
Lubuskie

XI Ogólnopolskie Regaty Kajakowe 
Olimpiad Specjalnych
21-23 maja 2018 r., Sława
pod Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, 
Starosty Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka, Burmistrza Sławy Cezarego Sadrakuły  
i Starosty Wschowskiego Marka Boryczki



Mam wielką przyjemność powitać uczestników regat Olimpiad Specjalnych Polska w Sławie, gdzie dziewicza przyro-
da, bogata tradycja i nowoczesna baza turystyczna splotły się w jedno, tworząc idealne miejsce zarówno do  uprawia-
nia sportów wodnych,  jak i całorocznego wypoczynku.

Dni 21-23 maja br. będą prawdziwym świętem młodych ludzi lubiących sportową rywalizację. Dla wszystkich zawod-
ników zmagających się w poszczególnych konkurencjach, czas ten będzie zapewne niezapomnianym  przeżyciem oraz 
wielką przygodą.

Życzę wszystkim uczestnikom wytrwałości, powodzenia, wiary i radości 
z uczestnictwa w tej prestiżowej imprezie.

Wyrażam też nadzieję,  że Olimpiady Specjalne Polska-Lubuskie  jak i sławski 
klimat, zapadną w pamięci wszystkich jego uczestników, organizatorów i ob-
serwatorów oraz dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń…

Cezary Sadrakuła 
Burmistrz Sławy 

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę  mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”

Program zawodów:

21.05.2018 – poniedziałek

 12.00-14.30  sprawdzian pływacki  
– Pływalnia „Chrobry” Głogów

 15.30-18.30  trening, preeliminacje – SCKiW Sława

 19.30-20.30 Ceremonia Otwarcia Regat – SCKiW Sława, scena przy plaży,

22.05.2018 – wtorek   
 9.00- 17.00 zawody sportowe – preeliminacje, finały  i dekoracje – SCKiW Sława

23.05.2018 – środa  
 9.00-12.00 zawody sportowe – finały  i dekoracje – SCKiW Sława

 12.30-13.30 Ceremonia Zamknięcia Regat – SCKiW Sława

Miejsce zawodów: Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, Sława
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Szanowni Państwo, Drodzy Sportowcy

Baron Pierre de Coubertin, założyciel i prezes Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego, chciał pokazać innym, że nie jest ważne czy 
wygrasz wyścig, ale to że w nim uczestniczysz i dobrze się bawisz. To 
przesłanie - jak nigdzie indziej - jest widoczne podczas zmagań Olim-
piad Specjalnych. 

To Wy, Drodzy Sportowcy, za każdym razem udowadniacie nam, że 
sport to nie tylko zwycięstwa i medale, lecz również nauka pokory, 
pokonywania własnych słabości, kształtowanie charakteru, budowa 
wartości godnego podziwu człowieka oraz przełamywanie barier 
i stereotypów.

Tym bardziej jestem dumna, że właśnie w Lubuskiem – najbardziej to-
lerancyjnym i otwartym regionie w kraju – odbędą się Ogólnopolskie 
Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych. W dodatku nad bliskim mi, 
jeszcze z czasów dzieciństwa, Jeziorem Sławskim.

Życzę Wam wspaniałych emocji sportowych oraz przeżyć podczas 
pobytu w regionie lubuskim. Bądźcie znów dla nas źródłem inspiracji!

Elżbieta Anna Polak 
Marszałek Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo, 

Drodzy zawodnicy, trenerzy

Jestem niezwykle dumny, że mogłem objąć Patronatem Ogólnopol-
skie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych Polska. Od kilku już lat 
obserwuję te zawody i mocno kibicuję ich uczestnikom. Wiem też z do-
świadczenia, że regaty kajakowe to nie jest łatwa konkurencja. Tym 
bardziej doceniam każdego, kto zdecydował się w nich wystartować. 

Bardzo chciałbym, abyście pamiętali o jednej ważnej rzeczy. Nie jest 
istotne miejsce, które się zajmie. Ważna jest chęć, odwaga, sportowy 
nigdy nie słabnący duch, a przede wszystkim rywalizacja fair-play, 
o której zawodnicy Olimpiad Specjalnych nigdy nie zapominają. Ważna 
jest też radość, jaką czerpiemy z samego faktu odbywania się regat.

Życzę wszystkim zawodnikom sukcesów w zawodach, powodzenia 
w konkurencjach i wielu, wielu niezapomnianych wrażeń i wspomnień. 
Mam nadzieję, że będzie to też okazja do nawiązania przyjaźni, które 
na długo pozostaną w Waszej pamięci.

Waldemar Wrześniak 
 Starosta Nowosolski 

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę  mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”



Oddział Regionalny Olimpiady Spe-
cjalne Polska Lubuskie prowadzi 
całoroczne zajęcia sportowe i jest 
organizatorem zawodów w różnych 
dyscyplinach sportu: lekkiej atle-
tyce, pływaniu, tenisie stołowym, 
piłce nożnej, koszykówce, gimnasty-
ce, trójboju siłowym, jeździectwie, 
badmintonie, kajakarstwie, bocce, 
kolarstwie, bowlingu, narciarstwie 
alpejskim i biegowym, biegach na ra-
kietach śnieżnych, hokeju halowym, 
łyżwiarstwie szybkim i judo. Od wielu 
lat organizuje letnie i zimowe obozy 
sportowe.

 W październiku 2017 r. Oddział był 
organizatorem IX Ogólnopolskiego 
Mityngu Jeździeckiego Olimpiad Spe-
cjalnych Zielona Góra - Drzonków.

Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie



 W 2017 roku Oddział był organiza-
torem 10 zawodów Regionalnych, 
w których uczestniczyło ponad 600 
zawodników, 120 trenerów i 240 wo-
lontariuszy. Nie zabrakło reprezen-
tantów Oddziału Regionalnego Lu-
buskie na zawodach ogólnopolskich. 
Zawodnicy lubuskiego Oddziału 
uczestniczyli w zawodach w trójboju 
siłowym, judo, piłce nożnej, badmin-
tonie i jeździe konnej.

 Oddział Regionalny Olimpiady Spe-
cjalne Polska Lubuskie poza całorocz-
nymi treningami, zawodami i obozami 
proponuje uczestnictwo w wielu ini-
cjatywach rozwijających osobowość 
i umiejętności, ucząc pełnienia ról 
społecznych, a co za tym idzie, dają-
cych możliwości aktywnego uczest-
nictwa w życiu społecznym.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie

Lubuskie



Organizator

•  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie

•  Olimpiady Specjalne Polska

Współorganizatorzy 
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli

Instytucje wspierające organizację imprezy 
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

• Ministerstwo Sportu i Turystyki

• Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

• Starosto Powiatowe w Nowej Soli

• Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Sława

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie

• Powiat wschowski

• Urząd Miejski w Sławie 

Patronat Honorowy 
• Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Anna Polak

• Starosta Nowosolski – Waldemar Wrześniak

• Burmistrz Sławy – Cezary Sadrakuła

• Starosta Wschowski – Marek Boryczka
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Komitet organizacyjny 
•  Przewodniczący – Mariusz Kubicki

•  Zastępca Przewodniczącego – Jacek Sobczyński

•  Organizator części sportowej – Sebastian Komorowski, Jarosław Szymczak

•  Delegat Techniczny - Róża Banasik – Zarańska

•  Sędzia Główny – Piotr Ciecielski 

Daniel Dalecki,  Grażyna Grys, Ziemowit Patek, Alicja Idczak, Klaudia Zawadzka, Dariusz Kamzelski,  
Małgorzata Góra, Anna Gawron, Joanna Duź, Izabela Ochota, Małgorzata Szewczak, Andrzej Borkowski, 
Krzysztof Frejman, Łukasz Łukaszewski, Małgorzata Rösler.

Drodzy zawodnicy i trenerzy,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę zaprosić Was po raz ko-
lejny do Województwa Lubuskiego. Jezioro Sławskie leży na terenie 
dwóch powiatów: nowosolskiego i wschowskiego z największa miej-
scowością turystyczną regionu, Miastem Sława, która od wielu lat  jest 
bardzo gościnnym miejscem dla zawodników Olimpiad Specjalnych.

 Przed nami XI Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych. 
Są wśród nas tacy, dla których udział w mityngu jest sportowym de-
biutem, ale są i tacy dla których to kolejne zawody.

 Droga do każdego sukcesu często jest okupiona ciężką pracą, godzina-
mi treningów i wyrzeczeń a szczególnie w tak trudnej dyscyplinie jaką 
jest kajakarstwo. 

Z uznaniem myślę o tym, że podejmując treningi, biorąc udział w za-
wodach, uczycie się pokonywania własnych słabości oraz wytrwało-
ści, dążąc do upragnionego celu jakim jest udział w Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych.

 Dziś życzę Wam wszystkim powodzenia w sportowych zmaganiach, 
wyrównanej rywalizacji, udanej pogody i najlepszych miejsc na po-
dium lecz przede wszystkim życzę Wam dobrej zabawy we wspaniałej 
sportowej atmosferze.  

Powodzenia.

Mariusz Kubicki 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Lubuskie



Olimpiady Specjalne Polska Lubuskie 
ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól, lubuskie.olimpiadyspecjalne.pl

tel. 68 388 24 42, kom. 605 290 174, e-mail: markub2@o o2.pl
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OGÓLNOPOLSCY SPONSORZY I PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ORGANIZACJĘ IMPREZY
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