygodnie?

Tak, a dlaczego?

Wychowanie fizyczne i sport upośledzonych umysłowo na Wy-

dziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego 

w Warszawie.

Okropna nazwa. Żałuję, że zapytałem (śmiech). 

Tak, taką nazwę mam na dyplomie. Dobrze, że to się zmieniło, 

chociaż jestem przekonana, że sama zmiana nazewnictwa nie ma 

wielkiego znaczenia w zmianie jakości życia osób z niepełnospraw-

nościami. To złożony, wielowątkowy proces, który odbywał się, 

a raczej jeszcze się odbywa, na bardzo wielu płaszczyznach. Jed-

nak pracuję w tej branży od ponad 20 lat i jednoznacznie wiem, 

że nie wszystko da się ocenić tak zerojedynkowo. Popełniamy cza-

sem błędy, niekiedy mylą się też eksperci i wszyscy chcemy dobrze 

dla tych osób, a do celu prowadzą różne drogi. Może to będzie 

kontrowersyjne, co powiem, ale…

Chwila, skoczę po popcorn. 

Trwają różne spory w środowisku medycznym czy naukowym. Tak-

że my, osoby bezpośrednio zaangażowane w edukację osób z nie-

pełnosprawnością wyrażamy różne opinie. Moim zdaniem, z punktu 

widzenia osoby ze szkolnictwa specjalnego, chociażby idea edukacji 

włączającej się nie sprawdza. Osoby z niepełnosprawnością inte-

lektualną mają swoisty talent i ten talent powinien być rozwijany 

w szkolnictwie specjalnym. Łączenie ich z innymi dziećmi w szkołach 

masowych często kończy się porażką. Integrujmy jak się da ze spo-

łeczeństwem, ale nie w czasie nauki w szkole. Moje doświadczenie 

pokazuje, że przychodzące do szkoły specjalnej dzieci ze szkół ma-

sowych nie mają wiary we własne siły, są wycofane, nieśmiałe…

Wtedy terapeutyczną rolę odgrywa sport. 

No jasne, nauczymy ich grać w piłkę, badmintona, jazdy na rowerze, 

gry w tenisa stołowego, ale i zachęcimy do tańca, śpiewu, aktywności 

artystycznej. Odkryjemy talenty i predyspozycje. Po prostu stworzy-

my atmosferę do osiągania sukcesu. Pokażemy, zachęcimy, a przede 

wszystkim poświęcimy wystarczająco dużo czasu, aby każdy rozwinął 

się w swoim własnym tempie. Robimy zawody, wyznaczamy kolejne, 

by mieli motywację do doskonalenia się. Czują progres, a on ich na-

kręca. Widzę, co się dzieje z zawodnikiem, jak zaczyna ćwiczenia na 

WF-ie, potem jedzie na zawody, dostaje medal, osiąga sukces. Ma 

poczucie sprawczości, swojej wartości, jest pewny siebie. Przede 

wszystkim rozwija się społecznie, mentalnie, osobiście. 

Największy sukces?

Zachęcenie choćby jednego kolejnego zawodnika do ćwiczeń i ak-

tywności ruchowej to jest wielki sukces.

Ładna odpowiedź, ale ja pytam o ten największy. O pani pry-

watnego „Oskara” albo „Nobla”. 

Wyjazd z grupą zawodników na Światowe Zimowe Igrzyska Olim-

piad Specjalnych do Korei, do Pjongczang. Przeogromne przeżycie, 

wielkie wzruszenie. Moi zawodnicy na światowych igrzyskach, na 

innym kontynencie. Taki ośrodek szkolno-wychowawczy położony 

na wsi, do którego uczęszczają dzieci z małych miejscowości i wio-

sek nagle bach, wysyła „swoich” wielkim samolotem na ogromną 

imprezę do futurystycznej Korei Południowej. 

Ostatnio w internecie mignął mi nagłówek, że co trzeci Polak 

nie widzi żadnego sensu w swojej pracy. 

To zapraszamy do nas, może bywa ciężko, ale na pewno na brak 

celu i sensu nikt nie narzeka! Nawet mój mąż i syn się wkręcili!

O, rodzinny interes?

Żaden interes, to fatalnie brzmi (śmiech)! Pół żartem pół serio, 

gdyby mąż nie akceptował Olimpiad,  przyszłoby mi albo się roz-

wieść, albo zrobić z męża wolontariusza. Wybrałam to drugie, 

a on nie protestował – chciał mnie częściej widywać – super, to 

zapraszam na zawody. Mój syn dorastał w atmosferze Olimpiad 

Specjalnych,od małego pomagał, był wolontariuszem, wspierał 

jako organizator, był partnerem w sportach zunifikowanych. 

A gdyby nie było Olimpiad Specjalnych?

Aż mnie zmroziła ta wizja, proszę nawet tak nie mówić. Wolę się 

nad tym nie zastanawiać i nadal robić swoje.

Mówią o pani „Justyna Kowalczyk Olimpiad Specjalnych”

(Śmiech) Serio?

No dobrze, nie mówią, wymyśliłem to, ale ponoć jest pani 

zapaloną biathlonistką. 

To prehistoria. A jak bardzo dawno temu to było, niech świadczy fakt, 

że wówczas nikt nie znał jeszcze dobrze nawet słowa biathlon, sport 

ten funkcjonował pod nazwą zimowe sporty obronne. W Olimpia-

dach rzeczywiście ciągnie mnie na te biegówki, tylko strzelectwa 

z dzieciakami nie będziemy uprawiać, bo mogłoby to się dla nas 

wszystkich źle skończyć. Zresztą zawody na biegówkach to było bo-

dajże jedno z pierwszych zadań, jakie lata temu dostałam do wyko-

nania. A mówimy o początku lat 90. Mówiłam już, że to prehistoria?  

Piękne czasy. Padał mur w Berlinie, śpiewaliśmy Majteczki 

w kropeczki, otworzyli przy Marszałkowskiej pierwszego 

Mcdonalda. Co robiła wtedy Renata Foremniak?

Rozpoczęłam pracę w ośrodku szkolno-wychowawczym w Niemieni-

cach. To były trudne czasy, nie było internetu, tablic multimedialnych, 

wielu pomocy dydaktycznych, które teraz możemy zaproponować 

uczniom. Nie mieliśmy za bardzo okazji do spotkań z innymi szkołami. 

Ówczesny dyrektor przekazał mi informację, że istnieje coś takiego 

jak Olimpiady Specjalne Polska i czy nie chciałabym spróbować. 

Wiemy już, że pani spróbowała. 

Zasadniczo jestem typem człowieka, który odruchowo mówi „tak” 

i jest otwarty na propozycje. Lubię działać, angażować się. Im dłużej 

słuchałam o Olimpiadach, dowiadywałam się, o co w nich chodzi, 

tym bardziej mi się podobały. Cała ideologia, międzynarodowa 

otoczka, długa historia, wyrównywanie szans, mobilizacja – zgodzi-

łam się i pojechałam na pierwsze zawody. Były to biegi przełajowe 

w Olbięcinie, wtedy w województwie tarnobrzeskim, dziś lubel-

skim. Szybko zauważyłam, że ktoś wpadł na genialny pomysł, by 

dzięki sportowi włączać dzieci i młodzież z niepełnosprawnością 

intelektualną do społeczeństwa. Jak szukać pretekstów do tego, 

by wyszły z domu, szkoły, poznały równolatków, spędziły dobrze 

czas, dostały medal, miały motywację do treningów. 

A potem dzieciom dano do ręki smartfony. 

Owszem – dziś mamy więcej narzędzi, atrakcji, a niektóre dzieci 

trudno zmobilizować do ruchu. Wówczas czasy były, jakie były. Nie 

mieliśmy nawet odpowiednich samochodów, by jechać na zawody. 

Ani pięknych sal gimnastycznych czy dostępu do sprzętu. Dyspo-

nowałam  dość prowizorycznymi warunkami. Był park, trawa, as-

faltowa ścieżka. Musiałam działać, improwizować, zastanawiać się, 

wymyślać. To mnie nakręcało. Ciągle szukałam sposobów na po-

zyskanie sprzętu, sponsorów, darczyńców. Zazwyczaj się udawało. 

Rozkręciła pani wolontariat pracowniczy.

Tak. To były początki takiej działalności w firmach. Wpadłam wte-

dy na pomysł zorganizowania „zielonej sali gimnastycznej”. Został 

uporządkowany i zorganizowany teren wokół szkoły, akcja trwała 

przez kilka lat. Potem powstało trawiaste boisko do piłki nożnej, do 

badmintona, do koszykówki, skocznia w dal, tor przeszkód, stanął ze-

wnętrzny stół do tenisa, trampolina i wiele innych elementów. Aby 

to wszystko urządzić, trzeba było zorganizować i ludzi, i pieniądze. 

Jak pani to potrafi, to dobrze się składa, że została pani 

wiceprezesem Olimpiad Specjalnych Polska. 

To przede wszystkim wielki zaszczyt. Całe życie byłam aktywistką, 

lubiłam organizować, cieszyłam się, jak się dużo działo. Występo-

wałam w kabaretach, chórach, przedstawieniach, byłam przewod-

niczącą, zawsze wokół mnie skupiało się pełno ludzi i mieliśmy mnó-

stwo pomysłów. Powiedzmy, że ktoś odkrył moje predyspozycje, 

natomiast przede wszystkim jestem tu, gdzie jestem, bo całe życie 

uwielbiałam sport i aktywny tryb życia. To podstawa. 




