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Drodzy zawodnicy, trenerzy i przyjaciele
Olimpiad Specjalnych Polska,
Pięćdziesiąt lat temu świat zaczął się
zmieniać na lepsze, nie tylko dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną,
ale także dla ich rodzin, społeczności
i narodów. W 1968 roku, kiedy odbyły
się pierwsze Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Chicago na Soldier Field, młodzi
ludzie z niepełnosprawnością intelektualną po raz pierwszy wyszli z cienia
i znaleźli się w centrum uwagi z powodu swoich licznych umiejętności i woli
walki, a nie niepełnosprawności. Eunice Kennedy Shriver, założycielka Special Olympics, dała początek zmiany
w podejściu do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy bardzo
ważną częścią światowego ruchu, który
zmienia życie milionów ludzi i który rozwija się w każdym pokoleniu.
22 września 2018 r. delegaci VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
udzielili absolutorium ustępującemu po
4 latach Komitetowi Krajowemu. Ostatnie 2 lata miałam przyjemność pełnić
funkcję Prezesa Olimpiad Specjalnych
w Polsce i razem udało nam się zrobić bardzo wiele. Cały czas budujemy
świadomość społeczeństwa w obszarze
możliwości i umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz
akceptację różnorodności. Cieszę się, że
przede mną i nowym Komitetem Krajowym kolejne lata rozwoju Olimpiad Specjalnych w Polsce, planowania nowych
projektów oraz świętowania każdego
dnia, sukcesów sportowych i życiowych
naszych zawodników.
Chciałabym, aby kolejne lata były rewolucją w myśleniu i podejściu do osób
z niepełnosprawnością intelektualną
w Polsce. Chcemy stawić czoła wyzwaniom, rozwijać się, uczyć i planować,
wykorzystując nasz potencjał, energię,
entuzjazm i pasję.
Dziękuję dotychczasowym partnerom
i sponsorom za zaufanie i kreowanie
wraz z nami rzeczywistości, w której istnieją równe szanse na rozwój dla osób
pełnosprawnych i z niepełnosprawnością

www.Olimp iad ySpec jaln e.pl

intelektualną. Kampania #GrajmyRazem
umożliwia nam dotarcie do społeczeństwa oraz szerzenie akceptacji i szacunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Już w marcu 2019 r., Polska
Reprezentacja Olimpiad Specjalnych
weźmie udział w Światowych Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu
Dhabi i po raz kolejny udowodni, że
warto kibicować i być z naszymi zawodnikami każdego dnia.
Tegoroczne sukcesy naszych zawodników, dziesiątki zawodów, imprezy
promocyjne w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu, rozświetlenie barwami Olimpiad Specjalnych PGE Narodowego i Stadionu Śląskiego 21 lipca,
dedykowana Olimpiadom Specjalnym
36 kolejka Ekstraklasy, pokazują nam

jak wiele robimy i jak wiele możemy
RAZEM zrobić.
Zapraszam do współpracy media, partnerów i sponsorów, instytucje publiczne
by za 2 lata, na Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
2020, wspólnie świętować 35-lecie
Olimpiad Specjalnych w Polsce.

Anna Lewandowska
Prezes Olimpiad Specjalnych Polska

Słowo RAZEM nabiera barw podczas
wspólnego działania – droga do Igrzysk
Myśl o Igrzyskach na Śląsku pojawiła się w głowach Dyrektora i Prezesa oddziału jakieś
trzy lata temu. Żartobliwymi rozmowami pomiędzy sobą przygotowywali nas – swoje
wiceprezeski do podjęcia decyzji o organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia.
Nie było łatwo, przede wszystkim strach przed wielkością
imprezy, ilością zaangażowanych osób, skąd ich weźmiemy, jak
sobie poradzimy…
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Konieczne było spotkanie z przewodniczącymi Klubów, przedstawienie naszego pomysłu, propozycję organizacji Igrzysk.
Kluczowi dla nas ludzie – organizatorzy zawodów regionalnych,

których chcieliśmy wyznaczyć na koordynatorów dyscyplin wyrazili chęć… no
i Uchwałą Komitetu Regionalnego podjęliśmy decyzję o organizacji Igrzysk.
Machina ruszyła, zaczęły się ustalenia które dyscypliny, na jakich obiektach,
kto za co odpowiedzialny… spotkania, telefony, emaile. Setki godzin spędzonych na telefonach. Czasem mieliśmy wrażenie, że nic innego nie robimy
tylko rozmawiamy. Spotkania z urzędnikami, ustalenia, ustalenia, ustalenia… Rok intensywnej pracy, zaangażowania sił i energii, najpierw ścisłego
Komitetu organizacyjnego, a później ogromnej rzeszy ludzi bezpośrednio
przed i w trakcie Igrzysk. Rok ogromnego zrozumienia naszych najbliższych,
naszych rodzin, dzieci.
W trakcie ustaleń obiektów, Stadion Śląski był w budowie. Gdy pierwszy raz
umówiliśmy się na spotkanie, jak w skeczu Kabaretu Młodych Panów dostaliśmy kamizelki i kaski ;-) To był po prostu plac budowy. Ja chyba najbardziej
nie wierzyłam, że Stadion będzie ukończony na nasze Igrzyska. Kilka razy
w tygodniu monitorowałam pytaniami o postępach.
Naszym najważniejszym celem było, żeby się wspierać, nie pokłócić, by po
Igrzyskach móc siąść w tym samym gronie Przyjaciół. To nam się udało.
Igrzyska były czasem niezwykłym, stworzyliśmy wszyscy fantastyczną atmosferę. Radość zawodników zawsze wynagradza trudy pracy. Dziękujemy
wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób przyczynili do organizacji Igrzysk
na Śląsku. Wielu wspaniałych ludzi dołożyło cegiełki do budowy tego niezwykłego przedsięwzięcia. Jest was bardzo wielu, dlatego każdemu z osobna
kłaniamy się nisko i dziękujemy za wsparcie i pomoc.
Mirosława Magiera-Bartosz & Dariusz Wosz
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Chicago 20 lat później

OLIMPIADY SPECJALNE

W lipcu tego roku miałem zaszczyt uczestniczyć
w obchodach 50-lecia Special Olympics w Chicago.
Zostałem tam zaproszony jako Światowy Lider
Olimpiad Specjalnych, którym byłem
w latach 1998-2000.
skim. Imponująco wyglądały poczynania
zawodników i z wielką radością wręczałem im medale. Tego dnia mieliśmy
czas na spacer Neavy Pier i podziwianie
miasta oraz jeziora z okien wielkiej karuzeli. Wieczór spędziliśmy na uroczystym
spotkaniu przyjaciół, sponsorów, twórców Special Olympics. Dokładnie 20 lat
temu byłem pierwszy raz w Chicago.
Poznałem wtedy Eunice Kennedy-Shirver i dostałem nominację na Światowego Lidera Olimpiad Specjalnych. Teraz,
po 20 latach, spotkałem swoje koleżanki
i kolegów. Nic się nie zmieniliśmy!

Jeszcze nigdy nie byłem VIPem, a teraz
jako gość uczestniczyłem w bankietach
i różnych uroczystościach,
miałem
zaszczyt wręczać medale zawodnikom
Światowego Turnieju Zunifikowanej
Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych oraz
przemawiałem na bankiecie Bank of
America. To były intensywne dni.
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Podczas podróży towarzyszyły mi Natalia Nowak, członek Komitetu Krajowego
oraz Joanna Styczeń-Lasocka, Dyrektor
Generalna. Wspólnie spędziliśmy 4 dni
w Chicago. Pierwszego dnia kibicowaliśmy zawodnikom Turnieju Zunifikowanej Piłki Nożnej. Nie będę ukrywał, że
pierwszy raz byłem na boisku piłkar-

Następnego dnia w strugach deszczu,
ale i w promieniach słońca byliśmy na
odsłonięciu pomnika Olimpiad Specjalnych na Soldier Fields, gdzie dokładnie
50 lat wcześniej odbyły się pierwsze
Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Uroczystości towarzyszyli Strzegący Prawa
z Ogniem Nadziei. Tego dnia jedna
z ulic w Chicago nazwana została Special
Olympics Avenue. Popołudnie spędzili-

śmy na stadionie, gdzie odbyły się finały
Turnieju. Piękny amerykański stadion,
z amerykańskimi hamburgerami, nachosami, wielkimi kubkami napojów, cheer
liderkami i dobrą piłką nożną. W tzw.
międzyczasie zwiedzaliśmy i „liczyliśmy”
kroki. Miło spędzałem czas z moimi przyjaciółmi sprzed 20 laty: Sophe, Florens,
Caster i Lorettą.
Sobotni poranek to uroczyste śniadanie
z pracownikami Bank of America. tym
razem ja przemawiałem i opowiedziałem historię mojego życia z Olimpiadami Specjalnymi. To był miły czas. Każdy
z Liderów mówił czym dla niego są
Olimpiady Specjalne i dlaczego są takie
ważne. Dla nas to: życie, pasja, miłość,
przyjaźń, nadzieja, szansa, rozwój...
można wyliczać w nieskończoność.

Popołudnie spędziliśmy na stadionie
Soldier Fields gdzie był Światowy Dzień
Inkluzji. Tego dnia najstarsi zawodnicy,
pamiętający Igrzyska w 1968 r. przekazali symbolicznie symbol Olimpiad Specjalnych czyli czerwone piłki Młodym
Sportowcom. Była również wystawa
z okazji 50-lecia Olimpiad Specjalnych
i miałem dyżur przy zdjęciu sprzed 20
laty z Eunice Kennedy-Shirver i Muhamedem Alim. Opowiadałem zwiedzającym co robiliśmy 20 lat temu w tym
miejscu.
Z Soldier Park przeszliśmy spacerem na
koncert z okazji 50-lecia Special Olympics. Zaszaleliśmy! Porwała nas muzyka: Chance the Rapper, Usher, Francis
& The Lights, Daya, Smokey Robinson,
Jason Mraz i O.A.R. Działo się!

Niedziela to czas pożegnań, spacerów
i podsumowań. Odespałem wszystkie
uroczystości i wypiłem dobrą kawę.
Podróż powrotna minęła bardzo szybko.
Ja nadal wspominam moją wspaniałą
podróż. Cieszę się, że dane mi było
wziąć udział w tak ważnym dla Olimpiad Specjalnych wydarzeniu. Życzę
Olimpiadom Specjalnym kolejnych
wspaniałych lat, rozwoju i zmiany
świadomości społeczeństwa o możliwościach i talentach osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Michał Bojarski,
Światowy Lider Olimpiad Specjalnych
1998-2000
Wsparcie: Joanna Styczeń-Lasocka
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Razem
zmieniajmy świat!
KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

#GrajmyRazem

#GrajmyRazem
W 2016 r. z inicjatywy Pani Prezes Anny
Lewandowskiej rozpoczęliśmy kampanię
#GrajmyRazem. Celem Kampanii jest dotarcie
do społeczeństwa z misją i filozofią Olimpiad
Specjalnych oraz promocja sportu osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Razem
zmieniajmy świat!

W 2018 r. wspólnie z PFRON i MSiT
kontynuujemy kampanię. Do kampanii
zaprosiliśmy Roberta Lewandowskiego,
Marcelinę Zawadzką, Jakuba Wesołowskiego i Zygmunta Chajzera. Poprzez
spoty reklamowe chcemy pokazać
naszemu społeczeństwu jak przełamywać bariery i jak obalać mity.
Ogólnopolska Kampania #GrajmyRazem
została zrealizowana za pośrednictwem
telewizji TVP, radia oraz portalu Wirtualna
Polska. Widzowie na antenach Telewizji
Polskiej mogli śledzić poczynania zawodników Olimpiad Specjalnych podczas relacji
na żywo m.in. w Pytaniu na Śniadanie, TVP
Sport oraz w wielu reportażach realizowanych w głównym wydaniu Wiadomości
czy magazynie Pełnosprawni. Wszystkie
aktywności telewizyjne zostały uzupełnione kampanią sponsoringową z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji, za
zaplanowanie której odpowiedzialna była
agencja Mediasplit sp. z o.o.

KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

#GrajmyRazem

Razem
zmieniajmy świat!
KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

#GrajmyRazem
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Dzięki rozgłośniom radiowym tj. TOK FM,
Radio Złote Przeboje czy Radio Pogoda, do końca października Polacy mogą
gościć w swoich domach ambasadorów,
trenerów i sympatyków Olimpiad Specjalnych. Do tego dołączyliśmy reklamy
społeczne w magazynach i gazetach tj.
Newsweek, Wprost, W sieci, Tygodnik
Bydgoski, Przegląd Sportowy, Trybuna
Górnicza, Super Express, Dziennik Sport,
Gazeta Polska.
W maju i czerwcu podziwialiśmy również
reklamy zewnętrzne z naszymi Ambasadorami, których zapraszaliśmy na areny
sportowe. Można było nas dostrzec na

POLSKA REPREZENTACJA
GOTOWA NA ABU DHABI

ŚWIATOWE
LETNIE IGRZYSKA
Olimpiad Specjalnych

ABU DHABI 2019

Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 14-21 marca 2019

7000 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną
170 krajów | 64 zawodników z Polski

PARTNER KAMPANII #GrajmyRazem

#GrajmyRazem
www.OlimpiadySpecjalne.pl

100 bilbordach i 200 citylightach w kilkunastu miastach Polski.

POLSKA REPREZENTACJA
GOTOWA NA ABU DHABI

Wszystkim naszym działaniom towarzyszy praca nad wizerunkiem i współpraca
z mediami. Czuwają nad nią nasi przyjaciele z Kancelarii PR.
Już w październiku w kolejnych odsłonach kampanii #GrajmyRazem będziemy
mogli zobaczyć między innymi Marcelinę
Zawadzką, Zygmunta Chajzera czy Jakuba Wesołowskiego wraz z zawodnikami Olimpiad Specjalnych. Przy nagraniu
spotów promocyjnych pracowali profesjonaliści a zarazem przyjaciele Olimpiad
Specjalnych. Zdjęcia do spotów zostały zrealizowane przez Paradox Media
(Jakub Obuch i Tomasz Stępniak) przy
współpracy z Sylwestrem Kaźmierczakiem, za dźwięk odpowiadał Tomasz
Wnuk oraz Mateusz Andrzejewski. Reżyseria i organizacja produkcji była po stronie agencji Mediasplit przy współpracy
z Krzysztofem Malinowskim (Designers Agencja Multimedialna). Wszystkie
spoty promocyjne zostały zrealizowane
przy współpracy z Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

ŚWIATOWE
LETNIE IGRZYSKA
Olimpiad Specjalnych

ABU DHABI 2019

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER KAMPANII #GrajmyRazem

Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
14-21 marca 2019
7000 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną
170 krajów | 64 zawodników z Polski

Już za chwilę kolejne odsłony kampanii
#GrajmyRazem!
Anita Tomasik
Mediasplit

#GrajmyRazem

www.OlimpiadySpecjalne.pl
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EUROPEJSKI
TYDZIEŃ PIŁKI NOŻNEJ
Olimpiad Specjalnych

19-27 maja | 2018

Osiemnasta,
polska edycja
Europejskiego
Tygodnia Piłki
Nożnej Olimpiad
Specjalnych
za nami
XVIII Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych trwał Trwał od 18 do
27 maja 2018 roku w całej Europie. W ponad 450 zawodach sportowych
w 50 krajach Europy, wzięło udział ponad 45 tysięcy zawodników. Patronat
objęła UEFA, 37 federacji piłkarskich oraz najważniejsze ligi, w tym Ekstraklasa.
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W Polsce edycję Tygodnia rozpoczął
konkurs rzutów karnych podczas konferencji prasowej. Wspólnie z zawodnikami gole strzelali Ambasadorowie:
Andrzej Wrona i Michał Olszański.
W 36. kolejce Ekstraklasy zawodnicy Olimpiad Specjalnych prezentowali Flagę Tygodnia i z sędziami wnosili
na murawę piłkę. Kilkadziesiąt tysięcy
kibiców oraz ponad milion telewidzów
mogło zobaczyć naszych zawodników.
Z kolei od 18 do 20 maja w Strefie Olimpiad Specjalnych na Go Active Show – naj-

większych targach sportowych w Polsce
kilkanaście tysięcy gości mogło poznać
Olimpiady Specjalne i zobaczyć na żywo
zmagania Młodych Sportowców. Promowaliśmy zdrowy styl życia poprzez aktywności związane z piłką nożną.
„Młodzi Sportowcy zdobywają nowe
umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. Dzięki programowi
nasi najmłodsi zawodnicy zwiększają poczucie własnej wartości, uczą się
funkcjonowania w grupie. Uświadamiają społeczeństwu jak różnorodne zdolności i ogromny potencjał mają dzieci

z niepełnosprawnością intelektualną.
Zachęcam do kibicowania tym dzielnym
dzieciakom – one potrzebują naszego
zainteresowania i zasługują na nasz szacunek oraz akceptację”, podkreśla Joanna Styczeń-Lasocka, dyrektor generalny
Olimpiad Specjalnych Polska.
W 13 województwach rozegranych
zostało 17 turniejów piłkarskich Olimpiad Specjalnych dla 1840 piłkarzy z niepełnosprawnością intelektualną.
Przemysław Śmiałkowski
PR & Media
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VI Krajowy Zjazd
SprawozdawczoWyborczy
Razem z Golisano
po zdrowie!

22 września 2018 r.
22 września br. Delegaci VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na kolejną kadencję wybrali Komitet Krajowy w następującym
składzie:
• Anna Lewandowska – Prezes
• Grzegorz Kurkowski – Wiceprezes ds. Organizacji
• Dariusz Wosz – Wiceprezes ds. Finansów
• Elżbieta Madejska – Wiceprezes ds. Sportu
• Halina Andrzejak – zawodniczka Olimpiad Specjalnych Polska
• Anna Kozak-Zapała – członek rodziny zawodnika Olimpiad Specjalnych
Polska
członkowie niefunkcyjni:
• Maciej Michalski
• Marek Szafarz
• Jacek Jamroz
• Piotr Iszczek
• Andrzej Myśliwiec
• Maria Ptak
• Róża Banasik-Zarańska
Prezesem Honorowym jest Katarzyna Frank-Niemczycka
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
• Jadwigę Korzeniowską
• Jacka Materę
• Piotra Grzelaka

Zapraszamy do korzystania z naszej sieci lekarzy, okulistów,
fizjoterapeutów, dietetyków, stomatologów itd. nasi partnerzy
przygotowali dla zawodników Olimpiad Specjalnych Polska wiele
bonusów i możliwości na poprawę zdrowia.
Zapraszamy na stronę:
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/partnerzy-zdrowie
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Gratulacje!

Razem
zmieniajmy świat!

KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

#GrajmyRazem

OGÓLNOPOLSCY SPONSORZY I PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

3 cm

1 cm

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY
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