
XI Ogólnopolski Dzień Treningowy 
Programu Aktywności Motorycznej
Sieradz, 15-17 września 2017 r. 
pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka,  
Starosty Powiatu Sieradzkiego oraz Prezydenta Miasta Sieradza 

Łódzkie



Program imprezy

15 września 2017 – piątek   
 16.30 – 18.30   Ceremonia otwarcia. 

Hala Sportowa II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz 

16 września 2017 – sobota  
 9.00 – 14.00  Zawody – konkurencje na hali sportowej. 

Hala Sportowa II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

 9. 30 – 12.30  Zawody – konkurencje w środowisku wodnym. 

Basen Miejski w Sieradzu, ul. Aleja Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz 

 16.30 – 19.00 Impreza towarzysząca – Wzgórze Zamkowe, ul. Wąska 2

17 września 2017 – niedziela   
 9. 00 – 11.00  Zawody – konkurencje na hali sportowej. 

Hala Sportowa II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

 11.00 – 12.00  Ceremonia zamknięcia. 
Hala Sportowa II LO im. Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

Łódzkie

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

Współorganizatorzy: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Sieradzu   
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wy-
chowawczy to placówka prze-
znaczona  dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim, umiar-
kowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem, 
zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, niesłyszących, słabosłyszących, 
niewidomych, słabowidzących, z niepełnospraw-
nością ruchową, z afazją oraz dla dzieci posiada-
jących opinię poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. 
Jest to miejsce, w którym wychowankowie mogą 
w małych grupach pod kierunkiem wykwalifiko-
wanej kadry rozwinąć swoją wiedzę, umiejętno-
ści i kompetencje. Ośrodek posiada bogatą ofer-
tę edukacyjną, rehabilitacyjną i terapeutyczną.

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Dzieci Niepełnosprawnych 
DARY LOSU w Sieradzu   
Stowarzyszenie DARY LOSU jest 
organizacją pożytku publiczne-
go od 2003 roku wspierającą 
osoby niepełnosprawne i ich 
rodziny  w edukacji, rehabilitacji 
i życiu codziennym. Stowarzyszenie organizuje 
szereg imprez integracyjnych, zabaw i spotkań 
dla dzieci  z placówek specjalnych oraz maso-
wych. Z systematycznych cotygodniowych zajęć 
ze specjalistami korzystają dzieci i młodzież z po-
wiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego, poddę-
bickiego i łaskiego. Prowadzone są specjalistycz-
ne terapie, oraz poradnictwo społeczno-prawne 
i medyczne.



Każde dziecko ma prawo do swoich praw, do szacunku, do god-
nego traktowania, a niepełnosprawność nie może być barierą 
dla pełnego uczestniczenia w życiu szkolnym, kulturalnym, czy 
sportowym.  Krzywdząc stereotypy sprawiają, że dziecko z nie-
pełnoprawnością ma do pokonania nie tylko własne ogranicze-
nia, ale także strach lub brak zrozumienia, ze strony otaczają-
cych go ludzi. Trudniej mu także realizować pasje czy trenować. 

XI Ogólnopolski Dzień Treningu Aktywności Motorycznej Olim-
piad Specjalnych – Sieradz 2017 to wyjątkowe wydarzenie 
– młodzi sportowcy nie rywalizują bezpośrednio między sobą, 
a dążą do „pokonania” samych siebie – liczy się bowiem nie zwycięstwo, a ukończenie biegu. Przykład polskich spor-
towców, którzy mimo niepełnosprawności zdobywają medale pokazuje, że dzięki zaangażowaniu, ogromnej woli walki 
i codziennemu wysiłkowi można osiągnąć sukces. To ważne, aby od najmłodszych lat uwrażliwiać, pomagać zrozumieć 
i przełamywać bariery oraz pokazywać, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w szczęśliwym  i pełnym życiu. 
Trzymam kciuki za Was – młodych sportowców, by udało się z uśmiechem dotrzeć na linię mety. Najważniejsze jest 
to, by bieg sprawiał Wam frajdę, by był sposobem na spędzanie wolnego czasu. Życzę Wam energii i determinacji we 
wszystkich zawodach, niech sport będzie Waszym sposobem na życie. Zarażajcie tym swoich rówieśników. Pozdrawiam 
serdecznie organizatorów i życzę kontynuacji projektu w następnych latach.

                                                                                                                          Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło, że tak wyjątkowa impreza sportowa jak XI Ogól-
nopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad 
Specjalnych odbywa się właśnie w powiecie sieradzkim. Bardzo dziękuję 
za zaszczytną propozycję objęcia jej patronatem. Propozycję tę przyjąłem 
z ogromną przyjemnością. Od dawna popieram wspaniałą inicjatywę pro-
pagowania sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, obser-
wując ją głównie przez pryzmat sukcesów naszych lokalnych zawodników. 
Teraz, przez trzy wrześniowe dni, będziemy podziwiać zmagania wyjątko-
wych sportowców z niemal wszystkich województw naszego kraju.  Zawody 
takie jak Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad 
Specjalnych są dowodem wielkiej de-terminacji, wysiłku i pasji zawodników. 
Ale są one także ukoronowaniem pracy i starań trenerów – ludzi, którzy 
wierzą w człowieka i jego rozwój oraz stwarzają warunki do pokonywania 
przeszkód, nie tylko sportowych, ale również – a może przede wszystkim – 

życiowych. Odrębne słowa uznania należą się również wolontariuszom, obsługującym to ogromne przedsięwzięcie i niosą-
cym nieocenioną pomoc organizacyjną. Nie mam wątpliwości co do powodzenia tego wydarzenia. Jestem przekonany, że 
pozostanie ono w naszej pamięci na długo – jako wyjątkowe i pełne szlachetnej rywalizacji sportowe święto.

Z wyrazami szacunku 
Mariusz Bądzior – Starosta Sieradzki



Kochani Sportowcy, Trenerzy,  
Rodzice, Wolontariusze, Goście,  
moje Koleżanki i Koledzy Nauczyciele

W imieniu Komitetu Organizacyjnego witam Was serdecznie 

na Ziemi Sieradzkiej. Pamiętajcie: marzenia się spełniają. Moje 

się właśnie spełnia. Razem tworzymy historię XI Ogólnopol-

skiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej 

Sieradz 2017. Cieszymy się, że możemy Was poznać, gościć 

i podziwiać podczas osiągania sukcesów sportowych. 

Wszystkim sportowcom życzymy wiele wytrwałości w pokony-

waniu własnych ograniczeń, nowych przyjaźni i niezapomnia-

nych wrażeń. Opiekunom i trenerom życzymy zadowolenia  

i  satysfakcji z podejmowanych działań. 

Pamiętajcie: Razem możemy przenosić góry!

Z wyrazami szacunku 
Maria Wika 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Szanowni Państwo,

Po raz pierwszy w historii Ogólnopolskie-

go Dnia Treningu Aktywności Motorycznej 

Olimpiad Specjalnych zawody odbędą się 

w Sieradzu.  Jest mi szczególnie miło przy-

jąć patronat nad tym wydarzeniem i gościć 

w naszym mieście prawie stu zawodników 

z całej Polski. Zawody to emocjonujący czas 

dla nich samych, ale też nieoceniona lekcja 

dla tych, którzy oglądają zmagania osób 

niepełnosprawnych. Pokonywanie własnych 

barier, osiąganie rozwoju cech motorycznych 

a przez to walka z niepełnosprawnością to nie postanowienia na chwilę, na rok, ale na całe życie. To 

kolejne z pozoru małe sukcesy, których efektem jest samorealizacja bez względu na ograniczenia, które 

przyniosło życie. Dla nas – widzów – to ukazanie wartości na co dzień niedostrzegalnych i integracja 

ze społecznością sportową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Liczę, że odniosą sukces, czego 

z całego serca życzę!

Paweł Osiewała 
Prezydent Miasta Sieradza



To oddział z 26-cio  letnią tradycją działalności sporto-
wej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Oddział zrzesza 25 Klubów Olimpiad Specjalnych, 
w których trenuje 550 zawodników pod okiem 40 tre-
nerów i instruktorów.  W Oddziale Łódzkim, zawod-
nicy Olimpiad Specjalnych trenują w 21 dyscyplinach 
letnich i zimowych. Prężnie rozwijają się sporty zuni-
fikowane – piłka nożna i siatkówka. Aktywnie działa 
Program Rodzinny, Program Młodzi Sportowcy i gru-
pa 50 wolontariuszy, wspierająca nas podczas orga-
nizacji wszystkich imprez sportowych. Nasz Oddział 
organizuje zawody sportowe na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i ogólnopolskim. Są one podsumowa-
niem całorocznej pracy rehabilitacyjno-treningowej 
zawodników. Kluby Olimpiad Specjalnych Oddziału 
Łódzkiego działają w Domach Pomocy Społecznej, 
Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, 
Szkołach Specjalnych, Warsztatach Terapii Zajęciowej 
oraz w Domach Dziennego Pobytu. Niepełnospraw-
ni zawodnicy województwa łódzkiego uczestniczą 
w większości zawodów i turniejów organizowanych 
przez Olimpiady Specjalne Polska. Reprezentują tak-
że Stowarzyszenie na zawodach międzynarodowych 
oraz Światowych Letnich i Zimowych Igrzyskach Olim-
pijskich Olimpiad  Specjalnych.

Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Łódzkie



Program Treningu Aktywności Motorycznej 
Olimpiad Specjalnych okazał się doskonałą formą 
usprawniania ruchowego dla osób ze złożoną nie-
pełnosprawnością ruchową i intelektualną. To już  
20 LAT. Od tego momentu rozpoczęto organizowa-
nie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, których 
celem jest wspomaganie rozwoju,  zainteresowanie 
otoczeniem, rozwijanie samodzielności w życiu co-
dziennym. W powiecie sieradzkim organizacją zajęć 
tego typu zajął się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Sieradzu. 

Udział w Programie mobilizuje ćwiczących do uzyska-
nia wszechstronnych efektów rehabilitacji ruchowej. 
Regularne treningi poprawiają u nich koordynację 
ruchową, zdolność poruszania się oraz sprawność 
fizyczną. Przede wszystkim umożliwia osobom ze 
sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i ru-

chową uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych 
w roli zawodników.

Od 2002 roku,  na terenie SOSW w Sieradzu organi-
zujemy Dzień Treningowy Aktywności Motorycznej 
Olimpiad Specjalnych,  na szczeblu lokalnym i regio-
nalnym. W 2003 roku nasi zawodnicy po raz pierwszy 
wzięli udział w IV Ogólnopolskim Dniu Treningowym 
Aktywności Motorycznej w Lublinie. Organizujemy 
cykliczne imprezy, łącząc je z obchodami Europejskie-
go Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną. Cieszymy się, bo z roku na rok w zawodach 
startuje coraz więcej zawodników. Dzięki życzliwości 
władz lokalnych i dyrektorów placówek oświatowych 
Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycz-
nej Olimpiad Specjalnych o zasięgu regionalnym 
mógł się odbyć w sieradzkich szkołach. Gościliśmy 
zawodników z Łodzi, Rawy Mazowieckiej, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Wieruszowa, Tybli, Wielunia, Warty, 
Rożdżał, Sędziejowic, Pabianic, Łasku, Stemplewa, 
Zduńskiej Woli. 

Uczestniczyliśmy również w Ogólnopolskim Dniu Tre-
ningowym Programu Aktywności Motorycznej: w Lu-
blinie (2003), Poznaniu (2005), Lubaczowie (2007), 
Koninie-Ślesinie (2009),Gdańsku (2011), Mielcu 
(2013), Koninie – Ślesinie – Licheniu (2015), na któ-
rych reprezentowaliśmy Oddział Łódzki. 

Cieszymy się, że XI Ogólnopolski Dzień Treningowy 
Programu Aktywności Motorycznej odbędzie się 
w Sieradzu. Weźmie w nim udział  85 zawodników 
z 13 Oddziałów Regionalnych.



Organizatorzy:
•  Biuro Narodowe Olimpiady Specjalne Polska.
•  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Łódzkie

Łódzkie

Współorganizatorzy: 
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu
•  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu

Komitet Organizacyjny: 
• Maria Wika – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
• Piotr Iszczek – zastępca przewodniczącego
• Judyta Garnowska – Flanek – sport
• Krzysztof Cis – delegat techniczny
•  Jan Bujnowicz – prezes Oddziału Regionalnego Olim-

piady Specjalne Polska Łódzkie
•  Tomasz Jasion – dyrektor Oddziału Regionalnego 

Olimpiady Specjalne Polska Łódzkie
•  Anna Grzeszczak - księgowa Oddziału Regionalnego 

Olimpiady Specjalne Polska Łódzkie
• Iwona Górka – dyrektor SOS – W w Sieradzu
• Renata Płaczek
• Beata Fogiel – Dobiecka
• Aldona Sowijak
• Monika Nowicka
• Agnieszka Gałązka
• Agnieszka Sobczyńska
• Katarzyna Piaskowska
• Iwona Ograbek
• Donata Biernacka
• Marlena Oleszczyk

XI Ogólnopolski Dzień  
Treningowy Programu  
Aktywności Motorycznej
XI Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu  
Aktywności Motorycznej odbywa się w dniach  
15-17 września 2017 roku w Sieradzu.  
Program MATP dedykowany jest osobom, których  
niepełnosprawność intelektualna i fizyczna nie pozwala 
na uczestnictwo w oficjalnych treningach i zawodach 
sportowych Olimpiad  Specjalnych.

Uczestnicy imprezy:
•  13 ekip z Oddziałów Regionalnych Olimpiad  

Specjalnych, w tym 85 zawodników,
•  85 tr enerów i opiekunów,
•  85 wolontariuszy.

Wolontariusze  
- uczniowie, nauczyciele  
i rodzice reprezentujący: 
•   I Liceum Ogólnokształcące  

im. Kazimierza Jagiellończyka  
w Sieradzu

•   II Liceum Ogólnokształcące  
im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu

•  Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy  
im. Janusza Korczaka w Sieradzu

•  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci  
Niepełnosprawnych DARY LOSU  
w Sieradzu.

Nazwy ekip:

Oddział Regionalny Dolnośląskie

Oddział Regionalny Kujawsko-Pomorskie

Oddział Regionalny Lubelskie

Oddział Regionalny Łódzkie

Oddział Regionalny Małopolskie

Oddział Regionalny Opolskie

Oddział Regionalny Podkarpackie

Oddział Regionalny Pomorskie

Oddział Regionalny Śląskie

Oddział Regionalny Świętokrzyskie

Oddział Regionalny Wielkopolskie-Konin

Oddział Regionalny Wielkopolskie-Poznań

Oddział Regionalny Zachodniopomorskie



Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Łódzkie 
ul. Helenówek 7, 91-366 Łódź, tel./faks: 42 658 91 70
www.lodzkie.olimpiadyspecjalne.plŁódzkie

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

PATRONAT HONOROWY DNIA TRENINGOWEGO

WSPÓŁORGANIZATORZY

1 cm

3 cm


