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Inkluzja jest obowiązkiem  
nas wszystkich!

Macademian Girl o wartości różnorodności  
i wspólnocie w pracy i sporcie

To był dobry rok!
Rozmowa z Prezes Olimpiad 

Specjalnych Polska Anną Lewandowską 
o mijającym roku

Wciąż gdzieś nas gna
Niezwykła rozmowa z rodziną 

Dzierzbickich, która jest z Olimpiadami 
Specjalnymi Polska od początku



            Wydarzenia 

Z notatnika Jeżyka. Co się wydarzyło  

w ostatnich tygodniach w Olimpiadach 

Specjalnych Polska?

            To był dobry rok! 

Rozmowa z Prezes Olimpiad Specjalnych 

Polska Anną Lewandowską o mijającym roku.

            „A Very Specjal Christmas” 

O serii kompilacyjnych albumów z muzyką 

świąteczną, które zostały wydane, by 

wspierać Olimpiady Specjalne. Wśród artystów 

byli m.in. U2, Michael Buble, Whitney Houston, 

Sting, Bruce Springsteen i Stevie Wonder.

            Inkluzja jest obowiązkiem nas 
wszystkich! 

„Sport pokazuje, że możemy się dogadywać 

na różnych płaszczyznach” – w rozmowie 

z Karolem Wojciechowskim mówi Tamara 

Gonzalez Perea, czyli Macademian Girl.

            Wciąż gdzieś nas gna 

Niezwykła rozmowa z rodziną Dzierzbickich, 

która jest z Olimpiadami Specjalnymi Polska  

od początku.
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Spis treści

Adam Nurkiewicz
 Fotograf - artysta. Od ponad 15 lat  

fotografuje zawody Special Olympics 

Europe & Eurasia oraz Olimpiad 

Specjalnych Polska. Regularnie 

współpracuje ze światowymi agencjami: 

amerykańską Getty Images, francuską 

Agence France Press, oraz szwajcarską 

Fresh Focus. Publikuje w prasie na całym 

świecie, m.in. w „L’Equipe”  

i „USA Today”. Stałe ekspozycje jego 

fotografii znajdują się w Stowarzyszeniu 

Dziennikarzy Polskich, Polskim 

Komitecie Olimpijskim oraz Polskim 

Komitecie Paraolimpijskim w Warszawie. 

Prowadzi zajęcia z fotografii w Związku 

Polskich Artystów Fotografików, 

Akademii Wychowania Fizycznego  

oraz Akademii Nikona.

SPONSOR STRATEGICZNY 
OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

SPONSOR GŁÓWNY 
 OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY
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Grudzień to czas podsumowań, wspomnień, nostalgii, jak 

również radosnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.  

My każdego roku w grudniu zamykamy również 

planowanie następnego roku. Kończymy składać wnioski 

i projekty do urzędów, negocjujemy z partnerami 

i sponsorami, ustawiamy harmonogram imprez 

sportowych, obozów i zajęć treningowych. Niektóre 

Oddziały Regionalne Olimpiad Specjalnych Polska kończą 

rok na obozach sportowych i szlifują formę na zbliżające 

się zawody w sportach zimowych.

Ten rok był bogaty w sukcesy naszych zawodników: 

tysiące godzin treningów, ponad 250 zawodów 

sportowych w Polsce, 69 medali Światowych Letnich 

Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi, wyróżnienie 

Serce dla Sportu „Przeglądu Sportowego”, znaczek 

pocztowy Poczty Polskiej, udział w targach GO Active 

Show na Ptak Warsaw Expo oraz Orlen Warsaw 

Marathon... Słowem, dziesiątki różnych inicjatyw.

Wszystko po to by kampania #GrajmyRazem nabierała 

tempa i dalej się rozwijała. Kampanie outdoorowe  

w marcu i grudniu, nowy magazyn „#GrajmyRazem!”, 

relacje telewizyjne i radiowe z Abu Dhabi, prezentacje 

przedmeczowe podczas 34. i 35. kolejki LOTTO 

Ekstraklasy oraz 8. kolejki Basket Ligi Kobiet  

i 10. kolejki Basket Ligi – to wszystko by promować 

umiejętności i talenty osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, by nasze społeczeństwo było z każdym 
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dniem bardziej otwarte na różnorodność i by akceptacja 

była naszą codziennością.

Cieszy nas fakt, że dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 

Sportu i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz samorządów lokalnych 

możliwa jest realizacja naszych podstawowych 

zadań, tj. organizacja treningów, zawodów, obozów 

i kampanii #GrajmyRazem. Dzięki wsparciu sponsora 

strategicznego Tauron Polska Energia oraz sponsora 

generalnego Huawei niemożliwe staje się możliwe. 

Zapraszamy do współpracy, bo naprawdę warto.

Przed nami Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad 

Specjalnych (Zakopane-Bydgoszcz 2020), które pozwolą 

nam wyłonić polską reprezentację na Światowe Zimowe 

Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Szwecji w 2021 roku. 

Czekamy na ponad 500 zawodników i pracujemy przy 

organizacji Igrzysk w obu miastach. To dla nas intensywny 

czas – ale my to kochamy.

Nagrodę Nobla odebrała Polka Olga Tokarczuk, która 

pięknie napisała o różnorodności w „Ostatnich historiach”: 

„Ludzie spotykają się jedynie po to, żeby zobaczyć, jak 

bardzo różnią się od siebie. Z tymi, którzy różnią się od nich 

najbardziej, zostają na dłużej. Jakby życie chciało pokazać 

im wszystko, co nie jest nimi”. Te słowa dobrze pasują do 

naszej kampanii.

W tym numerze magazynu zapraszam do wywiadu  

z Prezes Olimpiad Specjalnych Polska Anną Lewandowską, 

która pięknie podsumowuje to, co już za nami. Ciekawa 

jest historia rodziny Dzierzbickich, którzy są z Olimpiadami 

Specjalnymi Polska od początku działalności. Lawrence 

Downes pokazuje świąteczną ideę wspierania przez 

artystów Special Olympics w Boże Narodzenie na całym 

świecie, a wywiad z Macademian Girl zabiera nas w świat 

inkluzji oraz akceptacji.

Życzę radosnego czasu Świąt i bogatego w pozytywne 

emocje Nowego Roku!  Joanna Styczeń-Lasocka
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mojtauron.pl

W serwisie obsługowym

Mój TAURON to:

Bo ułatwiamy, by było szybciej i wygodniej.

faktury, terminy i umowy w jednym miejscu
płatności na raz – jednym przyciskiem
dodatkowe bonusy

masz wszystko!
Mój TAURON
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Koszykówka, to kocham!
W ramach polskiej edycji Europejskiego Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych 
odbył się Ogólnopolski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Kielcach. Turniej 

organizowany był przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska -  Świętokrzyskie  
i wzięło w nim udział 14 drużyn. 

Zdjęcie www.rzodeczko.com



WYDARZENIA  
z notanika Jeżyka

OD 2 DO 4 PAŹDZIERNIKA 

OPOCZNO I SPAŁA GOŚCIŁY 

PONAD 120 PIŁKARZY  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ Z CAŁEGO 

KRAJU, KTÓRZY WZIĘLI 

UDZIAŁ W XIX OGÓL-

NOPOLSKIM TURNIEJU 

PIŁKI NOŻNEJ 7-OSOBOWEJ 

OLIMPIAD SPECJALNYCH. 

ZMAGANIA SPORTOWCÓW 

WSPIERAŁO PONAD 60 TRE-

NERÓW, LEKARZY I WOLON-

TARIUSZY.

„Wy zwyciężacie, nie tylko 

zdobywając medale, ale także 

zmieniając sposób myślenia 

naszego społeczeństwa. 

Pokazujecie, że można żyć 

aktywnie mimo przeszkód”, 

napisał w liście do uczestników 

Honorowy Patron Turnieju 

Grzegorz Schreiber, Marszałek 

Województwa Łódzkiego. 

Zawodnicy, którzy rywalizowali 

na boiskach Ceramiki Opoczno, 

musieli wcześniej przejść przez 

cykl zawodów lokalnych  

i regionalnych.

Poziom sportowy piłki nożnej 

w Olimpiadach Specjalnych, jak 

pokazał Turniej, cały czas rośnie. 

Wystarczy tylko przypomnieć, 

że na tegorocznych Światowych 

Letnich Igrzyskach w marcu w 

Abu Dhabi polska żeńska druży-

na zdobyła złoty medal. „Piłka 

nożna to najpopularniejsza dys-

cyplina sportu w Olimpiadach 

Specjalnych Polska. Uprawia ją 

ponad 3 tysiące spośród ponad 

17 tysięcy naszych sportowców”, 

powiedziała Joanna Styczeń-

-Lasocka, Dyrektor Generalny 

Olimpiad Specjalnych Polska. 

Równolegle z Turniejem reali-

zowany był program „Zdrowi 

Sportowcy”, w tym projekt 

„Sprawne Stopy, Sprawny 

Umysł i Zdrowy Uśmiech”. 

„Wolontariusze Olimpiad 

Specjalnych, w tym lekarze, 

fizjoterapeuci i studenci me-

dycyny pokazują sportowcom 

jak skutecznie dbać o swój stan 

zdrowia i jak go poprawiać. 

Warto pamiętać, że Olimpiady 

Specjalne to nie to nie tylko 

sport. Podczas treningów i 

zawodów pokazujemy zawod-

nikom, że mogą być aktywną 

częścią naszego społeczeń-

stwa i przynosić radość oraz 

dumę sobie, swoim rodzinom, 

lokalnym społecznościom i nam 
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MIĘDZY 23 LISTOPADA 

A 1 GRUDNIA 2019 ROKU 

ODBYŁO SIĘ NAJWIĘKSZE 

NA ŚWIECIE WYDARZENIE 

PROMUJĄCE KOSZYKÓWKĘ 

WŚRÓD OSÓB Z NIEPEŁNO-

SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTU-

ALNĄ, CZYLI EUROPEJSKI 

TYDZIEŃ KOSZYKÓWKI 

OLIMPIAD SPECJALNYCH. 

W zawodach sportowych 

udział wzięło ponad 19 tysięcy 

zawodników, którzy zagrali na 

parkietach 37 krajów Europy.

Wydarzeniu patronowała 

Międzynarodowa Federacja Ko-

szykówki FIBA oraz Euroleague 

Basketball, liga najlepszych ze-

społów koszykarskich. W Polsce 

Europejski Tydzień Koszykówki 

wspierali, jak co roku, Polski 

Związek Koszykówki, Energa 

Basket Liga i Energa Basket Liga 

Kobiet, grupujące najlepsze 

polskie drużyny koszykarskie.

„Koszykówka to sport zespoło-

wy. By osiągnąć w nim sukces, 

trzeba wzajemnie się wspierać 

i uzupełniać, zarówno na koszy-

karskim parkiecie, jak i poza nim. 

Dlatego PZKosz i cała polska 

koszykówka wspierają ruch 

Olimpiad Specjalnych i kibicują 

zawodnikom Olimpiad Spe-

cjalnych Polska.  Cieszymy się, 

że wszyscy razem – zawodnicy 

Energa Basket Ligi, zawodniczki 

Energa Basket Ligi Kobiet wraz 

z koszykarkami i koszykarzami 

Olimpiad Specjalnych – będzie-

my uczestniczyć w Europejskim 

Tygodniu Koszykówki! Pokaże-

my piękno tego sportu i to, że 

każdy może czerpać z koszyków-

ki radość i satysfakcję”, mówił 

przed startem turnieju Radosław 

Piesiewicz, Prezes Polskiego 

Związku Koszykówki (PZKosz).

Przed meczami 8. kolejki Energa 

Basket Ligi Kobiet (23 listopada) 

i 10. kolejki Energa Basket Ligi 

(28 listopada – 1 grudnia), profe-

sjonalni koszykarze i koszykarki 

zaprezentowali się widowni  

w koszulkach Olimpiad Spe-

cjalnych i przedstawili naszych 

zawodników. „Chcemy pokazać, 

że sport łączy, ale przede 

wszystkim pozwala ludziom 

być razem, wspólnie przeżywać 

radość zwycięstwa i satysfakcję 

z włożonego wysiłku. Sport daje 

siłę i energię, pokazuje atuty  

i umiejętności. Sprawia, że róż-

nice stają się zupełnie nieistotne 

wobec radości zawodników 

i kibiców”, wyjaśniała Anna 

Lewandowska, prezes Olimpiad 

Specjalnych Polska.

W ramach polskiej edycji Euro-

pejskiego Tygodnia Koszykówki 

Olimpiad Specjalnych, rozegra-

wszystkim. Dla nas, kibiców, 

to fantastyczna lekcja inkluzji: 

tego, jak wiele osoby z niepeł-

nosprawnością intelektualną 

mogą wnieść do naszego życia 

i tego, że możemy wspólnie 

budować lepszy świat dla nas 

wszystkich w wielu dziedzinach 

życia – jako przyjaciele, sąsiedzi, 

współpracownicy czy koledzy 

z boiska. Cieszymy się, że spo-

łeczeństwo coraz częściej do-

cenia i dostrzega zawodników 

Olimpiad Specjalnych”, mówił 

Tomasz Jasion, przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego 

Turnieju.FO
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BERNARD WIECZOREK

Człowiek orkiestra, lubił po-

dejmować trudne wyzwania, 

działać i zmieniać świat osób 

niepełnosprawnych. Wyma-

gający zarówno wobec sie-

bie jak i innych. Aktywność, 

sport, turystyka towarzyszy-

ła mu w jego codziennym 

życiu. Trener pływania  

i narciarstwa zjazdowego, 

zawodnik rugby, pasjonat 

kajakarstwa. Trener, który 

poprzez sport przywracał 

radość życia zawodnikom. 

Wieloletni Dyrektor Oddzia-

łu Regionalnego Olimpiady 

Specjalne Wielkopolskie - 

Poznań. Uhonorowany przez 

Prezydenta Miasta Poznania 

godnością „Super Senior”.
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w dniach 4-7 marca 2020 roku 

odbędzie się w Zakopanem. 

Zawodnicy walczyć będą  

w narciarstwie biegowym, 

narciarstwie zjazdowym oraz  

w biegu na rakietach śnież-

nych. Razem wystartuje  

w nich 230 zawodników: po  

80 w narciarstwie zjazdowym  

i biegowym, a kolejnych  

70 wystąpi w biegu na rakie-

tach śnieżnych.

Druga część igrzysk odbędzie 

się w Bydgoszczy w dniach  

17-20 marca 2020 roku. 

Wtedy to rozegrane zostaną 

zawody w łyżwiarstwie  

szybkim, hokeju halowym  

i unihokeju. Wystąpi w nich 

250 zawodników.

Igrzyska honorowym patrona-

tem objęła Małżonka Prezy-

denta RP, Agata Kornhauser-

-Duda.

Zachęcamy wszystkich 

Polaków do kibicowania za-

wodnikom Olimpiad Specjal-

nych Polska. Będzie to czas 

szczególny, ponieważ właśnie 

w marcu zostanie wyłoniona 

Polska Reprezentacja Olim-

piad Specjalnych na Światowe 

Zimowe Igrzyska w Szwecji, 

które odbędą się w 2021 roku.

Z WIELKIM ŻA-

LEM I POCZUCIEM 

OGROMNEJ STRATY 

POŻEGNALIŚMY 

OSTATNIO DWÓCH 

PRZYJACIÓŁ OLIM-

PIAD SPECJALNYCH 

POLSKA: BERNAR-

DA WIECZORKA  

I JERZEGO JANOWI-

CZA.

nych zostało 8 regionalnych  

turniejów koszykarskich  

Olimpiad Specjalnych (m.in.  

w Olsztynie, Koszalinie, Lesznie, 

Krasnymstawie czy Żorach). 

Ważnym elementem tegorocz-

nej polskiej edycji Tygodnia był 

również Ogólnopolski Turniej 

Koszykówki Olimpiad Specjal-

nych, który rozgrywany był  

w Kielcach od 28 listopada do  

1 grudnia. W turnieju udział 

wzięło 14 zespołów z całego 

kraju, w tym także koszykarskie 

drużyny zunifikowane – w któ-

rych wspólnie z zawodnikami z 

niepełnosprawnością intelektu-

alną grają pełnosprawni partne-

rzy. Na parkiecie hali sportowej 

Politechniki Świętokrzyskiej 

zobaczyliśmy 120 sportowców 

Olimpiad Specjalnych z całego 

kraju. Wśród nich znaleźli się 

również koszykarze, którzy 

reprezentowali Olimpiady 

Specjalne Polska na poprzednich 

dwóch Światowych Letnich 

Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 

(w 2019 roku w Abu Dhabi  

i w 2015 roku w Los Angeles), 

czyli Janusz Szkurłat – brązowy 

medalista z Los Angelese, który 

reprezentował Oddział Regio-

nalny Świętokrzyskie – oraz 

Małgorzata Jezierska i Sławomir 

Zając – brązowi medaliści  

z Igrzysk w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, którzy 

wystąpili w barwach Olimpiad 

Specjalnych Warmińsko-Mazur-

skie.„W turnieju zobaczyliśmy 

czternaście niezwykłych drużyn. 

Każdy z zawodników Olimpiad 

Specjalnych ma do opowiedze-

nia wspaniałą historię – walki  

z przeciwnościami i determina-

JERZY JANOWICZ

Był członkiem Olimpiad Spe-

cjalnych Polska od 1995 roku. 

Pełnił obowiązki lekarza na 

zawodach lokalnych i regio-

nalnych oraz ogólnopolskich. 

Przez jedną kadencję był 

członkiem Komitetu Krajowe-

go, przez wiele lat był człon-

kiem Komisji Sportowej. Pełnił 

również obowiązki lekarza 

polskiej reprezentacji Olimpiad 

Specjalnych na 12 Światowych 

Igrzyskach Olimpiad Specjal-

nych. W 2015 roku odznaczony 

został przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Złotym 

Krzyżem Zasługi za wybitne 

zasługi w działalności na rzecz 

rozwoju i propagowania sportu 

osób z niepełnosprawnościami. 

Wspaniały kolega i przyjaciel, 

który akceptował i szanował 

naszą różnorodność.

cji w dążeniu do celu. Kibicuj-

my im – oglądanie sportu to 

nie tylko rozrywka, ale także 

wspaniała lekcja, że w życiu 

nie ma rzeczy niemożliwych. 

Sportowcy z niepełnosprawno-

ścią intelektualną po medale 

sięgają sami. Oczywiście 

organizacja tak dużej imprezy 

sportowej jest możliwa również 

dzięki ogromnemu wysiłkowi 

trenerów, wolontariuszy i dużej 

grupy organizatorów, a także 

dzięki wsparciu instytucji takich 

#GrajmyRazemKAMPANIA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW:

ZAKOPANE
BYDGOSZCZ 2020

ZIMOWE IGRZYSKA

OLIMPIAD SPECJALNYCH
OGÓLNOPOLSKIE

4-7 marca 2020

Zakopane

17-20 marca 2020

Bydgoszcz

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA
SPONSOR GŁÓWNY

jak PFRON, Ministerstwo Spor-

tu i Turystyki, miasto Kielce, wo-

jewództwo świętokrzyskie oraz 

sponsorów. Jednak to przede 

wszystkim zawodnicy – swoim 

wysiłkiem, umiejętnościami  

i sportową postawą – sprawiają, 

że Turniej Koszykówki Olimpiad 

Specjalnych było tak wyjątko-

wym wydarzeniem sporto-

wym”, powiedział Grzegorz 

Kurkowski, Wiceprezes ds. Or-

ganizacji Olimpiad Specjalnych 

Polska i organizator Turnieju.

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA 

DO OGÓLNOPOLSKICH 

ZIMOWYCH IGRZYSK OLIM-

PIAD SPECJALNYCH, ZAKO-

PANE – BYDGOSZCZ 2020. 

Do ich rozpoczęcia pozostało 

kilka miesięcy.

Zakopane i Bydgoszcz będą 

wspólnie gospodarzami Ogól-

nopolskich Zimowych Igrzysk 

Olimpiad Specjalnych w 2020 

roku. Dwa komitety orga-

nizacyjne stworzą w dwóch 

miejscach Polski wyjątkowe 

sportowe święto. To niezwykły 

przykład działania zgodnie  

z hasłem #GrajmyRazem.

Arenami zawodów osób  

z niepełnosprawnością intelek-

tualną będą obiekty COS Za-

kopane oraz Stacji Narciarskiej 

„Suche”. Z kolei w Bydgoszczy 

zawodnicy będą rywalizować 

w halach „Łuczniczki”, „Artego” 

oraz na lodowisku „Torbyd”  

i w obiektach CWZS „Zawisza”. 

Uczestnicy igrzysk będą wal-

czyć nie tylko o medale, ale też 

promować akceptację i inkluzję 

osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.

Zimowe Igrzyska Olimpiad 

Specjalnych będą podzielone 

na dwie części. Pierwsza z nich 



Prezesem Olimpiad Specjalnych Polska jesteś już trzy lata. 

Czy Twoim zdaniem był to najlepszy jak dotąd rok?

Dla mnie jako Prezesa zdecydowanie tak. Naprawdę wiele się 

w tym roku wydarzyło. Przede wszystkim olbrzymim sukcesem 

było zdobycie w marcu rekordowej w historii występów Polskiej 

Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na Światowych Letnich 

Igrzyskach Olimpiad Specjalnych liczby 69 medali – w tym 30 

złotych – w Abu Dhabi. Ponadto był to również bardzo dobry 

rok pod względem organizacji zawodów w Polsce. Odbyły się 

tu m.in. Europejski Turniej Zunifikowanej Piłki Siatkowej, Ogól-

nopolski Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej, Ogólnopolski MATP, 

Ogólnopolski Turniej Judo, polskie edycje Europejskich Tygo-

dni: Piłki Nożnej i Koszykówki, Ogólnopolski Turniej Koszykówki 

i dziesiątki zawodów regionalnych. Wspomnieć wreszcie należy 

o tysiącach godzin pracy trenerów i wolontariuszy z zawodnika-

mi przy organizacji zajęć treningowych.

Rok 2019 rozpoczął się od przyznania nagrody Olimpiadom 

Specjalnym Polska przez redakcję „Przeglądu Sportowego”. 

Jak ważne są takie wyróżnienia przez znane środki 

masowego przekazu?

Zwiększenie społecznego zainteresowania Olimpiadami Specjal-

nymi postawiłam sobie od początku swojej pracy jako Prezes za 

jedno z najważniejszych zadań. Byłam przekonana, że mogę po-

móc nagłośnić wydarzenia związane z Olimpiadami Specjalnymi, 

i że warto się tej pracy podjąć. Dlatego po trzech latach wciąż 

staram się pukać do drzwi mediów, aby zwróciły uwagę, że nasi 

zawodnicy autentycznie kochają sport, że chcą w poszczegól-

nych dyscyplinach wygrywać, że rywalizują fair. Nagrody – jak ta 

wspomniana „Przeglądu Sportowego” – spełniają ważną rolę, bo 

zwracają uwagę społeczeństwa właśnie na naszych zawodników.

To był dobry rok!
„Tegoroczne sukcesy zawdzięczamy przede wszystkim ogromnej pracy zawodników i tre-
nerów, którzy wspólnie podejmowali regularne i ciężkie treningi. Ważne były jednak rów-
nież odpowiednie inwestycje w infrastrukturę sportową, odzież sportową i obozy szkole-

niowe” – mówi Anna Lewandowska, Prezes Olimpiad Specjalnych Polska.
Rozmawiał Karol Wojciechowski

Jak już wspomniałaś, w marcu towarzyszyłaś Polskiej 

Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na Światowych Letnich 

Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi, gdzie nasi 

zawodnicy zdobyli rekordową w historii polskich występów 

na letnich igrzyskach liczbę medali. Czemu zawdzięczamy 

tak znakomity sukces?

Zawdzięczamy to przede wszystkim ogromnej pracy zawodni-

ków i trenerów, którzy wspólnie podejmowali regularne i ciężkie 

treningi. Ważne były jednak również odpowiednie inwestycje w 

przygotowania, treningi, odzież sportową, obozy szkoleniowe 

itd., czyli we wszystko to, co jest istotne także w przypadku za-

wodników pełnosprawnych.

Szczególnie okazała w tym roku była Ceremonia Otwarcia 

igrzysk, która wyglądała równie spektakularnie w mediach. 

Czy ta wizytówka igrzysk spełniła swoją rolę?

Ceremonia Otwarcia była pięknym widowiskiem. Pisały o niej 

najważniejsze media na świecie. Przy okazji świat po raz kolejny 

usłyszał o osobach z niepełnosprawnością intelektualną i o po-

trzebie inkluzji. To dla nas rzecz nie do przecenienia.

Czy któraś z dyscyplin na letnich igrzyskach szczególnie 

zwróciła w tym roku twoją uwagę?

Gdybym miała wymienić jedną dyscyplinę, to chyba piłkę nożną 

kobiet. Nasze dziewczyny szły jak burza i bardzo fajnie się je oglą-

dało. Oczywiście wróciły do Polski ze złotem.

W lipcu miała w tym roku ponownie miejsce akcja „Light Up 

For Inclusion”. Setki rozpoznawalnych budynków i obiektów 

na całym świecie rozświetliło się na czerwono dla Olimpiad 

Specjalnych, w tym stadion PGE Narodowy w Warszawie. 

#GrajmyRazem rozmowa     13



Jak oceniasz promocję 

inkluzji w Polsce? Zaczęła 

się już rewolucja czy wciąż 

jesteśmy na początku 

drogi?

Olimpiady Specjalne w Pol-

sce już od ponad 30 lat pra-

cują nad przełamywaniem 

stereotypów i różnych ba-

rier. Nie jest to więc począ-

tek drogi, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Badania pokazują, 

że jeśli nawet większość społeczeństwa nie odczuwa uprzedzeń 

względem osób z niepełnosprawnością intelektualną, to ludzie 

mimo to nadal nie wiedzą, jak się w stosunku do osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną zachować. Jest to wciąż spora ba-

riera na drodze do pełnej inkluzji, czyli włączania do uczestnic-

twa w życiu społecznym.

Inkluzja osób z niepełnosprawnością intelektualną w USA 

nabrała tempa, gdy prezydent Kennedy sfotografował 

się wspólnie z dzieckiem 

niepełnosprawnym 

intelektualnie. Dzięki temu 

znikło ogromne publiczne 

piętno. Jaką rolę powinny 

dziś przyjąć znane i lubiane 

osoby w szerzeniu wiedzy 

o inkluzji oraz działalności 

Olimpiad Specjalnych? 

Jak ważne pozostaje ich 

wspólne i publiczne pokazywanie się z osobami  

z niepełnosprawnością intelektualną?

Uważam, że na znanych i lubianych – jak to ująłeś – osobach (w szcze-

gólności na sportowcach) spoczywa wyjątkowe brzemię odpowie-

dzialności. Dlatego też w Olimpiadach Specjalnych Polska mamy am-

basadorów, np. Monikę Pyrek, Czarka Pazurę, Kubę Wesołowskiego 

czy mojego męża, Roberta. Ambasadorów tych zaprosiłam do Olim-

piad Specjalnych nie bez przyczyny. Pochodzą z różnych światów  

i reprezentują różne dziedziny. Mogą więc ze swoim przekazem na 

temat Olimpiad Specjalnych trafić do różnych środowisk.

14     #GrajmyRazem rozmowa
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Czy uważasz, że szczególną rolę w przełamywaniu barier 

mogą pełnić Sporty Zunifikowane Olimpiad Specjalnych, 

w ramach których w drużynach razem grają zawodnicy 

pełnosprawni i z niepełnosprawnością intelektualną?

Uważam, że sporty zunifikowane są najlepszym przykładem 

wcielania w życie inkluzji. Gdy w jednej drużynie występują za-

równo zawodnicy pełnosprawni, jak i z niepełnosprawnością 

intelektualną, to mamy do czynienia z prawdziwym przełamy-

waniem barier – z żywym przykładem uczenia akceptacji, tole-

rancji, budowania ducha wspólnoty, spędzania razem czasu oraz 

zawierania przyjaźni. Sport powinien łączyć ludzi, a nie dzielić.  

I sporty zunifikowane realizują to zadanie znakomicie.

Osobnym tematem, zawsze jednak obecnym w działaniach 

Olimpiad Specjalnych, jest postawa władz publicznych. 

Jak oceniasz wsparcie z ich strony? O co więcej można by 

zabiegać?

Wsparcie ze strony władz publicznych jest na pewno istotne. 

Olimpiady Specjalne w Polsce uczestniczą w różnych progra-

mach Ministerstwa Sportu i Turystyki, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i samorządów lo-

kalnych. Zawodnicy nie płacą za udział w zawodach, zajęciach 

treningowych i obozach. Istnieją możliwości dofinansowania w 

zakresie organizacji zawodów, treningów i obozów sportowych. 

Uważam, że największym wyzwaniem pozostaje raczej pozyska-

nie partnerów i sponsorów z sektora prywatnego, który w Pol-

sce wciąż jest na początku drogi, jeśli chodzi o tzw. społeczną 

Anna Lewandowska z polskimi zawodnikami podczas Światowych 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w marcu 2019 roku. 

Zawodnicy udowadniają sobie  
i wszystkim dokoła, że jesteśmy 

różni, ale ta różnorodność buduje  
nas jako społeczeństwo.

odpowiedzialność biznesu, o której dużo się mówi, zwłaszcza w 

świecie zachodnim. Należy pamiętać jednak, że Olimpiady Spe-

cjalne Polska liczą nie tylko na wsparcie o charakterze charyta-

tywnym, ale mogą również potencjalnym partnerom z sektora 

prywatnego zaproponować działania o charakterze ściśle rynko-

wym, czyli marketingowym.

Po trzech latach doświadczeń w Olimpiadach 

Specjalnych, co byś szczególnie sugerowała, jeśli chodzi o 

przeciwstawianie się na co dzień stereotypom dotyczącym 

niepełnosprawności intelektualnej?

Sądzę, że szczególnie ważne może być upowszechnianie wie-

dzy na temat zawodników Olimpiad Specjalnych. Ich niezwykłe 

osiągnięcia, pasje i praca mówią same za siebie. Możemy poka-

zać ich umiejętności i talenty, nie tylko sportowe. Zawodnicy ci 

udowadniają sobie i wszystkim dokoła, że jesteśmy różni, ale ta 

różnorodność buduje nas jako społeczeństwo.

Jednym z narzędzi Olimpiad Specjalnych w promocji 

inkluzji i walki ze stereotypami w Polsce jest magazyn 

„#GrajmyRazem”. Czego życzyłabyś współpracownikom 

magazynu i jego czytelnikom na 2020 rok?

Żebyśmy dalej grali razem i propagowali hasło inkluzji. Mamy 

świetne treści, które odzwierciedlają nasze działania i zmieniają 

świadomość czytelników. Życzyłabym sobie i naszym współpra-

cownikom, żeby ten magazyn docierał do najdalej położonych 

miejsc w Polsce.



Bardzo szczególne  
Święta Bożego Narodzenia

W 1968 Clarence Carter, piosenkarz soulowy z Alabamy, nagrywa płytę. Jej tytuł „Back 
Door Santa” niewiele ma wspólnego ze Świętami Bożego Narodzenia. („Zwą mnie Miko-
łajem, który wchodzi tylnymi drzwiami. Wpadam zwykle o brzasku”). Piosenka jest fry-
wolna, zabawna i dobra, choć nie jest wybitna. Znalazła się na dziwacznej składance pod 

tytułem „Soul Christmas” („Soulowe Święta Bożego Narodzenia”).  
Tekst Lawrence Downes

Od redakcji:
„A Very Special Christmas” jest serią kompilacyjnych albumów z muzyką świąteczną, które zostały wydane, by wesprzeć Olimpiady 
Specjalne. W nagraniach wzięły udział takie gwiazdy, jak gwiazdy muzyki pop U2, Michael Buble, Whitney Houston, Sting, Bruce 

Springsteen, Stevie Wonder czy grupa raperska Run-D.M.C. Pierwsza płyta z serii „A Very Special Christmas” została wydana w 1987 
roku. Dochód ze sprzedaży wszystkich dotychczasowych albumów wyniósł ponad 55 milionów dolarów, więcej niż jakakolwiek inna seria 

charytatywna. Autorem projektów okładek płyt jest Keith Haring.

Poniższy tekst przybliża historię tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

Jakieś dwadzieścia lat później, przeglądając stos starych 

longplayów w poszukiwaniu natchnienia do skom-

ponowania piosenki, Jam Master Jay z nowojorskiej 

grupy hiphopowej Run-DMC natrafia na płytę „Soulo-

we Święta Bożego Narodzenia” z piosenką „Back Door Santa”. 

Jest zachwycony ostrym początkiem na trąbkach i postanawia  

z niego skorzystać. Jego partner Joseph Simmons pisze słowa  

o tym, jak obchodzi Święta Bożego Narodzenia ze swoją rodziną 

w dzielnicy Queens i o nieoczekiwanym spotkaniu ze Świętym 

Mikołajem.

Powstaje piosenka: „Christmas in Hollis” („Święta Bo-

żego Narodzenia w Hollis”). Jest zabawna i kapitalna. W 1987 

roku wchodzi w skład płyty z nagraniami różnych artystów pt. 

„A Very Special Christmas” („Bardzo szczególne Święta Bożego 

Narodzenia”). 

24-ego grudnia na ulicy Hollis po zmroku

widzę na spacerze człowieka z psem u boku

podchodzę powoli, serce mi zamiera

patrzę na psa, o mój Boże, widzę renifera

To Święta na Hollis w Queensie zimowym

Mama piecze kurczaka w sosie koperkowym

Z ryżem i nadzieniem, makaronem i serem 

A od Mikołaja pod choinką prezenty z bajerem.

Przenieśmy się o kolejne 30 lat do przodu. Młoda kobie-

ta w Malawi, która nazywa się Mphatso Chiphwaya, opowiada 

przybyłej ekipie filmowej, jak płyta „A Very Special Christmas” 

zmieniła jej życie.

Mphatso dokonała rzeczy, które są bardzo niezwykłe 

jak na kogoś, kto pochodzi z jednego z najmniejszych i najbied-

niejszych krajów Afryki. Podróżowała po świecie i grała w teni-

sa podczas zawodów Olimpiad Specjalnych. Zdobyła dwa złote 

medale i jeden brązowy na Światowych Letnich Igrzyskach Olim-

piad Specjalnych w Los Angeles w 2015 roku, gdzie była jedyną 

tenisistką z Afryki.

PO LEWEJ: Whitney Houston, m.in. razem z założycielką Olimpiad Spe-
cjalnych Eunice Kennedy Shriver i jej mężem Sargentem (po lewej), pod-
czas konferencji prasowej promującej program artystyczny poświęcony 
Olimpiadom Specjalnym w 1987 roku. U GÓRY: Whitney Houston  
z zawodniczką Olimpiad Specjalnych Agnes Wessalowski z Niemiec.
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pracowała jako woluntariusz 

na stanowisku recepcjonistki. 

Skontaktowała się ze swoim 

przyjacielem Bobbym Shrive-

rem, najstarszym synem Eunice 

Kennedy Shriver. Dokonali tego  

w trójkę (razem z A&M Records).

Albumy te powstały  

i zostały nagrane w Los Angeles, 

skąd cały projekt rozprzestrzenił 

się do wielu krajów, takich jak Ma-

lawi, Afganistan, Kolumbia, Indie, 

Chiny, Indonezja, Serbia, Egipt  

i Rosja. Dotarł do dzielnic Nowe-

go Jorku, Los Angeles i Filadelfii.

Pieniądze – dotąd ponad 

131 mln dolarów – przeznaczo-

no na zakup piłek i strojów pił-

karskich, paliwa, biletów autobu-

sowych i samolotowych oraz dla 

trenerów, na szkolenia i zawody. 

Pozwoliły one na stworzenie 

programów od podstaw oraz na 

ich stabilność i rozwój. Sportow-

cy z dumą, nadzieją i radością 

zaczęli brać udział w zawodach 

sportowych w krajach, w których 

niepełnosprawność intelektual-

na może łączyć się ze wstydem, 

zaniedbaniem, a niekiedy strasz-

nym wykorzystaniem.

Mphatso i Jam Master 

Jay nie znają się. Clarence Carter nie mógł przewidzieć, że jego 

muzyka będzie inspiracją dla jednej z najbardziej uwielbianych, 

najczęściej granych piosenek w historii płyty „A Very Special 

Christmas”.

Śmiało można też powiedzieć, że niewiele spośród mi-

lionów ludzi, którzy kupili tę płytę zdaje sobie sprawę, że prze-

kazują pieniądze do Malawi, dla Mphatso i jej kolegów sportow-

ców, takich jak Norman Govati, Nellie Gama i Clara Phiri. Albo 

do Mongolii, dla młodej kobiety, 

której na imię Oyunbileg, a któ-

ra wzięła udział w Światowych 

Igrzyskach Zimowych w Austrii. 

Albo do Egiptu, skąd sporto-

wiec Hussein Yassin uczestniczył  

w Światowych Igrzyskach Zimo-

wych w Korei, gdzie również 

przeszedł leczenie chorego 

zęba dzięki badaniu zdrowia  

w ramach Olimpiad Specjalnych. 

Albo też z innych krajów i ich ty-

sięcy sportowców, których hi-

storii jeszcze nie opowiedziano.

Historia płyty „A Very 

Special Christmas” jest cudow-

nym przykładem szlachetnych 

więzi między wiecznym przebły-

skiem twórczego natchnienia  

a szczodrością. Oto co Mphatso, 

Oyunbileg i tysiące innych ludzi 

z intelektualną niepełnospraw-

nością łączy z piosenkami i ar-

tystami z płyty „A Very Special 

Christmas”. Run-DMC, Bruce 

Springsteen, Vanessa Williams, 

Tom Petty, Jon Bon Jovi – lista 

jest długa i zaszczytna. Artyści  

u szczytu kariery swym twór-

czym natchnieniem nadali inny 

wymiar projektowi, który zmienił 

życie innych ludzi na tym świecie.

To samo dotyczy każde-

go, kto puszcza płytę „A Very Special Christmas” na adapterze 

lub w odtwarzaczu, każdego, kto się uśmiecha na dźwięk „Christ-

mas in Hollis” w radiu samochodowym lub galerii handlowej. 

Wszyscy są częścią trwającego od kilku dekad szlachetnego  

i szczerego czynu, którego źródłem jest miłość. Mogą o tym nie 

wiedzieć, ale nie muszą.

Tekst pochodzi z książki Lawrenca Downesa „There Is Just 

us. Special Olympics Rising” (2019).

Pieniądze – dotąd ponad 131 mln 
dolarów – przeznaczono na za-
kup piłek i strojów piłkarskich, 
paliwa, biletów autobusowych 
i samolotowych oraz dla trene-

rów, na szkolenia i zawody.  
Pozwoliły one na stworzenie 
programów od podstaw oraz  

na ich stabilność i rozwój.

Jak Mphatso była w stanie tego dokonać? Otóż Program 

Olimpiad Specjalnych w Malawi od 30 lat otrzymuje, tak jak wie-

le podobnych programów na świecie, pieniądze ze sprzedaży 

płyt „A Very Special Christmas”, wydawanych od ponad 30 lat. 

Dochód z płyty z 1987 roku, jak i z wielu innych kolejnych al-

bumów przekazywany jest do funduszu, który udziela dotacji  

w ramach niedofinansowanych programów Olimpiad Specjal-

nych w ponad 160 krajach.

„A Very Special Christmas” jest fenomenem o nadzwy-

czajnym zasięgu wśród nagrań płytowych – jednym z pierwszych 

i największych przykładów dobroczynnej współpracy gwiazd mu-

zycznych. Płytę wyprodukował Jimmy Iovine na cześć swojego 

zmarłego ojca. Jego żona Vicki zaproponowała, żeby dochód ze 

sprzedaży płyty przeznaczyć na Olimpiady Specjalne, w których 

U GÓRY: Występ 
Steviego Wondera 
podczas ceremonii 

otwarcia świa-
towych letnich 

igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w 

Atenach w 2011 
roku. PO PRAWEJ: 

amabsadorka 
Olimpiad Spe-

cjalnych Nicole 
Scherzinger z 
zawodnikami.
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„Sport pokazuje, że możemy się dogadywać na różnych 
płaszczyznach. Mimo że jednocześnie jest czymś tak bardzo 

niewerbalnym. Nie musimy nawet kogoś znać, żeby z nim 
wspólnie pograć w piłkę”, przekonuje Tamara Gonzalez Perea, 
znana również jako Macademian Girl, prowadząca „Pytanie na 

śniadanie” w TVP i blogerka (MacademianGirl.com).
Rozmawiał Karol Wojciechowski  

Zdjęcia: Mateusz Stankiewicz  
Stylizacje: Tamara Gonzalez Perea, Piotr Sałata

Inkluzja jest 
obowiązkiem  

nas wszystkich!
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Opowiadałaś niejednokrotnie, że w młodości doświadczałaś 

dyskryminacji ze względu na swoje częściowo panamskie 

pochodzenie. Bliska jest więc tobie idea inkluzji, czyli 

włączania osób wykluczanych do pełnego uczestnictwa  

w życiu społecznym.

Uważam, że inkluzja jest bardzo ważna. Różnorodność w spo-

łeczeństwie jest wartością – niezależnie od szerokości geogra-

ficznej. Odnosi się to również do uczestnictwa osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Różnorodność 

i inkluzja uczą empatii, zmuszają do wsłuchania się w potrzeby 

innego człowieka. Zmuszają także do wsłuchania się w nasze 

własne potrzeby, bo my sami też często jesteśmy różnie zaszu-

fladkowani. Różnorodność i inkluzja uczą spojrzenia z zupełnie 

innych stron, niż na co dzień jesteśmy do tego przyzwyczajeni. 

Spojrzenia oczami drugiego człowieka.

Na wszystkich dotąd okładkach naszego magazynu 

„#GrajmyRazem” były osoby związane ze światem mediów. 

Świat osób niepełnosprawnych intelektualnie jest jednak  

w mediach mało obecny. Choć dotyczy ona 1% - 2% 

populacji światowej, w tym w Polsce. Dlaczego tak jest?

Z doświadczenia wiem, że to, co jest inne, często budzi niepokój. 

W dodatku, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne intelektualnie, 

niedostateczna o nich wiedza powoduje, że nie wiemy, jak się 

w stosunku do nich zachować, co zrobić, jak pomóc. Niewątpli-

wie też media w dzisiejszych czasach zapominają nieraz o swojej 

funkcji edukacyjnej i społecznej.

Podczas sesji okładkowej poznałaś zawodnika Olimpiad 

Specjalnych, Kubę. Jak zapamiętałaś to spotkanie?

Poznałam w swoim życiu wiele osób z niepełnosprawnością in-

telektualną. I to, co szczególnie mi zapada w pamięć – także w 

odniesieniu do Kuby – to niesamowita pogoda ducha. Być może 

to subiektywna ocena, ale odnoszę wrażenie, że zawsze patrzą 

na jasną stronę rzeczy, na przysłowiową szklankę do połowy peł-

ną, a nie pustą. Mimo że przecież w jakimś sensie nie wynika to 
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nosprawnością intelektualną będzie powszechną praktyką, po-

trzeba edukacji i świadomej polityki państwa. Zresztą można by 

zacząć od sektora publicznego. Osobiście nigdy nie spotkałam 

w urzędach publicznych osoby z niepełnosprawnością intelek-

tualną, a przecież jest wiele stanowisk, na których osoby takie 

mogłyby się doskonale sprawdzić.

Co daje sport w budowaniu relacji z osobami  

z niepełnosprawnością intelektualną?

Sport ma bardzo jednoczącą naturę. Bo nawet gdy rywalizujemy, 

to wspólnie. Na zdrowych zasadach. Gdy stoczymy walkę z prze-

ciwnikiem, to musimy docenić jego zalety. Sport pokazuje rów-

nież, że możemy się dogadywać na różnych płaszczyznach, mimo 

że jednocześnie sport jest czymś tak bardzo niewerbalnym. Nie 

musimy nawet kogoś znać, żeby z nim wspólnie pograć w piłkę.

Jakie sporty uprawiasz na co dzień?

Przede wszystkim tańczę. Zostało mi to po „Tańcu z gwiazda-

mi”. Wciąż chodzę na taniec towarzyski i na hip-hop kilka razy w 

tygodniu. Swego czasu uprawiałam też pole dance oraz ju jitsu.

Jakie miałaś wrażenia z ceremonii otwarcia tegorocznych 

Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych?

Oglądałam ją w Internecie i oczywiście była bardzo efektowna. 

Fajnie podkreślone też były – tak jak przy poprzednich igrzyskach 

– różnice kulturowe, które w tym wypadku łączą, a nie dzielą; 

dodają, nie ujmują. Ciekawe były motywy ludowe i arabskie. 

Oglądając to, po prostu trudno było się nie uśmiechać.

Jak ważna jest rola ludzi uznanych i znanych w promowaniu 

inkluzji?

To rola kluczowa, bo osoby znane mają tzw. zasięg. Popularność 

można pozytywnie wykorzystać do promowania bardzo konkret-

nych wartości i poszerzania świadomości. Ale osoby anonimowe 

też mają bardzo ważną rolę i zadania. Niewłaściwe jest podejście 

ludzi, którzy mówią „nie interesuje mnie polityka”. Bo polityka 

jest nie tylko bieżącym rządzeniem, ale troską o dobro wspólne, 

o społeczeństwo obywatelskie, o inkluzję… I to jest obowiąz-

kiem nas wszystkich. Nie tylko polityków.

Czego życzyłabyś Olimpiadom Specjalnym w Polsce?

Nagłośnienia. Większego zainteresowania ze strony mediów. Je-

steśmy w gmachu Telewizji Polskiej i myślę, że to jest szczegól-

nie idealna stacja do tego, żeby inkluzję osób z niepełnospraw-

nością intelektualną pokazywać i promować.

Różnorodność 
i inkluzja uczą 

empatii, zmuszają 
do wsłuchania się 

w potrzeby innego 
człowieka. Zmuszają 
także do wsłuchania 

się w nasze własne 
potrzeby, bo my 
sami też często 
jesteśmy różnie 

zaszufladkowani.

z ich doświadczeń. Bo ich życie często wypełnione jest różnymi 

zmaganiami, a niekiedy łzami. Tymczasem ja dostrzegam w nich 

nieustającą radość życia. Cieszą się tym, co mają i uwielbiają re-

alizować nowe wyzwania.

Jak należy pokazywać niepełnosprawność intelektualną  

w mediach?

Choć współczucie jest naturalne, to myślę, że nie należy mówić 

o osobach z niepełnosprawnością intelektualną tylko pod kątem 

współczucia. Uważam, że należy pokazywać, że ludzie z niepeł-

nosprawnością intelektualną są ważną częścią społeczeństwa  

i że potrafią bardzo wiele wnosić. Pamiętam kampanię społecz-

ną zrealizowaną za granicą, pokazującą osoby z zespołem Downa 

w czasie pracy na różnych stanowiskach: w biurze, w sklepie, na 

siłowni. Przekaz taki uzmysławia, że osoby z niepełnosprawno-

ścią intelektualną, jeśli tylko mają sposobność, żeby stanowisko 

pracy było dostosowane do ich możliwości, stają się wówczas 

aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Wracamy tu oczy-

wiście do kwestii inkluzji.

Jak ważny jest język, którym się posługujemy w odniesieniu 

do niepełnosprawności intelektualnej?

Poprawność językowa jest niezwykle istotna. Bo przede wszyst-

kim to nie my powinniśmy decydować o tym, jak kogoś określać, 

gdy się do niego zwracamy. To nie my znamy granice komfortu 

drugiego człowieka. Jeśli ruch Olimpiad Specjalnych przekonuje 

np. do stosowania określenia „niepełnosprawność intelektual-

na”, a nie „upośledzenie umysłowe”, to powinniśmy się do tego 

dostosować.

Od czego należałoby rozpocząć rewolucję inkluzji w Polsce?

Wciąż jest za mała w tym względzie świadomość. Wynika to – 

jak wspominałam – przede wszystkim z faktu, że brakuje osób 

z niepełnosprawnością intelektualną na różnych stanowiskach 

w życiu codziennym. I tutaj przykład musi iść z góry. Powinny 

być dalsze udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Powinno im się to 

opłacać jako pracodawcom, żeby taką osobę zatrudniać w swo-

im zespole. Ktoś może powiedzieć, że to sztuczne stwarzanie 

bodźców ekonomicznych, ale zanim zatrudnienie osób z niepeł-

NA ZDJĘCIACH  
z Macademian Girl 
jest Jakub Kazibet, 

zawodnik Olim-
piad Specjalnych 

Mazowieckie, wie-
lokrotny medalista 

w badmintonie, 
bowlingu i bocce. 
Kocha aktorstwo  

i jazdę na rowerze. 
W wolnej chwili 

trenuje capoeira.



Cała wasza rodzina jest związana z Olimpiadami 

Specjalnymi. Od czego to się wszystko zaczęło? 

Zdzisława Dzierzbicka: Jestem związana z Olimpiadami od 

ponad 30 lat. Z moim nieżyjącym już mężem budowaliśmy 

wspólnie z innymi rodzicami i działaczami tę organizację w Pol-

sce. Tak się złożyło, że nasza pierwsza córka, Ela, urodziła się  

w latach 60. z zespołem Downa. Oboje z mężem skończyliśmy 

Akademię Wychowania Fizycznego. A że nauczyciel wuefu jest 

przygotowany na wszystko – także na pracę w ośrodkach dla 

osób z niepełnosprawnością, na pływalniach i na boiskach – to 

oprócz pracy w podstawówce prowadziłam zajęcia sportowe  

w kole warszawskim stowarzyszenia działającego na rzecz osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. To z tamtych struktur wy-

wodzą się Olimpiady Specjalne Polska i tam w latach 80. po-

wstawała Ogólnopolska Rada Olimpiad Specjalnych, z której 

później wyodrębniło się Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne 

Polska. W połowie lat 80. przyjechali do Warszawy trenerzy 

ze Stanów Zjednoczonych i Kanady ze Special Olympics, żeby 

nam pomóc się zorganizować. W 1987 roku odbyły się pierw-
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Wciąż gdzieś nas gna
Zdzisława Dzierzbicka jest jedną z założycielek Olimpiad Specjalnych w Polsce. Jej starsza 

córka, Elżbieta, jest jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek, a młodsza –  
Małgorzata Strzałkowska, Dyrektorem ds. Sportu. „Z Olimpiadami związałyśmy całe życie”, 

mówią nam przedstawicielki dwóch pokoleń rodziny.
Rozmawiała Anna Konieczyńska

sze Igrzyska, które wtedy nazywały się Olimpiadą Specjalną. 

Ela startowała na nich w lekkiej atletyce: biegała i pchała kulą. 

Cztery lata później pływała.

Małgorzata Strzałkowska: Gdyby nie Ela, moja starsza o sześć 

lat siostra, pewnie nie zaangażowalibyśmy się w tę działalność. 

Gdy urodziła się w połowie lat 60., tata, też wuefista, skończył 

rehabilitację. Rodzice zawsze szukali dla Eli miejsca, chcieli dla 

niej dobrego życia, nie zamykali jej na świat.

Zdzisława: Sport był w naszym życiu obecny od zawsze. Ja upra-

wiałam lekkoatletykę, mąż był narciarzem, żeglarzem, dżudoką. 

Życie było codzienną walką. 
Nie mogłam mieć wątpliwości, 

nie mogłam się zatrzymać, 
musiałam działać.



Elę też chcieliśmy zarazić tą pasją. Na początku musiała nauczyć 

się pływać, bo każde wakacje spędzaliśmy żeglując po Mazu-

rach. To było nie lada wyzwanie.

Ela: Tata mnie uczył pływać na basenie. Najpierw z deską. Gdy 

mi ją zabrał i kazał dopłynąć do brzegu, byłam zła. Mówiłam: 

„Głupi tata”.

Zdzisława: (śmiech) Tak, złorzeczyła ojcu, ale w końcu się na-

uczyła. Potem przyszły kolejne dyscypliny: lekkoatletyka, kaja-

karstwo i bowling. Teraz jest jedną z najstarszych zawodniczek 

oddziału mazowieckiego w pływaniu. Wciąż zdobywa medale.

Małgorzata: Ela, lubisz zawody?

Ela: Pewnie. 

Małgosia: Ale musisz wstawać na trening bardzo wcześnie, aby 

o ósmej rano być na pływalni. Mogłabyś leżeć w łóżku.

Ela: Poleżę po basenie (śmiech).

Jak widziała pani przyszłość starszej córki, gdy była 

dzieckiem?

Zdzisława: Wiedziałam, że Ela nie przeskoczy pewnych ograni-

czeń. Czułam, że muszę zrobić wszystko, żeby była jak najbar-

dziej samodzielna. Najpierw, żeby mogła się swobodnie poru-

szać, potem – mówić, a w końcu – funkcjonować bez rodziców. 

Gdy się urodziła, usłyszałam, że powinnam ją oddać do domu 

opieki. „Ja wam pokażę!” –pomyślałam sobie. Wróciłam do 

domu, wzięłam relanium i poszłam spać. Gdy się obudziłam, 

stwierdziłam, że podejmę walkę. Przestałam płakać i nauczyłam 

się o naszej sytuacji mówić. Na początku mieszkaliśmy w Prusz-

kowie. Pracowałam na pełen etat w szkole po sąsiedzku. Na 

przerwie biegłam, żeby zrobić dziewczynkom obiad. Jeździłam 

też z Elą na zajęcia, które miały jej pomóc w nauce mówienia. 

Życie było codzienną walką. Nie mogłam mieć wątpliwości, nie 

mogłam się zatrzymać, musiałam działać. Nie było jeszcze wte-

dy integracyjnych przedszkoli i były trudności w zakwalifiko-

waniu Eli do przedszkola. Gdy znalazłam jedno, gdzie obiecali 

zająć się Elą, została tam do ósmego roku życia. Potem chodziła 

ze mną do szkoły masowej, gdzie pracowałam jako nauczyciel 

WF. Uczyła się czytać i pisać. Potem była  szkoła dla osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną w Warszawie. Gdy była już 

pełnoletnia, trafiła do zakładów pracy chronionej – pakowała 

cukierki albo robiła spinacze.

Ela: Nie wolno nam było jeść cukierków. Zawijaliśmy je w pa-

pierki i ważyliśmy.

Małgorzata: Ela zna litery, ale nie pisze i nie czyta, nie zna się 
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łam koleżanek do domu, czułam się naznaczona. To nade mną 

wisiało, mimo otwartości rodziców. W domu z rodzicami i Elą 

czułam się dobrze, ale w gronie kolegów i koleżanek ukrywa-

łam moją sytuację rodzinną. Zastanawiałam się, jak do Eli bę-

dzie podchodzić moja córka, Zosia. Czy te lęki i obawy będą 

podobne. Ale ona ciocię Elę od początku traktowała zupełnie 

normalnie. Jest przedstawicielką innego, bardziej inkluzywne-

go pokolenia. To z całą pewnością zasługa pracy wykonanej 

przez Olimpiady Specjalne w szerzeniu świadomości na temat 

osób z niepełnosprawnością.

Zdzisława: Świadomość społeczna bardzo się poprawiła. Kiedyś 

wszyscy się na Elę gapili, a ona miała na to idealną odpowiedź 

– pokazywała im język.

Jak teraz wygląda życie Eli?

Zdzisława: Mieszka pod opieką w założonym przez nas „Domu” 

Fundacji Pomocna Dłoń, który teraz działa jako Dom Pomocy 

Społecznej na ul. Odrębnej.

Ela: Wolę tam być niż w domu. Tam jest mój chłopak!

Małgorzata: Mama podpatrzyła model takich całodobowych do-

mów podczas wyjazdu do Skandynawii. Po powrocie rodzice za-

łożyli fundację z innymi rodzicami osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Postarali się o działkę, dofinansowanie z Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

i wybudowali taki ośrodek.

Zdzisława: Gosia była po studiach, Ela niewiele starsza. Rów-

nocześnie wyprowadziły się z domu. „Tata, Gosica się wyno-

si!” – zakrzyknęła Ela. I to ją zmotywowało by zamieszkała  

w ośrodku na ul. Odrębnej. To ją wzmocniło. Z osoby, która 

miała zawsze opuszczoną głowę, stała się pewna siebie. Dała 

jej to samodzielność.

A w tym czasie młodsza siostra zaczynała pracę w 

Olimpiadach Specjalnych?

Małgorzata: Po maturze miałam iść na medycynę – to było ma-

rzenie mojego taty. Ale się zbuntowałam. Tacie o tym, że wy-

brałam jednak rehabilitację ruchową na warszawskim AWF na-

pisałam w liście, bo on akurat płynął przez 6 miesięcy jachtem 

do Australii. Po studiach mama poradziła mi, żebym odbyła 

praktyki w Olimpiadach. I zostałam.

Zdzisława: Już jako nastolatka była u nas wolontariuszką! Za-

zwyczaj rodzeństwa osób z niepełnosprawnością wybierają 

wykształcenie, które związane jest z rodzinną sytuacją. Są 

psychologami, lekarzami, rehabilitantami – wchodzą w nasze 

środowisko.

Małgorzata: Bo to bardzo kuszące. Mamy poczucie, że zmienia-

my świat i że jest to bardzo ważne. Moja córka Zosia też jest 

wolontariuszką. Mąż mój też się angażuje w Olimpiady.

Skąd czerpiecie siłę?

Małgorzata: Gdy my opowiadamy te nasze wesołe historie o Eli 

i o Olimpiadach, ludzie się dziwią. Bo wydaje im się, że powin-

nyśmy być naznaczone smutkiem. A my wciąż się uśmiechamy!

Zdzisława: To proste. Zamiast płakać, trzeba się uśmiechać. 

Przykleić do twarzy uśmiech. To działa.

Małgorzata: Chyba mamy w sobie wrodzony optymizm. Nauczy-

łyśmy się, że nie można siedzieć w domu ze swoim problemem, 

trzeba wyjść do ludzi i szukać rozwiązań. W Olimpiadach mamie 

udało się rozpocząć działania Programu Rodzinnego, stworzyć 

wspólnotę rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Mama stała 

się dla nich autorytetem. Wychowała kolejne pokolenia rodzi-

ców, które teraz wspierają regionalne Oddziały  Olimpiad Spe-

cjalnych w całej Polsce.

Macie jeszcze jakąś pasję oprócz sportu?

Zdzisława i Małgorzata: Podróże.

Zdzisława: Gdy dziewczynki były małe, co weekend jeździliśmy 

nad Zalew Zegrzyński. Mąż miał tam swoją przystań, gdzie uczył 

żeglarstwa osoby niepełnosprawne ruchowo. A Ela uczyła się 

pływać kajakiem.

Małgorzata: Trudno znaleźć nasze wspólne zdjęcie, bo każda  

z nas ciągle jest w rozjazdach – ja na konferencji, mama na szko-

leniu, Ela na zawodach. Nawet jeśli jesteśmy na tych samych 

zawodach Olimpiad Specjalnych, to każda z nas robi coś innego 

i w innym miejscu. Ciągle gdzieś nas rwie.

A robicie coś czasem tylko dla siebie?

Zdzisława: To ciekawe zagadnienie, ale nie brakuje mi czasu 

dla siebie. I nie tęsknię za tym, żeby ktoś przyszedł do mnie na 

plotki (śmiech).

Małgorzata: Raczej mam mało czasu dla siebie, ale w ogóle  

o tym nie myślę. Gdy mówię komuś, że jeszcze dodatkowo pro-

wadzę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zajęcia na 

pływalni o ósmej rano w niedzielę, ludzie pukają się w czoło.  

A ja nie potrafię inaczej. Widzę sens tego, co robię. Olimpiady 

to całe nasze życie. Nie wyobrażamy sobie innego.

Zastanawiałam się, jak do Eli będzie 
podchodzić moja córka. Czy te lęki  

i obawy będą podobne. Ale ona ciocię 
Elę od początku traktowała zupełnie 

normalnie. Jest przedstawicielką 
innego, bardziej inkluzywnego 

pokolenia.

na zegarku, nie potrafi posługiwać się pieniędzmi. Ale mimo 

wszystko świetnie sobie potrafi radzić, chociaż nie jest całko-

wicie samodzielna.

Zdzisława: Nie potrafi wiązać sznurówek, więc ma buty na rze-

py. Na wszystko jest rozwiązanie. To sukces, że używa telefonu 

i tabletu.

Małgosiu, a jaką relację miała pani z siostrą?

Małgorzata: Nie zawsze byłam otwarta. Jako dziecko wstydzi-

łam się Eli. W autobusie siadałam daleko od niej, nie zaprasza-
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OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA
•  ogólnopolska organizacja pożytku publicznego

•  światowy ruch sportowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

•  organizowanie treningów i zawodów sportowych 

•  wspieranie rozwoju sportowców z niepełnosprawnością intelektualną

•  wkład w tworzenie społeczeństwa przyjaznego  
osobom niepełnosprawnym

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Olimpiad Specjalnych?

•  wpisz numer KRS 0000190280 w pozycji „Wniosek o przekazanie 1% podatku  
należnego na rzecz OPP” formularza rozliczeniowego PIT;

•  wpisz nazwę „Olimpiady Specjalne Polska” w  pozycji „Informacje uzupełniające”  
w rubryce „Cel szczegółowy 1%”.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań!
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