
РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ОЛІМПІАД У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА (БРІСКІН
Ю., СТРЕЛКОВСЬКА В.)

Актуальність. У Євросоюзі 10 % мешканців є неповносправними [6]. Це 
50 мільйонів людей. У Польщі на одну тисячу мешканців -  143 особи неповно- 
справні. Саме тому обов’язком кожного з нас є зробити все можливе, щоб люди 
з вадами розумового розвитку у будь-якій країні відчували себе повноцінними 
членами суспільства.

З метою реабілітації та розвитку адаптаційних можливостей спортсменів- 
інвалідів, Спеціальні Олімпіади проводяться для атлетів різного рівня підготов
леності, які розподіляються на групи (дивізіони) учасників з однаковими рухо
вими та функціональними можливостями, а головне -  з подібними спортивни
ми результатами [1]. Спорт для цих людей є найкращим засобом фізичної та 
соціальної реабілітації [1,7].

За рівнем розвитку та організації програм Спеціальних Олімпіад Польща 
посідає чільне місце у Європі [8]. Саме у Польщі розташований офіс Спеціаль
них Олімпіад Європи-Євразії, до зони відповідальності якого входять і Спеціа
льні Олімпіади України. Досвід Спеціальних Олімпіад Польщі може бути вико
ристаним у Спеціальних Олімпіадах України, що бурхливо розвиваються, зок
рема на Львівщині.

Мета роботи -  визначити особливості розвитку Спеціальних Олімпіад у 
Польщі.

Завдання: 1. Визначити напрями розвитку Спеціальних Олімпійських ви
дів спорту у Республіці Польща. 2. Визначити тенденції розвитку Спеціальних 
Олімпіад у Республіці Польща.

Для вирішення поставлених завдань ми використали наступні методи: ана
лізу та узагальнення спеціальної літератури, документальних матеріалів, мате
ріалів інформаційної мережі Інтернет; історичний метод.

Результати роботи. Ідея фізичного розвитку дітей і молоді з затримкою 
розумового розвитку у Польщі сягає 60-х рр. і пов’язана із утворенням „шкіл 
життя”, спеціальних дитячих садків, клубів молоді, акція таборів і т.п. Лише у 
1973 році було організовано І Спартакіаду Шкіл Життя, яка була проведена з 
ініціативи Варшавського Кола Допомоги Дітям Спеціальної Опіки і персоналу 
варшавських шкіл життя. У 70-х і 80-х рр. подібні змагання і спартакіади про
водились у великих містах багатьох областей [4,5,7].

Зв’язок з міжнародним спортом для осіб з затримкою розумового розвитку 
був розпочатий у 1983 році. Польська збірна (делегація) була запрошена Юніс 
Кеннеді Шрайвер на Всесвітні Літні Ігри Спеціальні в Батон-Роудж (США). У 
1985 році польські спеціальні спортсмени взяли участь у Всесвітніх Зимових 
Іграх Спеціальних у Парк Сіті (США). Де-юре, початок діяльності руху Спеціа
льних Олімпіад у Польщі припадає на лютий 1985 року, від утворення Загаль- 
нопольського Комітету Спеціальних Олімпіад при урядовому Комітеті Допомо
ги Особам з Затримкою Розумового Розвитку. До його складу увійшли предста
вники різних суспільних груп. Головним завданням роботи цього комітету є 
проведення спортивних тренувань і організація змагань згідно з духом і засада

74



ми світового руху Спеціальних Олімпіад, розповсюдження фізичної культури 
посеред дітей і молоді з затримкою розумового розвитку, а також розвиток все
світньої ідеї руху Спеціальних Олімпіад.

В 1986 році у 22 областях було організовано обласні Спеціальні Олімпіади. 
В них взяло участь 2300 дітей і молоді, а також дорослих спортсменів з 90 осві
тньо-виховних секцій. Цього ж року в Іграх у Брук Селі взяла участь польська 
збірна складалась з 12 спортсменів, а також тренерів та опікунів. Крім спортив
них успіхів цей виїзд був також корисним як практичний досвід для організації 
та проведення змагань для дітей та молоді з затримкою розумового розвитку.

Влітку 1987 року знову були організовані обласні Спеціальні Олімпіади. 
Також цей рік можна вважати початком офіційної співпраці в рамках розпо
всюдження ідеї руху Спеціальних Олімпіад у країнах Східної Європи. Польська 
програма отримала II рівень акредитації Міжнародних Спеціальних Олімпіад 
(SOI).

Важливим моментом у розвиткові руху Спеціальних Олімпіад Польщі було 
проведення І Загальнопольських Літніх Ігор Спеціальних Олімпіад. Узагальнені 
відомості щодо структури програм та кількості учасників Загальнопольських 
Літніх Ігор Спеціальних Олімпіад наведено у табл.1 та рис.1 відповідно.

І Загальнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад відбулись 14 березня 1987 р. 
у Варшаві. Почесний патронат над змаганнями взяв на себе тодішній віце- 
гірем’єр, проф. Збігнев Тертик. Організаторами були: Головний Уряд ТПД -  
комітет Спеціальних Олімпіад, департамент спеціального навчання Міністерст
ва освіти і виховання, головний комітет фізичної культури і туризму, Академія 
фізичного виховання у Варшаві і редакція тижневика „Спортовець”. Під час це
ремонії відкриття вогонь запалила спортсменка Спеціальних Олімпіад разом із 
найпопулярнішою польською легкоатлеткою -  Іреною Шевінською [3].

Змагання проводилися у двох дисциплінах: легкій атлетиці і плаванні, від
бувались на Варшавській академії фізичного виховання. Стартувало 260 спорт
сменів з 28 областей. Медалі для спортсменів за посередництвом Європейсько
го Бюро Спеціальних Олімпіад надіслала фундаторка руху Юніс Кеннеді- 
Шрайвер.

6-7 травня 1989 р. на об’єктах Варшавської академії фізичного виховання 
були організовані II Загальнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад, під патрона
том тодішнього міністра молоді і спорту — Олександра Кваснєвського. Олімпій
ський Вогонь запалив Здзіслав Гофман, чемпіон світу в потрійному стрибку.

Цього разу у змаганнях приймали участь 559 спортсменів з 42 областей 
Польщі, а також з дружніх країн Європи: Болгарії, Чехословаччини, Естонії, 
Бельгії і Литви.
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Табл. 1.
Види спорту у програмах літніх Ігор Спеціальн у  (^}^піад Польщі
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Рис.1. Динаміка кількості учасників літніх Ігор 
Спеціальних Олімпіад Польщі
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Програма змагань об’єднувала п’ять дисциплін: легку атлетику, плавання, 
гімнастику, футбол, програму рухової активності, а також хокей на підлозі як 
показовий вид.

Своєю присутністю відзначили Ігри Юніс і Сарджент Шрайвер. Слід згада
ти, що під час свого перебування у Польщі вони були відзначені орденом по
смішки спортсменами Спеціальних Олімпіад за діяльність на користь людей з 
розумовою відсталістю.

Важливим моментом для польського руху Спеціальних Олімпіад було 
отримання у 1989 році І рівня акредитації Міжнародних Спеціальних Олімпіад. 
Не менш значущою подією було створення у 1990 році Спортивного Товарист
ва для осіб з затримкою розумового розвитку -  Спеціальні Олімпіади -  Польща 
[4,5,7].

17-19 травня 1991 р. на об’єктах Академії фізичного виховання у Варшаві 
відбулись III Загальнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад. Змагання проходили 
під патронатом дружини президента -  Данути Валенси. На урочистій Церемонії 
Відкриття Ігор слова Спеціальної Олімпійської Клятви проголосив відомий 
польський актор Даніель Ольбрихський. Запалення Спеціального Олімпійсько
го Вогню виконав призер Ігор XXIV Олімпіади (1988,Сеул) Ваєтан Бронєвсь- 
кий. Стартувало 656 спортсменів з Польщі і 6 країн Європи. Спортсмени стар
тували вже у восьми спортивних дисциплінах. До легкої атлетики, плавання, 
гімнастики, футболу приєднались кінний спорт, настільний теніс і хокей на 
підлозі.

14-16 травня 1993 р. відбулись IV Загальнопольські Ігри Спеціальних 
Олімпіад. Змагання проходили під патронатом президента Леха Валенси. Бли
зько 900 Спеціальних Спортсменів стартувало на спортивних об’єктах варшав
ської АФВ, а також клубу ЦВКС.

Під час цих Ігор вперше запроваджені атрибути Спеціальних Олімпіад 
Польщі. Відомим митцем Едвардом Любчиною була створена м’яка іграшка 
„їжачок”, що стала символом Спеціальних Олімпіад Польщі, Мартіном Блаже- 
вичом було створено Гімн Спеціальних Олімпіад Польщі. Було запроваджено 
естафету Спеціального Олімпійського Вогню з місця проведення Всесвітніх 
Ігор Спеціальних Олімпіад.

V Загальнопольські Ігри Спеціальних Олімпіад відбулись у Варшаві 11-14 
травня 1995 р. У змаганнях з восьми видів спорту взяло участь 814 спортсменів, 
що представляли 45 областей і 9 закордонних збірних з Албанії, Австрії, Болга
рії, Чехії, Ізраїлю, Німеччини, Румунії, Словаччини і Угорщини. Під час Ігор 
проходив семінар для батьків.

На VI Загальнопольських Іграх Спеціальних Олімпіад до Варшави приїха
ло в загальному біля 1000 спортсменів -  41 збірна з Польщі, а також 6 збірних з 
закордону. 4-7 червня 1998 р. на спортивних об’єктах Академії Фізичного Ви
ховання та Військової технічної академії відбувались змагання у 11 видах спор
ту. Змагання проходили під патронатом президента РП -  Олександра Кваснєв- 
ського.
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Особливо слід підкреслити факт, що до групи з 530 волонтерів входили 
особи з розумовою відсталістю, які допомагали у церемонії нагородження, а та
кож виконували відповідальну роль асистентів арбітрів змагань.

Це були перші Ігри, що проводились відповідно до 4-річного циклу.
У 2002 р. VII Загальнопольські Літні Ігри Спеціальних Олімпіад вперше 

відбулись поза Варшавою -  у Познані. У змаганнях з 11 видів спорту взяло 
участь 930 спортсменів, що репрезентували 18 Регіональних Відділів і 1 закор
донне представництво.

Висновки:
1. Програма Ігор Спеціальних Олімпіад Польща формується у відповідно

сті із програмою Міжнародної Організації Спеціальних Олімпіад.
2. У діяльності на користь осіб з затримкою розумового розвитку у Польщі 

можна визначити такі періоди:
• 1973-1983 - 1 Організаційний період, початок діяльності;
• 1983-1987 -  II Організаційний період, налагодження зв’язків з міжнарод

ним спортом для осіб з затримкою розумового розвитку;
• 1987-2002- Активний період діяльності Спеціальних Олімпіад Польщі

3. Програма Літніх Ігор Спеціальних Олімпіад Польщі характеризується 
постійним збільшенням як кількості учасників, так і збільшенням кількості ви
дів спорту.

4. Досвід роботи Спеціальних Олімпіад Польщі стосовно використання ін
ституту Почесного Патронату, проведення Ігор Спеціальних Олімпіад на базі 
закладів освіти, залучення волонтерів може бути використаним Всеукраїнською 
громадською організацією інвалідів „Спеціальна Олімпіада України”.
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