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Za nami już 5 miesięcy działań sportowych i pozasporto-
wych w 2017 r. Często słyszymy, że każdy rok w Olimpiadach 
Specjalnych jest taki sam. A to nieprawda! Mamy podobny 
rytm, ale mimo 32-letniego doświadczenia, do każdego działa-
nia podchodzimy z rzetelnością, zaangażowaniem, gospodar-
nością i pasją. 

Rok 2017 rozpoczęliśmy od przygotowań do Światowych 
Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Austria 2017. Dzięki 
dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Sponsorowi Generalnemu Polskiej Reprezentacji Olim-
piad Specjalnych Europejskiemu Centrum Odszkodowań SA,  
62-osobowa ekipa wyjechała dobrze przygotowana sportowo, 
mentalnie, wyposażona w sprzęt i odzież reprezentacyjną.  
Jestem dumna z naszych zawodników, którzy swoimi wyni-
kami i 39 medalami udowodnili nam kolejny raz, że są bardzo 
zmotywowani, zdeterminowani i nastawieni na określony cel. 
Gratuluję zawodnikom i trenerom. 

Bardzo ważny był udział w Igrzyskach i doping pana 
Witolda Bańki, Ministra Sportu i Turystyki. Dla naszych zawod-
ników to ważne, że sportowcy wyczynowi, a zarazem politycy, 
doceniają ich wysiłek i kibicują im. Do Schladming dotarła 
również Prezes Honorowa Olimpiad Specjalnych pani Kata-
rzyna Frank-Niemczycka z mężem oraz Prezesi Europejskiego 
Centrum Odszkodowań SA pan Krzysztof Lewandowski oraz 
pan Maciej Skomorowski.  Nasz Patron Honorowy pani Agata 
Kornhasuer-Duda, małżonka Prezydenta RP, powitała naszą 
reprezentację w Pałacu Prezydenckim i z dumą podziwialiśmy 
medale naszych zawodników. Obiecaliśmy sobie, że spotkamy 
się w marcu 2019 r. w Abu-Dhabi na Światowych Letnich Igrzy-
skach Olimpiad Specjalnych. 

Razem z nami na Igrzyskach były dwie ekipy telewizyjne, 
które dzięki wsparciu finansowemu EuCO SA, relacjonowały 
Igrzyska w TVP. Chcielibyśmy, aby o kolejnych Igrzyskach 
i dokonaniach naszych sportowców mówiły wszystkie polskie 
telewizje, pisały wszystkie gazety i aby dziennikarze „bili” 
się o akredytacje.  Dlatego przed nami kolejne kampanie 
w ramach #GrajmyRazem, które, mamy nadzieję, przyciągną 
kolejnych Ambasadorów, Partnerów, Sponsorów i Przyjaciół 
do Olimpiad Specjalnych Polska.

Ostatnie miesiące to duże starania Oddziałów Regional-
nych oraz Biura Narodowego o pozyskanie środków finanso-
wych na realizację podstawowych działań tj. zajęcia treningo-
we, organizację zawodów i obozów, zakup sprzętu, promocję 
działań itd. Bardzo ważne są dla nas dofinansowania z insty-
tucji państwowych tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych oraz samorządów lokalnych. Bez tych środków nie jest 
możliwa realizacja wszystkich zadań. Dlatego trzymamy kciuki 
za powodzenie naszych projektów w PFRON, abyśmy mogli 
zorganizować zawody ogólnopolskie w 2017r. oraz Europejski 
Turniej Zunifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych.  

Życzę wszystkim wspaniałych i aktywnych wakacji i do 
zobaczenia na arenach sportowych już we wrześniu!

1 czerwca 2017 r. 
Joanna Styczeń-Lasocka 

Dyrektor Generalny
Olimpiad Specjalnych Polska

Drodzy Zawodnicy, Trenerzy, Działacze  
i Przyjaciele Olimpiad Specjalnych Polska

www.Olim pia dySpe cjal ne.pl
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Od 27 maja do 4 czerwca 2017 r. w 450 
wydarzeniach sportowych w 50 kra-
jach naszego kontynentu wzięło udział 
ponad 45 tysięcy zawodników z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 

„Zapraszam wszystkich na Europejski 
Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Spe-
cjalnych! Weźcie piłki i do gry!” zachę-
ca w przesłaniu wideo Robert Lewan-
dowski – gwiazda Bayernu Mona-
chium i reprezentacji Polski, a także 
Przyjaciel Olimpiad Specjalnych. 

Wideo zaprezentowaliśmy podczas 
konferencji prasowej z udziałem Eks-
traklasy S.A., zawodników i trenerów 
Olimpiad Specjalnych, a także naszych 
ambasadorów: Michała Olszańskie-
go, Kuby Wesołowskiego i Andrzeja 
Suprona. Jedną z niewątpliwych atrak-
cji konferencji był pokaz umiejętno-

ści piłkarskich zawodników Olimpiad 
Specjalnych. Piłkarze z Klubu Olim-
piad Specjalnych „Sokół” z Grójca 

bezbłędnie zaprezentowali techniki 
dryblowania, strzałów i wykonywania 
rzutów karnych. 

#GrajmyRazem…    
w piłkę nożną!

Przełom maja i czerwca to w Olimpiadach Specjalnych czas, gdy 
wśród wszystkich dyscyplin sportowych pierwsze miejsce zajmuje 
piłka nożna. Każdego roku, już od siedemnastu lat, w całej Europie rozgrywany jest 
Europejski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – największe na świecie 
wydarzenie, promujące piłkę nożną wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Olimpiad Specjalnych

27 maja – 4 czerwca | 2017

EUROPEJSKI
TYDZIEŃ PIŁKI NOŻNEJ 
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W Polsce Europejski Tydzień Piłki  
Nożnej tworzyły łącznie 22 wyda-
rzenia w całym kraju. W tym roku 
rozegraliśmy 14  regionalnych tur-
niejów piłkarskich Olimpiad Specjal-
nych w dwunastu województwach.  
W zawodach, w całej Polsce wzięło 
udział ponad dwa  tysiące piłkarzy, 
trenerów i wolontariuszy. 

Olimpiadom Specjalnym zadedyko-
wana została 35. kolejka Ekstraklasy 
w dniach 19-22 maja 2017 r. Podczas  
wszystkich meczów widoczne były akcen-
ty Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej. 
Przed każdym z nich: zawodnicy Olim-
piad Specjalnych zostali przedstawieni 
publiczności, zaprezentowali specjal-
nie przygotowaną Flagę Europejskiego 
Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjal-
nych, oraz wraz z sędziami wnieśli piłkę, 
którą rozgrywano mecz. 

Na telebimach wyświetlony został 
film w którym Robert Lewandowski 
zaprasza wszystkich kibiców, zawodni-
ków i fanów futbolu do włączenia się 
w wydarzenia Tygodnia. 

W promocję tygodnia włączyły się 
także media. Telewizja Eurosport sze-

roko informowała o Tygodniu w trakcie 
transmisji meczu Ekstraklasy Śląsk Wro-
cław-Arka Gdynia. 

Łącznie wszystkie wydarzenia pol-
skiej edycji Europejskiego Tygodnia 

Piłki Nożnej, w tym obecność podczas 
meczów Ekstraklasy, na żywo miało 
możliwość obejrzeć kilkadziesiąt 
tysięcy kibiców oraz ponad milion 
widzów przed telewizorami. 
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Nasza ekipa spotkała się w Warszawie,  
12 marca, gdzie zaczęła się igrzyskowa 
przygoda. Po dopasowaniu strojów, 
wszyscy wzięliśmy udział w pięknej uro-
czystości wręczenia nominacji olimpij-
skich, która odbyła się w hotelu Mariott. 
Następnego dnia zapakowaliśmy auto-
kary i ruszyliśmy w drogę. Pierwsze dni 
po przyjeździe spędziliśmy w gościnnym 
Dornbirn, w zachodniej części Austrii, 
przygotowując się do startów oraz 
poznając kraj i ludzi. Następnie, polska 
ekipa udała się do miejsc startów tzn. 
Schladming, Ramsau oraz do Graz. Na 
ceremonię otwarcia Igrzysk podróżowali-
śmy do Schladming. Pomimo padającego 
deszczu ceremonia przepełniona wielo-
ma fantastycznymi elementami pozosta-
nie na długo w pamięci jej uczestników. 

Po wspaniałej ceremonii, rozpoczęły się 
zmagania w preeliminacjach oraz grach 
obserwowanych. W Graz, gdzie rywali-
zowali hokeiści halowi i łyżwiarze szybcy, 
zawody były doskonale zorganizowane. 
Organizatorzy zadbali o każdy szczegół, 
nawet tak ujmujący, jak obrusy i kwiatki 
na stołach w stołówce. Rozgrywki hoke-
jowe odbywały się w Messe Graz – wiel-
kim wielofunkcyjnym kompleksie hal 
stanowiącym swoiste serce  Igrzysk. To 
właśnie tam  nasi hokeiści halowi grali 
z tak egzotycznymi krajami jak Algieria, 
Saint Lucia, Szwecja, Maroko, Trinidad. 
Następnie odbywała się faza rozgrywek 
w grupie, gdzie walczyliśmy z Kenią, Saint 
Lucia i Chińskim Taj-Pej. Po zaciętych 
meczach dopingowani przez wielu sym-
patyków naszej drużyny, wśród których 

był także minister sportu pan Witold 
Bańka, nasi zawodnicy wywalczyli brązo-
wy medal. Radości zawodników i trene-
rów nie było końca. 

Takie same emocje miały miejsce na torze 
łyżwiarskim Mercure Graz Ice Halle. Na bar-
dzo dobrze przygotowanej tafli odbywały 
się wyścigi na wszystkich dystansach oraz 
konkurencje łyżwiarstwa figurowego. Nasza 
szóstka łyżwiarzy spisała się doskonale zdo-
bywając wiele medali. Dekoracje łyżwiarzy 
odbywały się na placu pod ratuszem a deko-
rowani zawodnicy byli oklaskiwani przez 
wielu mieszkańców miasta.  

Cała ekipa zdobyła łącznie 39 medali: 10 
złotych, 15 srebrnych i 14 brązowych. 
Zasadą ruchu Olimpiad Specjalnych 

Światowe Zimowe Igrzyska     
Olimpiad Specjalnych Austria 2017

„Serce bije dla świata” pod takim hasłem w dniach 14-25 marca w gościnnej Austrii 
odbyło się najważniejsze tegoroczne wydarzenie sportowe. Uczestniczyło w nim 
ponad 14 tys. osób w tym 2700 zawodników startujących w 9 dyscyplinach 
sportowych. W tym nasza 62-osobowa reprezentacja Olimpiad Specjalnych Polska. 
Nasi sportowcy startowali w hokeju halowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie 
biegowym, narciarstwie zjazdowym oraz biegu na rakietach śnieżnych. 
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Moja przygoda z ruchem Olimpiad Spe-
cjalnych w Polsce rozpoczęła się bardzo 
dawno temu, bo pod koniec lat 80-tych 
ubiegłego stulecia. Z wielką przyjemnością 
przyjąłem informację, że zostałem wyty-
powany do pełnienia funkcji zastępcy kie-
rownika Polskiej Reprezentacji Olimpiad 
Specjalnych na Światowe Zimowe Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych, Austria 2017.

Podróż na Igrzyska przebiegła bez zakłó-
ceń, ale była bardzo długa. Nasz pro-
gram Miast Goszczących czyli Host Town 
odbywał się daleko w Austrii nad Jezio-
rem Bodeńskim. Cała nasza ekipa została 
bardzo miło przyjęta przez gospodarzy 
miasta Dornbirn i miejscowy klub rota-
riański. W specjalnie przygotowanym dla 
nas programie zapewniono  nam atrakcje 
turystyczne, kulinarne oraz artystyczne. 
W trakcie pobytu w Dornbirn wszystkie 
dyscypliny sportu mogły odbyć zaplano-
wane wcześniej treningi. 

Po kilku dniach w Austrii polska ekipa 
podzieliła się na dwie części i ruszyła na 
miejsce zaplanowanych zawodów sporto-
wych. Hokeiści i łyżwiarze szybcy udali się 
do miasta Graz, a ja oraz narciarze wraz 
z biegaczami na rakietach śnieżnych poje-
chaliśmy do Schladming i Ramsau. Pierw-
szy dzień pobytu w alpejskich kurortach 
trenerzy i zawodnicy spędzili na trenin-
gach, odprawach i rozpoznaniu stoków 
narciarskich i tras biegowych i ostatnich 
przygotowaniach sprzętu. Ten dzień był 
jednym z pięknych słonecznych dni, jakie na 
Igrzyska przygotowała nam aura w Schlad-
ming. Przez kilka następnych dni opadom 

deszczu towarzyszyła wysoka dodatnia 
temperatura powietrza, ale w Graz wszy-
scy cieszyli się pięknym słońcem. 

Uroczyste otwarcie Światowych Zimo-
wych Igrzysk Olimpiad Specjalnych odby-
ło się w Schladming na specjalnie przy-
gotowanym stadionie. Oczekiwaliśmy na 
otwarcie we wspaniałym towarzystwie 
zawodników z całego świata, było bardzo 
miło i kolorowo szczególnie, że dołączył 
do nas Pan Minister Witold Bańka i Hono-
rowa Prezes naszego stowarzyszenia pani 
Katarzyna Frank-Niemczycka. Dobrze że 
zostaliśmy wyposażeni w peleryny prze-
ciwdeszczowe bo uroczystość odbywa-
ła się w strugach deszczu. Otwierając 
Igrzyska organizatorzy zrealizowali  cały 
ceremoniał olimpijski: z przysięgą zawod-
ników, sędziów i trenerów, uroczystym 
wciągnięciem flagi na maszt  zapaleniem 
znicza olimpijskiego. Ogień tradycyjnie 
przyniesiony został przez policjantów sku-
pionych wokół organizacji Torchrun. Były 
przemowy gospodarzy i Szefa Między-
narodowego Komitetu Olimpiad Specjal-
nych. Wszystko to odbywało się w bar-
dzo podniosłej i deszczowej atmosferze. 
Otwarciu, co zasługuje na podkreślenie, 
towarzyszył przepiękny pokaz jazdy na 
nartach ponad setki austriackich zawod-
ników i instruktorów odbywający się na 
stoku w oprawie tysiąca świateł. Otwarcie 
zakończył bardzo barwny pokaz sztucz-
nych ogni. Część polskiej ekipy mieszka-
jąca w Graz  musiała jeszcze przez ponad 
2 godziny lekko przemoczona wracać do 
domu, my zaś po kilkunastu minutach 
byliśmy pod ciepłym prysznicem.

Od następnego dnia zawodnicy startowa-
li w preeliminacjach i zgodnie z duchem 
olimpiad specjalnych zawodnicy byli 
„dzielni w swym wysiłku” startując na 
miarę swoich maksymalnych możliwości. 
Zostali sklasyfikowani do odpowiednich 
grup w których toczyli walkę o medale. 

Czas walki o medale to duże napięcie 
emocjonalne, ale także tworzenie się 
wspólnoty w polskiej ekipie. Wzajem-
ne przeżywanie startów, doping, aplauz 
przy odbieraniu medali olimpijskich, 
towarzyszyły nam do końca zawodów. 
Wielką rolę pełnili trenerzy-opiekunowie 
naszych zawodników. Bez ich codziennej 
ciężkiej pracy, wrażliwości oraz uporu 
polska ekipa, oprócz sportowych sukce-
sów, nie odniosłaby tak ważnego sukce-
su zintegrowania grupy i uwrażliwienia 
na swoje wzajemne potrzeby. Jednym 
z największych sukcesów sportowych 
i moralnych polskiej ekipy było to, że 
żaden polski zawodnik nie został zdys-
kwalifikowany za zbyt małe zaangażowa-
nie w startach preeliminacyjnych. 

Z naszych zawodników byłem bardzo 
dumny zarówno z powodów sporto-
wych, jak i pozasportowych. 

Podziękowania i gratulacje należą się tre-
nerom klubowym naszych zawodników 
prowadzących ich na co dzień w miej-
scu zamieszkania oraz polskim kibicom-
-działaczom olimpiad specjalnych, którzy 
dzielnie i wspaniale wspierali naszych 
zawodników podczas zawodów. 

Marcin Mielniczuk

jest jednak  przede  wszystkim pierw-
szeństwo udziału zawodników. Trudno 
wyobrazić sobie, jak wiele barier muszą 
pokonać osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i jak wielkimi są przez to 
sportowcami. Igrzyska to wielkie wyzwa-
nie także dla organizatorów. Austria już 
po raz drugi gościła zawodników z wielu 
krajów. Tym razem pod hasłem „Serce 
bije dla świata”. I rzeczywiście to serce, 
serdeczność oraz zaangażowanie spoty-

kało nas na każdym kroku. Od otwarcia 
aż po ceremonię zakończenia, na której 
gościł sam Arnold Schwarzeneger. 

Wysiłki sportowców zostały także doce-
nione w kraju. W piątek, 31 marca, cała 
ekipa została zaproszona przez Pierw-
szą Damę Panią Agatę Kornhauser-Du-
da do Pałacu Prezydenckiego. Spotka-
nie odbyło się w niezwykle serdecznej 
atmosferze. To właśnie dzięki ruchowi 

Olimpiad Specjalnych osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, na co dzień 
trenujące i po prostu uczące się podsta-
wowych czynności. mogą doświadczać 
tak wielkich wydarzeń, poznawać świat 
oraz być przezeń zauważone, docenio-
ne i zaakceptowane. 

Jako kierownik ekipy chciałabym pod-
kreślić ogromne zaangażowanie uczest-
ników, trenerów i opiekunów. Tworzyli-
śmy doskonale współpracujący ze sobą 
zespół wzajemnie wspierających się 
osób. Dziękuję całej kadrze oraz tym, 
którzy pomagali w organizacji wyjazdu. 
Na uwagę zasługuje także fakt obecno-
ści rodziców i grup kibiców, które wspie-
rały zmagania zawodników. Wszyscy 
byliśmy, za przykładem naszych zawod-
ników, „dzielni w swym wysiłku” .  

Róża Banasik-Zarańska

Moja przygoda trwa i trwa     
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To nie jest koncert – to przecież cere-
monia wręczenia medali zawodnikom 
Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych! W taki sposób mieszkańcy 
Graz postanowili uhonorować sportow-
ców z niepełnosprawnością intelektu-
alną, którzy zjechali do Austrii z całego 
świata. To najpiękniejszy prezent jaki 
mogli otrzymać nasi zawodnicy, któ-
rzy w Polsce bardzo często rywalizują 
i otrzymują nagrody przy pustych trybu-
nach, bez publiczności. To także wspa-
niała lekcja akceptacji dla zwykłych ludzi, 
którzy  poznali ruch Special Olympics 
i podziwiali sportowy wysiłek narciarzy, 
panczenistów czy hokeistów. 

Mimo bardzo dużych odległości między 
arenami Igrzysk - i zawodnicy, i Austria-
cy, i turyści mogli poczuć ducha Igrzysk. 
Widzieliśmy billboardy przy ulicach i szo-
sach, reklamy w pociągach i tramwajach, 
wszędzie spotykaliśmy uśmiechniętych 
sportowców, trenerów, wolontariuszy. 
Dzięki obecności polskich dziennikarzy 
echa z olimpijskich aren docierały także 
do naszego kraju. Pragnę złożyć podzię-

kowania Sylwii Michałowskiej i Filipowi 
Czyszanowskiemu z TVP oraz Krzyszto-
fowi Kuzakowi z Polskiego Radia za ich 
pracę w Austrii i jednocześnie zaape-
lować do polskich redakcji o odwagę 
w podjęciu decyzji o jeszcze większej 
obecności na antenach informacji 

o Igrzyskach. Już za dwa lata sportowe 
zmagania w Abu Dabi – niech jak naj-
większa liczba Polaków będzie miała 
okazję kibicować na odległość naszym 
zawodnikom!

Damian Kuraś

Igrzyska – okiem dziennikarza
Sobotni wiosenny wieczór. Centrum dużego miasta. Ścisk na ulicach – młodzi ludzie 
spieszą się do klubów, starsi spacerują i korzystają z ciepłego wieczoru. Wysiadam 
z tramwaju, słyszę głośną muzykę, w oddali widzę oświetloną scenę i tłum 
uśmiechniętych ludzi. Pewnie koncert jakiejś gwiazdy – pomyślałem. Ciekawe kto 
występuje – zastanawiam się i podchodzę bliżej. Nagle… oszołomienie, zdziwienie 
i wzruszenie. Na scenie są dwie wielkie znajome maskotki – borsuk Lara i jeleń Luis 
w towarzystwie radosnych sportowców, którzy do nas machają w rytm muzyki.
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Jednocześnie Jędrzejów już od ponad 
10 lat jest organizatorem regionalnych 
mityngów trójboju siłowego. Można 
więc stwierdzić, że to już taka „nowa, 
świecka tradycja”, że zawody trójboju 
siłowego odbywają się w Jędrzejowie! 

W zawodach, które odbywały się w dniach 
26 – 28 maja, udział wzięło 65 zawodników 
z 12 Oddziałów Regionalnych. Piątek był 
dniem nie tylko przyjazdów i rejestracji 
poszczególnych ekip, ale także ważenia 
zawodników, sprawdzenia strojów i zapo-
znania się z areną sportową oraz, a może 
przede wszystkim, dniem, w którym 
odbyła się Ceremonia Otwarcia Mityngu. 
Odbyła się ona w amfiteatrze Jędrzejow-
skiego Centrum Kultury. Atmosfera była 
podniosła. Tak ekipy jak i organizatorzy, 
wolontariusze i goście oczekiwali jej rozpo-
częcia z niepokojem spoglądając na niebo, 
które pokryte było ciemnymi chmurami. 
I tuż po tym jak prowadząca Ceremonię, 
Ewa Pociejowska-Gawęda, ją rozpoczęła 
i zaprosiła uczestników do zaprezentowa-
nia się przed widownią lunął deszcz! Takie-
go przywitania nie spodziewał się nikt, 
a mimo to defilada była przeprowadzona 
do końca! Po jej zakończeniu zarządzo-
no przerwę i zawodnicy z trenerami oraz 
pozostali uczestnicy ceremonii skryli się 
pod parasolami przyległej kawiarni, gdzie 
przeczekali deszcz. Po jego zakończeniu na 
niebie pojawiła się tęcza, która dała nam 
wszystkim nadzieję, że już nic nie zakłóci 
przebiegu otwarcia Mityngu i tak też się 
stało. Po zakończeniu ceremoniału olim-
pijskiego i przemówieniach przedstawicie-
li władz Olimpiad Specjalnych w osobie 
Wiceprezesa Dariusza Wosza i organiza-
torów, których reprezentowała dyrektor 
SOSW w Jędrzejowie Agnieszka Zaczkow-

XI Ogólnopolski Mityng 
Trójboju Siłowego 
Olimpiad Specjalnych JĘDRZEJÓW 2017

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie był organizatorem 
kolejnych zawodów rangi ogólnopolskiej, którym w tym roku był Mityng Trójboju 
Siłowego. Zawody zorganizowano w Jędrzejowie, mieście które były już 
gospodarzem zawodów ogólnopolskich w tej dyscyplinie w 2005 roku (Ogólnopolski 
Mityng Dwuboju Siłowego) i 2009, gdzie przeprowadzono zawody trójboju siłowego 
podczas IX Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kielce 2009. 
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ska przyszedł czas na oficjalne otwarcie 
Mityngu, którego dokonał Burmistrz 
Jędrzejowa Marcin Piszczek. Po zakończe-
niu części oficjalnej odbyły się występy 
artystyczne. Zawodników w dobry nastrój 
wprawił zespół „Grześki” z WTZ w Jędrze-
jowie oraz gwiazda wieczoru MEZO, który 
wspaniale bawił swoimi utworami publicz-
ność, aż do godziny 22.

Sobota to dzień zmagań sportowych. 
Zawody były prowadzone systemem gdzie 
rywalizacja toczyła się w dwóch/trzech 
grupach sprawnościowych z pełnym pro-
gramem trójboju tzn. rywalizowano po 
kolei w przysiadzie, wyciskaniu leżąc i mar-
twym ciągu. Zawody sędziowali sędziowie 
oddelegowani do obsługi naszego Mityn-
gu z Kolegium Sędziowskiego Polskiego 
Związku Fitness, Kulturystyki i Trójboju Siło-
wego. Organizatorzy zadbali również o to, 
by rywalizacja była jak najbardziej widowi-
skowa dla kibiców i obserwatorów, dlatego 
też został zbudowany specjalny podest, na 
którym zawodnicy wykonywali poszczegól-
ne boje. W czasie zawodów funkcjonowała 
też „Wiocha Olimpiad Specjalnych” gdzie 
zawodnicy. którzy mieli przerwę w startach 
mogli wesoło spędzić czas.

W sobotni wieczór wszyscy uczestnicy 
Mityngu udali się na dworzec „Jędrzejów 
Wąski” skąd kolejką wąskotorową Ciuchcia 
Express Ponidzie pojechali do Umianowic 
na potańcówkę i  pyszną kolację z grilla. 
W czasie wyjazdu Ciuchcią do Umianowic, 
która też jest tradycją zawodów organizo-
wanych w Jędrzejowie, niektórzy trenerzy 
wspominali jej awarię w 2005 roku i nasz 
powrót o 2 w nocy. I w czasie tego wyjazdu 
„tradycji stało się zadość” i Ciuchcia ponow-
nie odmówiła posłuszeństwa w drodze 
powrotnej! Jednak tym razem obsłudze 
pociągu szybciej udało się usunąć jej awarię 
i o północy byliśmy „już” w Jędrzejowie.

Niedziela to rywalizacja w grupach 
dwuboju siłowego i Ceremonia Zakoń-

czenia Mityngu, na której udekorowa-
no zawodników za łączną rywalizację 
w trójboju i dwuboju siłowym.

W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim, którzy zorgani-
zowali i przeprowadzili ten Mityng oraz 
tym, którzy wsparli jego organizację. 
Dziękuję Ministerstwu Sportu i Tury-
styki, gminie Jędrzejów, województwu 
świętokrzyskiemu i powiatowi jędrze-
jowskiemu, jędrzejowskiemu Centrum 
Kultury i Zespołowi Szkół Ponadgim-
nazjalnych Nr 1 im. ks. St. Konarskiego 
w Jędrzejowie oraz Targom Kielce S.A., 
marce ViGO i Pokazom Pirotechnicz-
nym KAMURO.   Dziękuję sędziom, jak 
zawsze wspaniałej opiece medycznej 
z Rybnickiego Sztabu Ratownictwa, 
świetnym wolontariuszom głównie 
z I LO im. M.Reja w Jędrzejowie,  no 
i oczywiście moim koleżankom i kole-
gom z komitetu organizacyjnego i Biura 
Narodowego Olimpiad Specjalnych, bez 
których nawet bym nie pomyślał o orga-
nizacji tej imprezy! Biorąc pod uwagę 
siłę i jedność tej naszej, jedynej w swoim 
rodzaju, świętokrzyskiej ekipie mam 
nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się 

na ogólnopolskich zawodach organizo-
wanych przez nasz Oddział Regionalny!

Grzegorz Kurkowski 
Przewodniczący 

 Komitetu Organizacyjnego

Podczas zawodów mieliśmy zapewnione 
atrakcje od samego początku aż do końca 
imprezy, bo czego tam nie było? Była ulewa, 
którą zapamiętamy i będziemy się z tego 
śmiać przy następnych zawodach, był świet-
ny koncert, podczas zawodów była scena, 
na której zawodnicy prezentowali swoje 
zaawansowane możliwości. Były emocje 
i chwile napięcia, była też radość z rekor-
dów życiowych. Były chwile wytchnienia 
w towarzystwie nieocenionych wolontariu-
szy. Wreszcie, co podkreślali prawie wszy-
scy była obsługa medyczna i organizatorzy 
widoczni wyraźnie i wszędzie. W pamię-
ci zostanie na pewno wycieczka ciuchcią 
i powrót z niej, tradycja zobowiązuje. Był 
to bardzo dobry czas, czas wzmożonego 
wysiłku, ale też zadowolenia z osiągniętych 
wyników zarówno dla zawodników, trene-
rów jak i organizatorów. 

Robert Młynarczyk 
Członek Komisji Sportowej  

Ewaluator Mityngu
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To nie jedyna zaleta działania w mediach 
społecznościowych chociaż bez wątpie-
nia jest ona kluczowa. Bardzo rzadko 
mówi się jednak o tym, jakie wyniki 
potrafimy osiągać dzięki naszym dzia-
łaniom. Dla ich przedstawienia, weź-
miemy na warsztat liczbę wyświetleń 
naszych komunikatów, postów, filmów, 
etc. Możemy ją swobodnie porównać 
do liczby obejrzeń reklamy w telewi-
zji, gazecie, czy usłyszenia jej w radiu.  

Jak wyglądają te liczby? Spójrzmy na 
trzy wyniki.

W ostatnim miesiącu, z którego wynika-
mi dysponujemy (maj), nasze komuni-
katy były wyświetlone ok. 200 000 razy. 
W listopadzie, kiedy miejsce miała kam-
pania #GrajmyRazem, liczba ta wzrosła 
do 700 000. A jak było w przypadku 
marca i Światowych Zimowych Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych w Austrii? Już bli-

sko 1,5 miliona! I to nie wliczając postów 
wspierających naszą reprezentację 
umieszczanych przez znane osobistości 
świata sportu, kultury i sztuki. Szacujemy, 
że biorąc to pod uwagę, moglibyśmy 
mówić o blisko 10 milionach wyświetleń 
informacji o Olimpiadach Specjalnych!

Skąd ten wynik? Dzięki wspaniałym 
historiom naszych zawodników, ich tre-
nerów i rodzin. Dziesiątkom wydarzeń 
i zawodów. Wielu sukcesom sportowym 
i życiowym. Ale też wsparciu naszych 
ambasadorów oraz Prezes Annie Lewan-
dowskiej. Jednym słowem dzięki Wam! 

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie 
i liczymy na więcej. Jak widzicie - warto. 
Tworzymy wspaniałą społeczność 
i pozwólmy się poznać jak największej 
liczbie odbiorców. To równie ważne, jak 
codzienna praca nad realizacją celów 
naszego stowarzyszenia.

Kamil Wiśniewski 
socialmedia@olimpiadyspecjalne.pl

Zaglądajcie do nas! 
Media społecznościowe, a zwłaszcza Facebook, są miejscem, w którym zwykle 
królują śmieszne filmy, słodkie kotki i gorące dyskusje na popularne tematy. 
Jednym zdaniem rzeczy głównie nieistotne. Zamiast wpisywać się w ten trend, 
staramy się wykorzystać je do opowiadania, czym są Olimpiady Specjalne. 
Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do innych mediów nad tymi panujemy w pełni.

Olimpiady Specjalne

MOŻLIWE 
DZIĘKI

F U N D A C J I

Zdrowie
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SPONSOR GENERALNY POLSKIEJ REPREZENTACJI OLIMPIAD SPECJALNYCH NA ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH, AUSTRIA 2017

Anna Lewandowska 
Prezes Olimpiady Specjalne Polska

„Grajmy razem dla Olimpiad Specjalnych”

fo
t.

 M
ar

ta
 W

o
jt

al


