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Albo się  
to czuje,
albo nie!

Kacper Nadolski,
mistrz kartingowy  

o tym jak w tak młodym 
wieku realizować swoje 

marzenia. 

Olimpiady Specjalne 
oczami Michała  

Olszańskiego
co zawdzięcza zawodnikom 
jako człowiek i dziennikarz.

Czym skorupka  
za młodu

jak rozwija się program 
„Młodzi Sportowcy”.
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04 wstępniak #GrajmyRazem

W 2021 rok Olimpiady  
Specjalne Polska weszły z hasłem  
„nas nie zatrzyma nic i nikt”.

I rzeczywiście. W drugim roku ogólnoświatowej pandemii CO-

VID-19 udało się zorganizować aż sześć zawodów ogólnopol-

skich, a także polskie edycje europejskich tygodni piłki nożnej 

i koszykówki Olimpiad Specjalnych – odpowiednio z PKO Bank 

Polski Ekstraklasą oraz Polskim Związkiem Koszykówki. Nie 

były to przedsięwzięcia łatwe. Z powodu pandemii przełożono  

o kolejny rok nawet Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Spe-

cjalnych w Kazaniu.

Podejmowanie trudnych zadań jest jednak mocno wpisane  

w DNA Olimpiad Specjalnych Polska. Stąd nieprzerwane sta-

rania o możliwość bycia razem – na boisku, na arenie, ale też 

w Internecie. Wspólne spędzanie czasu – „granie razem” – jest 

fundamentem Olimpiad Specjalnych w Polsce.

Dość przypomnieć początki: organizację od 1962 roku letnich 

obozów sportowych w prywatnej posiadłości Eunice Kennedy 

Shriver na dalekich przedmieściach Waszyngtonu. Na obozach 

tych, określanych mianem „Camp Shriver”, dzieci z niepełno-

sprawnością intelektualną z biednych rodzin i okolicznych 

przedmieść mogły spotykać się i być razem. Głównym zamiarem 

inicjatorki było uwolnienie dzieci od codziennej samotności,  

a nierzadko wręcz izolacji w przygnębiających zakładach. Na 

kilkutygodniowych turnusach dzieci uczyły się pływać, jeździć 

konno i na rowerze, grać w piłkę nożną itd. Nie przez przypadek 

również brat Shriver, prezydent John F. Kennedy, mówił o po-

trzebie podejmowania wysiłków na rzecz umożliwienia osobom 

z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwa w życiu spo-

łecznym, by nie wiodły życia „w cieniu” – oddalone i wykluczone.

Szczególnym wyrazem idei bycia razem w ramach Olimpiad 

Specjalnych są oczywiście sporty zunifikowane, o czym pisze-

my w tym numerze na s. 18. Drużyny składają się z zawodników 

Olimpiad Specjalnych (czyli osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną) oraz tzw. partnerów – osób w normie intelektualnej. 

Pomysł na tego rodzaju zawody trafił do Polski już w latach 90. 

i rozwija się do dziś w wielu dyscyplinach. Uzmysławia jak pod 

wieloma względami nie ma między nami zasadniczych różnic. 

Ale bycie razem to także troska o najmłodszych. Stąd program 

„Młodzi Sportowcy” – o którym piszemy na s. 12.

Misja wspólnej gry i wspólnego spędzania czasu pozostanie 

rzecz jasna również głównym zadaniem również w przyszłym 

roku. Dotyczy to także wymiaru edukacyjnego Olimpiad Spe-

cjalnych – zachęcaniem do inkluzji w życiu codziennym poprzez 

promocję w mediach społecznościowych, jak też w niniejszym 

periodyku „#GrajmyRazem”, który ukazuje się już pełne trzy lata 

i z optymizmem spogląda w przyszłość.

Nie może więc zabraknąć przy tej okazji słów podziękowania dla 

partnerów umożliwiających te potrzebne działania – instytucji 

publicznych (Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) i wszystkich 

sponsorów (w szczególności spółki Tauron Polska Energia oraz 

Huawei Polska), a także Państwa, naszych drogich Czytelników.

Przede wszystkim jednak wyrazy podziękowania należą się sa-

mym zawodnikom – dzięki którym jest to wszystko możliwe!

  Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

 Karol Wojciechowski





Ile lat minęło jak jeden dzień, 

Panie Michale?

Ponad dwadzieścia. Kawał czasu! 

Tyle trwa już moja przygoda z Olim-

piadami Specjalnymi Polska i nie tyl-

ko. Byłem wtedy w radiowej Trójce, 

wciągnął mnie Mariusz Damentko 

z Bogusiem Gałązką. Znaliśmy się  

z AWF-u. Wiedziałem, że rozkręcają 

w Polsce projekt, który nie należy do 

najłatwiejszych – dwie dekady temu 

status osoby z niepełnosprawnością był zupełnie inny niż dzisiaj. 

Mówią: Michał, potrzebujemy kogoś, kto potrafi fajnie opowiadać  

o świecie. Opowiadać tak, by ludzie chcieli go słuchać. Trafiłem 

wówczas do dość wąskiego grona dziennikarzy, którzy mają za-

szczyt nie tylko mówić czy pisać, ale też promować tę szlachetną 

ideę Pani Kennedy Shriver.

Pierwsze wrażenia?

Na początku był lęk i lekki dyskomfort. Trochę się wstydziłem tych 

uczuć wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i nikomu 

nie mówiłem, że czuję się w ich towarzystwie nieswojo. Jednak 

szybko dowiedziałem się, że to zupełnie ludzkie i normalne i że 

nie ma co udawać. Ludzie zawsze boją się czegoś, czego nie znają 

i nie rozumieją. Dziś, nie wchodząc w głębszą psychologię, nadal 

jest to oczywiście ludzkie i uzasadnione, jednak wykonaliśmy jako 

społeczeństwo tytaniczną pracę, by tę krępację ograniczyć i oswo-

ić się z takimi osobami – mamy reklamy z ich udziałem, widujemy  

w codziennym życiu. Kiedyś jak ktoś widział osobę z Zespołem Do-

wna, to potrafił reagować w sposób kuriozalny, na przykład śmie-

chem. To postawa lękowa. Trzeba się oswoić, zrozumieć i wtedy już 

o takich reakcjach nie będzie mowy. Mi takie oswojenie zajęło kilka 

pierwszych tygodni.

Zaczął Pan opowiadać światu o Olimpiadach Specjalnych. 

Jaki był odzew?

Bardzo pozytywny, choć sport Olimpiad Specjalnych nie będzie ni-

gdy generować takiego samego zainteresowania kibiców jak inne 

sporty. Dlaczego? W większości popularnych sportów mamy jakieś 

gwiazdy i znane twarze, które wykręcają najlepsze wyniki – twarzą 

żużla przez lata był Tomasz Gollob, 

biegów narciarskich Justyna Kowal-

czyk, tenisa Agnieszka Radwańska 

i tak dalej. W Olimpiadach Specjal-

nych, których genezą jest wyrówny-

wanie szans, nie ma „celebrytów”, 

których wyniki śledzimy. Ponadto 

na tradycyjnych imprezach mamy 

zawsze jedno podium i jeden złoty 

puchar, na którym koncentrowana 

jest uwaga kibiców danej dyscypliny. 

Tymczasem, zgodnie z ideą Pani Kennedy-Shriver, na zawodach 

Olimpiad Specjalnych mamy wielu triumfatorów. Dlatego też oso-

by nieznające naszych realiów czasem zachwycają się liczbą medali 

zdobytych przez polskich zawodników, odnosząc je do wyników 

polskiej reprezentacji w tradycyjnych igrzyskach. A tutaj jest wiele 

grup sprawnościowych i każda ma swoich medalistów.

Mówi Pan trochę tak, jakby nie warto było skupiać uwagi na 

Olimpiadach Specjalnych. 

Wręcz przeciwnie! Chodzi o to, żeby w Olimpiadach Specjalnych 

skupiać się raczej na tym społecznym fenomenie, na magii wyrów-

nania szans. I właśnie w taki sposób zawsze chciałem opowiadać  

o Olimpiadach Specjalnych, że to jest rodzaj transmisji doskonałej 

idei i oddawanie wyjątkowej atmosfery, a nie skupianie się na ułam-

kach sekund, gdzie rywalizują ze sobą światowej sławy zawodnicy. 

Zrobiłem serię audycji, napisałem też wiele większych form i repor-

taży – zresztą za ten z igrzysk w Kanadzie dostałem kilka nagród.

Na czym skupia się Pan w opowiadaniu o Olimpiadach Spe-

cjalnych? 

Staram się często fokusować na konkretnych wydarzeniach, 

często zabawnych, by zerwać z opowiadaniem o niepełnospraw-

nościach przez pryzmat ludzkich tragedii. Pamiętam sytuację 

bodajże  ze Stanów Zjednoczonych. Trwa bieg na 400 m. Zawod-

nicy gnają przed siebie jeden za drugim. Prowadzący zawodnik 

zobaczył siebie na wielkim telebimie na przeciwległej prostej. Był 

tak zafascynowany, że zaczął rodzaj pewnego tańca radości do 

publiczności. Ta wpadła w euforię, zaczęła bić gromkie brawa i go 

dopingować. Oczywiście zaaferowany stracił pozycję lidera, ale 

06 mistrz dziennikarstwa #GrajmyRazem

Michał jest „nasz”
Michał Olszański jest jednym 

z flagowych dziennikarzy 
opowiadających Polakom o idei 

Olimpiad Specjalnych. Wspiera je od 
wielu lat. Rozmawiamy z nim jednak 
nie o tym, co on dał Olimpiadom, ale 

co Olimpiady dały jemu. 
Tekst: Marcin Kasprzak



to on stał się ulubieńcem publiki. To jest właśnie inne podejście – 

ludzkie, normalne, zabawne. 

Jakieś jeszcze historie?

Najbardziej znana anegdota dotyczy oczywiście słynnego meczu 

koszykówki z udziałem polskiej drużyny na któryś zawodach ogól-

noświatowych. Panowie byli tak zaaferowani i rozemocjonowani, że 

przez pierwsze kilka minut zupełnie nie kojarzyli, co się dzieje. Rzu-

cali piłkę w swoją stronę, rywale w swoją stronę. Jedni do swojego 

kosza, drudzy do swojego, aż sędziowie zmuszeni byli przerwać 

widowisko, ustalić zasady i rozpocząć grę od nowa. Inny przykład – 

mamy start biegu na 400 m i jest falstart. Zawodnicy są zawracani, 

ale ten, który był na samym początku nie zorientował się, co się 

stało i biegł dalej. Sędziowie zaczynają go gonić, żeby zawrócił, ale 

ten widząc, że ktoś go goni, co robi?

Ucieka?

Dokładnie! Ucieka, publiczność szaleje. To był jego bieg życia, jakby 

unosił się nad tą bieżnią. Ogromne brawa, wielka chwila. To poka-

zuje inne oblicze sportu i przede wszystkim inne jego traktowanie. 

I teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy – czyli niektórzy mogą się 

oburzać, a inni naśmiewać z czyjejś niepełnosprawności. Fundamen-

talnie się z tym nie zgadzam i zawsze to powtarzam! Abstrahując 

od tego, że Zespół Downa nie jest chorobą – jedną z naszych misji 

jest pokazanie, że jest to dysfunkcja, a nie choroba. My akceptujemy 

ciebie takiego jakim jesteś, z twoimi dysfunkcjami. Nie śmiejemy 

się z chłopca, który uciekał przed sędziami, tylko z tej – przyzna pan 

– zabawnej sytuacji, właśnie szanując, że on ma taką dysfunkcję. 

Bijemy mu brawo, jest bohaterem dnia. Jest radośnie, on sam się  

z tego cieszy. Jeśli będziemy myśleć, że osoby z niepełnosprawno-

ścią intelektualną trzeba traktować zawsze bardzo poważnie, to 

nigdy nie oswoimy tego lęku, o którym mówiłem na początku. 

Tylko publiczność tego typu zawodów zapewne jest już bar-

dziej oswojona. 

To prawda, stadiony najczęściej zapełniają rodzice, opiekunowie, 

rodziny, znajomi, czasem ktoś, kto został zachęcony, by zobaczyć 

imprezę o takim rozmachu. Rozumiemy paradoks pewnych sytuacji. 

Postronni się oburzają „jak możecie się śmiać, że zawodnicy koszy-

kówki rzucali piłkę do swojego kosza”, gdy sami zainteresowani 

właśnie uważają, że to jest ten wyższy poziom oswojenia i nie ma 

nic wspólnego z naśmiewaniem się z czyjejś choroby czy niepełno-

sprawności! A poza tym – umówmy się – to sytuacja obiektywnie 

zabawna.

Pamięta Pan swoje pierwsze zawody?

New Heaven w stanie Connecticut, byliśmy z Darkiem Wołoskim  

z „Gazety Wyborczej”. Była ceremonia otwarcia na ogromnym kor-

Michał Olszański  
na konferencji prasowej  

Olimpiad Specjalnych Polska



to rozkręcili i jak zmieniają życie swoich podopiecznych na lepsze. 

Dodać trzeba jeszcze, że to nie są tylko zawody, ale Olimpiady Spe-

cjalne to całoroczny cykl treningowy. Żmudny, regularny i bardzo 

angażujący.

Rodziców także. 

Kiedy tylko spotykam rodziców osób z niepełnosprawnością od 

razu pytam – a dzieciak jest w Olimpiadach? Jak to nie? To koniecz-

nie musicie się tym zainteresować, bo to jest wielka frajda, wielkie 

wzbogacenie życia, które przecież bywa monotonne i dość szare. 

To jest fantastyczna przygoda, która dalece wykracza poza sport.

Michał Olszański jako Ambasador Olimpiad Specjalnych jest jednym  
z najwierniejszych kibiców i przyjaciół zawodników.  
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Kiedy tylko spotykam rodziców osób  
z niepełnosprawnością od razu pytam  

– a dzieciak jest w Olimpiadach?  
Jak to nie? To koniecznie musicie się 
tym zainteresować, bo to jest wielka 

frajda, wielkie wzbogacenie życia, 
które przecież bywa monotonne  

i dość szare.

cie – bo to obiekt słynący z poważnych imprez tenisowych. Byłem 

pod nieprawdopodobnym wrażeniem, jak Amerykanie organizują 

„entertainment”. Wielki rozmach, nieprawdopodobne show. W Pol-

sce wówczas bywałem tylko na jakiś zawodach przygotowawczych 

– niewiele osób na trybunach, smutna sala treningowa. A tam? 

Ceremonia otwarcia jak gala oskarowa, 50 tys. widzów, oprawa, 

światła, konfetti. Sport przez wielkie „S”. I wtedy też pomyślałem 

sobie, ile w tym emocji, ile frajdy. Jak te dzieciaki przeżywają takie 

wydarzenia. Takie oderwanie od ich codzienności, przed taką pu-

blicznością, w takiej oprawie, to dla nich coś niesamowitego, mo-

ment, na który czekać będą cały rok. Na każdym kolejnym treningu 

będą myśleć o tym, że chcą zdobywać medale właśnie w takich 

okolicznościach. Trudno o lepszą motywację.

Jak się zmieniły Olimpiady Specjalne przez te 20 lat? 

Bardzo się sprofesjonalizowały. Oddziały zaczęły się doskonalić, 

uczyć na błędach swoich i swoich kolegów. Ten ruch jest doskona-

le prowadzony. Oczywiście pandemia sprawiła, że żyjemy trochę  

w takim zawieszeniu, ale znając energię zarządów i działaczy, to za-

raz wróci wszystko do normy i szybko nabierze rozpędu. Jeżdżę po 

Polsce od lat i widzę to poświęcenie. Na Dolnym Śląsku, w Opolu, 

w Bydgoszczy – to jest po prostu coś niesamowitego, jak ci ludzie 



relacje społeczne. I nie mówię tu o przyjaźniach, a nawet małżeń-

stwach, choć i te się zdarzają – ostatnio jeden zawodnik, z którym 

jestem w kontakcie, sztangista, sformalizował związek również  

z zawodniczką Olimpiad Specjalnych Polska. Zawodnicy spędzają ze 

sobą czas, wymieniają się emocjami, a nawet ciuchami – to jest taka 

tradycja na koniec niektórych imprez, że się zawodnicy wymienia-

ją ubraniami. Z Irlandii sam przywiozłem trofeum – bluzę z Igrzysk  

w Callingwood z zimowych igrzysk. Bardzo ją lubię. 

A co Panu dały Olimpiady?

Pieczątkę „człowiek Olimpiad Specjalnych Polska”, ludzie zaczę-

li mnie z nimi kojarzyć. Czy to w Trójce czy w TVP w „Pytaniu na 

śniadanie”, potem w „Ekspresie Reporterów” tłumaczyłem nie-

raz widzom i słuchaczom, jaka jest różnica między paraolimpiadą  

a igrzyskami Olimpiad Specjalnych.

No i aspekt wyjazdowy. Polatał pan trochę?

Jak spojrzymy na mapę świata, gdzie towarzyszyłem Olimpiadom 

Specjalnym Polska, to chyba najbardziej egzotyczna była Alaska,  

i Igrzyska w Anchorage, gdzie poznałem pierwszą damę Panią 

Kwaśniewską, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Zresztą Pani 

Kaczyńska również doskonale się odnalazła, bardzo angażowała  

w ten projekt i w naturalny sposób obie promowały tę ideę  

w Polsce, a przy okazji Polskę w świecie. Oprócz Alaski było Naga-

no, Korea – na rok przed tymi właściwymi igrzyskami w Pjongchang 

„przecieraliśmy” obiekty sportowe, był Szanghaj, no i cała Europa. 

Ostatnie duże imprezy były głównie w USA – Północna Karolina, 

potem Los Angeles.

Jakby wyglądało Pana życie bez Olimpiad Specjalnych Pol-

ska?

Mniej doświadczeń, przygód, podróży. Mniej przyjaźni – to lata faj-

nych relacji, kontaktów z ludźmi z różnych krajów. Zdarzało mi się 

prowadzić różne konferencje i imprezy w Polsce, eventy wyjazdo-

we, które obsługiwałem dziennikarsko. Zaangażowałem się również 

w igrzyska europejskie, które były w Warszawie. Oczywiście zawsze 

non profit. Zresztą igrzyska w Warszawie to jeden z moich ulubio-

nych obrazów. Jest 2010 rok, niedokończony stadion Legii, loża 

honorowa pęka w szwach. Na scenie zespół Myslovitz, Artur Rojek 

śpiewa swoje znane kawałki. W pewnym momencie zawodnicy sie-

dzący pod sceną zaczęli do niego dołączać i tłumnie wychodzić na 

scenę. Rojek super to ograł, śpiewał w tym otaczającym go tłumie. 

Piękna scena. Właśnie takie obrazy Olimpiad Specjalnych powinny 

iść w świat jak najczęściej i jak najszerzej. Przyzna pan – aż trudno 

się nie wzruszyć!

Michał Olszański jest z Olimpiadami Specjalnymi Polska i na zawo-
dach, i na treningach, i na konferencjach prasowych, i na ceremoniach 
otwarcia - nasz człowiek.

To też podbudowanie własnej wartości. Każdy potrzebuje 

czasem sukcesu. 

Pamiętam, jak robiłem wywiad do „Trójki” z zawodnikiem przed 

wyjazdem na Igrzyska bodajże do Nagano. Miał na imię Artur i miał 

Zespół Downa, ale bardzo dobrze mówił. Rozmawialiśmy o przy-

gotowaniach, a na sam koniec zapytałem, które miejsce chciałby 

zająć na tych zawodach. Zapadła cisza. Zawodnicy zazwyczaj na 

takie pytanie mówią „jedziemy po zwycięstwo”. Nawet nasza re-

prezentacja piłkarska zawsze ma doskonałe nastroje. Popatrzył na 

mnie, ja potaknąłem głową sygnalizując „no, dalej, dalej, mów”,  

a on odpowiedział „chciałbym być drugi”. To klasyczny przykład po-

strzegania swoich możliwości. Nie pomyślał, że może być pierwszy, 

bezpieczniejszą odpowiedzią było, że będzie drugi. Olimpiady mają 

za zadanie pracować nad poczuciem własnej wartości. 

Co poza tym dają Olimpiady?

Możliwość przeżycia przygody. Wzbogacają i urozmaicają życie. 

Całoroczne treningi, potem kwalifikacje, zawody polskie i walka 

o to, by wypaść jak najlepiej. Potem wyjazd zagraniczny i wielka 

przygoda za granicą. Po drugie – poczucie, że dzięki temu, że popra-

cują, to mogą osiągnąć sukces. To buduje poczucie wartości. Może 

kiedyś na pytanie „który będziesz?” będą odpowiadać „jak to któ-

ry? Wygram!”. Po trzecie – Olimpiady w sposób doskonały budują FO
TO
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Czym skorupka 
za młodu
O programie „Młodzi Sportowcy” 
rozmawiamy z Anną „Jagodą” 
Jagodzińską, koordynatorką klubu 
Olimpiad Specjalnych w Oddziale 
Regionalnym Kujawsko-Pomorskie. 
Tekst: Marcin Kasprzak

Jak trafiła Pani do Olimpiad Specjalnych Polska? 

Moja historia z Olimpiadami Specjalnymi Polska zaczęła się  

w momencie założenia klubu „Młodych Sportowców” przy Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie. Dosta-

łam wtedy propozycję prowadzenia treningów na comiesięcz-

nych spotkaniach. Po ponad 2 latach pani Kasia Raabe, wówczas 

Katarzyna Jakimowska, która pełniła funkcję koordynatorki Pro-

gramu w Klubie i Regionie, powiedziała: „zostań koordynatorem 

całego projektu” w Kujawsko-Pomorskim. A ja na to: „no dobra”. 

I zostałam.

Co to jest Klub Młodych Sportowców?

Program „Młodzi Sportowcy” stworzony został w odpowiedzi 

na prośby rodziców, trenerów i nauczycieli dzieci z niepełno-

sprawnością intelektualną, którzy chcieli zaangażować w ruch 

Olimpiad Specjalnych osoby poniżej 12. roku życia. To dość in-

nowacyjny program zabaw, którego celem jest wprowadzenie 

w świat sportu, zanim będą mogły wziąć udział w zawodach 

Olimpiad Specjalnych jako pełnoprawni uczestnicy. Wie Pan – 

„czym skorupka za młodu”... Poza tym, prawdziwy czempion 

czasem zaczyna uprawiać jakąś dyscyplinę jeszcze zanim umie 

dobrze chodzić.

Jaki jest główny cel klubu? 

Ćwiczenia proponowane w programie mają na celu wspoma-

ganie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną. Skierowane są do dzieci 

między 2. a 12. rokiem życia. Organizujemy im nie tylko tre-

ningi, ale spotkania i imprezy integracyjne, by miały okazję do 

spędzania czasu z rówieśnikami. To daje im szanse na lepsze 

funkcjonowanie społeczne w przyszłości. I o to właśnie chodzi 

w całych Olimpiadach – sport stanowi czasem pretekst dla 

pewnej większej idei.

Czy każdy może dołączyć do programu?

Na comiesięczne spotkania, czyli sesje treningowe, przychodzi 

spora grupa członków rodzin trenujących dzieci. Jest wtedy 

okazja do wspólnych ćwiczeń i zabawy. Czas na wzajemne po-

znawanie siebie oraz integrację. Aby dziecko mogło dołączyć do 

,,Młodych Sportowców’’ musi posiadać orzeczenie o niepełno-

sprawności intelektualnej, a także trzeba wypełnić deklarację 

uczestnictwa. No i przede wszystkim trzeba mieć chęci i zapał, 

ale z tym zazwyczaj nie mamy problemu.

Skąd wzięła się inicjatywa, by powstał taki klub? 

Wszystko zaczęło się od Rodzinnego Forum Zdrowotnego  

w Bydgoszczy w 2013 rok. Grupa rodziców podopiecznych 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie 

po raz pierwszy usłyszała o programie Olimpiad Specjalnych 

Polska skierowanym do młodszych dzieci z niepełnosprawno-

ścią intelektualną i ich rodzin. W przedszkolu działającym przy 

chełmińskim SOSW istniały wtedy już trzy grupy, a wiele dzieci 

uczestniczyło w terapii w ramach wczesnego wspomagania roz-

woju – rodzice i pracujący tam pedagodzy zapalili się wtedy do 

pomysłu założenia nowego klubu „Młodych Sportowców”. Od 

tego czasu w klubie ,,Olimpijczyk” Chełmno odbywają się syste-

matyczne treningi. Wystartowaliśmy jako drudzy w Polsce, ale 

jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać kolejne kluby na te-

renie województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie są cztery 

prężnie działające kluby Młodych Sportowców, zrzeszające już 

około 80 uczestników. To świetny wynik!

Jaki wpływ na rozwój dziecka ma udział w zajęciach spor-

towych?

Ruch i aktywność fizyczna są bardzo ważne dla każdego,  

a przede wszystkim dla dzieci z niepełnosprawnością intelektu-

alną. Dzieci rozwijają sprawność motoryczną oraz koordynację 

wzrokowo-ruchową, zdobywają wiele nowych umiejętności 

i sprawności, dzięki którym mogą osiągnąć sukces, poczuć się 

kimś ważnym i pokazać, że nie ma żadnych barier aby ten sukces 

zdobyć. Dzięki regularnym treningom i spotkaniom dzieci stają 

się bardziej odważne, czują się doceniane i akceptowane. Rośnie 

w nich duma z nowych osiągnięć. To niebywale ważne w rozwoju 

dziecka, a co dopiero dziecka z niepełnosprawnością.



12 młodzi sportowcy #GrajmyRazem

Jak wzmacnia się w dzieciach umiejętność współpracy  

w grupie?

W pracy zespołowej bardzo ważne jest budowanie przyjaznej 

atmosfery oraz tworzenie więzi wśród uczestników. Dzięki temu 

dzieciaki chcą przebywać w swoim gronie, czekają na to i sprawia 

im to frajdę. Poza tym kształtujemy w nich umiejętności społecz-

ne – czekanie na swoją kolej, pomoc innym czy szeroko pojętą 

komunikację. Następuje również rozwijanie sfery emocjonalnej 

poprzez wspólne przeżywanie radości płynącej z zabawy, rywa-

lizacji i zwycięstw.

Jaka jest rola rodzica w klubie Młodych Sportowców?

Ogromna! Nikt nie zna tak dobrze dziecka jak jego własny ro-

dzic. Zna wszystkie zainteresowania, upodobania wynikające  

z indywidualnych predyspozycji. Dlatego angażujemy rodziców 

do wspólnych treningów, gdzie pełnią rolę wspierającą w poko-

nywaniu nowych ćwiczeń przez dziecko, oczywiście pod okiem 

trenerów. No i ma to też wymiar czysto ludzki – dzieciaki potrze-

bują pobyć w swoim gronie, rodzice również. Stanowią grupę 

wspierających się ludzi, mają okazje wymienić się doświadcze-

niami, pogadać, poradzić.

Co to są ,,Dni Młodych Sportowców” i jaka jest ich geneza?

To coroczna impreza w naszym województwie, której inicjato-

rem był chełmiński „Olimpijczyk”. To tu w 2016 roku odbył się 

Kujawsko-Pomorski Dzień Młodych Sportowców, który łącznie 

gościł około 100 zawodników, trenerów, opiekunów i rodziców. 

W następnych latach pozostałe kluby – Toruń, Golub Dobrzyń 

i Bydgoszcz – organizowały taki dzień u siebie. W październi-

ku odbył się kolejny, wyczekiwany – bo przekładany kilka razy 

przez pandemię – V Dzień Młodych Sportowców. To szczególny 

dzień, w którym spotykają się ekipy z wszystkich klubów. Dzieci 

uczestniczą w różnych zabawach sportowych i rywalizują na to-

rach przeszkód. Poza startem w konkurencjach zawsze czekają 

na nich różne pozasportowe atrakcje i animacje. Zawody kończą 

się następnie uroczystym wręczeniem medali i upominków dla 

wszystkich zawodników. Oprócz Regionalnego Dnia Młodych 

Sportowców co roku organizowany jest również Ogólnopolski 

Dzień Młodych Sportowców w Warszawie, który zrzesza ekipy 

wszystkich klubów z całej Polski.

Jakie ma Pani plany na przyszłość i pomysły na rozwój 

projektu?

Moim zamiarem jest cały czas docierać do większej liczby dzieci, 

zachęcać do uczestnictwa w treningach i promować program 

„Młodych Sportowców” na jeszcze szerszą skalę. Dzięki temu 

może w przyszłości powstaną kolejne kluby na terenie naszego 

województwa oraz całego kraju. Właśnie dostaliśmy nowy sprzęt 

od Goodwood, nowego Partnera Olimpiad Specjalnych Polska, 

więc trenujemy dalej!

To dość innowacyjny-
program zabaw, które-
go celem jest wprowa-
dzenie w świat sportu, 
zanim będą mogły 
wziąć udział w zawo-
dach Olimpiad Specjal-
nych jako pełnoprawni 
uczestnicy. Wie Pan 
– „czym skorupka za 
młodu”... Poza tym, 
prawdziwy czempion 
czasem zaczyna upra-
wiać jakąś dyscyplinę 
jeszcze zanim umie
dobrze chodzić.
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Ma 18 lat, stawał już na podium międzynarodowych zawodów w kartingu, szykuje 
się do matury. – Zarówno ja, jak i zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska kochamy 
aktywność fizyczną, zdrową rywalizację. Trenujemy, przygotowujemy się do kolej-

nych zawodów i wkładamy w to sporo serca – mówi Kacper Nadolski,  który dołączył 
właśnie do grona ambasadorów Olimpiad Specjalnych Polska.

Rozmawiał: Marcin Kasprzak, Zdjęcia: Paradox

Albo się to czuje,  
albo nie!

ak wyglądała Twoja historia z kartingiem?

Wszystko zaczęło się od wizyt na halowych 

torach kartingowych w moim rodzinnym Po-

znaniu. Z tego, co pamiętam, był to dosyć 

popularny sposób spędzania wolnego cza-

su. Ścigałem się tam z moimi kolegami i… 

coś „kliknęło”. Na tyle, że postanowiłem zrobić krok do przo-

du. Niewiele później, gdy miałem 11 lat, spróbowałem swych 

sił na odkrytym torze kartingowym. To jest to! – pomyślałem. 

Bez zastanowienia zgłosiłem się do mojego pierwszego kar-

tingowego zespołu. Doskonale pamiętam pierwszy trening. 

Nie jechałem wtedy szybciej niż 50 km/h, a wydawało mi się, 

że pędzę z prędkością światła (śmiech). Starty w profesjo-

nalnych zawodach zacząłem w 2015 roku. Dobrze mi szło, 

dlatego szybko przechodziłem do coraz wyższych kategorii 

kartingowych, notując kolejne sukcesy. Teraz ścigam się tylko  

w międzynarodowych zawodach prestiżowej kategorii KZ2.

Jesteś dziś reprezentantem kadry narodowej.

Tak, jeżdżę w jednym z najlepszych zespołów na świecie – wło-

skim Tony Kart Racing Team. Ponadto mój dziadek od strony 

mamy, Bernard, był wykładowcą Politechniki Poznańskiej, rze-

czoznawcą sądowym, biegłym sądowym w zakresie techniki sa-

mochodowej i działaczem w Polskim Związku Motorowym. Więc 

prawdopodobnie kluczowe okazały się geny (śmiech).

J Czy to popularna dyscyplina w Polsce i jakie są perspekty-

wy jej rozwoju?

Oczywiście nie jest tak popularna, jak np. piłka nożna. Na zawo-

dach kartingowych w Polsce nie spotkamy zbyt wielu kibiców, 

a liczba zawodników uprawiających ten sport też nie jest impo-

nująca. Szkoda. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że każdy zawodnik 

Formuły 1, jak choćby najlepsi obecnie kierowcy – Lewis Hamil-

ton i Max Verstappen – zaczynali swoją przygodę z motospor-

tem od kartingu. Nie inaczej było z Robertem Kubicą. Co innego 

w innych europejskich krajach, np. Włoszech. Tam kartingowe 

zawody cieszą się dużą popularnością. Ludzie mają świadomość, 

że na torze mogą zobaczyć przyszłego mistrza Formuły 1.

Co czyni ją wyjątkową i czemu warto śledzić Twoje poczy-

nania w kartingu?

Karting jest bardzo widowiskowy. Żeby się o tym przekonać, 

wystarczy zobaczyć choćby jedne zawody na żywo. Wydawać by 

się mogło, że pojazdy, którymi się ścigamy, nie rozwijają dużych 

prędkości, ale to nieprawda – jeździmy nawet 160 km/h! Dodat-

kowo mój „wózek” do „setki” rozpędza się jedynie w 3 sekundy. 

W tym sporcie szalenie ważna jest precyzja. Każdy niepożądany 

ruch kierownicą nas spowalnia – o 0,1-0,2 sekundy, co odbija się 

potem na wyniku. A zawodnicy prezentują bardzo wyrównany 

poziom. Na zawodach różnica czasów pomiędzy pierwszym  

a ostatnim kierowcą jest czasami mniejsza niż 1 sekunda!
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Jak wygląda Twój plan treningowy i tryb życia?

Żeby osiągać dobre wyniki, muszę swoje życie podporządkować 

reżimowi treningowemu. Ale nie mam z tym problemu. Trenuję co-

dziennie i różnorodnie, nie zmieniła tego nawet pandemia COVID-19. 

Biegam, boksuję, poza tym realizuję autorski program stworzony na 

moje potrzeby przez Bogumiła Głuszkowskiego, współpracującego 

m.in. z narodową kadrą kajakarek, zdobywającą olimpijskie medale. 

Pod czujnym okiem Dariusza Oszmałka realizuję ćwiczenia, które bu-

dują moją formę na torze. Oczywiście nie znaczy to, że jeżdżę tylko 

podczas zawodów. Ale treningi na torze odbywają się zazwyczaj poza 

granicami Polski. W naszym kraju obiektów, na których można tre-

nować, jest zaledwie kilka. Poza tym jestem dość zwyczajnym 18-lat-

kiem – przygotowuję się do matury, spotykam ze znajomymi, staram 

się dobrze odżywiać. I nawet nieźle mi to idzie! (śmiech).

Jaki jest Twój największy sukces, a jakie największe marze-

nie sportowe?

W 2020 roku byłem  trzecim kierowcą na świecie w katego-

rii Shifter Rok, stając na podium w finale światowym Rok Cup 

Superfinal. Wtedy dostrzegli mnie fachowcy. Bez wahania sko-

rzystałem z propozycji dołączenia do Tony Kart Racing Team, 

złożonej przez przedstawicieli słynnego włoskiego zespołu. 

Teraz, w ich barwach, rywalizuję w prestiżowej kategorii KZ2. 

Ale karting nie jest moją docelową dyscypliną sportową. Robię 

wszystko, żeby w przyszłości ścigać się w Formule 1. To jest 

moje największe marzenie. Oczywiście niemożliwy jest bez-

pośredni przeskok z kartingu do Formuły 1. Dlatego, zgodnie  

z precyzyjnie nakreślonym planem, w przyszłych latach planuję 

starty w Formule 4, 3 oraz 2.

Kiedy pierwszy raz usłyszałeś o Olimpiadach Specjalnych 

Polska?

O istnieniu organizacji wiem już od dawna. Ucząc się w gimna-

zjum, dołączyłem do grona wolontariuszy podczas regionalnych 

zawodów Olimpiad Specjalnych w Poznaniu. Zresztą nie tylko 

ja. Mój starszy brat Piotr również ma za sobą pracę wolontariac-

ką na rzecz Olimpiad Specjalnych Polska. Zachęciła nas do tego 

mama, która jest nauczycielem akademickim na poznańskiej 

Kacper Nadolski dołączył do grona Ambasadorów Olimpiad Specjalnych Polska tuż przed startem w kartingowych mistrzostwach świata.



Każdy sportowiec, niezależnie od tego, kim jest, musi 
kochać to, co robi. Jeśli trenuje z przymusu, powinien 

poważnie zastanowić się, czy warto kontynuować  
swoją karierę.
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AWF i uczy studentów jak pracować z osobami z niepełnospraw-

nościami. Widziałem też m.in. wcześniejsze odsłony kampanii 

#GrajmyRazem. Ale tak naprawdę informacji o tym, czym – tak  

w szczegółach – zajmują się Olimpiady Specjalne Polska, zaczą-

łem szukać, gdy otrzymałem propozycję pełnienia funkcji am-

basadora. Pewnego dnia zadzwonił do mnie mój manager i po-

wiedział: Kacper, nie uwierzysz, skontaktowali się ze mną ludzie 

z Olimpiad Specjalnych Polska – bardzo fajnej organizacji, która 

zajmuje się naprawdę ważnymi rzeczami. Masz szansę zrobić dla 

ludzi naprawdę coś dobrego.

Co Ty na to? „Daj spokój, mam maturę i treningi na gło-

wie”?

W żadnym wypadku. Wytłumaczył mi o co chodzi i dał aż jeden 

dzień do namysłu. Natychmiast wszedłem na stronę internetową 

Olimpiad Specjalnych Polska, przeczytałem już z innej perspek-

tywy o przyświecającej organizacji idei i wiedziałem, że nie mam 

ani jednego powodu, żeby się wahać. Oddzwoniłem do manage-

ra i powiedziałem mu krótko i na temat: z wielką przyjemnością 

wchodzę w to!

Co wyjątkowego dostrzegłeś w idei Olimpiad Specjalnych 

Polska?

Akceptację drugiego człowieka, bez oceniania, porównywania. 

Lubienie go i szanowanie takim, jakim jest. Od dziecka uczyli 

mnie tego rodzice. A co bardziej zbliża do siebie ludzi niż sport? 

Zarówno ja, jak i zawodnicy Olimpiad Specjalnych kochamy ak-

tywność fizyczną, lubimy zdrową rywalizację, trenujemy, przy-

gotowujemy się do kolejnych zawodów. I wkładamy w to sporo 

serca.

Co Ci zaimponowało w zawodnikach?

Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, jest pasja, jaką mają 

do sportu. Od razu można było to wyczuć podczas rozmowy. 

Skoro coś lubisz robić, od razu pojawia się na twarzy uśmiech.  

I ja uśmiechy ciągle u zawodników Olimpiad Specjalnych Polska 

widzę! To znaczy, że praca jaką wykonują, ich uszczęśliwia. Pra-

ca fizyczna, a nie przykry obowiązek, który trzeba „odbębnić”.  

To niezwykle istotna różnica.

Czego mogliby nauczyć się od nich w pełni sprawni spor-

towcy?

Każdy sportowiec, niezależnie od tego, kim jest, musi kochać to, 

co robi. Jeśli trenuje z przymusu, powinien poważnie zastano-

wić się, czy warto kontynuować swoją karierę. Jasne, każdemu 

z nas jest czasami ciężko, ma ochotę rzucić wszystko i zająć się 

czymś innym, ale takie myśli nie mogą pojawiać się za często, bo 

zaczynamy tracić radość z uprawiania sportu. Fajne jest to, że ja 

tę radochę u zawodników Olimpiad Specjalnych ciągle widzę.  

I wytrwałość.

Jakie zobowiązania wiążą się z rolą ambasadora Olimpiad 

Specjalnych Polska?

Nie nazwałbym tego nawet zobowiązaniem, to czysta przy-

jemność! A ta czysta przyjemność to promowanie zawodników 

Olimpiad Specjalnych Polska, m.in. w codziennych kontaktach 

z moimi rówieśnikami oraz w mediach społecznościowych, ki-

bicowanie im i spotkania, podczas których motywuję ich do 

osiągania coraz lepszych wyników sportowych. Chcę promować 

zdrowy styl życia i codzienną aktywność fizyczną wśród zawod-

ników Olimpiad Specjalnych Polska. To jedna kwestia. A druga, 

nie mniej ważna, wiąże się z pokazywaniem społeczeństwu tego, 

że każdy z zawodników ma pozasportowe umiejętności i talent, 

którymi może się dzielić.

W jaki sposób zachęciłbyś inne znane osoby ze świata 

sportu i kultury, by przyłączyły się do ruchu Olimpiad 

Specjalnych Polska?

Do pełnienia tak zaszczytnej funkcji nie ma co w ogóle nama-

wiać. Albo się to czuje, albo nie. Ja czuję. I to bardzo!



Ramię w ramię
Idealnie zunifikowana drużyna jest wtedy, gdy oglądając mecz kibic nie ma pojęcia, który 

jej zawodnik jest z niepełnosprawnością intelektualną, a który nie.
Tekst: Marcin Kasprzak

P o jednym z turniejów ogólnopolskich zaproszono 

nas na benefis „Bawmy się razem”. Zadzwonił pra-

cownik starostwa i zapytał, czy moglibyśmy zagrać 

mecz pokazowy z drużyną z lokalnej szkoły śred-

niej. W nagrodę dostaniemy komplet strojów koszykarskich. Dla 

nas super – pogramy z licealistami i jeszcze wpadną nam nowe 

stroje. Zanim zaczęliśmy grać, poszedłem na trybuny i popro-

siłem trzech panów z zarządu województwa, by wytypowali 

zawodników z mojej drużyny, których uznają za niepełnospraw-

nych intelektualnie – wspomina Dariusz Chilicki, trener drużyn 

zunifikowanych w woj. wielkopolskim. Żaden nie wskazał po-

prawnie. A chłopcy Chilickiego dokopali licealistom. Ku uciesze 

publiczności.

Sporty zunifikowane to oficjalny program Olimpiad Specjal-

nych, który trafił do Polski, podobnie jak wiele innych progra-

mów, ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie już w latach 80. 

stworzyli pierwszą drużynę składającą się zarówno z zawodni-

ków z niepełnosprawnością intelektualną, jak i w normie inte-

lektualnej. Do Polski sporty zunifikowane dotarły pod koniec lat 

90. Drużyny składają się z zawodników – czyli osób z niepełno-

sprawnością i tzw. „partnerów”, czyli osób w normie intelektual-

nej. Dariusz Chilicki prowadzi drużyny zunifikowane od samego 
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początku, czyli już około dwadzieścia lat, a pierwszych zawod-

ników wystawił do Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Olim-

piad Specjalnych w Olsztynie w 2003 roku. Były trzy drużyny: 

Bydgoszcz, Grudziądz i jego reprezentacja z Poznania. Od tego 

czasu wiele się zmieniło, sport drużyn zunifikowanych doskonalił 

się i zmieniał.

Na początku wprowadzono prewencyjnie pewne ogranicze-

nia, jak na przykład ilości trafionych rzutów do kosza przez part-

nerów. Partnerzy musieli też ograniczać swoją 

aktywność do rozgrywania piłek i prowadzenia 

jakiejś taktyki z wyłączeniem akcji rzutowych. Ale 

na pewnym etapie rozwoju uznano, że to nisz-

czy ducha sportowego drużyny i jest sztucznym 

utrudnieniem. Tymczasem chodzi właśnie o to, 

by wszyscy członkowie drużyny zunifikowanej 

prezentowali mniej więcej równe umiejętności,  

a także podobny poziom gry i wiedzy o przepi-

sach. Ideałem jest, gdy ktoś oglądając taką dru-

żynę z boku nie jest w stanie rozróżnić, kto jest 

z niepełnosprawnością, a kto jest partnerem. 

Metoda? – Nie ma złotego środka na stworzenie 

idealnej drużyny, która spełni nasze oczekiwania 

i założenia. Do każdej dyscypliny powinniśmy 

mieć zupełnie inne podejście, bo i każda dyscy-

plina rządzi się swoimi prawami. Najistotniejsze 

jest to, by zadbać o dobrą atmosferę – mówi 

Marek Muszyński, trener drużyny zunifikowanej 

w Głogówku.

LATA PRACY

Mówi się, że zawodnicy powinni trenować ze 

sobą 12 tygodni przed turniejem, by tworzyć 

zgrany team. Dariusz Chilicki twierdzi, że to zde-

cydowanie za krótko. – Drużynę idealnie zunifi-

kowaną buduje się latami. Patrzyłem, jak robią to 

Amerykanie: zaczynają od modelu rekreacyjnego, gdzie o nic nie 

grają, nie rywalizują, tylko przychodzą i uczą się od najmłodszych 

lat technik użytkowej. Z biegiem czasu przechodzą do modelu 

zaawansowanego zawodnika, a następnie rozwoju zawodnika 

sportów zunifikowanych, gdzie mamy już klasyczną rywalizację. 

Nie da się przejść tych trzech etapów w trzy miesiące – dodaje.

Proporcje drużyny zunifikowanej w koszykówce to na 

przykład 4 partnerów i 4 zawodników z niepełnosprawnością  

(na parkiet wychodzi 2 partnerów i 3 zawodników). W dużych 

turniejach mamy z kolei drużynę złożoną z 6 zawodników z nie-

pełnosprawnością i 4 partnerów. Przy czym zaleca się dobieranie 

grup zbliżonych wiekiem. Przez kolejne treningi i kolejne tygo-

dnie bycia razem rozwijają umiejętności techniczne bardzo po-

dobne do siebie. Stanowią jedność i są kolegami na boisku, ale 

też po meczu. Nie ma podziału w autokarze jadącym na zawody 

na jednych i drugich – jest równość. I to jest właśnie przykład 

przeniesienia idei z boiska do życia towarzyskiego – podwójny 

sukces programu.

Tę szlachetną ideę łatwo czasem jednak rozwalić i zdemoty-

wować zawodników. Bo jeśli ktoś ma w zespole 4 zawodników 

klubowych i partnerów, którzy są zawodowymi graczami – na-

wet nie z pierwszych, ale drugich składów – to wówczas szanse 

takiego zespołu są znacznie wyższe. Nie ma między członkami 

drużyny chemii, nie ma więzi. Dochodzi jeszcze udawanie niższe-

go poziomu przez de facto zawodowców, ale gubi się w między-

czasie główną ideę. I nie chodzi tu o umiejętność radzenia sobie 

z przegraną, ale o podcinanie skrzydeł. – Z przegraną akurat uczą 

się oswajać i to jest pożyteczna nauka. Jak w szatni są łzy złości 

Nie ma złotego środka na stworzenie idealnej
drużyny, która spełni nasze oczekiwania  

i założenia. Do każdej dyscypliny powinniśmy 
mieć zupełnie inne podejście, bo i każda 
dyscyplina rządzi się swoimi prawami. 

Najistotniejsze jestto, by zadbać o dobrą 
atmosferę

Trener w sportach zunifikowanych to najważniejszy komponent drużyny.
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i rezygnacja, to zawsze im mówi: taki jest sport, panowie! Zapa-

miętajcie smak tych łez i zapamiętajcie ten dzień. Kiedyś przez 

was może inne drużyny będą płakały, jak wy będziecie wygry-

wać. Im więcej łez po pierwszych potyczkach, tym wyższe osią-

gamy później cele, zobaczycie! – mówi Chilicki.

INNE – ALE RÓWNE – ROLE

Równość jest podstawą także w innym zakresie – na boisku nie 

ma mowy o wywyższaniu się. Owszem, zawodnik czasem wolniej 

przyswoi coś niż partner, ale zawsze zwracamy uwagę, by zacie-

śniać współpracę koleżeńską i sobie pomagać. Źle widziana jest 

dominująca rola partnera, nie powinien przejmować roli trenera. 

W literaturze pada wprawdzie słowo „mentor”, ale nie oddaje 

istoty sprawy – na boisku wszyscy powinni być równi. I choć każ-

dy ma swoją rolę, to na pewno nie ma roli zwierzchniej partnera 

nad zawodnikiem. W drużynach składających się z zawodników 

zbliżonych rocznikowo wszyscy zaczynają od zera. Dlatego raczej 

trudno, żeby zawodnik po dwóch latach był gotowy być mento-

rem dla swojego rówieśnika.

Są oczywiście sytuacje, gdy to zawodnik z niepełnosprawno-

ścią intelektualną pełni rolę dominującą na boisku i jest gwiazdą 

drużyny. To są szczególnie pozytywne momenty. – Mam takie-

go Przemka. 185 cm wzrostu, typ sportowca, czyli łapie w mig 

każdą dyscyplinę. Przez prawie 15 lat trenował piłkę nożną, ale 

jak mu się posypała drużyna, to przyszedł do mnie na kosza, bo 

lubi gry zespołowe. Szybko się odnalazł. Jest doskonały tech-

nicznie, ma świetną kondycję, potrafi wykonać dwutakt z lewej 

i prawej nogi, rzuty z haka, ma rewelacyjną celność – potrafi na 

treningu rzucić nawet osiem „trójek”. Imponuje współzawodni-

kom i naprawdę nikogo nie obchodzi, że ma niepełnosprawność  

w stopniu znacznym – mówi Grzegorz Jędrkiewicz, trener ze 

szkoły specjalnej w Bydgoszczy.

- Zdarza się nawet, że gramy na otwartych turniejach, zma-

gając się z drużynami bez osób z niepełnosprawnością. Bywa, że 

wygrywamy, a trenerzy innych drużyn są zaskoczeni, że jeste-

śmy drużyną zunifikowaną. To wielki sukces, choć zawsze sobie 

mówię – Panie, ten chłopak trenuje kosza od kilku lat, co w tym 

dziwnego, że jest taki świetny? – pyta retorycznie Chilicki.

NABORY

Wśród partnerów nie ma za dużo znajomych i rodzeństwa za-

wodników. Najczęściej, szczególnie w mniejszych miastach, ktoś 

po prostu chce sobie wieczorami pograć w kosza, a akurat halę 

wynajmują Olimpiady Specjalne Polska. To dobre okoliczności.  

A to, z kim będzie grał taki śmiałek, jest drugorzędne. Ważne jest 

jedynie, by partnerzy mieli odpowiednią wrażliwość i nastawie-

nie. Muszą mieć w sobie pierwiastek pomocowy.

Często również nabór działa na zasadzie poczty pantoflowej. 

– Nasza szkoła sąsiaduje z ogólniakiem, więc rzuciłem tamtej-

szym wuefistom hasło: powiedzcie swoim chłopakom, że chcę 

stworzyć drużynę zunifikowaną. Na początku niektórzy ucznio-

wie mieli może obawy – „że co, z nimi będziemy grać?”. Ale jak 

zobaczyli, jaki moi zawodnicy prezentują poziom, to zdali sobie 

sprawę, że w koszykówce nie ma między nimi przecież żadnych 

różnic. Dziś spędzają ze sobą czas także poza boiskiem. Są kum-

plami – mówi Grzegorz Jędrkiewicz z bydgoskiego Okola.

– W mojej pracy z osobami z niepełnosprawnością intelek-

tualną i w normie intelektualnej nie spotkałem jeszcze takiej 

osoby, którą musiałbym jakoś bardzo przekonywać czy zachę-

cać do wspólnej integracji przez sport – mówi Marek Muszyński. 

Na pewno istotna jest rola trenera, który w odpowiedni sposób 

przedstawi zalety takiej współpracy i przekaże podstawowe 

informacje na temat sportów zunifikowanych, a także pokaże 

zawodnikowi, jaką rolę będzie pełnił w drużynie. Chętnych do 

uprawiania sportów zunifikowanych będzie wówczas więcej.

Przychodzi jednak również taki moment, gdy ktoś musi się  

z drużyną rozstać. – Jedziemy teraz do Florencji na zawody euro-

pejskie i dla części moich zawodników będzie to ostatni turniej. 

Panowie po 30. roku życia po prostu zaczynają na poważnie ży-

cie zawodowe. Ostatnio z sześciu moich starszych zawodników 

trzech już trafiło na otwarty rynek pracy i nie korzysta z pomocy 

społecznej. Byli zunifikowani na boisku, teraz są zunifikowani  

w społeczeństwie – mówi z dumą w głosie Chilicki. I o to właśnie 

w tym programie chodzi.

Wspólne sesje treningowe kilku drużyn zunifikowanych pokazują czym 
jest inkluzja i akceptacja.



Warszawski hotel Marriott przygotował dla swoich 
klientów nowoczesne przestrzenie konferencyjne wy-

posażone w światowej klasy technologie AV, między innymi 
urządzenie Crestron Mercury – to jedno z wielu rozwiązań 
komunikacyjnych.

Położony w sercu Warszawy hotel Marriott stał się na prze-
łomie lat 80 i 90. poprzedniego wieku łącznikiem Polski 
z zachodnim światem. Dziś jest jednym z pierwszych hoteli, 
który zapewnia system do przeprowadzenia wideokonfe-
rencji na najwyższym poziomie. Stylowe sale konferencyj-
ne wyposażone są w aparaturę Crestron Mercury X połą-
czoną z kamerą 4K, która obsługuje systemy Teams, Skype, 
ZOOM i wiele innych. Dodatkowo, sale posiadają  przyłą-
cze stołowe, umożliwiające przewodową dystrybucję sy-
gnału (USB-C, HDMI, VGA, AUX) oraz bezprzewodową 
prezentację. W czasach gdy  firmy coraz częściej decydują 
się wideokonferencje, hotel przygotował 8 kameralnych sal, 
w których znajduje się indywidualnie sterowana klimatyza-
cja, 75-calowe ekrany Ultra HD oraz podwieszane laserowe 
projektory o jasności 5000 lumenów.

System, będący wsparciem dla aplikacji typu Zoom czy  
Teams, sprawia, że nawet 40 osób może ze sobą dyskutować 
i doskonale się słyszeć, zachowując przy tym bardzo wysoką 
jakość dźwięku.  Kamery w salach konferencyjnych, podob-
nie jak kierunkowe mikrofony, reagują na ruch, podążając 

za przemieszczającymi się prelegentami. Jednocześnie klien-
ci hotelu Marriott mają zapewnione pełne bezpieczeństwo, 
ponieważ urządzenia w salach konferencyjnych nie przecho-
wują żadnych prezentowanych danych. 

Urządzenie Crestron Mercury, kamera 4 K Huddly, mikro-
fony, głośniki, bezprzewodowa transmisja Full HD (60 kla-
tek na sekundę) to gwarancja przeprowadzenia konferencji 
na najwyższym technologicznym poziomie. Obsługa hotelu 
nie zapomina o tych, którzy na spotkaniu będą obecni sta-
cjonarnie i zapewnia zdrowe przekąski podczas przerw ka-
wowych. Nowe menu w oparciu o trendy w cateringach kon-
ferencyjnych przygotował szef kuchni hotelu Paweł Kałuski. 

Przestrzeń zaprojektowana została przez Opalinski Design 
House. Elegancka i dopracowana z detalami by zadowolić 
nawet najbardziej wymagających klientów i stworzyć dla 
nich poczucie komfortu. 

W odpowiedzi na obecną sytuację, oprócz dostosowania się 
do najnowszych trendów technologicznych, hotel przywią-
zuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa gości oraz pra-
cowników. W przypadku organizacji konferencji hotel działa 
zgodnie z wytycznymi i proponuje klientom optymalne roz-
wiązania, dzięki którym, spotkanie przebiegnie w przyjem-
nej atmosferze i będzie zgodne z procedurami sanitarnymi, 
tak, aby wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Hotel Marriott w Warszawie położony jest w samym centrum stolicy. Hotel dysponuje 523 odrestaurowanymi pokojami gościnnymi. Jest 
wśród nich 95 luksusowych, stylowo urządzonych apartamentów. Na terenie obiektu znajdują się dwie kondygnacje Executive, lokale 
gastronomiczne oraz mieszczący się na 40. piętrze Panorama Sky Bar, a także podziemny parking. W hotelu odbywają się konferencje 
i inne oficjalne spotkania. Na powierzchni przekraczającej 1500 m² znajduje się 18 kompleksowo wyposażonych sal konferencyjnych 
i wystawienniczych.

Nowe, kameralne przestrzenie konferencyjne, wyposażone w najnowsze  
i najskuteczniejsze światowe technologie w hotelu Marriott w Warszawie.

O hotelu Marriott w Warszawie

Więcej informacji: www.warsawmarriott.pl
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#GrajmyRazem

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Przekaż 1% podatku dochodowego PIT  

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nr KRS 0000190280 2022

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 1 2
        

40 3 4 5 6 7 8 9

41 10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24 25 26 27 28 29 30

44 31 1 2 3 4 SOBOTA NIEDZIELA

Październik
Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

        

35 29 30 31 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30 1 2

Wrzesień

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
        

26 27 28 29 30 1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

Lipiec

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
        

22 30 31 1 2 3 4 5

23 6 7 8 9 10 11 12

24 13 14 15 16 17 18 19

25 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 1 2 3

Czerwiec

Boże  
Ciało

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
        

9 28 1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31 1 2 3

Marzec

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
        

5 31 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 13

7 14 15 16 17 18 19 20

8 21 22 23 24 25 26 27

9 28 1 2 3 4 5 6

Luty
Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Nowy 
Rok 1 2

        

1 3 4 5 6 7 8 9

2 10 11 12 13 14 15 16

3 17 18 19 20 21 22 23

4 24 25 26 27 28 29 30

5 31 1 2 3 4 SOBOTA NIEDZIELA

Styczeń

Trzech 
Króli

Tydz PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 1
        

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

22 30 31 1 2 3 4 NIEDZIELA

Maj
Święto 

Pracy

Święto 
Konstytucji 

3-go Maja

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
        

31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31 1 2 3 4

Sierpień

Wniebowzięcie
N. M. P

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
        

48 28 29 30 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 25

52 26 27 28 29 30 31
Nowy 

Rok 1

Grudzień

Boże 
Narodzenie 

– Drugi 
Dzień Świąt

Boże 
Narodzenie 

– Pierwszy 
Dzień Świąt

Wigilia 
Bożego 

Narodzenia

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
        

44 31 1 2 3 4 5 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25 26 27

48 28 29 30 1 2 3 4

Listopad

Wszystkich 
Świętych

Narodowe 
Święto 

Niepodległości

Tydz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
        

13 28 29 30 31 1 2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14 15 16 17

16 18 19 20 21 22 23 24

17 25 26 27 28 29 30 1

Kwiecień

Poniedziałek 
Wielkanocny

Wielkanoc

Święto  
Pracy
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#GrajmyRazem

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Przekaż 1% podatku dochodowego PIT  

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
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