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PIŁKA NOŻNA RAZ JESZCZE 

 

W dniu 25 .05.2011 pod Pałacem Kultury i Nauki, na 
specjalnie rozłożonych boiskach,  został rozegrany 
turniej VIP. Olimpiady  Specjalne były  
reprezentowane przez zawodników „Sekcji 
Wisełka‘’, natomiast drużyny „Sprawni Razem”  
tworzyli uczniowie ZSZ Nr 6 przy SOSW nr 2.  
Pozostałe drużyny to reprezentacja dziennikarzy,  
Drużyna Kobiet, Strieet Boal oraz drużyna PZPN- u. 
Po   meczach grupowych odbył się pojedynek 
finałowy o miejsce pierwsze. Rozegrały go drużyny 
Olimpiad Specjalnych oraz PZPN.  
W regulaminowym czasie było 2:2. W wyniku 
końcowym zdecydowały rzuty karne, które wygrała 
drużyna Olimpiad Specjalnych. Reprezentacja Sprawni razem zajęła V miejsce. Trenerem drużyny 
Olimpiad Specjalnych był Krzysztof Podraska, a trenerem drużyny „Sprawni Razem”  Krzysztof 
Siudziński i Paweł Śpiegowski. Zwycięska  drużyna otrzymała piękny pamiątkowy puchar, koszulki 
oraz bilety na najbliższy mecz reprezentacji Polski. 

Op. Mateusz Truskolaski pod opieką p. Krzysztofa Podraski 

TRENING AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ (MATP) 
 
20 maja uczniów SSPdP zaproszono do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, 
gdzie wzięliśmy udział zawodach. Pięciu naszych 
kolegów przygotowały do zmagań sportowych 
pani Magda Łuczak i pani Olga Rycharska.  
Trening aktywności motorycznej jest programem 
rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych 
opracowanym dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, które z powodu np. głębokiego 
stopnia upośledzenia czy współistniejących 
poważnych dysfunkcji aparatu ruchu nie mogą 

uczestniczyć w innych dyscyplinach sportowych. W Treningu Aktywności Motorycznej 
najważniejszy jest udział i indywidualne osiągnięcia uczestników. 

Op. Janusz Boruszewski  pod opieką p. Olgi Rycharskiej 
 

 
W dniu 05.06.2011r przedstawiciele Olimpiad 
Specjalnych uczestniczyli w meczu towarzyskim Polska-
Argentyna, który był rozgrywany na stadionie LEGI  
w Warszawie. Bilety na ten wspaniały mecz, który  
reprezentacja Polski  wygrała 2:1, Olimpiady Specjalne 
(nasi zawodnicy –sekcja „Wisła Płock’’) otrzymały 
podczas Turnieju VIP (nagroda za zdobycie I miejsca). 
Możliwość oglądania na żywo tak wielkiego widowiska 
wywołało wśród uczestników zachwyt i poruszenie.  

Op. Kamil Korytkowski pod opieką P. Krzysztofa Podraski 


