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#GrajmyRazem dla Polskiej  
Reprezentacji Olimpiad Specjalnych  
na Światowe Letnie Igrzyska  
Olimpiad Specjalnych, Abu Dhabi 2019.

Wspieraj treningi sportowe zawodników  
Olimpiad Specjalnych.  

Twoje działanie naprawdę ma znaczenie!

ŚWIATOWE 
LETNIE IGRZYSKA 
Olimpiad Specjalnych

ABU DHABI 2019



W tym roku Olimpiady Specjalne obcho-
dzą na całym świecie 50-lecie swojej dzia-
łalności na rzecz osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Ten wspaniały jubileusz 
to w Polsce dziesiątki zawodów regional-
nych oraz ogólnopolskich, w tym niezwy-
kłe i niezapomniane Ogólnopolskie Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice, 
Chorzów, Mikołów 2018, oraz kampania 
#GrajmyRazem. To nie tylko wielkie świę-
to sportu, ale przede wszystkim świę-
to ludzi, akceptacji, szacunku i zmiany 
świadomości społeczeństwa. Już 20 lipca 
2018 r. PGE Stadion Narodowy oraz Sta-
dion Śląski rozbłysną barwami Olimpiad 
Specjalnych i dołączą do wielu znanych 
budowli świata by tego dnia pokazać jed-
ność i wspólnie świętować. 

Od dwóch lat w ramach kampanii #Graj-
myRazem tworzymy rzeczywistość, 
w której słowo AKCEPTACJA daje kom-
fort każdemu z nas i w której „inność” 
jest zaletą. Cieszę się, że w tym roku 
dołączyła do nas Poczta Polska SA, która 
w ramach kampanii rozwiesiła na 2 mie-
siące ponad 4700 plakatów w swoich 
placówkach oraz wyprodukowała oko-
licznościową pocztówkę. Są z nami 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, dzięki którym pro-

mujemy zawodników w prasie, telewizji, 
radio i na ulicach miast. Wspólnie rzuca-
my społeczeństwu wyzwanie i pokazując 
pozytywny wizerunek oraz umiejętności 
osób z niepełnosprawnością intelektual-
ną, rozwiewamy wątpliwości, walczymy 
z negatywnym nastawieniem i obalamy 
stereotypy. 

Kilkanaście ostatnich miesięcy to praca 
kilkudziesięciu członków Komitetu 
Organizacyjnego OLIOS2018, naszych 
partnerów i współorganizatorów oraz 
wytężone treningi zawodników by 

Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych były na ustach całej Polski. 
I udało się – to były piękne Igrzyska. Dzię-
kuję za dużą dawkę emocji i wzruszeń. 
Przysięga zawodników Olimpiad Spe-
cjalnych „Pragnę zwyciężyć lecz jeśli nie 
będę mógł zwyciężyć niech będę dziel-
ny w swym wysiłku” towarzyszy naszym 
zawodnikom i ich trenerom podczas każ-
dego treningu. 1000 zawodników rywa-
lizując w 11 dyscyplinach olimpijskich 
pokazało swoją siłę, energię, wytrwa-
łość i motywację czym zasłużyli na nasz 
aplauz, radość i podziw. Jestem dumna 
z każdego zawodnika, trenera, orga-
nizatora i wolontariusza oraz naszych 
partnerów i sponsorów, to dzięki Wam 
były to piękne Igrzyska. I wspominając 
wypowiedź, zachwyconego naszą impre-
zą, Drew Boshell, Wiceprezesa ds. Sportu 
i Zdrowia Special Olympics Inc., zakończę 
swoje podziękowania jego okrzykiem: 
„wow, wow, wow!”

Świętujmy razem 50-lecie Olimpiad 
Specjalnych!

Drodzy zawodnicy, trenerzy i przyjaciele 
Olimpiad Specjalnych Polska,

www.Olim pia dySpe cjal ne.pl

Joanna Styczeń-Lasocka
Dyrektor Generalny
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50 lat Olimpiad Specjalnych
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W zawodach udział wzięło 50 zawod-
ników i zawodniczek reprezentujących  

8 Oddziałów Regionalnych – Dolnoślą-
skie, Kujawsko – Pomorskie, Łódzkie, 

Opolskie, Podlaskie, Pomorskie, Święto-
krzyskie oraz Warmińsko – Mazurskie.

Mężczyźni rywalizowali w ćwiczeniach 
wolnych, skoku gimnastycznym, ćwi-
czeniach na poręczach równoległych, 
ćwiczeniach na kółkach, ćwiczeniach na 
drążku oraz koniu z łękami. Kobiety pre-
zentowały swoje umiejętności w ćwi-
czeniach wolnych, skoku gimnastycz-
nym, ćwiczeniach na równoważni oraz 
poręczach asymetrycznych. Ponadto 
dla wszystkich zawodników i zawodni-
czek, biorących udział we wszystkich 
konkurencjach prowadzono punktację 
w wieloboju.

W pierwszy dzień zawodów /20.04./ 
ekipy meldowały się w miejscu zakwa-
terowania – hotelu „Zawisza” oraz miały 
możliwość przeprowadzenia pierwsze-
go treningu na sali, w której za chwilę 
miały rozpocząć się sportowe zmagania. 

Dzień pierwszy to także start preelimi-
nacji. To bardzo ważny moment, gdyż 

X Ogólnopolski Mityng  
Gimnastyczny Olimpiad Specjalnych,  
Bydgoszcz, 20-22.04.2018

W dniach od 20 do 22 kwietnia Bydgoszcz po raz kolejny była gospodarzem 
Ogólnopolskiego Mityngu Gimnastycznego Olimpiad Specjalnych. 
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25 procent punktowego wyniku z preeli-
minacji doliczanych jest do wyniku fina-
łowego. Trzeba zatem wystartować 
na najwyższym z możliwych dla siebie 
poziomie, nie można się oszczędzać…

Dzień drugi /21.04/ to ciąg dalszy preeli-
minacji i starty finałowe. Gimnastyka to 
trudna technicznie dyscyplina sportu, 
zawodnicy by wystartować na zawodach 
ogólnopolskich muszą spędzić wiele 
godzin na przyrządach by opanować 
ćwiczenia obowiązujące podczas startu. 
Finały były bardzo zacięte a zdarzały się 
przypadki, że o zwycięstwie w grupie 
decydowały dziesiąte części punktu…

Po sportowych emocjach, drugiego dnia 
zawodów, wszyscy zawodnicy i trenerzy 
spotkali się przy wieczornym grillu by 
wziąć udział w imprezie towarzyszącej 
– „Śpiew, taniec, śmiech” prowadzonej 
przez przesympatycznego animato-
ra. Uśmiech na twarzach uczestników 
wystawił dobrą ocenę temu pomysłowi.

Dzień trzeci /22.04/ to dalsza część fina-
łów i to, co tygryski lubią najbardziej, 
czyli Ceremonia Dekoracji. W jej trak-
cie przeprowadzono losowanie złotych 
medalistów, którzy będą reprezento-
wali w gimnastyce Olimpiady Specjalne 
Polska na Światowych Igrzyskach w Abu 
Dhabi.

Zawody w Bydgoszczy zostały zorga-
nizowane dzięki świetnej współpracy 
z CWZS „Zawisza”, który udostępnił 
obiekt sportowy o najwyższym standar-
dzie. Finansowanie zostało zapewnione 
ze środków PFRON i MSiT. Ponadto 
wspomogła nas Rada Miasta Bydgosz-
czy, która tak jak zawsze przy okazji 
ogólnopolskich zawodów Olimpiad, 
spowodowała, że identyfikator z impre-
zy uprawniał do bezpłatnego korzysta-

nia ze środków komunikacji miejskiej, 
w trakcie jej trwania.

Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni 
spotkaliśmy się na zawodach w Byd-
goszczy. Zawody o tak kameralnym cha-
rakterze tworzą niesamowity klimat, 
a specyfika gimnastyki to tylko wartość 
dodana jeśli chodzi o jego tworzenie.

Marcin Pétr 
Komitet Organizacyjny Mityngu
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Miejscowość i okolice jak i przepiękne 
Jezioro Sławskie, zawsze ściągało spor-
towców w wielu dyscyplin. Żeglarstwo, 
triatlon, kajakarstwo oraz wszelkiego 
rodzaju aktywny wypoczynek nad wodą 
był nierozerwalnie związany z tym nie-
powtarzalnym miejscem. 

Tym razem w dniach 21-23 maja 2018 
r. na terenie Sławskiego Centrum Kul-
tury i Wypoczynku odbyły się XI Ogól-
nopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad 
Specjalnych Sława 2018 r. Głównym 
organizatorem zawodów były Olimpia-
dy Specjalne Polska – Oddział Regional-

ny Lubuskie a ambasadorami zawodów 
światowej sławy zawodnicy pięcioboju 
nowoczesnego: Barbara Kotowska i Mar-
cin Horbacz. W zawodach wzięło udział  
45 zawodników i 15 trenerów z 5 oddzia-
łów regionalnych. Zawodnicy rywali-
zowali na dystansach 200 m i 500 m 

Kajakarstwo okiem organizatorów
Zaledwie sześć miesięcy temu na gościnnej ziemi 
lubuskiej odbywał się Ogólnopolski Mityng  
w Jeździe Konnej w Drzonkowie a już tym razem  
w zupełnie innej odsłonie mogliśmy poznać inne 
cudowne miejsce na mapie naszego województwa  
tj. gościnną Sławę. 
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w kategorii KT1 i KT2. Pokazowo odbył 
się również wyścig w konkurencji 
kajak wyczynowy. Zawodnicy i trene-
rzy oprócz udziału w regatach  mogli 
uczestniczyć w imprezach towarzyszą-
cych, które odbyły się w Nadodrzań-
skim Parku Rekreacyjnym w Nowej Soli 
a także mogli tam aktywnie wypocząć 
po wyczerpujących zawodach. W trak-
cie tego pobytu było wiele atrakcji np. 
rejs gondolą po rzece Odrze, wizyta 
w Parku Fizyki a także wspólne biesia-
dowanie przy ognisku. XI Ogólnopolskie 
Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych 
oprócz wspaniałej atmosfery oraz zdro-
wego i życzliwego współzawodnictwa 
umożliwiały zawodnikom integrację 
z rówieśnikami, a trenerom wymianę 

doświadczeń i uwag dotyczących pracy 
z zawodnikami Olimpiad Specjalnych. 

Pragniemy w imieniu zawodników i tre-
nerów a także organizatorów podzię-
kować wszystkim osobom oraz instytu-
cjom, jednostkom samorządu terytorial-

nego, sponsorom które wsparły działania 
Komitetu Organizacyjnego i przyczyniły 
się do realizacji przedsięwzięcia.

Członkowie 
Komitetu Organizacyjnego
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PARTNERZY I WSPÓŁORGANIZATORZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH | KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW 2018

OLIMPIADY SPECJALNE

OLIMPIADY SPECJALNE
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ORGANIZACJĘ IGRZYSK WSPARLI
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

ZE ŚRODKÓW

KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW 2018
9-12 czerwca 2018 r.

OLIMPIADY SPECJALNE
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Zostałam członkiem Komisji Oceny Igrzysk. 
Bardzo odpowiedzialna praca. Początko-
wo nie byłam pewna czy uda mi się odpo-
wiednio wywiązać z zadania, jakie przede 
mną postawiono. Jednak od momentu 
postawienia nogi na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach oraz powitaniu 
jakie spotkało mnie ze strony organizato-
rów i pozostałych osób z całej Polski wie-
działam, że to będą miłe dni, ufałam że dzię-
ki ich wsparciu uda mi się odegrać moją rolę.

Dla mnie jako Lidera Olimpiad Specjal-
nych Polska było wielkim wyróżnieniem 

i wzruszeniem to, że mogłam wprowa-
dzić na płytę Spodka sportowców Olim-
piad Specjalnych w towarzystwie pań: 
Katarzyny Frank-Niemczyckiej, Anny 
Lewandowskiej oraz oczywiście naszej 
kochanej Joanny Styczeń-Lasockiej. 
Później w rozmowach z zawodnikami 
utwierdziłam się w przekonaniu, że to 
była wspaniała Ceremonia Otwarcia.

Na tych Igrzyskach pełniłam rolę zawod-
nika Lidera, który obserwował przebieg 
zawodów sportowych i rozmawiałam 
z zawodnikami. W ciągu 4 dni pytałam 

o zdanie i prosiłam ich o opinię na temat 
zawodów, ceremonii, wolontariuszy 
oraz atmosfery na Igrzyskach. Okazało 
się, że na Igrzyskach była niezapomnia-
na, ciepła, rodzinna atmosfera. To się 
czuło wszędzie, na każdym kroku. Na 
arenach sportowych oraz na zapleczu – 
w szatniach i na widowni. 

Na Ceremonii Zamknięcia w imieniu 
zawodników dziękowałam za super Igrzy-
ska, które organizował Oddział Regional-
ny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie. 
Były podziękowania naszym kochanym 
organizatorom, trenerom, sędziom, 
wolontariuszom, służbie medycznej 
i wielu, wielu innym, którzy przyczynili 
się do tego, że te 4 dni na Śląsku pozosta-
ną na długo w naszej pamięci. Dla takich 
chwil warto być, więc #GrajmyRazem do 
końca świata i jeden dzień dłużej. 

z pozdrowieniami 
 Hala Andrzejak 

Lider Olimpiad Specjalnych Polska

ps. Czuję się naprawdę super doceniona 
jako zawodniczka i Liderka. Olimpiady Spe-
cjalnie traktuję jak jedną wielką rodzinę.

Moje wielkie 
polskie Igrzyska 

Po raz pierwszy w mojej przygodzie z Olimpiadami 
Specjalnymi Polska miałam okazję występować na 
zawodach w innej roli niż zwykle. Jestem wdzięczna 
i zaszczycona faktem, że powierzono mi tak ważną rolę.

Fot. Magdalena Kasprzak

Fot. Andrzej Bieniak Fot. Katarzyna Ryszka

Fot. Magdalena Kasprzak
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Tym bardziej jestem bardzo szczęśliwy, 
że Olimpiadom Specjalnym Polska to 
się udało. Sobota rano przed ceremonią 
otwarcia Igrzysk. Hotel w Chorzowie. 
Niespodziewanie spotykam Huber-
ta Malinowskiego z TVP, który w tym 
roku relacjonował ogólnopolskie zawo-
dy Olimpiad Specjalnych – gimnastykę 
w Bydgoszczy i koszykówkę w Golinie. 
To czysty przypadek – okazało się, że 
przyjechał na rozgrywany dzień wcze-
śniej Memoriał Kusocińskiego i właśnie 
wyjeżdża ze Śląska. I co? Miał okazję 
zobaczyć najlepszych lekkoatletów 
świata, ale on szczerze żałował, że nie 
może zostać na Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych i pokazać Ich światu. Tak 
urzekli go nasi zawodnicy, trenerzy oraz 
pełen profesjonalizm organizatorów. 

Na Igrzyskach zabrakło Huberta, ale 
pojawiło się kilkunastu innych dzienni-
karzy, w tym ekipa popularnego pro-
gramu „Pytanie na śniadanie” z lubianą 
Olą Kostką na czele. Proszę mi wierzyć – 
zmagania sportowców na Stadionie Ślą-
skim, AWF Katowice i Golf Park Mikołów 
oraz przepiękne ceremonie dekoracji, 
rozmowy, uściski i łzy radości – na nich 
też zrobiły piorunujące wrażenie.

Zawodnicy Olimpiad Specjalnych dostar-
czają ogromną porcję wzruszeń i potęż-
ną dawkę prawdziwych emocji – nawet 
z natury gruboskórnych dziennikarzy to 
bierze. Z drugiej strony, uzbrojeni tylko 
w pozytywną energię, Igrzysk nie zorga-
nizujemy. Dlatego to, co doceniają media 
– to także ogromny profesjonalizm Olim-

piad Specjalnych Polska, które działają jak 
najlepsze organizacje sportowe. Wielkie 
serce i wysokie kompetencje – to działa. 
Podczas Igrzysk wielu dziennikarzy poka-
zało, że #GrajmyRazem ma moc!!!

Damian Kuraś  
Doradca ds. PR  

Olimpiad Specjalnych Polska

Igrzyska okiem mediów
Dziennikarzy trudno zaskoczyć, trudno zadziwić, trudno wzruszyć. Przecież oni 
już wszędzie byli, wszystko widzieli, z każdym rozmawiali. Nie jest łatwo 
dziennikarza oczarować, zaciekawić, przykuć jego uwagę. 

Fot. Paulina Orawczak

Fot. Paulina Orawczak
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Organizatorami Turnieju byli: Oddział 
Regionalny Olimpiady Specjalne Polska 
Wielkopolskie-Konin, Olimpiady Spe-
cjalne Polska, a współorganizatorami 
Gmina Golina i Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy im. Janusza Korcza-
ka w Koninie. Impreza przebiegała pod 
honorowymi patronatami Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Marka 
Woźniaka i Burmistrza Goliny Mirosława 
Duczyńskiego. 

Turniej rozpoczął się ceremonią otwarcia 
w hali widowiskowo-sportowej w Goli-
nie. Przed licznie przybyłymi kibicami 
i zaproszonymi gośćmi, w asyście mażo-
retek z Domu Kultury w Golinie zapre-
zentowali się zawodnicy, wolontariusze 
i członkowie Komitetu Organizacyjnego. 

Kolejne dni upłynęły pod znakiem spor-
towej rywalizacji. Na trzech boiskach, 
w grupach sprawnościowych, pod 
sędziowskim okiem, drużyny rozegrały 
emocjonujące mecze preeliminacyjne 
i finałowe. Aż do niedzieli można było 
kibicować i podziwiać grę koszykarzy 
Olimpiad Specjalnych, ich umiejętności, 
zaangażowanie, upór i niezwykłą chęć 
zwycięstwa. Widzieliśmy wszystkie emo-
cje, które towarzyszą sportowym wido-
wiskom. To były piękne mecze.

Zawodom Olimpiad Specjalnych zawsze 
towarzyszą dodatkowe wydarzenia. 
Tak też było w Golinie. Do dyspozy-

cji zawodników była Wioska Olimpiad 
Specjalnych, miejsce zabaw rekreacyjno-
-sprawnościowych i relaksu. Animatorzy 
i wolontariusze proponowali aktywizu-
jące działania sportowo-rekreacyjne, 
rehabilitacyjne, cyrkowe i artystyczne. 
Można było pobawić się z cudowny-
mi alpakami, sprawdzić swoją formę na 
ściance wspinaczkowej, albo zajrzeć do 
strażackiego wozu, o co zadbali strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Liche-
niu i Golinie. Dla wszystkich otwarta była 
kawiarenka z napojami i przekąskami 
w stylu fit, w której świetnie realizowali 
się rodzice.

Wieczorami, na zawodników czekały 
dalsze atrakcje: zwiedzanie z przewod-
nikiem Bazyliki oraz rejs statkiem „Dzi-
wożona” po Jeziorze Ślesińskim. Nie 
było czasu na nudę. Wspólne działania 
były świetnym relaksem po całodzien-
nych rozgrywkach i tworzyły przestrzeń 
do rozmów i nawiązywania przyjaciel-
skich kontaktów. 

Na wszystkich koszykarzy czekała jesz-
cze jedna emocjonująca chwila – loso-
wanie, spośród złotych medalistów, 
reprezentacji Olimpiad Specjalnych 
Polska na Letnie Światowe Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych, które odbędą się 
w 2019 roku. Szczęście uśmiechnęło się 
do zawodników z Oddziału Kujawsko-
-Pomorskiego i Mazurskiego. Trzymamy 
za nich kciuki.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim 
wyjątkowym ludziom i instytucjom, 
dzięki którym możliwa była organizacja 
X Ogólnopolskiego Turnieju Koszyków-
ki Olimpiad Specjalnych Konin/ Licheń/ 
Golina 2018. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy przyjęli zaprosze-
nie na Turniej. Było nam miło Państwa 
gościć.

Ze sportowym pozdrowieniem  
– Komitet Organizacyjny

Cztery dni radości, młodości i sportu!
W dniach 24-27 maja 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Golinie odbył się  
X Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych Konin, Licheń, Golina 
2018, w którym wzięło udział 20 drużyn żeńskich i męskich z 12 oddziałów 
regionalnych oraz gościnnie drużyna z zaprzyjaźnionego Kowna, reprezentująca 
Olimpiady Specjalne Litwa.
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Dyscypliny Igrzysk – badminton, koszykówka, siatkówka 
plażowa, bocce, piłka ręczna,  tenis stołowy, tenis, piłka 
siatkowa, lekkoatletyka, kolarstwo, kajakarstwo, pływa-
nie na akwenach otwartych, wrotkarstwo, żeglarstwo,  
pływanie, triathlon, jeździectwo, judo, gimnastyka, 
bowling, piłka nożna, golf i trójbój siłowy.

Igrzyska odbędą się w 6 strefach sportowych:

•  Abu Dhabi National Exhibiton Center (ADNEC)  
– badminton, koszykówka, judo, siatkówka, wrotkarstwo, 
piłka ręczna, trójbój siłowy, tenis stołowy

•  Zayed Sports City / Khalifa Bowling Centre / Mubadala 
Arena piłka nożna, tenis, bowling, gimnastyka, bocce

•  Al Forsan Sports Resort / Mohammed Bin Zayed 
Aquatics Centre – pływanie, jeździectwo

•  Yas Marina Circuit / Yas Links – triathlon, kolarstwo, 
golf, półmaraton

• New York University Abu Dhabi – lekkoatletyka

•  Abu Dhabi Sailing Yacht Club / Corniche Beach 
– żeglarstwo, kajakarstwo, siatkówka plażowa, pływanie 
na akwenach otwartych.

Polska Reprezentacja Olimpiad Specjalnych w liczbach                                                          

Program Igrzysk
08-11 marca Program Host Town
12-13 marca Preeliminacje
14 marca Ceremonia Otwarcia
14-21 marca  Zawody oraz inne wydarzenia
21 marca Ceremonia Zamknięcia 

Światowe Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych   
Abu Dhabi 2019 | 14 marca – 21 marca 2019

ŚWIATOWE 
LETNIE IGRZYSKA 
Olimpiad Specjalnych

ABU DHABI 2019

Dyscyplina Zawodnicy Zawodniczki Trenerzy
Pływanie 4 2 2

Lekkoatletyka 4 4 2
Badminton 1 2 1

Koszykówka 9 0 3
Bocce 1 1 1

Bowling 3 1 1
Kolarstwo 2 1 1

Jeździectwo 1 1 1
Piłka nożna – drużyna żeńska 7os. 0 10 3

Golf 1 1 1
Gimnastyka 1 1 1

Judo 1 1 1
Kajakarstwo 1 1 1

Trójbój siłowy 2 1 1
Wrotkarstwo 1 1 1
Tenis stołowy 1 1 1

Tenis 1 1 1
Lekarz 1

Kierownictwo Ekipy 2
Razem 64 26

Suma Ekipy 90
Uczestnicy

zawodnicy 7 000,  
trenerzy i inni 2 600

Członkowie rodzin 6 000
Akredytowane  

Programy Narodowe
170

Media 2 000
Widzowie 500 000

Wolontariusze 20 000
Goście 4 000
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Konferencja stanowiła wspaniałą okazję 
do spotkania naukowców i praktyków 
z różnych rejonów świata zajmujących się 
szeroko pojętą tematyką osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną. Konferen-
cja współfinansowana była ze środków 
programu „Zdrowa Społeczność Olim-
piad Specjalnych” dofinansowanego ze 

środków Golisano Foundation. Konfe-
rencji przewodniczyli prof. Martin Block 
IFAPA, dr Mariusz Damentko, Olimpiady 
Specjalne Europa/Eurasia oraz dr hab. 
Andrzej Myśliwiec Olimpiady Specjalne 
Polska. Wśród znamienitych gości swoje 
wystąpienia przedstawili Wiceprezes ds. 
Sportu i Zdrowia Special Olympics Inc. 
Drew Boshel, Prezes i dyrektor Zarzą-
dzający Special Olympics Europe/Eurasia 
David Evagelista,  oraz prof. Stanisław 
Kowalik reprezentujący PTN-AAF.  

Dwa obszary naukowe dotyczące aktyw-
ności fizycznej oraz zdrowia były niewąt-
pliwie szansą do dyskusji, która wzbogaciła 
złożoną i ciągle jeszcze eksplorowaną wie-
dzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Konferencja była również 
okazją do podsumowania programu „Zdro-
wa Społeczność Olimpiad Specjalnych” 
realizowanego przy współpracy z Fundacją 
Golisano, którego celem jest dostęp do 
opieki medycznej i zmiana jakości życia 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tematyka sesji była zróżnicowana. Poza 
aspektem sportowym, który stanowi 
podstawę Olimpiad Specjalnych, poja-
wiły się prace z zakresu zdrowia i reha-
bilitacji, diagnostyki, socjologii, historii, 
sportów zunifikowanych, pedagogiki 
specjalnej, sprawności motorycznej 
i wolontariatu. W podsumowaniu Kon-
ferencji pojawiła się konkluzja o koniecz-
ności dalszych badań naukowych oraz 
integrowaniu różnych ośrodków nauko-
wych i dyscyplin w celu pełniejszego 
poznania problematyki, a tym samym 
zwiększania działań na rzecz zawodni-
ków Olimpiad Specjalnych. 

Uczestnicy Konferencji wzięli udział 
w Ceremonii Otwarcia Igrzysk, a w ostat-
nim dniu, mieli możliwość odwiedzenia 
aren sportowych oraz zapoznania się 
z programami Zdrowi Sportowcy oraz 
Młodzi Sportowcy.

 
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Myśliwiec

Przewodniczący Komitetu Naukowego

50-lecie Olimpiad Specjalnych  
okiem naukowców

W dniach od 8 do 10 czerwca 2018 roku, przy okazji  
XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w auli im. Lechosława Deca katowickiej 
AWF odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa pod tytułem „50 lat Olimpiad Specjalnych, 
podnoszenia sprawności fizycznej, aktywizacji 
społecznej i wspierania zdrowia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną”. 

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA

INTERNATIONAL CONFERENCE

50 lat Olimpiad Specjalnych, podnoszenia sprawności fizycznej,  
aktywizacji społecznej oraz wspierania zdrowia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

50 years of Special Olympics, physical fitness improvement,  
social empowerment and health promotion of people  
with intellectual disabilities.

Katowice, 8-10 czerwca 2018 

www.OlimpiadySpecjalne.pl

www.igrzyska2018.pl
e-mail: igrzyska2018@olimpiadyspecjalne.pl
https://awf.katowice.pl/uczelnia/50-lat-olimpiad-specjalnych/o-konferencji 

Grajmy razem!

OLIMPIADY SPECJALNE

OLIMPIADY SPECJALNE



#GrajmyRazem

Razem 
zmieniajmy świat!

KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:



www.Olim pia dySpe cjal ne.pl

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

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
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