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Moi Drodzy,

Za nami trudny rok, pełen zmian i niełatwych 

wyzwań. Pandemia odmieniła wiele aspektów 

naszego życia. Z jednej strony - zamknięci 

w domach dostaliśmy więcej czasu dla 

naszych najbliższych. Z drugiej - utknęliśmy 

w miejscu, musieliśmy zmienić nasze cele i 

plany, dostosować się i znaleźć motywację do 

nowych działań, zupełnie innych niż te, które 

tak dobrze znaliśmy. 

Wobec pandemicznego wyzwania stanęły 

też Olimpiady Specjalne Polska. Nasze 

Biuro Narodowe oraz Oddziały Regionalne 

zatrzymały się na chwilę w marcu, by od 

kwietnia działać na najwyższych, możliwych 

obrotach. Obserwuję to od lat, ale ten 

moment był najlepszym dowodem na to, 

że nasz team to prawdziwi profesjonaliści 

pełni pasji. Organizowali zajęcia treningowe 

online, nagrywali filmy z ćwiczeniami, tworzyli 

zdalne konkurencje oraz akcje motywacyjne 

w social mediach. Każdego dnia inspirowali 

siebie nawzajem, naszych podopiecznych i ich 

najbliższych do aktywności fizycznej, zdrowej 

diety i nieustannego rozwoju, by od 4 maja 

wrócić na sportowe areny. Dostosowali plany 

finansowe, przestrzeń oraz formułę zawodów  

i zajęć, by odbywały się one zgodnie  

z zasadami reżimu sanitarnego i były 

bezpieczne dla zdrowia i życia zawodników, 

trenerów oraz organizatorów. 

Ważne dla nas było i jest, aby nasi partnerzy 

oraz sponsorzy byli z nami w tych trudnych 

czasach. Dziękujemy bardzo za ich wsparcie. 

Jesteśmy wdzięczni za ich otwartość na zmiany, 

nowe pomysły oraz innowacje. Cieszę się,  

że możemy na sobie polegać, a #GrajmyRazem  

to dziś symbol ogromnej siły, nowej energii  

i wspaniałych relacji. 

Za nami jesień, która dla Olimpiad Specjalnych 

Polska jest czasem planowania kolejnego roku 

i budowania strategii działań. Chociaż mijający 

rok nie był łatwy, nie poddajemy się. Nasz 

harmonogram na 2021 rok jest wypełniony 

zawodami ogólnopolskimi, makroregionalnymi, 

regionalnymi i lokalnymi. W trakcie tysięcy 

godzin treningowych będziemy przygotowywać 

się do Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych, Kazań 2022. Zorganizujemy 

kilkanaście obozów. Pracujemy też nad kolejną 

odsłoną kampanii #GrajmyRazem, do której 

przygotowywaliśmy się już w październiku 

i listopadzie. Rok 2021 będzie pełen 

niespodzianek. 

Pamiętajmy, że za każdym z tych planów stoją 

niezwykli ludzie. Z ogromną uwagą obserwuję 

jak trenerzy, opiekunowie i inni członkowie 

naszego zespołu dzielą się swoją energią  

i motywują nawzajem do codziennej pracy. 

Nie czekają na to, co przyniesie los, ale tworzą 

własną, piękną rzeczywistość.

W nadchodzącym Nowym Roku życzę nam 

przede wszystkim dużo zdrowia, siły  

i niegasnącego zapału, byśmy każdego dnia 

osiągali własne cele, realizowali plany i spotykali 

się na sportowych arenach. By udało nam się 

przezwyciężyć nie tylko pandemię, ale też 

wszystkie inne przeciwności losu. By RAZEM 

zawsze znaczyło - najlepiej. 

 Pozdrawiam serdecznie, 

 Anna Lewandowska
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Dziękujemy, że jesteśmy RAZEM!

Z dumą wspieramy rozwój wielkiej rodziny Olimpiad Specjalnych w Polsce. Uczciwa rywalizacja, integracja 

osób z niepełnosprawnościami, szacunek, akceptacja oraz poczucie wspólnoty – są bardzo bliskie wartościom 

Huawei. Jesteśmy obecni w Polsce od 16 lat i angażujemy się w inicjatywy wspierające integrację społeczną, 

pomoc potrzebującym i walkę z wykluczeniami wszelkiego typu.

#GrajmyRazem
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Spokojnie, wyjdziemy z tego 
Pandemia rozregulowała plany treningowe, przetasowała kalendarz imprez, zmusiła  

do cięcia kosztów. O tym, jak świat Olimpiad Specjalnych kreśli odważne plany i szkicuje, 
jak tu wrócić do normalności już w tym roku, opowiadają Krzysztof Krukowski  

i Mirosław Krogulec ze Special Olympics Europe/Eurasia. 
Tekst: Marcin Kasprzak

Olimpiady Specjalne Rumunia – foto: Alina Cojocaru 
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Miroslaw Krogulec – Dyrektor Sportowy w Olimpiadach Specjal-

nych na Europę/Eurazję, związany z ruchem Olimpiad Specjalnych 

od 24 lat. Uczestniczył w kilkuset międzynarodowych wydarzeniach 

sportowych, głównie Olimpiad Specjalnych. Na co dzień odpowiada 

za organizacje międzynarodowych zawodów i szkoleń sportowych 

oraz za współpracę z europejskimi federacjami – w tym  UEFA czy 

FIBA. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Krzysztof Krukowski – jeszcze jako student AWF w Warszawie, 

czyli od 1986 roku zaangażowany w ruch Olimpiad Specjalnych. 

Jako doradca programowy, a następnie dyrektor ds. rozwoju organi-

zacyjnego Europa-Eurazja  odpowiedzialny za rozwój organizacyjny  

w tym regionie. Od 2019 roku na stanowisku Starszego Dyrektora  

zować. Wydawałoby się, że wyjściem z sytuacji pozostaną transmisje 

internetowe, ale i tu czasem wygrywał wirus i trzeba było odwołać 

zmniejszoną imprezę, która była już w dość zaawansowanym sta-

dium przygotowań. To budziło frustrację. 

Jaki wpływ miała pandemia na organizację największych wy-

darzeń sportowych?

Krzysztof Krukowski: W Europie organizujemy co roku sześć, na-

wet osiem międzynarodowych zawodów w różnych dyscyplinach.  

Od połowy marca 2020 r. wszystkie zawody i szkolenia międzyna-

rodowe zostały odwołane lub przeniesione, często na nieokreśloną  

przyszłość. Nasze największe wydarzenie sportowe zaplanowane  

na rok 2021 dla aż dwóch tysięcy sportowców, czyli Światowe 

Wszyscy liczymy, że szczepionki 
pozwolą na stopniowy powrót do 
„pewnej normalności” w zakresie 

treningów i zawodów kwalifikacyj-
nych. Każdy z naszych programów 

szuka własnychrozwiązań i wiemy, że 
te największe zawody są dużym sty-
mulatorem dla wszystkich, aby móc 

wrócić w pełni na sportowe areny.

ds. Rozwoju Organizacyjnego Olimpiad Specjalnych Europe/Eurasia. 

Od 2011 roku aktywnie wspiera rozwój piłki siatkowej  oraz współ-

pracę z CEV oraz FIVB.

Jak zmienił się świat sportu w tym roku?

Mirosław Krogulec: Najbardziej widoczną zmianą dla wszystkich 

jest zapewne brak kibiców na obiektach sportowych i ograniczony 

udział w zawodach międzynarodowych. W Olimpiadach Specjalnych 

brak kibiców to dość powszechna sytuacja, ale ograniczenia startu  

w zawodach i to na różnych poziomach, bo nie jest to w pełni sport 

wyczynowy, to duży problem. Na tym opiera się nasza działalność, 

której towarzyszy duża niepewność – czy, co i kiedy uda się zorgani-

Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w rosyjskim Kazaniu, rów-

nież zostały przeniesione na styczeń 2022 roku. Podobnie stało się  

z Europejskim Mityngiem Pływackim w Baku w Azerbejdżanie czy 

międzynarodowym obozem siatkarskim „Vanja Camp” w Serbii or-

ganizowanym przez Ambasadora Special Olympics – Mistrza Olim-

pijskiego w piłce siatkowej, Vladimira Grbica.  Nie tracimy nadziei 

i liczymy, że uda się te zaplanowane wydarzenia zrealizować, gdy 

tylko pandemia minie. Oby to było szybciej, niż później. 

Jakie konsekwencje niesie za sobą odwołanie tych imprez - 

wiadomo już, że IO w Tokio zachowują swoją nazwę z rokiem 

2020 w nazwie. 

Dushanbe, Tajikistan, 16 października 2020 -  zawody Olimpiad Specjalnych w tenisie stołowym, 
piłce siatkowej i koszykówce.



Mirosław Krogulec: Samo 

odwołanie imprez nie jest 

może tak drastyczne dla 

zawodników, jak dla or-

ganizatorów, którzy już 

ponieśli pewne koszty 

przygotowań, mieli za-

warte umowy, a imprezy 

były częścią większych  

projektów finansowanych 

chociażby ze środków 

unijnych. Zatwierdzone 

budżety musiały zostać 

pozmieniane, środki prze-

sunięte lub w ogóle zwró-

cone. Pod znakiem zapyta-

nia stanęło też pozyskanie 

środków od potencjalnych 

sponsorów. Mamy obawy, 

że niektórzy mogą używać 

argumentu braku środków 

z uwagi na konieczność 

odbudowy budżetu za rok 

2020. Skądinąd w wielu 

przypadkach na pewno 

słuszne. 

Podobno już dziś wiado-

mo, że wielkie imprezy stoją pod znakiem zapytania, bo zabu-

rzone zostały programy treningowe do eliminacji. 

Mirosław Krogulec: Kwalifikacja na zawody wyższego szczebla  

w Olimpiadach Specjalnych, np. na Światowe  Igrzyska jest poprze-

dzona startem na zawodach rangi krajowej. Jak najbardziej został 

naruszony cykl przygotowawczy i kwalifikacyjny. Być może nie 

wszyscy zawodnicy zakwalifikowani i wybrani po udziale w Ogólno-

polskich Zimowych Igrzyskach w Zakopanem w marcu 2020 będą 

gotowi, żeby reprezentować Olimpiady Specjalne Polska w Rosji 

w styczniu 2022. Szczególnie w sportach zimowych jest to duży 

problem, żeby zaplanować i spędzić wymaganą liczbę dni treningo-

wych na śniegu w 2021 roku.  Zaczynamy też rozmowy dotyczące 

przygotowań i kwalifikacji na Światowe Letnie Igrzyska w Berlinie, 

zaplanowane na czerwiec 2023. W tym przypadku, krajowe zawody 

powinny być zorganizowane najpóźniej latem 2022.  

Jako organizacja o zasięgu globalnym mamy
opracowany szczegółowy plan powrotu do 
treningów i zawodów wraz z dodatkowymi 
wymaganiami, które organizatorzy muszą

uwzględnić.

To raczej wykonalne.  

Brytyjczycy zaczęli szcze- 

pienia, niebawem i nas 

to czeka.  

Krzysztof  Krukowski : 

Wszysc y  l i czymy,  że 

szczepionki pozwolą na 

stopniowy powrót do 

„pewnej normalności”  

w zakresie treningów  

i zawodów kwalifikacyj-

nych. Każdy z naszych 

programów szuka wła-

snych rozwiązań i wiemy, 

że te największe zawody 

są dużym stymulatorem 

dla wszystkich, aby móc 

wrócić w pełni na spor-

towe areny. Wszyscy 

czekamy na powrót do 

„normalności”.  Progra-

my narodowe mają swo-

je plany, które starają się 

dopasować do kalenda-

rza europejskiego i do 

planowanych Świato-

wych  Igrzysk w Kazaniu 

i Berlinie. Realizowane są 

mniejsze projekty i różnego typu granty. Czujemy zmęczenie, ale 

jesteśmy optymistami. 

Czy w historii mieliśmy podobne sytuacje? Jak sobie z nimi ra-

dzono?

Krzysztof Krukowski: Jak do tej pory Olimpiady Specjalne radziły 

sobie dość dobrze. Można powiedzieć, że w przeciwieństwie do 

Igrzysk Olimpijskich unikaliśmy takich utrudnień, jak bojkot Olimpiad 

Specjalnych przez narodowe programy ze względów politycznych 

między różnymi krajami – a historia zna takie przypadki w Igrzyskach 

Olimpijskich. 

Mirosław Krogulec: to warto podkreślić, że 4-letni cykl Igrzysk Świato-

wych Olimpiad Specjalnych reguluje właśnie organizacje zawodów 

na poziomie narodowym. W 50-letniej historii Special Olympics nie 

Zakopane – zimowy obóz sportowy Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie
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kojarzę takich zmian. Mam nadzieję, że powrót do rytmu sprzed 

pandemii nastąpi dość płynnie, gdyż szczegółowo zaplanowaliśmy 

to w nowej strategii na lata 2021-24, zakładając rok 2021 jako ten 

na odbudowę i powrót w 2022 do funkcjonowania sprzed pandemii.

Czy mają Państwo rozpisany plan powrotu do normalności?

Mirosław Krogulec: Jako organizacja o zasięgu globalnym mamy 

opracowany szczegółowy plan powrotu do treningów i zawodów 

wraz z dodatkowymi wymaganiami, które organizatorzy muszą 

uwzględnić. Został on ogłoszony już w połowie roku 2020 r. przez 

władze Special Olympics International. W każdym kraju jest wyzna-

czona osoba odpowiedzialna za dostosowanie się do tych wymagań. 

Oczywiście podstawą funkcjonowania są jednak obostrzenia nało-

żone przez każdy kraj i lokalne władze. Lokalnie, programy krajowe 

starają się radzić sobie jak mogą i w miarę możliwości organizują 

mniejsze imprezy w dość rygorystycznych obostrzeniach. Nie za-

wsze jest to wykonalne. 

W jakiej kondycji psychicznej są zawodnicy?

Mirosław Krogulec: Nie wygląda to najlepiej zarówno pod względem  

fizycznym, jak i kondycji psychicznej. Zawodnicy, którzy mają w miarę 

stały dostęp do obiektów, wsparcie rodziców oraz trenera, lub part-

nerów zunifikowanych całkiem dobrze sobie radzą z nową sytuacją. 

Pamiętajmy, że większość treningów czy zawodów kończy się dla 

nich na poziomie lokalnym. Dość widoczna jest natomiast bariera 

korzystania z komunikatorów czy socialmediów. Nie wszyscy radzą 

sobie z czytaniem, a więc pomimo bogatej oferty proponowanej 

on-line, nie wszyscy zawodnicy mogą z niej w pełni skorzystać. Ob-

sługa techniczna komputera czy poprawne korzystanie z aplikacji 

w telefonie bywa nie lada wyzwaniem dla niektórych zawodników. 

Krzysztof Krukowski: w krajach wschodnich, z którymi w większości 

współpracuję jest jeszcze trudniej z dostępem do Internetu i dobrej 

jakości komputerów czy telefonów. Wiąże się to oczywiście dość 

często z brakiem dostępu także do naszych ofert „on-line”. Dobrze, 

że są takie inicjatywy, ale czasem realia sprzętowe nie nadążają za 

kreatywnością ich twórców.

Nie ma na to pieniędzy? Czy zawodnicy cierpią, ponieważ firmy 

redukują budżety?

Krzysztof Krukowski: niestety, pandemia spowodowała bezpośred-

nio lub pośrednio pewien „odpływ” środków – czy to na zawody 

czy na treningi. Szczególnie smutne było dla mnie słyszeć historie,  

że niektórym klubom Olimpiad Specjalnych wprowadzono opłaty za 

korzystanie z obiektów sportowych, choć wcześniej udostępniano 

je im bezpłatnie. 

A jak zachowali się sponsorzy? Czy jest problem z kontraktami 

lub chociażby nagrodami? 

Mirosław Krogulec: w tym wymiarze nasi zawodnicy nie za bardzo 

ucierpieli, bo takowych kontraktów nie mają, a nagrody za udział 

w zawodach to głównie medale oraz cały wachlarz atrakcji spo-

łecznych związanych z udziałem. Finansowo w całej tej pandemii 

na pewno najbardziej ucierpieli trenerzy, którzy zostali częściowo 

odsunięci od prowadzenia zajęć treningowych. Niewesoło było też 

pracownikom etatowym biur, którzy odpowiadają za zaplanowane 

całoroczne działania, projekty, eventy oraz współpracę z partnerami 

strategicznymi. W kilku krajach zamknięto nawet biura narodowe  

i regionalne, a pracowników wysłano na urlopy. 

Jak wygląda sytuacja w stowarzyszeniu na poziomie ponadna-

rodowym? 

Mirosław Krogulec: Na poziomie światowym organizacja radzi sobie 

w miarę dobrze. Centrala  dokonała natychmiastowych analiz już  

w pierwszym kwartale 2020r., wprowadziła obostrzenia finansowe – 

zamrożono chociażby wszystkie podróże służbowe, zainwestowano 

w edukację on-line i dodatkowy sprzęt. Jednocześnie skupiła się na 

utrzymaniu kluczowych partnerów na następny rok, więc prognoza 

wygląda nawet obiecująco. Oczywiście zakładając, że rzeczywiście 

jesteśmy na końcu pandemii, nie czekają nas długotrwałe przestoje 

i kolejny lockdown na szeroką skalę. 

Myślę, że zawodnicy na pewno wrócą ze zdwojoną energią. 

Krzysztof Krukowski: Niekoniecznie. Obserwujemy i słyszymy o po-

stępującym zmęczeniu zawodników przedłużającym się brakiem 

pełnej aktywności fizycznej, kontaktu z innymi zawodnikami, tre-

nerami, wolontariuszami. W corocznym spisie sportowców za rok 

2020 niestety spodziewamy się spadku liczby zarejestrowanych 

zawodników i trenerów, a już na pewno ich minimalnego udziału 

w zawodach. Oczywiście odbywają się zawody wirtualne, jednak te 

nigdy nie zastąpią tych na obiektach sportowych. Nie wszystko da 

się zastąpić „światem wirtualnym”. No i na pewno skutkiem obser-

wowanym przez nas wszystkich jest przybieranie na wadze, a nawet 

otyłość, która dotyka również niestety spory procent osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną. Mam nadzieję, że jak wrócą już regu-

larne treningi, to i ten efekt uboczny pandemii uda się zniwelować. 



#GrajmyRazem 
ma moc

Kampania #GrajmyRazem trwa już ponad  
4 lata i zaskakuje kolejnymi odsłonami.  

Co nas czeka w 2021r.?

W 2016 roku Prezes Olimpiad Specjalnych 

Polska Anna Lewandowska zainaugurowała 

kampanię społeczną #GrajmyRazem, której 

głównym celem jest dotarcie do społeczeń-

stwa z misją i filozofią Stowarzyszenia oraz promocja zawodni-

ków z niepełnosprawnością intelektualną. Hasło #GrajmyRazem 

nie odnosi się wyłącznie do rywalizacji sportowej, ale ma przede 

wszystkim zachęcić wszystkich do wspierania sportowców  

z niepełnosprawnością intelektualną nie tylko podczas zawo-

dów. Każda tego typu kampania ma za zadanie zmianę świado-

mości społeczeństwa na temat możliwości i umiejętności osób 

z niepełnosprawnościami oraz zmianę postaw w życiu codzien-

nym, zawodowym i edukacji. 

Przez ostatnie 4 lata kampania miała swoje liczne od-

słony w różnych kanałach komunikacji i angażowała szerokie 

grono ambasadorów, wśród których znaleźli się m.in. Robert 

Lewandowski, Kuba Wesołowski, Zygmunt Chajzer, Marcelina Za-

wadzka, Macademian Girl, Piotr Kraśko. Kampania towarzyszyła 

przygotowaniom Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na 

Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Austrii 2017 i Abu-

-Dhabi 2019, organizacji wielu zawodów rangi ogólnopolskiej, 

polskim edycjom europejskich tygodni koszykówki czy piłki noż-

nej, światowym kampaniom dot. inkluzji i walki z uprzedzeniami 

itd.

Na początku 2021 roku zaprezentujemy kolejną odsło-

nę kampanii #GrajmyRazem. Do współpracy Prezes Anna Le-

wandowska zaprosiła zawodników: Kamilę Woźną, Magdalenę 

Orpiszak, Filipa Makowić i Bartosza Jarczewskiego oraz amba-

sadorów: Joannę Jędrzejczyk, Paulinę Krupińską-Karpiel i Toma-

Sesja zdjęciowa 
do nowej odsłony 
kampanii - 8 paź-

dziernika 2020r.   
Autor zdjęć:  

Paradox
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sza Wolnego. #GrajmyRazem edycja 2021 będzie kontynuacją 

prowadzonych dotychczas działań komunikacyjnych w mediach 

ogólnopolskich z rozszerzeniem działań o hasło „jesteśmy równi” 

- „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!”. 

Kampanii promującej działalność Olimpiad Specjalnych 

oraz samych zawodników przyświeca niezmiennie jeden cel 

- podnoszenie świadomości społecznej na temat działalności 

Stowarzyszenia. Kontynuacja akcji „#GrajmyRazem bo jesteśmy 

równi!”, realizowanej wspólnie z innymi beneficjentami i sponso-

rami pozwoli na konsekwentne podnoszenie rozpoznawalności 

zawodników z niepełnosprawnością intelektual-

ną, którzy tak jak olimpijczycy i paraolimpijczycy 

reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodo-

wej. 

Kampania „#GrajmyRazem bo jesteśmy 

równi” oparta jest o ważne dla każdego z nas 

wartości tj. radość, miłość, akceptacja, wsparcie, 

pasja ale przede wszystkim równość. W spotach, 

które zrealizowaliśmy prezentujemy sylwetki 

ambasadorów oraz zawodników, którzy mówią 

o wartościach w odniesieniu do codziennego 

życia. W ramach akcji zrealizowana została tak-

że sesja zdjęciowa, która ma utrwalić w świado-

mości ludzi, że pomimo różnic, każdy z nas ma 

to samo prawo do realizowania swoich pasji  

i funkcjonowania w społeczeństwie. 

„Sportowcy Olimpiad Specjalnych Polska 

są niesamowici. Kampania, którą przygotowali-

śmy ma przypomnieć wszystkim, że choć różnią 

nas rysy twarzy to przecież wszyscy jesteśmy 

równi, tak samo czujemy, marzymy, chcemy 

żyć - naszym zawodnikom udaje się wszystko bez ulegania pre-

sjom świata, a w sercach i na twarzach wypisane mają wyłącznie 

szczere uczucia. Powinniśmy wszyscy brać z nich przykład” - po-

wiedział Tomasz Wolny ambasador Olimpiad Specjalnych Polska  

o nowej kampanii. 

Kampania „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!” będzie 

prowadzona  w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, portalach 

internetowych, prasie oraz  ogólnopolskich stacjach radiowych, 

przy wsparciu Ministerstwa Sportu oraz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  i sponsorów oraz partne-

rów Olimpiad Specjalnych Polska.
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#GrajmyRazem

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Przekaż 1% podatku dochodowego PIT  

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nr KRS 0000190280

NIE ZATRZYMASZ NAS!NIE ZATRZYMASZ NAS!

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

5 1 2 3 4 5 6 7

6 8 9 10 11 12 13 14

7 15 16 17 18 19 20 21

8 22 23 24 25 26 27 28

9 1 2 3 4 5 6 7

Luty

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

9 1 2 3 4 5 6 7

10 8 9 10 11 12 13 14

11 15 16 17 18 19 20 21

12 22 23 24 25 26 27 28

13 29 30 31 1 2 3 4

Marzec

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

22 31 1 2 Boże 
Ciało 3 4 5 6

23 7 8 9 10 11 12 13

24 14 15 16 17 18 19 20

25 21 22 23 24 25 26 27

26 28 29 30 1 2 3 4

Czerwiec

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

26 28 29 30 1 2 3 4

27 5 6 7 8 9 10 11

28 12 13 14 15 16 17 18

29 19 20 21 22 23 24 25

30 26 27 28 29 30 31 1

Lipiec

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 1
        

31 2 3 4 5 6 7 8

32 9 10 11 12 13 14 15

33 16 17 18 19 20 21 22

34 23 24 25 26 27 28 29

35 30 31 1 2 3 4 Niedziela

Sierpień

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

35 30 31 1 2 3 4 5

36 6 7 8 9 10 11 12

37 13 14 15 16 17 18 19

38 20 21 22 23 24 25 26

39 27 28 29 30 1 2 3

Wrzesień

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

39 27 28 29 30 1 2 3

40 4 5 6 7 8 9 10

41 11 12 13 14 15 16 17

42 18 19 20 21 22 23 24

43 25 26 27 28 29 30 31

Październik

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

44 1 2 3 4 5 6 7

45 8 9 10 11 12 13 14

46 15 16 17 18 19 20 21

47 22 23 24 25 26 27 28

48 29 30 1 2 3 4 5

Listopad

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

48 29 30 1 2 3 4 5

49 6 7 8 9 10 11 12

50 13 14 15 16 17 18 19

51 20 21 22 23 24 25 26

52 27 28 29 30 31 Nowy 
Rok 1 2

Grudzień

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

13 29 30 31 1 2 3 4

14 5 6 7 8 9 10 11

15 12 13 14 15 16 17 18

16 19 20 21 22 23 24 25

17 26 27 28 29 30 Święto 
Pracy 1 2

Kwiecień

Wielkanoc

Poniedziałek 
Wielkanocny

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Święto 

Pracy 1 2
        

18 3 4 5 6 7 8 9

19 10 11 12 13 14 15 16

20 17 18 19 20 21 22 23

21 24 25 26 27 28 29 30

22 31 1 2 3 4 Sobota Niedziela

Maj

Święto 
Konstytucji

Wszystkich 
Świętych

Boże 
 Narodzenie  

Pierwszy  
Dzień Świąt

Wigilia  
Bożego  

Narodzenia

Boże  
Narodzenie 

Drugi 
Dzień Świąt

Narodowe  
Święto 

Niepodległości

Tydz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
        

53 28 29 30 31 Nowy 
Rok 1 2 3

1 4 5 Trzech 
Króli 6 7 8 9 10

2 11 12 13 14 15 16 17

3 18 19 20 21 22 23 24

4 25 26 27 28 29 30 31

Styczeń

Wniebowzięcie
N. M. P
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Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele możemy się od osób z niepełnosprawnością intelektualną 
nauczyć i jak wiele możemy zyskać! Zespół Downa to dodatkowy 21 chromosom, który na-

zywam Chromosomem Miłości. I Kuba z naszej sesji jest tego najlepszym dowodem – mówi 
Tomasz Wolny, dziennikarz i prezenter m.in. „Pytania na śniadanie” oraz „Panoramy” w TVP2

Rozmawiał: Karol Wojciechowski, Zdjęcia: Mateusz Stankiewicz, Stylizacje: Piotr Sałata

Od nich możemy  
się tylko uczyć! 

a wszystkich dotąd okładkach 

magazynu „#GrajmyRazem!” 

były osoby związane ze światem 

mediów. Tymczasem osoby z nie-

pełnosprawnością intelektualną 

bardzo rzadko są w mediach, mimo 

że stanowią około 2,3% populacji. Statystycznie więc co 

pięćdziesiąta osoba, którą mijamy na ulicy, może być osobą 

z niepełnosprawnością intelektualną.

Zdecydowana większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tej sta-

tystyki. Brakuje nam nie tylko świadomości, jak znaczącą częścią 

naszego społeczeństwa są takie osoby, ale przede wszystkim, jak 

wielkie znaczenie mogą dla nas mieć.

Świat niepełnosprawności intelektualnej, w odróżnieniu 

od innych mniejszości, niektórych bardzo głośnych, wręcz krzy-

kliwych, to cicha mniejszość. Bez lobbingu, bez wsparcia między-

narodowych gigantów, bez potężnych środków na kampanie.  

W mediach, zarówno tych tradycyjnych, jak i nowoczesnych, gene-

ralnie wydawcom chodzi o oglądalność, klikalność, zasięgi, bo to 

przyciąga reklamodawców i generuje zysk. Wszyscy wiemy, co się 

sprzedaje najlepiej i, niestety, jeśli w konkretnym medium brakuje 

poczucia misji oraz potrzeby prawdziwego sensu, to na okładkach 

mamy to, co mamy. Cukierkowy plastik, botoks, skandal, rozwód, 

krew i łzy. W dzisiejszym świecie rzeczywistości wirtualnej, zbyt 

wiele osób odwraca wzrok od tej realnej. Bo jest trudna, wyma-

gająca poświęcenia, cierpliwości i ciężkiej pracy, jak codzienność 

rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Kiedyś, podczas pracy nad kolejnym reportażem, jed-

na z mam powiedziała mojej żonie, że te dzieci są po to, żeby 

n nam pokazać jacy powinniśmy być na co dzień. I to jest ważna 

prawda, a także najlepsze podsumowanie. Ta szczerość emocji, 

naturalność, ciepło i prawda, jaka od nich emanuje, to wartość 

bezcenna. I choć nie znajdziemy jej na okładkach, to można ją 

dostrzec, a potem czerpać, pełnymi garściami.

Na sesji okładkowej wystąpiłeś z Kubą, zawodnikiem Olim-

piad Specjalnych Polska, którego nazywasz „bratem”.

Kuba jest niesamowitą postacią! To mój ziomek, mój brat! Znamy 

się i wspólnie działamy od wielu lat. Poznaliśmy się w Poznaniu, 

w Stowarzyszeniu „Na Tak”, które pomaga osobom z niepełno-

sprawnością intelektualną w każdym wieku. To Kuba pierwszy 

nazwał mnie swoim „duchowym bratem” i jest to dla mnie wiel-

kie wyróżnienie, a także zobowiązanie. Mówiłem na początku 

o tym, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele możemy się od 

tych osób nauczyć i jak wiele możemy zyskać. Zespół Downa to 

dodatkowy 21 chromosom, który nazywam Chromosomem Mi-

łości. I Kuba jest tego najlepszym dowodem. Przykład? Nasza se-

sja okładkowa. Na miejscu armia ludzi. Wiadomo, wielkie studio, 

make-up, włosy, światło, stylizacja, sprzęt, kilkadziesiąt osób, pe-

łen profesjonalizm. Po ostatnim trzasku fotograficznej migawki 

pada hasło „koniec zdjęć” i wszyscy zaczynają od razu demontaż, 

na co Kuba krzyczy: „Stop! Najpierw wspólne, rodzinne zdjęcie 

WSZYSTKICH!”. I to jest to piękne podejście. Ważny jest KAŻDY 

człowiek i KAŻDA chwila. Aż zaczęliśmy mu klaskać, bo to było 

tak piękne, naturalne i normalne. „Zanim pobiegniesz dalej, piłka 

stop i zachowajmy ten moment, wspólnie, bo przecież się pozna-

liśmy, polubiliśmy i jesteśmy dla siebie ważni!”. On od razu na to 

wpadł i ogłosił! Gdy mówię o Kubie, to aż się wzruszam. Mam 
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wrażenie, że on trzyma za mnie kciuki przez całą dobę i jest to 

uczucie obustronne – aż do wieczornej modlitwy.

Każdego roku wspólnie prowadzimy uroczystą galę 

Stowarzyszenia „Na Tak”(choć w rzeczywistości to ja tam Kubie 

asystuję), każdego roku z Kubą i całą naszą ekipą z Chromoso-

mem Miłości, z Pawłem, Filipem,  Martą, Magdą, Olą, Bartkiem  

i spółką, robimy też urodzinową akcję, podczas której zamiast 

prezentów dla nas, zbieramy litry paliwa na dowóz podopiecz-

nych na rehabilitacje i to są niesamowite chwile. Kiedy się wi-

dzimy, to na powitanie biegniemy ku sobie sprintem, a potem 

ściskamy aż kości trzeszczą! I to jest to! Emocje na dłoni! Kuba 

ma też wspaniałego brata Bartka i najukochańszą mamę Elę, któ-

rych z całego serca pozdrawiam i bardzo dziękuję, że duchowo 

przyjęli mnie do tej niesamowitej rodziny. To relacja szczególna, 

której sercem jest Kuba ze swoim chromosomem 200% miłości. 

Kocham gościa!

W jaki sposób należy pokazywać niepełnosprawność inte-

lektualną w mediach?

Zajmowanie się jakimikolwiek niepełnosprawnościami wymaga 

profesjonalizmu, przewidywalności i znajomości reakcji. Temat 

należy otoczyć empatią i miłością. Jeśli jakaś scena wzbudza 

śmiech, to nie może to być śmiech dwuznaczny. Trzeba wziąć 

pod uwagę delikatną granicę, aby obraz nie był ani przesłodzony, 

ani zbyt smutny, ale prawdziwy.

Jak ważny jest język, którym się posługujemy w odniesie-

niu do osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Język jest bardzo ważny! Wrażliwość na słowa to wrażliwość  

na ludzi. Jest świetna kampania pod takim właśnie tytułem, któ-

ra zwraca uwagę na język, jakiego używamy wobec osób z nie-

pełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi. Szczególnie 

w tej drugiej sytuacji nasza językowa nieuważność, jak pokazują 

twórcy tej kampanii, może nawet negatywnie wpływać na pro-

ces leczenia. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelek-

tualną, język może bardzo ranić.

Od lat staram się nie używać sformułowania „upośle-

dzenie umysłowe”. Mimo że jest ono właściwie wszędzie obec-

ne i niby nie ma pejoratywnej konotacji, ale ja zawsze mówię  

o osobie „z niepełnosprawnością”. Bo ta niepełnosprawność jest 

przecież tylko wycinkiem jej całego funkcjonowania. Niepełno-

sprawność nie wypełnia całości. Tym bardziej, że każdy z nas ma 

jakieś niepełnosprawności. Tchu zabraknie by wymienić choćby 

listę moich. Semantyka nie jest więc detalem bez znaczenia. Jest 

zasadnicza, bo dotyczy postrzegania drugiego człowieka – oso-

by. Trzeba być na nią wrażliwym, jak na ludzi.



Sport jest przełamywaniem własnych słabości.  
I wydaje mi się, że dla tych wszystkich zawodników  

jest on właśnie symbolem pokonywania ich własnych 
słabości i ograniczeń.
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Poznawanie tych osób co ci uświadamia?

Dokładnie to, o czym usłyszeliśmy od jednej z mam. Osoby z niepeł-

nosprawnością intelektualną są wśród nas po to, by każdego dnia po-

kazywać nam, jacy my powinniśmy właśnie być. Szczerzy, prawdziwi, 

nieinteresowni w każdej relacji, z sercem na dłoni. Przykład: kręcimy 

nasz urodzinowy spot, siedzę z Pawłem w samochodzie i jest chwila 

przerwy na zmianę obiektywu. A Paweł wypala ni z tego ni z owe-

go, z rozbrajającym uśmiechem: „Tomek! Kocham Cię!” . I to rozwala 

system! O to chodzi! Nie są to oczywiście osoby pozbawione i tych 

trudnych emocji, także negatywnych, ale oni je od razu okazują. Jeże-

li pojawi się jakaś zazdrość, jakaś niechęć, jakiś brak sympatii, to one 

po prostu pokażą – co od razu wysyła tobie jasny sygnał, że jest coś, 

czym trzeba się zająć. I to pozwala na rozładowanie tej złej emocji – tu 

i teraz. Przed wspólną sesją „#GrajmyRazem” z Anią Lewandowską 

Filip kucnął w kącie z minorową miną. Pytam: „Co jest gościu?”. A on 

na to, że chciał zapytać Anię o Roberta Lewandowskiego, ale ona 

teraz musi się malować i czesać. No, genialne. Był smutny, więc to po-

kazał. Niczego w sobie nie dusił, nie grał, nie owijał w bawełnę. Efekt?  

Od razu poszliśmy do Anki, od razu przytulas i rozmowa o Lewym  

i po smutku. Pełna szczerość emocji. Nic tylko brać przykład!

Jak prowadzić proces inkluzji, włączania osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną do pełnego uczestnictwa 

w życiu społecznym – o co Olimpiady Specjalne Polska 

zabiegają?

Jestem z Poznania, potomkiem powstańców wielkopolskich. Dla 

nas praca u podstaw, tzw. praca organiczna, była czymś oczywi-

stym. Dlatego przede wszystkim zaczynamy od nas, zwłaszcza 

w momencie, gdy nie mamy wpływu na wszystko i wszystkich. 

Zaczynamy od siebie, od zauważenia w osobie z niepełnospraw-

nością intelektualną człowieka, który tak jak my ma marzenia, 

emocje, a przede wszystkim ma prawa, od początku do końca, 

dokładnie takie same jak my.

Co daje sport w budowaniu relacji z osobami z niepełno-

sprawnością intelektualną?

Cały czas mam przed sobą ten obraz, kiedy podczas biegu jeden 

ze sportowców upada, a jego rywal, choć mógłby z tego sko-

rzystać i być pierwszym, zatrzymuje się, podnosi kolegę z ziemi, 

podpiera i pomaga wspólnie dotrzeć do mety. I choć są ostat-

ni, to jednocześnie są największymi zwycięzcami i pokazują to,  

co jest kwintesencją rywalizacji sportowej.

Sport przełamuje bariery. Pomaga przekraczać granice 

nie tylko samych sportowców, ale i te między nami. To, co robią 

Olimpiady Specjalne, to rzecz bezcenna. Dając szansę swoim za-

wodnikom na trenowanie i rywalizacje, dają nie tylko najlepsze 

lekarstwo świata, ale też robią milowy krok w kierunku podnie-

sienia poziomu akceptacji społecznej. Powtórzę się, od nich mo-

żemy się tylko uczyć. Oczywiście im też chodzi o jak najlepszy 

wynik, ale nie za wszelką cenę. Tu nie ma przegranych. Każdy, 

kto startuje i tym samym walczy ze swoimi ograniczeniami, jest 

godzien złota. Zawsze jestem pod potężnym wrażeniem tego za-

angażowania wszystkich związanych z Olimpiadami Specjalnymi  

i jeśli choć w małym procencie udałoby się tą energią nas zarazić, 

to żylibyśmy w dużo lepszym świecie. Dlatego, za każdym razem, 

gdy dzwoni do mnie Joasia Styczeń-Lasocka, dyrektor Olimpiad 

Specjalnych Polska, to nawet nie pytając, o co chodzi odpowia-

dam: „Jestem!”.

Jak ważna jest rola ludzi uznanych i znanych w promowa-

niu inkluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Ważna, bo świat mediów jest tak skonstruowany, że te rozpo-

znawalne osoby mają duży wpływ na ogólny przekaz. Od same-

go początku moją pracę traktuję jako misję. Rozpoznawalność 

nigdy nie była i nie jest dla mnie celem, a środkiem do celu.  

Z przykrością patrzę jak znane osoby, które coraz bardziej stają 

się banerem reklamowym do wynajęcia i tylko w ten sposób 

wykorzystują popularność. Moim zdaniem, jeżeli pojawia się 

jakaś rozpoznawalność, to trzeba ją wykorzystywać z sensem 

i z sercem, czyli dokładnie tak, jak do życia podchodzą osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną. Po prostu bierzmy z nich 

przykład!



Świat przeniósł 
się na Fejsa

Pandemia wymusiła na nas 
ekspresowy kurs informatyki.  

- To naprawdę dobrze,  
że wydarzyła się akurat w czasach, 

gdy już względnie każdy ma, lub 
może mieć dostęp do mobilnego 

internetu – zauważa Anita Tomasik  
z agencji Mediasplit, która wspiera 

Olimpiady Specjalne Polska w 
obszarze nowych technologii. 

Tekst: Marcin Kasprzak
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Jak nowe technologie przydają się w funkcjonowaniu Olimpiad 

Specjalnych Polska?

Kiedy mówimy „nowe technologie”, to od razu wydaje nam się, 

że chodzi o robotyzację przedsiębiorstw, wirtualną rzeczywi-

stość i futurystyczną wizję świata. Rzeczywiście, nowinki techno-

logiczne pojawiają się i rozprzestrzeniają na świecie w niesamo-

witym tempie, ale już samo ich wdrożenie i zastosowanie bywa 

czasem problemem. Podmioty non-profit, takie jak Stowarzysze-

nie Olimpiady Specjalne Polska, koncentrują się głównie na wy-

korzystaniu nowoczesnych technologii, by pokazać odbiorcom 

na całym świecie nasze cele i misję, którą propagujemy. Służą do 

tego takie narzędzia, jak chociażby spersonalizowane mailingi 

czy portale społecznościowe, będące idealnym kanałem komu-

nikacji. 

A oprócz działań promocyjnych? 

Przydają się także naszym trenerom, opiekunom, pracownikom 

administracyjnym, którzy łączą wiele ról jednocześnie. Dzięki no-

wym technologiom ich praca może być bardziej efektywna, co jest 

szczególnie istotne w dobie pandemii, kiedy wiele projektów nie 

może być prowadzonych jak dotychczas, w rzeczywistości, „w re-

alu”. Dzięki narzędziom umożliwiającym spotkania on-line, na bieżą-

co przekazywana jest wiedza oraz niezbędne informacje wszystkim 

partnerom oraz beneficjentom. Olimpiady Specjalne Polska są tak-

że w stałym kontakcie z innymi biurami na świecie i mogą imple-

mentować działania międzynarodowe do lokalnych struktur. Nowe 

technologie mają na celu łączyć i burzyć bariery, które niestety cały 

czas są widoczne w społeczeństwie. Ta misja przyświeca także Olim-

piadom Specjalnym Polska. 

Czy pandemia przyspieszyła proces 

digitalizacji w państwa obszarze? 

Pandemia na pewno przyspieszyła pro-

ces cyfryzacji, która już wcześniej mia-

ła na nas z roku na rok coraz większy 

wpływ. Koronawirus pokazał, że nowe 

technologie są jedyną gwarancją, aby 

uniknąć paraliżu w funkcjonowaniu za-

równo Olimpiad Specjalnych Polska jak 

i wielu przedsiębiorstw, w tym także 

tych naszych sponsorów i partnerów. 

Niby siedzieliśmy w domach przez jakiś 

czas, ale wiele biznesów nadal mogło 

funkcjonować – mogliśmy robić zakupy on-line czy zamawiać jedze-

nie, świat mniej lub bardziej, ale kręcił się. Dzięki technologiom by-

liśmy w stanie zorganizować swoje życie bez wychodzenia z domu 

– to w nim pracujemy, ale też uczymy się, czy korzystamy z usług 

medycznych on-line. W naszej działalności stowarzyszenia, kontakt 

z Oddziałami Regionalnymi i Biura Narodowego ułatwiały chociażby 

spotkania on-line czy organizacja webinarów i szkoleń. Myślę sobie 

czasem, że to naprawdę dobrze, że pandemia wydarzyła się akurat 

w czasach, gdy już względnie każdy ma, lub może mieć dostęp do 

mobilnego internetu. 

Czy aby na pewno każdy?  

W rozwoju nowych technologii oraz ich popularyzacji widoczny jest 

ogromny potencjał dla społeczeństwa w kontekście inkluzji, którą 

bardzo mocno promują Olimpiady Specjalne Polska. Inkluzja ma na 

celu aktywizację zawodników w codziennym życiu. Okazuje się, że 

społeczeństwo, które na co dzień funkcjonuje w cyfrowym świecie, 

jest bardziej otwarte, zanikają bariery, zarówno te międzypokole-

niowe, jak i te społeczne. W świecie wirtualnym mniej jest dyskry-

minacji mniejszości oraz osób z ograniczeniami.

Czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną korzystają 

swobodnie z nowych mediów?

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną korzystają z za-

sobów nowych mediów na bardzo podobnym poziomie jak 

pełnosprawni. Przeszukują internet w poszukiwaniu informa-

cji, korzystają z różnego rodzaju komunikatorów, mają swoje 

profile w mediach społecznościowych. Warto jednak pamiętać  

o tym, że aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną –  

w świecie nowych mediów często 

jest uzależniona od ich umiejętno-

ści czytania, pisania oraz rozumienia 

tekstu. Natomiast czasem naprawdę 

wystarczy fragment filmu z kolegą  

z drużyny, żeby i takie bariery prze-

stały istnieć, bo ważniejsza okazuje 

się potrzeba wspólnoty, realizacja 

zwykłych potrzeb towarzyskich – to 

duża radość po czasie spędzonym 

w domu zobaczyć znajomą twarz, 

nawet jeśli tylko na ekranie smartfo-

na. A najważniejsze: świat internetu 

pozwala przede wszystkim na eduka-

W rozwoju nowych 
technologii oraz ich 

popularyzacji widoczny 
jest ogromny potencjał dla 

społeczeństwa w kontekście 
inkluzji, którą bardzo 

mocno promują Olimpiady 
Specjalne Polska.



cję tych osób oraz aktywną rehabilitację. Myślę, że część tych 

rozwiązań zostanie z nami na dłużej. Jest to tańsze, łatwiejsze, 

oszczędzamy czas na dojazdy. 

Ale gubimy kontekst społeczny i pretekst do wychodzenia  

z domu, do ludzi. 

Można też znaleźć plusy. Nowe media pełnią ważną rolę  

w procesie integracji społecznej oraz aktywizacji osób z niepeł-

nosprawnościami w codziennym życiu. Marginalizacja społeczna 

tworzy bariery wśród osób z niepełnosprawnościami zarówno in-

telektualnymi, jak i fizycznymi. Nowe media pozwalają natomiast 

tym osobom na efektywne wykorzystywanie swoich umiejętno-

ści w świecie online. Chociażby osoby mające trudności w komu-

nikowaniu się podczas tradycyjnych spotkań „twarzą w twarz”, 

szczególnie z nowymi osobami mają w sieci nieco ułatwione 

zadanie. Normalnie takie spotkania wymagają często większej 

śmiałości, umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Komu-

nikacja online, która może być prowadzona za pomocą tekstu 

pisanego lub funkcji audiowizualnych komunikatorów pozwala 

na przełamanie wielu barier. 

Czy jest jakiś konkretny model korzystania z możliwości inter-

netu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną?

Nie ma jednego wzorca, każda osoba to indywidualna jednostka, 

która ma swoje potrzeby. Ale często zawodnicy Olimpiad Specjal-

nych Polska mówią mi, że „lubią oglądać ludzi w internecie”. Taki 

Facebook czy Instagram na pewno jest dla nich szczególnie atrakcyj-

ny, bo liczba osób w ich codziennym otoczeniu jest zapewne dużo 

mniejsza niż u osób bez niepełnosprawności. Natomiast media spo-

łecznościowe mają przede wszystkim wielki walor komunikacyjny. 

Dzięki nim zawodnicy mają stały kontakt  ze swoimi opiekunami, 

trenerami a także ambasadorami Olimpiad Specjalnych Polska, bar-

dzo chętnie także angażują się we wszelkie aktywności związanymi 

z nagraniami materiałów wideo czy relacjami z zawodów. Zajęcia 

treningowe on-line czy porady dotyczące zdrowego stylu życia,  

w tym odżywiania, cieszą się bardzo dużą popularnością.

 

Chcą być influenserami i youtuberami? 

A dlaczego nie? Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają 

bardzo wiele umiejętności, o których nie zdajemy sobie na co dzień 

sprawy. Wśród zawodników znajdziemy pasjonatów fotografii, któ-

rzy umieszczają swoje zdjęcia na Instagramie, czy twórców wideo, 

którzy nagrywają filmy telefonami, sami je montują i w ten sposób 

Olimpiady  
Specjalne  

Polska  
i media.
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przekazują światu komunikat, że wszyscy jesteśmy równi, mamy 

pasje i je realizujemy. Bo tak właśnie jest. 

Jakie formaty przy wykorzystaniu nowych mediów upo-

wszechniły się w czasie pandemii? 

Trenerzy Olimpiad Specjalnych Polska organizowali transmisje live, 

nagrywali firmy instruktażowe dla zawodników, aby ci mogli trzy-

mać formę i trenować w domu do zawodów czy nadchodzących 

Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Kazań 2022. 

W związku z obostrzeniami, których nasze stowarzyszenie rygory-

stycznie przestrzega, treningi organizowane są w małych lokalnych 

podgrupach. Mimo to w mediach społecznościowych wszystkie 

działania ośrodków regionalnych są na bieżąco komunikowane, 

tak aby zawodnicy, rodzice oraz przyjaciele naszej organizacji mieli 

poczucie, że pomimo odległości wszyscy są razem, trenują i nie za-

trzymują się w dążeniu do celu.  

Jaki format jest najpopularniejszy – tekst, zdjęcia czy wideo? 

Myślę, że ogólnie w mediach coraz popularniejsze staje się video, 

które wypiera obraz, który już dawno wyparł tekst. W naszym przy-

padku działa to ze zdwojoną siłą, bo wideo jest po prostu lżejsze  

w odbiorze i atrakcyjniejsze od czytania długich artykułów czy po-

stów w mediach społecznościach. Teksty często są pomijane przez 

odbiorców, a filmy przykuwają ich uwagę. Nie wymagają one tak-

że od odbiorców dużego wysiłku. Dodatkowo filmy pozwalają na 

stworzenie większej więzi z odbiorcą i pozwalają na utożsamienie 

się z przekazywaną treścią. Ponadto, nie łudźmy się – odbiorcy 

oswoili się już z faktem, że wiele obrazów, które trafiają do nich  

w mediach jest sztucznych, retuszowanych i ma niewiele wspólne-

go z prawdziwym życiem. Wideo zaś jest odbierane bardziej reali-

stycznie, a świat w nich ukazany bardziej autentycznie. Tworzenie 

treści wideo nie wiąże się już z posiadaniem specjalistycznego 

sprzętu czy koniecznością dostępu do studia nagraniowego. Con-

tent wideo może teraz tworzyć każdy swoim telefonem w każdym 

momencie. Liczy się tylko pomysł.

Jak opiekunowie zawodników radzą sobie z nowymi technolo-

giami? Czy wymagali jakiegoś przeszkolenia? 

Zarówno dla rodziców, jak i opiekunów, cały cyfrowy świat, czyli 

internet, smartfony, aplikacje, są bardzo ważnym elementem co-

dzienności. Wszystkie nowe technologie pomagają im we wspiera-

niu rehabilitacji swoich podopiecznych. Rodzice i trenerzy w okresie 

pandemii są w stałym kontakcie on-line. Trenerzy Olimpiad Specjal-

nych Polska przygotowują treningi, nagrywają filmy instruktażowe 

swoim zawodnikom oraz na bieżąco wspierają rodziców, udziela-

jąc im na bieżąco wielu ważnych rad. W zależności od dostępno-

ści, wieku i zaangażowania, poziom swobody w obsłudze nowych 

technologii jest różny, jak w całym społeczeństwie – jednym jest  

z nimi bardziej po drodze, drugim mniej. W przyszłym roku Stowa-

rzyszenie Olimpiad Specjalnych Polska chce jednak postawić więk-

szy nacisk na aktywizację rodziców oraz trenerów w świecie wir-

tualnym. Planujemy organizować dodatkowe szkolenia, webinary 

oraz serie zajęć, które wspomogą codzienną pracę z zawodnikami 

przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Najważniejsze jest to, 

że wszyscy mogą liczyć na pomoc i wsparcie w tym zakresie. 

Nowe media pełnią ważną rolę w procesie integracji społecznej oraz aktywizacji 
osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Marginalizacja społeczna

tworzy bariery wśród osób z niepełnosprawnościami zarówno intelektualnymi,
jak i fizycznymi. Nowe media pozwalają natomiast tym osobom na efektywne 

wykorzystywanie swoich umiejętności w świecie online.



Koszykówka - to kocham! 
Pandemia nas nie pokonała 

#GrajmyRazem – hasło kampanii Olimpiad Specjalnych Polska w tym roku zabrzmiało 
podczas polskiej edycji Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych  
(28.11 – 06.12) w sposób wyjątkowy. Epidemia COVID 19 sprawiła, że tegoroczna, 

siedemnasta, edycja tego największego na świecie wydarzenia w koszykówce osób  
z niepełnosprawnością intelektualną przebiegała inaczej niż dotychczasowe.

W tegorocznej polskiej edycji Europejskiego Tygodnia Ko-

szykówki do grona Ambasadorów Olimpiad Specjalnych Polska 

dołączył Łukasz Koszarek – jeden z najlepszych i najbardziej do-

świadczonych polskich koszykarzy, 

200-krotny reprezentant Polski. 

Legenda polskiej koszykówki – jak 

określił go po zwycięskim meczu 

Hiszpania-Polska trener Mike Tay-

lor – dołączył tym samym do grona 

osób, które publicznie wspierają  

i kibicują  sportowcom z niepełno-

sprawnością intelektualną. 

Zawodnicy Olimpiad Spe-

cjalnych Polska prezentowali w tym 

roku swoje koszykarskie umiejętno-

ści na zdjęciach oraz filmikach, które 

można było zobaczyć w sieci. Olim-

piady Specjalne Polska zachęcały, by 

oznaczać je hasztagami: #wszystko-

jestwazne oraz #GrajmyRazem czyli 

hasłami tegorocznej edycji Tygodnia 

i  kampanii społecznej Olimpiad Spe-

cjalnych Polska.

Polska edycja Europejskie-

go Tygodnia Koszykówki Olimpiad 

Specjalnych odbyła się przy wspar-

ciu Ministerstwa Sportu, Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych a także Spon-

sora Strategicznego Tauron Polska 

Energia i Sponsora Głównego Hu-

awei Polska.

W całej Europie w wydarzeniach online związa-

nych z Europejskim Tygodniem  Koszykówki 

wzięły udział tysiące sportowców – prezento-

wali swoje 

umiejętności by pokazywać, że 

nawet będąc w domu można cie-

szyć się koszykówką i sportem. 

Jednocześnie wszędzie tam, 

gdzie koszykarze Olimpiad Spe-

cjalnych mogli wybiec na parkie-

ty, odbyły się klasyczne turnieje, 

zawody i wydarzenia promujące 

przesłanie Special Olympics. Eu-

ropejskiemu Tygodniowi Koszy-

kówki patronowała Międzynaro-

dowa Federacja Koszykówki FIBA 

oraz Euroleague Basketball, liga 

najlepszych zespołów koszykar-

skich.

W Polsce Europejski Ty-

dzień Koszykówki wspierali, jak 

co roku, Polski Związek Koszy-

kówki, Energa Basket Liga i Ener-

ga Basket Liga Kobiet, grupujące 

najlepsze polskie drużyny koszy-

karskie. 

W ramach polskiej edycji 

Europejskiego Tygodnia Koszy-

kówki, Olimpiadom Specjalnym 

dedykowane zostały: 9 kolejka 

Energa Basket Ligi Kobiet oraz 

15 kolejka Energa Basket Ligi. 
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• Europejski Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, wrzesień 2021

• Europejski Tydzień Sportu, wrzesień 2021

• Europejski Tydzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych, listopad/grudzień 2021

Czekamy na Ciebie! Dołącz do nas i #GrajmyRazem!

Harmonogram zawodów 
ponadregionalnych na rok 2021

XII OGÓLNOPOLSKI MITYNG TRÓJBOJU SIŁOWEGO  

OLIMPIAD SPECJALNYCH

28 - 30 maja 2021 

(piątek - niedziela)
Warszawa

Biuro 

Narodowe

70 

zawodników

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OLIMPIAD 

SPECJALNYCH I XII OGÓLNOPOLSKIE REGATY KAJAKOWE 

OLIMPIAD SPECJALNYCH 

10 - 13 czerwca  

(czwartek - niedziela)

Zielona Góra/

Nowa Sól
OR Lubuskie

120 

zawodników

I OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ GOLFA OLIMPIAD SPECJALNYCH
16 - 18 czerwca 

(środa - piątek)
Mikołów OR Śląskie 

40 

zawodników

SPRAWDZIAN W 3 DYSCYPLINACH  REPREZENTACJI OLIMPIAD 

SPECJALNYCH POLSKA PRZED ŚWIATOWYMI ZIMOWYMI 

IGRZYSKAMI OLIMPIAD SPECJALNYCH,  ROSJA/KAZAŃ 2022

6 - 11 września 

(poniedziałek - sobota) 
Bydgoszcz 

Biuro 

Narodowe

31 

zawodników

V OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ MŁODYCH SPORTOWCÓW   

OLIMPIAD SPECJALNYCH

17 - 19 września 

(piątek - niedziela)
Warszawa

Biuro 

Narodowe

100 

zawodników

X OGÓLNOPOLSKI MITYNG JEŹDZIECKI  OLIMPIAD SPECJALNYCH
22 - 25 września 

(środa - sobota)

Kaczyna  

k. Poznania

OR 

Wielkopolskie-

Poznań 

45 

zawodników

MAKROREGIONALNY MITYNG W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM 

OLIMPIAD SPECJALNYCH POZNAŃ 13-14.04.2021R

13-14 kwietnia 2021 

(wtorek - środa)
Poznań

OR 

Wielkopolskie - 

Poznań

60 

zawodników

MAKROREGIONALNY XXXX ŚLĄSKI TURNIEJ BOWLINGOWY 

OLIMPIAD SPECJALNYCH

14-15 września 2021 

(wtorek - środa)
Ruda Śląska OR Śląskie 

150 

zawodników

MAKOREGIONALNY ŚWIĘTOKRZYSKI MITYNG W BIEGACH 

PRZEŁAJOWYCH  OLIMPIAD SPECJALNYCH

24 - 26  września  

(piątek - niedziela)

Ostrowiec 

Świętokrzyski 

OR 

Świętokrzyskie 

100 

zawodników

MAKROREGIONALNY XIV ŚLĄSKI TURNIEJ BOCCE OLIMPIAD 

SPECJALNYCH

28-29 września 2021 

(wtorek - środa)
Ruda Śląska OR Śląskie 

100 

zawodników

MAKROREGIONALNY TURNIEJ BADMINTONA  

OLIMPIAD SPECJALNYCH

30 września – 01 października 

2021 (czwartek - piątek)
Trzcianka

OR 

Wielkopolskie - 

Poznań

60 

zawodników

Zawody Ogólnopolskie

Zawody Makroregionalne

#GrajmyRazem harmonogram     23




