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Do Organizatorów i Uczestników XII
Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych 2022

Rozpoczynają się XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022. Weźmie w nich udział
około 1000 zawodników, którzy zmierzą się w trzynastu dyscyplinach sportowych.
Od lat miałam możliwość obserwowania i kibicowania niezwykłym sportowcom, którzy budują
na co dzień silną i dynamiczną rodzinę polskich Olimpiad Specjalnych. Przystępując do szlachetnej rywalizacji,
zawsze dają z siebie wszystko, by zdobyć jak najlepszy wynik i znaleźć się na zwycięskim podium. Od początku,
kiedy związałam się Państwa ruchem, podziwiałam niewyczerpany zapał i niezłomną wolę, które mobilizowały
olimpijczyków do odważnego podejmowania wyzwań, jakie przed nimi stawały.
Jestem także pełna uznania dla trenerów, opiekunów i wielu wolontariuszy, którzy bardzo rzetelnie
podchodzą do obowiązku przygotowania podopiecznych do cyklicznych spotkań sportowych. Dzięki takiej
postawie możliwe stały się sukcesy, jakie dotychczas odnieśli wychowankowie.
Drodzy Zawodnicy,
Zawdzięczamy Wam wszystkim wyjątkowe i emocjonujące przeżycia. Podziwiamy Was za to, jak godnie
stajecie do pojedynków i jak bardzo poważnie traktujecie egzamin, który macie zdać z nabytych umiejętności
sportowych.
Bardzo gorąco Was pozdrawiam, życząc powodzenia oraz tego, by nadchodzące miesiące Igrzysk przyniosły
wiele niezapomnianych chwil i stały się dla Was wszystkich świętem. Czerpcie pełnymi garściami radość
z bycia razem i zawsze dobrze czujcie się w Waszej wyjątkowej społeczności.

Sportowcy, Trenerzy
i Przyjaciele Olimpiad Specjalnych
Jesteśmy wzruszeni, że po dwudziestu latach Igrzyska Olimpiad Specjalnych powtórnie zagościły w Poznaniu. To pewnego
rodzaju symbol jak sportowa rywalizacja zatacza koło, powracając do stolicy Wielkopolski. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych w ciągu
ostatnich 20 lat gościli na sportowych arenach takich miast jak: Warszawa, Kielce, Bydgoszcz i Katowice. Teraz ponownie spotykamy
się we wszystkich tych miejscach aby w formie V- części celebrować największe sportowe święto jakim są dla Zawodników, Trenerów,
Rodziców, Wolontariuszy i Przyjaciół – Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Jako organizatorzy, czerpiąc wiedzę właśnie z tych
wszystkich doświadczeń podejmujemy RAZEM WSPÓLNE WYZWANIE.
Sport dla naszych zawodników odgrywa szczególną rolę, jest możliwością rozwoju samodzielności, samoobsługi, samoakceptacji, działania w grupie rówieśniczej, podejmowania różnych ról społecznych. Przez sport Zawodnicy Olimpiad Specjalnych potrafią
doświadczać sukcesów ale i też radzić sobie z trudami zmęczenia, porażek. Przez udział w zajęciach, zawodach doświadczają radości,
która jest emocją wbudowaną w naszą neuroanatomię. Towarzyszy nam przez cały czas, a my mamy bardzo duży wpływ na to, jak
często jej doświadczamy.
Radość, uśmiech, wzajemna serdeczność, pomoc to właśnie ona będzie dominować podczas rozgrywania dyscyplin sportowych
w Poznaniu: kolarstwa na obiektach kompleksu Malta oraz judo na hali sportowej Akademii Judo.
Być może niejednokrotnie pojawi się smutek, gorycz przegranej, ale jak może być inaczej podczas rywalizacji sportowej? Jednego bądźcie pewni: w każdym starcie, pojedynku czy wyścigu zobaczycie niepowtarzalną wolę pokazania wszystkich swoich sportowych umiejętności, utrzymanej w prawdziwie czystym duchu rywalizacji „fair play”.
Zapraszam na sportowe areny Miasta Poznania – kompleks sportowy nad jeziorem Malta z trasami rowerowymi i halę sportową judo
przy ul. Taborowej. Niepowtarzalna radość naszych sportowców, dostarczy każdemu z nas wiele powodów do wzruszeń i dobrych emocji.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację igrzysk, sponsorom, darczyńcom,
a także instytucjom wspierającym. Bez tej pomocy i wielkiej życzliwości z pewnością nie moglibyśmy się tutaj wszyscy spotkać.
Gorąco pozdrawiam, życząc powodzenia, wielu sukcesów i niezapomnianych wrażeń na sportowych arenach miasta Poznania.

Zbyt często nie doceniamy potęgi dotyku,
uśmiechu, dobrego słowa, prostej umiejętności słuchania, szczerego komplementu,
czy najmniejszego przejawu troski.
A przecież te drobne gesty mogą odmienić
czyjeś życie…”
Leo Buscaglia

Natalia Nowak
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Wielkopolskie – Poznań

XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych, część III Poznań 2022

Torch Run – Bieg z „Ogniem Nadziei”
Światowy ruch „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” (The Law Enforcement Torch Run for Special Olympics)
zrodził się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jego założycielem jest amerykański policjant Richard LaMunion a fundatorem
Międzynarodowe Stowarzyszenie Szefów Policji (International Association of Chiefs of Police – IACP). Na przestrzeni minionych 35 lat na całym
świecie powstały i działają organizacje wspierające ruch Olimpiad Specjalnych, których założycielami i członkami są ludzie zajmujący się na co dzień
wdrażaniem oraz egzekwowaniem prawa, a więc policjanci, strażnicy graniczni, strażnicy więzienni, miejscy, strażacy oraz sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Polska policja, od ponad dwudziestu dwóch lat uczestniczy w tym światowym ruchu, a jej przedstawiciel jest członkiem jego władz.
Pierwszy bieg z pochodnią płonącą „Ogniem Nadziei” po Polsce został zorganizowany w maju 1993 roku. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego zorganizowaliśmy już 31 biegów z pochodnią, z czego ponad połowa to biegi z udziałem przedstawicieli zagranicznych policji.

Edukacja włączająca i wolontariat
Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych i społecznych, który inspiruje
miliony ludzi na całym świecie do działania. Jednocześnie dajemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni, zdobywania doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności.
Każdego roku ponad 4000 wolontariuszy w całej Polsce wspomaga realizację treningów, zawodów sportowych i imprez Olimpiad
Specjalnych Polsce. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół, a także rodziny sportowców z niepełnosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach. Wolontariat pozwala
im włączyć się w życie społeczne, nieść pomoc potrzebującym, daje szansę na wykorzystanie własnej wiedzy i umiejętności rozwinięcia zainteresowań i zdobycia nowych doświadczeń, a co najważniejsze, zawarcia wspaniałych przyjaźni. Praca wolontariusza może być
wykonywanaprzez każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Dla
wsparcia procesów edukacji włączającej, integracji i pełnego wolontariatu realizujemy programy edukacyjne tj. Dołącz do nas, program
uniwersytecki, edukacja włączająca.

ry, polityki i mediów, m.in.: Robert Lewandowski, Marcelina Zawadzka, Ewelina Lisowska, Piotr Adamczyk, Kinga Baranowska,
Mariusz Fyrstenberg, Roman Kosecki, Łukasz Kubot, Jakub Wesołowski, Andrzej Wrona, Grzegorz Tkaczyk, Zygmunt Chajzer,
Marcin Matkowski, Michał Olszański, Cezary Pazura, Andrzej
Supron, Michał Żewłakow, Paweł Papke, Sebastian Świderski,
Monika Pyrek, Magdalena Różczka.
Olimpiady Specjalne Polska są objęte Honorowym Patronatem
Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy.
Od 2016 r. prowadzona jest kampania #GrajmyRazem, której celem jest zachęcenie Polaków do otwartości, akceptacji różnorodności, kibicowania sportowcom Olimpiad Specjalnych na arenach sportowych oraz uzmysłowienie Im, że Olimpiady Specjalne
są trzecim filarem ruchu olimpijskiego, a sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas medale.
#GrajmyRazem to reklamy prasowe, outdoorowe, telewizyjne,
które pokazują pozytywny wizerunek naszych zawodników w życiu
codziennym i sportowym.
Olimpiady Specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie – obok Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady – ruchem sportowym, dedykowanym osobom z niepełnosprawnością
intelektualną. Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad 5,3 miliona
sportowców reprezentujących 32 dyscypliny sportowe z ponad
190 krajów. Olimpiady Specjalne są oficjalnie uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej,
w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął działalność, na początku lat osiemdziesiątych. Dzisiaj, po 35 latach, w naszym kraju
Olimpiady Specjalne to ponad 17 tysięcy zawodników, 1,5 tysiąca
trenerów i 4 tysiące wolontariuszy zrzeszonych w 507 klubach
w 18 Oddziałach Regionalnych, którymi kieruje Biuro Narodowe.
Prezesem Stowarzyszenia jest Anna Lewandowska. Ambasadorami Olimpiad Specjalnych Polska są wybitne postaci sportu, kultu-

Poprzez nasze działania sportowe i pozasportowe wspieramy rodziny zawodników, pomagając im realizować działania skierowane
ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu życiu społecznemu oraz aktywizacji fizycznej i zawodowej. Oddziałujemy również
na szersze środowisko społeczne. Pokazując wysiłek sportowy
zawodników Olimpiad Specjalnych, ich emocje i radość z uprawiania sportu, staramy się przełamywać stereotypy, przyczyniamy się
do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną z misji Olimpiad Specjalnych jest uświadomienie i udowodnienie wszystkim Polakom, że włączenie tej grupy do codziennego funkcjonowania społeczeństwa przynosi ogromne korzyści
obu stronom.

Patronat Honorowy Ogólnopolskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych, 2022
Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP

Komitet Honorowy
Kamil Bortniczuk
Przemysław Czarnek
Krzysztof Michałkiewicz

Minister Sportu i Turystyki
Minister Edukacji i Nauki
Prezes Zarządu PFRON

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Rafał Bruski

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Bogdan Wenta

Prezydenta Miasta Kielce

Piotr Kuczera

Prezydent Miasta Rybnika

Rafał Trzaskowski

Prezydent m.st. Warszawy

Cezary Błach
dr Ewa Bąk
gen. insp. Jarosław Szymczyk

Andrzej Kraśnicki
prof. nzw. dr hab. Bartosz Molik
prof. dr hab. inż.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Dyrektor Wydziału Sportu Miasta Poznania
Komendant Główny Policji
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Jego Magnificencja Rektor AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Zbigniew Koruba

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Kazimierz Drozd

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych

Jan Szopiński
Zbigniew Koniusz

Prezes Honorowy Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie
Wojewoda Świętokrzyski

Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 2022
Data

Miejsce

Liczba uczestników

Dyscypliny sportowe, programy

Część I

5-7 maja

Rybnik

360

Pływanie, bocce

Część II

20-22 maja

Bydgoszcz

277

Gimnastyka, wrotkarstwo, tenis

Część III

28-30 maja

Poznań

270

Kolarstwo, judo

Część IV

3-5 czerwca

Warszawa

480

Piłka nożna, zunifikowana piłka siatkowa, Młodzi Sportowcy

Część V

4-7 lipca

Kielce, Suchedniów

750

Lekkoatletyka, koszykówka, badminton

Program zawodów – część III
Ceremonia Otwarcia XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
28 maja 2022 – sobota, godzina 17:00, miejsce: Hala Sportowa Judo,
ul. Taborowa 1/4, 60-790 Poznań
1. Wprowadzenie zawodników na halę judo
2. Występ artystyczny
3. Wprowadzenie Flagi Olimpiad Specjalnych.
4. Złożenie przysięgi przez zawodników, trenerów i sędziów.
5. Występ artystyczny

6. Wprowadzenie Ognia Nadziei przez Torch Run.
7. Zapalenie znicza.
8. Uroczyste Otwarcie Igrzysk
9. Trening judo

Program zawodów:

28 maja 2022 /sobota/
13.00 – 16.00
		
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
29 maja 2022 /niedziela/
Kolarstwo i judo
08.00 – 09.00
09.00 – 13.00
14.30 – 18.00
18.30 – 21.30
30 maja 2022 /poniedziałek/
Kolarstwo i judo
09.00 – 12.00
14.00 – 14.30

KOLARSTWO
Trening obserwowany / preeliminacje
w dyscyplinie kolarstwo
Ceremonia Otwarcia
Trening obserwowany w dyscyplinie judo

Rozgrzewka
Finały, dekoracje medalowe
Finały, dekoracje medalowe
Impreza towarzysząca

Rywalizacja w grupach finałowych, dekoracje medalowe
Ceremonia Zamknięcia na obiekcie sportowym w Poznaniu

• Jazda na czas na dystansie 500 m,
• Jazda na czas na 1 km,
• Jazda na czas na 5 km,
• Wyścig szosowy na dystansie 5 km – zależnie
od możliwości obiektu i tras,
Każdy zawodnik może startować w dwóch
konkurencjach.

JUDO
W turnieju zostanie rozegrana jedna konkurencja: walka indywidualna dla mężczyzn i kobiet, z zastrzeżeniem możliwości łączenia kobiet z mężczyznami, w przypadku gdy wyrażą
na to zgodę trenerzy obojga zawodników oraz
gdy sytuacja taka przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa i wyrównania szans dla zawodników tej grupy.

Wielkopolskie – Poznań
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska –
Wielkopolskie-Poznań
61- 663 Poznań
Bank: PEKAO SA:
NIP: 526 17 35 097
tel. 602 758 902

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolskie – Poznań powstał w roku 1999 obejmując byłe województwa
poznańskie, leszczyński i pilskie. Z dużym zaangażowaniem prowadzi działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Oddział tworzy 37 klubów i ponad
1800 sportowców. Głównym celem jest organizacja całorocznych,
cyklicznych zajęć treningowych, obejmujących swoim zasięgiem 18
letnich i 4 zimowych dyscyplin sportu. Każdego roku organizujemy
ok 20 regionalnych imprez sportowych. Nasi sportowcy reprezentują Oddział Regionalny na zawodach rangi ogólnopolskiej, zdobywając tam dalsze kwalifikacje na imprezy rangi europejskiej i światowej. Corocznie jesteśmy również gospodarzem zawodów rangi
makroregionalnej i ogólnopolskiej. Sportowcy z całej Polski gościli
w takich miastach jak Poznań, Trzcianka, Szamotuły, Jastrowie.
Od lat organizujemy dwa razy w roku obozy sportowe, które
są wspaniałą możliwością zdobywania samodzielności, samoobsługi, samorealizacji i aktywnego treningu. Odział nasz realizuje: Program Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych oraz Program
Młodzi Sportowcy Olimpiad Specjalnych. Zawodnicy naszego Oddziału uczestniczą również w różnych projektach m.in. Grajmy Razem, Bądź Fit, Daj mi Szansę. Wszystkie te inicjatywy i ich realizacja
możliwa jest dzięki wsparciu wielu wykwalifikowanych trenerów,
zaangażowanych działaczy, sponsorów, darczyńców i wolontariuszy. Za to wsparcia z całego serca dziękujemy!

ul. Żniwna 1
62 1240 6218 1111 0010 6098 5706
KRS 0000190280
www.wielkopolskie-poznan.olimpiadyspecjalne.pl

Organizator

UCZESTNICY:
Wielkopolskie – Poznań

ORGANIZATOR:
• Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Wielkopolskie-Poznań

• Zawodnicy – 115
• Trenerzy – 35
• Wolontariusze – 40
• Sędziowie – 33
• Obsługa techniczna – 34

WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Olimpiady Specjalne Polska

• Obsługa medyczna – 6
• Komitet Organizacyjny – 14

• Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Oddział Malta
• Akademia Judo

KOMITET ORGANIZACYJNY:

• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu

Natalia Nowak – Przewodniczący komitetu organizacyjnego

• Wolontariat Oddziału Regionalnego OSP Wielkopolskie - Poznań

Natalia Nowak – Z-ca Przewodniczącego komitetu organizacyjnego
Maciej Turajski – kierownik sportowy zawodów

PARTNERZY PUBLICZNI:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki

oraz

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Beata Banaszak, Maciej Chałupka, Wioletta Cyganik, Barbara Dubkiewicz,
Małgorzata Dratwińska, Aleksandra Fąferek, Janusz Kegel, Rafał Konowski,
Joanna Michalak, Łukasz Mayer, Małgorzata Moryson, Robert Młynarczyk,
Radosław Miśkiewicz, Alicja Pawlak, Eliasz Pawlak, Jan Rola,
Olga Sieczkarek, Aleksandra Szymańska, Iwona Żmuda-Trzebiatowska,
Anna Żygadło

• Urząd Miasta w Poznaniu
• Samorząd Województwa Wielkopolskiego

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
• Plus Timing
• Pracownia Rowerowa Pakamera

DELEGACI TECHNICZNI:

• Studio Internetowe Dobrarzecz

Jadwiga Kreja – Delegat Techniczny Kolarstwo

• Hotel IBIS Suchy Las

Dariusz Migdałek – Delegat Techniczny Judo

• Ilonn Hotel Poznań
• Hotel Olimpia Poznań

Regionalni patroni medialni

Dlaczego Judo?
Judo uznawane za jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu, niewątpliwie w pozytywny sposób wpływa na każdą sferę
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Sfera fizyczna wzbogacana jest zarówno w aspekcie utylitarnym
jak i rehabilitacyjnym. Nabywanie nowych umiejętności, podnoszenie
poziomu poszczególnych zdolności motorycznych, wzmacnianie mięśni posturalnych, to tylko niektóre z zalet jakie niesie za sobą uprawianie judo.
W zakresie funkcjonowania społecznego, zalety leżą zarówno
po stronie trenujących jak i reszty społeczeństwa. Zawodnicy poznają
nowych ludzi, nowe miejsca i środowiska, nawiązują przyjaźnie, wzrasta ich akceptacja wśród rówieśników, a także rodziny i bliskich. Reszta społeczeństwa uczy się tolerancji i zrozumienia, nabywa zaufania,
wyzbywa się lęku i uświadamia sobie, że osoby z niepełnosprawnością
intelektualną także wiele potrafią i mogą bez ograniczeń funkcjonować
w społeczeństwie.

W sferze psychicznej, uprawianie judo, z całą pewnością przyczynia się do rozwijania cech wolicjonalnych, związanych ze wzrostem wiary we własne możliwości, wzmaga poczucie własnej wartości, wpływa
na kształtowanie samodyscypliny i wytrwałości w dążeniu do postawionego sobie celu, uczy szacunku do innych i postępowania według określonych zasad. Pozwala także na nabywanie nowych umiejętności oraz
zdobywanie wiedzy, co bezpośrednio wpływa na zwiększanie potencjału
intelektualnego trenujących.
O zaletach płynących z uprawiania judo przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, można by pisać jeszcze długo. Reasumując
jednak wszystkie pozytywy, uważam, że największą zaletą i taką, która
w głównej mierze skupia na treningach coraz więcej zawodników jest
radość, radość z judo! Pozwólmy, więc i pomóżmy radować się z judo jak
największej liczbie osób, także, a może i przede wszystkim, tym którzy
tego najbardziej potrzebują!
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