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Polska, mówi: Myślę, że Bóg dał mi wiele talentów,  
abym się nimi dzieliła z innymi.

Zawsze coś można poprawić
Mirek Krogulec o swojej przygodzie  

z Olimpiadami Specjalnymi.

Patrz właśnie w tamtą stronę
Joanna Styczeń-Lasocka o życiu  

w i z Olimpiadami Specjalnymi Polska.
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Na nadchodzące Święta życzymy Państwu
zdrowia, radości, bycia RAZEM mimo wszystko,
by Nowy Rok 2023 był dla każdego z nas
dobry i pomyślny.

Wesołych Świąt

#GrajmyRazem 

 

 

Olimpiady Specjalne Polska, ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa
tel. (+48) 22 621 84 18, NIP 526-17-35-097, www.olimpiadyspecjalne.pl 

Wesołych Świąt życzą 
Olimpiady Specjalne Polska

04 wstępniak #GrajmyRazem

Ludwik Jerzy Kern 

Bajka o starym i nowym roku

O jednej porze, raz do roku 

w zimowej nocy ciemnym mroku, 

gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok, 

schodzi się z rokiem rok.

Jeden jest wielki z siwą brodą, 

drugi jest mały z buzią młodą, 

czyli, by rzec innymi słowy: 

jeden jest stary, a drugi młody.

Gwiazdy jak świeczki lśnią na niebie, 

a oni stają obok siebie, 

coś sobie mówią, patrząc w oczy, 

ale nikt nie wie, o czym.

Potem w ciemności słychać kroki… 

To się rozchodzą oba roki. 

W całkiem przeciwnie idą strony, 

Stary, znużony i zmęczony,

Nowy, o jasnych, złotych lokach, 

wesoło mknie w podskokach. 

Po chwili cichnie odgłos kroków 

w zimowej nocy ciemnym mroku, 

gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie 

i robi się na świecie jaśniej, 

i znika czarnej nocy cień, 

i wstaje nowy, jasny dzień, 

i budzisz się, przecierasz wzrok 

i witasz – Nowy Rok.

Drodzy Przyjaciele  
Olimpiad Specjalnych Polska,
Kończy się 2022 rok. Dla Olimpiad Specjalnych Polska rok pełen 

wspaniałych zawodów i wielkich sukcesów sportowych. A przed 

nami rok Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Ber-

lin 2023, ale i rok obfitujący w set-

ki tysięcy godzin treningów, ponad 

200 zawodów w Polsce i wielu cie-

kawych historii zawodników. 

Dziękujemy, że jesteśmy RAZEM 

naszym zawodnikom, trenerom, 

wolontariuszom, organizatorom, 

partnerom, sponsorom i  tym 

wszystkim, dzięki którym niemoż-

liwe jest możliwe. Do zobaczenia 

w Nowym Roku!

Redakcja Magazynu 

#GrajmyRazem!



Zawsze można coś poprawić

Mirosław Krogulec to nasz człowiek w europejskich strukturach Olimpiad Specjalnych. 
Opowiada o różnicach między programami i o tym, że nie jest zblazowanym człowiekiem. 

Tekst: Marcin Kasprzak, Zdjęcie: Adam Nurkiewicz

7#GrajmyRazem Ludzie Olimpiad

w Europie. Szkolenia trenerów, zawody międzynarodowe, part-

nerstwo z federacjami. 

Kontrolujesz ich?

Doradzam. 

Ciekawe, co oni by powiedzieli (śmiech). 

Kontrolowanie to takie słabe słowo. Ja dążę do tego, żeby nasze 

zawody na poziomie europejskim i światowym były zgodne ze 

standardami. Żeby organizowano je dla zawodników, a nie na 

pokaz. Żeby uczestnicy mieli superwarunki, dobrych sędziów, 

dobre obiekty. Żeby byli w centrum uwagi, a nie jako przystawka 

dla notabli. Nie o splendor przecież chodzi. 

Co znaczy „robienie na pokaz”?

To trochę domena Wschodu – nie chodzi o to, jak się miewa za-

wodnik, ale jak wydarzenie zostanie obfotografowane, sfilmo-

wane i udokumentowane. A ja pilnuję, żeby standard zawsze był 

taki, jaki być powinien. Żeby było podium dla ośmiu zawodników, 

a nie dla trzech. Żeby uczestnicy mieli dobre zakwaterowanie, 

a nie „jakoś to będzie, bo nikt nie widzi”. 

Masz za sobą jakieś nieudane zawody? 

Każde mają wartość – dla trenerów, organizatorów i następnych za-

wodów. Są oczywiście i takie, podczas których zdarzały się wpadki 

i błędy. Nawet rangi światowej. Przykład – od dawna na igrzyskach 

światowych funkcjonowało tak zwane Delegation Welcome Center 

(DWC). Po wylądowaniu przywożono tam ekipy, gromadzono wszyst-

kich w jednym miejscu, sprawdzano, dawano akredytacje i wysyłano 

w miejsca zakwaterowania. W Los Angeles to nie zdało egzaminu 

– firma transportowa zawiodła organizatorów, więc dzwonili do nas 

w środku nocy, żebyśmy przyjechali pomagać. W DWC utknęły tłumy 

ludzi, często po wielogodzinnych podróżach z Europy czy Azji. Dowo-

ziliśmy im jedzenie i staraliśmy się pomóc dotrzeć do hoteli. To było 

niebezpieczeństwo, że zawody okażą się nieudane jeszcze przed ich 

rozpoczęciem. Skończyło się na szczęście dobrze, ale od tego mo-

mentu ekipy przyjeżdżają bezpośrednio do hoteli, a nie do DWC. 

Nie było wtedy smartfonów?

Jak zaczynałem swoją przygodę z Olimpiadami, były faksy. Mieli-

śmy wielkie komputery, pliki na dyskietkach. Dzisiaj mamy nowo-

czesne systemy rejestracyjne. Denerwujemy się, jak coś nie działa 

szybko, często zmieniamy oprogramowanie na lepsze. Organizu-

jemy profesjonalne zawody w taki sposób, jak robi się topowe 

imprezy sportowe dla zawodowców. Mamy teraz do dyspozycji 

profesjonalne obiekty sportowe, a kiedyś, cytując pewnego teni-

sistę: „Trenowaliśmy po szopach”. To jest skok cywilizacyjny. 

A co się nie zmieniło?

Podejście trenerów, którzy jak dawali, tak dają z siebie wszystko. 

Może i się starzeją, zresztą od lat mówi się o problemie zmia-

ny warty pokoleniowej – młodzi zanurzeni w swoich atrakcjach 

mniej chętnie do nas przychodzą, mniej chętnie zostają. Trzon 

naszych zawodów to ci sami, zaangażowani ludzie, często po 

pięćdziesiątce. 

Czemu nie ma młodych? Czy to tylko polski problem?

Różnie bywa. Dobrym przykładem jest Mołdawia.  Tu zaanga-

żowanie młodych wyszło trochę przy okazji. To był skromny 

program, postanowiono, że skupią się na małych dzieciach w ra-

mach projektu Young Athlets. Chcieli znaleźć jak najwięcej dzie-

ciaków w wieku 4−7 lat. Okazało się, że przez zabawy integrowa-

ne zmobilizowali całą rzeszę młodych rodziców, ruch się świetnie 

rozwinął, dołączyła do tego jeszcze federacja piłki nożnej, by ro-

bić wspólne imprezy. Groszem sypnął UNICEF i Lions Club. A mó-

wimy tu o jednym z najbiedniejszych krajów w Europie. W Polsce 

taki masowy ruch i mobilizacja były w 2010 roku, kiedy robiliśmy 

europejskie igrzyska w Warszawie. Zaangażowano ponad tysiąc 

szkół w programy edukacyjne, mnóstwo młodych ludzi zgłosiło 

się jako partnerzy zunifikowani czy wolontariusze. 

Co z tego zostało po 12 latach?

Spotykam do dziś na zawodach ludzi, którzy byli wtedy wolonta-

riuszami, czy partnerami w drużynach zunifikowanych, a dzisiaj 

są asystentami trenerów. Coś tam jednak zostało. 

A jak będą wyglądać Olimpiady za… kolejne 12 lat? 

Mamy dalekosiężne plany: igrzyska w Berlinie, za dwa lata w Tu-

rynie, a w 2029 roku − w Szwajcarii. Duża szansa, że w 2031 roku 

zawitamy do Wielkiej Brytanii. Kiedyś wszystko kręciło się wokół 

USA, teraz większość wielkich imprez odbywa się w Europie. Nie 

cierpimy na brak krajów, które chcą organizować zawody, mamy 

zrozumienie i wsparcie federacji sportowych oraz Unii Europej-

skiej. Myślę, że będzie dobrze. 

A jakie błędy popełniły Olimpiady Specjalne? 

Kiedyś był duży nacisk na zwiększenie liczby zawodników. Włą-

czaliśmy kogo tylko się da, ale nie nadążyła za tym jakość naszej 

obsługi. Chiny czy Indie miały galopujące wzrosty, ale liczba tre-

nerów czy zawodów nie mogła za tym nadążyć. Byli niby zawod-

nicy w statystykach (na wewnętrznych spotkaniach chwalono się 

zielonymi kolumnami w Excelach), ale nie było dla nich „serwisu”, 

więc co nam po tym? Mamy za sobą dwa lata COVID-u, który 

miał na nas wielki wpływ, liczba zawodników globalnie spadła 

prawie o połowę, z 6 milionów do nieco ponad 3,5. Najbardziej 

Lubię ten cykl „Legendy Olimpiad Specjalnych”. 

Legend nie będziemy opowiadać (śmiech). A ja na legendę je-

stem za młody! 

Sprawdźmy – kiedy pierwszy raz usłyszałeś o czymś takim jak 

Olimpiady Specjalne?

Na Akademii Wychowania Fizycznego, epokę temu. Na zajęcia przy-

szedł Mariusz Damentko – o, on to jest legendą, jak szukasz legend 

– i prowadził zajęcia o wielkim amerykańskim ruchu sportowym, 

który wymyśliła siostra Kennedy’ego. Siedziałem w ostatnim rzędzie 

i się przysłuchiwałem, a że opowiadał bardzo ciekawie, to postano-

wiłem się zgłosić jako wolontariusz. Po kilku latach spotkałem go 

w biurze na Wilczej w Warszawie, gdzie odbyła się moja rozmowa 

o pracę z Bogusiem Gałązką. Ogłoszenie wisiało na tablicy korkowej 

na AWF-ie, a ja akurat szukałem czegoś nowego, nowej roboty. A że 

byłem już i wolontariuszem, i miałem praktyki na studiach w szkole 

specjalnej, wiedziałem, co to jest i z czym to się je. 

Pamiętasz swój pierwszy dzień pracy?

Pamiętam, solidna zmiana, kiedy to z boiska, pływalni, hali spor-

towej przeniosłem się za biurko. Spędziłem tam pięć lat. Z Gośką 

Strzałkowską podzieliliśmy się zadaniami, zawodami, szkoleniami, 

projektami. Zacząłem regularnie jeździć na zawody ogólnopolskie 

i międzynarodowe, chwilę później dostałem ofertę pracy dla Euro-

pejskich Olimpiad Specjalnych. Przyjąłem ją, zacząłem od projektu 

uniwersyteckiego dla Europy Wschodniej. To była ciekawa rzecz, 

w 2001 roku w Kijowie, Ałmatach i Rydze zorganizowaliśmy szko-

lenia dla profesorów z uniwersytetów dawnych demoludów. Za-

chęcaliśmy, by wprowadzili programy omawiające sporty dla osób 

z niepełnosprawnościami na wzór tego, jaki działał już wtedy pełną 

parą na warszawskim AWF-ie. W czasie kolejnych lat ponad 100 uni-

wersytetów z Europy Wschodniej i Azji Środkowej przyłączyło się do 

projektu. To była prawdziwa rewolucja. 

Wschodni program – który najlepszy?

Trudno porównywać kraj mały z wielkim, biedny z bogatym. Azer-

bejdżan ma duże środki, może organizować rozgrywki, ma dobrze 

dofinansowane zawody. A taka chociażby Ukraina nigdy nie do-

stawała środków rządowych. Rosja zawsze była ewenementem, 

trudno ją było wrzucić do jednego worka z Europą Wschodnią. Nie-

ważne jest to, czy Olimpiady Specjalne działają prężnie czy mniej 

prężnie, ale to, że wszędzie już są. Nawet Tadżykistan czy Kirgistan 

organizują regularnie swoje zawody. 

Czym się zajmujesz na co dzień?

W ramach Olimpiad Specjalnych odpowiadam za rozwój sportu 



9#GrajmyRazem Ludzie Olimpiad

ucierpiała Azja, w Europie mamy 14% spadku, bardzo osłabły gry 

zespołowe – trudno było utrzymać drużynę, skoro ciągle ktoś odwo-

ływał swój udział, bo miał COVID. 

Pierwsze zawody jakie zorganizowałeś i możesz się pod nimi 

podpisać?

Szklarska Poręba, igrzyska zimowe w 1996. Dość wycieńczające. 

Spędziłem kilka nieprzespanych nocy w hotelu zasypanym śnie-

giem, tworząc grupy w takim siermiężnym, pseudoexcelowskim 

programie dBASE. Wpisywało się dane zawodników, ich czasy 

i tworzyło grupy sprawnościowe. Drukowaliśmy na takiej dru-

karce z perforowanym papierem, wydruki miały po ileś metrów 

długości i ręcznie robiliśmy grupy sprawnościowe, które ponow-

nie trafiały do systemu. Koszmar. W nocy pracowałem, w dzień 

jeździłem na zawody, gdzie poznałem wszystkie oddziały regio-

nalne, zarząd, klimat dużych imprez. To był chrzest bojowy. 

Były lata 90. Mogłeś robić wszystko.

Mnóstwo osób robiło nostryfikacje dyplomów, wyjeżdżało, za-

rabiali nieźle w pierwszych zagranicznych firmach. Ja miałem 

w tyle głowy, że po AWF-ie chciałbym robić coś związanego ze 

sportem, zostać w zawodzie. 

Dobrze płacili?

No właśnie nie (śmiech). Może trochę lepiej niż w szkole. Nie 

w dolarach, niestety, choć niektórzy mówili, że „pracuję u Ame-

rykanów” (śmiech). 

Praca jak każda inna czy misja?

Nie zbawiam świata, nie czuję w sobie powołania Mesjasza, na-

tomiast na pewno to, co robię, jest dobre. Spotykam się z róż-

nymi ludźmi, nie zawsze są to łatwe wspomnienia, bo ludzie nie 

zawsze mają w życiu łatwo. Oczywiście niektórzy, w tym sponso-

rzy czy federacje sportowe, nie czują sportu niepełnosprawnych, 

szczególnie tego nienastawionego na wynik. „Nie ma kasy na 

wiele innych rzeczy, czemu akurat mam wspierać Olimpiady Spe-

cjalne?” mówią. Ale są też miłe niespodzianki – jakiś czas temu 

w Kijowie pewien Amerykanin, szef Coca-Coli na słowa „Special 

Olympics” rozpromienił się i ucieszył. „Kiedy byłem nastolatkiem, 

pracowałem u was jako wolontariusz, przejdźmy do konkretów", 

powiedział. Budujące. 

Co cię frustruje w rozmowach z partnerami?

Niezrozumienie tematu i potrzeb. Dużych potrzeb, bo doty-

czy to dużej grupy osób, jaką są osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną. Jest ich zdecydowanie więcej niż osób z innymi 

niepełnosprawnościami. Wśród osób „poza normą” fizyczną czy 

intelektualną, nasi to aż 80% sportowców. Mnóstwo! Jednak na-

dal sporty paraolimpijskie uznawane są za elite sport i inwestuje 

się w nie nieporównywalnie więcej środków. 

Bo mają gwiazdy?

Mają przede wszystkim telewizję i igrzyska paraolimpijskie z pełną 

oprawą medialną. OS nigdy nie będą miały takiej widowni. Jedyne 

miejsce, gdzie proporcje są inne, to USA. Tam Olimpiady Specjalne są 

bardziej rozpoznawalne niż paraolimpiady. My nie mamy sportowych 

atrybutów przyciągających uwagę opinii publicznej, czyli rekordów, 

statystyk. Bo nie ma takiej potrzeby – nasi zawodnicy z zespołem 

Downa dostają medal za przebiegnięcie 100 m w 20 sekund. Na tym 

polega genialna idea równych szans i piękno naszej organizacji. 

W Olimpiadach Sportowych może nie chodzi wcale o sport? 

Oczywiście, że chodzi o sport. Jak ktoś trenuje cztery razy w tygo-

dniu, to zdecydowanie chodzi o sport. Przykładem może być Chris 

Nikic, zawodnik z zespołem Downa, który zaczął od wychodzenia 

z psem z domu, a ostatnio ukończył ironmana. Więc o co może cho-

dzić, jak nie o sport?

To zapytam inaczej – może nie chodzi wcale o rywalizację?

Też się z tym nie zgodzę. Ostatnio uczestniczyłem w turnieju piłki 

nożnej w Lichtensteinie. Poziom sprawności piłkarzy dość niski, takie 

zresztą były nasze założenia. Natomiast zaangażowanie organizato-

rów, trenerów i zawodników na najwyższym sportowym poziomie.  

W emocjach nie ustępujemy tu ani trochę chociażby mundialowi. 

Na jakie zawody zaprosiłbyś kogoś, komu chciałbyś pokazać 

Olimpiady Specjalne? 

Są trzy rzeczy: Młodzi Sportowcy, gdzie dzieciaki szaleją w różnych 

aktywnościach sportowych. Drugie – program treningowy aktyw-

ności motorycznej (MATP). To nie zawody, ale indywidualne próby 

pokonywania siebie. Przemawiają do wyobraźni. No i trzecie, na-

sze crème de la crème – sporty zunifikowane, najlepiej drużynowe, 

gdzie zawodnicy z partnerami dostarczają dobrej energii na boisku 

oraz poza nim.

A co tobie dają Olimpiady Specjalne?

Ciągle nie jestem wypalony, chętnie idę do pracy. Ani minuty się nie 

nudziłem przez te wszystkie lata, ani razu nie rozważałem: „A może 

by to wszystko rzucić w…”. Każdego roku coś się dzieje, mamy 

nowe wyzwania. Wracam z zawodów i już mam multum nowych 

pomysłów. Ciągle jestem z czegoś nie do końca zadowolony, ciągle 

można coś zmieniać i poprawiać. Nie jestem znudzony i zblazowany, 

a raczej zmotywowany do działania. To mi właśnie dały Olimpiady 

Specjalne. Całkiem sporo, prawda? 

Patrz właśnie  
w tamtą stronę
O kulturze mówienia „ja chcę”, złym i dobrym 
wychowaniu, wychodzeniu z piaskownicy na widok 
dziecka z zespołem Downa oraz traumatycznych 
lekcjach WF-u opowiada Joanna Styczeń-Lasocka, 
szefowa Olimpiad Specjalnych Polska. 
Tekst: Marcin Kasprzak

Pisuję dla was od dwóch lat. Czemu spotykam się z tobą tak 

późno?

Są ważniejsi ode mnie ludzie do opowiadania historii Olimpiad Spe-

cjalnych.

Po pierwsze – to nie jest kącik historyczny, po drugie – sorry, 

kokietujesz.

Bez nich – działaczy, zawodników, wolontariuszy, trenerów – nie ma 

mnie, tego stanowiska, tej organizacji.

Jesteś jej głową. Zacznijmy od „miniodezwy do narodu”.  

Co jest twoim głównym celem?

Chciałabym, żeby każdy rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektu-

alną wiedział, że istnieją Olimpiady Specjalne. Trzeba wyjść poza sport 

i włączać zawodników w organizację naszego stowarzyszenia, tworze-

nie społeczności, zarządzanie, nawet wolontariat. Chcę usłyszeć ich 

głos. Zapraszam więc ich na nasze spotkania, by mówili o swoich po-

trzebach i podpowiadali, co możemy robić lepiej. To wymaga wiele pra-

cy, bo w Polsce kultura mówienia „ja chcę” jest promowana od niedaw-

na. Nie umiemy się sprzedawać, choć ta „samoadwokatura” jest jednym 

z głównych elementów Olimpiad Specjalnych i w Ameryce super działa 

od pół wieku. Tam ludzie mają większą pewność siebie. U nas u osób 

w normie bywa z tym różnie, a co dopiero u osób poza tą normą. 

Użyłaś słowa norma. Nie sądzisz, że dla kolejnego pokolenia, 

użyjmy tu popularnego wśród nich określenia, jest ono dość 

krindżowe?

Rzeczywiście podejście i świadomość się nieco zmieniły, jesteśmy 

ogólnie lepszym społeczeństwem niż jeszcze dwie dekady temu. Ale 

są to ciągle małe kroki, a ja lubię wielkie susy. W porównaniu ze Skan-
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dynawami, Brytyjczykami, Francuzami wypadamy, według mnie, 

blado. Oni ćwiczyli to latami – osoby z niepełnosprawnościami są 

u nich pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, pracują, mają 

własne rodziny i nikogo to nie dziwi. Nas też przestanie, tym bar-

dziej, że osób poza normą będzie coraz więcej. Rozwija się me-

dycyna, żyjemy coraz dłużej, ratujemy malutkie dzieci. Medycyna 

pozwala na wiele więcej. Niepełnosprawność dotknie więc coraz 

więcej osób – naszych przyjaciół i członków rodzin. 

Czy bywasz świadkiem sytuacji, gdy dzieci naśmiewają się 

z zawodnika z zespołem Downa czy z niepełnosprawnością 

intelektualną?

Zdarza się. Ale ja nie potępiam żadnego dziecka. One uczą się 

tego od rodziców, których rolą jest pokazać dzieciom, jak z taką 

osobą można spędzać czas, jakie ma umiejętności. Dzieci są jak 

gąbki. Chłoną to, co widzą! Za tym, co od nas usłyszą, musi iść 

czyn. Nie znoszę tego, jak czasem dzieci wychodzą z piaskow-

nicy, a właściwie są z niej wyjmowane, gdy przychodzi mama 

z dzieckiem z zespołem Downa czy inną niepełnosprawnością. 

Jak to?

Nie rób wielkich oczu, zdarza się to nawet w progresywnej War-

szawie. Są takie sytuacje. Słyszałam ostatnio w metrze, jak matka 

na widok dziecka z zespołem Downa mówiła swojemu synowi 

pod nosem: „Nie patrz w tamtą stronę”. A czemu ma nie patrzeć? 

Na chudego ma patrzeć, a na grubego już nie? Na eleganckiego 

pana w płaszczu tak, ale już na osobę z niepełnosprawnością nie? 

Niech właśnie patrzy. Jak będzie patrzył, to będzie się oswajał. 

Następnym razem nie zwróci uwagi. 

Co mamy mówić takiemu rodzicowi?

To jest Paweł, moje dziecko, wartościowa osoba, która na pew-

no może wiele zaoferować pani dziecku. Jestem przekonana, 

że mogą się razem pobawić i spędzą miło czas. Miejsca starczy 

w piaskownicy dla obojga. Wiem, że zazwyczaj rodzica zatyka, 

zresztą trudno się mówi przez łzy. Ale może kogoś najdzie reflek-

sja, jak usłyszy od rodzica takie słowa. Świat jest różnorodny, a to 

piękne. Nie zabierajmy tego dzieciom.

Ty to wiesz, jesteś częścią flagowej organizacji wspiera-

jącej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Swoją 

drogą – od kiedy?

Zaczęłam w 1998 roku. Odbywał się obóz Olimpiad Specjalnych. 

Przyglądałam się właściwie zza krzaka – zawodnikom, trenerom. 

Podszedł do mnie „wuja”, czyli pan Bernard, ikona Oddziału Re-

gionalnego Wielkopolskie-Poznań i zapytał wprost: „Co się tak 

patrzysz, chodź lepiej i pomóż”. Za kilka tygodni już byłam. Za-

wsze lubiłam pracę z ludźmi. Na pewno dużym ułatwieniem było 

Zupełnie wypaczasz teraz ideę rywalizacji sportowej! Od sta-

rożytnych igrzysk rozwijano…

Stop. Lekcja WF-u nie jest rywalizacją! To zachęcanie do aktyw-

ności fizycznej, do bycia aktywnym, nawoływanie do działania 

w grupie. Zawody, nawet te wspomniane przez ciebie igrzyska 

starożytne tak, ale na zwykłym WF-ie? I tu przechodzimy do Olim-

piad Specjalnych. Tu każdy jest bohaterem, każdy może stanąć na 

podium. Stać cię na to, by być najlepszym, dostaniesz medal. To 

sport. To rywalizacja. To nie zabawa czy lekcja WF-u. Jeśli „każdy 

wygrywa”, to nie wygrywa nikt. 

Czy w Olimpiadach Specjalnych chodzi w ogóle o sport?

Oczywiście, że chodzi o sport. To nasz rdzeń! O zdrową rywali…

A jednak…

…zację, która motywuje do dalszych ćwiczeń. Oczywiście, motywo-

wać może też chociażby to, że życie naszych zawodników staje się 

ciekawsze, gdy jeżdżą na zawody, przygotowują się do nich, żyją nimi. 

Śpią w hotelach, jeżdżą pociągiem, zyskują nowe kompetencje spo-

łeczne, wreszcie stają się gotowi do pełnej integracji – to udowod-

niły liczne badania naszych zawodników. Ale pretekstem i punktem 

wyjścia jest i będzie sport. Oni chcą być jak Lewandowski, jak Marcin 

Gortat, niektórzy już się nimi czują. Świetnie kopią piłkę, doskonale 

jeżdżą na nartach, trafiają strike za strikiem na kręgielni. Biją zwykłych 

Kowalskich na głowę, choć mają swoje ograniczenia w innych obsza-

to, że nie widziałam w tych zawodnikach żadnej niepełnospraw-

ności. 

Nie widziałaś?

Byłam wychowana przez mamę i ojczyma w otoczeniu osób 

z niepełnosprawnościami – zarówno fizycznymi, jak i intelektu-

alnymi. Mama jest psychologiem i pracowała w spółdzielni inwa-

lidów. Ojczym jest rehabilitantem, jeździłam z nim od małego 

na różne spotkania integracyjne. Rodzice zawsze obracali się 

w towarzystwie osób z niepełnosprawnościami. Nie pamiętam 

nawet, czy ktoś się nad tym zastanawiał, raczej wydawało się to 

wszystkim naturalne i nie stanowiło tematu do rozmów. Lubiłam 

ich towarzystwo, może nawet bardziej niż osób w normie. To byli 

znajomi naszej rodziny.

To ciekawe spojrzenie.  

Kiedy jesteśmy mali, mamy naturalnie wrodzone podstawowe 

normy i zasady, takie jak szczerość, akceptacja, tolerancja, spon-

taniczność. Tracimy je dopiero później. Rodzice nam mówią: „Nie 

wypada czegoś powiedzieć”, „Tak nie wolno się zachować”, „Co 

ludzie powiedzą”. Wciskają nas w pewne szablony społecznych za-

chowań. Żyjemy później nieraz w zakłamaniu, nieszczerości, tylko 

pozornie w imię ogólnogrupowego spokoju. I nagle spotykasz na-

szych zawodników – prawdomównych, szczerych, prawdziwych. 

Jak kogoś lubią, to mówią po prostu: „Lubię cię”, jak nie lubią, to 

też to powiedzą. Proste – chcę, nie chcę, podoba mi się, nie podo-

ba. Ładnie wyglądasz, brzydko wyglądasz, schudłaś, przytyłaś. Od 

dziecka mama psycholog mówiła – jeden ma okulary, drugi nie ma 

ręki, trzeci ma Downa, czwarty diastemę. Tak jak możesz jednemu 

powiedzieć, że ma okulary, tak samo pozostałym: że nie ma ręki 

lub ma zespół Downa. Przestałam widzieć te różnice, skupiałam 

się na tym, że coś razem tworzymy,  robimy, wspólnie działamy. 

To jest właśnie inkluzywność pełną gębą. 

A mówią, że jesteś przeciwniczką szkół integracyjnych 

Szkół absolutnie nie! Jestem fanką modelu włoskiego – wszyscy 

chodzimy do tej samej szkoły, uczymy się w różnych klasach, ale 

jemy wspólnie, ćwiczymy wspólnie, robimy wspólnie kampanie, 

pikniki, jeździmy razem na wycieczki, mamy wspólne projek-

ty. Spotykamy się w stołówkach, na boiskach i placach zabaw. 

Sama pamiętam lekcje WF-u, które z psychologicznego punktu 

widzenia były bardzo traumogenne – nie twierdzę, że dla mnie, 

ale było mi w sercu czasami źle. Osoby wysportowane czy po-

pularne w klasie były lepsze, fajniejsze, cool, reszta to szaraki, 

które się wybierało do drużyny na samym końcu. To musiało być 

okropne uczucie zostać tak samemu między dwoma skompleto-

wanymi teamami, bo nikt cię nie chce. Lepiej dzielić – odlicz do 

dwóch i każdy niech kopie tę piłkę, jak potrafi.  

mam cudownych przyjaciół, z którymi jestem do dzisiaj. Potem, 

jak się okazało, że można napisać wnioski i dostać kasę na obóz, 

pisałam je z koleżanką. Jak można było zawnioskować do Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej, to wnioskowałyśmy. Organizowa-

liśmy zawody regionalne i ogólnopolskie. Poznałam ludzi z Biura 

Narodowego. Szukali takich, co piszą wnioski, trochę gadają po 

angielsku. W 2001 roku pojechałam na szkolenie organizowane 

podczas Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych na 

Alaskę. Znałam to słowo tylko z serialu Przystanek Alaska i nie po-

myślałabym, że kiedyś tam trafię.

Jak było?

Wróciłam odmieniona. Zdałam sobie sprawę, że Olimpiady są jed-

nak symetryczne. Ja daję może dużo od siebie, ale też wiele do-

staję. To nie jest dobroczynność, ale wielka profesjonalna machina 

oparta na partnerstwie i jasnych zasadach. Mogę mieć ciekawe ży-

cie, poznawać ludzi, ćwiczyć angielski. Nawet trochę było mi wstyd, 

gdy sobie uświadomiłam, że to ja więcej dostaję niż daję innym. 

To taka nasza polska kultura. Słyszę czasem: „Bo masz z tego kasę, 

to twoja praca”. Słyszy to też Jurek Owsiak i inni, którzy poświęcili 

życie takim inicjatywom. To był mój wybór. Mogłam być w wielu 

miejscach, ale zrezygnowałam z iluś propozycji, żeby być właśnie 

tu. Zwiedziłam kawał świata, poznałam mnóstwo wspaniałych lu-

dzi, zawiązało się wiele przyjaźni wyniesionych z takich wspólnych 

doświadczeń. Połączyłam pracę zawodową z moją pasją. Pamiętam, 

jak w Los Angeles siedziałam na trybunach i nagle z szatni wyszedł 

Michael Phelps. Przeszedł się po brzegu, robił zdjęcia z naszymi 

zawodnikami, wskoczył do wody, pływał z naszymi zawodnikami. 

Chciałabym, żeby każdy rodzic osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną
wiedział, że istnieją Olimpiady Specjalne.

rach życia. Mało co cieszy mnie tak, jak zdziwiona mina normalsa, 

kiedy  przegrał z kretesem z naszym zawodnikiem. 

Wróćmy do 1998 roku i Joanny Styczeń w Olimpiadach  

Specjalnych. 

Jestem osobą aktywną bardziej niż mniej. Równocześnie studiowa-

łam i przychodziłam do biura Olimpiad w Poznaniu, by przynieść, 

podać, pozamiatać. Jak trzeba było naklejać 300 znaczków, nakle-

jałam, jak zanieść coś do urzędu, to zaniosłam. Poznałam świetnych 

ludzi, tak zawodników, jak i trenerów czy działaczy. Dzięki temu 



Pomyślałam sobie – no gdzie indziej miałabym okazję w czasie pracy 

oglądać Phelpsa na żywo w slipach! (śmiech).

Czy zdarza się, że ludzie traktują Olimpiady Specjalne jak 

biuro podróży?

Może 40 lat temu powiedziałabym, że są przypadki, że ktoś jest 

z nami, bo chce pojechać do New Heaven, Szanghaju czy Nagano. 

Ale myślę, że wraz z rozwojem społeczeństwa i otwierania gra-

nic, ogólnego wzbogacenia, to się jednak zmieniło. Wyjazdy nie są 

znowu aż tak nieosiągalne. Kiedyś, w latach 90. wyjazd do Ameryki 

był równie odległy jak dzisiaj lot na Księżyc. Natomiast oczywiście 

jest to pewną motywacją, może nagrodą dla niektórych działaczy. 

Ale czy to źle? Jak przez 10 lat zapieprzasz, za przeproszeniem, 

jeździsz na zawody, poświęcasz weekendy, rozwijasz się, osiągasz 

z zawodnikiem wyniki, to bardzo dobrze, że pojedziesz w czerwcu 

do Berlina. Zjesz curry wursta nad Szprewą. Na zdrowie!

Ulubiona dyscyplina?

Do uprawiania? Jestem stworzona do siedzenia w wodzie. 

Pływam wpław, kocham kajaki, choć tyłek mi się w nich ledwo 

mieści (śmiech). A w Olimpiadach Specjalnych, jako kibic, jestem 

fanem sportów zunifikowanych – zawsze się bawię w „kto jest 

kto”, bo zazwyczaj nie da się od razu wskazać, kto jest zawodni-

kiem, a kto partnerem. Siatkówkę zunifikowaną zawsze polecam 

na pierwszy rzut tym, co chcą przyjść i zobaczyć, z czym się je te 

nasze olimpiady. Lubię też program Młodzi Sportowcy, gdy taki 

dwulatek  ćwiczy razem z pełnosprawnymi dziećmi. To wzorzec 

idealny: wchodzisz do przedszkola integracyjnego i wszyscy są 

razem na zajęciach sportowych, przychodzą z rodzicami, rodzeń-

stwem. Ramię w ramię, jeden obok drugiego. Mogą się nawza-

jem odkrywać, a rodzice pozbywać wstydu, który im towarzyszy. 

Wstydu? Mocne! 

Chyba już zauważyłeś, że ja nie jestem od ładnych słów. Tak, Marci-

nie, czasami rodziny osób z niepełnosprawnością wstydzą się swo-

jego dziecka. Trudno im się przyznać, też samym przed sobą, że ich 

to spotkało. W 2010 r. przy okazji organizacji Europejskich Letnich 

Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Warszawa 2010, zrobiono duże ba-

dania społeczne. Czarno na białym wyszło, że ludzie nie chcą mieć 

osób z niepełnosprawnością intelektualną za sąsiadów, często 

uważają, że niepełnosprawność intelektualna to kara za grzechy. 

To były dla mnie straszne wyniki. Zrobiliśmy wtedy pierwszą dużą 

kampanię społeczną i same Igrzyska to było duże wow.

Kampanie działają? Są koszmarnie drogie. 

Udaje mi się sprawić, żeby aż tak znowu drogie nie były. Szu-

kam ludzi z pasją i sercem. Pomagają. Czy kampanie działają? Oj, 

chciałabym wierzyć, że tak. Że je widać, słychać. Tak sobie myślę: 

jeśli zwykły Kowalski zobaczy, że znany sportowiec lub jakiś ce-

lebryta jest wiarygodny w tym, co robi, to tak, to ma ogromny 

wpływ na innych. Jeśli oprócz pojawienia się na okładce naszego 

magazynu, jeszcze przyjedzie na ceremonię, wręczy medal, po-

prowadzi trening – to jego pomoc jest olbrzymia, w ten sposób 

docieramy do Kowalskiego. Musi zobaczyć kogoś w działaniu, 

żeby pomyślał o zmianie swojej postawy. A  w końcu wstał z ka-

napy i przyszedł na zawody dopingować naszych zawodników.

Zależy ci na kibicach na trybunach? 

Tak, ale bardziej zależy mi na tym, by każdy, kto widzi w auto-

busie osobę z zespołem Downa, uśmiechnął się do niej, a nie 

odwracał wzrok. Żeby na rozmowie o pracę zobaczył w naszym 

zawodniku człowieka, a nie tylko dofinansowanie z PFRON-u. Ni-

gdy tego nie zrozumiem. Przy kasie ma mi ktoś dobrze policzyć 

zakupy i wydać resztę, w restauracji ma mi podać menu i przyjąć 

zamówienie, niezależnie od tego jak wygląda. Nie muszę od razu 

dyskutować o Szekspirze i aukcjach NFT. A na trybunach marzą 

mi się całe rodziny… jak idziesz na zawody dla dzieci w normie, 

to na trybunach masz rodziców, dziadków, rodzeństwo...

Jest nieco lepiej, niż gdy zaczynałaś? 

Pewnie. Ale ja chciałabym wielkich kroków… Są dobre przykłady 

– ostatnio byłam na szkoleniu w Ibisie przy ul. Konwiktorskiej. 

Nie skreślaj, proszę, nazwy, niech zostanie. Na lunchu w restau-

racji obsługiwały nas osoby między innymi z niepełnosprawno-

ścią intelektualną. Kiedy przy wejściu powitał mnie taki uprzejmy 

pan, jego sposób mowy od razu wydał mi się znajomy. Potem 

świetna dziewczyna z zespołem Downa układała sztućce, kolejna 

pracowała przy szwedzkim stole. Patrzę i mówię: „Jezu, to nasi!”. 

Podskoczyłam! 

Kiedy się ostatnio wzruszyłaś?

Ciągle się wzruszam, więc pewnie wczoraj, a może i zdążyłam 

już dzisiaj (śmiech). Jestem płaczką zawodową. Ilekroć leci hymn 

Olimpiad Specjalnych, to płaczę jak bóbr, bo to oznacza, że dzia-

łamy.

A płaczesz czasem z niemocy?

Zdarza się i tak. Jak zawodzą lub zwodzą cię ludzie. Jak wysy-

łam 200 zaproszeń, piszę 200 listów, według mnie dobrych, 

i nie odezwie się nikt. Wtedy nawet najtwardszą osobę naszłyby 

wątpliwości. Ale szybko wracam do siebie, bo wiem, że muszę 

się podnieść. Mam dla kogo. Poza tym jestem typem włoskim 

– szybko się wkurzam i wściekam, ale potem równie szybko mi 

przechodzi.

200 listów i nikt się nie odezwał? A mnie powiedzieli, że 

tobie się nie odmawia. 

Właśnie mija 8 lat, od kiedy szefuję Olimpiadom Specjalnym 

Polska. Robię wszystko, żeby sprzedawać je jako profesjonalną 

organizację, a naszych zawodników pokazywać jako świetnych 

sportowców i cudownych ludzi. Nie biednych niepełnospraw-

nych, nad którymi musimy się litować. Według mnie ani zawod-

nicy, ani ich rodziny nie chcą współczucia. Chciałabym, żeby nasi 

zawodnicy byli postrzegani jako pełnoprawni obywatele nasze-

go kraju i każdej społeczności. Nie idę do nikogo z apelem: „Daj 

mi pan 20 plecaków, bo to na biedne dzieci”. Nie. Idę i mówię: 

„Mam świetnych zawodników, waszą markę super będą rekla-

mowały sport, inkluzja, równe szanse. Jeśli podzielacie te same 

wartości – dogadamy się”.

Jak polski program wypada na tle innych krajów?

O co ty mnie pytasz? Oszalałeś? Przecież nie ma żadnej konku-

rencji między programami, wszyscy jesteśmy równi i wygrani 

(śmiech).

To może zupełnie inaczej sformułuję pytanie: jak polski 

program wypada na tle innych krajów?

(Śmiech). Wiadomo, że są wewnętrzne rankingi, oceny. Jesteśmy 

ciągle na podium w Europie i Eurazji. To budujące. Kiedyś dla mnie 

wzorem była Szwajcaria – szczęściarze co roku mają na działalność 

milion franków z banków. I jeszcze mi marudzili: „My to byśmy 

chcieli jak wy, żeby rząd dawał”. Zawsze im proponowałam, żeby-

śmy się zamienili, ale nagle zmieniali temat (śmiech). Świetni są 

Irlandczycy – inkluzja na całego! Wzorem, jeśli chodzi o kampanie 

społeczne, są dla mnie Włosi. Są doskonali w promocji. Mają swo-

je gale mistrzów sportu, czerwone dywany; sportowcy pierwszej 

wody idą jak równy z równym z zawodnikami Olimpiad Specjalnych. 

Wyobraź sobie, że jest rok 2050. Co się zmieniło?

Mamy w Olimpiadach już 50 tys. regularnie trenujących zawodni-

ków. Czyli prawie trzy razy więcej niż dzisiaj. Dobry budżet, by ich 

obsłużyć. Mamy 18 mocnych oddziałów regionalnych, a w nich 

po dwóch, trzech pracowników zatrudnionych na etatach. Zawo-

dy są na świetnym poziomie, w mediach jest o nas głośno – i to 

nie za kasę, ale dlatego, że jesteśmy znakomitymi sportowca-

mi. Telewizja pokazuje naszych zawodników, radio zaprasza do 

audycji. Politycy rozumieją, że różnorodność to atut i trzeba ją 

promować. Nikt nie krzywi się, że jego dziecko ma chodzić do 

szkoły z „dziećmi z Downem”. Powiedziałabym ci coś, ale boję 

się, że to napiszesz.

Zdradzę ci, że z grubsza taki jest właśnie cel wywiadów 

(śmiech). 

No, dobra. Kiedy dziecko mojej bliskiej koleżanki miało bodajże 

cztery lata, w rozmowie wyszło, że w przedszkolu ma koleżankę 

z zespołem Downa. I nagle jakby nigdy nic, przy mnie ta kole-

żanka zaczęła grymasić, że taka dziewczynka „będzie obniżać 

poziom” i że jej „córka nie będzie miała szans na przyszłość” i że 

„będą równać w dół”. Trafia cię czasem szlag?

Jak każdego. 

To mnie trafił podwójnie. 

Czy koleżanka wyszła z tego cało? 

Zagryzłam zęby, policzyłam w myślach do 10 i wyjaśniłam jej, 

że jedna i druga dziewczynka mają te same szanse. Obie mają 

czyste, niezapisane karty. Bawiąc się razem, poznając świat, obie 

mają szansę dostać od siebie bardzo wiele. Jestem o tym przeko-

nana. Ja dostałam bardzo dużo nieświadomie. Nie wiem, na ile 

moja mama zdawała sobie sprawę, że zabierając mnie do pracy, 

sprawi, że będę tym, kim jestem. 

A kim jesteś, Joanno?

Zwykłą Kowalską. Na koniec coś dodam. Z ojczymem, sędzią ko-

szykówki, jeździłam na mecze koszykówki, w tym na wózkach. 

Siedziałam przy stoliku sędziowskim, wypełniałam druczki. Wi-

działam świetnych, wysportowanych facetów, przystojniaków, 

którzy robili niesamowite rzeczy z tą piłką! A że na wózkach? A co 

mnie obchodziły te wózki? Nie jestem lepsza od innych. Absolut-

nie, ale mniej zwracam uwagę na odmienność. Trochę też nie ro-

zumiem ekscytacji typu:  ten to gej, a tamten łysy, a jeszcze inny 

czarny, a kolejny jest z niepełnosprawnością. Życie jest za fajne 

i ludzie są za fajni, żeby zwracać uwagę na takie drobnostki. Tak, 

zostaw słowo drobnostki, poproszę. Bo to są drobnostki, no nie? 

No to ja – zwykła Kowalska. A przepraszam – Styczeń-Lasocka.

13#GrajmyRazem Ludzie Olimpiad
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Czuję wielkie szczęście, że dostąpiłam zaszczytu  
bycia częścią tej niezwykłej inicjatywy - mówi  

Ida Nowakowska, ambasadorka Olimpiad Specjalnych. 
Rozmawiał: Marcin Kasprzak, Zdjęcia: Iza Grzybowska

Dodajecie 
skrzydeł 
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mbasadorka Ida Nowakowska z wykształcenia jest nie tylko 

aktorką – ukończyła Uniwersytet Kalifornijski w Los Ange-

les, ale też tancerką z mocnymi papierami Szkoły Baleto-

wej w Warszawie. Tańczyła na deskach nowojorskiej Me-

tropolitan Opera, była solistką Teatru Roma w Warszawie, 

gdzie tańczyła w kultowych Kotach czy w Upiorze w Operze. 

W Buffo natomiast występowała w dwóch flagowcach – 

musicalach Metro i Romeo i Julia. Sławę przyniósł jej TVN-owski program You can 

Dance w szczycie popularności tego formatu, gdy każdy odcinek oglądały rzesze 

widzów, a cała Polska zachłysnęła się tanecznymi talent show. Dziś prowadzi Pytanie 

na śniadanie, a koledzy mówią o niej „pierwsze puenty na Woronicza”. Towarzyszy jej 

Tomasz Wolny, zresztą to on powiedział Idzie pierwszy raz o Olimpiadach Specjal-

nych. Wolny od lat jest sympatykiem Olimpiad. – Kiedy tylko pierwszy raz o nich usły-

szałam, że osoby z niepełnosprawnością przez sport mogą umocnić swoją pewność 

siebie, że są wielkie zawody, że medale, rodzice, trenerzy i kluby nawet w małych 

miejscowościach, od razu uznałam, że to jest coś, co warto wspierać – mówi Ida 

Nowakowska, która właśnie została naszą ambasadorką. 

Ida jest przebojowa, kolorowa i zawsze pewna siebie. Odruchowo mówi 

„tak”, zanim jeszcze do końca usłyszy pytanie – mówią o niej koledzy z produkcji 

Pytania na śniadanie. Joanna Styczeń, szefowa Olimpiad, wspomina, że dwa dni 

nosiła się z zamiarem zadzwonienia i wahała się, czy może na pierwszy ogień 

nie dać Idzie jakiegoś prostszego zadania. – Może najpierw sesja do magazynu 

czy mniejszy trening, a nie od razu prowadzenie ceremonii otwarcia wielkich 

zawodów – wspomina. Ida zgodziła się od razu. Nie zadawała dodatkowych 

pytań, chciała tylko wiedzieć, gdzie ma być i o której. Przyjechała punktualnie, 

była profesjonalna, życzliwa, a po zawodach zapytała: „To kiedy się widzimy?”.  

A



16 okładka #GrajmyRazem #GrajmyRazem okładka     17

Zachwyciły mnie energia, niesamowity optymizm i pozytywne 

emocje. Rzesza zmotywowanych zawodników, którzy potrafią 

całe wieczory spędzać na sali gimnastycznej, jeździć na zawody 

i nigdy nie tracą werwy i entuzjazmu. Stali się dla mnie inspiracją 

i olbrzymią motywacją – tłumaczy.

Szczególnie wspomina kontakt z rodzicami osób z niepełno-

sprawnością. Docenia ich wewnętrzną siłę. Sama nie ma wielkie-

go doświadczenia z osobami poza normą intelektualną, żadnego 

takiego przypadku w rodzinie. – Pierwszą taką osobą był synek 

mojej bliskiej znajomej. Walka rodziców o jego rozwój i usamo-

dzielnienie bardzo mi imponowało, widziałam ich wielką radość, 

kiedy robił postępy i przekraczał kolejne swoje ograniczenia. 

To była cudowna szczęśliwa rodzina, jakich wiele w Polsce, były 

w nich siła i miłość – mówi Ida, ale w jej głosie słychać raczej po-

dziw niż litość. – Dzięki takim ludziom zmienia się podejście do 

rehabilitacji i rozwoju dzieci. To są wielcy bohaterowie – dodaje. 

Podczas spotkań z zawodnikami dopytywała o wsparcie,  jakie 

otrzymują od różnych instytucji i o potrzeby, jakie mają rodzice. 

Dziś dokłada swoją cegiełkę jako ambasadorka Olimpiad Spe-

cjalnych, pierwsza tancerka w gronie przyjaciół tej organizacji. 

– Olimpiady są bardzo amerykańskie, założyła je przecież siostra 

Kennedy’ego. Ida również jest amerykańska i nie myślę tylko 

o jej perfekcyjnym angielskim i pokończonych szkołach za Oce-

anem, ale o pewności siebie, charyzmie i takim zuchwałym bły-

sku w oku, którego my Polacy powinniśmy się jeszcze nauczyć. 

Świetnie pasuje do naszych zawodników, którym udziela się ta 

jej werwa – mówi Joanna Styczeń-Lasocka. 

– Zaangażowałam się całym sercem i wierzę, że wszyscy 

w Polsce i na świecie 

pójdą moją drogą. 

Siła tych serc nie ma 

granic – mówi Ida 

Nowakowska i doda-

je, że to dla niej za-

szczyt, że może po-

magać i  inspirować 

wszystkich, aby też 

wsparli  Olimpiady 

Specjalne. – Wiem, 

że kiedy ludzie po-

znają moc rodziców 

i ich dzieci, będą za-

fascynowani. Marzę, 

aby na tr ybunach 

podczas zawodów 

Olimpiad Specjalnych 

były miliony kibiców – 

dodaje. A o kibicowaniu i sporcie wie jak mało kto, bo sport w jej 

życiu odgrywał zawsze ważną rolę. 

W dzieciństwie trenowała akrobatykę, jazdę  konną, pływanie 

i tenis, ale, jak dodaje, tylko amatorsko. Potem w jej życiu pojawił 

się taniec – w wymiarze wyczynowym i profesjonalnym, kiedy 

wieczory spędza się na treningach, a systematyczność gra pierw-

sze skrzypce, to ciężki kawał chleba i pasmo wyrzeczeń. Taniec 

uczy pokonywać własne słabości. – Myślę, że sport jest bardzo 

ważny w rozwoju każdego człowieka. Harmonijne wzrastanie 

ciała i umysłu jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dla nas 

wszystkich, a co dopiero osób z niepełnosprawnościami – mówi 

i dodaje, że równie ważna jest rywalizacja. – Postrzegam ją jako 

sprawdzian swojej mocy. Rywalizując z innymi, tak naprawdę 

sprawdzam siebie. Dlatego kiedy przegrywałam, doceniałam 

wygraną przeciwnika i wiedziałam, że muszę pracować nad sobą. 

To była ogromna motywacja – tłumaczy.  

Ida Nowakowska już od pierwszej chwili złapała świetny kon-

takt z zawodnikami oraz ich rodzicami i uważa, że powinno być 

ich w Olimpiadach jeszcze więcej. Wyznaje zasadę, że najtrud-

niejszy, ale i najważniejszy jest zawsze pierwszy krok. Warto 

przyjść poznać rodziców dzieci, trenerów i poczuć klimat. – Ob-

serwowałam rodziców na trybunach i po zawodach. Tworzą spo-

łeczność, która mi imponuje. Ich bezinteresowna miłość, radość 

z rozwoju swoich dzieci jest najlepszą motywacją. Robiąc sobie 

zdjęcia z małymi bohaterami, czułam, że skradli moje serce. Do-

dali skrzydeł. Rozumiem fascynacje Tomka Wolnego, który za-

wsze podkreśla, że ci wyjątkowi sportowcy emanują miłością, do-

brem, siłą i prawdą, i możemy się wiele od nich nauczyć – mówi.

Zresztą Olim-

piady to nie pierw-

sza organizacja, 

którą wspiera bez-

interesownie Ida. 

Jest ambasador-

ką akcji Caritasu 

oraz ambasadorką 

Korpusu Solidar-

ności. – Myślę, że 

Bóg dał mi wiele 

talentów, abym 

się nimi dzieliła 

z innymi – mówi. 

I pewnie po cichu 

liczy, że taniec zo-

stanie kolejną dys-

cypliną Olimpiad 

Specjalnych.  

Obserwowałam rodziców na trybunach i po zawodach. 
Tworzą społeczność, która mi imponuje.  

Ich bezinteresowna miłość, radość z rozwoju swoich 
dzieci jest najlepszą motywacją.
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Pierwsza narciarka Olimpiad 
Specjalnych

Renata Mauer triumfowała w Atlancie, na świat przyszła 

owieczka Dolly, ale odszedł Tupac. Do Olimpiad Specjal-

nych dołączała wtedy Sylwia Myśliwiec – jak to się stało?

Chyba większość z nas,  ze starej gwardii, od tego zaczęła, że 

gdzieś, ktoś, od kogoś usłyszał przed laty: „Szukamy wolontariu-

szy". Nie mieliśmy wtedy Netflixów, TikToków i tysięcy filmików 

w każdym telefonie, mieliśmy za to czas i dość zapomnianą roz-

rywkę, jaką jest przebywanie między ludźmi. 

Od czego zaczęłaś?

Zaczęło się całkiem niewinnie, jeszcze jak byłam w liceum. Robi-

łam kurs młodszego ratownika, pomagałam w zajęciach dla dzie-

ci z niepełnosprawnościami na pływalni, aż w końcu zgłosiłam się 

do pomocy przy organizacji regionalnych zawodów. No i tak się 

zaczęło kręcić, z roku na rok stawiano przede mną trudniejsze 

zadania, a w tym czasie zdążyłam skończyć fizjoterapię, podyplo-

mowo pedagogikę i oligofrenopedagogikę, inne studia i kursy. 

Wspominałam już, że lubię przebywać między ludźmi? 

Co było dalej? 

Olimpiady mnie wchłonęły, pełniłam różne funkcje. Koordynowa-

łam wolontariat, pomagałam w organizacji zawodów lokalnych, 

regionalnych, ogólnopolskich, pomagałam we wdrażaniu progra-

mu Sekcje partnerskie. Zaczęłam także dzielić się z zawodnikami 

swoją pasją do narciarstwa, zostałam nawet wiceprezeską ds. 

sportu. „Warszawa” mnie szkoliła i wciągała w inne programy –  

chociażby FUNfitness w ramach Zdrowych Sportowców.

 

Kiedy zdecydowałaś, że zabawisz w tych Olimpiadach 

dłużej? 

To nie jest tak, że przychodzisz do Olimpiad i tylko dajesz, dajesz 

i nie dostajesz nic w zamian. Ja dostaję od naszych zawodników 

tę ich szczerą radość, bezpośredniość, prawdziwe dobro. No i od 

tych ludzi, co trzymają organizację w swoich rękach, bije takie 

ciepło i taki power. To zaraża, człowiek w to wsiąka. Osoby z nie-

pełnosprawnościami wszelakimi zawsze były obecne: w moim ży-

ciu, gdzieś na ulicy, u znajomych, w szkole. W sąsiedztwie miesz-

kała kobieta z niepełnosprawnością. Żyła wśród nas od zawsze, 

sama sobie robiła zakupy, dbała o siebie, pomagała w domu. 

Była częścią rodziny. Jeden jest blondynem, drugi trochę się 

jąka, trzeci ma trądzik, a ona urodziła się z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

I co z tego? 

Wiesz przecież, że bywa różnie. Jej rodzina akurat wdrażała ją, 

w co dało się wdrożyć, nie zamykała żadnych możliwości, w ogó-

le nie było mowy o wstydzie. Wiem, że nie wszyscy mają takie 

możliwości, a tym bardziej nie wszyscy mieli takie możliwości 

kiedyś – a mówimy bądź co bądź o wczesnych latach 90. w Eu-

ropie bardziej Wschodniej, gdy w normie były takie słowa jak 

„kaleka” czy „inwalida”. 

Teraz jest „proszę pani”. 

My akurat w Olimpiadach Specjalnych wszyscy mówimy sobie 

na ty, ale w przestrzeni publicznej zalecam mówienie do 20-lat-

ki z niepełnosprawnością „proszę pani”, bo przecież to dorosła 

osoba. Oczywiście wszystko zależy od miejsca, gdzie żyjemy, ale 

teraz świat jest bardziej otwarty, mamy za sobą kampanie spo-

łeczne, osoby z niepełnosprawnościami są widoczne, więcej się 

wokół nich dzieje. Organizuję treningi młodych sportowców – 

tu kluczowa okazuje się akceptacja samych rodziców, bo to oni 

decydują, jakie życie zaserwują swoim dzieciom.

Albo siedzę w papierach, albo jadę pochylona na nartach tyłem 
i obrywam kijem po kasku. Ale kocham tę robotę! – mówi Sylwia 

Myśliwiec z Rybnika, która tak ją kocha już od ćwierć wieku.  
Tekst: Marcin Kasprzak
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Jakie serwują, włączając je w Olimpiady 

Specjalne? 

Treningi treningami, ale w Olimpiadach zawod-

nicy mają możliwość wyjazdów na zawody czy 

obozy. Czasem te osoby, szczególnie z mniejszych 

miejscowości i biedniejszych rodzin, nie miałyby 

okazji, aby wyjechać do innych miast, państw tym 

bardziej, do tego w towarzystwie równolatków. 

Przygodą bywa dla nich już sama jazda autoka-

rem, zatrzymywanie się na stacjach benzynowych, spanie w ho-

telu czy śniadanie w formie szwedzkiego stołu. To jest właśnie 

inkluzja, która zaczyna się na korcie, boisku czy stoku, a kończy 

w społeczeństwie.

Co się nie zmieniło przez te 26 lat?   

Prowadzimy działalność pożytku publicznego, mamy środki 

z ministerstwa czy PFRON-u. Minęło ćwierć wieku, w tym czasie 

przeżyliśmy rewolucję internetową i technologiczną, płacimy 

telefonem, rozmawiamy na Skypie z ludźmi po drugiej stronie 

Masz swojego „championa”, z którego zrobiłaś drugie-

go… Marcela Hirschera? (legenda narciarstwa alpejskie-

go – spokojnie, też musiałem wygooglować). 

Trenuję narciarstwo zjazdowe, byłabym naiwna, gdybym przy-

pisywała sobie sukcesy zawodników. Główną rolę odgrywa jed-

nak rodzic, który przywiezie swoje dziecko na miejsce zbiórki 

globu, kupujemy sobie książki na Amazonie, które przychodzą 

do nas w ciągu dwóch dni z Australii. Wydawało nam się, że 

zmniejszy się biurokracja, wszystko będzie zdigitalizowane, 

płynne, podzielone automatycznie na foldery, a my zyskamy 

więcej czasu, by naszą energię wykorzystywać na organizację 

zawodów i nowe projekty. Nic bardziej mylnego, tkwimy w sto-

sach papierów, które stale rosną, ewidencjonujemy nawet to, 

co już zewidencjonowaliśmy. Za chwilę trener będzie poświęcał 

więcej czasu na wypełnianie dokumentów niż trening zawod-

ników. 

riatu, a potem zostawały przewodniczącymi klubu i wyżej. Dziś 

trudno młodzież zaktywizować, a szkoda, bo wiele osób ma 

predyspozycje. Namówiona – raz przyjdzie, pomoże, jest akcja, 

to podejmie wyzwanie. Coraz trudniej znaleźć kogoś, kto przyj-

dzie i zostanie na dłużej. A dziwne, bo jak czytam, że kondycja 

psychiczna dzisiejszej młodzieży jest fatalna, to sobie myślę: nic 

tak nie poprawia nastroju, jak bezinteresowna pomoc 

drugiemu człowiekowi i jego szczera wdzięczność za to. 

Polecam. 

A rodziców trzeba jeszcze przekonywać do was? 

Zajmuję się wczesnym wspomaganiem rozwoju, realizu-

ję  program Młodzi Sportowcy. Wdrażałam go wspólnie 

z koleżanką na Śląsku, w Rybniku odbywały się pierwsze 

szkolenia ogólnopolskie, regionalne. Mamy serię aktyw-

ności – Dni Młodego Sportowca, zawody lokalne, re-

gionalne, część trenujących sportowców ma możliwość 

wyjazdu na Ogólnopolski Dzień Młodego Sportowca. 

Rodzice wiedzą, że istniejemy. 

W małych miejscowościach również?

Powstają tam nowe kluby, rodzice z  wiosek wożą dzie-

ci  do większych miejscowości – chociażby do nas, do 

Rybnika. Znajdują czas, widzą w  tym sens. Psioczę na 

ten internet, że odciąga uwagę wolontariuszy, ale zro-

bił też oczywiście wiele dobrego, bo wyrównał szanse  

i dostęp do informacji – kiedyś rodzice dowiadywali się o nas 

przez świetlice, ulotki rozsypane w ośrodkach, ogłoszenia. 

A dzisiaj? Wystarczy wygooglować. Mamy nie tylko dobrze pro-

wadzonego Facebooka, lecz także odświeżane nasze strony in-

ternetowe z informacjami i pięknymi zdjęciami, które zachęcają 

do udziału w Olimpiadach.

Rodzice są zadowoleni?

Wstają w sezonie zimowym o piątej rano lub zarywają czasem 

noc po to, żeby dzieciak mógł od rana brać udział w treningu. 

Więc myślę, że widzą w tym jednak jakiś sens. Kiedyś na wyjeź-

dzie narciarskim podszedł do mnie ojciec naszego zawodnika 

i mówi łamiącym głosem: „Jakże ja pani dziękuję”. „Ale za co?” 

– pytam. Okazało się, że pan jest góralem, przyjechał do pracy 

na Śląsk, założył rodzinę. Uwielbiał narty, ale po urodzeniu się 

syna przeleżały długi czas na strychu, bo: „Z niepełnosprawnym 

przecież nie będzie jeździć”. Spotkałam ich później na stoku 

w Wiśle – mama z termosem, tata z synem na nartach, mogą 

sobie panowie wspólnie spędzać czas na sportowo. Uśmiechnę-

łam się tylko do siebie i pomyślałam: „Jak ja kocham tę robotę”. 

Olimpiady mnie wchłonęły, pełniłam  
różne funkcje. Koordynowałam wolontariat, 
pomagałam w organizacji zawodów 
lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, 
pomagałam we wdrażaniu
programu Sekcje partnerskie.

lub stok, jego zaangażowanie i obowiązkowość. A skoro użyłeś 

słowa „champion”, to przed oczami stanął mi Piotrek. Dołączył 

do treningów już jako ukształtowany narciarz, bo miał w domu 

jeżdżące rodzeństwo. Na naszych treningach rzetelnie szlifo-

wał technikę, inwestował w to morze czasu. Cieszy ten widok, 

jak chętnie dzieli się swoją pasją i umiejętnościami z innymi  

zawodnikami, ale także użytkownikami stoku. Wspaniały asy-

stent.  

A największe wyzwanie?

Kacper. Był uczniem, że tak to ujmę, dość opornym. Żebyś zda-

wał sobie sprawę – moja pozycja narciarska to zazwyczaj jazda 

tyłem. Jestem wówczas pochylona – trzymam zawodnikowi 

dzioby nart i mogę je skontrolować. Gorzej z górą. Gdy rośnie 

prędkość i wzbierają emocje, to bywa, że zawodnik nie potrafi 

mi tego zakomunikować, więc po prostu obrywam kijami po 

kasku. Od Kacpra oberwałam wiele razy, ale było warto. Pamię-

tam, jak ledwo stał na nartach, ale po jakimś czasie wystartował 

w zawodach, zjechał samodzielnie. Jego ojciec wspominał, że 

jak tylko pojawiał się w ogrodzie śnieg, Kacper zakładał narty 

i trenował.  

Co byś zmieniła w Olimpiadach Specjalnych? Oprócz 

redukcji papierologii, ale to już ustaliliśmy. 

Coraz trudniej o wolontariuszy. Trafiały się takie roczniki, że był 

boom – młodzież chętna do pomocy, która gdzieś tam zostawa-

ła w strukturach. Mamy dużo osób, które zaczynały od wolonta-
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