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Od prawie 50 lat ruch Olimpiad Specjalnych na całym 

świecie daje ogromną radość i satysfakcję, nie tylko  zawodni-

kom, ale też wolontariuszom, rodzinom, trenerom, partnerom 

i sponsorom – jest to oczywiste dla wszystkich zaangażowa-

nych w prace na rzecz naszej organizacji. Dlatego tak ważne 

jest, żeby teraz coraz lepiej poznawała nas opinia publiczna 

– to wielkie zadanie do zrealizowania. 

Chcemy przebić się do świadomości jak największej liczby 

Polaków z informacjami, że każdego dnia tysiące sportowców 

z niepełnosprawnością intelektualną, zawodników Olimpiad 

Specjalnych Polska, wybiega na boiska, korty i baseny. Każ-

dego tygodnia, miesiąca biorą udział w treningach, zajęciach, 

walczą o medale na zawodach Olimpiad Specjalnych różnych 

szczebli i każdy z nas może ich wspierać, może im kibicować.

Tym bardziej, że nie jest to tylko walka o medale, rywali-

zacja, by pokazać, kto wyżej skoczy, przebiegnie dalej, czy szyb-

ciej przepłynie dystans. Dla zawodnika to przede wszystkim 

walka z samym sobą – pokonywanie swoich słabości, udowad-

nianie sobie samemu, że mogę dobiec do mety, że pomimo 

własnych ograniczeń, potrafię brać udział w systematycznych 

treningach, które prowadzą do sukcesu sportowego. 

Zawodnicy dają ważne świadectwo także nam wszystkim 

– trenerom, lekarzom, wolontariuszom, wszystkim osobom zwią-

zanym z ruchem Olimpiad Specjalnych. Ich wysiłek, ale też ogrom-

na radość i pozytywne podejście do życiowych i sportowych 

wyzwań to wyjątkowa lekcja o niezłomności ludzkiego ducha. 

To opowieść o tym, że każdy z nas ma w sobie niezwykłą 

moc, by zmieniać siebie i świat dookoła. Sportowcy z niepełno-

sprawnością intelektualną każdego dnia uczą nas, że godność 

i prawo do szczęścia przynależą każdemu człowiekowi, a my 

możemy być dumni, że mamy szansę ich w tym wspierać. 

Często powtarzamy, że każdy z nas jest ważny – by  w ten 

sposób podkreślić równy status osób z niepełnosprawnością 

intelektualną wobec wszystkich, którzy ich otaczają. Jednocze-

śnie każdy z nas jest ważny, ponieważ ma do odegrania niezwy-

kle istotną rolę. Bez trenerów i wolontariuszy nie byłoby trenin-

gów i zawodów. Bez wsparcia samorządów i instytucji państwo-

wych, takich jak PFRON czy Ministerstwo Sportu i Turystyki, nie 

byłoby zajęć sportowych, godzin dla trenerów, nie moglibyśmy 

grać na najlepszych obiektach sportowych w kraju. Bez naszych 

nieocenionych patronów medialnych nie zobaczylibyśmy sukce-

sów naszych zawodników na arenach Światowych Igrzysk w Los 

Angeles czy Austrii. Wspierają nas też sponsorzy, bez których 

działalność Olimpiad Specjalnych Polska musiałaby być drastycz-

nie ograniczona. Dziękujemy Wam i prosimy o jeszcze! 

Cały czas czekamy na ludzi, firmy i instytucje, które chcia-

łyby do nas dołączyć. Oferujemy Wam nie tylko uczestnictwo 

we wspaniałej opowieści o ludzkiej sile, radości i miłości, którą 

wspólnie przekażemy społeczeństwu, ale także Waszym pra-

cownikom, czy partnerom biznesowym. Naszych partnerów 

otaczamy wszechstronną opieką medialno-marketingową tak, 

by Wasze zaangażowanie zostało szeroko zauważone. Wszyst-

kim sponsorom dajemy możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych 

profesjonalnych projektach promocyjnych od akcji billboardo-

wych i reklamowych, przez działania PR, aktywności w mediach 

społecznościowych i w internecie po kampanie telewizyjne na 

szeroką skalę. Zapraszamy wszystkich do współpracy z nami. 

Wspólnie możemy mówić głośniej nie tylko o sporcie, czy 

niepełnosprawności intelektualnej, możemy zmieniać świat! 

Grajmy Razem!

Anna Lewandowska
 

Prezes

Olimpiad Specjalnych Polska

Drodzy zawodnicy, trenerzy, 
Przyjaciele Olimpiad Specjalnych,

www.Olim pia dySpe cjal ne.pl
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Kiedy okazało się, że Polska będzie gospo-
darzem Mistrzostw Europy w Piłce Siatko-
wej Mężczyzn, wspólnie z Krzysztofem Kru-
kowskim, Dyrektorem ds. Rozwoju Organi-
zacyjnego Special Olympics Europe/Eurasia 
i wielkim kibicem piłki siatkowej, zaczęliśmy 
myśleć o Turnieju Olimpiad Specjalnych. 
Wiedzieliśmy, że chcemy, aby odbyło się to 
podczas Mistrzostw, nie przed, nie po, ale 
podczas. Profesjonalne zawody to wielka 
szansa, aby społeczeństwo zobaczyło sport 
Olimpiad Specjalnych i doceniło umiejętności 
sportowe i społeczne naszych zawodników. 
Z tego powodu zaproponowaliśmy współ-
pracę Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej, 
który od wielu lat wspiera rozwój piłki siatko-
wej w Olimpiadach Specjalnych Polska. Tak 
zaczęliśmy organizację Europejskiego Tur-
nieju Zunifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad 
Specjalnych. Było wiele wyzwań, którym sta-
wialiśmy czoła i nie poddawaliśmy się. Trudne 

było oczekiwanie na decyzje finansowe dot. 
organizacji Turnieju, ale z tym sobie poradzili-
śmy dzięki zaangażowaniu PZPS i Europejskiej 
Federacji Piłki Siatkowej(CEV) oraz wspar-
ciu finansowemu MSiT i PFRON. Podjęliśmy 
wiele ryzykowanych decyzji i okazało się, że 
mając profesjonalny Komitet Organizacyjny, 
zaangażowanych Ambasadorów Olimpiad 
Specjalnych i przyjaźnie nastawiony związek 
sportowy można zrobić bardzo dobry Turniej. 

31 sierpnia br. w Katowicach powitaliśmy  
10 reprezentacji Olimpiad Specjalnych: Azer-
bejdżan, Białoruś, Czechy, Finlandia, Niem-
cy, Polska, Słowacja, Serbia, Rosja i Włochy. 
100 zunifikowanych zawodników przez 4 dni 
w katowickim Spodku pokazało siatkówkę na 
wysokim poziomie, a oglądanie meczów było 
fascynujące. Kolejny raz przekonaliśmy się, że 
sport łączy ludzi i daje niesamowitą energię do 
realizacji celów pozasportowych każdego z nas.

Ponieważ Turniej odbywał się podczas 
Mistrzostw Europy, nasz program dostoso-
waliśmy do harmonogramu meczy ME. Z tego 
powodu Ceremonia Otwarcia wraz z Meczem 
Gwiazd odbyła się 1 września w Spodku. 
Michał Olszański, Ambasador Olimpiad Spe-
cjalnych i znakomity dziennikarz, poprowadził 
część oficjalną Ceremonii tak, że ponad 1200- 
osobowa publiczność, a wśród niej Ambasador 
Jakub Wesołowski,  z wielkim aplauzem witała 
zawodników Turnieju. Flagę Olimpiad Specjal-
nych wprowadzili wspaniali zawodnicy Olim-
piad Specjalnych, a towarzyszyli im wybitni 
siatkarze Vladmir Grbic i Sebastian Świderski. 
To była pierwsza zapowiedź Meczu Gwiazd. 
Po części oficjalnej na parkiet wybiegły gwiaz-
dy:  Dominika Nestarcova, Kuba Bednaruk, 
Piotr Gacek, Zygmunt Chajzer i wspomniani 
już Vladmir Grbic i Sebastian Świderski oraz 
siatkarze GKS Katowice. Drużyny prowadzone 
były przez wybitnych trenerów: Stanisława 
Gościniaka i Waldemara Wspaniałego.

Turniej zamknęliśmy naszym kibicowaniem 
na meczach ME2017 o medale w Tauron 
Arenie w Krakowie, gdzie świętowali Rosja-
nie, Niemcy i Serbowie.

Europejski Turniej 
Zunifikowanej  
Piłki Siatkowej 
Olimpiad Specjalnych
31.08-04.09.2017 r. Katowice

Europejski Turniej
Zunifikowanej Piłki Siatkowej

Olimpiad Specjalnych
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Turniej pokazał nam jak ważne dla każdego 
z nas jest promowanie inicjatyw zunifikowa-
nych i działanie na rzecz akceptacji, zmiany 
świadomości społeczeństwa na temat moż-
liwości i umiejętności osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Zawodnikom zapro-
ponowaliśmy również udział w Programie 
„Zdrowi Sportowcy” by promować nie tylko 
aktywność sportową, ale przede wszystkim 
zdrowy tryb życia każdego dnia.

Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu 
i wolontariuszom za bardzo wysoki poziom 
organizacyjny i sprostanie standardom Spe-
cial Olympics.

Joanna Styczeń-Lasocka 
Dyrektor Generalny  

Olimpiad Specjalnych Polska

Marzenia się spełniają...

2 lata temu zapytałem Dyrektora generalne-
go Olimpiad Specjalnych Polska czy jest zain-
teresowana zorganizowaniem turnieju zuni-
fikowanej piłki siatkowej podczas Mistrzostw 
Europy mężczyzn Eurovolley 2017 Poland? 
Idea tyle fajna co szalona... dlaczego? O tym 
mieliśmy się przekonać przez ten cały okres  
czekając z ostateczną decyzją o przeprowa-
dzeniu turnieju prawie do ostatniego dnia. 
Dzisiaj myślę że nie tylko we własnym imieniu 
mogę powiedzieć że było warto!! Dlaczego?  
Bo w opinii wielu osób i uczestników turnieju 
była to jedna z najlepiej zorganizowanych 
europejskich imprez Olimpiad Specjalnych.

W trakcie przygotowań byliśmy w stałym kon-
takcie z PZPS-em, CEV  i wieloma wspaniałymi 
osobami bezpośrednio związanymi z polską 
siatkówką, mistrzami Europy i świata. Chciał-
bym wymienić ich wszystkich mimo iż nie 
wszyscy pojawili się w Katowicach, ale wszyscy 
wyrazili zgodę, abyśmy mogli potwierdzić ich 
wsparcie dla naszej imprezy: Małgorzata Glin-
ka-Mogentale, Paweł Zagumny, Krzysztof Igna-
czak, Marcin Możdżonek, Piotr Gruszka, Michał 
Winiarski, Andrzej Wrona, Paweł Papke, Łukasz 
Kadziewicz. Ale i tak byli z nami: Vladimir Grbic, 
Dominika Nestarcova, Sebastian Swiderski, 
Kuba Bednaruk, Piotr Gacek, Zygmunt Chajzer, 
Kuba Wesołowski, Michał Olszański oraz dwóch 
znakomitych trenerów: Stanisław Gościniak 
i Waldemar Wspaniały. Dołączyła do nas tez 
ekipa siatkarzy GKS Katowice i 1-go września 
licznie przybyła publiczność do katowickiego 
Spodka miała okazję zobaczyć jak byłe gwiazdy, 
aktualni zawodnicy i nasi zawodnicy potrafią 
świetnie promować jedną z trudniejszych dys-
cyplin sportu – piłkę siatkową. Czułem ogromną 
radość i wdzięczność względem ludzi, którzy 
pomogli nam zrealizować ten „szalony” plan.

I oczywiście ostatni akcent – nasz wyjazd na 
finały Mistrzostw Europy do Krakowa. Praw-
dziwa uczta zobaczenia meczy na najwyższym 

europejskim poziomie. I choć brakowało nam 
obecności polskich siatkarzy to cieszyliśmy 
się, że tam jesteśmy i świetnie się bawimy.

Mieliśmy też okazję podczas meczu o brązo-
wy medal ME 2017 wraz z Joanną Styczeń-
-Lasocką osobiście podziękować panu Jac-
kowi Kasprzykowi – Prezesowi PZPS,  panu 
Aleksandrowi Boricicovi – Prezydentowi CEV 
oraz  panu Witoldowi Bańce, Ministrowi 
Sportu i Turystyki  za okazane wsparcie. 

Jeszcze raz dziękuję Wszystkim, którzy 
nas wsparli. Dzięki nim spełniły się kolejne 
marzenia wielu naszych zawodników, tre-
nerów, wolontariuszy i przyjaciół Olimpiad 
Specjalnych.

Krzysztof Krukowski 
Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji 
Special Olympics Europe/Eurasia

#GrajmyRazem

Katowice 2017
31.08-4.09.2017 r. Czekamy na Ciebie!
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W zawodach udział wzięło 85 zawod-
ników reprezentujących 13 Oddziałów 
Regionalnych. Rozpoczęliśmy w piątek 
Ceremonią Otwarcia, podczas której 
dla zawodników, trenerów i zaproszo-
nych gości zaprezentowali się artyści 
ziemi sieradzkiej. Podziwialiśmy wystę-

py Amatorskiego Teatru „Masakra”, 
Sieradzkiego Klub Karate Kyokushinkai,  
Mażoretek „Akcent” i Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Burzenina. Wszyst-
kich przybyłych zawodników, trenerów 
i wolontariuszy przywitał Prezydent  
Miasta Sieradza Pan Paweł Osiewała.

Sobota to dzień zawodów. Zawodni-
cy prezentowali swoje umiejętności 
w hali sportowej II LO im. S. Żerom-
skiego w Sieradzu, oraz w środowisku 
wodnym na basenie miejskim. Działała 
Wioska Olimpiad Specjalnych, w której 
zawodnicy spędzali czas na zabawach 

XI Ogólnopolski Dzień 
Treningowy Programu 
Aktywności Motorycznej       
Olimpiad Specjalnych SIERADZ 2017

W dniach 15 – 17 września 2017 roku Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne 
Polska – Łódzkie zorganizował w Sieradzu XI Ogólnopolski Dzień Treningowy 
Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. 
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rekreacyjno-sportowych, w przerwach 
między startami do kolejnych konkuren-
cji MATP. 

Po południu organizatorzy przygotowa-
li imprezę integracyjną, która odbyła 
się w Sali Urzędu Miasta (przeniesiona 
z plenerów, ze względu na pogodę). 
Uczestnicy mogli podziwiać pokazy walk 
i dawnych rzemiosł, prezentowanych 
przez Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradz-
kiej. Imprezę zakończyła dyskoteka 
i koncert sieradzkiego zespołu OVO.

W niedzielę, w hali sportowej, swoje 
umiejętności sportowe zaprezentowali 
ci zawodnicy, którzy w sobotę startowa-
li w konkurencjach wodnych. 

XI Ogólnopolski Dzień Treningowy Pro-
gramu Aktywności Motorycznej Olim-
piad Specjalnych Sieradz 2017 zakończy-
ła Ceremonia Zamknięcia, podczas któ-
rej wszystkim uczestnikom wręczono 
medale i upominki. Każdy z uczestników 
wrócił do domu bogatszy w nowe przy-
jaźnie i miłe wspomnienia z Sieradza.

W Sieradzu pierwszy raz zorganizowana 
została impreza rangi ogólnopolskiej Olim-
piad Specjalnych. Dzięki pracy członków 
Komitetu Organizacyjnego i wolontariuszy 
zawody odbyły się na wysokim poziomie 
logistyczno-organizacyjnym, a wspaniała 
atmosfera pozostanie w naszej pamięci 
jeszcze bardzo długo.

Tomasz Jasion 
Dyrektor Oddziału Regionalnego 

Olimpiady Specjalne Łódzkie
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Olimpiad Specjalnych
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W Turnieju udział wzięły drużyny 
z 11 Oddziałów Regionalnych, 20 dru-
żyn rywalizowało w dwóch kategoriach 
– drużyn męskich zunifikowanych oraz 
drużyn żeńskich. 

11 drużyn zunifikowanych po meczach 
obserwowanych zostało podzielone na 
3 grupy sprawnościowe, tak samo na 3 
grupy zostały podzielone drużyny żeńskie.

W każdej z grup trwała zacięta sportowa 
walka dostarczająca kibicom niezapo-
mnianych wrażeń. Na szczęście obyło 
się bez większych problemów zdrowot-
nych, chociaż piłka nożna czasami może 
powodować kontuzje, szczególnie gdy 
gra się o medal.

W trakcie Turnieju zawodnicy mogli wziąć 
udział w Programie Zdrowi Sportowcy, 

a także uczestniczyli w imprezach dodat-
kowych, takich, jak dyskoteka w klubie 
„Broadway” czy wyjściu do Leśnego Parku 
Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

I tym razem, jak zawsze w Bydgoszczy, 
pogoda dopisała i nie zmagaliśmy się 
z niską temperaturą i opadami deszczu 
poza jedną krótką chwilą w trakcie gier 
obserwowanych.

#GrajmyRazem 
na boiskach Zawiszy Bydgoszcz

W dniach 13-16.09.2017 na obiektach CWZS „Zawisza” Bydgoszcz rozegrany  
został XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Żeńskich i Zunifikowanych 
Olimpiad Specjalnych.

XVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DRUŻYN ŻEŃSKICH I ZUNIFIKOWANYCH
Olimpiad Specjalnych



9Jeżyk nr 76 | 2017

Organizatorzy chcą serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy wsparli organi-
zację zawodów, wszystkim Przyjaciołom 
Olimpiad Specjalnych oraz naszym lokal-
nym firmom, na których pomoc i współ-
pracę zawsze, przy okazji zawodów, 
możemy liczyć.

Mamy nadzieję, że wszyscy wyjechali z Byd-
goszczy po zawodach z myślą, że jeszcze kie-
dyś chętnie tutaj powrócą by znowu podjąć 
sportową rywalizację, szczególnie, że bar-
dzo miłym akcentem było wręczenie poda-
runków ufundowanych przez Polski Związek 
Piłki Nożnej, podczas Ceremonii Zamknięcia 
Turnieju, którego honorowy patronat objął 
prezes PZPN pan Zbigniew Boniek.

Marcin Petr

Po trzech dniach rozgrywek wyniki końcowe wyglądały następująco:

GRUPA ŻÓŁTA KOBIETY MIEJSCE

ŚLĄSKIE 1

KUJAWSKO - POMORSKIE 3 2

PODLASKIE 3

GRUPA POMARAŃCZOWA KOBIETY MIEJSCE

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1

LUBUSKIE 2

KUJAWSKO - POMORSKIE 2 3

GRUPA BIAŁA KOBIETY MIEJSCE

MAZOWIECKIE 2 1

MAZOWIECKIE 1 2

KUJAWSKO - POMORSKIE 1 3

Natomiast w grupach męskich wygląda to tak:

GRUPA NIEBIESKA ZUNIFIKOWANA MIEJSCE

ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 1

OPOLSKIE 2

ŚLĄSKIE 3

GRUPA ZIELONA ZUNIFIKOWANA MIEJSCE

WARMIŃSKO - MAZURSKIE 1

KUJAWSKO - POMORSKIE 2

POMORSKIE 3

ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 4

GRUPA CZERWONA ZUNIFIKOWANA MIEJSCE

ZACHODNIOPOMORSKIE 1

WIELKOPOLSKIE POZNAŃ 1 2

WIELKOPOLSKIE POZNAŃ 2 3

ŚWIĘTOKRZYSKIE 2 4
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Jest to Projekt mający na celu popra-
wę i ochronę zdrowia oraz dobrego 
samopoczucia osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną (NI). Bądź FIT oferuje 
uczestnikom holistyczne, spersonalizo-
wane spojrzenie na zdrowie. Program 
daje szansę na to aby osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną mogły 
zmienić swój styl życia poprzez zmianę 
sposobu żywienia, codzienne ćwicze-

nia i dokonywanie innych, „zdrowszych” 
wyborów. Projekt ma zachęcić trene-
rów do włączenia w system treningów 
zajęć  dot. zdrowego stylu życia, aby 
wysiłek fizyczny wspierany był zdrową 

dietą, pozasportową aktywnością fizycz-
ną i zdrowym myśleniem. Bardzo ważny 
jest balans każdego z nas w czterech 
podstawowych filarach życia:

Bądź FIT to ośmiotygodniowy program, 
który traktuje o zdrowiu sportowców. 
Podczas jednego z treningów w tygo-
dniu, trener organizuje czas na edukację 
i tzw. pogadanki oparte na powyższych 
filarach dobrego samopoczucia. Bądź 
FIT jest wysoce adaptowalny do dru-
żyn, środowiska i dostępnych zasobów. 
Uczestnicy proszeni są o ustalenie celu 
dla siebie na początku programu i dąże-
nie do niego w ciągu kilku tygodni. Tre-
nerzy są zachęcani do wyboru swoich 
tematów w zależności od założonego 

wcześniej celu. Nie wszyscy uczestnicy 
programu Bądź FIT potrzebują lub chcą 
pracować nad tymi samymi aspektami 
fitness i wellness, dlatego Projekt został 
zaprojektowany tak aby umożliwiał ela-
styczność w edukacji, tak więc każde 
spotkanie może być dostosowane do 
konkretnych potrzeb. Trenerzy są pro-
szeni o śledzenie i dokumentowanie 
wyników i wskaźników w oparciu o cele 
(np. ciśnienia krwi, zaangażowanie spo-

łeczne, masy ciała lub zdrowych nawy-
ków) i wspieranie swoich zawodników. 

Dlaczego warto wdrożyć Projekt w regu-
larne treningi? Trenerzy dążą do przygo-
towania zawodnika do zawodów. Aby 
zawodnik mógł dać z siebie jak najwięcej 
musi zadbać o swoje życie emocjonal-
ne, społeczne, higienę osobistą i dietę. 
Trenerzy jako autorytety mogą w tym  
wesprzeć naszych zawodników. 

Zapraszamy po więcej informacji: http://www.olimpiadyspecjalne.pl/badz-fit 

ŻywienieAktywność fizyczna Psychika Życie społeczne

Projekt Olimpiad Specjalnych 
„Bądź FIT”
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Celem wydarzenia była popularyzacja 
kolarstwa – jednej z najpopularniejszych 
dyscyplin sportu wśród zawodników 
Olimpiad Specjalnych.

„Działamy w Polsce od ponad 32 lat, ale 
cały czas widzimy, jak wiele jest do zrobie-
nia w kwestii budowania świadomości nas 
wszystkich o możliwościach, umiejętno-
ściach  i roli osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w naszym społeczeństwie. 
Olimpiady Specjalne Polska przełamują 
stereotypy – pokazują, że nasi zawodnicy, 
osoby z niepełnosprawnością intelektual-
ną, potrafią osiągać sukcesy sportowe na 
poziomie krajowym i międzynarodowym. 
Pokazujemy też, że nasi sportowcy to 
po prostu wspaniali ludzie. Odczuwają 
radość, mają swoje ambicje i marzenia. 
Czasem trochę inaczej patrzą na świat, 
ale myślę, że taka inna perspektywa jest 
nam czasem bardzo potrzebna. Takie 
wydarzenia, jak dzisiejszy rajd i mityng, 

pokazują, że wszyscy razem możemy się 
wspólnie bawić, współpracować z profe-
sjonalnym Partnerem tj. Hansgrohe Pol-
ska i czerpać radość z poznawania się 
nawzajem” powiedziała Joanna Styczeń-
-Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiad 
Specjalnych Polska.

Ważnym elementem wydarzenia był 
Mazowiecki Mityng Kolarski Olimpiad 
Specjalnych. „Wszyscy zgromadze-
ni mogli zobaczyć prawdziwe zawody 
sportowe z udziałem naszych zawodni-
ków. Dzisiejszy Mityng to najważniejsza 
kolarska impreza Olimpiad Specjalnych 
na Mazowszu w tym roku. O medale 
zawodów rywalizowało łącznie ponad 
30 zawodników z całego regionu. Wspa-
niale, że sportowe emocje udzieliły się 
wszystkim zgromadzonym, którzy gło-
śno dopingowali sportowców z niepełno-
sprawnością intelektualną” powiedział 
Jakub Strzałkowski, Dyrektor Oddzia-

łu Regionalnego Olimpiad Specjalnych  
– Mazowieckie.

Rowerowy charakter imprezy podkreśla-
ła też obecność partnera generalnego 
wydarzenia – Hansgrohe – sponsora pro-
fesjonalnej grupy kolarskiej Bora Hans-
grohe, w której jeżdżą m.in. medalista 
olimpijski Rafał Majka, czy trzykrotny 
mistrz świata w kolarstwie szosowym, 
Peter Sagan. „Zawodnicy Olimpiad Spe-
cjalnych to wspaniali ludzie. Cieszę się, że 
możemy wspólnie cieszyć się kolarstwem. 
Zapraszamy na rowery!” powiedział Robert 
Kamiński, Dyrektor Regionu Europa Pół-
nocno-Wschodnia w Hansgrohe.   

Oprócz Hansgrohe organizację impre-
zy wsparli m.in. Akademia Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, Policja i Żan-
darmeria Wojskowa, firmy MetLife, Mat-
tel, Strider Bikes Polska, Foods By Ann 
oraz Fenwick’s.

Hansgrohe Sp. z o.o. partnerem generalnym  
Charytatywnego Rajdu Rowerowego  
„Kilometry dla Olimpiad Specjalnych”.

Kolarskie emocje  
z Olimpiadami Specjalnymi Polska

W sobotę, 30 września na terenie AWF Warszawa odbyło się kolarskie święto 
Olimpiad Specjalnych Polska i Hansgrohe Polska. W Mazowieckim Mityngu 
Kolarskim Olimpiad Specjalnych i towarzyszących mu rowerowych atrakcjach  
wzięli udział zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną, przyjaciele Olimpiad 
Specjalnych i mieszkańcy Warszawy. W ramach wydarzenia odbył się też 
 m.in. charytatywny rajd rowerowy „Kilometry dla Olimpiad Specjalnych”.  
Dystanse 5 i 20 kilometrów przejechało kilkudziesięciu kolarzy. 
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Organizator Igrzysk:

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie  
wraz z powołanym Komitetem  Organizacyjnym Igrzysk  
przy Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska  – Śląskie.

Miejsca Igrzysk:

 • Ceremonia Otwarcia – Spodek w Katowicach

 •  Zawody sportowe:  Stadion Śląski w Chorzowie, AWF Katowice,  
Kręgielnia „Galaktyka” Katowice, Golf Park Mikołów

 • Ceremonia Zamknięcia – Stadion Śląski w Chorzowie

Liczba uczestników:  1000  zawodników 
340  trenerów, opiekunów, innych osób (kierowcy) 
204 osób z  komitetu organizacyjnego w tym obsługi technicznej 
120 sędziów  
400 wolontariuszy,   
36 osób z obsługi medycznej  
razem 2100 osób

Dodatkowe programy realizowane 
przy Igrzyskach: 

• Zdrowi Sportowcy, 

• Lider Olimpiad Specjalnych, 

• Młodzi Sportowcy, 

• Wioska Olimpiad Specjalnych

XI Ogólnopolskie  
Letnie Igrzyska  
Olimpiad Specjalnych

Termin: 9-12 czerwca 2018 r. (sobota-wtorek)

OLIMPIADY SPECJALNE

Dyscypliny sportowe:

Lekka atletyka

Piłka nożna

Kolarstwo

Bocce 

Trójbój siłowy

Tenis

Tenis stołowy

Badminton

Pływanie

Bowling

Golf



OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
• 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 •

Podejmij z nami stałą współpracę:
Nasza praca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną możliwa jest dzięki wsparciu 
Waszym, partnerów/sponsorów oraz przyjaciół Olimpiad Specjalnych. TY lub 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) – dla nas każda złotówka ma znaczenie!
• 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 

Twoje działanie naprawdę ma znaczenie!
Bank PeKaO S.A. Numer konta: 48 1240 1066 1111 0000 0005 9907

www.OlimpiadySpecjalne.pl

SPORTOWCY
17 788
Dyscypliny  
sportowe

24

TRENERZY 
I INSTRUKTORZY
1445

WOLONTARIUSZE 
3950

KLUBY OLIMPIAD 
SPECJALNYCH
507

ZAWODY 
SPORTOWE
263

ODDZIAŁY  
REGIONALNE
18

Nr KRS 0000190280



www.Olim pia dySpe cjal ne.pl

Bank PeKaO S.A. Numer konta: 48 1240 1066 1111 0000 0005 9907

#GrajmyRazem dla Olimpiad Specjalnych.

Wspieraj treningi sportowe  
zawodników Olimpiad Specjalnych.  

Twoje działanie naprawdę ma znaczenie!

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

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE Komunikacja Marketingowa i PR

1 cm

3 cm


