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Jesteśmy na etapie przygotowań Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych do Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Kazań 2022 oraz organizacji zawodów, które mają być podstawą do wylosowania Reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska
na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Berlin 2023.
W Polsce szykujemy się do Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych 2022.
Dlatego bardzo cieszymy się z powrotu na treningi, obozy
i zawody w maju br. Będziemy kontynuować nasze rozmowy z de-

Drodzy czytelnicy,

cydentami by przy ewentualnych kolejnych falach pandemii, nasi

Działalność w czasach pandemii organizacji sportowych, związków

Na pewno, jak do tej pory, będziemy realizować nasze zadania prze-

sportowych oraz nasza nie jest łatwa. Prawdopodobnie w każdym

strzegając zasad reżimu sanitarnego. I promujemy wśród naszych

obszarze życia pandemia nas ogranicza i stawia nowe zadania.

zawodników i trenerów program szczepień bo WARTO.

zawodnicy mogli dalej trenować by przygotować się do zawodów.

To dla każdego z nas ogromne wyzwanie i dbanie o bezpieczeństwo,

Dziękuję Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Nie-

w naszym przypadku zawodników i trenerów oraz kibiców. Od mar-

pełnosprawnych i Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego

ca 2020 roku staramy się ze zrozumieniem i szacunkiem podchodzić

i Sportu za możliwość rozliczenia projektów 2020, co było wyzwa-

do rozporządzeń, które regulują działania sportowe w czasach pan-

niem w czasach pandemii, oraz za otrzymanie pozytywnych ocen

demii. Realizowaliśmy zadania stosując się do wytycznych i prze-

nowych wniosków i dofinansowań na kolejne projekty i zadania.

strzegając reżimu sanitarnego. To bardzo ważne by po roku często

Bardzo ważne jest dla nas to, że nasi sponsorzy i partnerzy są z nami

izolacji, ograniczania aktywności fizycznej zawodnicy mieli możli-

– dziękuję sponsorowi generalnemu Tauron Polska SA, sponsoro-

wość powrotu na treningi, obozy, areny sportowe.

wi głównemu Huawei Polska, partnerom: Kerry, Procter&Gamble,

Jako stowarzyszenie sportowe od ponad 35 lat działamy

Marriott Hotel, Champions Bar i nowemu partnerowi marce Oshee,

w Polsce, mając jako sportowy międzynarodowy ruch uznanie MKOL

dzięki której na zawody trafiło prawie 50 000 butelek napojów. Poza

i będąc członkiem PKOL. Jesteśmy jednym z trzech filarów ruchu

tym są z nami samorządy lokalne, sponsorzy regionalni co daje na-

olimpijskiego i z dumą nasi zawodnicy reprezentują Olimpiady Spe-

dzieję na kolejne miesiące działalności. Bardzo wszystkim dziękuję,

cjalne Polska na arenach międzynarodowych. Robimy wszystko by

że w tak trudnych czasach nie zostawiliście nas tylko wspieracie

nasi zawodnicy czuli się pełnoprawnymi sportowcami zapewniając:

i motywujecie do działań.

1. treningi na profesjonalnych obiektach sportowych, z użyciem

W tym numerze Magazynu wszystkie artykuły są warte uwagi.

profesjonalnego sprzętu sportowego i pod okiem ekspertów

Świetne wspomnienia dr. Mariusza Damentki, założyciela Olimpiad

tj. wykwalifikowany sztab trenerów i instruktorów.

Specjalnych w Polsce, historia pewnej przyjaźni, która trwa i się roz-

2. Nasze zawody są na wysokim poziomie organizacyjnym, logistycznym i socjalnym.
3. Obozy pozwalają na rozwój umiejętności sportowych oraz społecznych.
4. Programy tj. Młodzi Sportowcy, Sporty Zunifikowane, #BądźFIT,
Zdrowa Społeczność czy MATP dają szansę każdemu na akceptację, inkluzję, rozwój sportowy.
5. Kampania #GrajmyRazem przybliża społeczeństwu umiejętności
i talenty zawodników oraz obala stereotypy i walczy z uprzedzeniami.

wija. Pokazujemy zimową odsłonę kampanii #GrajmyRazem, która
już w sierpniu ma kolejną odsłonę. A na koniec kilka słów jak dołączyć
do Olimpiad Specjalnych Polska jako zawodnik czy trener.
Życzę Wszystkim interesującej lektury i radości z lata. Do zobaczenia na arenach sportowych już we wrześniu.

#GrajmyRazem zawody

Wróciliśmy
do gry!
Po długim czasie zaostrzonych obostrzeń w czasach pandemii,
wróciliśmy na treningi i areny sportowe. To wspaniałe chwile dla
zawodników i trenerów, ale również organizatorów i wolontariuszy. Wszyscy czekaliśmy i tęskniliśmy. #GrajmyRazem ma moc!
Zdjęcia: Adam Nurkiewicz
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Wożąc Panią
Kennedy

W Polsce zawsze mieliśmy wsparcie – zmieniały się ministerstwa – raz edukacji, potem
sportu i turystyki czy zdrowia – ale zawsze byliśmy ważnym partnerem do rozmów.

Wspomnienia dr. Mariusza Damentko,
współzałożyciela Olimpiad Specjalnych
Polska, Dyrektora na Europę Centralną
oraz Dyrektora Sportowego na Europę
w latach 1994-2021

klimacie. Starodawna taśma profesora Haydena nie zdała egzaminu

tę przepiękną imprezę, która wręcz ściskała za serce. Zobaczyłem

– film się zacinał, dźwięk był fatalny, po kwadransie rodzice mieli już

2 tysiące osób z Zespołem Downa, wolontariuszy w kolorowych t-shi-

dość. Profesor już bez filmu pokrótce opowiedział o co chodzi z tymi

rtach, roześmianą publiczność z królową Fabiolą na czele, medale,

całymi Olimpiadami Specjalnymi. Ja to przetłumaczyłem i tyle, roze-

łzy wzruszenia.

szliśmy się do domów. Wtedy pierwszy raz usłyszałem o takim ruchu,
jak Olimpiady Specjalne, nie wiedząc jeszcze, jak wielką odegrają rolę

Czuliście się jak ubodzy krewni z szarej i smutnej Europy

w moim życiu.

Wschodniej?
Wie pan, dziś się płaci 100 zł, wsiada w tanie linie i za dwie godziny

Co się zadziało później?

ląduje w Brukseli. A wtedy to była wyprawa! W drodze powrotnej,

W Hamburgu w 1985 roku odbywała się międzynarodowa konfe-

oczywiście autokarem, musieliśmy przekroczyć przecież 3 grani-

rencja, na której prezentowano różne osiągnięcia w pracy z osoba-

ce: tą między Belgią a RFN, potem do NRD, no i wreszcie polską,

mi niepełnosprawnymi. Z Polski pojechał na nią dr Jerzy Tyczyński,

wszystkie świetnie strzeżone. W czasie zbierania paszportów na tej

prywatnie ojciec chłopca z niepełnosprawnością intelektualną, żywo

pierwszej, w samym środku gorącej, czerwcowej nocy postanowiłem

zainteresowany tematem. Dotarł do niego Belg Bernard Jurdant,

czmychnąć do przygranicznego sklepu, żeby pozbyć się lokalnej wa-

ówczesny dyrektor OS na Europę, który miał pewien sentyment do

luty. Kiedy wyszedłem ze sklepiku po zaledwie 10 minutach, zrobi-

Polski i chciał, żebyśmy zostali pierwszym oficjalnym członkiem tej or-

łem wielkie oczy, bo nasz autobus już odjechał! Beze mnie! Zostałem

ganizacji z krajów „demoludów”. Przyleciał do Polski – w Tarnowskich

w szortach, klapkach, do tego bez paszportu i pieniędzy, tylko z jaki-

takim jak Olimpiady Specjalne?

Górach odbyło się szkolenie dla nauczycieli. W drodze z Katowic do

miś magnesami na lodówkę i innymi pamiątkami w ręce. Próbowa-

W połowie lat 80. Byłem wtedy wykładowcą na

Warszawy, w przedziale pociągu, podpisywaliśmy pierwsze papiery

łem z determinacją namawiać odprawiających się kierowców, żeby

AWF-ie, uczyłem „wychowania fizycznego w szko-

akredytacyjne, które też tłumaczyłem, więc można powiedzieć, że

mnie zabrali i gonili mój autobus.

łach specjalnych”. Znałem całkiem dobrze angielski, a szczególnie

na początku byłem w Olimpiadach Specjalnych głównie tłumaczem

terminologię specjalistyczną. Zadzwonił telefon – do szkoły specjal-

(śmiech).

Na pewno to ja więcej w swoim życiu
zawdzięczam Olimpiadom, niż one mi –
żartuje Mariusz Damentko, który sprowadził
Olimpiady Specjalne do Polski.

K

Tekst: Marcin Kasprzak
iedy pierwszy raz w życiu usłyszał Pan o czymś

Euenice Kennedy Shriver, Małgorzata Strzałkowska, dr Mariusz
Damentko i wolontariuszka pani Teresa na Światowych Igrzyskach
w Minneapolis w 1991 roku

I nikt nie chciał złapać jakiegoś dziwaka w środku nocy w samych klapkach?! Dziwne!

nej na Elektoralnej w Warszawie ma przyjechać niejaki profesor Frank
Hayden z Toronto. Jest on dyrektorem rozwoju międzynarodowego

Ile było wówczas krajów europejskich zrzeszonych w Europie?

Fakt, większość patrzyła na mnie jak na świra, ale trafił się jeden nie-

Olimpiad Specjalnych, prawą ręką Eunice Kennedy Shriver, siostry

Jeszcze nie tak dużo. Niedługo potem zaproszono nas do Brukseli

miecki hipis w podrasowanym Fordzie Mustangu. Powiedział: „panie,

„tego” Kennedy’ego. Chce pokazać rodzicom film o sporcie wśród

na belgijskie igrzyska narodowe i byli tam z nami też po raz pierwszy

jak nie dogonimy autokaru przed Kolonią, to nic z tego”. Na szczęście

dzieci upośledzonych umysłowo – celowo używam tego określenia,

Włosi, Portugalczycy czy Cypryjczycy, ale też przedstawiciele z całego

nogę miał ciężką, cisnął na tej „autobahnie” tak, że czułem tylko za-

żeby osadzić Państwa w realiach epoki. Nikt wówczas przecież nie

świata, choćby z Kostaryki, co akurat utkwiło mi w pamięci.

pach palonej gumy. Właściwie pod samą Kolonią, a było to ledwie
80 km od granicy, wyłonił się na stacji benzynowej „mój” autobus.

mówił o „niepełnosprawności intelektualnej” i „osobach z niepełnosprawnością”. Zapytano mnie, czy nie zechciałbym tłumaczyć tego

Bo… lubi pan dania z fasoli?

W środku wszyscy oprócz kierowcy spali. Tylko jeden członek ekipy,

spotkania. Zgodziłem się.

Też, ale raczej dlatego, że przedstawiciel tamtejszej delegacji na

Paweł z Zespołem Downa, czuwał jakby na mnie czekał. „Ja mówi-

wieść o tym, że jestem z Polski postanowił powitać mnie pewnym

łem, panie Mariuszku, że pana nie ma, ja mówiłem, ja mówiłem, ale

Spotkanie okazało się sukcesem?

mało parlamentarnym słowem na „k”. Okazało się, że jest absolwen-

oni nie słuchali” – powtarzał.

Wręcz przeciwnie! Było kompletną klapą! Profesor Hayden – zresztą

tem poznańskiego AWF-u, świetnie poznał polską „gwarę” studenc-

wybitna postać, ponieważ to on wymyślił ideę zrównywania szans,

ką. Javier został zresztą później pierwszym dyrektorem Olimpiad

Miał pan po tej przygodzie uraz do autokarów, magnesów na

czyli „grupowania” zawodników pod kątem ich zdolności – przywiózł

w tym kraju i moim superkolegą.

lodówkę czy do Olimpiad Specjalnych?

Co robiliście w Brukseli?

w to zaangażować na całego, że to będzie przygoda mojego życia.

Mieliśmy serię szkoleń i warsztatów. Dla nas przede wszystkim

Planowaliśmy jechać na światowe igrzyska w South Bend w Indianie,

ważne było to, że nasi sportowcy mogli oficjalnie wziąć udział jako

ale żeby wziąć w nich udział, trzeba było przeprowadzić narodowe

pierwszy kraj z tych socjalistycznych. W Belgii zobaczyłem na żywo

kwalifikacje. Podziałało to na nas mobilizująco. Zorganizowaliśmy

Wręcz przeciwnie! Po tej wyprawie postanowiłem, że muszę się

do wyświetlenia film na wielkich szpulach do projektorów. Było to
nagranie z igrzysk w Baton Rouge w Luizjanie, z całą otoczką, ceremonią medalową w amerykańskim stylu. W Polsce bywały wówczas
jakieś pomniejsze zawody dla dzieci z niepełnosprawnościami w formie festynów, najczęściej z okazji dnia dziecka, ale w zupełnie innym

dr Mariusz Damentko w towarzystwie ekipy lekkoatletów z trenerem
Andrzejem Michalikiem w South Bend w 1987 roku. Gobelin został
wręczony zaraz potem Eunice i Sargentowi Shriverom.
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letnie igrzyska narodowe na AWF

wym Targu i Zakopanem, impreza

mimo to, umówmy się, nie był to transport godny siostry prezyden-

lefonów, i Internetu, ale też o komunikacji lotniczej. Pamiętam jak

w Warszawie, podczas których Irena

w Reno w Newadzie i Squaw Val-

ta największej potęgi świata! Mało tego! Gdy tylko ruszaliśmy nad

z profesorem Frankiem Haydenem, którego wystąpienie tłumaczy-

Szewińska zapalała znicz. Możemy

ley. Potem kolejne imprezy letnie

Warszawą rozszalała się ulewa. Woda lała się po szybach, wycieraczki

łem w 1985 roku, mieliśmy jechać do Tallina, żeby tam się spotkać

to uznać za symboliczny początek

– m.in. w Warszawie w 1989 roku,

prawie nie działały. Pan Tyczyński miał słabawy wzrok, zamiast anteny

z działaczami z Litwy, Łotwy i Estonii. Jest rok 1990, kraje te są jeszcze

całego ruchu w naszym kraju na-

ale tym razem już nie w hali, ale na

miał też drut przymocowany do radia. Modliłem się, żeby ta droga

częścią upadającego Związku Radzieckiego, zima, że ho ho. Lotów

maszczony przez królową polskiego

stadionie. Były przełomowe – za-

dobiegła końca – i choć to ledwie kilka kilometrów, wydawała mi się

przez Moskwę nie chciał, a że to Kanadyjczyk z dziada pradziada, to

sportu.

prosiliśmy również uczestników

wiecznością.

lubił, szczególnie po Europie, jeździć koleją. Przyleciał z Paryża na

z krajów „demoludów”: CzechoJak poszło na igrzyskach w India-

Sargent Shriver wręcza statuetkę dla Olimpiad
Specialnych Polska- najlepszego Programu
Special Olympics w Europie Centralne
i Wschodniej w 1994 roku.

Okęcie, pojechaliśmy na Dworzec Centralny na wieczorny pociąg.

słowację, Węgry, Rumunię, Kraje

Co na to Pani Kennedy?

– O której będziemy? – zapytał, a ja mu na to, że o 7 rano. – O, to

Bałtyckie, a nawet NRD. Po tym

Jak to co? To dyplomatka pierwszej wody, ale jakoś dziwnym tra-

jeszcze w porządku, nie aż tak długo – odpowiedział i zrobił wielkie

wydarzeniu w każdym z tych krajów

fem nigdy później nie odmawiała już jazdy taksówkami w Europie

oczy, gdy mu uświadomiłem, że o 7 rano, ale za dwa dni. I mało tego

bowa – 4 pływaków i 4 lekkoatle-

ruszyły lokalne biura Olimpiad Spe-

(śmiech). Mimo wszystko myślę, że pobyt u nas dobrze wspomina-

– wysiadamy w Leningradzie, a stamtąd jeszcze czekanie i kolejny

tów, 2 trenerów i ja jako kierownik.

cjalnych. Wszyscy którzy byli u nas,

ła – w Łazienkach dostała od dzieci Order Uśmiechu, oklaskiwała ją

pociąg do Estonii.

zostali ich dyrektorami. Do Polski

z pierwszego rzędu wierchuszka „Solidarności”. Lubili nas, bo roz-

przyleciała Eunice Kennedy Shiver,

kręciliśmy Olimpiady Sportowe w tej części Europy. Na igrzyskach

Czy udał się z podkulonym ogonem na lotnisko?

która bardzo nam gratulowała,

w Minneapolis dwa lata później te byłe kraje komunistyczne się na

Nie, wsiadł odważnie do pociągu, ale uznał, że zaczniemy podróż

że ruszyliśmy pełną parą w Polsce,

nas wzorowały. Byliśmy wtedy na fali – mówili „to ci, co skruszyli mur

w wagonie restauracyjnym. Był tylko jeden problem – w tym pocią-

w dodatku przecierając szlaki na-

dla całej Europy”.

gu nie było takiego wagonu. Z panem Tyczyńskim mieliśmy kiełbasę,

nie?
Została wytypowana ekipa 8-oso-

Było to wielkie wydarzenie dla nas,
ale też dla Amerykanów – bo przełamano żelazną kurtyną również
w tej dziedzinie. Czułem dumę, móc
patrząc, jak komunistyczny kraj maszeruje ze swoją flagą na stadionie

Czułem dumę, móc patrząc, jak
komunistyczny kraj maszeruje
ze swoją flagą na stadionie
Uniwersytetu Notre Dame w
ceremonii otwarcia.

szym sąsiadom.

żołnierski chleb i wódkę. Od pani co dorzucała węgiel łopatą do pieca
Olimpiady wydają się być jednak dość apolityczne.

można było kupić herbatę. Frank najpierw się krzywił i grymasił nad tą

monii otwarcia. Posadzono nas tuż

Ówczesnym władzom podobało

Kiedy zaczynałem, było 1500 zawodników, głównie w USA, Kanadzie

kiełbasą popijaną wódką, ale następnego dnia już mu zasmakowała.

przy scenie, w pierwszym rzędzie.

się to bratanie z Amerykanami?

i paru krajach Europy Zachodniej. Dziś jest 6 milionów uczestników

Po latach, jak się spotkaliśmy, powiedział mi, że zjeździł cały świat

Uniwersytetu Notre Dame w cere-

Byliśmy na wyciągnięcie ręki od wielkich gwiazd, które brały udział

Jeszcze w 1987 roku Eunice, czyli pani Kennedy, i jej mąż Sargent

w ponad 185 krajach o różnym, że tak to powiem, stanie demokracji.

wzdłuż i wszerz, ale tej trasy nigdy nie zapomni (śmiech). Obecnie

w wydarzeniu. Nie wszyscy jednak podzielali mój entuzjazm!

Shriver nie dostali do nas wiz. Ale im bliżej 1989 roku, tym robiło się

To największy ruch sportowy na świecie. Do polityki się nie mieszamy,

z Warszawy do Tallina można się dostać na wiele sposobów, w tym

luźniej, wreszcie mogli do nas przylecieć. Szkolenie dla krajów Europy

a czy polityka miesza się do nas? W niektórych krajach być może tak –

bezpośrednim lotem, który, no jeszcze przed pandemią, odbywał

To znaczy?

Wschodniej robiliśmy w Warszawie na bodajże trzy tygodnie przed

rozwijają się, sypią fundusze po to, żeby kilku notabli poleciało sobie

się kilka razy dziennie. Albo można spotkać się przez Internet na vi-

Kiedy po Arnoldzie Schwarzeneggerze (notabene zięciu Eunice), Do-

wyborami czerwcowymi. Pan Sargent dużo czasu spędzał wówczas

na igrzyska w ładne miejsce. Takie „biuro podróży” dla kilku cwania-

deocallu. Tylko, że to już bez tej wódki, kiełbasy i bez przygód. Ale

nie Johnsonie i Melanie Griffith przyszła kolej na Whitney Houston,

na spotkaniach politycznych, w tym na rozmowach z Johnem Davi-

ków. Ale zawsze na koniec dnia sobie zadaję pytanie – czy jeśli choćby

tak wtedy wyglądał ten świat i tak wtedy rozkręcaliśmy „Olimpiady

która zaczęła śpiewać „One Moment in Time”, Mirek z Kadłuba pod

sem, ambasadorem amerykańskim w Warszawie. Pamiętam jak zo-

jednemu dzieciakowi z niepełnosprawnością intelektualną z takiego

Specjalne” w Europie.

Opolem, nasz pływak, nagle zerwał się do panicznego biegu pomię-

staliśmy zaproszeni z panem Tyczyńskim na lunch do ambasadora

kraju mamy pomóc, to gra jest nadal warta świeczki? Oczywiście, że

dzy setkami siedzącymi na trawie ekipami i zaczął gnać przed siebie…

Davisa. Po lunchu panowie chcieli porozmawiać w cztery oczy, a że

jest. W Polsce zawsze mieliśmy wsparcie – zmieniały się ministerstwa

Jest pan z nich dumny po latach?

„ściany miały uszy”, postanowili pojechać limuzyną ambasadora na

– raz edukacji, potem sportu i turystyki czy zdrowia – ale zawsze by-

Polska jest w absolutnej światowej czołówce. USA i Kanada – tam

Nie przepadał za Whitney Houston?

przejażdżkę. My z panią Eunice i Anthonym Radziwillem mieliśmy

liśmy ważnym partnerem do rozmów. Nieoceniona jest też pomoc

się wszystko zaczęło, wiadomo. Irlandia też sobie świetnie radzi.

Okazało się, że jego trener założył mu nowy aparat słuchowy, a ten,

udać się w tym czasie na AWF, żeby oglądać zmagania sportowców.

AWF-ów, które mają dobre struktury, dostarczają wolontariuszy,

Ale Francja, Niemcy czy kraje skandynawskie stawiają nas za wzór.

siedząc tuż obok ogromnych głośników, wpadł nagle w szał ogłuszo-

Padło pytanie – czym jedziemy?

pomagają też organizacyjnie. Są zaangażowani. Do tej pory pracow-

Polacy są doradcami w wielu sportach – wśród 34 sportów mamy

nicy i byli studenci naszych AWF-ów pamiętają te pierwsze imprezy,

8 Polaków, którzy są też często delegatami technicznymi, zawiadu-

ny muzyką. Trener w tym czasie omawiał z polonijnymi wolontariuszami plan porzucenia komunistycznej Polski i „wolności” w USA –

Taksówką?

które były niesłychanie cenne wizerunkowo i bez wątpienia cała ta

ją całymi dyscyplinami. Następne światowe zimowe igrzyska będą

i niezbyt zwracał na niego uwagę. Rzuciłem się w pogoń za Mirkiem

No właśnie tak proponowałem, ale pani Kennedy powiedziała, że

działalność przyczyniła się do tego, że zmieniło się patrzenie na ludzi

w Kazaniu, letnie w Berlinie, ale to Polska jest uznawana za pomost

i razem z amerykańskimi policjantami udało nam się go złapać i uspo-

przecież Pan Tyczyński ma swój samochód, więc po co taksówka.

z Zespołem Downa. Rodzice się nie krępują, nie wstydzą do tego przy-

między Waszyngtonem a organizacjami w Rosji i w Niemczech. Je-

koić. Ale występu Whitney Houston oglądanego z pierwszego rzędu

Owszem, pan Tyczyński miał samochód, ale był nim 20-letni wysłu-

znawać. Czują się dumni z osiągnięć swoich dzieci. To się nam udało

stem z tego dumny. Kiedy już oficjalnie dołączyliśmy do Olimpiad

do dziś nie mogę odżałować.

żony Wartburg, zaniedbany ogromnie – na tylnej kanapie wnuki

bez wątpienia. W tej dziedzinie poszliśmy z duchem zachodnim.

Specjalnych, to pan Tyczyński dostał legitymację stowarzyszenia

narobiły swoje, było pełno opakowań po batonach, a dodatkowo

numer 1, a ja numer 2. Dziś jest ich kilkanaście tysięcy i będzie jesz-

Co było dalej?

szyszki i dużo piachu, bo Pan Tyczyński mieszkał w lesie pod Warsza-

Co się zmieniło od lat 90.?

cze więcej. Moja legitymacja wisi na honorowym miejscu w moim

Po South Bend poszło już jak z płatka – były zimowe igrzyska w No-

wą. Potajemnie wziąłem kluczyki, żeby trochę ogarnąć tę kanapę, ale

Na pewno komfort komunikowania. Mówię i o dobrodziejstwie te-

domu. Fajna pamiątka.
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Z

aczynamy od sałatki, bo jesteśmy przecież takie fit,

wprowadza drugiego. Mówi „chodź, jest super, poznasz nowych lu-

a kończy się na zamawianiu pizzy i jedzeniu chipsów –

dzi” i tak pocztą pantoflową roznosi się informacja, że wolontaria-

żartuje Martyna, która wpada regularnie na ploty do

ty to aktywna forma spędzenia pożytecznie czasu wolnego. – Tak,

domu rodzinnego Karoliny, której mama traktuje ją jak

padam czasem na twarz. Tak, mam czasem dość. Tak, nie mogę się

kolejną córkę. Dziewczyny znają się z Olimpiad Specjalnych Polska.

już doczekać kolejnych zawodów – mówi Karolina. Nie dostaje za to

Miały po kilkanaście lat, gdy rozpoczęła się ta przygoda. Martyna była

pieniędzy, ale dostaje coś więcej – olbrzymią satysfakcję i dużą moty-

w Medycznej Szkole Policealnej w Rybniku. Nauczycielka od masażu

wację do dalszego działania. Do swojej codziennej pracy wraca z po-

udzielała się w Olimpiadach Specjalnych Polska i pewnego dnia po-

dwójną dawką energii i nieschodzącym z buzi szerokim uśmiechem.

wiedziała – „Mańka, może pojedziesz w listopadzie na Śląski Mityng
Pływacki jako wolontariuszka?” Bo przecież w listopadzie zawsze od-

CAŁA ZGRAJA FAJNYCH LUDZI

bywa się ten mityng.

Każdego roku ponad 4000 wolontariuszy w całej Polsce wspoma-

To była trochę propozycja nie do odrzucenia – wspomina

ga realizację treningów, zawodów sportowych i imprez Olimpiad

po latach. Szukali wygadanych, dynamicznych, pozytywnie nasta-

Specjalnych Polska. Wolontariuszami są trenerzy, sędziowie, znani

wionych do życia. Ludzi, co to najpierw mówią „tak, zgadzam się”,

sportowcy, studenci, uczniowie szkół średnich, a także rodziny spor-

a dopiero później sprawdzają w kalendarzu, czy mogą. Było ich kilka

towców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które

osób z grupy, ale na miejscu wszyscy zostali rozdzieleni do swoich

zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach. – Bez

zadań. Spodobało jej się, chciała więcej. Na któryś kolejnych zawo-

wolontariuszy by się nie udało, cieszę się, że zawsze możemy na nich

dach poznała Karolinę, też ze Szkoły Medycznej. – Po maturze nie

liczyć . Sama tak zaczęłam w 1998 roku – mówi Joanna Styczeń-La-

do końca wiedziałam, co chcę w życiu robić, trafiłam do Rybnika do

socka, Dyrektor Generalna Olimpiad Specjalnych Polska.

szkoły medycznej, która często delegowała chętnych uczniów jako

Są tacy, którzy przychodzą niepewnie, najczęściej zaciągnięci

wolontariuszy na różne zawody Olimpiad Specjalnych Polska. Pani

dla towarzystwa przez kolegę czy koleżankę, ale podoba im się i chcą

dyrektor poprosiła mnie, żebym pojechała tam jako koordynator, by

więcej. Są też tacy, którzy mówią – było ok, ale to nie dla mnie. Nie-

rozdzielać pracę też innym wolontariuszom – mówi. Pojechała. I tak

którzy mają lęk przed osobami z niepełnosprawnością intelektualną

to wszystko się zaczęło.

– czują się w ich towarzystwie nieswojo i niepewnie, choć zazwyczaj
lęk ten mija po pierwszej godzinie. Większość jednak czerpie z nich

NA LATA

inspiracje, podziwia i następnym razem ugryzie się w język zanim

– To była impreza zimowa, kiedy się poznałyśmy, nie pamiętamy jaka,

powie „nie chce mi się”, „nie mam czasu na siłownię”, „nie dam rady

ale jedną z dyscyplin był tam bieg na rakietach śnieżnych – wspomi-

więcej przebiec”. Wolontariusze bywają od zawodników młodsi, są

nają. Po tych kilkunastu latach są dla siebie jak siostry. Odwiedzają się

też w pełni sprawni. Ale to zawodnicy są nad nimi, to oni są silniejsi

wzajemnie, wspierają w trudnych chwilach. Gdy przez kilka tygodni

i walczą o medale. Podziwiają ich.

nie mają czasu się spotkać – bo dom, bo praca, bo dzieci, to w końcu
jak się spotkają, to gadają i gadają, jakby się widziały wczoraj. Karolina

BĄDŹ PO PROSTU CHOCIAŻ MIŁY

była nawet świadkową na ślubie Martyny, płakała jak bóbr ze wzru-

Wolontariuszy na poszczególne imprezy werbują zazwyczaj wykła-

szenia, gdy ta urodziła swoją córeczkę. Przyjaźnie są na porządku

dowcy akademiccy. Zdarza się, że także dziewczyny, głównie w sytu-

dziennym wśród wolontariuszy. Mało tego – z takich wolontariatów

acji podbramkowej, ściągają kogoś ze swoich licznych znajomych na

przy Olimpiadach Specjalnych zrodziło się też niejedno małżeństwo.

wolontariat w imprezach sportowych. – Głównie w momencie, gdy

Alicja Dolińska, Monika Grabowska i Natalia Nahajowska

ktoś z wolontariuszy na ostatni moment wypadnie i musimy gasić po-

z Uniwersytetu Śląskiego wydały raport „Za darmo nie robię – wolon-

żary – mówi Martyna. Wolontariuszami są zazwyczaj studenci AWF-u,

tariat drogą do sukcesu”. W katalogu powodów, dla których wolonta-

Uniwersytetu Medycznego lub szkół średnich i policealnych, często

Po co w weekend jechać na drugi koniec Polski, by pracować od rana do nocy i to za
darmo? Odpowiadają Martyna i Karolina, które niedawno świętowały 10 rocznicę
wolontariatu w Olimpiadach Specjalnych Polska. A przy okazji 10 rocznicę swojej przyjaźni.

riat jest dla ludzi ważny, najwięcej osób zaznaczyło odpowiedź, że jest

zaciągani przez swoich nauczycieli.

Tekst: Marcin Kasprzak

Mania i Jaca
Historia pewnej przyjaźni

dla nich „inspirującym i ciekawym doświadczeniem życiowym”, w czo-

– Już na starcie wiem, kto przyszedł za karę, a kto chce coś

łówce była też odpowiedź „jest dobrą zabawą, możliwością poznania

z tego wynieść – mówi Martyna. Jeśli zawodnik się stresuje, wystar-

ciekawych ludzi”. Na pytanie „skąd dowiedziałeś się o wolontariacie”

czy mu powiedzieć: „cześć ale ty masz wielkie mięśnie, jesteś w świet-

aż 40% odpowiedziało: od znajomych. Bo to często jest tak, że jeden

nej formie! Jak się miewasz?”. Być miłym. Zawodnik musi się czuć
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Dzięki Olimpiadom Specjalnym
poznałam niezwykłych ludzi, zawarłam
znajomości i przyjaźnie, które
trwają do dziś. Olimpiady Specjalne
zdecydowanie łączą serca i ludzi.

komfortowo. Sportowcy są nakręceni, pokazują jak będą pływać, po-

– pierwsze 5 nazwisk z listy pójdzie tu i tu, kolejne jest potrzebnych

trzebują aprobaty, atencji i wsparcia. A jak ktoś mi mówi pod nosem

na starcie, trzy osoby będą odpowiadać za medale.

„daj te klapki”, to już drugi raz lepiej niech nie przychodzi. - Nie będę

- Jak znamy wolontariusza i wiemy w czym się sprawdził, to

nikogo zmuszać. Mówię: jesteś tu dla zawodników, nie dla oceny.

oczywiście przydzielamy go do konkretnego zadania – mówi Karoli-

Musisz się nagiąć. Wytrzymasz te 8 godzin – dodaje Martyna. Sama

na. Takim zadaniem jest chociażby bycie „ekipowym”, czyli pomoc-

nawet będąc w ciąży nie opuściła zawodów i była wolontariuszem.

nikiem trenera. Wolontariusz dostaje listę: na 14:00 Kowalskiego

Na jeden mityng pływacki odbywający się w Rybniku przyszły

przyprowadź na bieg, o 16:00 wszyscy mają być na posiłku, tu macie

dziewczyny ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. – Tak się zajara-

szatnie, ubikacja na piętrze. Wolontariusz może też w samym zgło-

ły, że jesteśmy do dziś w ciągłym kontakcie, jak słyszą hasło „olimpia-

szeniu podać, do czego, jego zdaniem, najbardziej się przydał, a do

dy” to mówią: piszcie. Były na jednych zawodach, potem na drugich.

czego wręcz przeciwnie. „Dobry w informatyce” sprawdzi się jako ku-

Dodatkowo na niektórych większych zawodach oraz igrzyskach ogól-

rier wyników, „mam problem z kręgosłupem” – wiadomo, nie może

nopolskich realizowany jest program „Zdrowi Sportowcy”. Zawodni-

dźwigać. Ale każde ręce do pracy są na wagę złota.

cy są badani screeningowo przez specjalistów tj. okuliści, podiatrzy,
laryngolodzy, stomatolodzy, fizjoterapeuci itd. – przeprowadzana

A POTEM WSZYSCY RAZEM SIĘ BAWIMY

jest systematyczna ocena stanu zdrowia sportowców. Martyna i Ka-

Na ogólnopolskich zawodach organizowane są dyskoteki integra-

rolina są w zespole FUNfitness, gdzie jako fizjoterapeutki z zawodu

cyjne. W Zakopanem przygrywa kapela góralska, wszyscy tańczą.

sprawdzają u zawodników m.in. ich gibkość, równowagę, siłę, wytrzy-

Nikogo nie obchodzi, kto ma jaką niepełnosprawność, do jednej pio-

małość, a na koniec edukują i sugerują jakie ćwiczenia wykonywać,

senki bawią się młodzi, starsi, chudsi, grubsi, ze wsi i z miasta. Nikt

by stać się jeszcze sprawniejszym. - Jak masz rodzinę, wolisz wziąć

na nikogo nie patrzy z góry. – To jest piękne, zawsze się wzruszam.

urlop, a nie jechać za darmo pomagać innym. Te dziewczyny z ŚUM-u

A jestem starym wygą, bo jedną trzecią życia patrzę na tych naszych

z Katowic jechały z nami w zeszłym roku nawet na trzy dni do Zako-

zawodników, a na zakończenie imprezy i tak mam tusz do rzęs na

panego na Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych,

brodzie – mówi Martyna, która niedawno sama została matką. – Ale

by badać z nami zawodników – mówi drżącym głosem Martyna nie

mamą jestem 2 lata, a płaczę od 13, więc to nie hormony – demen-

kryjąc wzruszenia.

tuje z uśmiechem.

MIŁY CZŁOWIEK W OKOLICY POSZUKIWANY

jesteśmy bardzo skupieni na sobie. – W filmach, serialach czy rekla-

Wolontariusze dostają zwrot kosztów podróży, zapewniony jest im

mach dominuje pogląd, że „to ty jesteś najważniejszy” – zauważa

nocleg i wyżywienie, koszulki lub inna odzież. W pierwszej kolejności

Karolina. Skupianie uwagi na sobie nie jest w złym guście. A tu nagle

poszukiwani są wolontariusze w miejscu, gdzie odbywają się zawo-

grupa kilku tysięcy osób idzie w wolną sobotę pomagać osobom

dy. Jak coś się dzieje w Bydgoszczy – najlepiej znaleźć wolontariuszy

z niepełnosprawnością intelektualną i czuje się w tej grupie jak we

stamtąd, jak w Zakopanem – to z Podhala, żeby odpadły koszty dojaz-

własnej rodzinie. – Dzięki Olimpiadom Specjalnym poznałam nie-

dów i noclegów. Istnieje robocza ewidencja wolontariuszy, dużą rolę

zwykłych ludzi, zawarłam znajomości i przyjaźnie, które trwają do

grają wtyki na uczelniach. Niezastąpiony jest wypracowany latami

dziś. Olimpiady Specjalne zdecydowanie łączą serca i ludzi – mówi

telefon z kontaktami po Polsce. Prowadzony jest też oficjalny nabór

Karolina. I dodaje, że czeka aż po pandemii świat wróci do normy

– na stronie internetowej, ale też w social mediach, które szczególnie

i ze swoją najlepszą przyjaciółką będą się znów spotykać regularnie

w czasie pandemii przybrały na sile. Każdy może się zgłosić. Haczyk –

na zawodach jako wolontariuszki. I jeść najpierw sałatki, a potem do-

nie wiesz jakie dostajesz zadanie. Przydzielane są zazwyczaj losowo

mawiać pizzę.

Jako społeczeństwo wychowane na Instagramie i Facebooku
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Zimowa odsłona kampanii

SPONSOR GENERALNY

#GrajmyRazem okładka

SPONSOR GŁÓWNY

#GrajmyRazem
bo jesteśmy równi!

Od 2016r. Olimpiady
Specjalne Polska realizują
kampanię #GrajmyRazem.
Tegoroczna odsłona
ma pokazać równość,
akceptację i obalać
stereotypy.

KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

Z

awodnicy Olimpiad Specjalnych w ostatnich miesiącach stawiali czoła nie tylko sportowym wyzwaniom. Stali się też częścią wyjątkowej kampanii
społecznej, której celem było obalanie krzywdzą-

cych stereotypów. Akcja pokazywała, że bez względu na wygląd
i możliwości psychofizyczne, wszyscy jesteśmy równi. Od lat
Olimpiady Specjalne Polska edukują społeczeństwo w zakresie
możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Walczą
o to, aby pozycja zawodników na scenie sportowej była tak samo
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Pozytywne emocje,
bezinteresowna przyjaźń
i wzajemna
motywacja to coś,
co łączy bez względu
na wygląd

ważna, jak pełnosprawnych sportowców. Tę misję realizują też ambasadorzy Olimpiad Specjalnych Polska.
W tym roku do akcji włączyli się m.in.
Tomasz Wolny, Joanna Jędrzejczyk,
Paulina Krupińska-Karpiel z Anną Lewandowską, Prezes Olimpiad Specjalnych Polska na czele.
Przez cały marzec Polacy mieli okazję poznać bliżej zawodników
i ich niezwykłe relacje z Ambasadorami Olimpiad Specjalnych Polska
w wyjątkowych spotach, plakatch oraz
efektach wspólnej sesji zdjęciowej, która stała się symbolem

W duecie z Pauliną Krupińską – Karpiel wystąpiła Kamila

zacierania różnic. Pozytywne emocje, bezinteresowna przyjaźń

Woźna, również zawodniczka Klubu Olimpiad Specjalnych „Sami

i wzajemna motywacja to coś, co łączy bez względu na wygląd.

Swoi” Rydzyna. Kamila Woźna jest trzykrotną złotą medalistką

Kampania pokazała, jak niezwykli sportowcy tworzą szeregi

w dwuboju siłowym podczas Światowych Letnich Igrzysk Olim-

Olimpiad Specjalnych Polska i jakie wsparcie otrzymują ze stro-

piad Specjalnych w Abu Zabi i Dubaju 2019. Lekkoatletka, gra

ny ambasadorów. W tegorocznej odsłonie kampanii społecznej

precyzją, zwinnością. Filip Maković to przykład zawodnika mul-

też w piłkę nożną oraz trenuje narciarstwo zjazdowe. Koleżeń-

Olimpiad Specjalnych Polska wystąpili: Anna Lewandowska, To-

tidyscyplinarnego, a do tego znakomity tancerz. Pełen emocji

ska, pełna wrażliwości i chętna do pomocy innym. Kształci się

masz Wolny, Joanna Jędrzejczyk oraz Paulina Krupińska - Kar-

i radości z aktywności fizycznej. Medalista zawodów regional-

w zawodzie kucharza.

piel, którzy stworzyli wyjątkowe pary z zawodnikami Olimpiad

nych, makroregionalnych i ogólnopolskich.

Specjalnych Polska Wielkopolskie-Poznań.

- Ta kampania od początku była dla nas wyzwaniem.

- Kampania, którą przygotowaliśmy ma przypomnieć

Chcieliśmy pokazać w niej to, co tak naprawdę ważne – warto-

Anna Lewandowska wystąpiła u boku Magdy Orpiszak.

wszystkim, że choć różnią nas rysy twarzy to przecież wszy-

ści. Nie wygląd, a wspólne pasje, emocje i cele potrafią budo-

To dwudziestojednoletnia zawodniczka Klubu Olimpiad Spe-

scy jesteśmy równi, tak samo czujemy, marzymy, chcemy żyć

wać trwałe relacje. Cechy fizyczne tracą na znaczeniu, gdy mamy

cjalnych Mustangi Poznań, która trenuje tenis stołowy i judo.

i mamy do tego życia równe prawo. Naszym zawodnikom uda-

wspólne ideały i jesteśmy jedną drużyną. Mam nadzieję, że każdy

Jej kolejną pasją jest taniec. Uwielbia też przygotowywać kartki

je się wszystko bez ulegania presjom świata, a w sercach i na

zobaczył w tej kampanii coś więcej, niż tylko zdjęcia – mówi Jo-

z życzeniami, którymi obdarowuje swoich przyjaciół i znajomych

twarzach wypisane mają wyłącznie szczere uczucia. Powinniśmy

anna Styczeń-Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych

bez okazji. Nieustannie podkreśla, że każdy dzień jest okazją do

wszyscy brać z nich przykład - powiedział Tomasz Wolny, amba-

Polska

świętowania. Magda Orpiszak jest pełną emocji i gotową na

sador Olimpiad Specjalnych Polska.

nowe wyzwania medalistką zawodów regionalnych i makroregionalnych.
- Idea kampanii jest bardzo prosta – wszyscy jesteśmy

Kampania społeczna ‘#GrajmyRazem, bo jesteśmy rów-

Joanna Jędrzejczyk wspierała Bartosza Jarczewskiego.

ni!’ ruszyła 4 marca br. Spoty wizerunkowe emitowane były

Siedemnastolatek jest członkiem Klubu Olimpiad Specjalnych

w Telewizji Polskiej oraz kanałach social media ambasadorów

„Sami Swoi” Rydzyna. Trenuje dwubój siłowy, lekkoatletykę, pił-

i przyjaciół Olimpiad Specjalnych Polska. Efekty sesji zdjęciowej

tacy sami, mimo różnic, które nas na pierwszy rzut oka dzie-

do celu i pokonywaniu własnych barier, a także umiejętność od-

kę nożną oraz narciarstwo zjazdowe. Złoty medalista Ogólno-

pojawiły się w całej Polsce na bilbordach i innych nośnikach wiel-

lą, chcemy tego samego. Mamy swoje marzenia, ambicje i cele.

najdywania radości w codziennym życiu. Dzięki kampanii miałam

polskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych - Opoczno

koformatowych, ale także w prasie m.in. Newsweeku i Forbesie.

To ważne, byśmy wspierali się w dążeniu do ich spełnienia. Ta

okazję bliżej poznać Magdę Orpiszak, z którą tworzyłyśmy zgra-

2019. Dodatkowo jest też członkiem Klubu Piłkarskiego w Boja-

kampania powstawała w trudnym czasie, w którym wszystkim

ny duet na planie. Cudownie nam się współpracowało. Czułam

nowie. Koleżeński, otwarty zawsze chętny do pomocy.

bardzo brakowało swobodnych kontaktów międzyludzkich. Tym

jak wyjątkowy był dla niej ten dzień i z pewnością obie będziemy

bardziej była to wspaniała okazja do spotkania się z zawodni-

go miło wspominać. – dodała Anna Lewandowska.

- Ta kampania osobiście daje mi wielką frajdę. Czuję,
że jestem częścią wyjątkowej społeczności i zgranej drużyny.

Spoty wizerunkowe i galerię zdjęć kampanii „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!” można obejrzeć na stronie www.olimpiadyspecjalne.pl, a także na Facebook’u i Instagramie Olimpiad
Specjalnych Polska.

kami, spędzenia wspólnego czasu w sprawie, która nas łączy -

Drugą parę stworzył Tomasz Wolny z Filipem Mako-

Dobrze czujemy się w swoim towarzystwie i uczymy od siebie

A już w sierpniu kolejna odsłona kampanii #GrajmyRa-

powiedziała Prezes Olimpiad Specjalnych Polska, Anna Lewan-

vić’em. Dwudziestoletni zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych

nawzajem. Nie mam tu na myśli wskazówek, jak być lepszym

zem. Jaka będzie? Kto w niej wystąpi? Obserwujcie bacznie

dowska. Wszyscy sportowcy Olimpiad Specjalnych są dla mnie

Mustangi Poznań, znakomity judoka, tenisista stołowy, gra

sportowcem, ale po prostu…lepszym człowiekiem – komentuje

nasze profile w mediach społecznościowych, więcej informacji

wzorem do naśladowania. Podziwiam ich wytrwałość w dążeniu

w bowling i jeździ na nartach. Obdarzony ogromną sprawnością,

Joanna Jędrzejczyk, ambasadorka Olimpiad Specjalnych Polska.

wkrótce!

19

#GrajmyRazem pierwszy krok 21

Skok
po
skoku
W Olimpiadach Specjalnych
na świecie zarejestrowanych
jest już prawie 6 mln
zawodników, co jak na
ogólną liczbę 200 mln osób
z niepełnosprawnością
intelektualną daje doskonały
wynik. – Nic nie stoi na
przeszkodzie, by dołączyły
kolejne – przekonuje
Robert Młynarczyk, trener
i mentor Haliny Andrzejak,
członkini Europejskiej Rady
Zawodników i wyjaśnia krok
po kroku, a raczej skok
po skoku, jak to zrobić.
Tekst: Marcin Kasprzak

S

port w życiu Roberta Młynarczyka zawsze odgrywał

jedenaście! Zresztą Hala ma tam nawet dłuższy staż pracy niż ja.

ważną rolę – nawet poranny wywiad musieliśmy

Jak przyszła do mnie przynieść mi dokumenty, to nie skojarzyła,

lekko przesunąć, bo wieczór wcześniej oglądał jak

że ten Młynarczyk to ten Młynarczyk – więc kiedy mnie zoba-

Milwaukee Bucks dołożyli Miami Heat, a w środ-

czyła, od razu się ucieszyliśmy – cześć, ty tu? A ty tu? I tak dalej.

ku nocy filadelfijscy „76ersi” pokonali Washington Wizards. –

Niewiele później wszedłem w struktury Olimpiad Specjalnych

Przynajmniej wygrali „nasi”, więc mam dobry humor – żartuje.

Wielkopolskie-Poznań jako trener i działacz, chwilę później był

Z wykształcenia instruktor pływania po AWF-ie, z Olimpiadami

pierwszy wspólny obóz, gdzie mogliśmy się lepiej poznać. Jesie-

Specjalnymi Polska związany jest od ponad 25 lat. Od pomocni-

nią 2016 roku zaczęliśmy ze sobą współpracować.

ka-fascynata, co to ma sport pod skórą, przez trenera, działacza
w Oddziale Regionalnym, wiceprezesa ds. sportu, później osobę

Na czym polega ta współpraca?

funkcyjną w Komitecie Krajowym. Kompletnie, całym sobą, ku-

Wspieram ją na wielu etapach działalności w Radzie Zawodni-

puję ideę Olimpiad Specjalnych – mówi. Od jakiegoś czasu pełni

ków. Bywamy na międzynarodowych spotkaniach – pierwszy był

także rolę mentora Haliny Andrzejak – medalistki Światowych

na Słowenii, gdzie w Mariborze spotkali się wszyscy europejscy

Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Nagano, członkini

działacze, by omówić założenia i aktywności powstałej rady.

Komitetu Krajowego oraz Rady Zawodników Special Olympics

Z jednej strony istotne jest to, że dotrzymuję jej towarzystwa,

Europe/Eurasia.

z drugiej ćwiczymy przemówienia, wystąpienia, opracowujemy
główne ich tezy i wątki, wyjaśniam ewentualne wątpliwości i tłu-

Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Haliną Andrzejak?

maczę tematy, by Halina mogła sobie wyrobić zdanie i opinię.

To było w 2005 roku, uczestniczyliśmy razem w Światowych

Ale też doradzam Hali, jak zachowywać się w różnych sytuacjach,

Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Nagano. Minęło

by czuła się możliwie jak najbardziej swobodnie. Zawsze świet-

kilka lat, ja przeprowadziłem się do Poznania, w strukturach eu-

nie sobie radzi, jasno formułuje myśli, ma doskonale wyćwiczone

ropejskich zaczęto myśleć o stworzeniu czegoś na kształt rady

różne zachowania. Myślę, że więcej w tym umiejętności jej samej

zawodników, która z perspektywy zawodników Olimpiad Spe-

niż mojego mentoringu (śmiech).

cjalnych dawałaby feedback ich władzom, w którym kierunku iść,
co można udoskonalić, co poprawić. Powstała Rada Zawodni-

Jakie trzeba mieć cechy i umiejętności, by zostać mento-

ków, która skupia sportowców z różnych państw Europy/Eurazji.

rem?

Fajna inicjatywa, Biuro Narodowe Olimpiad Specjalnych Polska

Niewątpliwie mój background terapeutyczny jest przydatny, by

przyklasnęło temu pomysłowi i zaczęliśmy się zastanawiać, kto

zrozumieć funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością inte-

by mógł nas reprezentować. Halina jest członkiem Komitetu

lektualną. Trzeba mieć bardzo dużą zdolność empatii i potrafić

Krajowego jako zawodniczka, od lat jest Liderem i uczestniczy-

dać przestrzeń osobie z niepełnosprawnością. Trzeba działać na

ła w wielu szkoleniach, by pełnić różne funkcje w Olimpiadach

zasadzie partnerskiej, bez ponaglania, wyprzedzania myśli. Nie

Specjalnych – wydała się idealnym kandydatem. Potrzebowa-

chodzi o wyręczanie i mówienie za kogoś, ale o bycie z tym kimś

ła wsparcia. Miałem już wtedy duże doświadczenie w pracy

i wspieranie go w jego działaniach, co wymaga też nieco cier-

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, znałem bardzo

pliwości. Współpraca, a nie kierowanie, rządzenie, dyrektywne

dobrze Olimpiady Specjalne, wiedziałem „z czym to się je”. No

wskazywanie co dobre, a co złe, ale wspólne poszukiwanie roz-

i mój angielski nie jest najgorszy. Postanowiono nas skojarzyć.

wiązań.

Więc jak Hala została wybrana do Europejskiej Rady zaczęliśmy
intensywnie współpracować.

Jak rodzice mogliby się włączyć w takie działania?
Olimpiady Specjalne propagują wiele programów dla zawodni-

Jak to się skończyło?

ków i ich rodzin, z czego flagowy jest Program Rodzinny, który

Halina i ja pracujemy w tej samej firmie-organizacji w Poznaniu,

łączy rodziców, rodzeństwo, dziadków, ale też partnerów czy

mianowicie w Stowarzyszeniu Na Tak. Ja kieruję Warsztatem

małżonków zawodników. Jest genialną platformą do wymiany

Terapii Zajęciowej, Halina jest gońcem – dostarcza i odbiera

doświadczeń, wspierania się nawzajem, bo z tym wsparciem to

dokumenty między placówkami stacjonarnymi, a jest ich już aż

bywa różnie, szczególnie w małych miejscowościach. Na pozio-
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mie edukacji kontakt jest częstszy, ale po tym okresie bywa tak,
że rodzice ze swoimi dzieciakami pozostają nieco osamotnieni,

Olimpiady Specjalne są jedną
ztrzech organizacji na świecie,
które mają status olimpijski.

kontakt z innymi rodzicami staje się rzadszy. Olimpiady Specjalne
Polska oferują szerokie wsparcie i zachęcają członków rodzin, by
zostali wolontariuszami, trenerami, działaczami. W strukturach
Komitetów czyli zarządów od poziomu Klubu, Oddziału Regionalnego po poziom ogólnopolski, zawsze jest członek rodziny,
oprócz trenera, działacza i zawodnika. Członek rodziny jest też
dla nas często pierwszym kontaktem, by utworzyć w placówce
takiej jak szkoła czy warsztaty terapii zajęciowej klub Olimpiad

Kto pojedzie na zawody wyższej rangi?

Specjalnych, by dzieci mogły zacząć z nami trenować i jeździć

Losujemy, bo na zawodach chociażby regionalnych mamy limity

na zawody.

– np. do trzech osób. W praktyce: jeśli mamy 8 złotych medali-

Co ma zrobić rodzic, by jego dziecko dołączyło do Olimpiad

stów, a limit na kolejne zawody jest trzy, to wylosowana trójka

Halina Andrzejak jako Lider Olimpiad Specjalnych Polska.

będzie rywalizować „wyżej”, ale nadal w grupach dopasowanych

Specjalnych Polska?

do swoich umiejętności. Chodzi o to, by było możliwie jak najbar-

Pierwszy krok – sprawdzić, czy w placówce do której dziecko

dziej sprawiedliwie – kilka lat temu wprowadzono również limity

uczęszcza, jest klub Olimpiad Specjalnych, a w wielu placówkach

chowania fizycznego, ponieważ liczy się dla nas dostępność do

konkurencji, w których udział może wziąć każdy zawodnik – do

jest.

tych zajęć, łatwość ich wykonywania. W świecie korporacji na-

2 w sportach letnich, jednej w zimowych i jednej w grach zespo-

zwalibyśmy to „niskim progiem wejścia”. Dlatego tak popularna

łowych. Może oczywiście zmienić swoje wybory, ale co dwa lata.

A jeśli nie ma?

jest lekkoatletyka, bo jest ona kontynuacją naszych naturalnych

Po co ta regulacja? Bywało tak, że jeden zawodnik brał udział

Można Klub Olimpiad Specjalnych założyć w tym miejscu, to

nawyków ruchowych – biegania, skakania i rzucania.

w 25 dyscyplinach. Był dobry, na przykład świetnie pływał – brał
więc udział w zawodach w stylu klasycznym, w motylku, dowol-

proste. Wystarczą trzy osoby zaangażowane i może na terenie
takiej placówki powstać Klub Olimpiad Specjalnych. Dlatego

To zdolności motoryczne, które wykorzystujemy w naszym

w pierwszej kolejności warto sprawdzić na www.olimpiadyspe-

codziennym funkcjonowaniu.

cjalne.pl kontakt do danego Oddziału Regionalnego, porozma-

Dokładnie. I wykorzystuje je każda osoba, czy to z deficytami, czy

sprawności fizycznej – od najniższej do najwyższej – ma równe

może wziąć udział w ograniczonej liczbie konkurencji. Z jednej

wiać i działać. Formalnie: klub podpisuje umowę z dyrektorem

nie, każdego dnia. Dlaczego więc nie przełożyć tego na trening,

szanse na udział w zawodach. Grupy startowe liczą od 3 do 8

strony daje to większe szanse innym, z drugiej – pozwala skupić

danej placówki, który wyraża zgodę na działanie na jej terenie.

a potem na udział w zawodach? Mamy oczywiście też bardziej

osób, których różnica pomiędzy wynikiem najlepszym i najsłab-

się i wyspecjalizować w jednej dyscyplinie i to w niej nieustannie

Drugi krok: dobrze byłoby mieć kogoś, kto ma uprawnienia tre-

skomplikowane konkurencje lekkoatletycznie, takie jak pchnięcie

szy nie może przekraczać 10%. Rywalizacja w dniu zawodów

polepszać swój wynik.

nerskie albo jest z zamiłowania sportowcem, ma dobre wzor-

kulą, rzut oszczepem czy bieg przez płotki. Wtedy trening musi

może być wyrównana. Nie ma kwalifikacji, eliminacji, półfina-

ce, kwalifikacje i najlepiej wykształcenie, by prowadził zajęcia.

być bardziej zaplanowany, forma budowana przez dłuższy czas.

łów, finałów. Nie o to chodzi. Mamy preeliminacje, by zawodnika

W jakim wieku są zawodnicy?

przypisać do danej grupy startowej. Jest mierzony czas, odle-

Nie ma górnej granicy. Mamy Młodych Sportowców, którzy od
2. roku życia trenują, tj. poprzez gry i zabawy poznają świat sportu. Natomiast dolna granica by wziąć udział w samych zawodach

Taka osoba otrzyma propozycję wsparcia w formie treningów

nym, na dystansach 25 m, 50 m i 100 m. Wygrywał wszystko,
co demotywowało resztę. Wprowadzono ograniczenie – teraz

w różnych dyscyplinach sportowych, w dalszym kroku już zawo-

Mamy takiego trenera, a nasze dziecko, powiedzmy, dobrze

głość, potem tworzona jest grupa startowa finałowa i w obrębie

dów. Ważne by działać we współpracy ze strukturami Oddziału

pcha kulą i co dalej?

tej grupy zawodnicy ze sobą rywalizują.

Regionalnego bo tam rejestruje się Klub, podpisuje deklaracje

Są trzy rodzaje zawodów – lokalne, na poziomie placówki czy

zawodnika czy członka itd.

skupiające np. kilka klubów Olimpiad Specjalnych. Są zawody

Czyli może być 8 złotych medali w jednej konkurencji, bo

mowała lata najwyższej motoryczności. Ale oczywiście mamy

to 8 lat. Granicę trochę nam ustaliła natura, bo sama zaprogra-

regionalne - poziom Oddziału Regionalnego, na które mogą

mamy 8 różnych grup startowych?

też takie dyscypliny jak bocce (bule) czy bowling (kręgle), któ-

Co może zrobić potencjalny trener?

być przyznawane limity zawodników. I potem mamy awans na

Dokładnie tak. Genialnie został wymyślony ten system, który

re wymagają jednak nieco innej kondycji niż chociażby bieg na

W programie nauczania w swojej szkole/placówce będzie mógł

zawody ogólnopolskie. Z każdego poziomu zawodów zawodnik

wyrównuje szanse, mobilizuje, a przy tym nie zabija ducha rywa-

100 m. Dlatego zyskują na popularności i pokazują istotę Olim-

wpleść zajęcia Olimpiad Specjalnych w różnych dyscyplinach

kwalifikuje się do wyższego poziomu.

lizacji. Aby zapobiec nadużyciom stworzono limit wyniku, który

piad Specjalnych, która urzekła mnie 25 lat temu i trzyma do dziś.

nie może przekraczać 15% z preeliminacji. Dokładniej: pchnąłem

Chodzi o to, żeby oferta była skierowana do absolutnie każde-

ników, odpowiadają możliwością placówki. No i ważne, żeby

A część odpada?

kulą w eliminacjach 3m, w finale 5m, więc jestem zdyskwalifi-

go zawodnika. W każdym wieku i z każdą sprawnością fizyczną.

też trener się w tym dobrze czuł. Olimpiady Specjalne są jedną

Nie trzeba być superzawodnikiem, który wygrywa wszystko

kowany, bo mogłem zataić swoje prawdziwe możliwości, żeby

Nie jest ważny wynik, medal – choć fajnie jak jest i dla zawodnika

z trzech organizacji na świecie, które mają status olimpijski. Pro-

i kwalifikuje się na każdy szczebel zawodów. Równość szans zo-

zwiększyć swoje szanse na wygraną w grupie. Zapobiegamy ta-

to bardzo ważne, wiadomo – ale najważniejszy jest udział, emocje,

mujemy aktywność fizyczną porównywalną do tej z lekcji wy-

stała tak zaprojektowana, że każda osoba na każdym poziomie

kim praktykom.

dobre towarzystwo i przede wszystkim wspólnie spędzony czas.

– oczywiście najlepiej tych, które najbardziej pasują do zawod-

Tak widzimy przyszłość
– pełną zielonej energii
• zrób Audyt z TAURONEM i popraw efektywność energetyczną w firmie
• postaw na Zarządzanie Energią i zoptymalizuj pracę urządzeń HVAC
• wybierz Redukcję Mocy i zyskaj środki finansowe po redukcji zapotrzebowania

Razem z nami buduj zieloną przyszłość
i włącz się w #ZielonyZwrotTAURONA
biznes.tauron.pl

