
#Grajmy 
MAGAZYN STOWARZYSZENIA OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

Razem!
numer 2/2021
ISSN 2657-957X

Olimpiady 
Specjalne 

są jak druga 
rodzina!

O budowaniu naszej 
wspólnoty opowiada 

m.in. Halina Andrzejak

W dobrym guście 
jest pomagać

Ile w dobroczynności 
jest serca?

Zawsze chce się 
zrobić więcej!

O swoich 
doświadczeniach 

w Olimpiadach 
Specjalnych opowiada 

Alina Apryas





Spis treści

10     Już nie ma takiego 
słowa jak „kaleka” 

Jak zmienia się na przestrzeni lat 

świat osób z niepełnosprawno-

ścią intelektualną.

16     Zawsze można 
„bardziej” 

Alina Apryas o swojej pasji i życiu  

z Olimpiadami Specjalnymi Polska.

20     Chętnie tu wrócimy 
O organizacji zawodów rangi  

ogólnopolskiej i wyzwaniach  

z tym związanych.

14     W dobrym guście  
jest pomagać 

O marketingu, sponsoringu, dobroczynno-

ści w Olimpiadach Specjalnych Polska.

07     Nie ma to jak porządnie  
się namachać 

Halina Andrzejak o sobie.

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  

MKDNiS oraz PFRON. 

W numerze wykorzystano fotografie:

Paradox (okładka i kampania 2021), Consort Studio 

(Młodzi Sportowcy), 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

Spis treści

08    Wożąc  
Panią Kennedy 

Wspomnienia  

dr. Mariusza Damentko.

16     Zimowa odsłona  
kampanii 

#GrajmyRazem  

bo jesteśmy równi”

20     Skok po skoku 

początki w Olimpiadach  

Specjalnych Polska

12     Mania i Jaca 

Historia pewnej przyjaźni

06     Wróciliśmy do gry  
znowu trenujemy, jeździmy  

na obozy i bierzemy udział  

w zawodach.

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  

MKDNiS oraz PFRON. 

W numerze wykorzystano fotografie:

Paradox (okładka i kampania 2021),  

Adama Nurkiewicza(trójbój siłowy), 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

SPONSOR GENERALNYSPONSOR GŁÓWNY

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY
Kerry Group Logo for use on light backgrounds

TOY_MIRAI_062021_GrajmyRazem_210x270.indd   1TOY_MIRAI_062021_GrajmyRazem_210x270.indd   1 10/06/2021   10:3710/06/2021   10:37
grajmy razem 7.indb   3grajmy razem 7.indb   3 16/07/2021   11:3916/07/2021   11:39



04 wstępniak #GrajmyRazem

Drodzy czytelnicy,
Za nami bardzo intensywne lato i jesień. Za nami świetne obozy 

sportowe, setki zawodów regionalnych, makroregionalnych i ogól-

nopolskich, cały czas realizujemy zajęcia treningowe. Przestrzegamy 

obostrzeń, realizujemy projekty w reżimie sanitarnym i cieszymy się 

sobą. 

Ostatnie miesiące to również intensywna praca w ramach kampanii 

#GrajmyRazem. Prezes Anna Lewandowska, Paulina Krupińska-Kar-

piel, Robert Lewandowski, Tomasz Wolny, Jakub Wesołowski oraz 

Kacper Nadolski wystąpili w najnowszej odsłonie kampanii “#Graj-

myRazem bo jesteśmy równi”. Celem tej akcji jest pokazanie jak wie-

le łączy zawodników Olimpiad Specjalnych Polska z ich ambasadora-

mi. Efektem współpracy są wspólne spoty oraz zdjęcia, które oddają 

idee Olimpiad Specjalnych. Kampania oparta jest głównie na warto-

ściach, które wyznają uczestnicy akcji. To nie tylko pasja do sportu, 

ale przede wszystkim akceptacja, inkluzja i szacunek. Ambasadorzy, 

u boku zawodników Olimpiad Specjalnych Polska, promują równość 

oraz pokazują jak wiele ich łączy.  Jesteśmy dumni z dotychczaso-

wych efektów kampanii #GrajmyRazem. W tym roku hasło prze-

wodnie wszystkich odsłon to „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi”. 

Nasza drużyna ambasadorów się powiększa, ale idea pozostaje ta 

sama: wszyscy jesteśmy równi. Na pierwszy rzut oka może się wy-

dawać, że wiele nas dzieli. Ale my wiemy, że łączy jeszcze więcej – 

te same cele i marzenia. Pojawiliśmy się z kampanią na 16 ekranach 

polskich kin i dotarliśmy z naszym przesłaniem do ponad 300 000 ki-

nomanów, a pod koniec jesieni znowu będzie nas widać na outdoo-

rze. Cel główny kampanii, którą realizujemy od 2016r. jest cały czas 

ten sam - dotarcie do społeczeństwa z misją i filozofią Olimpiad Spe-

cjalnych Polska by zwalczać stereotypy i uprzedzenia. 

Cieszę się, że kolejny raz zagraliśmy z PKO Bank Polski Ekstraklasa 

w ramach polskiej edycji Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olim-

piad Specjalnych 2021. Podczas wszystkich meczów 9. kolejki PKO 

Bank Polski Ekstraklasy piłkarze wyszli na boisko w opaskach nara-

miennych z logiem Olimpiad Specjalnych Polska, a na telebimach 

pojawił się spot promujący sportowców z niepełnosprawnością inte-

lektualną. W ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej, Olimpia-

dy Specjalne Polska dołączyły również do akcji #StadionyBezBarier 

organizowanej przez Federację Kibiców Niepełnosprawnych.  Jej 

głównym celem jest pokazanie istoty uczestnictwa osób z niepeł-

nosprawnościami w meczach piłkarskich w Polsce. Celem jest rów-

nież promocja stadionów jako miejsc bezpiecznych i otwartych dla 

wszystkich, niezależnie od stanu zdrowia, dysfunkcji czy specjalnych 

potrzeb.

Z powodu trwającej pandemii, Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad 

Specjalnych Kazań 2022 (Rosja), zostały przełożone na styczeń 2023 

roku. Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeń-

stwo sportowców, wolontariuszy, obsługi oraz kibiców. Mimo tego 

zrealizowaliśmy sprawdzian dla Polskiej Reprezentacji Olimpiad 

Specjalnych i cały czas trenujemy. Wiem, że rok 2023 będzie inten-

sywny gdyż przygotowanie dwóch Reprezentacji na światowe zimo-

we i letnie Igrzyska to duże wyzwanie. Mam nadzieję, że i tym razem 

nasi partnerzy i sponsorzy nas nie zawiodą i RAZEM sprostamy ocze-

kiwaniom sportowców.

A co w najnowszym Magazynie #GrajmyRazem!? Świetne wywiady: 

z Haliną Andrzejak o jej życiu w Olimpiadach Specjalnych Polska,  

z Aliną Apryas o jej życiu z Olimpiadami Specjalnymi Polska, z Edy-

tą Adamus o zmianach, które dokonują się z życiu osób z niepełno-

sprawnością intelektualną i ich rodzin, z Markiem Szafarzem o tym 

ile w dobroczynności serca a ile lansu, oraz z Małgorzatą Strzałkow-

ską o tym dlaczego robimy zawody.

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim działaczom, trene-

rom, członkom rodzin, sportowcom, instytucjom publicznym, spon-

sorom, partnerom za to, że mimo pandemii i wyzwań, które ona sta-

wia przed nimi udaje nam się realizować nasze projekty i zmieniać 

jakość życia sportowców Olimpiad Specjalnych Polska. To pokazuje, 

że hasło kampanii #GrajmyRazem ma moc i działa!

Ze sportowym pozdrowieniem,
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Nie ma to jak się porządnie 
namachać

Halina Andrzejak to polska reprezentantka Olimpiad Specjalnych w Europejskiej Radzie 
Zawodników Olimpiad Specjalnych, kajakarka, była narciarka, fanka zdrowej kuchni, a od 

niedawna aktorka. Powiedzieć „w małym ciele duży duch” to jakby nic nie powiedzieć. 
Tekst: Marcin Kasprzak

Jak minęły ci wakacje?

Szybko i pracowicie. 

Pracowicie? W wakacje trzeba odpoczywać!

Leżenie plackiem jest nie dla mnie, ja wolę odpoczywać aktyw-

nie, trochę się zmęczyć. Przełom lipca i sierpnia spędziłam pod 

Poznaniem na obozie sportowym Olimpiad Specjalnych Wielko-

polskie-Poznań. Pod koniec zorganizowaliśmy sobie spływ kaja-

kowy i zrobiliśmy 22 km, więc poczułam, że żyję!

W świecie Olimpiad Specjalnych, nie tylko w Polsce, jesteś 

celebrytką.

A kto tak twierdzi?

Taka jest moja diagnoza, ale uprzedzam - postawiona na pod-

stawie Google’a. 

No to jeśli to prawda, to jestem z tego bardzo dumna, bo myślę, 

że robię dobrą robotę. 

Jak się powie: „Halina z Olimpiad Specjalnych”, to ludzie 

wywołują Ciebie.  

To bardzo mi miło. Może to magia telewizji? Zaproponowano mi 

jakiś czas temu udział w serialu „Dwa Serca” na Polsacie, co jest 

dla mnie fajną przygodą, ale też fajnym wyróżnieniem – moja 

aktywność została doceniona. Od października rusza drugi se-

zon serialu, w którym występuję z moim chłopakiem, więc chyba 

pierwsza odsłona serialu przypadła widzom do gustu. Oglądają 

go osoby związane z Olimpiadami, więc może dlatego mnie ko-

jarzą?

Jak to się właściwie stało że związałaś się z Olimpiadami 

Specjalnymi Polska?

Moja przygoda z Olimpiadami Specjalnymi Polska zaczęła się – uwa-

ga uwaga – 27 lat temu! I trwa do dziś. Wcześniej uprawiałam nar-

ciarstwo zjazdowe, hokej halowy, trochę piłkę nożną, tenis stołowy 

zwany ping-pongiem, ale przecież „tenis stołowy” zawsze brzmi po-

ważniej. Obecnie skupiam się na dwóch dyscyplinach sportowych, 

czyli pływaniu i kajakarstwie, ciągnie mnie też w kierunku żeglar-

stwa, które z roku na rok sprawia mi coraz większą frajdę. 

Kajakarstwo wydaje się Twoją popisową dyscypliną.

Pierwszy raz zetknęłam się z kajakarstwem już na moim pierwszym 

obozie sportowym Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie-Poznań. 

Odbywał się w Łężeczkach i pamiętam, że kiedy tylko wsiadłam do 

kajaka i chwyciłam za wiosło od razu zaświeciły mi się oczy, serce 

zaczęło szybciej bić i poczułam, że odnalazłam swoją pasję. Poko-

chałam tę dyscyplinę sportu od pierwszego… treningu i kocham ją 

do dziś. Biorę udział w regatach kajakowych na niższym szczeblu, 

ale też na zawodach ogólnopolskich. Miałam szansę brać udział  

w losowaniu na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 

dwa razy byłam wylosowana w składzie rezerwowym, ale nie po-

płynęłam. Ale tak sobie myślę, że do trzech razy sztuka! 

Ostatnie sukcesy? 

W czerwcu zgarnęłam dwa złote medale za 200 i 500 m.

Brawo! A co poza sportem?

Dzięki Olimpiadom Specjalnym Polska mogę realizować się jako 

mówca, asystent trenera, lider. Mam szkolenia, doskonalę swoje 



Olimpiadom Specjalnym zawdzięczam 
swój rozwój - sport sportem, ale mam 
na myśli również rozwój intelektualny, 
w tym na pewno wzmocnienie 
pewności siebie.

umiejętności wystąpień publicznych, przełamuję kolejne barie-

ry i ograniczenia, zwalczam tremę. Jestem członkiem Komitetu 

Regionalnego i Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska. Olim-

piadom Specjalnym zawdzięczam swój rozwój – sport sportem, 

ale mam na myśli również rozwój intelektualny, w tym na pewno 

wzmocnienie pewności siebie. 

Jak minął Ci ostatni rok z pandemią?  

To był trudny dla nas wszystkich rok. Przede wszystkim ograni-

czony kontakt ze znajomymi, z rodziną. Nie chodziłam do pracy, 

nie uczestniczyłam w zajęciach sportowych. Oczywiście, żeby 

utrzymać formę ćwiczyłam w domu, moim najlepszym przyja-

cielem nagle stał się Youtube i tamtejsze fitness-guru. Szybko 

zdałam sobie sprawę, jak wielką rolę w moim życiu odgrywa 

bezpośredni kontakt z żywym człowiekiem i jak bardzo jestem 

zwierzęciem stadnym potrzebującym towarzystwa. Kiedy tylko 

poluzowano obostrzenia, to jak na skrzydłach biegałam na zaję-

cia ogólnorozwojowe, bo baseny były jeszcze zamknięte. No ale 

chociaż wychodziłam normalnie z domu!

Halina Andrzejak podczas spotkań Europejskiej Rady 
Zawodników Olimpiad Specjalnych

Co robisz, by utrzymać formę fizyczną? 

Ćwiczę, to oczywiste, ale mam też pracę w ruchu – jestem goń-

cem w stowarzyszeniu „Na Tak”. Gdzie tylko mogę chodzę pieszo, 

bo inaczej krzyczy na mnie moja aplikacja w telefonie, że nie robię 

odpowiednio dużo kroków. Tak bardzo boję się jej złości, że potra-

fię zrobić nawet kilkanaście tysięcy kroków, jak nie więcej, w ciągu 

dnia. Dwa razy w tygodniu trenuję pływanie, staram się pić dużo 

wody, odżywiam się zdrowo i namawiam do tego najbliższych – 

po co jeść pszenny makaron, jak pełnoziarnisty też jest dobry, po 

co pić tłuste mleko, jak to odtłuszczone smakuje tak samo? 

Jesteś „ambasadorką zdrowia”. 

Tak, dlatego swoimi poradami dzielę się na Facebooku, aktywnie 

namawiam innych do rozpoczęcia zdrowego trybu życia. „Jesteś 

tym, co jesz” trafia do mojej wyobraźni – na pewno wolę być 

lekką kolorową sałatką niż kurczakiem w tłustej panierce, a Ty?

Coś w tym jest. Największy sukces? 

Udział w Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
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w Nagano w 2005 r. Startowałam w narciarstwie zjazdowym, 

zdobyłam dwa brązowe medale w zjeździe, srebrny w slalomie 

gigant. Wiszą na honorowym miejscu. Rok wcześniej były Ogól-

nopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wiśle, na 

których zdobyłam dwa złote medale: w zjeździe i w gigancie. Nie 

wierzyłam w moje szczęście, że mnie dwukrotnie wylosowano. 

A pozasportowe? 

To było niesamowite wyróżnienie i bardzo podniosła chwila. 

Podczas Balu Mistrzów Sportu odebrałam wyróżnienie dla ca-

łego Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska, dla zawod-

ników i  dla działaczy, w towarzystwie naszej Prezes Anny Le-

wandowskiej. Ona promuje zdrowy tryb życia, jest naszą idolką, 

oglądamy ją w internecie. A tu nagle stałyśmy razem na scenie, 

jak równa z równą. Będę to pamiętać do końca życia.

A może masz jednak też jakieś porażki? 

A któż nie ma? Wszyscy chcemy szybciej, dalej, więcej, jednak nie 

zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Ale raczej chodzi o to, jak 

sobie z tymi porażkami radzimy. Ja myślę pozytywnie, nie poddaję 

się, wiem, że są dni lepsze i gorsze, chwile radości i smutku. I trzeba 

w życiu mieć trochę jednych, 

trochę drugich, by bardziej 

doceniać te lepsze. 

Na czym polega twoje 

członkostwo w Europej-

skiej Radzie Zawodników 

Olimpiad Specjalnych?

Olimpiady Specjalne to 

międzynarodowa organi-

zacja bardzo otwarta, ega-

litarna, lubi debatę, jest 

demokratyczna. Zadaje 

pytania, stawia diagnozy, 

by się udoskonalać i rozwi-

jać. ERZOS, którego jestem 

członkiem od 2016 r. ma 

właśnie za zadanie stwa-

rzać okazje do wymiany takich doświadczeń między różnymi 

programami narodowymi i wypracowywać jak najlepsze roz-

wiązania. Posiedzenia odbywają się w różnych częściach Europy, 

moim mentorem jest Robert Młynarczyk, który towarzyszy mi w 

tych działaniach. Spotykamy się w szerszym gronie, gdzie zawsze 

dyskutujemy, często spieramy się ze sobą, ale chodzi o to, by na 

koniec dnia wypracować konsensus i stworzyć takie rozwiązanie, 

które zagra we wszystkich krajowych oddziałach. 

Jak żyje się dziś w Polsce osobie z niepełnosprawnością 

intelektualną? 

A dziękuję, bardzo dobrze (śmiech). A poważnie – nie jest dosko-

nale, ale na pewno jest z roku na rok coraz lepiej. Cały czas pra-

cujemy nad tym, by nikt nie czuł się wykluczony, by zwiększała 

się świadomość i wrażliwość społeczna. Super, że są kampanie, 

choćby takie jak #GrajmyRazem, które uświadamiają społeczeń-

stwu, że być może różnimy się wszyscy od siebie, ale w gruncie 

rzeczy jesteśmy takimi samymi ludźmi. 

Co byś powiedziała osobom które jeszcze się wahają, czy 

przystąpić do Olimpiad Specjalnych Polska?   

Wariaci, nad czym się zastanawiacie? Olimpiady Specjalne Polska to 

jest druga rodzina, która nie ocenia, nie faworyzuje nikogo, wszyst-

kich otacza równą opieką, a przede wszystkim – potrafi dać niezły 

wycisk na bieżni, basenie, korcie czy hali sportowej. Gdzie kto lubi. 



Jego Magnificencja Rektor AWF Warszawa prof. dr hab. Bartosz 
Molik podczas ogólnopolskiego Dnia Młodych Sportowców 

Olimpiad Specjalnych 2021

Mówimy „osoba z niepełnosprawnością” zamiast „osoba 

niepełnosprawna” – to zmiana nie tyle językowa, co społeczna, 

zgodzi się Pani ze mną? 

Słowa „inwalida” czy „kaleka” znajdziemy tylko w starych bezuży-

tecznych słownikach albo w dziale „archaizmy”. Zachodzi zmiana 

społeczna, która bardzo mnie cieszy. Przez pokolenia osoba niepełno-

sprawna była postrzegana jako ktoś mniej wartościowy. Osoba z nie-

pełnosprawnością pozostaje przede wszystkim osobą i na tym pole-

ga ta wydawałoby się językowa drobna zmiana. Są osoby z nadwagą, 

w okularach, z cukrzycą, są również z niepełnosprawnością fizyczną 

czy intelektualną. To długi  proces, który rozpoczęli naukowcy i ludzie 

bezpośrednio związani ze środowiskiem osób z niepełnosprawno-

ściami. Proces, który rozważania na gruncie naukowym wprowadza 

do języka, a przede wszystkim życia codziennego. 

Jak zmieniło się życie – właśnie codzienne – osoby z niepełno-

sprawnością intelektualną przez ostatnie, powiedzmy, dwie 

ostatnie dekady?

Z osobami z niepełnosprawnością intelektualną pracuję od 

22 lat. Od 20 lat jestem terapeutą i pracownikiem socjalnym 

w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Jednocześnie od tego czasu 

prowadzę zajęcia treningowe w ramach Olimpiad Specjalnych 

Polska. Czy zmieniło się życie tych osób w tym czasie? Formalnie 

i systemowo niestety nie za bardzo. Na pewno zmieniła się ja-

kość życia, dostępność różnych dodatkowych zajęć oraz – przede 

wszystkim – postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w spo-

łeczeństwie. 

Już nie ma 
takiego 
słowa  
jak „kaleka”
- Nie ma różnicy, czy łomot  
na boisku spuści nam osoba  
z niepełnosprawnością czy bez 
niej – zauważa Edyta Adamus, 
terapeutka i trenerka związana 
od dwóch dekad z Olimpiadami 
Specjalnymi Polska. 
Tekst: Marcin Kasprzak
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Jak bardzo? 

Kilkanaście lat temu przeprowadzono badania na temat postrze-

gania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jedno z pytań 

dotyczyło przyczyn niepełnosprawności. Duży procent osób jako 

przyczynę niepełnosprawności podało karę boską (!). Dziś osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną widujemy na każdym kroku, po-

wstają teatry, gdzie grają osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 

imprezy sportowe im adresowane odbywają się na wysokim pozio-

mie z coraz większym rozmachem i rozgłosem. Ekonomia społeczna 

prowadzona w dużych przedsiębiorstwach stawia na zatrudnianie 

takich osób, można znaleźć w społeczeństwie zadania dla osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną, by prowadziły względnie „normal-

ne„ życie, a ich potencjał i gotowość do pracy były wykorzystywane. 

Czy pandemia miała jakiś wpływ na podejście do terapii, psy-

choterapii i wizerunek psychologów i psychiatrów?

Cóż – jeśli chodzi o sens istnienia placówek typu warsztat terapii 

zajęciowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektu-

alną, to pandemia pokazała, że brak zajęć odczuwały w pierwszej 

kolejności… rodziny naszych uczestników. Jasno sygnalizowali, że 

podopieczni tęsknią oraz obserwują negatywne zachowania swoich 

dzieci takie jak apatia, smutek, niechęć do podejmowania jakiejkol-

wiek aktywności. 

Co stanowi największe wyzwanie w Pani pracy z osobami  

z niepełnosprawnością intelektualną?

Pracuję z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, 

które pewien zakres umiejętności mają już wypracowany i raczej 

trudno spodziewać się wielkiego progresu. W ich wieku często wy-

zwaniem jest samo utrzymanie tych wypracowanych już umiejętno-

ści, rozbudzanie zainteresowań, dostosowanie działań adekwatnie 

do wieku poszczególnych osób. Wzmacnianie ich w poczuciu bycia 

dorosłym człowiekiem. 

Wyzwaniem jest również nie skupiać się na deficytach?

Oczywiście należy mieć ich świadomość, ale warto, w każdym czło-

wieku odkrywać mocne strony, wzmacniać poczucie własnej wartości 

i bycia potrzebnym. W przypadku osób dorosłych skupiam się na od-

dzieleniu zachowań, które wynikają z niepełnosprawności, od tych, 

które wynikają z charakteru i procesu starzenia. 

Co stanowi największe źródło satysfakcji?

Ogromną radość sprawia mi prostota i radość z drobnych rzeczy 

osób, z którymi pracuję. Praca z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną jest dla mnie zatrzymaniem w „pędzie świata”. Pozwa-

la zaobserwować, co w życiu jest tak naprawdę ważne i doceniać 

drobne gesty. Mam na zajęciach treningowych zawodników, którzy 

trenują od 20 lat. Z takim samym zaangażowaniem przychodzą na 

zajęcia po przerwie wakacyjnej każdego roku. Grają i cieszą się z tego 

za każdym razem. Z przyjemnością spotykają się z zawodnikami z in-

nych placówek. Ponieważ prowadzę zajęcia zarówno dla uczestników 

warsztatu terapii zajęciowej, w którym pracuję na co dzień, jak i osób 

z innych placówek, czy osób pracujących, dodatkowym plusem tych 

zajęć jest aspekt integracyjny. Raz w tygodniu, dzięki zajęciom mogą 

się spotkać, porozmawiać, wspólnie zagrać.

Jaką rolę odgrywa terapeuta w rozwoju takiej osoby, a jaką 

rolę w życiu jego rodzica?

Z mojej perspektywy terapeuta na bieżąco wspiera, proponuje ja-

kieś działania, z perspektywy terapii nastawionej na rozwój motywuje  

i konsekwentnie zachęca do pracy. Dla rodzica jest wsparciem. Z racji 

wykształcenia i doświadczenia terapeuta ma możliwość zapropono-

wać konkretne działania celem poprawy jakości życia danej osoby i jej 

rodziny. Proszę pamiętać, że nasi uczestnicy, choć są dorośli, miesz-

kają ze swoimi rodzicami. Wszelkie działania terapeutyczne powinny 

uwzględniać zarówno dobro tej osoby jak i możliwości akceptacji 

przez rodzica.

Czy rodzic ma prawo mieć gorszy dzień? Czy ma prawo mieć 

chwilę zwątpienia? Czy może przyznać się, że jest wyczerpany? 

Oczywiście, jak każdy człowiek. Najważniejsze aby sam sobie dał ta-

kie prawo. Często są to osoby pełne poświęceń, zmęczone życiem. 

Łatwiej jest tym rodzicom, którzy mają też dzieci bez niepełnospraw-

ności. Uczestnicząc w ich życiu nabierają dystansu do sytuacji życia  

z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.  Z upływem lat wi-

dzę ogromne zmiany w podejściu rodziców. Młodsi rodzice potrafią 

zadbać również o siebie. 

Czy rodzic ma wyrzuty sumienia, gdy ma chwilę słabości, bo 

czuje, że nie jest w stanie sprostać zadaniom? Co Pani wtedy 

by mu doradziła?

Rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną często czują bez-

radność i samotność w zmaganiu się z trudnościami życia z taką oso-

bą. Jeszcze na etapie szkoły mają nadzieję na zmiany w funkcjonowa-

niu swoich dzieci, na ich usprawnienie. Sami są młodsi, zdrowsi i pełni 

nadziei po tym, jak oswoją się z pierwszym szokiem, jakie zadanie stoi 



przed nimi.  Potem dostosowują się 

do ograniczeń i organizują sobie 

życie, oczywiście na miarę swoich 

możliwości. 

Czy mają też czas dla siebie? 

Pamiętam pierwsze swoje letnie 

wyjazdy z osobami z niepełno-

sprawnością intelektualną. Zanim 

wyjechaliśmy, oczywiście rodzice 

przyszli pożegnać swoje dzieci, 

dawali nam ostatnie wskazów-

ki zatroskanych rodziców. Dziękowałam im za to, ale prosiłam: 

wykorzystajcie ten czas, zajmijcie się sobą, zróbcie coś dla siebie. 

Widziałam często na ich twarzach zdziwienie, a nawet oburzenie 

– część z nich siedziała w domach, martwiła się o „swoje pocie-

chy”, co najwyżej wykorzystała ten czas na porządki czy remonty. 

Wiele lat trwało oswajanie, rodziców, że nie muszą się aż tak za-

martwiać.  Ich dzieci często całkiem nieźle sobie radzą, dobrze się 

bawią. Dziś część rodziców dzwoni do mnie wiosną z pytaniem 

„w jakim czasie planujemy wyjazd letni”, ponieważ też chcieliby 

zaplanować urlop w tym samym czasie i gdzieś wyjechać. Cieszy 

mnie to. Czasem przyznają się też, że jest im ciężko i potrzebują 

tych dwóch tygodni tylko dla siebie. I super – bardzo ich w tym 

wspieram, to normalne, nikt nie pomyśli przecież, że są złymi ro-

dzicami, bo po prostu chcą sobie odpocząć. 

Boją się że zostaną ocenieni? 

Rodzicom, którzy mają chwilę słabości mówię, że mają do tego 

prawo. Człowiek jest tylko człowiekiem. Ci, którzy czują, że sytuacja 

ich przerasta, czasem dopytują, czy mogą poszukać pomocy na ze-

wnątrz. Oczywiście, że tak – nie muszą ze wszystkim radzić sobie 

sami, pomoc specjalisty to żaden wstyd. Choć przyznam, że rzeczywi-

ście w wielu sferach jest trudno otrzymać takie wsparcie. Jak chcemy 

mieć inną fryzurę – zakład fryzjerski mamy za rogiem, jak boli nas ząb 

– idziemy do dentysty pod blokiem. Tu bywa dużo trudniej. 

Jaką rolę odgrywa sport i aktywność fizyczna w życiu osoby  

z niepełnosprawnością? 

Olbrzymią, w życiu każdego, bez względu na to czy ma niepełno-

sprawność czy jej nie ma. Każda aktywność fizyczna w „zasiedzia-

nym stylu życia” człowieka dorosłego jest krokiem do zdrowia  

i równowagi w życiu. Realizowana w grupie ludzi daje nam moż-

liwości zaistnienia w środowisku, 

nawiązania kontaktów społecz-

nych. Każdy tego potrzebuje. 

W przypadku osób o obniżonych 

możliwościach intelektualnych 

sport jest też obszarem, w któ-

rym mogą odnosić sukcesy.

Prowadzę zajęcia na kręgielni dla 

osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną. Zdarzyły mi się sytuacje, 

gdzie osoba „pełnosprawna”  chcia-

ła spróbować swoich sił na torze w towarzystwie moich zawodników. 

Obserwowałam jak trudno jej oswoić się z tym, że przegrywa z osobą 

z niepełnosprawnością intelektualną! Przegrywać jest człowiekowi 

ciężko na co dzień, a z kimś niepełnosprawnym? Wstyd? 

I tu wracamy do początków naszej rozmowy. 

Co za różnica z kim przegrałeś? Przecież osoba z niepełnosprawno-

ścią intelektualną to często zawodnik, który trenuje od 20 lat grę 

bolwing! Systematycznie od dwóch dekad, raz w tygodniu przez  

60 minut doskonali swoje umiejętności grania. Jaki wstyd jest prze-

grać, nie mając doświadczenia w tej dyscyplinie z kimś kto takie ma? 

Tylko dlatego, że ma niższy poziom funkcjonowania: nie potrafi za-

wiązać butów czy samodzielnie przemieszczać się po mieście. Prze-

cież nie ma to żadnego wpływu na jego umiejętności na kręgielni!

Takie myślenie jest okrutne, ale może ktoś nie miał wcale 

złych intencji, tylko nie pomyślał?

Też tak staram się to tłumaczyć. Tym bardziej, że czasem zapomną 

się nawet osoby bardzo związane ze światem Olimpiad Specjalnych 

Polska. Mam zawodniczkę, bardzo zdolną, która zakwalifikowała się 

na zawody światowe. „Świetnie” – myślę sobie – czego chcieć więcej? 

Ale uświadomiłam sobie, że jeszcze tę wiadomość muszę przekazać 

rodzicom tej zawodniczki, a oni mogą się nie zgodzić na ten wyjazd. 

Miałam kontakt tylko z jej mamą, skromną, troskliwą niesamowicie 

osobą. Umówiłyśmy się na spotkanie. Stresowałam się bardzo. Re-

akcja mamy? Na szczęście bardzo się ucieszyła, powiedziała, że jest 

bardzo dumna ze swojej córki. Ma jeszcze dwóch w pełni spraw-

nych synów. Spodziewała się, że jeśli któreś z jej dzieci osiągnie ja-

kiś spektakularny sukces, to na pewno nie będzie to jej córka. „A tu 

Pani patrzy, to moja Wiola” - powiedziała mama. Wiola wzięła udział  

w zawodach na szczeblu światowym. Mama pękała z dumy. 
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Rodzicom, którzy mają chwilę sła-
bości mówię, że mają do tego prawo.  

Człowiek jest tylko człowiekiem.



Warszawski hotel Marriott przygotował dla swoich 
klientów nowoczesne przestrzenie konferencyjne wy-

posażone w światowej klasy technologie AV, między innymi 
urządzenie Crestron Mercury – to jedno z wielu rozwiązań 
komunikacyjnych.

Położony w sercu Warszawy hotel Marriott stał się na prze-
łomie lat 80 i 90. poprzedniego wieku łącznikiem Polski 
z zachodnim światem. Dziś jest jednym z pierwszych ho-
teli, który zapewnia system do przeprowadzenia wide-
okonferencji na najwyższym poziomie. Stylowe sale kon-
ferencyjne wyposażone są w aparaturę Crestron Mercury 
X połączoną z kamerą 4K, która obsługuje systemy Teams, 
Skype, ZOOM i wiele innych. Dodatkowo, sale posiadają  
przyłącze stołowe, umożliwiające przewodową dystrybucję 
sygnału (USB-C, HDMI, VGA, AUX) oraz bezprzewodową 
prezentację. W czasach gdy  firmy coraz częściej decydują 
się wideokonferencje, hotel przygotował 8 kameralnych sal, 
w których znajduje się indywidualnie sterowana klimatyza-
cja, 75-calowe ekrany Ultra HD oraz podwieszane laserowe 
projektory 5000 m.

System, będący wsparciem dla aplikacji typu Zoom czy Te-
ams, sprawia, że nawet 40 osób może ze sobą dyskutować 
i doskonale się słyszeć, zachowując przy tym bardzo wysoką 
jakość dźwięku.  Kamery w salach konferencyjnych, podob-
nie jak kierunkowe mikrofony, reagują na ruch, podążając 

za przemieszczającymi się prelegentami. Jednocześnie klien-
ci hotelu Marriott mają zapewnione pełne bezpieczeństwo, 
ponieważ urządzenia w salach konferencyjnych nie przecho-
wują żadnych prezentowanych danych. 

Urządzenie Crestron Mercury, kamera 4 K Huddly, mikro-
fony, głośniki, bezprzewodowa transmisja Full HD (60 kla-
tek na sekundę) to gwarancja przeprowadzenia konferencji 
na najwyższym technologicznym poziomie. Obsługa hotelu 
nie zapomina o tych, którzy na spotkaniu będą obecni sta-
cjonarnie i zapewnia zdrowe przekąski podczas przerw ka-
wowych. Nowe menu w oparciu o trendy w cateringach kon-
ferencyjnych przygotował szef kuchni hotelu Paweł Kałuski. 

Przestrzeń zaprojektowana została przez Opalinski Design 
House. Elegancka i dopracowana z detalami by zadowolić 
nawet najbardziej wymagających klientów i stworzyć dla 
nich poczucie komfortu. 

W odpowiedzi na obencą sytuację, oprócz dostosowania się 
do najnowyszych trendów technologicznych, hotel przywią-
zuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa gości oraz pra-
cowników. W przypadku organizacji konferencji hotel działa 
zgodnie z wytycznymi i proponuje klientom optymalne roz-
wiązania, dzięki którym, spotkanie przebiegnie w przyjem-
nej atmosferze i będzie zgodne z procedurami sanitarnymi, 
tak, aby wszyscy czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Hotel Marriott w Warszawie położony jest w samym centrum stolicy. Hotel dysponuje 523 odrestaurowanymi pokojami gościnnymi. Jest 
wśród nich 95 luksusowych, stylowo urządzonych apartamentów. Na terenie obiektu znajdują się dwie kondygnacje Executive, lokale 
gastronomiczne oraz mieszczący się na 40. piętrze Panorama Sky Bar, a także podziemny parking. W hotelu odbywają się konferencje 
i inne oficjalne spotkania. Na powierzchni przekraczającej 1500 m² znajduje się 18 kompleksowo wyposażonych sal konferencyjnych 
i wystawienniczych.

Nowe, kameralne przestrzenie konferencyjne, wyposażone w najnowsze  
i najskuteczniejsze światowe technologie w hotelu Marriott w Warszawie.

O hotelu Marriott w Warszawie

Więcej informacji: www.warsawmarriott.pl
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W dobrym guście jest pomagać
O pozyskiwaniu sponsorów i o tym, ile w dobroczynności serca, a ile lansu rozmawiamy  

z Markiem Szafarzem, członkiem Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska 

Skasowano eventy i wyjazdy służbowe, więc po pandemii 

pewnie zostało firmom mnóstwo wolnych pieniędzy, które 

przeznaczą chętnie na CSR. Nie możecie się opędzić od spon-

sorów?

No jasne, nie mamy co robić z pieniędzmi! A poważnie – pandemia 

rzeczywiście przewartościowała wiele kwestii, pokazała wagę so-

lidarności społecznej, przyspieszyła pewne procesy. Chcielibyśmy, 

by nasi podopieczni byli beneficjentami tych refleksji i by firmy 

przesuwały budżety z jak to pan nazwał „skasowanych eventów” 

na pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Niestety 

rzeczywistość jest inna. Pandemia wprowadziła w biznesie stan 

ogromnej niepewności, a to zawsze skutkuje zaciskaniem pasa. 

Większość budżetów na wydarzenia specjalne w 2020 r. została 

zamrożona, a wiele projektów, nawet cyklicznych, nie zostało prze-

widziane w planach finansowych na kolejny rok. Do tego docho-

dzi również tendencja do wykorzystywania pandemii do redukcji 

kosztów, wszelkich optymalizacji, reorganizacji i oszczędzania.  

A oszczędza się niestety na czym? 

Na „marketingach i pijarach”?

Dokładnie. Pensji pracownikom nie zetniemy, prądu nie przestanie-

my opłacać, najpierw zapewnimy przecież podstawowe potrzeby fir-

my. Dlatego jestem zdania, że pozyskiwanie sponsorów przez covid 

stało się wręcz jeszcze trudniejsze. Co nie znaczy niemożliwe.

Jak wygląda proces pozyskiwania sponsorów? 

W wersji romantycznej: po prostu odwołujemy się do dobroci serca  

i naturalnej ludzkiej chęci pomocy drugiemu człowiekowi. 

A w wersji bardziej pragmatycznej?

Proces pozyskiwania sponsora to skuteczne dotarcie do osób de-

cyzyjnych w danej firmie i przekonanie ich do tego, że działalność 

Olimpiad Specjalnych w Polsce jest skutecznym wehikułem komuni-

kacyjnym dla ich aktywności w dziedzinie CSR, charytatywnej, relacji 

publicznych, promocji marki.  Przekonując potencjalnych sponso-

rów do współpracy z Olimpiadami Specjalnymi Polska pokazujemy, 

przede wszystkim, globalny charakter organizacji, skalę działalności 
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w Polsce oraz nasze działania promocyjne, które realizujemy. Nie je-

steśmy malutką fundacyjką, o której mało kto słyszał, ale potężną 

machiną obecną od wielu lat na całym świecie.

Nie ma sponsorów globalnych?

Z jednej strony mamy takich gigantów jak Coca Cola, Procter & Gam-

ble czy Toyota, które globalnie wspierają Special Olympics w myśl 

zasady „wielcy grają z wielkimi”. Ale z drugiej strony mamy sponso-

rów i partnerów, których pozyskujemy lokalnie, na rynku polskim. Tak 

samo robią inne edycje – łatając centralne budżety pomocą spon-

sorów lokalnych. Najważniejszymi sponsorami komercyjnymi – poza 

instytucjami państwowymi – które wspierają nas w Polsce statutowo 

są Tauron Polska Energia od 2018 r., Huawei Polska od 2019 r. i naj-

nowszy partner Oshee. 

Znów niech będzie pragmatycznie: co otrzymują w zamian? 

Na podstawie podpisanych umów zapewniamy im obecność promo-

cyjną na organizowanych przez nas wydarzeniach oraz we wszyst-

kich realizowanych przez nas działaniach promocyjnych. Dajemy im 

zasięg i kontekst komunikacyjny, na którym im zależy i za który są  

w stanie zapłacić. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie dzisiaj wielkiej 

poważnej firmy, która nie ma w sobie naturalnej potrzeby wspierania 

słabszych, biedniejszych, potrzebujących wszelakiej pomocy. To jest 

obowiązek odpowiedzialnego biznesu. Gdybym miał szacować po co 

ktoś to robi, to głęboko wierzę i jestem przekonany, że większość 

firm decyduje się na sponsoring nie dla lansu, ale z chęci niesienia 

realnej pomocy. 

Albo „global nam kazał” – czyli dostają wytyczne z Londynu 

czy Madrytu ile rocznie mają wydać na dobroczynność? 

Tak też bywa, wszystko zależy od studium konkretnego przy-

padku. Duże, międzynarodowe organizacje w swoich statu-

tach często mają wpisane jasne wytyczne dotyczące CSR i kon-

sekwentnie realizują tą politykę. Dzięki temu nie trafiają tam 

projekty „z ulicy” bo z góry wiadomo w jakim kierunku idzie 

wsparcie danej firmy – np. skupiamy się na dzieciach, wspieramy 

inicjatywy ekologiczne i powiedzmy redukcje plastiku. W przy-

padku mniejszych, lokalnych firm jest to bardziej zróżnicowane. 

Czasem wynika to z przyjętych przez kierownictwo zasad, ale 

często jest to inicjatywa oddolna, właścicieli lub osób zarządza-

jących, bo jakiś temat bywa im bliski. Kiedyś jak prezes lubił siat-

kówkę to pewnie sponsorował jakąś lokalną drużynę, żeby móc 

zapraszać oficjeli na trybunę honorową. A czasem może ktoś ma  

w rodzinie kogoś z niepełnosprawnością intelektualną, więc siłą 

rzeczy śledzi naszą działalność, temat jest mu bliski, więc decyduje 

się nas wspierać. 

Może przekonały go też gwiazdy, które Was wspierają? 

One na pewno nas uwiarygadniają. Gwiazdy często angażują się  

w takie projekty jak bycie ambasadorem Olimpiad Specjalnych Pol-

ska. Osoby znane z jednej strony dają nam wsparcie promocyjne,  

z drugiej na pewno sprzyja to budowaniu ich własnego wizerunku. 

Oczywiście musimy bardzo dbać, żeby to wszystko było jak najbar-

dziej naturalne, bez „przegięcia” w żadną ze stron. Natomiast z pełną 

świadomością mogę powiedzieć, że współpraca marketingowa ze 

znanymi postaciami była, jest i nadal będzie skuteczna, a w dobie 

mediów społecznościowych jeszcze przybrała na sile. Ludzie zawsze 

będą podświadomie szukać liderów opinii, wzorców do naśladowa-

nia, więc dlaczego z tego nie korzystać w szczytnym celu?

Skoro jesteście tacy silni, międzynarodowi – tu Huawei Polska, 

tu Tauron Polska Energia, tu celebryci i gwiazdy, to może 

pomoc nie powinna płynąć do Was, tylko do słabszych? Czy 

można to w ogóle wartościować?

W warunkach ograniczonych zasobów zawsze trzeba dokonać ja-

kiegoś wyboru. Podobnie myślą sponsorzy angażujący się w CSR. 

Myślę, że nie wartościują tego tylko pod kątem siły organizacji, a ra-

czej celów, które chcą realizować. Poza tym nie wydaje mi się, żeby 

Olimpiady Specjalne Polska to była „silna” organizacja. Nasza pozycja 

w stosunku np. do Komitetu Paraolimpijskiego jest jeszcze o wiele 

słabsza, mimo że również jesteśmy ruchem posiadającym pełne pra-

wa olimpijskie. Budowa pozycji Olimpiad Specjalnych Polska to nasze 

największe wyzwanie.

Jakie są Wasze największe sukcesy?

Myślę, że największym sukcesem komunikacyjnym Olimpiad Spe-

cjalnych w Polsce jest to, że udało nam się pozyskać do współpracy 

promocyjnej grono bardzo znanych i zaangażowanych ambasadorów 

oraz to, że dzięki wsparciu szeregu instytucji konsekwentnie realizu-

jemy spójną politykę reklamową. Dzięki temu nasze plany promo-

cyjne zostały zaakceptowane jako skuteczny nośnik marketingowy 

sponsorów takich jak Tauron Polska Energia czy Huawei. 

Co jest jeszcze do zrobienia?

Ciągle bardzo dużo, chociażby w sferze mediów społecznościowych, 

rozpoznawalności i pozycjonowania marki. Mamy ręce pełne roboty, 

ale dla marketera taka praca to wielka przyjemność – czym innym 

jest wypruwać sobie żyły, by ktoś kupił więcej tubek pasty do zębów, 

czekoladek, hot-dogów, a prezes koncernu miał więcej zer na koncie. 

My robimy to po to, by życie osób z niepełnosprawnością intelektu-

alną było coraz łatwiejsze i lepsze, a ta wspaniała inicjatywa jaką są 

Olimpiady Specjalne coraz bardziej znana. Dlatego uśmiech takiego 

zawodnika jest dla nas zawsze największą premią. MK



Zawsze można 
„bardziej”

- Niby minęło 35 lat, ale dla mnie jakby nic 
się nie zmieniło. Zawody budzą nadal te 
same emocje, a zwycięstwo smakuje jak 
dawniej – mówi Alina Apryas, Dyrektor 
Olimpiad Specjalnych Polska-Kujawsko- 

-Pomorskie. 
Tekst: Marcin Kasprzak

35 lat za Tobą, kawał czasu! To więcej niż ja mam lat!

Ja jestem po 60-tce, dlatego uprzedzam – niewiele pamiętam. 

Geografia i faktografia? Nie ten adres.

A emocje i wspomnienia?

Dobra, dawaj pierwsze pytanie, bo pójdę do domu. 

Kiedy usłyszałaś pierwszy raz o czymś takim jak „Olimpia-

dy Specjalne”?

Była druga połowa lat 80. W Polsce czuć było klimat zmian, pro-

paganda przyparta do muru mamiła nas bajkami o Czarnobylu,  

w telewizji puścili pierwszy odcinek „CK Dezerterzy”. Byłam mło-

da, mijał mi czwarty rok pracy w szkole specjalnej na Granicznej 

w Bydgoszczy. Nagle dyrektor zwołał zebranie, bo do szkoły 

przyszedł tajemniczy list… 

A w nim…?

Dostaliśmy informację, że szukają chętnych na „olimpiadę spe-

cjalną” w Nowym Targu w łyżwiarstwie szybkim. Nikt nie miał 

pojęcia, co to jest „olimpiada specjalna”, a nawet więcej –  sta-

ra gwardia drapała się po głowie i zastanawiała „co to jest to 

całe łyżwiarstwo szybkie”. Wuefiści zaczęli szukać powodu, 

żeby nie jechać – a to nie ma łyżew, a to nie ma gdzie trenować,  

a to że dzieciaki to w ogóle nie chcą i Bydgoszcz jest przecież 

taka piękna. Byłam młoda, wyrwałam się jak Filip z konopi i mó-

wię: „spoko, ja pojadę”. Popatrzyli zdziwieni. 

Irena Szewińska podczas 
zawodów Olimpiad Specjalnych 
Polska w latach 80-tych  
ubiegłego wieku.
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Pojechałaś?

Najpierw musiałam skombinować łyżwy. Pobiegłam do magazynu, 

przetrzepałam wszystko. Znalazłam stare, zdechłe łyżwy czekające 

tylko na to, by je wywieźć na najbliższe wysypisko. Ale to był pierw-

szy krok. Ważniejsze pytanie brzmiało: skąd ja ci teraz wezmę lud i 

lód? To pierwsze – dzieciaki, to jeszcze coś się wymyśli. Mają ener-

gię, chęci, trzeba coś z nimi robić, więc taka motywacja jak „zawody 

w Nowym Targu” spadła na nas z nieba – wycieczkę będą miały w 

gratisie, coś się będzie działo. Ale by jeździć na łyżwach potrzebu-

jemy lodowiska. 

Co za szczęście, że jeszcze nie było „globalnego ocieplenia”, lodu 

pod dostatkiem!

Warszawa miała swój Torwar, Toruń Tortor i tak dalej, my nasz 

bydgoski Torbyd. To był swego czasu spory kompleks sportowy  

z hotelem, zapleczem, obstawiony przez działaczy wszelkiej maści. 

Nadszarpnięty zębem czasu, ale był. Dziś nie ma po nim śladu, a 

nowy Torbyd postawili obok nowoczesnej Hali Łuczniczka, dumy 

Bydgoszczy, która gości często top zawodników z całego świata. 

Ten stary Torbyd trochę odkryty, trochę nieodkryty, niedoinwesto-

wany, okazał się naszym nowym domem. 

Dość zimnym domem. 

Tak, prawda. Ale tak nas tam ugościli, tak się tam zadomowiliśmy, 

że w Torbydzie organizowaliśmy później igrzyska zimowe w 1992, 

1994 i bodajże 1996 roku. Mówiłam, że z faktografii, dat i liczb je-

stem noga. 

Po kolei. Jak było w Nowym Targu?

Były łyżwy, były dzieciaki, które miały przedtem gdzie ćwiczyć. Więc 

jak mogło być? Doskonale! Zgarnęliśmy medale, wróciliśmy z tarczą 

a nie na tarczy, naładowani pozytywną energią i z apetytem na ko-

lejne imprezy. 

Ja w ogóle nie pamiętam czasów w moim życiu sprzed Olimpiad 
Specjalnych, jakbym wcześniej nie istniała

A ty stawałaś się w Byd-

goszczy „panią od Olimpiad 

Specjalnych”. 

Po Nowym Targu przyszedł ko-

lejny list. Tym razem okazało się, 

że wylosowali nas na zawody… 

w Stanach Zjednoczonych! W 

Ameryce, gdzie płaci się w do-

larach i je hamburgery! W tej 

Ameryce! Ty, młody człowieku 

tego nie zrozumiesz, ale dostać 

zaproszenie za Ocean w 1989 r., 

w komunistycznej Polsce, w której całe życie kierowali ci wzrok na 

Moskwę, to tak jakbyś dzisiaj dostał bilet na Księżyc czy innego Marsa. 

Przecierałam oczy ze zdumienia, będąc sama w pokoju krzyczałam z 

radości, że spadło na mnie takie szczęście. 

Jak było?

Niesamowicie. Ekipa była skromna, zawodników niewielu. Fotogra-

fowali nas jak małpy w zoo, bo byliśmy ekipą zza żelaznej kurtyny, 

która – jak się później okazało – przetarła szlaki innym krajom naszego 

regionu, a równocześnie odmieniła życie ich obywatelom z niepełno-

sprawnością intelektualną. A także ich rodzinom, znajomym i całym 

społecznościom. Byliśmy wszyscy zaaferowani i szokowani tym, co 

widzimy. Jeden zawodnik śmiał się, że „we wsi mu nie uwierzą”. – Ale 

w co ci nie uwierzą, Sławek? – pytałam. – No jak to? Mam telefon w to-

alecie! U nas w całej wsi telefon ma tylko sołtys! – żartował. Takie były 

czasy. U nas kury biegały po stołach, za domem był kibelek z serdusz-

kiem. A w Stanach w tym samym czasie odbywały się już imprezy na 

super poziomie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Inny 

świat. Coś nie do pomyślenia. 

To był przełom? 

Wielki przełom. W Olimpiadach Specjalnych i w moim życiu. To tam 

poznałam Jurka Tyczyńskiego, Mariusza Damentkę i Andrzeja Micha-

lika, od których złapałam „olimpiadowego” bakcyla. Zdałam sobie 

wówczas sprawę, że moje życie już nigdy nie będzie takie same.

 

Spodziewałaś się, że przygoda z Olimpiadami Specjalnymi 

potrwa 35 lat?

Ja w ogóle nie pamiętam czasów w moim życiu sprzed Olimpiad 

Specjalnych, jakbym wcześniej nie istniała. Po USA były kolejne 

imprezy w Polsce, kolejne wyjazdy. Austria, Kanada, Szwecja, Nor-

wegia, Litwa, Uzbekistan, Japonia. Chcieli nas – przybyszów z egzo-

Ludzie Olimpiad Specjalnych Polska w latach 90-tych ubiegłego wieku. Alina Apryas stoi trzecia od lewej strony.



Normalnie ludzie mają trójpolówkę:
swoją pracę zawodową, rodzinę  
i Olimpiady. Ja w swoim życiu mam 
„tylko”, a raczej „aż” Olimpiady.  
To moje przeznaczenie, to mój sposób 
na życie i jego sens.

tycznej Europy Wschodniej. Z perspektywy czasu doceniam to po-

dwójnie. Oni już wtedy wiedzieli, że u nas jest robota do wykonania 

– postrzeganie osoby z niepełnosprawnością było inne, byliśmy jako 

kraj „nieopierzeni” w tym temacie. Chcieli nas wyszkolić, pchnąć do 

działania i sprawić, byśmy swoimi działaniami odmienili losy i życia 

wielu dzieciaków. 

I ich rodziców. 

I przy okazji moje życie. Nie mam swoich dzieci, choć wszyscy za-

wsze mówili, że właśnie mam i to bardzo dużo – wszystkie dzieci 

„olimpiadowe” traktowałam jak własne. Normalnie ludzie mają 

trójpolówkę: swoją pracę zawodową, rodzinę i Olimpiady. Ja  

w swoim życiu mam „tylko”, a raczej „aż” Olimpiady. To moje przezna-

czenie, to mój sposób na życie i jego sens. Moi przyjaciele, wyzwania, 

adrenalina. Chwile wielkie, ale i codzienność – bywa, że dzieciaki przy-

chodzą do mnie nawet trzy razy dziennie. A jak przychodzą trzy razy 

dziennie, to musisz nauczyć się kreatywności i obowiązkowości. Nie 

ma, że cię boli, skoro te dzieciaki cię potrzebują. No i mrówcza praca 

– coś chcesz mieć, coś zorganizować – super, ale podwijaj rękawy i 

rób, samo się nie zrobi. 

Fajna wyliczanka słów – coś dodasz do hasła „Olimpiady Spe-

cjalne”? 

Przyjaźń, wdzięczność, bezinteresowność. Spełnienie, pokora, suk-

ces. Kompromis, luz, tolerancja.  Lojalność, wyrozumiałość, rywaliza-

cja. Wspomnienia, dialog, no i wieczne marzenia, a marzyć fajna rzecz 

w każdym wieku. Wystarczy?

Marzenia mi się spodobały. Rozwiń. 

Zawsze chcesz zrobić więcej, zawsze wiesz, że możesz „bardziej”. Zro-

biłam kawał dobrej roboty i potrafię to powiedzieć. Wychowałam 

wielu zawodników, zrobiłam wiele dobrych imprez. Nie powiem ci ile 

dokładnie, ale dawaliśmy z siebie wszystko nawet na tych najmniej-

szych. Przeżyłam też chwile smutku – gdy zginął w wypadku nasz 

zawodnik, dzieciak, który naprawdę kochał sport – czułam się, jakby 

zmarł najbliższy członek mojej rodziny. Michał zresztą niedługo przed 

tym felernym dniem zapytał mnie „Ala, co to będzie jak umrzemy”, 

a ja mu powiedziałam „jak to co? Tam na górze zagramy w hokeja 

halowego!”. Mam nadzieję, że czeka tam na mnie z kijem i krążkiem 

i pamięta tę moją obietnicę. 

Ponoć mówią o Tobie „Alka, jak ty idziesz, to zostawiasz za 

sobą na drodze ślady Olimpiad Specjalnych”. 

Mówią też do mnie „mamuśka” i „królowa matka” – te określenia 

sprawiają, że czuję się dumna z możliwości obcowania z tak wielką 

rzeszą wspaniałych ludzi  no i są powerem do dalszych działań ,a ta 

królowa to chyba bardziej Lider niż kobieta w koronie.  Wiedzą, że nie 

traktuję Olimpiad jako jakiejś przypadkowej roboty, fuchy jak każda 

inna. Gdybym miała własne dzieci, na pewno byłyby wolontariuszami. 

Nie mam dzieci, ale mam swojego najwierniejszego i nieocenionego 

Wolontariusza – Janusza – męża. Każdy musi mieć swojego „Anioła”. 

Jestem dumna, że Oddział Regionalny Kujawsko-Pomorskie zalicza 

się do  mocnych i prężnych oddziałów. Od wielu lat mamy dobre i 

sprzyjające klimaty w Bydgoszczy i województwie do realizacji działań 

na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zawsze mogłoby 

być lepiej. Nie mamy zbyt wielu sponsorów, ale mamy za to masę 

ludzi, którzy mają wielkie serca, głowy pełne pomysłów, ręce zawsze 

gotowe do roboty. Nie wiem czemu tak się dzieję, ale ludzie do nas 

przychodzili, przychodzą i zostają z nami. To  ludzie, których spotka-

łam w klubach, obiektach sportowych, urzędach , stowarzyszeniach, 

ośrodkach, szkołach i na spotkaniach towarzyskich. Zawodnicy i Oni 

dają mi siłę i pomysły na kolejne wyzwania. Mam  zawodników, którzy 

mają po 40 lat i więcej i są ze mną już kolejną dekadę swojego życia, 

przyprowadzają nawet do mnie swoje dzieci. Robię dla nich coś waż-

nego. To coś więcej niż tylko praca, zdecydowanie. 

Kocham Zawodników ,kocham ludzi ,którzy z różnych powodów ro-

bią, to co robią, a że robią dobrze, to kocham Ich jeszcze bardziej –to 

może jest ten wspólny magnes, który przyciąga  Nas do tej  Przygody, 

którą są Olimpiady Specjalne. 

Gdyby świat nie wymyślił Olimpiad Specjalnych i musiałabyś 

robić w życiu coś innego, to…?

…chyba grałabym w zespole punk rockowym. Tylko to by mi zapew-

niło taki sam poziom szaleństwa i adrenaliny (śmiech).  
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Chętnie tu wrócimy
- Organizowanie zawodów ogólnopolskich to ogrom pracy i jeszcze większy 

ogrom satysfakcji – mówi Małgorzata Strzałkowska, Dyrektor ds. Sportu 
Olimpiad Specjalnych Polska.

Tekst: Marcin Kasprzak



Ile to już lat pani mija w Olimpiadach 

Specjalnych Polska, pani Małgosiu?

Przecież jak to powiem to pan to jeszcze na-

pisze i się wyda, ile… już lat pracuję w Olim-

piadach! (śmiech).

Istnieje pewne prawdopodobieństwo, 

że mogę napisać coś, co mi pani dzisiaj 

powie. W sekrecie: na tym polega 

wywiad. 

No dobrze – skończyłam studia, wydział rehabilitacji ruchowej Aka-

demii Wychowania Fizycznego w Warszawie, i chciałam jak wszyscy 

moi koledzy iść do roboty do szpitala. Ale moja mama powiedziała 

„no coś ty Gosia, żaden szpital! Przecież byłaś wolontariuszką w Olim-

piadach Specjalnych i byłaś taka zadowolona, chociaż spróbuj”. A że 

mamy warto słuchać, więc uznałam, że to nie najgorszy pomysł, cho-

ciaż na początek. Spróbowałam. Rozpoczęłam największą przygodę 

w swoim życiu, która trwa do dziś. Miało być na chwilę, a zabawiłam 

w Olimpiadach Specjalnych Polska już, no dobra, niech pan to napi-

sze, 30 lat. 

Myślała pani wówczas, że zostanie poważną panią Dyrektor 

ds. Sportu w polskiej centrali tak silnej międzynarodowej 

organizacji? 

Olimpiad nie traktuje się jako zwykłej pracy. Ja jestem w to zaangażo-

wana całą sobą – moi rodzice zakładali ten ruch w Polsce, moja mama 

swego czasu działała nawet w zarządzie stowarzyszenia. Moja siostra 

jest osobą z Zespołem Downa. Kiedy byłam nastolatką bywało, że 

wstydziłam się jej, nie chciałam zapraszać do domu koleżanek. Osoba 

z niepełnosprawnością intelektualną to był dla mnie powód do  wsty-

du, nie umiałam sobie z tym poradzić. Aż mnie dreszcz przechodzi, 

gdy dziś o tym pomyślę.

Jak się zmieniło życie pani siostry?

Diametralnie. Dziś moja córka jest dumna z tego, że ma taką ciocię.  

To totalna zmiana, która zadziała się w zaledwie jednym pokoleniu. 

Może to jakaś nasza warszawska bańka osób związanych z tym ru-

chem, ale ja bardzo wierzę, że nikt już nie ukrywa w domach swoich 

sióstr i braci z Zespołem Downa nawet w najmniejszych wioseczkach. 

Jeśli dzięki mojej pracy choć jedna taka osoba jak moja siostra zyskała 

lepsze życie – wiem, że te ostatnie trzy dekady pracy były wiele warte 

i dobrze, że nie poszłam pracować jako fizjoterapeuta do szpitala, ale 

wkręciłam się jak tylko potrafię w Olimpiady Specjalne Polska. 

Przyjeżdżają do nas 
ekipy zagraniczne,

rodzice czy opiekunowie 
i mówią sami z siebie: ale 
tu jest fajnie, na pewno 

wrócimy.
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Od ukrywania osób z niepełnosprawno-

ścią w domach do stawania na podium 

międzynarodowych zawodów jest długa 

droga. 

Zawody to szczyt piramidy naszej działalno-

ści. Ale są bardzo ważne. Zakładam, że pan 

też czasem jak każdy człowiek ma problem 

z motywacją – pada deszcz, nie chce się iść 

pobiegać czy pograć w piłkę. To normalne. 

Ale jeśli na horyzoncie jest perspektywa wy-

jazdu na zawody, wówczas motywacja wzrasta. Dlatego są one dla 

naszych sportowców i dla nas tak ważne, choć w bieżącej codziennej 

pracy najistotniejsze są przede wszystkim same treningi będące na-

szą podstawową działalnością. 

Wszyscy się pchają na zawody?

Najpierw są klubowe, potem regionalne i jeszcze wyżej. Niektó-

rzy marzą o wyjazdach na międzynarodowe czy światowe. Zależy 

mi, żeby każde były jak najwyższej jakości, miały świetny poziom 

organizacyjny, aby zawsze przestrzegane były przepisy Olimpiad 

Specjalnych. Żeby trener czy rodzic pomyślał – moje dziecko jest 

super traktowane, ktoś o nas dba, mamy dobry czas. „Chętnie 

tu wrócimy”. 

Kto organizuje zawody?

To działalność raczej wolontariacka, w dużej mierze organizują je 

nauczyciele i pracownicy z różnych placówek dla osób z niepełno-

sprawnością intelektualną, przy których działają nasze kluby. Często 

poza godzinami swojej regularnej pracy. A bywa, że to czasem tak 

naprawdę ich drugi etat. Dochodzą do tego uczniowie lokalnych 

szkół , którzy  po spotkaniu z  Olimpiadami często sami później wiążą 

swoją przyszłość z pomocą osobom z niepełnosprawnością – idą na 

fizjoterapię, pedagogikę specjalną, zostają naszymi trenerami, na-

uczycielami, wieloletnimi wolontariuszami. 

…dyrektorami. Brzmi jak pani historia. Ile tych zawodów 

robicie rocznie?

Przed pandemią nawet 300 imprez regionalnych rocznie, kolejne 

kilkanaście ogólnopolskich. Teraz oczywiście mniej, ale dogania-

my przedcovidowe statystyki. Mamy  w programie sportowym 

Olimpiad Specjalnych w Polsce 25 dyscyplin, jest ustalony wie-

loletni kalendarz imprez ogólnopolskich i w każdym Oddziale 

Regionalnym jest dostosowany do tego harmonogram zawodów 
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regionalnych i lokalnych publikowany z wyprzedzeniem, organi-

zatorzy wiedzą kiedy i co powinno się odbyć. 

Kto robi te 300 zawodów rocznie?

Mamy ponad 500 klubów Olimpiad Specjalnych we wszystkich 

województwach, 18 oddziałów regionalnych, ale za tymi liczbami 

stoi mnóstwo ludzi dobrej woli, którzy potrafią zakasać rękawy, 

załatwić stadion, pobookować hotele i sprawić, że setki  a nawet 

tysiące zawodników w skali całej Polski spędzą super dni walcząc 

o medale.

Brzmi nie aż tak trudno. 

O, widzę, że mamy kolejnego chętnego!

Zrobię to w pojedynkę?

Wymyśliliśmy minimalne standardy, które określają  że komitet 

organizacyjny zawodów ogólnopolskich musi liczyć przynajmniej 

12 osób,  nie licząc wolontariuszy,  sędziów, opiekunów, trenerów. 

Każda osoba w komitecie organizacyjnym ma określone zadanie, 

jest liderem – jedna odpowiada za sport,  druga za zakwatero-

wanie, trzecia za transport, ktoś za rejestrację, a ktoś jeszcze za  

rekrutację i szkolenie wolontariuszy i tak dalej. Im wyższy szczebel 

zawodów, tym oczywiście wyższa odpowiedzialność. W zawodach 

regionalnych często odpada skomplikowana logistyka – nie trze-

ba rezerwować noclegów, organizować transportu z hotelu do 

obiektu. Mniej jest dodatkowych imprez towarzyszących, a te są 

bardzo ważne – nie samą rywalizacją sportowiec żyje, ważna jest 

też integracja, poznanie ciekawych miejsc, nauka i oczywiście dys-

koteka, na którą sportowcy czekają. Bardzo ważnym elementem 

jest też organizacja ceremonii – tych otwarcia, ceremonii dekoracji 

czyli wręczenia medali, no i na koniec zamknięcia, a każdą z nich 

warto wykorzystać do promocji naszej działalności, zaprosić lokal-

ne władze, sponsorów, media. 

Skąd ci ludzie wiedzą „z czym to się je” i jak to się je?

Bardzo to się zmieniło przez te 30 lat. Sama nie miałam kompletnie 

doświadczenia, uczyliśmy się na błędach, doskonaliliśmy z imprezy na 

imprezę. Dużo było w tym przypadku. Dziś mamy więcej procedur, 

były szkolenia i choć to wyświechtane słowo – „wymiana doświad-

czeń”. Bardziej doświadczeni jeździli na zawody, żeby pokazać tym 

początkującym, jak to się robi. Cały ruch się bardzo „sprofesjonali-

zował”, jest gdzie zadzwonić, zapytać. Szkoliliśmy kiedyś masowo, 

dziś raczej dajemy indywidualne wsparcie merytoryczne i dbamy  

o procedury. 

Wszyscy chcą pewnie organizować zawody pływackie?

Jest to popularna dyscyplina, fakt. Podobnie jak bowling, ostatnio 

badminton. Rozpisujemy kalendarz roczny wydarzeń i czekamy  

na oferty. Kierujemy się przy ich wyborze nie tym, że ktoś jest najbar-

dziej doświadczony, ale jakie organizacja imprezy przyniesie korzyści 

w danym regionie. Promocja promocją – zawsze fajnie pokazać swoją 

sprawczość operacyjną, ale też ostatnio właśnie premiujemy ośrodki, 

które w organizacji zawodów wyższego szczebla stawiają dopiero 

swoje pierwsze kroki. Wysyłamy doświadczonych organizatorów  

w takie miejsca jako doradców i konsultantów. To pozwala nam roz-

wijać się w całej Polsce i docierać do jak najszerszej grupy naszych 

potencjalnych sportowców i zapraszać ich do Olimpiad Specjalnych. 

Największe problemy przy organizacji imprez sportowych ?

Są dwa rodzaje wyzwań organizacyjnych. Pierwsze dość prozaicz-

ne – rezerwacja hoteli, żeby nas ktoś nie wyprzedził, dogadanie się  

z włodarzami, by podnajęli stadion czy pływalnię w dobrej cenie.  

Tu istotne jednak są pewne lokalne kontakty, wiedza, w które drzwi 

zapukać, by zdobyć dany podpis czy zgodę. Drugi problem to po 

prostu środki finansowe. Gdy przyjmujemy ofertę to akceptujemy 

pewien szkic wydatków. Plan finansowy trzeba rozpisać, zrealizować, 

na koniec rozliczyć. W Oddziałach Regionalnych są osoby odpowie-

dzialne za finansową stronę imprezy: dyrektor regionalny, księgowy 

oddziału, sekretarz.  

Brakuje pieniędzy?

Zawsze przydałoby się więcej bo to oznacza większe możliwości.  

W Biurze Narodowym w Warszawie pozyskujemy centralnie do-

finansowania z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 

potrzebne do organizacji imprez ogólnopolskich i makroregional-

nych. Oprócz tego organizatorzy są zobowiązani do pozyskania  

dodatkowych środków, często  są to środki  z dofinansowań z urzę-

dów marszałkowskich, urzędów miast, innych środków lokalnych,  

a także sponsorów, a nawet prywatnych darczyńców. To ważne. 

Dlatego dla organizatora taka wielka ogólnopolska impreza to su-

per szansa, by zaprezentować się światu jako sprawny menedżer, 

który robi coś fajnego dla danego regionu. Zyskują przy okazji hote-

larze, restauratorzy, firmy transportowe. To potem pozwala otwo-

rzyć kolejne furtki, zdobywać lokalne dotacje. Władze w danym 

regionie  doceniają, że coś się dzieje, że ktoś ma inicjatywę i power. 

Spojrzą na niego następnym razem przychylniej. Mamy wiele od-

działów, które mają regularną wieloletnią współpracę z lokalnymi  

instytucjami, pozyskują środki w urzędów miast, są dla tych insty-



tucji partnerami. Bardzo nas to zawsze cieszy. Poza tym szukamy 

sponsorów tj. Tauron Polska Energia, Huawei Polska, Oshee, Kerry, 

Procter & Gamble i wielu innych partnerów.

Czyli kasa jest. A brakuje ludzi? 

Zawsze mogłoby być więcej chętnych organizatorów. Nie jest źle, 

mamy wielu zapaleńców, na których możemy liczyć, ale czasem trze-

ba jednak zachęcać, by ktoś zechciał podjąć się organizacji zawodów. 

Super, gdyby włączały się kolejne nowe kluby. Po pierwsze obciążyło-

by to weteranów, po drugie dotarlibyśmy na nowe tereny i wbili tam 

swoją flagę. Zawsze pomagamy nowym, wspieramy jak potrafimy.  

A pod nosem śpiewamy „najtrudniejszy pierwszy krok”... 

Dla organizatora taka wielka ogólnopolska impreza to 
super szansa, by zaprezentować się światu jako sprawny 
menedżer, który robi coś fajnego dla danego regionu.

Największa impreza w Pani 

życiu?

Moje życie zawodowe dzieli się na 

dwa etapy – przed  Europejskimi 

Letnimi Igrzyskami Olimpiad Spe-

cjalnych w 2010 roku i po. Po tym, 

jak przybyły do nas reprezentacje 

z 57 krajów Europy i Eurazji, 1500 

zawodników w 10 dyscyplinach, 

a ja byłam odpowiedzialna za całą 

część sportową, mam wrażenie, 

że nie ma dla nas rzeczy niemożli-

wych. Imprezę tę uznano za najlep-

sze wydarzenie sportowe w Polsce 

w roku 2010, nabraliśmy wiatru w 

żagle, zaktywizowaliśmy wówczas 

wszystkich działaczy. Mieliśmy wiele 

szkoleń, wyznaczyliśmy procedury, 

weszliśmy na zupełnie inny level or-

ganizacji imprez. 

Na pewno coś by pani poprawiła. 

Zawsze jest coś do poprawienia. 

Jakie macie wyzwania?

Ograniczyć papierologię i drukowa-

nie wszystkiego co się da. Pandemia 

nas pogoniła w temacie cyfryzacji  

i digitalizacji, głównie w kwestii 

komunikacji. Okazało się, że nie 

musimy się wszyscy zjeżdżać z całej 

Polski, by się spotkać czy szkolić. 

Te wszystkie Teamsy, Zoomy i vi-

deokonferencje to nowa normalność, musieliśmy się tego nauczyć, 

ale myślę, że już z tym zostaniemy na lata. To duże ułatwienie i duża 

oszczędność czasu i pieniędzy. 

Z czego jest pani szczególnie dumna?

Z poziomu naszych zawodów. Przyjeżdżają do nas ekipy zagranicz-

ne, rodzice czy opiekunowie i mówią sami z siebie: ale tu jest fajnie, 

na pewno wrócimy. A jeśli jeszcze dodadzą – i to niepytani! – dzięki 

wam moje dziecko odnalazło swoje miejsce na świecie, to choćbym 

była wymęczona po 20 godzinach na nogach, po trzech tygodniach 

jeżdżenia z zawodów na zawody, to myślę sobie: miałaś rację mamo, 

że mnie popchnęłaś w stronę Olimpiad Specjalnych. 




