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Drodzy Przyjaciele Olimpiad Specjalnych Polska

Mówiąc o Jubileuszu większość z nas myśli o podsumowaniu.
A my w Olimpiadach Specjalnych już myślimy o przyszłości.
Tworzymy plany strategiczne na kolejne 5-10 lat i jesteśmy
w ciągłym biegu.
Historia – to nie tylko ta ze zdjęć , filmów, to nie tylko tysiące medali i bitych rekordów – to przede wszystkim LUDZIE.
Tysiące uśmiechniętych twarzy, wylanych łez szczęścia, ale
i doświadczanych porażek. Wysiłek sportowy, ale i organizacyjny. To ludzie każdego dnia przez te 30 minionych lat przekuwali swoje pasje, umiejętności w medale dla zawodników.

Nasze osiągnięcia
1. Olimpiady Specjalne Polska – członkiem Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. Prawo do stosowania
ceremoniału olimpijskiego (Ogień Nadziei, flaga,
przysięga) – na mocy porozumienia MKOl.
2. Porozumienia o współpracy z federacjami
i związkami sportowymi.
3. 25 uprawianych dyscyplin sportowych
(19 letnich i 5 zimowych oraz MATP).
4. Około 17 500 sportowców z niepełnosprawnością
intelektualną.
5. Organizowanie ponad 200 zawodów sportowych rocznie
– na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
6. Systematyczne zajęcia treningowe w 507 klubach
Olimpiad Specjalnych na terenie całego kraju.
7. Organizowanie Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
– 10 letnich i 8 zimowych (w cyku czteroletnim).
8. Udział Reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska
w Światowych Letnich (9) i Zimowych (7) Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych (m.in. Alaska 2001, Dublin 2003,
Nagano 2005, Szanghaj 2007, Boise 2009, Ateny 2011,
Pyeongchang 2013)
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To właśnie dzisiaj chciałabym podziękować każdemu z naszych
zawodników, trenerów, działaczy, wolontariuszy, gości,
instytucjom – dziękuję, że jesteście, dziękuję, że dzięki
NAM wszystkim wchodzimy z dumą w kolejne 30 lat. Bez
zawodników nie ma trenerów, bez rodzin nie ma zawodnika,
bez trenerów nie ma organizatorów i działaczy, bez wolontariuszy nie możemy nic zorganizować, bez wsparcia instytucji, sponsorów i darczyńców nie możemy tylko naszymi
sercami, pasjami i talentami kreować lepszej rzeczywistości
dla nas samych. Nasze logo pięknie pokazuje każdego z nas
– 5 postaci: zawodnik, trener/wolontariusz, członek rodziny,
instytucja/sponsor i organizator/działacz. Dlatego hasłem
naszego Jubileuszu jest 30 LAT RAZEM.
30 lat temu nikt z nas nie wiedział, na jak długo dołącza, nie
miał planu, co dokładnie będzie robił. Ale chcieliśmy działać!
Nie wiedzieliśmy, że Olimpiady Specjalne tak wciągają. Że są
równie ważne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
i ich rodzin, jak i dla pełnosprawnej części trenerów, wolontariuszy, działaczy, społeczeństwa. Nasza misja, nasze cele
są od 30 lat aktualne. Sport jest nadal katalizatorem zmian
i dzięki niemu równolegle rozwijamy działania prospołeczne,
włączające, prozdrowotne.
Pytanie – po co? Od 30 lat robimy wszystko, by osoby
z niepełnosprawnością intelektualną mogły pokazać pełnosprawnej części społeczeństwa swój potencjał. By traktować
te osoby z należytym szacunkiem jako równych, pełnoprawnych członków społeczeństwa – od lokalnego po światowe.
Olimpiady Specjalne na świecie to ponad 5 milionów zawodników, którzy uczestniczą w 80 000 wydarzeń organizowanych w ramach Olimpiad w 170 krajach. Jednym z nich
jest Polska, która ponad 18 000 zawodnikom zrzeszonym
w 507 Klubach daje możliwość regularnych treningów
sportowych oraz organizuje ok. 215 zawodów rocznie.
Ale nasze Stowarzyszenie to nie liczby – to LUDZIE. To
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ich
rodziny – rodzice, dziadkowie, rodzeństwa, ale już coraz

30
LAT
RAZEM

częściej dzieci, małżonkowie, partnerzy. To również tysiące
trenerów i instruktorów, organizatorów/działaczy i wolontariuszy. Sponsor, darczyńca, donator nie jest postrzegany
przez pryzmat instytucji czy biznesu – po drugiej stronie
ZAWSZE jest człowiek. To człowiek jest u nas najważniejszy.
To on jest motorem zmian, nowych działań i wybiera kierunek rozwoju.
Praca każdego z nas jest ważna:
 ajemy szansę tysiącom sportowców na rozwój
d
umiejętności społecznych, które zwiększają pewność
siebie i umożliwiają osiąganie sukcesu w życiu,
pokazujemy i walczymy z uprzedzeniami, stereotypami oraz pokazujemy dysproporcje i nierówności,
które oddziałują na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskich,
dajemy wiedzę członkom rodzin i społecznościom
lokalnym, by mogli tworzyć rzeczywistość otwartą na
osiąganie celów przez osoby z niepełnosprawnością
intelektualną,
tworzymy warunki do rzeczywistego stworzenia
świata otwartego na procesy włączające.
Olimpiady Specjalne Polska zaczynały od integracji, tolerancji, ale od paru lat jest czas na AKCEPTACJĘ i WŁĄCZANIE. Nie obok, ale razem, nie tylko w sporcie, ale przede
wszystkim w życiu codziennym. Nauczmy się siebie i razem
twórzmy nasz świat. Sport jest jeden, sport nie dzieli, a daje
energię i napędza nas do realizacji celów pozasportowych,
pozwala osiągać szczyty w życiu zawodowym i prywatnym.
Jednak pomimo postępu, mimo wysiłków, osoby z niepełnosprawnością intelektualną jeszcze w wielu miejscach
doświadczają stygmatyzacji, dyskryminacji, izolacji społecznej, niesprawiedliwości. W niektórych dziedzinach życia są
ignorowane lub wykluczane, uznawane za mniej warte.
Nelson Mandela powiedział: „Sport ma moc zmieniania
świata. Ma moc inspirowania, ma moc jednoczenia ludzi
w sposób trochę inny. Przemawia do młodzieży w zrozumiałym dla niej języku. Sport może stworzyć nadzieję, tam,
gdzie kiedyś była tylko rozpacz. Ma większą moc przełamywania barier rasowych, niż działania rządów. Sport śmieje się
w twarz wszystkim rodzajom dyskryminacji.”
Sport jest uniwersalny, przekraczając wszelkie granice daje
powód do świętowania i zbliża nas do siebie. Olimpiady
Specjalne Polska poprzez sport rzucają wyzwanie społeczeństwu, pokazują, gdzie są nierówności i wykluczanie. Poprzez
pokazywanie pozytywnego wizerunku, umiejętności osób

niepełnosprawnych – rozwiewamy wątpliwości, walczymy
z negatywnym nastawieniem. Obalamy stereotypy. Dlatego
każdego dnia Olimpiady Specjalne Polska poprzez profesjonalną organizację swoich działań i konsekwentną realizację postawionych celów oraz wysoką jakość swoich usług,
aktywnie promują nie tylko sport, ale przede wszystkim
pokazują osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako
pełnoprawnych członków społeczeństwa. Cel główny jest
niezmienny do 30 lat i zawsze będzie przyświecał naszym
działaniom: niech nasz zawodnik poczuje się szanowany
i ważny dla każdej społeczności. Niech słowa naszego zawodnika zunifikowanego staną się rzeczywistością od wsi, miasteczka po wielkie miasta naszego kraju:
„Co masz na myśli? Jakie różnice? Wszyscy jesteśmy ludźmi
– to jest to, co się liczy w życiu”.
Osiągnęliśmy sukces w wielu aspektach naszych działań
w minionych 30 latach. Poza wzrostem liczby zawodników,
trenerów, wolontariuszy zrobiliśmy znaczący postęp w rozwoju sportów zunifikowanych, młodych sportowców i aktywizacji młodzieży oraz w rozwoju Programu „Zdrowi Sportowcy”. Ale nadal dzień po dniu musimy pracować nad tym,
by nie słowa, a czyny zmieniały świat. By każdy dowiedział
się, że są Olimpiady Specjalne Polska i mógł zdecydować,
czy chce do nas dołączyć. Nie wszyscy muszą uprawiać sport,
ale niech każdy dostanie szansę wyboru! A my będziemy
w dalszym ciągu podnosić jakość naszych działań, by coraz
większa liczba zawodników mogła trenować i osiągać sukcesy, kreować swoje życie na miarę własnych możliwości.
Patrząc na to, co przed nami – niech nasze Stowarzyszenie
wydobywa z każdego z nas pełen potencjał, niech wykorzystuje nasze umiejętności i zaangażowanie, niech przyciąga
wolontariuszy, sympatyków, publiczność, instytucje państwowe od najniższego szczebla po najwyższy, sponsorów
i darczyńców. Niech każdy będzie dumny, że tworzy Olimpiady Specjalne Polska. Niech słowo RAZEM nie pozostanie
tylko słowem.

Katarzyna Frank-Niemczycka
Prezes Olimpiad Specjalnych Polska
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Początki Ruchu Olimpiad Specjalnych na świecie
Eunice Kennedy Shriver (1921 – 2009)
Założycielka, inicjatorka ruchu Special Olympics Olimpiad Specjalnych,
działaczka społeczna, rzeczniczka praw osób z niepełnosprawnością
intelektualną.

Camp Shriver

1968 rok – Pierwsze międzynarodowe Igrzyska
Olimpiad Specjalnych w Chicago
„Sportowcy Olimpiad Specjalnych
są rzecznikami wolności wyrażającej się w prawie do życia, prawie do
przynależności, prawie do uczestnictwa, prawie do dawania szansy.
Pośród wszystkich wartości, które
łączą i inspirują nas do poszukiwania lepszego świata, najważniejsze
miejsce zajmuje wolność.”
E. Kennedy Shriver
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2003 - Dublin

Kamienie milowe w rozwoju Olimpiad Specjalnych w Polsce
lata 60-70
	Początki organizowania aktywności sportowej
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
(Poznań, Warszawa).

1983 	Honorowy udział reprezentacji Polski w VI Światowych
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Baton Rouge
(Louisiana, USA) na zaproszenie Eunice Kennedy
Shriver (4 zawodników z niepełnosprawnością
intelektualną z Polski).

1985 	Powstanie Ogólnopolskiego Komitetu Olimpiad
Specjalnych przy Związku Głównym Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci.

1985 	Otrzymanie akredytacji przy Special Olympics
International.

1990 	Założenie Stowarzyszenia Sportowego dla Osób
Upośledzonych Umysłowo – Olimpiady Specjalne –
Polska.

1990 	Olimpiady Specjalne Polska przyjęte w poczet
członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

1999 	Walny Zjazd Stowarzyszenia – zatwierdzenie nowej
struktury organizacji (18 oddziałów regionalnych),
przyjęcie nazwy Olimpiady Specjalne Polska.

2005 	Uzyskanie przez Olimpiady Specjalne Polska statusu
organizacji pożytku publicznego.

2010 	Organizacja Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych w Warszawie.
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Oni tworzyli ruch Olimpiad Specjalnych w Polsce

Od lewej (stoją): Bogusław Gałązka, Henryk Ostrykiewicz, Alina Apryas, Wanda Poznecka, Grażyna Paczocha, Małgorzata Strzałkowska, Waldemar
Skowroński, Anna Frankowska-Budzeń, Krzysztof Krukowski, Irena Biernacka, Wiesława Jelska, Andrzej Michalik, Zdzisława Dzierzbicka,
Zbigniew Paszkowski, Barbara Wolska, siedzą – Piotr Grzelak, Mariusz Damentko, Jerzy Tyczyński (pierwszy prezes Olimpiad Specjalnych Polska)

Katarzyna Frank-Niemczycka

Joanna Styczeń-Lasocka
z zawodnikiem Tomaszem Mockiem

Piotr Mencina
Grzegorz Małkus, Grzegorz Kurkowski

Mariusz Damentko, Kalina
Sekuła, Krzysztof Krukowski

M. Strzałkowska, J. Tyczyński, G. Paczocha

Małgorzata Strzałkowska

Bogusław Gałązka

M. Damentko, K. Sekuła, J. Maciaszek,
B. Gałązka, E. Madejska, J. Rozum,
M. Strzałkowska, M. Krogulec, K. Krukowski
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Zdzisława Dzierzbicka

Nasze Olimpiady Specjalne!

Sportowcy Olimpiad Specjalnych

Trenerzy i wolontariusze

Ogólnopolskie szkolenie Olimpiad Specjalnych w Białobrzegach (2012)

Program „Zdrowi Sportowcy”
Strzegący Prawa – dla Olimpiad Specjalnych

Liderzy Olimpiad Specjalnych

Program Rodzinny Olimpiad Specjalnych
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Sport w Olimpiadach Specjalnych
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Sport w Olimpiadach Specjalnych – ceremoniał olimpijski

Ceremonia Dekoracji podczas ELIOS 2010
Zawodnicy podczas Ceremonii Dekoracji OLIOS 2009
Ceremonia Dekoracji – podium

Ogień Nadziei 2008

Ceremonia Otwarcia Elios 2010

Uroczyste wniesienie flagi Olimpiad Specjalnych

Ceremonia Otwarcia Europejskich Letnich Igrzys

Ceremonia Zamknięcia

k Olkimpiad Specjalnych w Warszawie 2010

30 LAT RAZEM! – Olimpiady Specjalne Polska 9

3
LA

RA

Z otwartym sercem – byli, są i będą…
Pierwsze Damy RP z zawodnikami Olimpiad Specjalnych

Roman Kosecki i Zbigniew Boniek

Z wizytą u Ojca Świętego Jana Pawła II
Inauguracja obchodów 30-lecia Olimpiad Specjalnych Polska

Ambasadorzy Olimpiad Specjalnych 2010

Michał Żewłakow i Michał Olszański
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P. Gruszka, A. Siódmiak, S. Świderski,
E. Skorek, P. Papke, C. Pazura, Z. Chajzer

Łukasz Kubot z zawodnikami Olimpiad Specjalnych

Misja

Liczby

Możliwości

Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie dla dzieci
i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną całorocznych
treningów i zawodów sportowych w olimpijskich dyscyplinach
sportu. Celem tych działań jest zapewnienie optymalnego
rozwoju ich sprawności fizycznej, danie możliwości wykazywania
się odwagą, doświadczania radości i dzielenia się talentami,
umiejętnościami i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, zawodnikami
Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.

Ruch Special Olympics zrzesza obecnie około 5 milionów
sportowców z niepełnosprawnością intelektualną w ponad
200 akredytowanych Programach Narodowych w 170 krajach.

Special Olympics został oficjalnie uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Special Olympics umożliwia udział w treningach i zawodach
sportowych dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością
intelektualną, niezależnie od stopnia niepełnosprawności
intelektualnej, poziomu umiejętności sportowych, sytuacji
materialnej, rasy, religii, itp.
Olimpiady Specjalne umożliwiają zawodnikom treningi
w 30 dyscyplinach sportowych zgodnie z przepisami
międzynarodowych federacji sportowych.
Special Olympics akcentuje moralne i duchowe cechy
osób z niepełnosprawnością intelektualną, wpajając im
poczucie godności i szacunku dla siebie samych.

Programy

Misją społeczną Olimpiad Specjalnych są działania na rzecz
poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich najbliższych. Realizowana jest ona w ramach
pozasportowych inicjatyw Olimpiad Specjalnych: programu
„Zdrowi Sportowcy”, Programu Rodzinnego i „Młodych
Sportowców”, oraz programów integracyjnych – takich jak
edukacja włączająca, „Dołącz do nas”, Sporty Zunifikowane
i Lider Olimpiad Specjalnych.
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SPORTOWCY

17 788
Dyscypliny
sportowe

TRENERZY
I INSTRUKTORZY

WOLONTARIUSZE

3 950

1 445

24
ZAWODY
SPORTOWE

ODDZIAŁY
REGIONALNE

KLUBY OLIMPIAD
SPECJALNYCH

263

18

507

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

PATRONI MEDIALNI

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa, (+48) 22 621 84 18
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