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 Program:
 23.05.2019 r. /czwartek 18.00 – 19.00 Oficjalne ważenie zawodników  
  20.30 – 21.30 Odprawa kierowników ekip

 24.05.2019 r. /piątek 09.45 Odprawa techniczna trenerów na obiekcie – Hala Expo
  10.15 – 11.45 Rozgrzewka i trening obserwowany - preeliminacje 
  12.00  Ceremonia Otwarcia Targów Go Active Show z udziałem uczestników turnieju
  13.00 – 13.45  Ceremonia Otwarcia II Ogólnopolski Turniej Judo Olimpiad Specjalnych 
  15.00 – 16.45 Rozgrzewka i trening obserwowany – preeliminacje

 25.05.2019 r. /sobota 10.00 – 14.00 Młodzi Sportowcy
  15:00 – 18.00 Walki eliminacyjne / Walki finałowe

 26.05.2019 r. /niedziela 09.00 – 11.00 Walki finałowe
  11.00 – 12.30 Ceremonie Dekoracji oraz Ceremonia Zakończenia 

Miejsce: Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn, hala E, strefa Olimpiad Specjalnych Polska
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„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli  
nie będę mógł zwyciężyć,  

niech będę dzielny  
w swym wysiłku”



Olimpiady Specjalne Polska to program 
akredytowany przez międzynarodowy ruch Special Olym-
pics Inc., którego główną działalnością jest organizowanie 
treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Przez sport nasi zawodnicy 
rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą się 
nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Poza spor-
tem tworzymy inicjatywy zmieniające świadomość społeczeństwa dot. potencjału, umiejętności i potrzeb osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Stworzyliśmy programy Zdrowie tj. Zdrowi Sportowcy, Zdrowa Społeczność 
Olimpiad Specjalnych; programy edukacyjne tj. „Dołącz do nas”, uniwersytecki; programy integracyjne tj. Sporty 
Zunifikowane, Młodzi Sportowcy, Program Rodzinny, Lider Olimpiad Specjalnych, Wolontariat itd. Sport pozwala 
zawodnikom na pokazanie  ich emocji, pełnienie różnych ról społecznych, edukację, aktywność zawodową i tym 
przełamujemy stereotypy, przyczyniamy się do lepszego zrozumienia i akceptacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Prezesem Stowarzyszenia jest Anna Lewandowska, sportsmenka, propagatorka zdrowego stylu 
życia, autorka książek i programów treningów.  Do grona  naszych przyjaciół należy m.in. Małżonka Prezyden-
ta RP, pani Agata Kornhauser-Duda,  która tradycyjnie objęła stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska 
honorowym patronatem.  

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął ofi-
cjalną działalność, jeszcze na początku lat osiemdziesiątych. Od tego czasu systematycznie rozwijał się, przede 
wszystkim dzięki zaangażowaniu i oddaniu rodzin sportowców, trenerów, wolontariuszy i działaczy. Dzięki temu 
dziś możemy prowadzić działania na najwyższym poziomie, utrzymując wysokie międzynarodowe standardy. 

Od roku 2005 mamy status organizacji pożytku publicznego. Działalność stowarzysze-
nia opiera się głównie na pracy woluntarystycznej, wspomagana jest finansowo przez 
instytucje publiczne, sponsorów i prywatnych darczyńców.

W  Olimpiadach Specjalnych w Polsce trenuje obecnie po-
nad 17,5 tysiąca zawodników, zrzeszonych w 507 klubach,  
w 18 Oddziałach Regionalnych. Do wyboru mają 24 dyscy-
pliny sportowe, letnie i zimowe. Rocznie, prócz regularnego 
cyklu treningowego, organizujemy ponad 260 imprez spor-
towych i zawodów. W ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce 
uczestniczy również 1445 trenerów, 659 członków rodzin 
i 7372 wolontariuszy.   



JUDO JAKO SPORT   
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sport uprawiany przez osoby z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności, wciąż zyskuje na popularności na całym świecie. 
Wśród niepełnosprawnych sportowców, często z formy spę-
dzania wolnego czasu, przeradza się w pasję i sposób na życie. 

JUDO WŚRÓD OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Olimpiady Specjalne, jako największa na świecie organizacja 
zrzeszająca sportowców z niepełnosprawnością intelektual-
ną, od 2002 r. przyjęły do grona swoich dyscyplin także judo, 
które tym sposobem stało się jedynym sportem walki, upra-
wianym przez sportowców Olimpiad Specjalnych.

W Polsce Judo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w ramach Olimpiad Specjalnych, oficjalnie istnieje od 2014 r., 
kiedy to Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska zorga-
nizowało w Poznaniu ogólnopolskie szkolenie, które zostało 
w głównej mierze poprowadzone przez trenerów z Oddziału 
Regionalnego Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie – Poznań.

Sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną trenowali 
jednak już dużo wcześniej. W 2005 r. swoje treningi rozpo-

częli zawodnicy Klubu Sportowego Sakura z Elbląga. Na polu 
bitwy przez wiele lat byli jednak sami i dopiero w roku 2011 
dołączyli do nich sportowcy z Klubu Sportowego Akademia 
Judo z Poznania, przyczyniając się w znaczny sposób do dy-
namicznego rozwoju judo wśród osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w Polsce. W swoim dorobku przez kilka 
lat mają już między innymi występy na Mistrzostwach Polski 
Osób Niepełnosprawnych w Judo (zawody te organizowane 
są poza Olimpiadami Specjalnymi), udział w Europejskich 
Mitingach Judo Olimpiad Specjalnych w Sankt Petersburgu, 
a także w Memoriałach imienia Jigoro Kano w Judo. W roku 
2015 odbył się I Makroregionalny Turniej Judo Olimpiad Spe-
cjalnych w Poznaniu, w którym uczestniczyło 50 Zawodników 
z 7 Oddziałów Regionalnych.

W 2017 r. odbył się w Poznaniu I Ogólnopolski Turniej Judo 
Olimpiad Specjalnych z udziałem 60 zawodników z 8 Oddzia-
łów Regionalnych.

W 2019 r. Polska Reprezentacja Olimpiad Specjalnych na 
Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu 
Dhabi pierwszy raz wystawiła  dwóch zawodników judo.

Dariusz Migdałek 
Delegat techniczny 

DLACZEGO JUDO? 



Od dzisiaj 
RAZEM zmieniamy rzeczywistość!

#GrajmyRazem
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Komitet Organizacyjny: 
Delegat Techniczny – Dariusz Migdałek
Sędzia Główny – Barbara Jopek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Piotr Rogalski

Komitet Organizacyjny II Ogólnopolskiego Turnieju Judo Olimpiad Specjalnych składa się z pracowników Biura 
Narodowego Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska i osób stale z nim współpracujących oraz ludzi zaangażo-
wanych w działalność Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska – Mazowieckie i Wielkopolskie-Poznań. 
Są to ludzie doświadczeni w takich działaniach, zaangażowani w codzienną działalność naszego Stowarzyszenia 
oraz przede wszystkim pełni pasji w tym co robią dla zawodników Olimpiad Specjalnych.

Wolontariusze:
• Bednarska Szkoła Realna 

• Gimnazjum nr 16 w Warszawie 

Organizator:
Olimpiady Specjalne Polska

Współorganizatorzy:
• Olimpiady Specjalne Polska – Mazowieckie

• PTAK WARSAW EXPO 

Instytucje wspierające:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Sponsor strategiczny  
Olimpiad Specjalnych Polska



Program „Młodzi Sportowcy” wprowa-
dza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 
2-12 lat oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. 

Program składa się z  uniwersalnego programu gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci (2-7 lat), który może 
być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz w grupach rówieśniczych oraz z pro-
gramu treningów sportowych w dyscyplinach tj. piłka nożna, kolarstwo, koszykówka dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Ćwiczenia zawarte w opracowanym na potrzeby programu podręczniku instruktażowym mają na celu wspomaga-
nie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwijają spraw-
ność motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Mogą być również wspaniałym narzędziem poznawania 
potrzeb i umiejętności dzieci przez członków ich rodzin.

W najlepszy możliwy sposób, poprzez zabawę, uczestnicy programu „Młodzi Sportowcy” zdobywają nowe umie-
jętności i poszerzają granice swoich możliwości. W sposób naturalny wzrasta w dzieciach poczucie własnej warto-
ści, uczą się również funkcjonowania w grupie.

Liczymy na to, że program „Młodzi Sportowcy” uświadomi społeczeństwu jak różne zdolności i potencjał posiada-
ją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wierzymy, że program „Młodzi Sportowcy” da dzieciom z niepeł-
nosprawnością intelektualną i ich sprawnym rówieśnikom szansę konstruktywnej interakcji, prowadzącej w przy-
szłości do przyjacielskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. 

Od 2016 r. do Programu włączyliśmy treningi sportowe tj. kolarstwo, piłka nożna i koszykówka. Dzięki wolonta-
riatowi i dofinansowaniu METLIFE możemy realizować projekt w Oddziałach Regionalnych: Kujawsko-Pomorskie, 
Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie-Konin i Dolnośląskie  oraz spotykać się na ogólnopolskich Dniach Młodych 

Sportowców. Naszym partnerem jest również Mattel 
Polska, który poza wolontariatem przekazuje naszym 
Młodym Sportowcom wspaniałe zabawki. 

Zapraszamy na Ogólnopolski  
Dzień Młodych Sportowców  

Olimpiad Specjalnych  
na Go Active Show  

25 maja 2019 r. w godz. 11.00-14.00.
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