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04 wstępniak #GrajmyRazem

Drodzy przyjaciele Olimpiad  
Specjalnych Polska,

24 lutego br. świat się zatrzymał... ale tylko na chwilę, by szyb-

ko działać, pomagać i aby nikt nie był sam. Rzuciliśmy wszystko. 

Pandemia nadal wydawała się nam straszna, ale to, co się działo 

tuż za naszą granicą – jeszcze straszniejsze. Cały czas mieliśmy 

w  głowie, że to się zaraz skończy, bo przecież życie jest takie 

cenne, a wojna była już tak dawno i nikt nie chce powtórki. Nie-

stety wojna ciągle trwa. A my ciągle pomagamy. Olimpiady Spe-

cjalne Polska od pierwszych dni wojny organizują granty, daro-

wizny i pomagają. Nasi zawodnicy pierwszy raz pełnią teraz rolę 

tych, którzy niosą pomoc i wsparcie. Cenna nauka. Ale chcemy, 

by wojna się skończyła. By każdy poczuł się bezpieczny. Za nami 

realizacja wielu grantów pomocowych, współpraca z  Procter 

and Gamble, Levann, Oshee, Mattel Polska – dziękujemy, że 

RAZEM mogliśmy zrobić tak wiele. Wojna i  pandemia nie po-

wstrzymały nas i dalej trenujemy, organizujemy zawody i obozy. 

Za nami cykl zawodów XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olim-

piad Specjalnych 2022. Wróciliśmy do pięciu regionów, w któ-

rych do tej pory organizowaliśmy igrzyska. Zaczęliśmy w  Ryb-

niku pływaniem i bocce. Potem spotkaliśmy się w Bydgoszczy 

z  tenisistami, gimnastykami i  wrotkarzami. Odwiedziliśmy Po-

znań z judokami i kolarzami. W Warszawie kibicowaliśmy piłka-

rzom i siatkarzom zunifikowanym oraz podziwialiśmy Młodych 

Sportowców. A na koniec królowały lekka atletyka, koszykówka 

i badminton w Kielcach i Suchedniowie. Podczas wszystkich za-

wodów tegorocznych igrzysk ponad 1 tys. zawodników walczy-

ło o kwalifikacje do Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych 

na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Berlin 2023. 

Ważne dla nas było i jest, że są z nami nasi partnerzy oraz spon-

sorzy. Dziękujemy bardzo za ich wsparcie. Jesteśmy wdzięczni 

za ich otwartość na zmiany, nowe pomysły oraz innowacje. Cie-

szę się, że możemy na sobie polegać, a #GrajmyRazem to dziś 

symbol ogromnej siły, nowej energii i wspaniałych relacji.

Przed nami jesień – to dla Olimpiad Specjalnych Polska czas pla-

nowania kolejnego roku i budowania strategii działań. Chociaż 

mijający rok nie jest łatwy, nie poddajemy się. Nasz harmono-

gram na jesień i na 2023 rok wypełniają zawody ogólnopolskie, 

makroregionalne, regionalne i lokalne. W trakcie tysięcy godzin 

treningowych będziemy przygotowywać się do Światowych 

Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Berlin 2023. Zorganizuje-

my kilkanaście obozów. Pracujemy też nad kolejną odsłoną kam-

panii #GrajmyRazem. Rok 2023 będzie pełen niespodzianek.

Pamiętajmy, że za każdym z tych planów stoją niezwykli ludzie. 

Z ogromną uwagą obserwuję, jak trenerzy, opiekunowie i  inni 

członkowie naszego zespołu dzielą się swoją energią i motywu-

ją nawzajem do codziennej pracy. Nie czekają na to, co przynie-

sie los, ale tworzą własną, piękną rzeczywistość. Dlatego #Graj-

myRazem ma moc!

Pozdrawiam,

Joanna Styczeń-Lasocka



Od razu przeszliśmy na „ty”. No tak, Olimpiady Specjalne to 

amerykański wynalazek. 

Amerykański–nieamerykański, słyszałem różne opinie. W latach  

60. były w demoludach robione spartakiady dla – jak to wówczas 

się mówiło – „dzieci specjalnej troski”. Nie były zarejestrowane pod 

banderą special olympics. Na Wschodzie jest taki żart: „Pierwsi byli 

Egipcjanie, a przed nimi Rosjanie”. Zresztą amerykańskość naszej 

organizacji niektórych czasami uwiera. 

Czyli będzie dziś o polityce?

Ostatnio rozstrzygając przed jednymi zawodami spór o nazew-

nictwo, chociażby Macedonii Północnej, musieliśmy sięgnąć do 

wytycznych ONZ i Komitetu Olimpijskiego, żeby nikogo nie urazić. 

Przed każdym oficjalnym spotkaniem dokładnie sprawdzam, komu 

podziękować, o kim nie mogę zapomnieć, kogo i w jakiej kolejności 

wymienić. To bywa filmowane, muszę podwójnie uważać. Lepiej 

podziękować komuś, kto na to nie do końca zasłużył, niż zapomnieć 

o jakimś gubernatorze czy lokalnym pro-

minencie, który może poczuć się urażony 

i potem wykreślić nas z Excela z budże-

tem na kolejny rok. Raczej pogadamy 

więc nie tyle o polityce, co o dyplomacji. 

To wydaje się trudnym zadaniem. 

Odnajdujesz się w tym? 

To trochę wpisane w  moją rolę, by 

uwzględniać różnice kulturowe, zaszłości 

historyczne i specyfikę wielu grup, które 

gromadzimy pod jednym dachem. Przykład: mamy szkolenie z fun-

drisingu w Kazachstanie. Jest zespół ludzi ze wschodnich krajów. 

Razem z kolegą, Niemcem, przychodzimy w dżinsowych koszulach, 

przecież sami swoi. Tymczasem kolega z Turkmenistanu po spotka-

niu zapytał mnie: „A czemu wy nie założyliście marynarek i krawa-

tów? Przecież to oficjalne spotkanie międzynarodowe”. Mogłem 

się oburzyć i mówić: „Stary no co ty, przecież jesteśmy w swoim 

gronie”, ale uszanowałem to i staram się pilnować tej zasady. Dla-

tego zawsze pytam o dress code. 

Aha, czyli to Turkmenistanowi ta amerykańskość nie w smak? 

Mój region to 14 krajów, z czego dziewięć rosyjskojęzycznych. Nie 

będę wskazywał nikogo palcem, ale jak się zapewne domyślasz, nie 

wszyscy są fanami Ameryki. Na niektórych aureola amerykańskości 

nie działa tak jak na Polaków. Historia o tym, że ten wielki między-

narodowy ruch zapoczątkowała akurat siostra Kennedy'ego, nie 

zawsze jest pierwszą informacją na spotkaniu z jakimś lokalnym 

Zawsze miałem flow z ruskimi

– Żeby jedna osoba z niepełnosprawnością intelektualną 
miała lepsze życie, bywa, że muszę na śniadaniu z jakimś 
ministrem wypić niekoniecznie herbatkę – opowiada 
Krzysztof Krukowski, odpowiedzialny za rejon Europy 
Wschodniej i Eurazji w Olimpiadach Specjalnych.
(wywiad został przeprowadzony w listopadzie 2021 r.).
Tekst: Marcin Kasprzak Zdjęcia: prywatywne archiwum Krzysztofa Krukowskiego.

we, żeby walczyć jak nazwa wskazuje między narodami. Podnosi to 

prestiż imprezy, zawodnika i medalu. Dlaczego żużlowe zmagania 

Torunia z Bydgoszczą czy derby Realu z Barceloną zawsze budzą 

większe emocje? To dokładnie ten sam mechanizm. To motywuje. 

Motywacja motywacją, to jest jednak pewna małostkowość. 

Ale zyskuje zawodnik z Uzbekistanu, który poleci do Kazania, nie 

sądzisz? To jest dla mnie głównym wyznacznikiem wszelkich działań 

– czy życie choć jednej osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

ulegnie poprawie. Czy będzie miała przygodę życia. Cel uświęca 

środki, więc czasem muszę – to oczywiście sytuacja hipotetyczna 

– powiedzieć Azerom: „Będzie Armenia”, żeby ich zmobilizować. 

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że Olimpiady Specjalne w niektó-

rych krajach bywają traktowane jako biuro podróży dla notabli. 

Niesprawiedliwe jest przypisywanie takiego podejścia wyłącznie 

krajom z regionu Eurazji czy Europy Wschodniej, bo to okropne 

generalizowanie. Zawsze dany kraj dostaje ustaloną pulę miejsc – 

dla zawodników, trenerów i osobną pozycję „dodatkowy opiekun”. 

Zdarza się, że takie miejsce jest rozdysponowane według mało 

przejrzystego klucza i nie chodzi o agenturę, choć tego nie mogę 

wykluczyć, ale o jakiegoś mniej lub bardziej spokrewnionego czy 

umocowanego prominenta. Mam tego zabronić albo zlikwidować 

taki oddział? Przecież ucierpią na tym właśnie zawodnicy, więc już 

wolę tego notabla, za którego przelot i tak zapłaci lokalny rząd, niż 

pozbawić tysiące osób z niepełnosprawnością możliwości uczest-

nictwa w Olimpiadach Specjalnych. 

Szczególnie do Ameryki zawsze wszyscy chętnie się przele-

cą?

Tak, 90% wielkich imprez to były rzeczywiście Stany, ale to się zmie-

nia. Mieliśmy Austrię, potem Abu Dhabi, Szwecję, teraz Kazań, Ber-

lin, potem Włochy i Szwajcaria. Przenosimy ciężar na Europę, co 

mnie cieszy. Szczególnie ten Kazań, bo to mój region. Zresztą jest 

tam wybitny zespół specjalistów, którzy 24 godziny na dobę robią 

wszelakie profesjonalne imprezy sportowe na najwyższym pozio-

mie. Zarówno my, jak i Waszyngton jesteśmy zachwyceni obsługą, 

komunikacją, sprawnością działań. Zresztą obecnie Rosja wydaje 

się być jedynym krajem w regionie, który udźwignie taką imprezę. 

Azerowie się obrażą za tę wypowiedź – robili Formułę 1, 

Europejskie Igrzyska, Eurowizję…

Dostawali od nas propozycje i odmawiali z różnych względów. 

W Turkmenistanie na potrzeby „igrzysk Azji Centralnej sportów pod 

dachem”– wybudowano okazały stadion na 40 tys. miejsc, tylko na 

ceremonię otwarcia, i halę do treningów, bodajże podnoszenia cięża-

rów, na kilka tysięcy osób. Pytam organizatorów: „A po co taki obiekt, 

przecież szans na imprezy tego kalibru jest niewiele”. Odpowiedź 

brzmiała: „Bo Azerbejdżan też taką ma". To współzawodnictwo ich 

zarządem czy ministerstwem. Czasem, choć coraz rzadziej, spoty-

kam się jeszcze z podejściem „nie będą nam mówić”. Słucham też 

o tym, że basen czy sala gimnastyczna w danej gminie czy obwodzie 

są największe na świecie, a już na pewno większe niż w Ameryce.  

To poczucie dumy, czasem też pewne podreperowanie swojego 

ego. Choć akurat – by być sprawiedliwym – niektóre obiekty spor-

towe na rosyjskiej, uzbeckiej czy kirgiskiej prowincji potrafiłyby 

onieśmielić niejednego Polaka, a nawet Amerykanina, Szwajcara 

czy kogoś ze Skandynawii. 

Ego to jedno, konkurencja regionalna o uznanie w centrali to 

drugie?

Waśnie między regionami i państwami są te same w każdej z trzech 

światowych instytucji olimpijskich, z tym że u nas nie było jeszcze 

żadnego bojkotu. Natomiast zdarzał się – chociażby w takim trójką-

cie kaukaskim. Bywają animozje, także osobiste między członkami 

delegacji. Musimy być szczególnie wyczuleni i dmuchać na zimne 

– od ustalania kolejności reprezentacji w paradach, sadzania no-

tabli na trybunach, do rozdzielania pokojów  w hotelach podczas 

imprez, by uczestnicy nie mieli za dużo okazji do spotkań. Na po-

ziomie działaczy ludzie potrafią często ze sobą rozmawiać, a nawet 

pić wódkę, ale potem wracają do swoich krajów i tamtejsze rządy 

mogą już inaczej odbierać taką komitywę. Ma to natomiast swoje 

plusy. Przychodzi mi do głowy słowo „szantaż”, ale nie oddaje istoty 

sprawy (śmiech).

Dajesz. 

W styczniu mamy igrzyska testowe w Kazaniu. Rosjanom zależy, 

żeby to były zawody międzynarodowe. Zresztą to ciekawy wątek, 

że na wschodzie bardzo czasami ważne jest, żeby impreza czy jakie-

kolwiek wydarzenie mogło mieć status międzynarodowego. Doty-

czy to nawet mniejszych webinarów – często dostaję zapytanie, czy 

mógłby dołączyć się ktoś z Waszyngtonu czy Europy, bo to od razu 

podnosi prestiż wydarzenia. Do Kazania mało kto chce przyjechać, 

bo programy krajowe zdążyły pokasować budżety, skoro impreza 

odwołana. Kasa – to raz, sytuacja covidowa – to dwa. Zgłosiły się 

jakieś pojedyncze reprezentacje – Izrael wyśle grupę zawodników, 

zapisał się też Kazachstan i Kirgistan, bo to niedaleko. Dzień przed 

zamknięciem zgłoszeń dostaję telefon z Uzbekistanu: „Dostaliśmy 

prikaz z ministerstwa, że jak Kirgizi jadą, to my też. Da radę nas do-

pisać?”. 

No i gdzie tu szantaż?

Czasem można takim argumentem zagrać, gdy chcemy coś uzyskać 

i wcale nie jest to jednoznacznie złe czy małostkowe. Jako człowiek, 

który skończył AWF i ma zakorzenioną i pielęgnowaną w sobie od 

lat ideę olimpijską, rozumiem to podejście. Właśnie na takiej kon-

kurencji opiera się rywalizacja, po to mamy imprezy międzynarodo-
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zamiast „inwalid”, zresztą „inwa-

lid” zawsze było utożsamiane 

jednoznacznie z osobą, która 

dostaje gratyfikację finansową. 

Mamy jeszcze wprawdzie „upo-

śledzonego umysłowo”, co 

u nas w Polsce już jest archa-

izmem, ale tam też to się zmie-

nia. I to zmienia się na prowincji, 

nie tylko w Moskwie. Zresztą zawsze wyznaję zasadę, że jak chce 

się poznać jakiś kraj, to od razu można ominąć jego stolicę. Miałem 

przywilej przejechania całej Rosji wzdłuż i wszerz. Otworzyły mi się 

oczy dopiero, gdy pospotykałem się i porozmawiałem z rodzicami 

osób z niepełnosprawnością w małych miasteczkach na Syberii. 

W Irkucku matka dziecka z niepełnosprawnością była tak zdetermi-

nowana, że z grupą innych rodziców dobiła się do fundacji norwe-

skiej i szwajcarskiej, które zaadaptowały im dom. Powstał świetnie 

prosperujący ośrodek, a ta matka jest dziś w radzie miasta – do sta-

nowiska doszła też przez aktywność w Olimpiadach Specjalnych. 

Piękna historia.

Ale często decyduje jednak ten minister, z którym musiałeś 

pić wódkę. 

kiedyś wykończy – zrobić coś, bo 

sąsiad ma. No i jest ta licytacja – 

kto rozwinie dłuższy czerwony 

dywan, kto dowiezie wywrotkę 

kawioru więcej… 

Zawodnicy przyjeżdżają na 

imprezę najeść się kawioru? 

Chyba nie!

Oczywiście, że nie! Dlatego za-

wsze, przydzielając imprezę da-

nemu organizatorowi, uwzględ-

niamy korzyści nie tylko dla zawodników, ale dla rozwoju Olimpiad 

Specjalnych na danym rynku. Na przykład – Rosja to ogromny kraj, 

ale nie we wszystkich regionach działają nasze programy. Liczymy, 

że dzięki Kazaniowi dotrzemy do Czeczeni, by mieszkające tam oso-

by z niepełnosprawnością mogły włączyć się w nasz ruch. Inkluzyw-

ność za wszelką cenę, różnymi metodami. Może czasem muszę pić 

wódkę do śniadania z ministrem jakiegoś kraju, ale potem wiem, 

że sypnie groszem, da zielone światło i zadzwoni do kogo trzeba. 

A przynajmniej nie będzie rzucał kłód pod nogi. Cel jest jeden – pro-

mocja idei Olimpiad Specjalnych w regionie, za który odpowiadam, 

i polepszanie życia osób z niepełnosprawnością. 

Udaje się?

Rosjanie właśnie zaczynają mówić : „Czieławiek z niedostatkami”, 

Poleciałem do Gruzji na zawody 
lekkoatletyczne. Miałem okazję

zobaczyć, gdzie i jak żyją i trenują 
zawodnicy. Do dziś czuję zapach
tych sal z materacami ułożonymi  
w piramidkę, widzę to jedzenie,

którym byli karmieni.

Zdjęcia z prywatnego archiwum Krzysztofa Krukowskiego.

Największym wyzwaniem jest uzmysłowienie mu, że jesteśmy 

wielkim ruchem. Paraolimpijczycy są jakoś tam znani – bo zaraz po 

igrzyskach olimpijskich, bo transmisja w telewizji, bo złote medale. 

Absolutnie nie chcę umniejszać ich osiągnięć, ale jednak jak się po-

patrzy w statystyki, to większość czempionów paraolimpijskich to 

profesjonalni sportowcy po wypadkach, którzy musieli zaadapto-

wać się do nowych realiów życiowych. U nas ludzie zaczynają od 

zera, nie mając kariery sportowej za sobą. W wielu krajach wszyscy 

jesteśmy wrzucani do jednego worka. W Azerbejdżanie, gdy kasę 

dzieli ministerstwo pomocy społecznej, możemy usłyszeć: „Toć dali-

śmy już kasę na niepełnosprawnych, to dogadajcie się z tymi od pa-

raolimpiady między sobą”. Otóż nie. Weźmy Vancouver – w impre-

zie wzięło udział około 500 paraolimpijczyków, u nas na igrzyskach 

bywa i 2 tys. zawodników. Nie jesteśmy przystawką, ale jesteśmy 

porządnym daniem głównym. 

Jak to się właściwie stało, że zarządzasz tym daniem głów-

nym w całym regionie wschodnim?

Jestem rocznik 61. Moja wychowawczyni uczyła rosyjskiego, jakoś 

szybko go przyswoiłem. Chciałem, nie chciałem, to sam wchodził 

mi do głowy. Nie mam, jak często bywa wśród działaczy, nikogo 

w rodzinie z niepełnosprawnością. Po prostu poszedłem jako wo-

lontariusz na AWF-ie na jedną imprezę, z niej na kolejną i tak dalej. 

Uczyłem się metodyki specjalnej, chodziłem na praktyki, ten świat 

nie był mi obcy. Idea wspierania zawodników w sportowych wyczy-

nach zachwyciła mnie od początku. Zresztą już po latach zawsze 

wspominam, że na pierwszym moim treningu chłopak skoczył w dal 

27 cm. Mało. Przyjechałem rok później, skoczył już 60 cm. Nadal 

mało? Nieważne – pokaż mi sportowca, co rok do roku podwaja 

wynik! 

Czyli metodyka specjalna i język rosyjski?

No i zacząłem jeździć na imprezy, rozkręcać program najpierw 

w Olsztynie. Potem im częściej mnie zabierali na imprezy ponad-

krajowe, tym szybciej okazywało się, że potrafię się dogadać i mam 

„flow z ruskimi” – sorry za słowo „ruski”, ale dużo pracuję po rosyj-

sku. Pod koniec lat 90. ponoć zapadła decyzja, że trochę „ponad 

podziałami” regionem Europy Wschodniej i Eurazji ma zarządzać 

Polak. Okazałem się idealnym kandydatem. Mieszkałem w Olszty-

nie, bywałem w Warszawie, dużo podróżowałem. Nie lubię żartów 

o teściowej, bo akurat moi teściowie zawsze mnie przenocowa-

li, nakarmili, a przy tym wspierali i ułatwiali mi i mojej żonie życie 

w tym okresie. 

Od czego zacząłeś swoje panowanie? 

Poleciałem do Gruzji na zawody lekkoatletyczne. Miałem okazję 

zobaczyć, gdzie i jak żyją i trenują zawodnicy. Do dziś czuję zapach 

tych sal z materacami ułożonymi w piramidkę, widzę to jedzenie, 

którym byli karmieni. Poleciałem na Syberię. Pytam: „Ile macie osób 

z niepełnosprawnością intelektualną”, a lokalne władze mówią mi 

– nie wiemy! Wiemy, ile bierze rentę inwalidzką, ile jest w szkole 

specjalnej, ale nie wiemy, ile jest ukrywanych po rodzinach. Tłuma-

czyłem więc, że to nie jest tak, że my sobie wzięliśmy na warsztat ja-

kąś niszową grupę społeczną i robimy im olimpiady specjalne, żeby 

było fajnie. To była wówczas najbardziej zaniedbana grupa osób 

o bardzo dużych potrzebach. Musieliśmy ją zdefiniować, odnaleźć, 

zaoferować kompletną pomoc, pobudować struktury. W wielu kra-

jach wszystko wybudować od zera. 

Co jeszcze zostało do zrobienia?

Dość słabo rozwija się program „zdrowi sportowcy” – czyli wiele 

aktywności towarzyszących, sprzyjających ogólnemu rozwojowi 

i kontroli zdrowia zawodników. Jednym z naszych głównych celów 

globalnych jest wdrażanie i angażowanie osób z niepełnosprawno-

ścią w różnych obszarach działania Olimpiad Specjalnych – w zarzą-

dach, jako trenerów czy spikerów. Chcemy, by bardziej włączali się 

do prac całej organizacji. To na razie w rejonie Europy Wschodniej 

słabo wychodzi, zresztą jeśli mowa o inkluzywności, dotyczy ona też 

kobiet, które często grają drugie skrzypce. W Uzbekistanie jedna 

z dość wysoko umocowanych pań wzięła rakietę, zagrała z naszym 

zawodnikiem mecz,  czym wzbudziła u mnie euforię. 

To chyba fajnie?

Tak, ale szybko mnie uspokojono: nie będzie premierem, kobiety są 

dopuszczane do pewnego poziomu, ale rządzi jednak facet. I trochę 

to odsyłanie do drugiego rzędu jeszcze potrwa, również osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną. Uczą się już w tych samych szko-

łach z osobami w normie intelektualnej i jest to oczywiście superja-

skółka czyniąca wiosnę. Ale dopiero wtedy, gdy zaczną dostawać 

bardziej znaczące funkcje na otwartym rynku pracy, będzie można 

mówić o prawdziwej zmianie. Wierzę, że nastąpi to wcześniej czy 

później. W Szwajcarii, Polsce, Kirgistanie, Armenii i w wiosce na 

mroźnej Syberii kiedyś też. 

PS Maj 2022 r. 

Wywiadu udzielałem już jakiś czas temu.

24 lutego wiele się zmieniło… coś, czego się nie spodziewałem. Tak 

blisko Polski rozpoczęła się woja w Ukrainie. W różny sposób dwa 

kraje , w których mamy Programy Olimpiad Specjalnych, zaangażo-

wały się w ten konflikt – Rosja i Białoruś …

Jest coś chyba nieuniknionego i zarazem strasznego, że polityka 

wpływa praktycznie na wszystkie aspekty naszego życia.

Myślę , że tracą na tym takie organizacje jak nasza, sport profesjo-

nalny, organizacje charytatywne , a także bardzo osobiste relacje.

Wojna zmienia wszystko, gdy giną ludzie, inne wartości odchodzą 

na dalszy plan…
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Nasi zawodnicy  
nie kłamią

Eva Gazova latami pracowała w Słowackim Komitecie Olimpijskim, skąd 
przeszła do Olimpiad Specjalnych. – Nie widzę żadnej różnicy między tymi 

imprezami, poza tym, że w Olimpiadach Specjalnych jest więcej emocji – mówi. 
Tekst: Marcin Kasprzak

28 lat historii? Dobrze mówię?

Słowacja to taki nietypowy kraj, gdzie niby historię mamy dłu-

gą, ale po podziale Czechosłowacji większa jej część przypadła 

w udziale jednak naszym sąsiadom. Po podziale startowaliśmy 

od zera jako kraj – z własną nową flagą, hymnem, stolicą, od zera 

startowaliśmy też jako Olimpiady Specjalne już w 1993 r., po-

czątkowo będąc jednak w bardzo ścisłej komitywie z Czechami. 

Nasze oficjalne biuro „Olimpiady Specjalne Słowacja” dotowane 

już przez ministerstwo, wystartowało pełną parą w 2017 r. W po-

równaniu z wami jesteśmy więc młodziutcy i mniej doświadczeni, 

ale też pełni wigoru i dobrej energii. 

I dość – przepraszam, ale nie mam pomysłu na lepsze sło-

wo – „sfeminizowani”. 

(śmiech) To prawda, to nas na pewno wyróżnia, że nasz team to 

pięć kobiet. Co więcej – wszystkie ze sportową historią. Mamy 

dyrektor finansową, która latami trenowała karate, od marke-

tingu – siatkarkę, ja pływałam. Od 

relacji międzynarodowych mamy 

atletkę, szefowa działu sportowe-

go to zapalona kajakarka, zresztą 

walczyła o medal na igrzyskach 

olimpijskich, więc tego ducha 

sportu z wielkich imprez zna też 

z perspektywy zawodniczki. 

Skąd się wzięłaś w świecie 

Olimpiad Specjalnych?

Mam uprawnienia trenera sportowego osób z niepełnosprawno-

ściami. W latach 90. spędziłam długi czas w Stanach Zjednoczo-

nych na czymś w stylu „work and travel” i tam miałam pierwszy 

raz styczność z osobami z niepełnosprawnością, akurat fizyczną. 

Byłam wolontariuszką na tamtejszych imprezach, co bez wątpie-

nia sprawiło, że gdy w Słowacji wystartowały oficjalnie Olimpia-

dy Specjalne, nie miałam oporu, by wziąć je pod swoje skrzydła. 

Przeszłaś do nich z Komitetu Olimpijskiego. Przejście było 

płynne czy to zupełnie inna bajka? 

Nie widzę żadnej różnicy. Tu i tu trzeba odpalić Excela, organizo-

wać treningi, zamówić zawodnikom loty, znaleźć hotele, nakar-

mić. Zaprosić, usadzić i zatroszczyć się o VIP-ów – raz lokalnych, 

raz tych najwyższej rangi, zrobić zdjęcia, rozdać medale, a potem 

najważniejsze – rozliczyć projekt – raz tańszy, raz droższy – i od 

nowa. Największa różnica jest natomiast w emocjach, które to-

warzyszą danemu wydarzeniu. Chodzi o pewną szczerość – nasi 

zawodnicy nie umieją kłamać, ich emocje są takie szczere, a to 

buduje. W Olimpiadach Specjalnych widzę większą wdzięcz-

ność – kiedyś naszemu zawodnikowi przed imprezą wysłaliśmy 

dwa komplety ubrań, żeby wybrał lepszy rozmiar. Jego rodzice 

chcieli nam je po imprezie odesłać, choć oczywiście nikt tego nie 

oczekiwał. Nie ma podejścia: „Mnie się należy, bo mam dziecko 

z niepełnosprawnością”. 

Największa bolączka? 

Czasem niektóre rzeczy zajmują więcej czasu, a to spora trud-

ność – łatwiej znaleźć dobrego trenera dla osób w normie inte-

lektualnej, bo jest ich na rynku po prostu więcej, kwestia dostęp-

ności i ceny. Osób z kompetencjami do szkolenia zawodników 

z niepełnosprawnościami jest w Słowacji mniej, trzeba niekiedy 

się naszukać, ponegocjować albo kogoś przeszkolić. To zajmuje 

czas.

Nie każdy może rozumieć tę ideę. 

No tak, i to nasze zadanie, by ją wypromować i pokazać, że 

Olimpiady Specjalne są ruchem, który tylko pozornie zajmuje 

się organizacją treningów i zawodów sportowych dla osób z nie-

Zdjęcia z archiwum Special Olympics Slovakia. 
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pełnosprawnością intelektualną. Rzeczywistym celem jest włą-

czenie naszych zawodników do społeczeństwa w możliwie jak 

najszerszym zakresie. Stwarzamy, oczywiście przez sport, okazję 

do przebywania w grupie, rywalizacji, oswajania porażek. Celem 

jest jednak to, by osoby te miały w przyszłości możliwość nor-

malnego funkcjonowania w społeczeństwie – znalezienia pracy, 

założenia rodziny, posiadania przyjaciół, usamodzielnienia się. 

A to wymaga nie tylko czasu, ale i pieniędzy. 

Moja najważniejsza zasada: nie jesteśmy organizacją dobroczyn-

ną. Chcemy być równorzędnym partnerem. Nie chcę zniżki, „bo 

to dla dzieci z niepełnosprawnością”, nigdy nie stosuję szantażu 

emocjonalnego. Na tym właśnie polega inkluzja, że nie skamle-

my o pieniądze. Chociażby w kontakcie ze sponsorami – dajemy 

im realne korzyści w zamian za środki finansowe czy chociażby 

obsługę samochodową. Nie możemy przyzwyczajać naszych 

podopiecznych, że należy im się coś więcej. Naszym produktem 

są unikalne emocje, szczera radość, sportowa rywalizacja i idea 

równości. Jeśli partner podziela nasze wartości – super, na pew-

no się dogadamy.  

Dogadujecie się?

Mamy wielu partnerów, których udało nam się pozyskać, oczy-

wiście głównym jest ministerstwo zdrowia. Ale też mamy UPS, 

Metlife, Kia wspiera nas nie tylko finansowo, ale też daje samo-

chody. Co my dajemy oprócz emocji? Zależy mi, żeby na nasze 

imprezy przychodzili pracownicy naszych partnerów. Nie muszą 

być od razu wolontariuszami, ale jeśli tak, to super, żeby zoba-

czyli, jak to wygląda, że imprezy są organizowane na wysokim 

poziomie. Żeby trzymali kciuki za zawodników, zobaczyli, jak cie-

szą się po zwycięstwie lub płaczą po przegranej. 

W czym Słowacja jest najmocniejsza? 

Mamy swoje zawody narodowe, ostatnio w sześciu dyscyplinach 

wzięło udział ponad 200 zawodników. Jak na naszą małą Słowa-

cję to bardzo dużo. Mamy już ponad 122 kluby w całym kraju,  

22 dyscypliny sportu. Rośniemy, stajemy się coraz bardziej po-

pularni. Naszym flagowcem, który chcemy promować w Sło-

wacji jest sprint triathlon – składa się z 750 metrów pływania,  

20 km jazdy rowerem i 5 km biegania. W maju zorganizowali-

śmy pierwszy w historii tego typu konkurs Europejskich Olim-

piad Specjalnych w Samorin na południowym zachodzie kraju. 

Jesteśmy częścią międzynarodowej imprezy, która odbywa się 

jednocześnie w wielu miejscach – w tym roku w europejskiej 

imprezie Olimpiad Specjalnych wystartowało 13 sportowców 

z sześciu krajów. A potem już ceremonia medalowa lokalna, 

„dla naszych”. Stawiamy też na międzynarodowe zawody gim-

nastyki artystycznej – pierwsze robiliśmy w 2019 r., mieliśmy 

RADOŚĆ W RUCH
BO RUCH ROZWIJA NAJLEPIEJ – NIE TYLKO
MOTORYKĘ, ALE TEŻ MOWĘ, EMOCJE, 
NAUKĘ PISANIA, ORIENTACJĘ… 

WSPIERAMY GO – NATURALNIE! 

WWW.GOODWOODPOLAND.PL

podopinane kluczowe kwestie na kolejny rok, ale świat ogarnę-

ła pandemia i musieliśmy skierować naszą energię na działania 

pomocowe. 

Gdy nastała pandemia, OS Słowacja istniały  

ledwie 4 lata. 

Potrzebowaliśmy miesiąca na otrząśnięcie się po pandemicznym 

szoku. Wymyśliliśmy program „Zrób swoje specjalne ćwiczenia 

w domu” – wysłaliśmy pod drzwi naszych zawodników ponad 

300 gotowych pakietów z urządzeniami i akcesoriami do ćwi-

czeń. Dostali od nas najpierw listę, co mogą wybrać, bo każdy 

jest inny i każdy ma swoje potrzeby. Ledwo wyszliśmy z pande-

mii, gdy nagle wybuchła wojna. Mamy mnóstwo uchodźców, 

oczywiście nie aż tyle, co Polska, ale też mnóstwo. Zrobiliśmy dla 

nich specjalny klub sportowy „Special Stars” – wszyscy uchodźcy 

z automatu stali się jego członkami i mogli zacząć treningi. Wy-

bór zajęć od początku był całkiem spory – basen, szkoły tańca, 

ogólnorozwojówka. Włączamy ich niemalże we wszystkie nasze 

aktywności, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Język przecież 

nie ma znaczenia, gdy wszyscy mówią w języku sportu. To po-

dwójna inkluzja. 

Żal Wam Kazania? 

W porozumieniu m.in. z Olimpiadami Specjalnymi Polska od razu 

podjęliśmy decyzję, że nie ma mowy o żadnym Kazaniu. Nawet 

jeśli gdzieś na wyższych szczeblach zostałaby podjęta decyzja, 

że Rosjanie jakby nigdy nic mogą organizować te igrzyska, my 

na pewno na nich się nie pojawimy. Dla mnie to jedyna decyzja, 

jaką można było podjąć. Nie wyobrażam sobie, by na trybunach 

oklaskiwali naszych zawodników ci sami notable, którzy popie-

rają najazd na niezależny kraj. 

Jakie są główne zadania i marzenia na przyszłość? 

Podtrzymać tradycję, umacniać naszą organizację, sprawiać 

by działo się więcej, by było więcej zawodników. Organizować 

zawody triathlonowe jako nasz znak rozpoznawczy. Pierwsza 

edycja za nami, kolejnych co najmniej dziesięć przede mną. Na 

pewno nie będę się nudzić (śmiech). 

Mamy już ponad 122 kluby w całym kraju, 22 dyscypliny sportu. Rośniemy, stajemy 
się coraz bardziej popularni. Naszym flagowcem, który chcemy promować  

w Słowacji jest sprint triathlon – składa się z 750 metrów pływania,  
20 km jazdy rowerem i 5 km biegania.

Zdjęcia z archiwum Special Olymics Slovakia.
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– Sport to dla osób z niepełnosprawnościami również zabawa. Mogliby trochę tego 
luzu i radości nauczyć się od nich inni sportowcy – mówi Małgorzata Socha, która 

właśnie została ambasadorką Olimpiad Specjalnych Polska i już nie może się  
doczekać, by pojechać na pierwsze zawody.

Rozmawiał: Marcin Kasprzak, Zdjęcia: Iza Grzybowska

Wyjątkowe 
Olimpiady 

Specjalne Polska 

iedy pierwszy raz w życiu usłyszałaś 

o Olimpiadach Specjalnych?

Nie pamiętam konkretnego momentu, 

ale wiem, że było to dawno temu, kiedy 

byłam jeszcze dzieckiem. Nie bardzo ro-

zumiałam wówczas, o co chodzi z tym, 

że to olimpiada „specjalna”. Myślałam, 

że specjalna, bo przecież mówi się – „na specjalne okazje”, „ekipa do 

zadań specjalnych”, „służby specjalne” – czyli że to coś wyjątkowego, 

lepszego. Pomyślałam sobie, że to pewnie olimpiada tylko dla wyjąt-

kowych sportowców. No i w sumie jakkolwiek dziecięca logika jest 

pokrętna, to często bywa bardzo prosta i dzieci klarownie tłumaczą 

rzeczywistość. Okazało się, że miałam rację, bo to olimpiada dla osób 

wyjątkowych, więc można też mówić, że to – tak, już wiem, że stosu-

jemy liczbę mnogą – olimpiady… wyjątkowe.

Czy miałaś w dzieciństwie jakiś kontakt z takimi wyjątkowymi 

osobami?

Jako dziewczynka spędzałam z rodzicami często wakacje w Dar-

łówku. Uwielbialiśmy polskie morze, rybę z frytkami, budy z lodami. 

Wieczorami rodzice grillowali z tymi, co przyjechali do tego samego 

ośrodka, albo na tę samą kwaterę, ja biegałam z innymi dzieciaka-

mi. Przez kilka lat na ten sam turnus przyjeżdżało przemiłe małżeń-

stwo, które miało kilkoro dzieci. Najstarszy ich syn, Adam, miał ze-

spół Downa. Chodził wszędzie z nami, bawiliśmy się w chowanego, 

biegaliśmy po plaży, graliśmy w piłkę, budowaliśmy z piasku i robi-

liśmy wszystko to, co tam jeszcze dzieciakom w tym wieku mogło 

K przyjść do głowy. Był jednym z nas, był samodzielny, szalał razem 

z nami do późnego wieczora!

Zapytam jak nadgorliwy komentator z forum internetowego: 

„A gdzie wtedy byli rodzice?!”

Myślę, że to właśnie oni odegrali tu największą rolę. Byli świadomi, 

chcieli, żeby czuł się z nami zintegrowany. Sami zresztą nas w te zaba-

wy angażowali, wytłumaczyli na początku, że Adaś ma zespół Downa, 

że jego rodzeństwo w razie kłopotów się nim zajmie, ale zaznaczali, 

że nie powinniśmy mu dawać taryfy ulgowej. No to nie dawaliśmy. 

Dziś z perspektywy czasu oczywiście inaczej to postrzegam. Wiem, że 

dzieci bywają bardzo okrutne, ale równocześnie,  jak już się oswoją, 

potrafią przełamać wiele schematów. Ważne jest odpowiednie na-

stawienie, okiełznanie pewnych uprzedzeń, oswojenie tego, co nowe 

i nieznane. Nie można od kilkulatki wymagać od razu pełnej świado-

mości, ale można jej tak objaśnić świat, by ta niepełnosprawność nie 

przysłoniła obrazu całej, jakże wartościowej osoby. Podczas naszych 

zabaw przecież ta niepełnosprawność nie miała większego znaczenia. 

Bardzo pozytywnie opisujesz tamte realia. Sądzę, że jednak 

Adaś miał szczęście, a Ty trafiłaś do wyjątkowego towarzy-

stwa. 

Bardzo możliwe. Myślę, że ostatnie 20 lat – rozwój nowych techno-

logii, pewne uwrażliwienie, budowanie społeczeństwa obywatel-

skiego, dyskusja o walce z dyskryminacją na wielu polach – bardzo 

wiele w nas wszystkich zmieniło. Zacznijmy od technicznych, zwy-

kłych udogodnień, choćby dla osób z niepełnosprawnościami czy 
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niedowidzących – mówię o podjazdach dla wózków czy sygnalizacji 

świetlnej, która wydaje dźwięki. Za moich czasów nie słyszałam nigdy 

o szkole integracyjnej, gdzie w jednej ławce siedzi osoba z niepełno-

sprawnością i osoba w całkowitej normie. To cudowny koncept, który 

ma dobry wpływ na obie strony. Jedna nie czuje się wyobcowana. 

Drugą uczy wrażliwości, innego podejścia do człowieka, choćby był 

nieco inny od nas. To tak, jak z obcokrajowcami – może czasem się 

różnią kolorem skóry, ale łudzę się, że dziś czują się w Polsce mniej 

wyobcowani czy wytykani palcami niż kiedyś. Czemu? Bo jest ich wię-

cej, opatrzyli się nam, nie zwracamy na tę inność uwagi. Nabraliśmy 

świadomości i ogłady. 

Skąd w nas ta świadomość i ogłada? 

Mamy mnóstwo fundacji, akcji specjalnych, inkluzje – osoby z nie-

pełnosprawnościami przecież spotykamy chociażby w pracy, co lata 

temu było nie do pomyślenia. Akcje społeczne i dostęp do mediów, 

pewna wiralowość dobrych mocnych kampanii otwiera oczy kolej-

nym osobom. To już nie tylko baner w centrum Warszawy, która 

zawsze była postępowa, ale także osoby z mniejszych miejscowości 

mają chociażby YouTube'a można do nich trafić z szerszym przeka-

zem. Niezłą robotę zrobiły też Olimpiady Specjalne Polska, sama pa-

miętam kilka waszych kampanii i działań. 

Dlatego zgodziłaś się zostać ich ambasadorką? Jak to się 

stało?

Współpracowałam kiedyś z fundacją Dr Clown, która ma na celu 

dawanie dzieciom radości i jasnego spojrzenia na sytuację, w której 

dziecko się znalazło. Chcieliśmy podtrzymać je na duchu, dać nadzieję 

i – co już sugeruje jej nazwa – nieco rozweselić. Z wolontariuszami 

często odwiedzałam szpitalne oddziały dziecięce, żeby posiedzieć 

z tymi małymi pacjentami, potrzymać za rękę, poopowiadać o mojej 

pracy. To było dla nich ważnym ubarwieniem dość ciężkiego okre-

su w życiu. Wydaje mi się, że to jest biologia i hormony, że kobieta 

w ciąży, a później już młoda matka staje się potrójnie wrażliwa na 

krzywdę dzieci. Te wizyty zaczęły mnie tak rozbijać i rozstrajać, że 

długo dochodziłam do siebie. Musiałam na jakiś czas ich zaprzestać. 

Dziś moja córka nieco podrosła, hormony może nieco odpuściły i już 

nie jestem potrójnie, ale powiedzmy normalnie wrażliwa. Poza tym 

jako matka –  zdecydowanie bardziej świadoma. Chcę uczyć moją cór-

kę wrażliwości na innych, dlatego postanowiłam wrócić do pomocy 

dzieciakom. I gdy podjęłam tę decyzję, odezwały się akurat do mnie 

Olimpiady Specjalne Polska. Jestem rozpoznawalną osobą, zachę-

cam też do tego moich znanych kolegów i koleżanki, by wykorzystali 

tę swoją popularność zarówno do promocji takich idei, jak i po prostu 

do sprawiania frajdy konkretnym dzieciakom. 

Na sesji wydawały się Tobą zachwycone!

To ja byłam bardziej zachwycona nimi! (śmiech). Mam za sobą bar-

dzo wiele sesji do różnych magazynów, portali, ale ta była naprawdę 

wyjątkowa i przyjemna. Poznałam młodych olimpijczyków, którzy są 

niesamowicie pozytywni i szczerzy. Sport to ich życie, ale też wielka 

zabawa – zresztą pomyślałam sobie, że może właśnie dlatego osiąga-

ją sukcesy, bo tym sportem potrafią się też bawić. Mogliby to podpa-

trzeć czasem nasi inni sportowcy! Mam nadzieję, że pojadę na jakieś 

zawody i będę mogła naszych zawodników Olimpiad Specjalnych 

Polska dopingować w akcji!

Dla Ciebie sport jest w życiu ważny?

Cóż – kiedyś traktowałam go bardziej jako hobby, potrzebę, ale im 

jestem starsza, tym jakoś więcej go jednak potrzebuję (śmiech). Mu-

szę się wzmacniać, dzięki ćwiczeniom lepiej się czuję, mam więcej 

siły, jestem też w lepszej kondycji – nie tylko fizycznej, ale przede 

wszystkim psychicznej! Takie przebiegnięcie nawet niedługiego 

dystansu po lesie potrafi być remedium na stresy, wyłączyć głowę, 

pozwala pobyć sam na sam ze swoimi myślami. Od jakiegoś czasu 

z przyjaciółkami założyłyśmy klub o nazwie PKS –  jak możemy, to 

się razem „sportujemy”, a przy tym śmiejemy się, gadamy, moty-

wujemy. 

Sport w grupie oznacza też rywalizację. Czy między koleżanka-

mi tego nie ma? 

Rywalizacja, oczywiście taka zdrowa, jest bardzo motywująca. Przy-

nosi rezultaty, daje wyniki, a dzięki nim mamy poczucie wielkiej sa-

tysfakcji i ukoronowania pracy i wysiłku. Daje kopa na przyszłość. To 

zresztą trochę filozofia Olimpiad Specjalnych – właśnie rywalizacja 

mobilizuje dzieciaki, dzięki czemu chcą osiągać sukcesy. Jak mają 

sukcesy, to stają się bardziej pewne siebie, a to jest forma rehabi-

litacji i budowania swojej osobowości. Rodzice widząc, ile ten suk-

ces kosztował ich dzieci, są z nich dumni. Wiem, że dzisiaj są różne 

szkoły wychowania i niektóre z teorii mówią, że rywalizacja to coś 

złego, że nie ma się co porównywać, że „każdy jest wygrany”. Może 

i tak, ale to nieco może wypaczać ideę sportu, który jednak polega 

na doskonaleniu. 

W Olimpiadach trudno tego sportu uniknąć. 

Sport jest zawsze dobry – dla dzieci z różnymi deficytami czy całko-

wicie w normie. Budzi emocje, daje poczucie spełnienia. Człowiek 

się namęczy, napracuje, napoci – nikt mi nie powie, że takie fizyczne 

zmęczenie nie daje oczyszczenia. Pozwala odciągnąć złe myśli, jak to 

się mówi, „przewietrzyć głowę”. W Olimpiadach myślę, że super jest 

też sama idea integracji. Przebywanie w grupie, nowe przyjaźnie, zna-

lezienie kolegów – może i na korcie czy pływalni to rywal, ale w szatni 

czy po treningu – kumpel. To okazja do wyjścia z wirtualnego świata. 

My przed laty bawiliśmy się w chowanego i robiliśmy babki z piasku, 

które stawiałam z Adamem w Darłówku, a dziś dzieciaki mają Olim-

piady Specjalne. Żal nie skorzystać z takiej okazji!   

Chcę uczyć moją córkę 
wrażliwości

na innych, dlatego 
postanowiłam wrócić do 

pomocy dzieciakom.
I gdy podjęłam tę 
decyzję, odezwały 
się akurat do mnie 

Olimpiady
Specjalne Polska.
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Trudno się do Pani dodzwonić, ciągle Pani niedostępna. 

Mamy koniec roku szkolnego, dzieciaki burzliwe, rozemocjono-

wane, czują już przedsmak wakacji. A my stale tylko spotkania 

i papiery. 32 lata pracuję i miało być niby mniej tych papierów, 

komputery miały załatwić sprawę, a jest więcej i więcej (śmiech). 

Kiedy pierwszy raz w życiu usłyszała Pani o Olimpiadach 

Specjalnych?

Skończyłam pedagogikę przedszkolną w Cieszynie, szukałam 

pracy. Rynek nie był łatwy – zmiany ustrojowe, wszystko się or-

ganizowało od nowa. Miała być szkoła specjalna, ale dyrektor mi 

powiedział: „A taka młoda, po studiach, wyjdzie za mąż pewnie, 

a może by chciała do Szkoły Życia?" No i tak w 1990 r. zaczęłam 

pracę w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoły Życia w Rybniku, 

zostałam w nim do dzisiaj. Tak, 32 lata w jednej placówce, która 

zmieniała się i rozwijała. 

Ciągnęło Panią bardziej do dzieciaków czy do organizowania? 

To i to, całe życie. Wcześniej byłam zuchową, drużynową, jeździ-

łam na obozy, prowadziłam grupy dzieciaków w PTTK, organi-

zowałam kolonie i półkolonie. Przewijały się przez nie dzieciaki 

w normie i dzieciaki z różnymi deficytami, ale wtedy człowiek nie 

miał takiej świadomości jak dzisiaj. Natomiast nigdy nie myślałam, 

że taki będzie finał mojej edukacji i że wyląduję w szkolnictwie 

specjalnym na stałe. Pamiętam, że kiedy zaczęłam pracę, moja ko-

leżanka została wicedyrektorką Szkoły Życia i dostała zaproszenie 

na spotkanie Olimpiad Specjalnych. Nie mogła iść i wysłała mnie 

– niech idzie, bo nowa, bez dzieci i męża, niech posłucha. No więc 

nowa, bezdzietna niezamężna poszła i posłuchała. 

Co nowa, bezdzietna i niezamężna usłyszała? 

Że będą zawody w Mysłowicach i że mam jechać, rozeznać te-

Zbieg 
okoliczności
Rodzice widzą, że ich dzieci są wartościowe, 
zdolne i mają siłę. – Może czasem nie potrafią 
czytać i pisać, ale za to umieją zrobić cztery 
„strajki” z rzędu – mówi pedagog Anetta 
Gawrysiak, przewodnicząca Klubu Olimpiad 
Specjalnych „Promyk” w Rybniku, który sama 
założyła prawie 30 lat temu. 
Tekst: Marcin Kasprzak

#GrajmyRazem Zbieg okoliczności     19

mat. Wróciłam zafascynowana, zachwycona i stwierdziłam, że 

w to, jak w pokerze, „wchodzę all-in”. Cztery lata później dopeł-

niliśmy formalności i zakładaliśmy już swój własny Klub Olimpiad 

Specjalnych „Promyk”. Olimpiady sprawiły, że popatrzyłam na za-

wodników z innej perspektywy. Dostrzegłam głębszy sens pracy 

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną także w stopniu 

umiarkowanym, znacznym i głębokim. Naprawdę nie jest ważne, 

jaką dyscyplinę uprawiasz i  jakie masz umiejętności – jeśli dużo 

trenujesz i ćwiczysz, to robisz postęp. A jak są postępy, to w koń-

cu wygrywasz. Nieważne czy medal, czy swoją własną satysfakcję 

i pewność siebie. Te nasze wszystkie ćwiczenia grafomotorycz-

ne i szlaczki nie dają tego czegoś, co może dać sport. Szybko to 

zrozumiałam. 

Co daje sport?

Poczucie sukcesu, którego potrzebuje każdy człowiek – zdrowy, 

chory, wysoki, niski, z miasta i ze wsi. Nieważne, to jest ludzka 

potrzeba. Olimpiady dają unikalną możliwość rywalizacji. Nawet 

zawodnik z głęboką niepełnosprawnością, który może nie do 

końca rozumie, co się dzieje w tych zawodach, czuje całym sobą 

tę otoczkę i bierze udział w prawdziwych sportowych emocjach. 

Mamy program Młodych Sportowców, który bardzo lubię, bo każ-

de dziecko, w którym dostrzeżemy choćby iskierkę sportowca, 

może wziąć udział w dużym ruchu. Prowadzimy te dzieci, potem 

zawodnik staje na podium, jest oklaskiwany, szczęśliwy. 

Ktoś szczególny zapadł Pani w pamięć? Taka Pani „duma”?

Mam u siebie takiego Michała. Sportowiec Olimpiad Specjalnych, 

fajny chłopak, czynny zawodnik trenujący bowling w Rybniku. 

Bierze udział w różnych zawodach i ligach na zasadach ogólnych, 

konkurując z graczami w normie intelektualnej. Nie jest może 

zawsze na szczycie tabeli, ale nigdy nie jest na tyłach. W bowlin-

gu nikogo nie obchodzi poziom intelektualny zawodnika. Michał 

spędził godziny na kręgielni, jest doskonały, koledzy traktują go 

zupełnie na równi, szanują, czują nawet respekt. Szczególnie kie-

dy z nimi wygrywa (śmiech).

To jest wielki sukces. 

Sukcesem jest jego pełna in-

tegracja, nie tylko w sporcie. 

W zeszłym roku założył rodzi-

nę, żona kupiła mu na gwiazd-

kę profesjonalną torbę na kule 

do bowlingu. Kulę dostał od 

nas, własną, jak tylko zaczął ro-

bić świetne wyniki. Ślub wzięli 

w pandemii, uroczystość odbyła 

się małym gronie, potem wszy-

scy w Olimpiadach oglądaliśmy 

zdjęcia z ceremonii, gratulowaliśmy z koleżankami, kolegami  

i trenerami.

 

Jeśli o koleżankach i kolegach mowa – jakie cechy trzeba 

mieć, by pracować w Olimpiadach Specjalnych?

Trzeba być fajną osobą, niefajne się u nas nie utrzymają (śmiech). 

Empatia jest ważna, ale uważam, że tu nie tyle chodzi o „do-

bre serduszko”, co właśnie o pewną świadomość – na naszych 

uczniów, zawodników trzeba patrzeć normalnie, z pełnym 

zrozumieniem, ale bez niepotrzebnej litości czy współczucia. 

Ważna w pracy jest umiejętność patrzenia z kilku perspektyw 

– zawodnika, rodzica, pedagoga, nauczyciela, czasem dyrektora 

placówki – i znalezienie wspólnego mianownika. Moja idée fixe 

była następująca: zawodnik kończy szkołę i nie ma gdzie pójść 

– trzeba więc to zmienić. W Rybniku nie każdy ma szansę pójść 

do szkoły zawodowej, choć i tak jest już lepiej – kiedyś „naszych” 

nie chciano przyjmować. Absolwenci nie mieli drogi przysposa-

biającej do zawodu, dziś to normalne – wystarczy, że rodzic złoży 

odpowiedni wniosek w  odpowiednim miejscu, w czym zresztą 

też pomagamy. Zależało mi na tym, by dzieci, które kończą edu-

kację w placówce, nie rozstawały się ze sportem. 

Ilu dziś macie zawodników, a ile osób z załogi w „Promyku”?

Mamy 140 zawodników – to uczniowie i absolwenci pięciu placó-

wek z Rybnika i nie tylko. „Promyk" jako Klub Olimpiad Specjal-

nych powstał przy Szkole Życia. Obecnie nasze zajęcia prowadzi 

dziesięcioro trenerów, część z nich to koledzy i koleżanki z pra-

cy, czyli pracownicy Szkoły Życia. W samej szkole, jak zaczyna-

łam pracowało 10 osób – wcale nie tak mało, dziś jest już ponad   

60 samych nauczycieli. Działamy prężnie jako placówka i jako klub, 

przyjaźnimy się, nie będę ściemniać, że do wszystkich chodzimy 

na urodziny, bo nie byłoby czasu na pracę, ale myślę, że jesteśmy 

zgranym teamem. Team to podstawa – można mieć najlepszy po-

mysł i najlepszą wizję, ale potem trzeba to przeprowadzić zespo-

łowo. Potrzebny jest sztab ludzi. Sztab ludzi to też wolontariusze 

– mamy już drugie pokolenie wolontariuszy – ci pierwsi poznali się 

Wróciłam zafascynowana, zachwycona i stwierdziłam, że
w to, jak w pokerze, „wchodzę all-in”. Cztery lata później 
dopełniliśmy formalności i zakładaliśmy już swój własny  
Klub Olimpiad Specjalnych „Promyk”. Olimpiady sprawiły,  
że popatrzyłam na zawodników z innej perspektywy. 
Dostrzegłam głębszy sens pracy z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną także w stopniu
umiarkowanym, znacznym i głębokim.



u nas, pozakładali rodziny, odchowali dzieci i przysłali do nas na 

wolontariat , mówiąc: „Idź, nie pożałujesz”. Tak, Olimpiady Specjal-

ne mają w sobie jakiś magnetyzm, ludzie traktują je zwykle jako 

coś więcej niż po prostu pracę. 

Przepraszam za pytanie, ale kiedy… emerytura? 

W Olimpiadach nie ma emerytury! (śmiech) A poważnie, w pracy 

w szkole zważywszy na staż – niby za cztery lata. Trzeba stawiać 

na młodych, niech przejmują stery. Choć z młodymi nie jest najła-

twiej – nie wiem sama, czy po prostu jest mniej chętnych, czy jakoś 

trudniej w tym świecie sprzedawać naszą ideę. Mało jest takich 

zakręconych pasjonatów. Nie wolontariuszy jednej imprezy, ale 

takich na całe życie. Pandemia chyba tylko to spotęgowała, ludzie 

usiedli w swoich fotelach z telefonami i przed telewizorem, trud-

niej ich z domów wyciągnąć. 

Czuje się Pani spełniona?

Mało osób ma w życiu możliwość łączenia tego, co lubi, z pracą 

zawodową. Ja zawsze lubiłam pracę z dziećmi, lubiłam, gdy coś 

się dzieje, a w naszych Olimpiadach dzieje się na okrągło, działo 

się nawet w pandemii. I podobnie jak w szkole, tak i u nas nie ma 

czasu na nudę. Cieszy mnie, że coraz więcej naszych zawodników 

organizuje chociażby swoje urodziny w kręgielni – przychodzą zna-

jomi, rodzeństwo, kuzyni, sąsiedzi. Można się popisać, bo „nasi” są 

przecież wymiataczami i zazwyczaj wygrywają. Rodzice są dumni: 

 „Ha! Zobacz, ciocia przegrała”. Nasza „usługa” nie polega na tym, 

że wynajmujemy salę i zatrudniamy trenerów. Naszą „usługą” jest 

to, że wzmacniamy rodziców, którzy widzą, że ich dzieci potrafią, 

są wartościowe, zdolne i mają siłę. Może czasem nie umieją czytać 

i pisać, ale robią cztery „strajki" z rzędu. 

Zmieniacie życie tych dzieci.

Nawet czasem całych rodzin. Pierwszą wielką imprezą, którą ro-

biłam, bodajże w 1994 r., było pływanie. Brała w nim udział taka 

dziewczynka, której nie akceptowała babcia – wstydziła się jej, nie 

chciała brać na ręce, nie życzyła sobie jej odwiedzin. Na zawodach 

był prezydent, w lokalnej gazecie znalazło się zdjęcie, na którym 

wręcza właśnie tej dziewczynce medal. Przyszła do mnie kiedyś jej 

mama, ze łzami w ooczach, i dziękowała. Ponoć babcia chodziła 

dumna po sąsiadkach i pokazywała „patrzcie, moja wnusia”. Tyle 

miała wnuków, a tylko ta jedna, akurat z niepełnosprawnością in-

telektualną, dostała medal z rąk prezydenta i była w gazecie. Takie 

były czasy. Proszę, nie oceniajmy dzisiaj tej babci, tylko zwróćmy 

uwagę, jak sprawczą moc ma sport. To był totalny przypadek, ta 

dziewczynka, z tego co pamiętam, nie zdobyła złotego medalu, 

ale wygrała przecież coś więcej. Nawet dla takich kilku przypad-

ków warto angażować się w tę całą robotę. 

O limpiady 

Specjal-

ne, po-

dobnie 

jak inne wielkie organiza-

cje sportowe, dołączyły 

do bojkotu reprezentacji 

Olimpiad Specjalnych 

Rosji i Białorusi – zawod-

nicy z tych krajów nie są 

zapraszani na imprezy międzynarodowe, działacze nie biorą udzia-

łu w szkoleniach, konferencjach, przedstawiciele tych nacji stali się 

się persona non grata świata sportu. Wstrzymano zaproszenia na 

przyszłoroczne igrzyska światowe w Berlinie, Rosjanie i Białorusini 

nie pojawią się na żadnych zawodach międzynarodowych w tym 

roku, zakręcono kurek z pieniędzmi międzynarodowych funduszy 

pomocowych. Świat Olimpiad Specjalnych jednoznacznie stanął po 

stronie napadniętej Ukrainy. 

Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2023 w Kazaniu 

zostały skasowane i nikt nawet nie rozważał ich przełożenia czy 

przeniesienia w inne miejsce. Komitet na podjęcie oficjalnej decyzji 

o ich odwołaniu potrzebował zaledwie tygodnia, ale w tym czasie 

niektóre krajowe komitety już zdążyły zapowiedzieć ich bojkot. Na-

wet gdyby ktoś pozwolił na organizację tej imprezy, to przyjechała-

by najwyżej garstka reprezentantów krajów centralnej Azji, a puste 

trybuny byłyby blamażem tej najważniejszej imprezy w sportowym 

kalendarzu. Całkowity bojkot jest uzasadniony w wielu wymiarach 

– politycznym, symbolicznym, ale i na swój sposób praktycznym – 

w czasach skasowanych połączeń lotniczych sam transport zawod-

ników z Rosji do Berlina byłby nie lada wyzwaniem. 

To, co się wydarzyło po wybuchu wojny jest precedensem w historii 

Olimpiad, które zawsze stroniły od konfliktów, starały się nie dys-

kryminować i zapraszać wszystkich sprawiedliwie, przedkładając 

dobro zawodników nad sytuację polityczną. – Oczywiście, jak na 

stadionie spotykały się zwaśnione nacje, to zdarzało nam się nie-

raz zmieniać kolejność 

alfabetyczną marszu 

reprezentacji – zauważa 

Krzysztof Krukowski, od-

powiedzialny w Special 

Olympics za rejon Euro-

py Wschodniej i Eurazji. 

Dbano też czasem o to, 

by delegacje skonflikto-

wanych krajów kwatero-

wać w innych hotelach, by nie przecinały sobie drogi nawet na śnia-

danie. Ale jednak w rezultacie wszyscy przyjeżdżali, uczestniczyli,  

a zawodnicy zgarniali medale bez względu na paszport, który mają 

w kieszeni. Tym razem jest inaczej. Olimpiady Specjalne nie przyjęły 

nawet zasady Komitetu Olimpijskiego, że zawodnicy biorą udział 

w imprezie, ale idą pod flagą ogólną zamiast rosyjską. 

TO BYŁ SZOK 

Wybuch wojny w lutym wstrząsnął całym światem, już i tak potur-

bowanym pandemią, z inflacją i widmem recesji na horyzoncie. 

W większości krajów Europy, również w Ukrainie, nadal obowią-

zywały pandemiczne restrykcje. Pomimo to na poziomie lokalnym 

odbywały się treningi oraz zawody dla małych grup, w wybranych 

sportach, głównie na świeżym powietrzu, a większość szkoleń i spo-

tkań z trenerami odbywało się zdalnie. Wybuch wojny całkowicie 

zatrzymał jakiekolwiek aktywności Olimpiad Specjalnych w Ukra-

inie. Całe biuro było rozproszone po kraju, a wręcz Europie, a kon-

takty pomiędzy regionami i trenerami zostały zerwane. Dopiero po 

dobrym miesiącu z inicjatywy dyrektora Andrija Pidvarko zaczęto 

powoli odbudowywać struktury i wznawiać treningi. 

Dziś Olimpiady Specjalne w zachodniej i centralnej Ukrainie względ-

nie działają, oczywiście w zredukowanym kształcie. Na wschodzie 

i południu dyrektorzy są informowani o wszystkich aktywnościach, 

ale nie ma mowy o ich podróżach. – Sytuacja zaczęła wracać niby 

do normy, ale zawody organizowane są wyłącznie w rejonach, 

#GrajmyRazem dla Ukrainy
Świat Olimpiad Specjalnych jednoznacznie poparł Ukrainę. To precedens  

w długoletniej historii tej organizacji. 
Tekst: Marcin Kasprzak

Zdjęcia  
z archiwum  

Olimpiad Specjal-
nych Śląskie  

zrobione przez 
Magdę Kasprzak.
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bo przemieszczanie się po kraju jest 

niebezpieczne i utrudnione – paliwa 

nie ma, a jak jest, to zaporowo drogie, 

komunikacja międzymiastowa ograni-

czona – mówi Mirosław Krogulec, dy-

rektor sportowy Olimpiad Specjalnych 

w Europie. 

KAZANIOWI DO SWIDANIA

Rosji odebrano prawo organizacji  igrzysk światowych, ale nie za-

brano akredytacji. Czyli może dalej prowadzić program i realizować 

swoje imprezy, jednakże za własne fundusze i na własnym poletku. 

W tej chwili w Rosji organizuje się różne międzynarodowe zawody 

Dalekiego Wschodu, na które przyjeżdżają chociażby Chińczycy. Ro-

sjanie na pewno odchorowują odebranie im Kazania, bo planowane 

igrzyska miały przepotężny potencjał propagandowy zarówno na po-

trzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne. A gdy wizerunek gra pierwsze 

skrzypce, na drugi plan schodzą takie błahostki jak trzymanie budżetu 

w ryzach, co Rosjanie udowodnili najpierw podczas igrzysk w Soczi 

– najdroższych w historii, a potwierdzili choćby w trakcie mundialu 

w 2018 r. 

Rosjanie nie mieli wprawdzie doświadczenia w organizacji wielkich 

imprez z zawodnikami z niepełnosprawnością intelektualną, ale 

w samym Kazaniu prężnie działa organizacja eventowa. Na między-

narodowych imprezach wszelkiej maści zjadła zęby – od meetingów 

lekkoatletycznych przez uniwersjady zimowe i zawody w pływaniu 

wysokiej rangi.  Pobudowali nowoczesne obiekty, mają zaplecze, 

przy wsparciu władz płynie na sport szeroki strumień pieniędzy, bo 

notable lubią w blasku fleszy zawieszać międzynarodowym czem-

pionom medale na szyi. 

LOSOWANIE ZWYCIĘZCÓW 

Olimpiady Specjalne w Rosji nigdy nie były szczególnie silne, choć 

wykazywały z roku na rok coraz bardziej niewiarygodne liczby. Ta-

jemnicą poliszynela było to, że w dorocznym zliczaniu zawodników 

wrzucali wszystkich jak leci do jednego worka, by napompować 

statystyki. Liczyli wszystkich w szkołach specjalnych i internatach 

dla osób z niepełnosprawnością; ale też głuchych czy chorujących 

psychicznie, którzy nigdy nie stanęli na boisku, korcie czy pływalni. 

Publikowali oficjalne dane o liczbie sportowców powyżej 120 tys., 

ale prawdziwych zawodników było niewątpliwie mniej. 

Jeśli chodzi o samą organizację zawodów, nie mają na swoim kon-

cie ani jednych ogólnorosyjskich igrzysk. Wyzwaniem jest sama logi-

styka w tak wielkim kraju – transport grupy z Władywostoku do Kra-

snodaru to potężne koszty. Ponadto zarządzanie typowo sportowe 

pod kątem Olimpiad Specjalnych nigdy nie było ich mocną stroną. 

– Bałaganiarstwo, korupcja 

i tak dalej to nie są stereotypy 

wyssane z palca, ale tamtej-

sza rzeczywistość – nie przebiera w słowach Mariusz Damentko, 

legenda polskich Olimpiad Specjalnych. Jako jedna z nielicznych 

osób nie ukrywał zdziwienia wyborem Kazania na organizatora 

tego wydarzenia. – Ogłoszenie wyboru wprawdzie nastąpiło na 

wiele miesięcy przed wybuchem wojny, ale po Donbasie biegały już 

„zielone ludziki”, nad Krymem powiewała rosyjska flaga. Już wtedy 

było wiadomo, że o równość i pokój Rosjanie się troszczą mniej niż 

o swoją propagandę. To przeczy idei Olimpiad Specjalnych – mówi 

kategorycznie Damentko. 

Wątpliwości niezbyt jasnej korelacji celów rosyjskiego komitetu 

z ideą Olimpiad budził też dobór zawodników na międzynarodo-

we zawody. W Polsce zawsze obowiązuje zasada przejrzystego 

losowania w myśl idei równych szans i promowania różnych grup. 

W Rosji „losowano zwycięzców” – czyli często osoby z lekką nie-

pełnosprawnością, dobrymi wynikami i doświadczeniem na takich 

imprezach. Jeśli medale są ważniejsze niż dobro zawodników, to 

zawsze wypacza ideę Olimpiad Specjalnych. 

– Mimo wszystko przez te lata mojej współpracy z Rosjanami wi-

działem zmiany na lepsze, zrobiliśmy w kilku miastach superpro-

jekty na europejskim poziomie. Jest tam silny trzon fajnych ludzi 

z energią, którzy ciągnęli ten wóz z napisem „Specjalnaja Olympja-

da” w dobrą stronę. Nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka 

– broni Rosjan Krzysztof Krukowski. – Pamiętajmy, że to największy 

europejski program, nacja mało entuzjastycznie nastawiona do 

wszystkiego, co amerykańskie, z krótką i na dodatek burzliwą histo-

rią organizacji pozarządowych. Do tego dochodzą trudy geograficz-

ne, nieporównywalne z takimi krajami jak Polska czy Słowacja. Jak 

na te okoliczności to wielu tamtejszych działaczy naprawdę dawało 

radę i muszę im to oddać.  

A Białoruś? – To nieduży program, nastawieni byli na Młodych Spor-

towców i sporty zunifikowane. Na tle właśnie wschodnich krajów 

nie wypadali najgorzej, choć oczywiście reżim dawał się we znaki. 

Niezbyt przychylnie patrzy oko Łukaszenki na jakiekolwiek organi-

zacje pozarządowe, a już szczególnie te pod amerykańską banderą. 

Trudniej było uzyskać środki lokalne, a mimo to jakoś się kręciło – 

mówi Krukowski, który latami współpracował i doradzał także Bia-

łorusinom w rozwoju Olimpiad Specjalnych. 

W porównaniu z Rosją i Białorusią lepiej radziły sobie Olimpiady 

Specjalne w Ukrainie. Ich program był dość sensownie zorganizo-

wany i zarządzany mimo nikłego wsparcia ze środków rządowych. 

Organizowali się na europejską modłę, regularnie planowali regio-

nalne i ogólnokrajowe zawody czy igrzyska narodowe. Realizowali 

projekty w sportach zunifikowanych, programy promujące zdrowie, 

także te dla niepełnosprawnych w stopniu głębokim. Dobrze działał 

u nich program dla Młodych Sportowców. 

POMOC DLA UKRAINY 

Gdy tylko dotknęła ich ta niebywała tragedia, „olimpiadowcy” wielu  

krajów zakasali rękawy i rzucili się do pomocy. Jak kto potrafił – 

jedni, jak Gruzja, Estonia czy Szwajcaria po prostu od razu puścili 

przelewy; kraje sąsiedzkie, jak Polska, Słowacja czy Rumunia skupiły 

się na wsparciu ewakuacji i organizacji życia uchodźcom z Ukrainy.  

– Pierwszym etapem było natychmiastowe uruchomienie grantu na 

funkcjonowanie pracowników biura Olimpiad Specjalnych Ukraina, 

następnym stworzenie funduszu wsparcia uchodźców z Ukrainy 

w krajach sąsiadujących – komentuje Mirosław Krogulec. Olimpiady 

Specjalne Polska bardzo włączyły się w pomoc i dzięki pozyskanym 

grantom oraz darowiznom z Mattel Polska, Procter and Gamble, 

Foods by Ann, Oshee pomagają ponad 10 tys. uchodźców. 

Wyzwaniem było i jest, by dowiedzieć się chociażby, gdzie przeby-

wają uchodźcy z niepełnosprawnościami z Ukrainy, którzy opuścili 

kraj i nadal poszukują wsparcia wśród lokalnej społeczności. – Bywa-

ło, że przychodziła informacja: ekipa z Ukrainy potwierdziła udział  

w zawodach w Litwie czy w Polsce, ale ich podróż od początku stała 

pod znakiem zapytania. Zawodnicy pochodzili z terenów objętych 

działaniami zbrojnymi, a trenerzy byli w wieku poborowym i potrze-

bowali zgody na wyjazd  z Ukrainy.

TYLKO W KRASNOBRODZIE

Niebywałą przeprawą przyprawiającą o dreszcze był transport trzy-

dzieściorga sierot z centralnej Ukrainy. Osoby te jechały sześć dni 

i nocy bez przerwy autokarem bez klimatyzacji. Najpierw umiesz-

czono je w szkole w Lublinie; bo nikt tak naprawdę nie zdawał sobie 

sprawy, jak silnie niepełnosprawne to dzieci, a właściwie nie dzieci, 

bo część to były już osoby dorosłe. Okazało się, że 30% grupy nie 

chodzi, część jest niewidoma, wszyscy niepełnosprawni intelektual-

nie. Niektórzy w stopniu znacznym, niektórzy wybitnie autystyczni, 

kiwają się cały dzień. 

Najpierw dali im do dyspozycji salę gimnastyczną i materace do 

ćwiczeń, ale wicestarosta słusznie zadecydował, by przenieść ich 

do sanatorium w Krasnobrodzie. Kiedyś miało swoją własną szkołę, 

ale nie była od jakiegoś czasu w użyciu, więc przearanżowano klasy 

na sypialnie. Swój dom znalazło tam w sumie 40 dzieci z opiekuna-

mi. – Te dzieci w Ukrainie nigdy nie wyszły poza budynek swojego 

sierocińca. Tak, słowo „sierociniec” trąci myszką, ale oddaje klimat 

tamtej placówki – mówi Damentko, który po wybuchu wojny pry-

watnie sam przyjął pod swój dach trzy matki z dziećmi spod Lwowa. 

Pomieszkały prawie miesiąc, ale jak się okazało, że w ich okolicach 

nic się nie dzieje groźnego, to wróciły do siebie. 

Uchodźcy w Krasnobrodzie mają dziś do dyspozycji sale 10–12 oso-

bowe, piękny teren przy zalewie i zadbany park. Oprócz opiekunek, 

codziennie dojeżdżają tutaj nauczyciele ze szkoły specjalnej z Toma-

szowa Lubelskiego. Dobrze się złożyło, bo Ewelina Mróz, dyrektorka 

tamtejszej szkoły od lat związana jest z Olimpiadami Specjalnymi, 

szepnęła dobre słowo gdzie trzeba, więc mają zielone światło na 

swoje działania. Przywożą więc ze sobą nowoczesny sprzęt do lecze-

nia zaburzeń czy niepełnosprawności, zwany z angielska „motor ac-

tivity training program” – tunele, dmuchane piłki, zjeżdżalnie, mate-

race i prowadzą zajęcia, których nigdy w Ukrainie te dzieci nie miały.

Rachunek płacą fundusze pomocowe europejskie czy polskie, jak 

z Lion’s Club, ale część środków płynie nawet ze Special Olympics 

Pennsylvania. Zresztą to właśnie za dolary, z Genetic Wallence Fo-

undation, dobiega końca rekonstrukcja jednej z sal, która będzie 

porządną łazienką z prysznicami, dostępem dla wózków. Wcześniej 

trzeba było dla czterdziestoosobowej grupy  rozpisać harmono-

gram korzystania z dwóch łazienek – damskiej i męskiej. 

– Nie wiemy, co się będzie działo z tą wojną, jak dojdzie do poko-

jowych umów i wojna się skończy, to być może kiedyś te dzieciaki 

wrócą do siebie. Tylko pytanie, czy mają do czego, bo mosty i drogi 

są zrujnowane nawet w tych częściach, w których wojna się nie to-

czy – zastanawia się Mariusz  Damentko, który dojeżdża do ośrodka 

osobiście i dogląda co kilka dni – od siebie z domu ma ledwie kilka 

kilometrów. Infrastruktura zostanie w sanatorium, będzie służyć ko-

lejnym potrzebującym. To taki zwrot za to, ile sanatorium dało od 

siebie na początku wojny, gdy nikt nie pytał: „A z czyjego to budżetu 

pójdzie”, tylko pomagali jak mogli, a wykarmić 40 osób przez dłuższy 

czas to przecież solidne nadwyrężenie i tak skromnego budżetu. 

Nikt na razie nie pyta głośno: „Co będzie dalej”, bo nikt na to py-

tanie nie zna odpowiedzi. – Po cichu, jak rozmawiamy między 

sobą z kolegami z innych krajów, to liczymy, że wojna się wreszcie 

skończy, nastąpi pojednanie, Białoruś i Rosja przyjadą do Berlina, 

a zawodnicy powalczą o medale ze sportowcami z wolnej Ukrainy – 

mówi Krzysztof Krukowski. Może nawet nikt nie będzie musiał tych 

delegacji kwaterować w osobnych hotelach? 

Kupujemy jedzenie, 
odzież i to, co jest  

potrzebne. 
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