
VI ŚWIATOWYCH ZIMOWYCH IGRZYSKACH OLIMPIAD SPECJALNYCH 

INFORMACJE  OGÓLNE 

VI Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych -  Największa sportowa impreza w kilku 
dyscyplinach sportowych na świecie w 1997 roku.

termin: 1-8 luty 1997

miejsce: 

Ceremonia Otwarcia - Toronto, Stadion Skydome, 1 luty, 1997, godz 16.00

Ceremonia Zamknięcia - Ontario Place, Exhibition Centre, Toronto, 8.02.1997

zawody sportowe:

hokej halowy - Exhibition Centre - olbrzymia hala z 10 boiskami,  na których odbywały się rozgrywki w 
grupach sprawnościowych

łyżwiarstwo szybkie - Lodowisko Varsity Arena, Toronto

łyżwiarstwo figurowe - Toronto, North York

narciarstwo zjazdowe -  Collingwood, Blue Mountain Resort

narciarstwo biegowe - Highlands Nordic, Duntroon, ok 20 km od Collingwood

snowshoeing - Highlands Nordic, Duntroon, ok 20 km od Collingwood

UCZESTNICY 2000 zawodników, 500 trenerów/opiekunów, 80  krajów uczestniczących

6000 wolontariuszy, sędziowie

W czasie Igrzysk odbywały się zawody sportowe w 6 dyscyplinach:

narciarstwo zjazdowe - konkurencje bieg zjazdowy, slalom, slalom gigant, narciarstwo biegowe - 
dystanse od 50m do 10 km

łyżwiarstwo szybkie - dystanse od 25m do 1500m,

łyżwiarstwo figurowe,

hokej halowy, gry drużynowe i indywidualny konkurs sprawności

snowshoeing - konkurencje od 5m do 10km

Uczestnicy Igrzysk brali udział w dyscyplinach:

hokej halowy - 47 drużyn,

łyżwiarstwo szybkie - 22 ekipy

łyżwiarstwo figurowe - 18 ekip

narciarstwo zjazdowe -  34 ekipy

narciarstwo biegowe - 34 ekipy

snowshoeing - 5 ekip

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

Ceremonia Otwarcia - 2 luty , godz. 16.00 ok. 90 min. Stadion Skydome, Toronto.  Ceremonia była na 
żywo transmitowana przez krajową stację telewizyjną w Kanadzie. Odbywała się na słynnym Stadionie
Skydom z ruchomym, otwieranym dachem. Ceremonia Otwarcia  odbywała się przy dachu 
zamkniętym. Scenariusz Ceremonii nawiązywał do tradycji i wierzeń indiańskich, w których magiczną 
liczbą jest liczba 4 - 4 strony świata, 4 pory roku, 4 rasy ludzkie. Tematyka Ceremonii nawiązywała do 



przełamywania barier pomiędzy w/w elementami i jedności tych elementów w Olimpiadach 
Specjalnych. Po defiladzie zawodników i oficjalnym ceremoniale olimpijskim wystąpiło wiele znanych 
gwiazd muzyki rozrywkowej, przygotowano wspaniałe pokazy baletowe i taneczne (m.in. w wykonaniu
byłego Mistrza Świata w łyżwiarstwie figurowym Braina Orsena )

Ceremonia Zamknięcia - 8  luty 1997, Toronto, 17 - 18.00, miejsce - Amfiteatr nad jeziorem Ontario, 
ceremonia na wolnym powietrzu, po ceremonii obywała się  jest zabawa taneczna w Hali Exhibition 
Centre niedaleko amfiteatru.

Torch run - Bieg z Pochodnią - Ogień Olimpijski został przyniesiony na Ceremonię Otwarcia przez 
sztafetę policjantów i stażników porządku publicznego. Wśród nich znajdował się również 
przedstawiciel Polski podinspektor Jacek Hachulski. Pochonię Olimpijską odpalono od promieni 
słonecznych w Olimpii w Grecji, skąd przetransportowano go 28 stycznia 1997 do Collingwood. Z 
Collingwood sztafeta 80 policjantów przeniosła go na Ceremonię otwarcia, gdzie pochodnię 
przekazano zawodnikowi, który zapalił znicz olimpijski.

Wioska Olimpiad Specjalnych -  Miejsce zabawy i rekreacji. Była zlokalizowana w 2 miejscach w 
Collingwood i Toronto. Zawodnicy mogli po zawodach w wiosce spotkać się z kolegami z innych 
drużyn, wykonać pamiątkowe zdjęcia, sprawdzić wzrok i zęby a także pograć w koszykówkę i inne gry 
sprawnościowe. 



PROGRAM POBYTU EKIPY POLSKIEJ 

28 styczeń 1997 /wtorek/
godz. 10.00 - 12.30 Zbiórka uczestników wyjazdu, Hotel Harctur, Warszawa, ul. Niemcewicza 17. W 
hotelu odbywało się z bezpośrednimi opiekunami, dopasowywanie strojów reprezentacyjnych, 
przygotowywanie do wyjazdu

29 styczeń 1997 /środa/
09.30 Oficjalne pożegnanie ekipy przez przedstawicieli UKFiT,sponsorów i innych w sali Hotelu 
Marriott, przysięga olimpijska, wręczenie nominacji olimpijskich
12.45 Wylot samolotem  liniami Lot do Toronto
16.15 Przylot do Toronto, powitanie na lotnisku przez Komitet Polonii przyjmujący ekipę polską oraz 
przez V-ce Konsula Polski w Kanadzie Pana Witolda Manikowskiego
Przejazd autokarem do miejsca zakwaterowania /Dom Rekolekcyjny Ojców Oblatów/,

30 styczeń 1997 
pobyt w miejscowości Toronto, zwiedzanie miasta Toronto, 
dokonanie formalności rejestracyjnych ekipy polskiej w biurze organizacyjnym Igrzysk
Obiad w sali bankietowej Parafii Polskiej św. Stanisława
dalsze zwiedzanie miasta Toronto
Oficjalna kolacja z  przedstawicielami Polonii Polskiej, występy 

31 styczeń 1997
wycieczka do wodospadu Niagara
spotkanie z Polonią w Klubie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w St. Catharines, obiad,
Oficjalne przyjęcie na cześć ekipy polskiej

1 luty 1997
zakwaterowanie ekipy w  hotelach w Toronto zgodnie z dyscypliną sportową
14.00 - 18.00 powitalne przyjęcie - Welcome Canada Party

2 luty 1997
4-5.30 Ceremonia Otwarcia , Skydome
wyjazd narciarzy do Collingwood, zakwaterowanie w Collingwood

3 luty - 7 luty  
zawody sportowe zgodnie z programem minutowym zawodów /finały i preeliminacje/, imprezy 
towarzyszące, pobyt i zabawy w  wiosce olimpijskiej

7 luty - 
zawody sportowe, powrót narciarzy do Toronto

8 luty 1997 
09.00 - 14.00 - zawody sportowe - finały hokej halowy
17.00 - Ceremonia Zamknięcia, zabawa taneczna

09 luty 1997
Msza w Kościele Polskim Parafii św Stanisława 
obiad pożegnanie z Polonią
18.15 - wylot z Toronto, lot bezpośredni do Warszawy liniami LOT

10 luty 1997 
08.15 przylot ekipy na lotnisko w  Warszawie, powitanie przez przedstawicieli UKFiT, odbiór 
uczestników wyjazdu z lotniska w Warszawie przez ich opiekunów



ZAKWATEROWANIE

Polska ekipa była zakwaterowana (na koszt organizatorów) w czasie zawodów w następujących 
miejscach:
pobyt  29 - 31 styczeń 1997 - Dom Rekolekcyjny Ojców Oblatów, Toronto
ekipa łyżwiarstwo szybkie - Toronto
Hotel Delta Chelsea Inn, 33 Gerrard Street West, 
Toronto, Ontario, M5G 1Z4,tel. /416/5951975

Hotel w centrum miasta, przy głównej ulicy Toronto, jeden z największych i najlepszych hoteli w 
Toronto. W hotelu były 2 pływalnie, zaplecze rekreacyjne /sala gimnastyczna, siłownia, sieć sklepów, 
restauracje, bary/. Zawodnicy i trenerzy będą zakwaterowani w pokojach 2 osobowych z łazienkami. 
W komfortowych warunkach wypoczywali po zawodach. Z hotelu na miejsce zawodów łyżwiarstwa 
szybkiego był zapewniony transport  autokarowy.

ekipa hokej halowy - Toronto
Hotel Westin Harbour Castle,
1 Harbour Square, Toronto, Ontario, M5J 1J3, tel /416/8691600
Hotel zlokalizowany w mieście Toronto nad jeziorem Ontario. Hotel b. nowoczesny, ok. 5-10 min. 
spaceru do miejsca gdzie były rozgrywki w hokej halowy. Bardzo dobrze wyposażony w zaplecze 
rekreacyjne /pływalnie, sala gimnastyczna/ W hotelu tym znajdowała się również wioska olimpijska

narciarstwo zjazdowe i biegowe:
noclegi w Toronto 1/2.02, 7/8.02, 8/9.02 Hotel Holiday Inn on King
370 King St. West, Toronto Ontario, M5V 1J9, tel /416/5994000
Hotel w centrum miasta, niedaleko od miejsca Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia.

narciarstwo zjazdowe - Collingwood
Mountain Springs Lodge, RR 3, Collingwood, Ontario, L9Y3Z2, 
narciarstwo biegowe - Collingwood
Cranberry Inn Condominium, Collingwood, Ontario, 
w/w miejsca zakwaterowań to komfortowe domy wypoczynkowe z pełnym zapleczem /kuchnia, 
łazienki, oddzielne sypialne/

WYŻYWIENIE

Organizatorzy zagwarantowali wyżywienie na miejscu zawodów i w miejscach zakwaterowań. Posiłki 
były bardzo urozmaicone i bardzo dobre. Na zawodach zapewnione były napoje zarówno ciepłe i 
zimne. Wszystkie posiłki opłacone były przez organizatorów.

UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE

Na miejscu zawodów, szczegónie w Collingwood były bardzo obciążające dla uczestników warunki 
pogodowe. Miesiąc styczeń/luty w Kanadzie, Ontario to czas bardzo niskich temperatur. W dzień 
średnia temperatura ok -5 stopni Cel. w nocy ok -12 stopni Cel. Charakterystyczne są były silne wiatry 
i duża wilgotność powietrza. Utrudnieniem w Collingwood były częste opady śniegu, a czasem nawet 
marznącego deszczu. W czasie Ceremonii Zamknięcia /na wolnym powietrzu/  temperatura powietrza 
wynosiła -15 stopni Celsjusza.  Dodatkowym utrudnieniem była różnica czasu pomiędzy Polską a 
Kanadą - 6 godzin. Zawodnicy pomimo tych utrudnień zdołali dość szybko zaaklimatyzować się do 
panujących warunków i zmiany czasu. Szczególne znaczenie miało dobre wyposażenie uczestników, 
odpowiednie stroje dopasowane do  panujących warunków. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE WYJAZDU EKIPY POLSKIEJ

Uczestnicy - zawodnicy reprezentacji Polski na VI  Światowe zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
byli typowani na zawody przez specjalnęą komisję powołaną przez Zarząd Główny spośród 
podwójnych medalistów IV Ogólnopolskiej Zimowej Olimpiady Specjalnej z 1996 roku. Ostateczna 
kwalifikacja to udział w obozie przygotowawczym w Szczyrku w grudniu 1996.  

Zarząd Główny Stowarzyszenia  zapewnił zapatwienie wszystkich formalności dotyczących udziału w 
Igrzyskach - zgłoszenia, sprawy wizowe itp.  Zorganizowano obóz przygotowawczy reprezentacji 
/Szczyrk 12 - 20.12.1996/ gdzie zawodnicy trenowali, zapoznawali się z trenerami i swoimi kolegami. 

Zarząd Główny zapewniał wyposażenie uczestników w stroje reprezentacyjne i stroje sportowe do 
zawodów oraz niezbędny sprzęt.  



WNIOSKI, WRAŻENIA, PODSUMOWANIE

Ekipa polska była bardzo dobrze przygotowana do uczestnictwa w Igrzyskach. Nasza grupa 
wyróżniała się strojami, sprzętem sportowym i poziomem przygotowania zawodników.


