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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 •

Podejmij z nami stałą współpracę:
Nasza praca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną możliwa jest dzięki Waszemu wsparciu, partnerów/sponsorów oraz przyjaciół Olimpiad Specjal-
nych. TY lub Twoja Firma również może do tego Grona dołączyć.

Wesprzyj nasze działania:
•  darowizną finansową – wsparcie bezpośrednie sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną (treningi sportowe i organizacja zawodów) – dla nas każda 

złotówka ma znaczenie!
• darowizną rzeczową – wsparcie bezpośrednie dla zawodników z całej Polski
•  umową sponsorską – kupując od nas pakiet promocyjno-sponsorski wspierasz wszystkie projekty Olimpiad Specjalnych Polska;
• nieodpłatnymi usługami, które przyczynią się do realizacji projektu, lub będą stanowiły dla niego wsparcie 

Twoje działanie naprawdę ma znaczenie!
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Szanowni Państwo! Drodzy Uczestnicy Ogólnopolskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych!
Sport jest uniwersalnym środkiem, który łączy ludzi w szlachetnej rywalizacji, bez 
względu na wiek, status czy stopień sprawności. XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych, które w tym roku odbędą się w województwie śląskim, są 
tego najlepszym dowodem. 

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie współzawodnictwo jest szczególną 
formą terapii, zachęca do integracji z innymi, uczy samodzielności oraz rywaliza-
cji opartej na jasno określonych zasadach. 

Inicjatywy mające na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym zasługują na 
głębokie poparcie. Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych to przy-
kład przedsięwzięcia, które poprzez sportową rywalizację integruje środowisko 
sportowców niepełnosprawnych i pełnosprawnych. To także dowód na to, że nie 
ma barier, których Człowiek nie mógłby pokonać. 

Cieszę się, że uczestnicy Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych będą mieli okazję 
poznać różnorodność naszego województwa oraz doświadczyć gościnności, z której słyniemy. 
Wszystkim uczestnikom Igrzysk życzę, by ta Olimpiada była spotkaniem, podczas którego spor-
towcy będą nie tylko bić kolejne rekordy, ale również zawiązywać nowe przyjaźnie oraz przeżywać 
emocje, które zostaną z nimi na zawsze. 

Wojciech Saługa 
Marszałek Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo! 

Chorzów ponownie został współgospodarzem wielkiego widowiska sportowego. 
Tym razem w mieście gościć będziemy olimpijczyków uprawiających lekkoatlety-
kę, kolarstwo, bocce, trójbój siłowy, tenis i piłkę nożną. Ponad 600 zawodników 
zmierzy się w walce o medale na płycie Stadionu Śląskiego. Jestem przekonany, że  
XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych na trwale zapiszą się w bo-
gatej historii tego obiektu. Wszystkim zawodnikom życzę powodzenia i wytrwałości, 
a kibiców zapraszam na wspaniały pokaz determinacji, ambicji i sportowych emocji.

Andrzej Kotala 
Prezydent Miasta Chorzów



Szanowni Państwo! 

Katowice to doskonałe miejsce do organizacji XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk 

Olimpiad Specjalnych. Mamy ogromne doświadczenie w organizacji wydarzeń o glo-

balnym zasięgu i potencjał, jaki daje Akademia Wychowania Fizycznego, w której 

odbędą się pojedynki w pływaniu, badmintonie i tenisie stołowym. Warto dodać, że 

zawodnicy będą rywalizować także w Chorzowie i Mikołowie – to potwierdza, że 

potrafimy działać realizując zadania metropolii dotyczące wspólnego transportu, 

a także promocji – czego potwierdzeniem jest wspólne przedsięwzięcie jakim są za-

wody sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Katowice jako lider 

likwidacji barier, który został doceniony za realizację projektów uwzględniających 

potrzeby osób z niepełnosprawnościami będzie doskonałym gospodarzem. Cieszę 

się, że otwarcie wydarzenia będzie miało miejsce w legendarnej hali Spodka, w któ-

rej swoje sukcesy osiągali sportowcy wielu dyscyplin.

Wierzę, że XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych mogą naszą ofertę sportową 

doskonale uzupełnić, a mieszkańcy naszego miasta, jak i całego regionu zagwarantują wyjąt-

kowy doping – tak by spędzony czas w sercu ponad 2 milionowej metropolii był niezapomniany.

Marcin Krupa 

Prezydent Miasta Katowice

W imieniu  swoim oraz mieszkańców Mikołowa  
serdecznie witam Olimpijczyków!

Pokój, równość i uczciwa walka to główne idee olimpijskie, które z pewnością 
będą Wam przyświecać także w czasie trwania zawodów. Szczerze wierzę,  
że XI Letnie Igrzyska dostarczą Wam wielu pięknych i emocjonujących chwil. Prze-
łamywanie barier i pokonywanie własnych słabości są istotą każdej dyscypliny 
sportowej. Golf jak mało która dyscyplina pokazuje nam, że nie ma drogi na skró-
ty. Pokonajmy ten dystans  wspólnie w Golf Park Mikołów!

Gorąco kibicuję każdemu z Was, a trenerom i wolontariuszom dziękuję za zaan-
gażowanie w tym pięknym wydarzeniu. Witajcie w Mikołowie – ogrodzie życia!

Stanisław Piechula 
Burmistrz Mikołowa



Idea Olimpiad Specjalnych narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a jej początki sięgają lat sześćdzie-
siątych XX wieku, kiedy to Eunice Kennedy Shriver, siostra prezydenta Johna Kennedy’ego, podjęła się 
stworzenia międzynarodowej organizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Orga-
nizując w 1963 roku pierwsze półkolonie dla młodzieży, przekonała się, jak duże znaczenie dla ich rozwoju 
ma aktywność fizyczna i zdrowa rywalizacja sportowa. Dziś ruch Olimpiad Specjalnych obejmuje ponad  
5,3 miliona zawodników na całym świecie.

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych roz-
począł oficjalną działalność, jeszcze na początku lat osiemdziesiątych. Od tego czasu systematycznie roz-
wijał się, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i oddaniu rodzin sportowców, trenerów, wolontariuszy 
i działaczy. Dzięki temu dziś możemy prowadzić działania na najwyższym poziomie, utrzymując wysokie 
międzynarodowe standardy.

W Olimpiadach Specjalnych w Polsce trenuje obecnie ponad 17, 5 tysiąca zawodników, zrzeszonych 
w 507 klubach, w 18 Oddziałach Regionalnych. Do wyboru mają 24 dyscypliny sportowe, letnie i zi-
mowe. Rocznie, prócz regularnego cyklu treningowego, organizujemy ponad 260 imprez sportowych 
i zawodów. W ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce uczestniczy również 1445 trenerów, 659 członków 
rodzin i 7372 wolontariuszy. 

OLIMPIADY SPECJALNE



Patronat Honorowy Małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser-Dudy

Członkowie Komitetu Honorowego  
Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych  

Katowice | Chorzów | Mikołów 2018

Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka

Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska

Pełniąca Obowiązki Prezesa Zarządu, 
 Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON – Dorota Habich

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki

Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa

Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa

Prezydent Miasta Chorzów – Andrzej Kotala

Burmistrz Mikołowa – Stanisław Piechula

Prezes Zarządu Spółki Stadion Śląski – Krzysztof Klimosz

Rektor AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – prof. dr hab. Adam Zając

Prezydent Stowarzyszenia Golf Park Mikołów – Bogdan Uliasz

Komitet honorowy   



Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie 

są jednym z 18 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych w naszym kraju. Od ponad 25 lat prowadzi-
my działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich 
rodzin. Oddział tworzą 33 kluby, obejmujące swoim zasięgiem 23 miasta i gminy województwa śląskiego. 
Dla ponad 1200 sportowców prowadzone są całoroczne, cykliczne zajęcia treningowe, obejmujące swoim 
zasięgiem 19 letnich i 5 zimowych dyscyplin sportu. Każdego roku organizujemy ponad 25 regionalnych 
imprez sportowych, z których to około 100 zawodników regularnie kwalifikuje się na imprezy rangi ogól-
nopolskiej, zdobywając tam dalsze kwalifikacje na imprezy rangi europejskiej i światowej. Co dwa lata na 
śląską ziemię zapraszani są sportowcy Special Olympics na zmagania w zawodach rangi ogólnopolskiej, co 
z pewnością zaowocowało powierzeniem nam organizacji letnich igrzysk.

Warte podkreślenia jest to, iż obok  popularnych i powszechnych dyscyplin takich jak: piłka nożna, koszy-
kówka, tenis stołowy czy pływanie, w  Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie or-
ganizowane są zawody w kajakarstwie i żeglarstwie oraz turnieje golfowe. Realizujemy także Program 
Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, Sportów Zunifikowanych oraz Program Młodzi 
Sportowcy Olimpiad Specjalnych. 

Tak szeroki wachlarz przedsięwzięć przy realizacji  szczytnych celów nie byłby możliwy bez wsparcia wielu 
wykwalifikowanych trenerów,  zaangażowanych działaczy, no i wspaniałych wolontariuszy.

slaskie.olimpiadyspecjalne.pl

Śląskie



Drodzy Zawodnicy, Trenerzy, Wolontariusze,  
Przyjaciele Olimpiad Specjalnych. 

Całym sercem wraz z Komitetem Organizacyjnym XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych witam Was na naszej Śląskiej Ziemi. Dla każdego z Was, udział w Igrzyskach jest wiel-

kim przeżyciem i nierzadko spełnieniem marzeń. Jest to również miejsce rywalizacji sportowej, 

emocji i przeżyć związanych z uczestnictwem w naszej Wielkiej Społeczności. Oddział Śląski jest 

dumny z tego, że przypadł mu zaszczyt przygotowania i przeprowadzenia tak wielkich zawodów 

sportowych. Stojąc na czele Komitetu Organizacyjnego wiem, jak wiele czasu i wysiłku poświęcili 

wszyscy jego członkowie, aby było Wam u nas dobrze i aby zawody te, stanowiące krok do Świato-

wych  Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Abu Dhabi 2019 na zawsze zapadły w Waszej pamię-

ci. Zapraszamy mieszkańców naszego  regionu do gorącego dopingu na Stadionie Śląskim w Cho-

rzowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Golf Parku w Mikołowie oraz kręgielni 

Galaktyka w Katowicach. Baron Pierre de Coubertin wskrzeszając ideę igrzysk nowożytnych tak 

właśnie chciał widzieć współczesny sport, jak od 50 lat tworzą go na świecie Olimpiady Specjalne. 

Dziękuje wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom i darczyńcom zaangażowanym w organi-

zację tego przedsięwzięcia. Bez naszej wspólnej pracy i życzliwości 

nie moglibyśmy się tutaj spotkać. Zawodnikom życzymy wspania-

łych wyników sportowych, nowych przyjaźni i wspaniałych wrażeń, 

zaś kibicom niezapomnianych emocji. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 

dr hab. Andrzej Myśliwiec





Program Igrzysk

8.06-10.06.2018  
Konferencja Naukowa – AWF Katowice 

9 czerwca 2018 – sobota

17.45 – 19.00 Bieg Strzegących Prawa Torch Run

19.00 – 21.00 Ceremonia Otwarcia SPODEK Katowice

10 czerwca 2018 – godz. 9.00 – 17.30 – Preeliminacje  

11 czerwca 2018 – godz. 9.00 – 17.30 – Finały, Ceremonie dekoracji 

12 czerwca 2018 – godz. 9.00 – 11.30 – Finały, Ceremonie dekoracji  

12.30 Ceremonia Zamknięcia – Stadion Śląski w Chorzowie

Podziękowania
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji  

XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych  

z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY.

Dariusz Wosz,  
Dyrektor Igrzysk



Spodek 
Spodek jest jedną z najbardziej charakterystycznych konstrukcji ar-
chitektonicznych w Polsce. Obiekt ten powstał 45 lat temu. Spodek 
jest halą sportowo-rozrywkową w której znajduje się sala gimna-
styczna, lodowisko, hotel oraz pływalnia. 

Ta unikalna konstrukcja stała się miejscem wielkich wydarzeń rozryw-
kowych. To w Spodku wystąpili m.in. Sting, Jean Michel Jarre, Joe 
Cocker, Tina Turner, Brian Adams, Elton John, Vanessa Mae, Deep 
Purple, Metallica, Genesis, The Kelly Family, Rammstein, Iron Maiden, 
Robbie Wiliams, Depeche Mode. Od 34 lat na scenie Spodka gości 
Festiwal Rawa Blues, 29 lat temu odbyła się tu pierwsza edycja kulto-
wego festiwalu Metalmania, a 15 lat temu Mayday – festiwal muzyki 
techno. W Spodku odbywają się także mecze rangi światowej. 

Jesteśmy niezwykle dumni, że w tym kultowym miejscu, odbędzie 
się Ceremonia Otwarcia XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych. 

Stadion Śląski  
Stadion Śląski – wielofunkcyjny stadion sportowy zlokalizowany 
w największym parku w Europie powstał 62 lata temu. W roku 1993 
otrzymał miano Stadionu Narodowego dla polskiego piłkarstwa. 
Odbywały się na nim najważniejsze mecze piłkarskiej reprezentacji 
Polski, a także wielkie mecze lekkoatletyczne, niezapomniane zawo-
dy żużlowe i wielkie koncerty muzyczne. 

Znajduje się tam m.in. największa w Polsce arena lekkoatletyczna, 
największa i najlepsza otwarta scena muzyczna w Polsce, nowocze-
sna arena piłkarska.

To kolejne niezwykłe miejsce będzie podczas XI Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych areną sportową lekkiej atletyki, piłki nożnej, 
bocce, trójboju siłowego.

Podczas Igrzysk odbędzie się rywalizacja w 11 dyscyplinach  
sportowych Olimpiad Specjalnych.
Areny Igrzysk to:  
Stadion Śląski – bocce, lekkoatletyka, trójbój siłowy,  
kolarstwo, piłka nożna
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – badminton, 
pływanie, tenis stołowy
Sport Park Budowlani – tenis 
Kręgielnia Galaktyka – bowling
Golf Park Mikołów – golf



Akademia Wychowania Fizycznego  
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  
przygotowuje studentów obecnie na trzech wydziałach: Wychowania 
Fizycznego, Fizjoterapii oraz Zarządzania Sportem i Turystyką. Aka-
demia Wychowania Fizycznego wykształciła Mistrzów Świata oraz 
Mistrzów Olimpijskich między innymi: Justynę Kowalczyk, Roberta 
Korzeniowskiego, Arkadiusza Skrzypaszka, Michała Pietrzaka, Justy-
nę Święty. AWF posiada m.in. nową halę z pływalnią, korty tenisowe, 
boisko wielofunkcyjne. Podczas Igrzysk na obiektach AWF sportowcy 
rywalizować będą w pływaniu, tenisie stołowym oraz badmintonie. 

Kręgielnia Galaktyka   
to jedna z trzech kręgielni w Katowicach. Znajduje się w Klubie Gara-
ge. Właściciele kręgielni od lat współpracują z Olimpiadami Specjal-
nymi i wspierają zawodników, umożliwiając cotygodniowe treningi. 
Od kilku lat organizowane są tam zawody regionalne w bowlingu, 
a w roku 2016 odbył się w Galaktyce Ogólnopolski Turniej Bowlin-
gowy Olimpiad Specjalnych.

Pole golfowe Golf Park Mikołów   
stanowi integralną cześć projektu kolekcji siedliskowych Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego. Tory do gry są elementami rozdzielającymi 
poszczególne kolekcje, które stanowią charakterystyczne dla nasze-
go regionu zbiorowiska leśne i nieleśne.

Stowarzyszenie Golf Park Mikołów od kilkunastu lat starało się urze-
czywistnić ideę powstania pięknego obiektu sportowo-rekreacyjne-
go w Mikołowie. Jest to pierwsze publiczne pole golfowe w Polsce 
– wybudowane w całości czynem społecznym.

W latach 2016 i 2017 na terenie Golf Park Mikołów realizowano trenin-
gi dla zawodników Olimpiad Specjalnych, których uwieńczeniem było 
przeprowadzenie kolejnej edycji Regionalnego Turnieju Golfa Olim-
piad Specjalnych. To właśnie tam rozegrany Turniej pozwolił zawodni-
kom Olimpiad Specjalnych Oddziału Śląskiego wyłonić delegatów/re-
prezentantów Oddziału Śląskiego, którzy będą rywalizować o medale 
w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

Sport Park Budowlani   
to jeden z piękniejszych ośrodków tenisowych, usytuowany na 
granicy Chorzowa i Katowic w przepięknym i malowniczym Parku 
Śląskim. Sport Park Budowlani dysponuje 10 kortami tenisowymi 
otwartymi oraz 4 kortami krytymi i jest największym ośrodkiem te-
nisowym w Chorzowie i Katowicach. 



Olimpiady Specjalne
Zdrowi Sportowcy®

Młodzi Sportowcy 
Młodzi Sportowcy to program, który wprowadza dzieci w wieku od 2-12 lat i ich ro-
dziny w świat Olimpiad Specjalnych. Program składa się z uniwersalnego programu 
gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci (2-7 lat), który może być wykorzysty-
wany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz w grupach rówieśni-
czych oraz z programu treningów sportowych w dyscyplinach tj. piłka nożna, kolar-
stwo, koszykówka dla dzieci w wieku 7-12 lat. 

W oddziale Śląskim program realizowany jest od 2012 roku, w pięciu placówkach na  
terenie trzech miast (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory).

W trakcie Igrzysk Młodych Sportowców oddziału śląskiego będziemy mogli zoba-
czyć w czasie Ceremonii Otwarcia, a także podczas pokazu umiejętności nabytych 
na treningach Programu Młodzi Sportowcy. Zapraszamy w niedzielę 10.06. na Sta-
dion Śląski gdzie zaprezentują się nasi najmłodsi zawodnicy.

Program Zdrowi Sportowcy®    
Równolegle z Igrzyskami realizowany będzie Program „Zdrowi Sportowcy”, na który zapra-
szamy zawodników  Igrzysk. 150 osobowy zespół wolontariuszy to lekarze, stomatolodzy, 
okuliści, optometryści, dietetycy, fizjoterapeuci, laryngolodzy, audiolodzy, pediatrzy, ortope-
dzi, dermatolodzy, psycholodzy, którzy będą czekali w ramach projektów: 

• Zdrowe Oczy • Zdrowy Słuch • Zdrowy Uśmiech • FUNfitness • Sprawne Stopy  
• Promocja Zdrowia • Sprawny Umysł

Lider Olimpiad Specjalnych    
Kolejnym programem  pozasportowym prezentowanym w trakcie XI Ogólnopolskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018 jest PROGRAM LIDER OLIMPIAD SPECJALNYCH. Obej-
muje on szereg nowatorskich inicjatyw, które dają szanse byłym lub aktualnym sportowcom 
decydowania o sobie, wypowiadania sie publicznie w imieniu własnym i społeczności Olim-
piad. W czasie Igrzysk zawodnicy Olimpiad Specjalnych wcielą się w role Ambasadorów Igrzysk 
i obok znanych osobistości, będą mieli za zadanie, między innymi: 
• promować Igrzyska,
• upowszechniać wiedzę na temat ruchu Olimpiad Specjalnych,
• uczestniczyć w konferencjach prasowych, wywiadach telewizyjnych i radiowych
•  uczestniczyć w spotkaniach i rozmowach z gośćmi Igrzysk: ludźmi ze świata polityki, kultury, 

sportu i edukacji,
•  reprezentować nie tylko 1000 sporowców Igrzysk 2018, ale zarazem wszystkich zawodników 

z niepełnosprawnością intelektualną Olimpiad Specjalnych.



 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
„50 lat Olimpiad Specjalnych, podnoszenia sprawności fizycznej, aktywizacji 
społecznej i wspierania zdrowia osób z niepełnosprawnością intelektualną”. 
Uroczyste rozpoczęcie Konferencji odbędzie się 8.06 w piątek o godzinie 
12.00. Dwa obszary naukowe dotyczące aktywności fizycznej oraz zdrowia 
niewątpliwie będą szansą do dyskusji, która wzbogaci i wpłynie na uporząd-
kowanie wiedzą dotyczącą tej grupy osób. Tematyka Konferencji obejmuje historię Olimpiad Specjalnych 
w Polsce i na świecie, zdrowie, aktywność fizyczną i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
a także nowe technologie wspierające tą grupę osób oraz ich otoczenie.

Wioska Olimpiad Specjalnych
Wioska Olimpiad Specjalnych to miejsce, które tworzymy dla zawodników Igrzysk by pomiędzy star-
tami mogli nabywać nowe umiejętności, spędzać miło czas oraz nawiązywać przyjaźnie. W Wiosce za-
wodnicy będą mogli uczestniczyć każdego dnia w warsztatach plastycznych, tanecznych, muzycznych. 
Specjalnie dla uczestników odbędą się pokazy sportowe – pokaz judo w wykonaniu sportowców z klu-
bu Feniks Bytom oraz klubu UKS Trampkarz 22 Zabrze, pokazy tańca nowoczesnego – STUDIO ISKRA, 
pokaz zapasów prowadzony przez pana Jerzego Sekurę. Dla zawodników zostanie zorganizowanych 
wiele atrakcji m.in.: MEGA DART, SUMO, BUNGEE RUN, BRAMKA CELNOŚCIOWA, MEGA PIŁKARZYKI, 
ŚCIANKA WSPINACZKOWA. 

Imprezy towarzyszące
10.06.2018 w godzinach 20.00 – 21.00 w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach, która jest niezwykłym miejscem na mapie Katowic odbę-
dzie się koncert dla uczestników XI Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. 

Sala koncertowa NOSPR jest jedną z najlepszych na naszym kontynencie.

Nad niezwykłą akustyką pracowali polscy i japońscy specjaliści od dźwięku z Nagata Acoustics. Sala za-
chwyca muzyków, którzy z całego świata przyjeżdżają tu koncertować, jak i ujmuje serca gości.

W dniu 11.06.2018 w godzinach 18.30 – 21.30 na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie odbędzie się 
koncert Zespołu Ustronsky – uczestników kultowego programu Must be the Music – którego liderem jest 
Jan Zachar. Nazwa tego ośmioosobowego zespołu wywodzi się od nazwy miejscowości w Beskidzie Ślą-
skim – Ustronia. Zespół podczas koncertów zaraża wszystkich pozytywną energią. Formacja gra ze sobą od 
kilku lat. Gustuje w stylistyce rock n’ rolla i funky.



Tradycją światowego ruchu „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz 
Olimpiad Specjalnych” jest, że „Ogień Nadziei”, którym płonie Znicz znajdują-
cy się w miejscu ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpiad Specjalnych, przynoszo-

ny jest przez sztafetę. Członkami sztafety są ludzie na co dzień strzegący prawa oraz specjalni sportowcy. 
Polska Policja od prawie dwudziestu pięciu lat uczestniczy w tym ruchu.

Tradycji tej po raz kolejny stanie się zadość. W dniu 9 czerwca b.r. po raz 34 historii naszej Organizacji 
wystartuje sztafeta „Strzegących Prawa”. Bieg, nad którym Honorowy Patronat objął Komendant Główny 
Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, poprzedzimy rytualnym zapaleniem pochodni “Ogniem Nadziei” 
przyniesionym w lampce górniczej z miejsca dla nas wszystkich wyjątkowego. Znajdujący się na terenie 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach obelisk upamiętnia poległych na służbie policjantów. U jego 
podstawy znajduje się znicz płonący ogniem symbolizującym nadzieje. Przypomina on, że złożona przez 
nich „ofiara życia” uratowała istnienie tym w obronie, których stanęli. Pochodnię, z którą pobiegniemy 
zapalimy terenie Akademii Wychowania Fizycznego skąd centralnymi ulicami Katowic dobiegniemy do 
“Spodka”, miejsca ceremonii otwarcia XI Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Wszystko po to, by przy-
niesionym przez nas „Ogniem Nadziei” jeden ze Specjalnych Sportowców, uczestników naszej sztafety, 
reprezentujący Śląski Regionalny Oddział Olimpiad Specjalnych, zapalił Znicz Igrzysk.

My „Strzegący Prawa” po zakończeniu naszej misji, zamienimy stroje biegaczy na stroje wolontariuszy po 
to aby pomagać zawodnikom Olimpiad Specjalnych uczestniczyć w sportowej rywalizacji a organizatorom 
w sprawnym przeprowadzeniu Igrzysk.

Zgodnie z wieloletnią tradycją w naszym biegu będą także uczestniczyć członkowie rodzin Specjalnych 
Sportowców, wolontariusze Olimpiad Specjalnych oraz osoby nie związane z naszymi Organizacjami. 
WIELKIE IM ZA TO DZIĘKI.  

„Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa 
na rzecz Olimpiad Specjalnych”



Komitet Organizacyjny Igrzysk:    
ANDRZEJ MYŚLIWIEC – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk

DARIUSZ WOSZ – Dyrektor Igrzysk

MIROSŁAWA  MAGIERA-BARTOSZ – Zastępca Dyrektora Igrzysk

ANETA PADUSZEK – Księgowy Igrzysk

DELEGACI TECHNICZNI: Janusz Rozum, Zbigniew Tyc, Jadwiga Kreja, Tomasz Bandrowicz, Henryk Ostrykiewicz, 
Piotr Iszczek, Marek Przybyłowicz, Przemysław Przybylski, Maciej Turajski, Agata Torbicz, Marek Jelonek

oraz: 

Sylwia Olesińska-Myśliwiec, Anetta Gawrysiak, Magdalena Kasprzak, Adam Rek, Elżbieta Ślęzakiewicz,  
Lucyna Ibrom, Dariusz Sitko, Beata Huczyńska, Bożena Oleksińska, Renata Podlewska, Damian Kania,  
Aleksandra Kluj, Marek Szyngiel, Katarzyna Wiecierzyńska, Piotr Rodak, Paweł Linek, Dawid Kasolik,  
Tomasz Juszczyk, Michał Wojtczak, Ryszard Rynczuk, Grzegorz Mikołajewski, Agnieszka Kulczyna,  
Marek Mróz, Elżbieta Madejska, Katarzyna Świerczewska, Adam Janik, Bożena Kaleta-Przybyło, Jerzy Stępień, 
Michał Pella, Alina Górecka, Małgorzata Cenkier, Beata Nocoń, Marzena Jarząbek, Anna Mizera, Jarosław Gilga,  
Katarzyna Holewik, Agata Młoźniak, Mirosław Kramarczyk, Elżbieta Kaworek, Aneta Stańczak, Krzysz-
tof Krawczyk, Mieczysław Jakubowski, Agnieszka Bobowska, Izabela Mnich, Filip Dąbrowski,  
Karolina Jackowska, Mirosława Hapeta, Teresa Trzcińska, Adrian Buzga, Katarzyna Matelska,  
Bogdan Tucki, Ewelina Juraszek, Adam Jurzysta, Adam Durdziński, Grzegorz Mełech, Anna 
Okoń, Zuzanna Radecka, Agnieszka Skutnik, Agnieszka Antosz, Agnieszka Krząkała, Agnieszka 
Mazelanik, Ewa Hałambiec, Iwona Bartoniek, Danuta Skoneczny, Artur Krząkała, Damian Królik, 
Jacek Jamróz, Monika Kudzia, Mariusz Waleszczyk, Jolanta Nenko, Magdalena Pałkowska,  
Bożena Tuszy, Joanna Bartusek, Joanna Borkowska, Dawid Roger 

Biuro Narodowe: Joanna Styczeń-Lasocka, Małgorzata Strzałkowska, Piotr Rogalski, Michał Wasiura, 
Dorota Arczewska, Anna Morawska, Adrian Mazurek, Małgorzata Inowolska-Gniado, Zuzanna  
Janowicz, Maria Jolanta Tomczyk, Iwona Charlak, Damian Kuraś, Przemysław Śmiałkowski, 
Adam Nurkiewicz.



Wolontariat w Oddziale śląskim to 940 wolontariuszy stałych i akcyjnych, którzy chętnie wspierają nasze inicja-
tywy związane z zawodami, imprezami oraz treningami.

Dlaczego warto być wolontariuszem?      
Wolontariat może zagwarantować:
• wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń, 
• rozwinięcie zainteresowań, 
• zdobycie doświadczenia w nowych dziedzinach, 
• pożyteczne wykorzystanie czasu wolnego,
• zawarcie przyjaźni,
• zaświadczenia o wolontariacie.

W Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 2018  
pomagać będzie łącznie 400 wolontariuszy z:

• Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

• Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

• Politechniki Śląskiej w Gliwicach

• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów 

• Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach
• Szkoła Podstawowa nr 27 w Rudzie Śląskiej
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
• Dom Pomocy Społecznej Miedary
• Dzieło Świętego Mikołaja
• Stowarzyszenia „POGODNI  I AKTYWNI”
• Starsza Schola Liturgiczna z Strzybnicy
• Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
• Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie
• Szkoła Podstawowa-Sportowa nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej
• Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń” Ruda Śląska
• Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej

oraz z wielu wolontariuszy niezrzeszonych. 

WOLONTARIAT TO DOBROWOLNE, ŚWIADOME I NIEZAROBKOWE 
WSPIERANIE WŁASNĄ PRACĄ WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE  

SPOŁECZNIE INICJATYWY



Placówki wspierające:     
• Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach 

• Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze  Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej 

• Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku 

oraz
• Dom Pomocy Społecznej w Miedarach
• Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej
• Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
• Zespół Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
• Szkoła Podstawowa nr 11 Specjalna im. Św. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu
• Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach
• Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
• Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna w Zabrzu
• Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna w Zabrzu
• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumiłku
• Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach
• Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
• Szkoła  Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. Prof. J. Tischnera w Jastrzębiu Zdroju
• Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
• Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju
• Środowiskowi Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi SALVE w Sosnowcu
• Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Św. Faustyna w Tychach
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bytomiu
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
• Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach im. Stanisława Ligonia

Igrzyska wspierają



Śląskie

ul. Hibnera 41, 44-217 Rybnik , tel./faks: 32 42 33 008, NIP: 526-17-35-097,  
KRS: 0000190280,  Bank: PEKAO SA o/Rybnik 41 1240 4357 1111 0010 3094 6591

slaskie.olimpiadyspecjalne.pl
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY I WSPÓŁORGANIZATORZY IGRZYSK


