
#Grajmy 
MAGAZYN STOWARZYSZENIA OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

Razem!
numer 1/2020
ISSN 2657-957X

Przełamujmy bariery!
O wyjątkowości osób z niepełnosprawnością intelektualną  

rozmawiamy z Joanną Jędrzejczyk

Igrzyska  
w Zakopanem 2020

Miasto sportu, radości i inkluzji

Sporty Zunifikowane
Modele, zasady i wartości



Spis treści

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKASPONSOR GŁÓWNY

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

12     Kinga Baranowska 

Jedna z najbardziej utytułowanych polskich 

himalaistek, która zdobyła już dziewięć  

z 14 ośmiotysięczników, rozmawia  

z Olimpiadami Specjalnymi Polska.

20     Joanna Jędrzejczyk 

O wyjątkowości osób z niepełnosprawnością 

intelektualną rozmawiamy z pierwszą Polką  

i zarazem mistrzynią w organizacji MMA.

24     Modele Sportów 
Zunifikowanych

26         Igrzyska Światowe 2021 

Właśnie to miasto w Rosji zostało wybra-

ne na gospodarza Światowych Zimowych 

Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2022.

16     Kerry 

Jako wiodąca na świecie firma zajmująca 

się smakami i odżywianiem Grupa Kerry 

partneruje ze Special Olympics w dążeniu 

do budowania społeczeństwa otwartego, 

opartego na tolerancji oraz inkluzji.

06    Igrzyska 

Zakopane 2020 - miasto sportu, radości 

i inkluzji

Redaktor naczelna:
Joanna Styczeń-Lasocka

Redaktor konsultacyjny /  
twórca koncepcji magazynu:

Karol Wojciechowski (DoubleEspresso.pl)

Projekt i opracowanie graficzne:
Agnieszka Kwiatkowska

Druk magazynu:
Studio ‚Consort’, 01-461 Warszawa,  

ul. Dębicka 29/9

Adres redakcji i wydawcy:
Olimpiady Specjalne Polska

ul. Leszno 21

01-199 Warszawa

olimpiadyspecjalne.pl

ospbiuro@olimpiadyspecjalne.pl

Projekt współfinansowany ze środków MSiT 

oraz PFRON. 

W numerze wykorzystano fotografie: 

Mateusza Stankiewicza (okładka i sesja); 

Adama Nurkiewicza (OZIOS, Zakopane-

Bydgoszcz; Kinga Baranowska), przyjaciół 

Olimpiad Specjalnych Polska, archiwum 

Special Olympics i Olimpiad Specjalnych 

Polska. 

Redakcja nie zwraca materiałów 

niezamówionych, zastrzega sobie prawo 

redagowania tekstów, nie odpowiada za 

treść zamieszczonych reklam i materiałów 

promocyjnych oraz ogłoszeń.

03#GrajmyRazem

Kerry Group Logo for use on light backgrounds



Ostatnie miesiące pokazały jak ważne jest 

poczucie bezpieczeństwa, wolność i swoboda, 

rodzina i przyjaciele, praca i czas wolny – po 

prostu nasze życie. COVID19 zatrzymał nas 

w codziennym pędzie i dążeniu do osiągania 

celów. Zmieniły się nasze priorytety –  

i prywatne, i zawodowe. Odwołaliśmy 

dziesiątki zawodów oraz setki godzin 

treningów. Zawodnicy i trenerzy zostali  

w domach. Zatrzymał się nasz świat.

Było oczywiste, że ze względu na zagrożenie 

epidemiologiczne odwołaliśmy wszystkie 

wyjazdy zagraniczne do końca 2020 roku. 

Przesunęliśmy zawody na jesień 2020 roku. 

Przesunęliśmy także zajęcia treningowe.  

Cały czas monitorujemy co się dzieje w Polsce  

i na świecie, by móc zarządzać ryzykiem  

i powoli wracać z naszymi aktywnościami,  

aby zawodnicy czuli, że mogą na nas liczyć.  

Od lipca realizujemy obozy letnie, stosując się 

do wszystkich obostrzeń i przestrzegając zasad 

przeciwdziałania zagrożeniom COVID19.  

Już w kwietniu trenerzy przygotowywali 

treningi on-line, które dostępne były na YT  

i socialmediach. Wysyłaliśmy zestawy ćwiczeń 

on-line w ramach programu #BądźFIT  

i podziwialiśmy aktywność naszych 

zawodników na ich socialmediach. Wszyscy 

szukamy kontaktu i wspieramy się nawzajem. 

Bardzo cieszy nas otwartość naszych 

partnerów oraz sponsorów na zmiany  

w harmonogramach i naszej działalności. 

Nikt się od nas nie odwrócił i wielu chciało 

nam pomóc. Ten czas pokazał, że nasze hasło 

#GrajmyRazem ma moc. 

Dlatego w lipcu i sierpniu realizowaliśmy 

w ramach kampanii #GrajmyRazem akcję 

#RazemJestLepiej, która znalazła się na 

outdoorze oraz w socialmediach. To dla 

nas kolejny krok by zmieniać świadomość 

społeczeństwa na temat możliwości  

i umiejętności osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, walczyć z uprzedzeniami i obalać 

stereotypy. Poza tym wsparliśmy kampanię 

akcją Przybij ‘piątkę’, w ramach której można 

wesprzeć naszych zawodników i nasze działania 

na stronie: http://OlimpiadySpecjalne.pl/Razem 

Co przed nami? Treningi, zawody, pikniki,  

a w Bydgoszczy II część Ogólnopolskich 

Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. 

Wierzymy, że dbając o bezpieczeństwo  

i przeciwdziałając zagrożeniom RAZEM uda  

nam się zrealizować nasze działania.

W najnowszym magazynie natomiast polecamy 

wywiad z mistrzynią Joanną Jędrzejczyk,  

a także relację z Igrzysk w Zakopanem, 

rozmowę z Kingą Baranowską (nasza 

Ambasadorka opowiada o swoich nowych 

projektach). Jest też zapowiedź kolejnych 

Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych 2022 w Rosji, a nasz partner 

Kerry Polska pokazuje czym jest wolontariat 

pracowniczy i dlaczego warto z nami 

być; przedstawiamy modele Sportów 

Zunifikowanych.

Życzę nam wszystkim zdrowia  

i do zobaczenia na arenach sportowych!

 Joanna Styczeń-Lasocka

Dziękujemy, że jesteśmy RAZEM!

Dołącz do nas 
OlimpiadySpecjalne.pl/inkluzja

KAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:SPONSOR GŁÓWNY KAMPANII #RazemJestLepiej
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Zakopane - miasto sportu, 
radości, akceptacji i inkluzji

 I część Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-
Bydgoszcz zakończyła się sukcesem. Piękna, zimowa pogoda pozwoliła nam 

przeprowadzić wszystkie konkurencje i wręczyć zasłużone medale. Teraz czekamy na 
II część Igrzysk i wierzymy, że w październiku łyżwiarze, hokeiści i unihokeiści będą 

zadowoleni ze swoich startów. 
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Igrzyska okiem fotografa Adama Nurkiewicza. 

JOANNA STYCZEŃ-LASOCKA, 

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO, 

I CZĘŚCI OZIOS, ZAKOPANE-BYDGOSZCZ 2020

Pierwszą część Igrzysk w Zakopanem przygotowywaliśmy 

cały poprzedni rok. Do Komitetu Organizacyjnego zaprosiliśmy dzia-

łaczy i wolontariuszy z Oddziałów Regionalnych: Lubelskie, Lubuskie, 

Mazowieckie, Śląskie, Świętokrzyskie i Wielkopolskie-Poznań oraz 

pracowników Biura Narodowego i ekspertów, delegatów technicz-

nych oraz sędziów z całej Polski. Tylko kilka osób to mieszkańcy Zako-

panego, ale dla pozostałych nie był to problem, ponieważ kochamy 

to miasto i jego mieszkańców.

Dzięki wsparciu finansowemu PFRON i Ministerstwa Sportu 

oraz Sponsora Strategicznego Olimpiad Specjalnych Polska Tauron 

Polska Energia, a także  Sponsorowi Głównemu Huawei, łatwiej nam 

było zorganizować nie tylko część spor-

tową Igrzysk, ale również artystyczną  

i socjalną. Ponadto z każdym miesiącem 

dołączali do nas partnerzy i sponsorzy, 

by wspólnie zarówno w Zakopanem, jak  

i w Bydgoszczy osiągnąć sukces. 

W dniach 4-7 marca spotkaliśmy 

się na pierwszej części Zimowych Igrzysk 

w Zakopanem. Pogoda była jak najbar-

dziej zimowa. Było mroźnie i biało, trasy 

biegowe gotowe, a stok w Suche Ski 

naśnieżony. W tej części Igrzysk udział 

wzięli: narciarze alpejscy, biegowi i bie-

gacze na rakietach śnieżnych. Razem 220 

zawodników z całej Polski. 

Zaczęliśmy od konferencji pra-

sowej w Urzędzie Miasta Zakopane. Bur-

mistrz, jako gospodarz miasta, wspierał 

nasze działania cały rok i dzięki temu 

Ceremonia Otwarcia Igrzysk odbyła się 

w centralnym punkcie miasta na Placu 

Niepodległości, tuż przy Krupówkach. 

Gwiazdą wieczoru był Zakopower.  

A wśród gości nie zabrakło Patrona Honorowego Olimpiad Specjal-

nych Polska Małżonki Prezydenta RP pani Agaty Kornhauser-Dudy, 

Minister Sportu pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, Posłanki na 

Sejm RP pani Jagny Marczułajtis–Walczak, Burmistrza Miasta Zako-

pane pana Leszka Doruli, Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON ds. Fi-

nansowych pana Tomasza Maruszewskiego, Prezesa Honorowego 

Olimpiad Specjalnych Polska pani Katarzyny Frank-Niemczyckiej oraz 

przedstawicieli samorządu lokalnego, sponsorów i partnerów Olim-

piad Specjalnych Polska i przyjaciół z całej Polski.

Piękny ceremoniał olimpijski, czyli wniesienie flagi, uświetnili 

utytułowani zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska: Paweł Gredka, 

Justyna Salwa, Antoni Wiercioch oraz Ambasadorzy Igrzysk: Barbara 

Sobańska, Zofia Kiełpińska, Krystyna Liberda- Stawarska. Aktu zapa-

lenia znicza Olimpiad Specjalnych dokonał Paweł Dąbrowski, zawod-

nik Olimpiad Specjalnych Polska, w asyście Ambasadorów: Katarzyny 

Bachledy-Curuś, Łukasza Rutkowskiego i Sylwii Jaśkowiec. Przysięgi 

pięknie wygłoszone przez zawodników, trenerów i sędziów dopro-

wadziły do oficjalnego otwarcia Igrzysk.

Kolejne dni to rywalizacja sportowa, która była w słońcu, 

śniegu i przy silnym wietrze, czyli bardzo zimowo. Zawodnicy i tre-

nerzy pilnowali godzin startów. Sprawnie przeprowadzaliśmy każdą  

z konkurencji. W piątek rozpoczęły się 

Ceremonie Dekoracji i widać było nie tyl-

ko łzy radości, ale i porażki; determinację 

 i sportową złość.

Wieczorami na zawodników cze-

kał program Zdrowi Sportowcy, podczas 

którego mogli zbadać słuch w ramach 

projektu ‘Zdrowy Słuch’ oraz poprawić 

postawę swojego ciała w projekcie ‘FUN-

FITNESS’.

A w piątkowy wieczór wszyscy 

spotkali się na wieczorze tanecznym. 

Emocje sportowe zamieniły się w przy-

jaźń i radość z bycia razem. Zdjęcia z fo-

tobudki cieszą nas do tej pory!

W sobotę podczas Ceremonii 

Zamknięcia pierwszej części Igrzysk prze-

kazaliśmy Ogień Nadziei i flagę Igrzysk 

organizatorom drugiej części Igrzysk  

w Bydgoszczy.  Jeszcze wtedy nie wie-

dzieliśmy, że za kilka dni będzie epidemia 

i na Igrzyska w Bydgoszczy będziemy cze-

kać do jesieni.

Igrzyska odbywają się raz 
na 4 lata, naprzemiennie 

co dwa lata zimowe i letnie. 
Są kwalifikacją do Polskiej 

Reprezentacji Olimpiad 
Specjalnych na światowe 

igrzyska.

Pierwsza część Igrzysk 
w Zakopanem okiem 
organizatora
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Radość zawodników jest bezcenna. Igrzyska okiem fotografa 
Adama Nurkiewicza. 

Ogień Nadziei 
zapłonął na 
Ceremonii 
Otwarcia  
I części Igrzysk 
i towarzyszył 
zawodnikom 
przez 4 dni. 
Teraz czeka na 
II część Igrzysk 
w Bydgoszczy.
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KRZYSZTOF KRUKOWSKI, DYREKTOR DS. ROZWOJU

SPECIAL OLYMPICS EUROPE/EURASIA

MIROSŁAW KROGULEC, DYREKTOR DS. SPORTU

SPECIAL OLYMPICS EUROPE/EURASIA

Dzisiaj wszyscy jeszcze lepiej rozumiemy jakie znaczenie 

miała pierwsza część 10. jubileuszowych Ogólnopolskich Zimo-

wych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Bydgoszcz. Jedne 

z ostatnich dużych zawodów sportowych, jakie zostały zorganizo-

wane w Polsce przed oficjalnym ogłoszeniem pandemii i praktycz-

nym odwołaniem wszelkich imprez.

Zakopane – to wyjątkowe miejsce dla wielu z nas – czy to z 

uwagi na osobiste wspomnienia, czy też na te sportowe, związane 

z poprzednimi Igrzyskami lub obozami Olimpiad Specjalnych i w 

końcu z konferencjami. Pewną niewiadomą pozostawał jak zwykle 

stan pogody, ale tym razem zimowa stolica Polski przywitała nas 

piękną zimową aurą.

Co do wszelkich imprez towarzyszących – oczywiście 

równie ważnych, kreujących atmosferę całych Igrzysk – możemy 

szczerze pogratulować Organizatorom. Ich wysiłek, pełne zaanga-

żowanie i profesjonalizm przyniosły oczekiwany efekt. Czuliśmy 

się „zaopiekowani”, wyróżnieni, a jednocześnie naprawdę jak 

wśród najlepszych przyjaciół.

Obecność bardzo ważnych gości na Ceremonii Otwarcia,  

z Pierwszą Damą RP, Panią Minister Sportu i wieloma innymi jesz-

cze bardziej podkreśliła rangę tych zawodów.

Co do części sportowej to wszechobecna gościnność na 

obiektach sportowych, zaangażowanie najlepszych specjalistów 

z wieloletnim doświadczeniem oraz ich znajomość specyfiki za-

wodów musiały zaowocować zawodami, gdzie każdy zawodnik 

otrzymał możliwość rywalizacji sportowej i czuł się doceniony.

Wszystkie nasze spotkania dawały nam poczucie pełnej 

kontroli oraz profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia 

Igrzysk.

Tą drogą chcielibyśmy przekazać jeszcze raz podziękowa-

nia i gratulacje dla całego Komitetu Organizacyjnego i wszystkich 

imiennych i bezimiennych wolontariuszy, którzy są współautorami 

tych tak udanych Igrzysk.

I oczywiście chcielibyśmy na koniec powiedzieć: do zoba-

czenia w Bydgoszczy!

„Ostatnie Igrzyska 
przed…”

Igrzyska to czas jedności, przyjaźni,  
braterstwa i szlachetnego  

współzawodnictwa 



W górach wszyscy się wspieramy
Kinga Baranowska, jedna z najbardziej utytułowanych polskich himalaistek, zdobyła już 
dziewięć z 14 ośmiotysięczników. Za wyprawę 28 marzeń, którą odbywa z podopieczny-
mi z ośrodka w Działdowie w polskich górach, zdobyła statuetkę Czempiona w kategorii 

„Sport bez barier – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Intelektualnie” na 85. Gali 
Mistrzów Sportu „Przeglądu Sportowego”.

Rozmawiała Anna Konieczyńska

W jaki sposób związała się pani z Olimpiadami Specjalnymi  

w Polsce?

Moja przygoda z Olimpiadami sięga bodajże 2009 roku. W kwiet-

niu 2010 roku na wyprawę na ośmiotysięcznik Annapurna w Ne-

palu zabrałam flagę Olimpiad Specjalnych Polska, a we wrześniu 

brałam udział jako Ambasador w Europejskich Letnich Igrzyskach 

Olimpiad Specjalnych, które odbywały się w Warszawie. W tym 

roku również byłam na zawodach – Zimowych Igrzyskach w Za-

kopanem i kibicowałam na stoku zawodnikom. Bardzo to lubię. 

Podoba mi się ich duch walki. Są niesamowici!

Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział w wyprawie 

28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt?

Z potrzeby serca, z empatii, by dzielić radość. Gdy wchodzą na 

szczyt, cieszę się razem z nimi. Postanowiłam też połączyć za-

angażowanie w Olimpiady Specjalne z moją miłością do gór.  

I wybrać się w Sudety, Karkonosze i Tatry z grupą z ośrodka  

w Działdowie. Wspierają nas też GOPR-owcy. 

Jaki jest cel wyprawy?

Zdobycie Korony Gór Polski, czyli najwyższych szczytów w 

kraju. Za nami dwa wyjazdy, przed nami jeszcze dwa. Plany 

pokrzyżowała nam pandemia. Mamy nadzieję wrócić w góry  

w te wakacje.

Co dają góry osobom z niepełnosprawnościami?

Poczucie sukcesu, wspólnoty, tego, że dużo mogą osiągnąć.  

A przede wszystkim wypad w góry daje im radość. Dla wielu z 

nich to pierwszy taki wyjazd. Traktują go jak wyprawę na Mount 

Everest. Ważne jest nie tyle osiągnięcie celu, co wzajemna po-

moc, przekraczanie własnych granic, frajda.
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Jak panią traktują?

Ciepło. Trochę jak kumpelkę, trochę jak przewodniczkę. Nie czu-

ję dystansu z ich strony. Cieszą się, gdy mnie widzą.

A panią góry wciąż potrafią zaskoczyć?

Tak. Zawsze zaskakują pogoda i przyroda. Nawet jeśli jesteśmy 

przygotowani – kondycyjnie, strojem i planem, to nie przewidzi-

my wszystkiego. Poza tym, za każdym razem jadę na wyprawę  

z kimś innym. Patrząc na góry ich oczami, odkrywam je na nowo. 

A do polskich gór ma pani sentyment?

Są piękne. Nie można tej wyprawy porównywać do wyczynów 

sportowych w Himalajach – nie znajdę tu pionowych ścian o wy-

sokości czterech tysięcy metrów. Ale jestem stąd, więc zawsze 

będę miała sentyment do polskich gór, do Tatr szczególnie, bo 

od nich zaczynałam moją przygodę.

Jak to się zaczęło?

Od wyjazdu grupowego w Tatry w ramach praktyk z geologii na 

pierwszym roku studiów z geografii. Od razu poczułam, że góry 

to moja wielka miłość. Od wielu lat ją pogłębiam. Teraz jest we 

mnie więcej spokoju, a mniej spontanu – to już dojrzała miłość, 

która ma za sobą wiele perypetii.

Boi się pani niebezpieczeństwa?

Strach jest dobry. Ostrzega nas przed zagrożeniem. 

Gorzej z lękiem, który może działać paraliżująco.

Ma pani coraz większe ambicje?

Chyba nie. Raczej większą świadomość zagrożeń. Mam w głowie 

różne scenariusze wydarzeń. Lepiej znam moje ciało i sposób,  



PO LEWEJ: Kinga Baranowska z Anną Lewandowską, Prezes 
Olimpiad Specjalnych Polska podczas konferencji prasowej 
inaugurującej kampanię #GrajmyRazem. PONIŻEJ: Kinga 
Baranowska podpisuje deklarację poparcia dla działalności 
sportowców Olimpiad Specjalnych Polska w Pałacu Prezy-
denckim w 2015r. 

damy w konflikt, nie chcemy zepsuć wspólnego doświadczenia. 

Dla gór się godzimy. 

To, że jest pani kobietą, było kiedyś przeszkodą w realizo-

waniu wysokogórskich celów?

Przeszkadzało mi, że w górach jest tak mało kobiet. Brakowało 

mi towarzystwa. Na Nanga Parbat byłam jedyną kobietą. Czu-

łam wtedy, że równowaga jest zachwiana. Na szczęście w moim 

pokoleniu uprzedzenia w stosunku do kobiet nie są już odczu-

walne, a wiem, że wcześniej bywało różnie. Wspinałam się też 

często w międzynarodowych zespołach, gdzie różnorodność 

w zespole była czymś naturalnym. Myślę, że bardzo powoli, ale 

jednak się to zmienia, choć kobiet nadal jest w górach wysokich 

stosunkowo niewiele. 

Jakie cele jeszcze przed panią?

Zostało mi choćby do zdobycia K2. Ale nie odczuwam presji, żeby 

wejść na całą koronę Himalajów, bo to aż 14 ośmiotysięczników. 

Mam ich za sobą dziewięć. Na ten moment wystarczy i jestem 

szczęśliwa z tym co jest.

W czasie pandemii tęskniła pani za wspinaczką?

Tak, ale jestem skupiona teraz na innych rzeczach. Studiuję i pra-

cuję. Dobrze oprócz górskich mieć cele nizinne – ta równowaga 

zawsze była dla mnie ważna. Bywały lata, kiedy spędzałam w 

górach większą część czasu. A kiedy wyjeżdżam, życie nizinne 

jest zatrzymane. Trzeba mieć do kogo i do czego wracać. O to 

zawsze warto dbać.

Jestem stąd, więc zawsze będę miała 
sentyment do polskich gór, do Tatr 
szczególnie, bo od nich zaczynałam 

moją przygodę

w jaki się aklimatyzuje. Z wiekiem rośnie też wytrzymałość. Pew-

nie za jakiś czas zacznę odczuwać ograniczenia związane z wie-

kiem, ale z drugiej strony rośnie też doświadczenie.

Przeżyła pani kiedyś realne niebezpieczeństwo?

Nawet jeśli tak było, nie odbierałam tego tak w tamtym momen-

cie. Dopiero później po analizie stwierdzałam, że ta sytuacja nie 

była za bardzo bezpieczna. Zawsze w takich momentach urucha-

miała się we mnie ogromna wola walki. 

Co jest dla pani najważniejsze – przeżycia po drodze czy 

sukces zdobycia szczytu?

Doświadczenie i droga. Ale to przychodzi z czasem. Odkąd wiem, 

że mogę stanąć na ośmiotysięczniku, samo osiągnięcie celu prze-

stało być takie ważne. Kiedyś liczyło się bardziej. Ważne stało się 

też bycie z ludźmi. Nigdy nie jesteśmy w górach sami. Dużo się 

między nami dzieje. Rozumiemy siebie samych i siebie nawzajem 

coraz lepiej.

Nie ma napięć w sytuacjach ekstremalnych?

Napięcia są nieuniknione – to część wyprawy. Nawet jeśli popa-
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Grupa Kerry z Olimpiadami 
Specjalnymi Polska jest już  

trzeci rok
Jako wiodąca na świecie firma zajmująca się smakami i odżywianiem, Grupa Kerry zaanga-
żowana jest we wspieranie lokalnych społeczności, w których prowadzi działalność. Będąc 

partnerem Special Olympics Grupa Kerry dąży zarazem do budowania społeczeństwa 
otwartego, opartego na tolerancji oraz inkluzji, czyli włączania osób z niepełnosprawno-

ścią intelektualną do pełnego uczestnictwa w aktywnościach danej społeczności.

O d momentu roz-

poczęcia współ-

pracy w marcu 

2018 roku ma-

gia Olimpiad Specjalnych zacza-

rowała ludzkie serca w Grupie 

Kerry.

Jako oficjalny sponsor 

Grupa Kerry wspiera Olimpia-

dy Specjalne w Irlandii, Wielkiej 

Brytanii, Holandii i Polsce po-

przez wolontariat pracowniczy 

oraz wsparcie finansowe.

Jednocześnie już trzeci 

rok Olimpiady Specjalne Polska 

współpracują z Kerry Polska, 

która była obecna na zawodach 

w Oddziale Świętokrzyskim  

i Dolnośląskim, jak również na 

Ogólnopolskich Letnich Igrzy-

skach Olimpiad Specjalnych 

(Katowice-Chorzów-Mikołów 

2018) oraz na pierwszej czę-

ści Ogólnopolskich Zimowych 

Igrzysk Olimpiad Specjalnych 

(Zakopane-Bydgoszcz 2020).

Zapytaliśmy pracowni-

ków-wolontariuszy, dlaczego są 

z nami i co się dzięki temu zmie-

niło w nich samych.

Agnieszka Cicha (Ker-

ry Kielce): Praca w wolontariacie fascynowała mnie od za-

wsze. Pomaganie uważam za coś naturalnego, co ubogaca nas 

wewnętrznie, daje radość życia i niesamowite pokłady energii. 

Potrzebowałam jednak impulsu, który pomógłby mi odważyć 

się i spróbować swoich sił, angażując się w tego typu inicjatywę 

społeczną. Takim impulsem było nawiązanie współpracy Gru-

py Kerry z ruchem Olimpiad Specjalnych w ramach programu 

wspierania społeczności lokalnych. Możliwość pracy na rzecz 

Olimpiad Specjalnych jako wolontariusz Kerry Polska potrak-

towałam za swoiste wyzwanie, którego chętnie podjęłam się 

i nie żałuję.

Zaskoczyła mnie przy-

jazna, serdeczna atmosfera, 

która udziela się każdemu bio-

rącemu udział w sportowych 

wydarzeniach Olimpiad. Każda 

taka impreza ma swój jedyny, 

niepowtarzalny klimat, gdzie ma 

miejsce przełamywanie barier, 

lęków społecznych, gdzie uczy-

my się tolerancji, gdzie rodzi się 

wspólna więź, nawiązują nowe 

znajomości i przyjaźnie.

Zaskakuje doskonała 

współpraca wszystkich zaanga-

żowanych w przygotowanie spo-

tkań sportowych. Każdy czuje się 

tu potrzebny.

Sport łączy ludzi bez 

względu na poglądy czy status 

społeczny. Inicjatywy społeczne, 

które promują sport wśród osób 

niepełnosprawnych intelektu-

alnie warto wspierać zawsze. 

Olimpiady Specjalne dają nam, 

wolontariuszom, same korzyści. 

Podpatrując zmagania sporto-

we fantastycznych zawodników 

uczymy się od nich motywacji, 

pracy w zespole, zdrowej ry-

walizacji i dążenia do osiągnię-

cia sukcesu. Sami szlifujemy 

umiejętności dobrej organizacji  

i komunikacji. Nabyte doświadczenie możemy wykorzystać w na-

szej codziennej pracy i w naszym codziennym życiu. Obcowanie  

z ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną to dla nas, pełno-

sprawnych, lekcja pokory, dostrzegania piękna w rzeczach małych 

i uświadamiania sobie tego, co w życiu jest najważniejsze.

Wolontariat na rzecz Olimpiad Specjalnych pozwolił mi 

lepiej poznać i zrozumieć osoby z niepełnosprawnością intelek-

tualną. Dostrzec ich radość życia, otwartość i ciekawość świata, 

bezgraniczną ufność i ogromną potrzebę akceptacji w społeczeń-

stwie. To właśnie traktowanie ich na równi z osobami pełnospraw-

nymi jest ich największym pragnieniem.
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Sport łączy ludzi bez względu 
na poglądy czy status społeczny. 

Olimpiady Specjalne dają nam wo-
lontariuszom same korzyści. Pod-

patrując zmagania sportowe fanta-
stycznych zawodników uczymy się 

od nich motywacji, pracy  
w zespole, zdrowej rywalizacji czy 

dążenia do osiągnięcia sukcesu

PRACUJĄC RAZEM TWORZYMY otwarte społeczności, 
pokonujemy bariery - od lewej:  Agnieszka (Kerry Kielce), 
Karolina  (Kerry Oleśnica), Daniel (Kerry Kielce).



tyczne podejście do niedoskonałości jest idealnym sposobem na 

celebrowanie naszej odmienności.

Karolina Howis (Kerry Oleśnica): Pomoc innym daje 

dużo satysfakcji i pozytywnej energii. Uwielbiam patrzeć na uśmie-

chy dzieciaków, gdy pokonują swoje granice. Zauważyłam, że zwy-

cięzcą jest każdy, kto podejmie trud walki i okazuje w niej swoją 

wytrwałość. Zaskoczyły mnie pozytywne spotkania z ogromną 

liczbą osób i wspaniała organizacja zawodów. Uwielbiam sport.  

A jeśli można połączyć sport z pomocą to jest już podwójna dawka 

pozytywnej energii. Polecam każdemu!

Agnieszka Wersocka (Kerry Kielce): Od zawsze w moim 

życiu obecne są osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. 

małemu wkładowi udało się całe przedsięwzięcie. A najważniejsze 

są nowe znajomości, nowe przyjaźnie oraz dobra szkoła empatii.

Nie zmieniłam swojego podejścia do osób z niepełno-

sprawnościami, bo zawsze myślałam o nich z szacunkiem i uzna-

niem. Nauczyłam się natomiast reakcji na niektóre zachowania. 

Nauczyłam się rozumieć to, co nie zawsze potrafimy powiedzieć 

słowami, a częściej gestami, mimiką lub spojrzeniem.

Ewa Majchrzyk (Kerry Kielce): Człowiekowi się wydaje, 

że jak dużo podróżuje i zwiedza obce kraje, to ma życie wypełnio-

ne radością. Być może, a co z miłością…? Zapomina wtedy o dru-

gim człowieku, bo ma wszystko udane, bez przeszkód. Nic bardziej 

mylnego. Spójrz czasem na osobę z niepełnosprawnością. Ona nie 

potrzebuje Twojej litości czy Twojego wygodnego życia. Ona po-

trzebuje odrobinę miłości, która sprawia jej wiele radości. Potrafi 

zarażać miłością, spokojem ducha, ogromną życzliwością. Nie zwa-

ża na swoją wielką przeszkodę, często nieuleczalną chorobę. Ona 

Ci pokaże, jak walczyć z przeciwnościami, jak pokonywać słabości, 

jak walczyć z codziennymi trudami, jak kochać ze szczęśliwymi  

i często mokrymi od wysiłku oczami.

Człowieku, stań, pomyśl, zatrzymaj się czasami, przyjdź, 

pokibicuj mu i zobacz, jak raduje się zdobytymi ciężką pracą i wy-

siłkiem medalami. Pomóż tej osobie bez współczucia, bez złego 

spojrzenia. Doceń Jej wysiłek, zaraź się Jego miłością, a Ona ob-

darzy Cię uśmiechem i życzliwością.

Wolontariat przy Olimpiadach Specjalnych Polska, to bar-

dzo satysfakcjonujące zajęcie, a przy okazji poznanie nowych ko-

leżanek, kolegów i nowych przyjaciół.

Małgorzata Pajdosz (Kerry Kielce): Działalność 

wolontariatu daje możliwość zdobycia doświadczenia, 

nowych umiejętności, a także bycia w fajnym i przyja-

znym otoczeniu.

Widok uśmiechniętych i zaangażowanych w ry-

walizację sportową dzieci i dorosłych oraz ich opieku-

nów wraz z wolontariuszami przywołuje refren znanej 

z dzieciństwa piosenki „Wszystkie dzieci nasze są” Majki 

Jeżowskiej.

W działalności wolontariatu zaskoczyła mnie 

umiejętność przygotowania i zgrania wszystkiego na 

bardzo dużą skalę. Wyrazy wielkiego szacunku i podzię-

kowania, za trud i niezłomną pracę, komitetom orga-

nizacyjnym i wszystkim uczestnikom Olimpiad Specjal-

nych Polska.

WOLONTARIUSZE 
Kerry Kielce i Kerry 
Oleśnica podczas 
I częśći X Ogólno-
polskich Zimowych 
Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych, Zakopa-
ne-Bydgoszcz 2020. 
ZDJĘCIE W ŚRODKU: 
Kerry Team od lewej 
-Agnieszka, Małgosia, 
Krzysztof, Agniesz-
ka, Marlena, Sylwia, 
Bartosz, Mariusz, Ewa, 
Paulina, Daniel, Ange-
lika, Karolina, Halina. 
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Hasło Olimpiad Specjalnych #GRAJMYRAZEM świetnie 

wpisuje się w filozofię Grupy Kerry – tylko grając i pracując wspól-

nie jesteśmy w stanie dokonać wielkich rzeczy!

Wojciech Chęciński (Kerry Oleśnica): Fajnie jest poma-

gać innym! Zaskoczyła mnie skala przedsięwzięcia i liczba klubów 

Olimpiad Specjalnych oraz ich doskonała organizacja. Super, że 

tak to działa. Dzięki temu zmienia się sposób postrzegania osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. Nie wiedziałem, że zawod-

nicy są tak pogodni i radośni.

Marek Piotrowski (Kerry Oleśnica): Trudno jest opo-

wiedzieć jednym zdaniem, czym są dla mnie Olimpiady Specjalne 

i moja praca jako wolontariusza. Co mi tak naprawdę dały i jak 

zmieniły moje życie. Ale tak właśnie – zmieniły moje życie!

Na zawody jechałem z misją pomagania innym, a w kon-

sekwencji to ja zyskałem, przebywając w gronie tylu wspaniałych 

ludzi – więcej niż sam mogłem dać od siebie!

Dzięki przebywaniu, obcowaniu z Rodziną Olimpiad Spe-

cjalnych nauczyłem się, a może po prostu przypominałem sobie, 

jak należy cieszyć się z małych rzeczy, jak okazywać radość i inne 

emocje całym sobą. Każdy z wolontariuszy jest wygranym, jak każ-

dy zawodnik Olimpiad Specjalnych. Bo najważniejsze jest czuć się 

potrzebnym dla innych. To nadaje sens naszemu życiu.

Dominika Wiaderny (Kerry Oleśnica): Kiedy tylko dowie-

działam się, że firma Kerry daje możliwość zaangażowania się w dzia-

łalność Olimpiad Specjalnych od razu się zgłosiłam. Działanie jako 

wolontariusz towarzyszy mi od czasów szkolnych, ponieważ anga-

żowanie się w takie inicjatywy sprawia mi bardzo dużą satysfakcję.

Zaskoczyła mnie na zawodach przede wszystkim rodzinna 

atmosfera. Organizatorzy, wolontariusze oraz uczestnicy zawsze 

witają z otwartymi ramionami oraz dają poczucie bycia potrzeb-

nym, co sprawia, że po prostu chce się tam być.

Olimpiady Specjalne to wspaniała inicjatywa. Bardzo waż-

ne jest, by nie wykluczać osób niepełnosprawnych oraz promo-

wać wśród nich zdrowy tryb życia poprzez zachęcanie do udziału  

w imprezach sportowych.

Poznawanie innych osób jest bardzo inspirujące. Przeby-

wanie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie nauczyło mnie 

większej otwartości oraz uświadomiło, że każdy z nas jest inny  

i niepowtarzalny. Różnice nie powinny nas dzielić, ponieważ to 

właśnie one sprawiają, że jesteśmy ludźmi. Dostrzeganie w dru-

gim człowieku pozytywnych cech, pomimo różnic, oraz empa-

Każdy z wolontariuszy  
jest wygranym jak każdy  

zawodnik Olimpiad  
Specjalnych. Bo najważniej-
sze jest czuć się potrzebnym 

dla innych. To nadaje sens  
naszemu życiu

Moja młodsza siostra również zmagała się z niepełnosprawno-

ścią. Była cudowną, ciepłą kobietą, która swoją chorobę zamieniła  

w dar i do końca życia pomagała bardziej chorym lub potrzebującym 

od siebie. Podziwiałam ją i jej pracę. Udział w działaniach Olimpiad 

Specjalnych to dla mnie hołd mojej zmarłej siostrze. To tak jakbym 

kontynuowała to, co robiła Karolina i jestem z tego bardzo dumna.

Zaskoczyło mnie niesamowite ciepło płynące od każdej 

osoby, niezależnie czy był to ktoś z Komitetu organizacyjnego czy 

uczestnik zawodów czy inny wolontariusz. Zaskoczyło mnie rów-

nież zaangażowanie każdej osoby, zorganizowanie i uzupełnianie 

się wzajemne w podjętych działaniach. Każdy wie co ma robić i za 

kogo jest odpowiedzialny. To niesamowite i wyjątkowe.

Bycie na zawodach to piękne uczucie, gdy na koniec ma 

się satysfakcję, że to, co zrobiliśmy jest dobre. Że dzięki naszemu 



Wyjątkowość osób z niepełnosprawnością intelektualną jest ich 
zaletą. To jest ich taka wspaniała cecha – mówi Joanna Jędrzej-
czyk, pierwsza Polka i zarazem mistrzyni w organizacji MMA.

Tekst Karol Wojciechowski Zdjęcia: Mateusz Stankiewicz Stylizacje: Piotr Sałata

Przełamujmy 
bariery!

Jakie masz wrażenia z sesji okładkowej?

Bardzo fajnie się współpracowało na planie. To ogromna przyjemność i wyróż-

nienie dla mnie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są zawsze bardzo 

szczere. Ich emocje widać jak na dłoni. To ciekawa lekcja dla nas wszystkich. Więcej 

wyniosłam niż sama dałam od siebie.

Czy miałaś wcześniej styczność z osobami z niepełnosprawnością intelek-

tualną?

Tak, chodziłam do szkoły, w której oprócz dzieci w tzw. normie uczyły się również 

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Np. w mojej klasie były dwie takie 

osoby. Jestem więc ze szkoły, która edukowała w kierunku budowania relacji i 

wspólnego życia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Olimpiadom Specjalnym Polska bliska jest idea walki ze stereotypami. 

Nieraz wypowiadałaś się, że przez swoją pracę przełamujesz stereotypy.  

Z jakimi stereotypami musiałaś się zmierzyć?

Na przykład ze stereotypem kobiety w męskim sporcie, mimo że w XXI wieku 

nie ma już podziału na zawody męskie i żeńskie. Jestem zdania, że wszystko tak 

naprawdę zależy od nas. Możemy być tym, kim chcemy. Niestety ludzie lubią szu-

fladkować innych.

Wobec osób z niepełnosprawnością wciąż niestety mamy do czynienia ze 

stereotypami. Jak oceniasz rolę Olimpiad Specjalnych w uczeniu nieste-

reotypowego poznawania drugiego człowieka? 
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To prawda. Niektórzy boją się 

osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Na przykład nie 

wiedzą, jak się zachować w ich 

towarzystwie. Myślę, że strach 

powstaje z niewiedzy. A osoby 

z niepełnosprawnością inte-

lektualną należy traktować 

normalnie, jak każdą koleżan-

kę czy kolegę. Olimpiady Spe-

cjalne pokazują, że osoby te 

są takie jak my – marzą, śmieją 

się, przeżywają, emocjonują 

się, mają chęć osiągania suk-

cesów, uczą się, uprawiają 

sport na bardzo wysokim po-

ziomie, są artystami. Olimpia-

dy Specjalne mają na nas duży 

wpływ dzięki edukacji – na ca-

łym świecie.

Co najbardziej pociąga cię  

w sporcie, który uprawiasz?

To, że mogę przełamywać wła-

sne ograniczenia. Mimo że sta-

wiam czoła naprawdę świato-

wej klasy przeciwniczkom, to 

tak naprawdę sama dla siebie 

jestem zawsze największym 

rywalem. Jeśli nie przełamię 

swoich ograniczeń i nie prze-

zwyciężę swojego strachu, le-

nistwa, to dalej nie pójdę i nie 

odniosę sukcesu.

Czy czasami w sporcie duch rywalizacji jest zbyt silny?

Myślę, że jest on potrzebny. Sukces to często właśnie rezygna-

cja, ból i cierpienie. Jeśli w sporcie czasem się zatracamy, to  

w słusznej idei.

Chciałbym zapytać o pewien paradoks. Mówi się, że sport 

jednoczy ludzi. W jaki sposób jednoczą ich sporty walki?

Poprzez szacunek dla pra-

cy drugiego człowieka. Nie 

wszyscy chyba to rozumieją. 

Zawsze tłumaczę, że podczas 

tzw. stare-down na konfe-

rencjach prasowych przed 

walkami, nie ma agresji, tylko 

jest sportowa złość, której 

potrzebuje rywalizacja. Sport 

przecież to nie tylko mięśnie. 

Sport to siła głowy, siła wia-

ry w to, co chcesz osiągnąć. 

Szacunek okazuję przede 

wszystkim na macie. Czuję 

bowiem, że nie są to, mówiąc 

kolokwialnie, przelewki. Mu-

szę ciężko pracować. Męczę 

swoje ciało. Są krew, pot i łzy 

po to właśnie, żeby się przy-

gotować.

Co może dawać sport w bu-

dowaniu relacji z osobami  

z niepełnosprawnością inte-

lektualną?

Przede wszystkim umożliwia 

wspólne spędzanie czasu  

i wzajemne poznawanie się. 

Myślę, że zawsze jest to do-

datkowy bodziec. Daje kopa, 

aby chciało się chcieć więcej.  

Z każdym kolejnym treningiem 

i ruchem widać postępy.

Jaką rolę mogą odegrać zna-

ne i lubiane osoby, takie jak ty, w szerzeniu wiedzy o niepeł-

nosprawności intelektualnej?

Znaczną. Przede wszystkim możemy pokazać światu, że wyjątko-

wość osób z niepełnosprawnością intelektualną jest ich zaletą. 

To jest ich taka wspaniała cecha. I żebyśmy się nie bali pomagać, 

rozmawiać, wyciągać rękę do tych ludzi, którzy mają swoje ma-

rzenia, plany, pasje i – jak my wszyscy – swoje problemy.

Sport to siła głowy, 
siła wiary w to, co 

chcesz osiągnąć
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Modele Sportów Zunifikowanych
Sporty Zunifikowane® pozwalają trenować i rywalizować wspólnie spor-

towcom z niepełnosprawnością intelektualną i w normie intelektualnej. Taka 
forma działania jest szansą na przełamywanie barier, akceptację, inkluzję, sze-
rzenie świadomości na temat możliwości osób z niepełnosprawnością intelek-

tualną i wspólne działanie w różnych obszarach życia. 

I stnieją trzy modele realizacji założeń programu Sportów 

Zunifikowanych®: 

1. Sporty Zunifikowane® na zawodach każdego  

szczebla

2. Rozwój zawodnika/partnera Sportów Zunifikowanych® 

3. Sporty Zunifikowane® jako rekreacja i integracja.

W tych trzech modelach zawodnicy (osoby z niepełnospraw-

nością intelektualną) i partnerzy (osoby bez niepełnosprawno-

ści intelektualnej) tworzą razem jedną drużynę. Mimo tego, iż 

powyższe trzy modele nastawione są na integrację społeczną, 

każdy z nich ma inną strukturę i formę.  Niezależnie od przyjętej 

formuły sportów zunifikowanych, drużyny z tej kategorii nigdy 

nie powinny składać się wyłącznie z osób niepełnosprawnych. 

1. Sporty Zunifikowane® na zawodach każdego szczebla

Sporty Zunifikowane® są oficjalnym programem Olimpiad Spe-

cjalnych, który łączy w przybliżeniu równą liczbę osób z niepełno-

sprawnością intelektualną (zawodników Olimpiad Specjalnych)  

z rówieśnikami w normie intelektualnej (partnerzy) w drużynach 

sportowych, na treningach i zawodach. Członkowie drużyny 
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Sporty Zunifikowane 
Olimpiad Specjalnych 
wspomagają inkluzję. Już 
prawie milion ludzi na 
świecie bierze udział w 
Sportach Zunifikowanych, co 
pozwala na przełamywanie 
stereotypów w sposób, który 
daje również wiele radości, 
zabawy i pozwala poznać 
talenty oraz umiejętności 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

zunifikowanej powinni być w stanie wykazać się podstawowy-

mi umiejętnościami i znajomością strategii w zakresie danej 

dyscypliny sportowej, aby rywalizować bez modyfikacji aktual-

nych Oficjalnych Przepisów Olimpiad Specjalnych. W drużynie 

zunifikowanej powinna być w przybliżeniu taka sama liczba za-

wodników i partnerów. Drużyna nigdy nie powinna składać się 

wyłącznie z osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszyscy 

uczestnicy(zawodnicy i partnerzy Olimpiad Specjalnych) będący 

członkami jednej drużyny powinni być w podobnym wieku i mieć 

podobne umiejętności. 

2. Rozwój umiejętności zawodnika/partnera Sportów Zunifi-

kowanych® - model treningowy;

Ten model łączy w przybliżeniu równą liczbę osób z niepełno-

sprawnością intelektualną (zawodników Olimpiad Specjalnych) 

z rówieśnikami w normie intelektualnej (partnerzy) w drużynach 

sportowych na treningach.   W tym modelu uczestnicy nie muszą 

reprezentować tego samego poziomu umiejętności.  Członkowie 

drużyny posiadający wyższe umiejętności/możliwości wspoma-

gają uczestników o niższych umiejętnościach/możliwościach,  

w rozwijaniu podstawowych umiejętności i znajomości strategii 

w zakresie danej dyscypliny.  Model ten musi być zgodny z Prze-

pisami Sportów Zunifikowanych z wyjątkiem zasady mówiącej  

o takim samym poziomie umiejętności zawodników i partnerów. 

Modyfikacja przepisów powinna zagwarantować pełne zaanga-

żowanie wszystkich członków drużyny. 

3. Sporty Zunifikowane® jako forma rekreacji i integracji.

Ten model promuje integrację, rekreacje ruchową i podniesienie 

specyficznych sportowych umiejętności i wiedzy. W przypadku 

tego modelu, dobór członków drużyny (zawodników i partne-

rów) nie jest tak ograniczony i usystematyzowany jak w innych 

modelach. Jest skierowany i może mieć miejsce w szkołach, 

klubach, społecznościach i innych prywatnych lub publicznych 

organizacjach. Minimum 25% uczestników tej formy powinno 

składać się z osób z niepełnosprawnością intelektualną i 25 % 

to osoby bez niepełnosprawności intelektualnej. W pozostałych 

50% skład drużyny może być dowolny. 

Program Sportów Zunifikowanych dofinansowany  

jest ze środków Toyota grant.



Światowe Zimowe Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych, Kazań 2022
29 czerwca 2020r. ogłoszono, że miasto Kazan w Rosji zostało wybrane na gospodarza 

Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2022.

P onad 2000 sportowców i zunifikowanych partnerów 

weźmie udział w Igrzyskach, które po raz pierwszy 

przybędą do Rosji. Południowo-zachodnie rosyjskie 

miasto Kazań, które było gospodarzem meczów Mi-

strzostw Świata FIFA w 2018 roku i Mistrzostw Świata w Pływaniu  

w 2015 roku, będzie gościć Igrzyska w dniach 22-28 stycznia 2022 roku.

Zimowe igrzyska były początkowo planowane w Szwecji 

 w 2021r., ale zostały przeniesione i przełożone rok po tym, jak skoń-

czyły się fundusze szwedzkiego rządu. 

„Gospodarz Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjal-

nych 2022 dodaje Kazań do elitarnej grupy międzynarodowych miast 

promujących inkluzję dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” 

- powiedziała Mary Davis, CEO Special Olympics. „Globalny ruch Olim-

piad Specjalnych ma pewność, że Kazan jest gospodarzem światowej 

klasy Igrzysk. Gratulacje dla Kazania!”

Sportowcy będą rywalizować w siedmiu dyscyplinach spor-

towych - narciarstwie alpejskim, snowboardzie, rakietach śnieżnych, 

unihokeju, narciarstwie biegowym, łyżwiarstwie figurowym i łyżwiar-

stwie szybkim.

„Cieszymy się z organizacji Zimowych Igrzysk Olimpiad Spe-

cjalnych 2022” - powiedziała Olga Slutsker, prezes Olimpiad Specjal-

nych w Rosji. „Prowadzenie tego prestiżowego i niezwykle ważnego 

wydarzenia daje nam możliwość pokazania Rosji i światu, że osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie konkurować na 

najwyższym poziomie sportowym. Pokażemy siłę naszego ruchu nie 

tylko jako organizacji sportowej, ale także jako lidera w dążeniu do 

świata prawdziwie inkluzyjnego ”.

Ostatnie Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 

odbyły się w Austrii w 2017 r. , a Letnie Igrzyska odbyły się w Abu 

Zabi w 2019 r.
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7 
dyscyplin sportowych

2000 
zawodników  

i zunifikowanych partnerów

108  
narodowości

Dziękujemy, że jesteśmy RAZEM!PRZYBIJ „PIĄTKĘ” I WESPRZYJ  
REGULARNE TRENINGI ZAWODNIKÓW  
ORAZ ORGANIZACJĘ ZAWODÓW  
I OBOZÓW. 

www.olimpiadyspecjalne.pl/razem
Twoja wpłata pomoże zapewnić sprzęt i trenerów w 30 dyscyplinach sportowych,  
w których rywalizujemy!
Dzięki Tobie osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą uprawiać sport  
i prowadzić aktywne, szczęśliwe życie.

#GrajmyRazem

Podziękuj sportowcom Olimpiad Specjalnych 
za ich wysiłek i medale!5 zł

Twoje wsparcie pomoże współfinansować  
godzinę treningu dla 6 zawodników10 zł

Twoje wsparcie pomoże współfinansować  
godzinę treningu dla 20 zawodników30 zł

Dowolna kwotawpisz zł

www.OlimpiadySpecjalne.pl



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 15 lat i angażujemy się w inicjatywy wspierające integrację społeczną, 

pomoc potrzebującym i rozwój kompetencji cyfrowych.

#GrajmyRazem
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