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Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku

Idea Olimpiad Specjalnych naro-
dziła się w Stanach Zjednoczonych na 
początku lat 60.  Eunice Kennedy Shriver, 
siostra tragicznie zmarłego prezydenta 
USA Johna F. Kennedy, zaczęła organi-
zować półkolonie dla dzieci upośledzo-
nych umysłowo. Okazało się wówczas, że 
niepełnosprawni sportowcy są bardziej 
uzdolnieni niż początkowo przypuszcza-
no. W 1968 roku Eunice Kennedy Shriver 
zorganizowała I Międzynarodowe Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Chi-
cago. Wzięło w nich udział około 1000 
niepełnosprawnych zawodników. Obecnie 
ponad milion dzieci i dorosłych upośle-
dzonych umysłowo z ponad 130 krajów 
świata bierze udział w programach Olim-
piad Specjalnych. Oficjalnie działalność 
Olimpiad Specjalnych rozpoczęła się w 
Polsce w 1985 r. Rok później w 28 woje-
wództwach zorganizowano wojewódzkie 
Olimpiady Specjalne. I Ogólnopolska 
Olimpiada Specjalna odbyła się w War-
szawie w 1987 roku.

Wszystkie formy działania Olimpiad Specjalnych, 
zarówno na poziomie lokalnym, wojewódzkim, krajowym i 
międzynarodowym, oparte są na zasadach, tradycjach i cere-
moniach współczesnego ruchu olimpijskiego. Są one jedynie 
rozszerzane i wzbogacane w taki sposób, aby u zawodników 
pobudzić poczucie godności i szacunek dla siebie. 

Tekst i zdjęcia: Jacek Kluczkowski. W publikacji 
     wykorzystano zdjęcia Przedszkola z Odziałami Integracyjnymi 
    w Kwidzynie oraz Tomasza Chojnackiego.

Zawodnikom startującym, w impre-
zach organizowanych w ramach Olimpiad 
Spejalnych,  przyświeca idea: „Pragnę zwy-
ciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, 
niech będę dzielny w swym wysiłku”.
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Olimpiady Specjalne oparte są na 
przekonaniu, że osoby z niepełnospraw-
ne intelektualnie, odpowiednio przygoto-
wane, mogą bawić się, uczyć i korzystać 
ze sportów zarówno indywidualnych, 
jak i zespołowych. Według organizato-
rów zawodów, rozgrywanych w ramach 
Olimpiad Specjalnych, poprzez trening 
i współzawodnictwo, osoby upośledzone 
intelektulanie rozwijają się fizycznie i 
psychicznie, a ich rodziny integrują się 
ze sobą. Społeczeństwo obserwując ak-
tywność osób niepełnosprawnych lepiej 
rozumie potrzeby takich osób.

Zorganizowana działalność w ramach Stowarzyszenia 
Olimpiady Specjalne Polska w województwie pomorskim 
rozpoczęła się na początku 90 lat. Od 1999 roku oddział regio-
nalny funkcjonuje w nowym kształcie administracyjnym. 

W oddziale pomorskim działa 
31 klubów, w których na co dzień 
trenuje prawie 600 zawodników. 
Uprawiane dyscypliny sportowe 
to między innymi pływanie, lekko-
atletyka, koszykówka, badminton, 
bocce, bowling, kolarstwo, jazda 
konna, piłka nożna, trójbój siłowy, 
jazda na wrotkach, żeglarstwo, 
kajakarstwo, tenis stołowy, tenis 
ziemny, gimnastyka, hokej halowy, 
narciarstwo biegowe oraz bieg na 
rakietach śnieżnych. Oddział jest 
prekursorem kajakarstwa jako 
dyscypliny dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną.  

Kluby Olimpiad Specjalnych w powie-
cie kwidzyńskim działają w strukturach 
Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjal-
nych  Polska - Pomorskie. Siedziba oddzia-
łu pomorskiego znajduje się w Kwidzynie. 
Corocznie oddział organizuje ponad 20 
imprez sportowych. Uczestniczy w nich 
ponad 1200 zawodników. Dla większości 
to jedyna forma zorganizowanego spędze-
nia  czasu wolnego. Na co dzień oddział 
współpracuje z wieloma instytucjami, or-
ganizacjami pozarządowymi, placówkami 
oświatowymi, działającymi na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną,  przy 
których powstały i działają kluby sportowe 
Olimpiad Specjalnych. 
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W powiecie kwidzyńskim reali-
zowany jest Program Rodzinny Olim-
piad Specjalnych. Jego podstawowym 
celem jest aktywizacja rodziców, 
rodzeństwa oraz krewnych zawodni-
ków Olimpiad Specjalnych. Program 
istnieje od początku działalności 
Olimpiad Specjalnych w Polsce. 

Wielu członków rodzin włącza się w 
działania Olimpiad Specjalnych jako wolon-
tariusze, trenerzy i opiekunowie, wspierając 
w ten sposób  działalność stowarzyszenia oraz 
zachęcając rodziny osób z niepełnosprawnością 
intelektualną do włączenia się w działania 
Olimpiad Specjalnych. Jednocześnie są też 
propagatorami programu Młodzi Sportowcy.
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Młodzi Sportowcy to innowacyjny pro-
gram, w ramach którego organizowane są 
zabawy sportowe dla dzieci z niepełnospraw-
nością intelektualną, w wieku od 2 do 7 lat. 
Program wprowadza dzieci  w świat sportu, 
zanim po ukończeniu ośmiu lat uzyskają pra-
wo udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych. 
Stymuluje rozwój fizyczny, społeczny, a także 
intelektualny. Program skierowany jest nie 
tylko do dzieci z niepełnosprawnością intelek-
tualną, ale także dla dzieci w pełni sprawnych. 
Wdrażany jest w czterech przedszkolach, w tym 
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w 
Kwidzynie.  Powstał w 2005 roku, ale do Polski 
trafił cztery lata później, przed Europejskimi 
Igrzyskami Olimpiad Specjalnych, obejmując 
większość oddziałów regionalnych. 

Program można realizować 
nie tylko w przedszkolach integra-
cyjnych i specjalnych, ale także 
w domach lub podczas zabaw w 
grupie rówieśniczej. To zestaw gier 
i zabaw w które mogą angażować 
się nie tylko dzieci, ale członkowie 
rodzin czy rodzeństwo. Ćwiczenia, 
które wykonywane są podczas zajęć 
programowych w przedszkolu są po-
wtarzane podczas zabaw w domu. 

Bardzo ważna jest 
organizacja spotkań in-
tegracyjnych, w których 
uczestniczą dzieci, tre-
nerzy i rodzice. Rodzice 
mogą wspólnie ćwiczyć 
ze swoimi dziećmi. Spot-
kania to okazja do wspól-
nych rozmów i wymiany 
doświadczeń oraz roz-
mów ze specjalistami. To 
także sposób, aby z ideą 
programu dotrzeć do jak 
największej liczby osób.

Program „Młodzi sportowcy” realizowany jest przez Przedszkolny Klub „Gumisie”, działający 
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie. Ćwiczenia dostosowane są do możliwości 
dzieci. Ostatecznym celem treningu jest pokazanie maksymalnych umiejętności dziecka oraz przygo-
towanie do uczestnictwa w zawodach, w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych.
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Każdego roku ponad 3 tysiące 
wolontariuszy bierze udział w orga-
nizacji zwodów Olimpiad Specjal-
nych, treningów i zajęć sportowych 
oraz innych imprez w kraju. Także 
w powiecie kwidzyńskim nie brakuje 
wolontariuszy, wspierających orga-
nizację imprez, odbywających się w 
ramach Olimpiad Specjalnych. 

Strażnicy miejscy w Kwidzynie od lat wspierają organizację zawodów, odbywających się w rmach Olimpiad 
Specjalnych. Byli pierwszymi w województwie pomorskim, którzy wstąpili do ruchu  „Bieg z Pochodnią Strzegących 
Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych”. Ruch narodził się w Stanach Zjednoczonych. Jego celem jest działalność na 
rzecz osób z upośledzeniem intelektualnym. Członkami organizacji zostają osoby, które pracują w mundurach lub 
stoją na straży prawa. Wszyscy są wolontariuszami. Ruch znany jest z organizacji biegów z pochodnią, związanych 
z ideą Olimpiad Specjalnych. Działalność ruchu w Polsce rozpoczęła się w 1993 roku. Zalążek organizacji powstał  
wyniku działań kilku policjantów. Organizacja zaczęła działać w ramach Związku Zawodowego Policjantów.



Radosław Stefanowicz 
z Klubu Olimpiad Specjalnych 
przy Warsztacie Terapii Za-
jęciowej w Kwidzynie, zdobył 
brązowy medal drużynowo 
w bowlingu podczas X Ogól-
nopolskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych w Byd-
goszczy.

Grzegorz Plewa 
z Klubu Olimpiad Specjal-

nych „Olimp” przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Kwidzy-
nie, zdobył trzy złote medale w 
pływaniu (50 m w stylu dowol-
nym, 25 m w stylu dowolnym 
oraz w sztafecie 4x25 m) pod-
czas X Ogólnopolskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
w Bydgoszczy.

Wojciech Ceberek 
z Klubu Olimpiad Specjalnych 

przy Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Kwidzynie, zdobył złoty medal w 
pływaniu stylem grzbietowym oraz 
brązowy medal w stylu dowolnym na 
dystansie 25 m podczas X Ogólno-
polskich Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w Bydgoszczy.

Jacek Cieśluk 
z Klubu Olimpiad Spe-

cjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie, zdobył 
złoto w kolarstwie na dystan-
sie 2,5 km oraz srebrny medal 
na 500 m podczas X Ogól-
nopolskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych w Byd-
goszczy.

Rafał Aleksandrowicz 
z Klubu Olimpiad Specjal-
nych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie zdobył 
srebrny medal w kolarstwie 
na dystansie 500 m podczas 
X Ogólnopolskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych w Bydgoszczy. 

Leszek Górski 
z Klubu Olimpiad Spe-

cjalnych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie, zdo-
był brązowy medal podczas 
drużynowo podczas X Ogól-
nopolskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych w 

Bydgoszczy.

Zbigniew Kaszuba 
z Klubu Olimpiad Specjal-
nych przy Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie, zdo-
był srebro w grze podwójnej 
w tenisie stołowym podczas 
X Ogólnopolskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
w Bydgoszczy.

Klaudia Klonowska 
z Klubu Olimpiad Specjalnych 
przy Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Kwidzynie, zdobyła złoty 
medal indywidualnie w bowlingu 
oraz brązowy medal drużynowo 
podczas X Ogólnopolskich Let-
nich Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych w Bydgoszczy.

Agnieszka Karpińska 
z Klubu Olimpiad Specjalnych 
przy Domu Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie, zdobyła złoty, 
srebrny i brązowy medal w 
biegach sprinterskich na 100 
(srebro), 200 (brąz) i 4x100 
(złoto) mpodczas Europejskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych w Antwerpii, w 

Belgii. 

Kto jest kim w Olimpiadach Specjalnych na Pomorzu?
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Kazimierz Gorlewicz, prezes Oddziału  Regionalnego 
Olimpiady Specjalne Polska - Pomorskie
Marcin Ostrowski, wiceprezes do spraw finansowych
Dominika Doria-Dernałowicz, wiceprezes do spraw sportu, tel. 691 276 827
Ewa Detko-Traczyk, dyrektor Oddziału  Regionalnego 
Bogdan Muchowski, sekretarz Oddziału  Regionalnego

Komitet Regionalny Olimpiady Specjalne - Polska - Pomorskie
Janusz Jabłonka, Małgorzata Petryna, Mirosława Zemajtis-Gorczyńska
- członkowie komitetu
Małgorzata Ginter - przedstawiciel rodziców
Daniel Gietka - zawodnik

  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne - Polska - Pomorskie 
                                     Górki 4, 82-500 Kwidzyn 
   tel./faks - 55 279 35 64,  tel. kom. - 519 801 193, e-mail: ewa_detko@wp.pl

Lista niepełnosprawnych sportowców z powiatu kwidzyńskiego, którzy zdobywali medale podczas imprez organizowa-
nych w ramach Olimpiad Specjalnych na całym świecie jest bardzo długa. Tylko w 2014 roku sportowcy z klubów Olimpiad 

Specjalnych zdobyli wiele złotych, srebrnych i brązowych krążków podczas ogólnopolskich i europejskich igrzysk.



Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący problemów osób niepełnospraw-
nych oraz polityki społecznej. Dodatek przygotowano w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kwi-
dzynie, z siedzibą w Górkach, przy współpracy z Oddziałem Regionalnym Olimpiady Specjalne 
- Polska - Pomorskie. Publikacja powstała dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w 
Kwidzynie oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

                                              Wydawca: Fundacja „MISERICORDIA”
                                                           Górki 4  82-500 Kwidzyn
                                                              tel./faks  55 279 35 64
                                                        e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
                                                      www.fundacjamisericordia.pl   
   Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie.
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Kluby Olimpiad Specjalnych w powiecie kwidzyńskim 

Kluby Olimpiad Specjalnych w województwie pomorskim
Zespół Szkół Specjalnych w Czersku, ul. Batorego 15 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku, ul. Jagiellońska 79/82 
Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach, ul. Jana Pawła II 11
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach (powiat sztumski)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, ul. Korczaka 1
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Przytocku (powiat słupski)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku, ul. Krasińskiego 19
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie (powiat sztumski)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku, ul. Reja 18
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gdańsku, ul. Ks. Góreckiego 16
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bytowie, ul. Stypy Rekowskiego 1
Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Starogardzie Gdańskim, ul. Jagodowa19
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miastku, Tursko 4
Zespół Szkół Specjalnych w Człuchowie, ul. Batorego 24
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Malborku, ul. Słowackiego 45
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie, ul. Sambora 5a
Dom Pomocy Społecznej w Rudnie (powiat tczewski), ul. Lipowa 1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 227
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28
Dom Pomocy Społecznej w Objeździe (powiat słupski), Machowinko 3
Dom Pomocy Społecznej w Czarnem (powiat człuchowski), ul. Zamkowa 17
 Dom Pomocy Społecznej w Machowinku (gmina Ustka)
 Gimnazjum nr 1 w Sztumie (Klub Partnerski), ul. Sienkiewicza 54

„Olimp” Zespół Szkół Specjanych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 6
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kwidzynie z siedzibą w Górkach (gmina Kwidzyn) 
Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie, ul. Słoneczna 14
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie, ul Kościuszki 31 
Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Malborska 18
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie, ul. Moniuszki 5
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Barcicach (gmina Ryjewo)
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Okrągłej Łące, Okrągła Łąka 40 (gmina Sadlinki)


