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Streszczenie: 

Tematyka rozwoju fizycznego jest nieodłącznym elementem życia każ-

dego człowieka. Podejmowanie aktywności fizycznej dostarcza wielu pozy-

tywnych skutków dla człowieka: dostarcza witalności, energii, podnosi po-

ziom hormonów odpowiedzialnych za poczucie szczęścia. Celem artykułu 

jest promowanie idei olimpiad specjalnych oraz przedstawienie roli aktyw-

ności fizycznej w życiu człowieka z niepełnosprawnością. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, człowiek z niepełnosprawnością, 

niepełnosprawność intelektualna, olimpiady specjalne. 

Abstract: 

Physical development is integral part of each human life. Making physical 

activity provides to many positives experiences: provides vitality, energy, 

raises the level of hormones of happiness. The aim of this article is to pro-

mote Special Olympics and presentation of the role of physical activity in 

a person`s life with disability. 

Keywords: physical activity, person with disability, intellectual disability, 

Special Olympics. 
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Wstęp 

Aktywnos c  ruchowa jest nieodłącznym elementem z ycia kaz dego 

człowieka. Przejawia się w ro z nych formach. Moz e byc  to zwykły co-

dzienny spacer lub poruszanie się przy zwyczajnych czynnos ciach, ale 

ro wniez  ustawiczne uprawianie sportu. Niemiecki filozof Artur Scho-

penhauer twierdził, z e „z ycie polega na ruchu i ruch jest jego istotą”. 

Podejmowanie aktywnos ci fizycznej dostarcza witalnos ci, energii 

i podnosi poziom hormono w odpowiedzialnych za poczucie szczęs cia. 

Celem niniejszego artykułu jest promowanie idei olimpiad specjal-

nych oraz innych aktywnos ci fizycznych oso b niepełnosprawnych 

intelektualnie.  

Problematyka rozwoju fizycznego jest aspektem, na kto ry zwraca 

się szczego lną uwagę od samych narodzin dziecka. Prawidłowe funk-

cjonowanie motoryczne s wiadczy o jego progresie. Dziecko z niepeł-

nosprawnos cią intelektualną napotyka na bariery i trudnos ci w moto-

ryce wynikające z zaburzen  centralnego układu nerwowego. Moz e to 

je zniechęcac  do podejmowania częstszych aktywnos ci fizycznych, 

a nawet budzic  w nim lęk. Szczego lnie jez eli aktywnos c  fizyczna koja-

rzona jest z rehabilitacją, często męczącą i sprawiającą bo l.  

Aktywnos c  fizyczna jest podstawowym czynnikiem rozwoju czło-

wieka. Zadaniem rodziny i specjalisto w jest intensywne dostoso-

wywanie form ruchu i pomoc w jego podejmowaniu. Czynnos ci te są 

szczego lnie potrzebne w procesie rozwoju funkcji neuromotorycz-

nych, sensomotorycznych oraz psychomotorycznych. Zdaniem Wiesła-

wy Dłuz ewskiej-Martyniec aktywnos c  fizyczną powinno się dostoso-

wywac  przez całe z ycie nie tylko w celach zdrowotnych, ale ro wniez  

w celu utrzymaniu osiągniętej sprawnos ci na odpowiednim poziomie. 

Narząd ruchu, by w pełni poprawnie funkcjonowac , musi byc  nieu-

stannie c wiczony i stymulowany. W przeciwnym razie, po przerwaniu 

c wiczen , traci on swoją sprawnos c  i powracają wczes niej zniwelowa-
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ne dysfunkcje1. Osoby z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu 

lekkim i umiarkowanym są w stanie podejmowac  samodzielną aktyw-

nos c  ruchową. Zalez nos c  od innych oso b wzrasta wraz z wystąpie-

niem stopnia znacznego i głębokiego. Ze względu na deficyty w po-

prawnym funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego im cięz szy 

stopien  niepełnosprawnos ci intelektualnej, tym większe prawdopo-

dobien stwo i ryzyko wystąpienia ro z norodnych niepełnosprawnos ci 

sprzęz onych. Podejmowanie wszelkiej działalnos ci fizycznej przez 

osoby niepełnosprawne intelektualnie jest bardzo istotnym elemen-

tem ich z ycia. Aktywnos c  ruchowa przyczynia się nie tylko do popra-

wy funkcjonowania społecznego czy sprawnos ci ruchowej, ale ro w-

niez  dostarcza pozytywnych dos wiadczen  i wzmaga poczucie własnej 

wartos ci oraz sprawstwa.  

Niepełnosprawność oraz niepełnosprawność intelektualna 

a kariera sportowca  

Za osobę z niepełnosprawnos cią intelektualną według DSM – 5 

moz na uznac  człowieka posiadającego deficyty w zakresie intelektu 

i adaptacji. Osoba z niepełnosprawnos cią intelektualną ma trudnos ci 

w rozumieniu termino w, funkcjonowaniu w społeczen stwie oraz dzia-

łalnos ci w sferach praktycznych. Niepełnosprawnos c  intelektualna 

podzielona została na cztery stopnie cięz kos ci. Wyro z niono stopien  

lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki2. Kaz dy z poszczego lnych ty-

po w niepełnosprawnos ci intelektualnej wiąz e się ze specyficznymi 

trudnos ciami i barierami. Samodzielnos c  i sprawnos c  fizyczna oso b 

z niepełnosprawnos cią zalez y od ich moz liwos ci motorycznych oraz 

efekto w c wiczen  i rehabilitacji.  

                                                
1 W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dosto-
sowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009. 

2 Kryteria diagnostyczne z DSM–5 Desk reference, American Psychiatric Associa-
tion, Wrocław 2015. 



Anna Nowak – Rola aktywności ruchowej... 

– 47 – 

Powszechnie pojęcie osoby niepełnosprawnej łączone jest z niepeł-

nosprawnos cią ruchową. Społeczen stwo powiela ten stereotyp, przy-

pisując brak sprawnos ci ruchowej ro wniez  osobom z niepełnospraw-

nos cią intelektualną. Zaburzenia psychiczne bądz  fizyczne często wy-

stępują w połączeniu z tym typem niepełnosprawnos ci, jednak nie 

jest to obowiązkowe. Przeprowadzone badania w 1992 roku przez 

Carla B. Eichstaedta i Barry’ego W. Lavaya3 i w 2008 roku przez Martę 

Wieczorek4 dowiodły, iz  osoby z niepełnosprawnos cią intelektualną 

w sferze osiągnięc  fizyczno-motorycznych ogo lnie osiągają minimal-

nie niz sze wyniki, niz  ich pełnosprawni ro wies nicy. Jez eli nie istnieją 

przeciwwskazania medyczne, powinno się zachęcac  osoby niepełno-

sprawne intelektualnie do podejmowania szeroko rozumianej aktyw-

nos ci fizycznej. Jedną z form podejmowania działalnos ci ruchowej 

moz e byc  regularne uprawianie sportu. Aktywizowanie oso b z niepeł-

nosprawnos cią poprzez ruch jest kluczowym składnikiem ich rozwoju 

motorycznego oraz psychicznego. Odpowiednio dostosowana aktyw-

nos c  fizyczna wpływa na poprawę zdrowia. Poprawie ulegają procesy 

fizjologiczne związane z gospodarką krąz eniową i metabolizmem oraz 

usprawniony zostaje narząd ruchu. Podejmowanie działalnos ci moto-

rycznej przyczynia się ro wniez  do pozytywnych zmian w gospodarce 

hormonalnej – wzrastają poziomy hormono w odpowiedzialne za 

poczucie szczęs cia, spełnienia oraz odczucie pozytywnych dos wiad-

czen . Sport przyczynia się ro wniez  do podniesienia jakos ci adaptacji 

społecznych. Osoba z niepełnosprawnos cią intelektualną w roli spor-

towca napotyka szereg zadan , kto rym musi sprostac . Kształtuje po-

czucie własnej autonomii i własnego sprawstwa, nawiązuje relacje 

z  innymi osobami oraz kształtuje poczucie swojego uczestnictwa 

w grupie. Ro wnie waz ną korzys cią płynącą z podejmowania aktywno-

s ci ruchowej przez osoby niepełnosprawne intelektualnie jest wspo-

                                                
3 C. B. Eichstaedt, B. W. Lavay, Physical Activity for Individuals with Mental Retar-

dation, Champaign 1992. 
4 M. Wieczorek, Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ja-

ko czynnik warunkujący ich zdrowie, http://www.phie.pl/pdf/phe-2008/phe-2008-2-
235.pdf (dostęp: 20.02.2016). 
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maganie komunikacji. Jak zauwaz ają Renata Golanko i Maria Bilska, 

podczas uprawiania sportu między zawodnikami wytwarza się więz  

wspo łzawodnictwa. Dąz ąc do jednego celu muszą ze sobą wspo łpra-

cowac , a więc komunikowac  się. W trakcie zabawy porozumiewają się 

ze sobą, praktykując mowę werbalną i niewerbalną, c wicząc tym sa-

mym synchronizację wszystkich komponento w komunikacji5. 

Uprawianie sportu niesie ze sobą wiele korzys ci, jak ro wniez  stwa-

rza wiele barier i trudnos ci, z kto rymi musi zmierzyc  się człowiek bez 

względu na formę podejmowanej aktywnos ci (rekreacyjną czy profe-

sjonalną). Osoba z niepełnosprawnos cią intelektualną, podejmując 

aktywnos c  fizyczną, napotyka na dodatkowe bariery, jakimi są np. 

ograniczenia w sferze motorycznej, jednakz e – przy wsparciu ze stro-

ny społeczen stwa i dostosowaniu odpowiednich form i metod podej-

mowanych aktywnos ci fizycznych – ruch moz e dostarczac  osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie wielu pozytywnych dos wiadczen , 

nowych umiejętnos ci, a takz e wzmagac  ich sprawnos c  fizyczną.  

Organizacje sportowe na rzecz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Juz  w czasach staroz ytnych dostrzez ono edukacyjną rolę sportu 

w z yciu człowieka. Wierzono, z e sport jest bardzo waz nym elementem 

ludzkiego z ycia kształtującym jego osobowos c . Ws ro d wielu przeka-

zo w, jakie dotyczą Igrzysk olimpijskich, zauwaz yc  moz na pedagogicz-

ną rolę, jaką pełniły rozgrywki w z yciu Greko w. Udział w olimpiadzie 

był dla Greka waz nym wydarzeniem, kto re podnosiło jego samoocenę, 

zmuszało go do pracy nad sobą, szukania drogi przezwycięz ania swo-

ich słabos ci oraz integrowało go ze społeczen stwem. Integracja spo-

łeczna odbywała się poprzez akceptację udziału uczestnika w zawo-

                                                
5 M. Bilska, R. Golanko,  Wpływ aktywności ruchowej na wspomaganie rozwoju i do-

skonalenie mowy artykułowanej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, 
[w:] M. Bilska, R. Golanko, A. Kędra (red.), Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej, Biała Podlaska 2012. 
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dach oraz motywowanie go i kibicowanie mu w dniu rozgrywek6. Idea 

rozgrywania Igrzysk olimpijskich przetrwała do czaso w obecnych. 

Choc  nowoz ytne olimpiady, jak pisze Krzysztof Zuchora, są zasługą 

barona Pierre`a de Coubertina, to w swojej formie i promowanych 

wartos ciach nawiązują do odbywających się wieki temu na Olimpie7. 

Pozytywny wpływ integracji sportowych przyczyniających się do 

pozytywnych dos wiadczen  oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną 

zaczęto dostrzegac  w XX wieku. Był to czas przełomu. Coraz to liczniej 

powoływano ro z norodne organizacje związane z promowaniem kul-

tury sportowej oso b niepełnosprawnych intelektualnie. Poruszając 

tematykę instytucji zajmujących się problematyką sportu i ruchu oso b 

o obniz onych moz liwos ciach intelektualnych, nalez y wspomniec  

o organizacji Special Olympics. Special Olympics, w tłumaczeniu na ję-

zyk polski – Olimpiady Specjalne, są najstarszą, największą i najwaz -

niejszą organizacją na s wiecie zrzeszającą niepełnosprawnych inte-

lektualnie sportowco w. Organizacja powstała w 1963 roku na tere-

nach Kanady i USA, a jej pomysłodawczynią była Eunice Kennedy 

Shriver. Latem 1963 roku Eunice zaprosiła do swojej posiadłos ci 

w Maryland trzydzies cioro siedmioro dzieci niepełnosprawnych inte-

lektualnie8. Jak podają Marta Wieczorek i Beata Kuriata, na zorganizo-

wanych pięciotygodniowych po łkoloniach uczestnicy (z kto rych jedną 

była siostra inicjatorki przedsięwzięcia) mogli aktywnie spędzac  dni. 

Ws ro d podejmowanych przez nich działalnos ci sportowych znalazły 

się takie dyscypliny, jak: jazda konno, pływanie, skakanie, piłka noz na, 

czy siatkowa. Po łkolonie w posiadłos ci E. Shriver zapoczątkowały 

wiele podobnych inicjatyw w kolejnych latach. Podczas akcji dostrze-

z one zostały uwarunkowania fizyczne oso b z niepełnosprawnos cią 

                                                
6 Na podstawie analizy mitów greckich: J. Parandowski, Mitologia, Londyn 1992. 
7 K. Zuchora, Przestrzeń wartości olimpijskich w ujęciu Pierre`a de Courbertina, 

[w:] J. Chełmecki (red.), Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i nie-
pełnosprawni sportowcy, T.2, Warszawa 2006. 

8 http://www.specialolympics.org/Sections/What_We_Do/History_of_Special_ 
Olympics.aspx (dostęp: 20.02.2016), tłumaczenie własne. 
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intelektualną – ich duz y potencjał fizyczny9. Letnie pięciotygodniowe 

po łkolonie stały się początkiem wielkiej inicjatywy, jaką są Olimpiady 

Specjalne. Jak podaje Wiesława Dłuz ewska-Martyniec, pomysłodaw-

czyni uwaz ała, iz  sport przyczynia się do czerpania rados ci z zabawy, 

wspo łuczestnictwa i rozwoju. Pierwsze letnie igrzyska Olimpiad Spe-

cjalnych odbyły się w Chicago w pięc  lat od pierwszej inicjatywy 

Shriver10. By mo c przekonac  organizatoro w do słusznos ci swoich po-

glądo w, inicjatorka organizowała zawody sportowe dla dzieci i mło-

dziez y pokazując, iz  „wyjątkowe dzieci, jakimi są dzieci z upos ledze-

niem umysłowym, mogą byc  wyjątkowymi sportowcami i poprzez 

sport realizowac  swo j potencjał rozwojowy”11. Od czasu realizacji 

I Międzynarodowych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Chicago nastąpił 

intensywny rozwo j ruchu Olimpiad Specjalnych. Zimą 1968 roku zo-

stała powołana organizacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Olim-

piad Specjalnych, kto ra była organizacją niedochodową, zajmującą się 

zrzeszaniem sportowco w i instytucji wspo łpracujących oraz cykliczną 

organizacją zawodo w na s wiatowym poziomie12. Początkowo zawody 

odbywały się co dwa lata, tylko w okresie letnim. Zmiana nastąpiła, 

gdy organizatorzy podjęli decyzję o organizacji igrzysk zimowych. 

Obecnie igrzyska odbywają się naprzemiennie co dwa lata na terenie 

Stano w Zjednoczonych i Kanady. Z upływem czasu zainteresowanie 

Międzynarodowymi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych wzrosło. Zgło-

szenia uczestnictwa napływały z wszystkich kontynento w, dlatego 

organizatorzy podjęli decyzję o zmianie nazwy z Międzynarodowych 

na S wiatowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych13. Organizacja Olimpiad 

Specjalnych była wzorem dla innych instytucji zrzeszających osoby 

                                                
9 M. Wieczorek, B. Kuriata,  Sport niepełnosprawnych intelektualnie jako czynnik 

ich akceptacji i integracji społecznej, [w:] M. Wilski, J. Gabryelski (red.), Idee olimpij-
skie a kierunki rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, Poznań 2013. 

10 W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa..., op. cit. 
11 http://www.specialolympics.org/Sections/What_We_Do/History_of_Special_ 

Olympics.aspx (dostęp: 20.02.2016), tłumaczenie własne. 
12 Ibidem. 
13 W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa..., op. cit. 
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z niepełnosprawnos cią intelektualną uprawiające sport. W efekcie na 

terenie wielu krajo w powstawały lokalne i regionalne struktury orga-

nizacji. W Polsce specjalny ruch olimpijski zaczął rozwijac  się od je-

sieni 1982 roku. Przedstawiciele Polski w odpowiedzi na zaproszenie 

Eunice Kennedy Shriver wzięli udział w VI edycji igrzysk. Wizyta 

w Stanach Zjednoczonych zaowocowała chęcią podjęcia partnerstwa 

i utworzenia lokalnego oddziału pod nazwą Olimpiady Specjalne Pol-

ska. Wymiana dos wiadczen  i zdobycie informacji pozwoliły stworzyc  

struktury w mys l s wiatowej idei. Ogo lnopolski Komitet Olimpiad 

Specjalnych został powołany przy Towarzystwie Przyjacio ł Dzieci 

w lutym 1985 roku. Do 2000 roku organizacja skupiała się w szczego l-

nos ci na osobach z głębszą niepełnosprawnos cią intelektualną. Wyni-

kało to z mniejszej dostępnos ci ofert aktywnos ci ruchowej dla tej gru-

py, niz  dla oso b z lz ejszą niepełnosprawnos cią. W 2000 roku centralny 

os rodek organizacji S wiatowych Olimpiad Sportowych wprowadził 

obowiązek przestrzegania międzynarodowych standardo w14. Oficjal-

ne Przepisy Sportowe Special Olympics, obowiązujące ro wniez  na te-

renie Polski, zastrzegają prawo do udziału w igrzyskach kaz dej osobie 

z niepełnosprawnos cią intelektualną, kto ra ukon czyła o smy rok z ycia 

oraz dopełniła odpowiednich procedur rejestracji. Załoz enia organi-

zacji opierają się na przes wiadczeniu, ze kaz da osoba niepełno-

sprawna intelektualnie moz e podejmowac  aktywnos c  sportową, jez eli 

jest odpowiednio instruowana i motywowana. Odnoszenie sukceso w 

przez osoby z niepełnosprawnos cią przyczynia się do wzrostu samo-

oceny i poczucia akceptacji społecznej. Uprawianie sportu prowadzi 

ro wniez  do wszechstronnego rozwoju w aspekcie fizycznym, psy-

chicznym, społecznym, biologicznym i duchowym15. Pro cz szerokiego 

promowania idei podejmowania ruchu przez osoby z niepełnospraw-

nos cią intelektualną organizacja Olimpiad Specjalnych realizowała 

                                                
14 http://www.olimpiadyspecjalne.pl (dostęp: 20.02.2016). 
15 Oficjalne Przepisy Sportowe Special Olympics, przeł. R. Banasik-Zarańska i in., 

oprac. Biuro Narodowe Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, Warszawa 2005, 
pkt.12. 
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ro wniez  bardziej rozległe działania. Szczego lną uwagę zwracano na 

aspekt społeczny i walory akceptacyjno-integracyjne odbywających 

się igrzysk. Grupa adresato w oferty olimpiad dopiero na przełomie 

XIX w. i XX w. zaczęła byc  postrzegana podmiotowo. Zaniechano prak-

tyk permanentnej marginalizacji, izolacji i odrzucenia, propagując po-

stawy integracji społecznej. Osoby z niepełnosprawnos cią intelektual-

ną zostały dostrzez one. Zaczęto je wspierac  i szukac  sposobo w jak 

największego włączania ich w codzienne z ycie. Oficjalne Przepisy 

Sportowe Special Olympics podkres lają, iz  jednym z nadrzędnych 

celo w działalnos ci organizacji jest „pomoc osobom z niepełnospraw-

nos cią umysłową w uzyskaniu statusu poz ytecznych i szanowanych 

członko w społeczen stwa poprzez stworzenie im pełnej sposobnos ci 

rozwijania i demonstrowania swoich umiejętnos ci i zdolnos ci w cza-

sie treningo w i zawodo w sportowych oraz przez szerszą prezentację 

społeczen stwu ich moz liwos ci i potrzeb”16. Zawodnicy i kibice biorący 

udział w igrzyskach podczas wzajemnych relacji czerpią od siebie 

wsparcie i motywację, kreują postawy niwelujące marginalizację i ak-

ceptację opartą na wspo łczuciu, a propagują akceptację opartą na 

uznaniu i podziwie za osiągnięcia.  

Zawodnicy z niepełnosprawnos cią intelektualną ro z nią się od sie-

bie w zakresie moz liwos ci i sprawnos ci. Spowodowane jest to indy-

widualnymi uwarunkowaniami, będącymi konsekwencją niepełno-

sprawnos ci, z kto rą uczestnik się zmaga. Jedną z gło wnych zasad 

organizacji Olimpiad Specjalnych jest zasada wyro wnywania szans. Ze 

względu na ro z norodnos c  stopni niepełnosprawnos ci i często wystę-

pujących sprzęz en  pomysłodawcy igrzysk postanowili stworzyc  ze-

staw ro z norodnych programo w aktywnos ci, w kto rych kaz dy uczest-

nik będzie mo gł znalez c  swoją przestrzen . Udział w igrzyskach 

zawodniko w z niepełnosprawnos cią intelektualną nie musi odbywac  

się poprzez bezpos rednie zaangaz owanie w dyscypliny sportowe. 

Program Treningu Aktywnos ci Motorycznej Olimpiad Specjalnych jest 

                                                
16 Ibidem, sekcja B, s. 1.1. 



Anna Nowak – Rola aktywności ruchowej... 

– 53 – 

przeznaczony dla uczestniko w, kto rzy z ro z nych przyczyn nie mogą 

wziąc  udziału w oficjalnych zawodach i treningach olimpijskich. Za-

mierzenia opierają się na formie rehabilitacyjno-treningowej, tak by 

pobudzic  osoby z niepełnosprawnos cią intelektualną do aktywnos ci 

fizycznej i pozwolic  na udział w nieformalnych zawodach pomimo 

braku umiejętnos ci przestrzegania zasad i przepiso w wspo łzawodnic-

twa sportowego. Kolejną opcją rehabilitacyjno-sportową jest program 

„Młodzi Sportowcy”17. Jego beneficjentami są małe dzieci w wieku do 

os miu lat. Program jest formą przygotowania do po z niejszej kariery 

sportowej. Szczego lny nacisk połoz ony jest na stymulowanie rozwoju 

fizycznego i społecznego dzieci. Program Rodzinny Olimpiad Specjal-

nych „Polska” skierowany jest do rodzin oso b z niepełnosprawnos cią 

intelektualną w celu aktywizacji rodzin zawodniko w poprzez włącza-

nie w zadania działalnos ci stowarzyszenia18. Celem ruchu Olimpiad 

Specjalnych jest poprawienie jakos ci z ycia oso b z niepełnosprawno-

s cią intelektualną ro wniez  w aspekcie rodzinnym. Dzięki programowi 

rodziny i niepełnosprawni sportowcy, mając wspo lne tematy i kierun-

ki dąz enia, poprawiają i umacniają swoje relacje. Poprawie funkcjono-

wania społecznego słuz y ro wniez  Program Lidero w Olimpiad Spec-

jalnych19. Jest to specjalny projekt dla zawodniko w, kto ry poprzez 

praktykę pozwala im na naukę nowych ro l społecznych. Podczas 

udziału w tym programie zawodnicy uczą się pełnienia ro l sędziego, 

pomocnika czy prelegenta. Ws ro d oferty znajdują się ro wniez  progra-

my integracyjne „Zdrowi Sportowcy”, Program Edukacyjny „Dołącz do 

Nas” oraz dziedzina sporto w zunifikowanych. Jest to grupa progra-

mo w, w kto rych znaczącą rolę odgrywają osoby pełnosprawne. „Zdro-

wi Sportowcy” to projekt, kto rego gło wnym celem jest przygotowanie 

odpowiednio wyszkolonej kadry medycznej pracującej z zawodni-

kami20. Przygotowuje ona ocenę ich faktycznego stanu zdrowia oraz 

                                                
17 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/mlodzi-sportowcy (dostęp: 24.02.2016). 
18 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/program-rodzinny-0 (dostęp: 24.02.2016). 
19 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/lider-olimpiad-specjalnych (dostęp: 

24.02.2016). 
20 http://www.olimpiadyspecjalne.pl/zdrowi-sportowcy (dostęp: 24.02.2016). 
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otacza opieką medyczną podczas wszelkich podejmowanych aktyw-

nos ci sportowych. „Dołącz do nas” i sporty zunifikowane to programy 

intensywnie nastawione na integrację oso b pełnosprawnych i niepeł-

nosprawnych intelektualnie. „Dołącz do nas” skierowany jest szcze-

go lnie do młodziez y ze szko ł ogo lnodostępnych i ma na celu przybli-

z enie odmiennos ci oso b z niepełnosprawnos cią. Program sporto w 

zunifikowanych łączy w swoich druz ynach zawodniko w pełnospraw-

nych z zawodnikami z niepełnosprawnos cią intelektualną. Zawodnicy 

uczą się wspo łdziałania w grupie i kompromiso w na drodze do wspo l-

nego celu21. 

Kaz dej inicjatywie, kto ra opiera się na okres lonych zasadach, powi-

nien przys wiecac  ro wniez  kodeks etyczny. Jak podają Anna Nadolska 

i Maciej Wilski, dla uczestniko w Olimpiad Specjalnych opracowano 

dwa kodeksy – osobne dla zawodnika i osobne dla trenera. Do 

obowiązko w sportowca nalez y przede wszystkim kreowanie postawy 

szacunku dla wspo łzawodniko w, sędzio w oraz wolontariuszy i kibi-

co w, a takz e przestrzeganie regulaminu i zasad obowiązujących pod-

czas trwania igrzysk. Zadaniem trenera jest przestrzegac  zasady „po-

szanowania godnos ci i wartos ci zawodniko w Olimpiad Specjalnych, 

ich talentu i poziomu rozwoju bez względu na płec , pochodzenie, 

wyznawaną religię i tym podobne”22. Aspekty etyczne są istotną 

kwestią w przebiegu igrzysk olimpijskich. Zachowanie bezstronnos ci, 

rzetelnej oceny, gry fair play oraz wzajemnego szacunku przyczynia 

się do stworzenia miłej atmosfery, ale ro wniez  do zachowania spra-

wiedliwos ci w osiąganych wynikach. Kaz dy uczestnik, przybywając na 

rozgrywki, pragnie, aby zwycięstwo przyniosły mu jego umiejętnos ci 

i zdolnos ci, a nie przychylne (lecz niesprawiedliwe) spojrzenie sędzie-

go.  

                                                
21 http://www.olimpiadyspecjalne.pl (dostęp: 20.02.2016). 
22 A. Nadolska, M. Wilski,  Etyczne aspekty aktywizacji ruchowej osób niepełno-

sprawnych, [w:] S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dosto-
sowana aktywność ruchowa, Gdańsk 2009. 
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Olimpiady Specjalne są najbardziej znaną organizacją zrzeszającą 

niepełnosprawnych intelektualnie sportowco w i ich rodziny. Pro cz tej 

organizacji na s wiecie powołano w 1986 roku Międzynarodową Fe-

derację Sportu dla Oso b z Niepełnosprawnos cią Intelektualną (Inter-

national Sports Federation for Persons with Intellectual Disability) 

w skro cie INAS – FID. Instytucja ta powołała do istnienia Międzyna-

rodowy Komitet Paraolimpijski. Załoz enia INAS – FID ro z nią się od 

filozofii Olimpiad Specjalnych. INAS – FID propaguje podejs cie do 

zawodnika niepełnosprawnego intelektualnie jako pełnoprawnego 

członka społeczen stwa, kto ry posiada ro wne prawa, szanse i obowiąz-

ki, jak osoba w pełni sprawna intelektualnie23. Zasada normalizacji 

nakłada na niepełnosprawnego zawodnika odpowiedzialnos c  przy 

wyborze dyscypliny oraz rygor przygotowywania się do niej. Sporto-

wiec, kto ry podejmie decyzję o starcie w wybranej przez siebie dyscy-

plinie, od momentu zapisu i zakwalifikowania się do samego finału 

podlega identycznym regułom i przepisom, jakie obowiązują spraw-

nych wspo łzawodniko w. INAS – FID swoje inicjatywy kieruje gło wnie 

do oso b z lekką niepełnosprawnos cią intelektualną. Zasada normali-

zacji szerzona podczas działalnos ci rekreacyjno-sportowej podkres la 

potrzebę integracji społecznej oraz promowanie zdrowego stylu z ycia 

jako czynnika rozwojowego w z yciu zawodniko w z niepełnospraw-

nos cią. Zaro wno INAS – FID jak i Olimpiady Specjalne pomimo ro z nic 

w swoich filozofiach dąz ą do zaktywizowania oso b z niepełnospraw-

nos cią intelektualną i poprawienia jakos ci ich z ycia. W odro z nieniu do 

igrzysk specjalnych INAS – FID nie dostosowuje dyscyplin i reguł do 

uczestniko w zawodo w. Jak podaje Wiesława Dłuz ewska-Martyniec, 

w INAS – FID nadrzędnymi przepisami są te obowiązujące w między-

narodowych federacjach sportowych. Podejs cie do zawodnika jest 

mniej indywidualne – zawodnik nie reprezentuje tylko i wyłącznie 

siebie, ale zbiorowos c  – klub sportowy, region. Przed startem w za-

wodach obowiązkowym elementem są kwalifikacje, podczas kto rych 

                                                
23 http://www. inas-fid.org (dostęp: 24.02.2016), tłumaczenie własne.  
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awans zapewnia tylko i wyłącznie osiągnięcie wysokiej rangi wyni-

ko w24. 

Podsumowanie 

Zawody organizowane przez INAS – FID czy Komitet Olimpiad Spe-

cjalnych to przedsięwzięcia cieszące się s wiatową sławą i zaintereso-

waniem. Mys lę, z e wielu utalentowanych sportowco w z niepełno-

sprawnos cią intelektualną marzy, by mo c kiedys  wziąc  udział w takiej 

imprezie oraz znalez c  się ws ro d wielotysięcznej społecznos ci za-

wodniko w z całego s wiata. Wymaga to wielu godzin c wiczen  oraz 

nakłado w finansowych. Niewiele oso b z niepełnosprawnos cią moz e 

pozwolic  sobie na systematyczne uprawianie sportu, umoz liwiające 

osiągnięcie s wiatowego poziomu, kwalifikującego ich do udziału 

w największych imprezach. W takich sytuacjach alternatywną mogą 

byc  lokalne inicjatywy organizowane na wzo r tych najpopularniej-

szych. Przykładem mogą byc  organizowane od 2012 roku w Toruniu 

Olimpiady Oso b Niepełnosprawnych. Inicjatorami akcji jest Miejski 

Os rodek Sportu i Rekreacji, Ognisko Sportu Alfa Sport oraz miasto 

Torun . Od wielu lat w okresie wiosenno-letnim na torun skich obiek-

tach sportowych rozgrywane są zawody sportowe oso b z niepełno-

sprawnos cią intelektualną, ale ro wniez  ruchową lub sensoryczną. Nad 

bezpieczen stwem uczestniko w i zdaniami organizacyjnymi czuwa 

sztab wolontariuszy, kto rych duz a rzesza to studenci kierunko w peda-

gogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oprawa Olimpiady 

Oso b Niepełnosprawnych zawiera wszelkie elementy igrzysk olim-

pijskich. Podium, medale, fanfary i zapalenie znicza igrzysk przez za-

wodniko w nadają całej inicjatywie osobliwej podniosłos ci. Osoby 

z niepełnosprawnos cią przybywają licznymi grupami, by pojąc  trud 

uczestnictwa w ro z nych dziedzinach sportowych. Zawodnicy niepeł-

nosprawni intelektualnie najczęs ciej biorą udział w takich dyscypli-

                                                
24 W. Dłużewska-Martyniec, Aktywność sportowa..., op. cit. 
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nach, jak: rzut młotem, skok w dal, skok wzwyz , biegi kro tko i długo-

dystansowe, bieg przez płotki, boule, ping-pong, czy s cianka wspi-

naczkowa. Ws ro d innych dziedzin torun skich zawodo w moz na zau-

waz yc  wys cigi na wo zkach inwalidzkich, koszyko wkę oso b na wo z-

kach, pływanie, a takz e zestaw konkurencji skierowany szczego lnie do 

oso b wraz liwych, kto re nie mogą brac  udziału w oficjalnych trenin-

gach i zawodach ze względu na wspo łistniejącą z niepełnosprawno-

s cią intelektualną niepełnosprawnos c  fizyczną o bardzo szerokim za-

kresie. 

Będąc wolontariuszem na Olimpiadzie Oso b Niepełnosprawnych, 

nie znając historii Olimpiad Specjalnych w Polsce i na s wiecie, moz na 

dokonac  wielu istotnych obserwacji, nawet nie znając historii Olim-

piad Specjalnych w Polsce i na s wiecie. Rywalizacja i wspo łzawodnic-

two oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną są nastawione na dru-

giego człowieka. Niepełnosprawni zawodnicy dąz ą do uzyskania naj-

lepszych wyniko w, jednakz e nie za wszelką cenę. Widoczne są tutaj 

postawy fair play oraz wspo lnej pomocy i wspo łdziałania. Byc  moz e 

spowodowane jest to faktem, iz  na tego typu igrzyskach nie ma prze-

granych. Kaz dy uczestnik, kto ry podjął trud walki ze swoimi ograni-

czeniami i barierami oraz zgłosił się do uczestnictwa w zawodach, 

podczas ceremonii otwarcia otrzymuje ZŁOTY medal uczestnictwa. 

Ten gest ze strony organizatoro w podkres la ideę wyro wnywania 

szans i jednakowego podejs cia do kaz dego zawodnika. Rywalizacja 

ws ro d sportowco w jest wyczuwalna, jednak nie jest ona agresywna 

czy brutalna. Opiera się na wzajemnym kibicowaniu i motywowaniu 

się. Zawodnicy czerpią rados c  i satysfakcję z podejmowanego trudu 

i jego efekto w.  

Ws ro d zbiorowos ci uczestniko w Olimpiad Oso b Niepełnospraw-

nych są aktywni zawodnicy oraz ich bliscy – kibice. Interesującym 

zjawiskiem są ro z norodne postawy kibico w, często odmienne od tych 

prezentowanych przez zawodniko w. Negatywnym faktem zaobserwo-

wanym przeze mnie podczas uczestnictwa w zawodach sportowych 

były burzliwe postawy rodzicielskie w sytuacji uzyskania gorszych 
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wyniko w przez ich dziecko – sportowca. Agresywne postawy wobec 

oso b dokonujących wręczenia dyplomo w i nagro d, generowanie 

u swoich dzieci zazdros ci wobec wspo łzawodniko w to tylko niekto re 

z postaw towarzyszących rozgrywkom. Adrenalina towarzysząca po-

dejmowaniu aktywnos ci ruchowej i kibicowaniu uruchamia szereg 

skrajnych emocji. W sektorze kibico w moz na było dostrzec zaro wno 

krzepiące gesty, łzy szczęs cia, jak i usłyszec  głos ne skandowania. Nie 

brakowało ro wniez  pełnych obaw spojrzen  zatroskanych rodzico w 

o kontuzje czy zranienia swych dzieci. Postawy rodzicielskie mają 

ogromny wpływ na rozwo j dziecka, jego samodzielnos c  i poczucie 

własnej wartos ci. Wpływają ro wniez  na podejmowanie aktywnos ci 

ruchowej przez osoby z niepełnosprawnos cią. Waz ne jest, by od naj-

młodszych lat pierwsze s rodowisko, w kto rym przebywa człowiek – 

s rodowisko rodzinne, stymulowało go do podejmowania ro z norakich 

aktywnos ci fizycznych.  

Sprawnos c  ruchowa oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną jest 

istotnym elementem w ich z yciu. Przyczynia się do poprawy funkcjo-

nowania fizycznego, usprawnia ruchy duz ej i małej motoryki, c wiczy 

i uelastycznia narządy ruchu. Podejmowanie aktywnos ci ruchowej 

prowadzi do zminimalizowania ryzyka wystąpienia wielu choro b, jak 

np. cukrzycy czy otyłos ci. Większa sprawnos c  fizyczna przyczynia się 

ro wniez  do lepszego funkcjonowania społecznego. Podnosi poczucie 

własnej wartos ci, pozwala na zniwelowanie komplekso w oraz przede 

wszystkim wymaga przebywania w nowych przestrzeniach społecz-

nych, w kto rych budowane są ro z norodne relacje grupowe. Aktyw-

nos c  ruchowa oso b z niepełnosprawnos cią intelektualną powinna byc  

istotnym elementem ich z ycia. Często osoby te posiadają ogromne 

pokłady energii i siły, kto re mogą byc  olbrzymim potencjałem do uzy-

skiwania sukceso w w odpowiednich dyscyplinach sportowych.  

Aktywnos c  ruchowa to nie tylko sport. To ro wniez  rekreacja. Spa-

cery, aktywnos c  fizyczna o niskim natęz eniu wysiłku. Bez względu na 

formę jej realizowania aktywnos c  fizyczna przyczynia się do lepszego 

samopoczucia, poprawy kondycji oraz poprawy stanu zdrowia. Z po-
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kolenia na pokolenie przekazywane jest porzekadło: „Sport to zdro-

wie”. Sport to ruch, a jak twierdził szwajcarski lekarz Samuel Tissot: 

„ruch moz e zastąpic  wszystkie lekarstwa, ale z adne lekarstwo nie jest 

w stanie zastąpic  ruchu”.  
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