
             POLSCY PARAOLIMPIJCZYCY 



Historia Igrzysk Paraolimpijskich 

Sportowcy niepełnosprawni startowali w igrzyskach olimpijskich przed powstaniem 

igrzysk paraolimpijskich. Pierwszym niepełnosprawnym zawodnikiem, który wziął 

udział w igrzyskach olimpijskich był niemiecko-amerykański gimnastyk George 

Eyser w 1904, który miał jedną sztuczną nogę. Węgier Károly Takács startował w 

imprezach strzeleckich zarówno w 1948 roku, jak cztery lata później. Miał on 

amputowane prawe ramię, ale mógł strzelać używając lewej ręki. Innym 

niepełnosprawnym sportowcem, który wystąpił na olimpiadzie zanim odbyła się 

pierwsza paraolimpiada, była Lis Hartel, duńska jeździec, która cierpiała na polio i 

która w 1952 w Helsinkach i w 1956 w Sztokholmie gdzie odbywały się konkurencje 

jeżdzieckie Olimpiady w Melbourne zdobyła dwa srebrne medale w ujeżdżeniu 



Zimowe igrzyska Paraolimpijskie 



Zimowe igrzyska paraolimpijskie 

•  Międzynarodowe zawody sportowe organizowane co 4 

lata przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. 

Należą do największych i najbardziej popularnych 

zawodów sportowych dla niepełnosprawnych na świecie. 

Zwycięstwo odniesione podczas igrzysk uznawane jest 

przez sportowców większości dyscyplin za najbardziej 

prestiżowe osiągnięcie. 



Dyscypliny na igrzyskach zimowych 

 
 

• Biathlon - łączy bieganie na nartach i strzelectwo. 
Polega na biegu na określonym dystansie (7.5 km, 
12.5 km, Pursuit), w czasie którego zawodnicy 2 lub 4 
razy zajmują stanowiska na strzelnicy przyjmując 
pozycję leżącą i oddają za każdym razem po 5 
strzałów. 

• Curling na wózkach - Curling jest dyscypliną 
sportu wywodząca się z XVI wiecznej szkockiej 
tradycji, która w ostatnich latach rozwija się bardzo 
dynamicznie. Od 1998 roku jest w programie 
Igrzysk Olimpijskich, a od 2006 także w programie 
Igrzysk Paraolimpijskich. Jest grą zespołową 
rozgrywana na lodzie między dwiema drużynami 
liczącymi po czterech zawodników.   

 



Dyscypliny na igrzyskach zimowych 
 

• Hokej na sledgach  -Wywodzi się ze Szwecji, uprawiany od lat 60-tych, 

od 1994 r. w programie Igrzysk Paraolimpijskich. Przeznaczony dla osób 

z uszkodzeniami kończyn dolnych. Zawodnicy poruszają się na 

specjalnych siedziskach , do których przytwierdzone są ostrza łyżew. 

• Narciarstwo alpejskie (zjazdowe)- W narciarstwie zjazdowym rozgrywane 

są następujące konkurencje: slalom, slalom gigant, super gigant, zjazd 

oraz super kombinacja dla kobiet i mężczyzn. W narciarstwie zjazdowym 

mogą uczestniczyć osoby prawie ze wszystkich grup 

niepełnosprawności.  

• Narciarstwo biegowe - Konkurencje w zależności od klasyfikacji i płci 

obejmują bieg techniką klasyczną bądź dowolną (krok łyżwowy) na 

dystansach począwszy od sprintu 1 km, a na 20 km kończąc. W 

narciarstwie biegowym mogą uczestniczyć osoby ze wszystkich grup 

niepełnosprawności. 

 



Historia- zimowe igrzyska  

1. Zimowe igrzyska paraolimpijskie, choć w stosunku do igrzysk 

letnich mają nieco krótszą i uboższą historię, przez lata cieszyły się 

co najmniej takim samym, czyli nikłym, zainteresowaniem 

społecznym. Zmiany w tym zakresie nastąpiły na przełomie 

wieków, choć jeszcze krótko przed tą cezurą tematyką 

paraolimpijską zaczęli się interesować dziennikarze sportowi. 

Pierwsze igrzyska w zimowej scenerii odbyły się w 1976 r. w 

szwedzkim Örnsköldsvik.  

 



Historia zimowych igrzysk 

• Po Örnsköldsvik przyszła kolej na Geilo w Norwegii w 1980 r. Potem były: dwa razy 
Innsbruck 1984 i1988. W latach dziewięćdziesiątych wzorem igrzysk letnich zawody 
paraolimpijskie następowały  bezpośrednio po olimpijskich – na tych samych 
obiektach. Najpierw były igrzyska w Albertville we Francji (1992), potem w 
Lillehammer w Norwegii (1994) i zawody w japońskim Nagano (1998) - których 
organizatorzy mogą pochwalić się największą jak na razie liczbą uczestniczących w 
igrzyskach paraolimpijskich sportowców, dziennikarzy i widzów - a także pamiętne 
dla polskiej ekipy ze względu na sukcesy medalowe Salt Lake City 2002 i Turyn 
2006. 
 
 
   

 

https://www.google.pl/url?q=http://sportowefakty.wp.pl/kibice/27199/blog/4550/zimowe-igrzyska-paraolimpijskie-dzien-2&sa=U&ved=0ahUKEwjv-cf0xrzRAhWIDSwKHcoJAV84FBDBbggmMAg&usg=AFQjCNHMUOOca1bmWD0s1NWRZIF9cArWuA


 Pierwsze w życiu igrzyska olimpijskie odbyły się w Rzymie 1960r,  a ostatnie w Sochi 

2014r.  

 

 

Polacy nie startowali tylko w 1980 r. w Geilo. Z pozostałych zawsze 

przywozili medale. Ich dotychczasowa liczba to 44 (11 złotych, 7 srebrnych i 

26 brązowych). Co gorsza, w Vancouver wcale nie musi zostać powiększona 

o następne... 

HISTORIA ZIMOWYCH IGRZYSK- CIĄG 

DALSZY 

https://www.google.pl/url?q=http://sport.tvp.pl/igrzyska-paraolimpijskie-rio/26967393/igrzyska-paraolimpijskie-zobacz-tabele-medalowa&sa=U&ved=0ahUKEwi8po_OyNDRAhUClCwKHdeyB6IQqoUBCBkwAA&usg=AFQjCNEljhc1ihnOSW3RnIc0d0hzG73PFg
https://www.google.pl/url?q=http://paraolimpijska.pl/ip-rio/44-otwarcie-xv-letnich-igrzysk-paraolimpijskich-na-zywo&sa=U&ved=0ahUKEwj11aOhydDRAhVwSZoKHcnvA_UQwW4IHjAE&usg=AFQjCNGPahsRCk81Z1SC3x2VDedcVUKo7Q


Zimowe igrzyska paraolimpijskie 

Rok IP Miasto Państwo 

1976 I Örnsköldsvik  Szwecja 

1980 II Geilo   Norwegia 

1984 III Innsbruck  Austria 

1988 IV Innsbruck  Austria 

1992 V Albertville   Francja 

1994 VI Lillehammer   Norwegia 

1998 VII Nagano   Japonia 

2002 VIII Salt Lake City  Stany Zjednoczone 

2006 IX Turyn   Włochy 

2010 X Vancouver   Kanada 

2014 XI Soczi  Rosja 

2018 XII Pjongczang   Korea Południowa 

2022 XIII Pekin   Chińska Republika Ludowa 

 



Osiągnięcia polskich zawodników z niepełnosprawnością- 

igrzyska zimowe  

42 medale – zawodnicy Polskiego Związku 

Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

• 2 medale – zawodnicy Polskiego 

Towarzystwa Społeczno-Sportowego 

„Sprawni Razem” 

• Medale polskich zawodników na zimowych 

Igrzyskach Paraolimpijskich 

  

Miejsce Igrzysk Kadra 
Złote 

medale 

Srebrne 

medale 

Brązowe 

medale 

Medale 

łącznie 

Innsbruck 1984 16 3 2 8 13 

Innsbruck 1988 18 1 1 6 8 

Tignes-

Albertville 1992 
13 2 - 3 5 

Lillehammer 

1994 
15 2 3 5 10 

Nagano 1998 26 - - 2 2 

Salt Lake City 

2002 
14 1 - 2 3 

Turyn 2006 10 2 - - 2 

Vancouver 2010 12 - - 1 1 

RAZEM   11 6 27 44 



Letnie igrzyska paraolimpijskie 



Wioślarstwo  

• Pierwsze zawody wioślarskie odbyły się w 1715 roku w Tamizie. Międzynarodowa Federacja 

Towarzystw Wioślarskich  powstała w 1893 r. Siedem lat później, bo w 1900 r, stało się 

dyscypliną olimpijską. Wioślarstwo osób niepełnosprawnych dzieli się na dwie zasadnicze 

kategorie w zależności od liczby używanych wioseł i jest prowadzone na dwóch dystansach 

(1000 i 2000m). Wyróżnia się 4 konkurencje: 

• LTAMix4+ - czwórka ze sternikiem niepełnosprawnym ruchowo i wzrokowo 

• TAMix2x - dwójka podwójna niepełnosprawnych ruchowo 

• ASW1x - jedynka kobiet niepełnosprawnych ruchowo 

• ASM1x - jedynka mężczyzn niepełnosprawnych ruchowo 



Koszykówka na wózkach  
• Od 1973 roku odbywają się 

mistrzostwa świata mężczyzn, 
kobiet zaś od 1990r. W tej 
dyscyplinie mogą uczestniczyć 
osoby o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Jako że 
jest to dyscyplina drużynowa, 
nie funkcjonuje podział 
zawodników na kategorie. W 
drużynie znajduje się 5 osób 
klasyfikowanych według skali 
stopnia sprawności ruchowej: 

• 0,5 pkt. - najmniejsza 
sprawność 

• 4,5 pkt. - największa 
sprawność 

• Gracze grają cztery kwarty po 

dziesięć minut. 



Tenis na wózkach  

• W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku 

dyscyplina ta została rozpropagowana w USA. 

Zadebiutował w Seulu w 1988 roku jako 

dyscyplina pokazowa, a już cztery lata później 

w Barcelonie znalazł się na oficjalnej liście 

sportów paraolimpijskich. 
– Jedyną różnicą w zasadach jest to, że piłka może odbić się więcej razy 

niż w pierwotnej wersji tego sportu. 



Siatkówka na siedząco  

• Zawody w tej dyscyplinie na poziomie 

międzynarodowym rozgrywały się od 1967 

roku, jednak dopiero w 1980 znalazły się w 

programie igrzysk paraolimpijskich. 

Uczestniczyło wówczas 7 drużyn narodowych.  

• W grze rywalizację prowadzą dwie drużyny. 

Pełen skład, wraz z rezerwowymi, wynosi 12 

osób. Na boisku gra 6 graczy. 



Tenis stołowy  

• Tenis stołowy osób niepełnosprawnych należy podzielić na dwie kategorie- 

ze względu na rodzaj niepełnosprawności.  

– Zawodnicy poruszający się na wózkach rywalizują w grupie pierwszej.  

1. Najmniejsza klasa, oznaczająca największy stopień 

niepełnosprawności- 1 

2. Największa klasa- 5 

– Zawodnicy stojący rywalizują w grupie drugiej.  

1. Klasy: 6,7,8,9,10 i 11 

2. Należy wyodrębnić klasę nr 11, w której uwzględnione zostały 

osoby z niepełnosprawnością umysłową.  

 



Szermierka na wózkach  

• Debiut szermierki na wózkach w Igrzyskach Paraolimpijskich przypadł na 

Rzym i rok 1960. 

• Specyfika tejże dyscypliny polega na tym, że zawodnicy konkurują ze sobą 

siedząc na unieruchomionych wózkach, przymocowanych do platformy 

szermierczej. Zawodnicy ustawieni są w danym odstępie wyznaczonym 

przed walką.  

– Ustalenie dostępu zależy od kategorii niepełnosprawności, długości 

ramion oraz rodzaju broni  

• Zawody odbywają się w trzech konkurencjach: 

1. Szpada –mężczyźni i kobiety 

2. Floret- mężczyźni i kobiety 

3. Szabla –mężczyźni  

 

 



Pływanie  
• Od czasu Paraolimpiady w Rzymie w 1960 roku, w światowych zawodach 

pływackich zaczęły brać udział także osoby niepełnosprawne. I zaczęły 

ustanawiać własne rekordy. 

• Przepisy w pływaniu są takie same dla zawodników pełnosprawnych, jak i 

niepełnosprawnych. Z konieczności dostosowuje się niektóre z nich do 

specyfiki niepełnosprawności i wynikających z niej ograniczeń. 

• Pływacy z różnymi niepełnosprawnościami podzieleni są na 12 grup. 

Każda grupa określa stopień uszkodzenia organizmu zawodnika i rodzaj 

niepełnosprawności. Im niższy numer grupy, tym większe uszkodzenie 

ciała. Dlatego osoby z paraplegią i tetraplegią znajdują się najczęściej w 

grupach o najniższych numerach. W grupach o najwyższych numerach, 

pływają więc zawodnicy z mniejszymi uszkodzeniami. 



Rugby na wózkach  

• Rugby na wózkach jest kombinacją koszykówki na 

wózkach i hokeja na lodzie. Dyscyplina ta powstała 

w 1977roku w Kanadzie Winnipeg, Manitoba dla sportowców 

z tetraplegią. Ze względu na to, że koszykówka na wózkach 

wymaga rzutów do kosza, zawodnicy z tetraplegią nie mogli w 

pełni uczestniczyć w tym sporcie. Rugby na wózkach, 

umożliwia zawodnikom z tetraplegią uczestniczenie w tym 

sporcie zarówno na pozycjach ofensywnych jak i 

defensywnych 

• W czasie gry rywalizują dwie drużyny rugbistów na wózkach. 

Wygrywa drużyna, która uzyska ogółem więcej punktów. 

• Mecz podzielony jest na cztery rundy, po osiem minut, 

oddzielone przerwami, najdłuższą z nich jest przerwa druga. 

Przerwy w grze przysługują również drużynom. 





Złoto zdobyło: 14 
Srebro zdobyło: 13 
Brąz zdobyło: 9 
 
A więc mamy łącznie 36 
Uzdolnionych sportowców. 



• Katarzyna Piekart- rzut oszczepem 

• Karolina Kucharczyk- skok w dal 

• Barbara Niewiedział- 1500 metrów 

• Ewa Durska- pchnięcie kulą 

• Mateusz Michalski- 200 metrów 

• Maciej Lepiato- skok wzwyż 

• Joanna Mendak- 100 metrów stylem motylkowym 

• Patryk Chojnowski- tenis stołowy 

• Rafał Wilk- wyścig na czas, wyścig ze startu wspólnego 

• Dariusz Pender- szermierka na wózkach 

• Grzegorz Pluta- szermierka na wózkach 

• Natalia Dorota Partyka- tenis stołowy 

• Piotr Grudzień- tenis stołowy 

• Marcin Skrzynecki- tenis stołowy 



Polska niepełnosprawna lekkoatletka, 

mistrzyni paraolimpijska w rzucie oszczepem z 

2012 roku. Oprócz mistrzostwa 

paraolimpijskiego, w swym dorobku ma wice 

mistrzostwo świata IWAS w rzucie oszczepem 

(2011), oraz dwa brązowe medale zdobyte na 

tych samych mistrzostwach w biegach 

sprinterskich na 100 i 200 metrów. Jej 

trenerami są Winicjusz Nowosielski i Zbigniew 

Lewkowicz. 

 

 

 

 

Ur. 05.03.1986 w  

Siedlcach 



Polska niepełnosprawna lekkoatletka, mistrzyni 

paraolimpijska w skoku w dal z 2012 roku. Do jej 

największych sukcesów należy 

mistrzostwo paraolimpijskie zdobyte w 2012 w 

Londynie, wicemistrzostwo świata z 2011 roku, 

oraz mistrzostwo Europy z 2012 roku. Jest aktualną 

rekordzistką świata z wynikiem sześciu metrów. 3 

września 2012 podczas konkursu paraolimpijskiego w 

Londynie czterokrotnie poprawiała własny rekord świata 

(5,72 m ustanowiony 30 września 2011 w 

Imperii we Włoszech), uzyskując w kolejnych próbach: 

5,79 m; 5,80 m; 5,93 m; 5,78 m; 6,00 m; 5,64 m. Na co 

dzień trenuje w klubie MUKS Rawicz, a jej trenerem 

jest Bogusław Jusiak. 

 

Ur. 24 kwietnia 1991  

w Rawiczu 

 



Polska lekkoatletka startująca w 
konkurencjach biegowych; dwukrotna 
mistrzyni paraolimpijska (kategoria 
niepełnosprawności T20) z Sydney 
(2000) i Londynu (2012), wicemistrzyni 
świata z Christchurch (2011). Barbara 
Niewiedział jest aktualną rekordzistką 
Federacji INAS na trzech dystansach: 

400 m (56,78 s) 

800 m (2:07,74 min) 

1500 m (4:23,37 min) 

 

 

 

 

Ur. 1 września 1981 r.  
w Nysie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Paraolimpijskie_2000


Polska lekkoatletka specjalizująca 
się w pchnięciu kulą; dwukrotna 
mistrzyni paraolimpijska (kategoria 
niepełnosprawności T20) z Sydney 
(2000) i Londynu (2012),a także 
dwukrotna mistrzyni świata 
z Birmingham (1998)  i Christchurch 
(2011). 

 

 

 

 

Ur. 27 lutego 1977 
w Nowogardzie 

 

 

 



Polski niepełnosprawny lekkoatleta, 

specjalizujący się w biegach sprinterskich, 

dwukrotny medalista paraolimpijski, mistrz 

świata, mistrz Europy. Pierwszym 

międzynarodowym sukcesem Michalskiego 

było mistrzostwo świata wywalczone 

w 2011 roku podczas zawodów 

w Christchurch, gdzie zdobył dwa złote 

medale w biegach na 100 i 200 metrów. W 

2012 roku został mistrzem Europy w biegu 

na 100 m. Na Igrzyskach Paraolimpijskich w 

Londynie wywalczył dwa medale - złoty w 

biegu na 200 m oraz srebrny na dystansie 

100 m. Jego trenerami są Zbigniew 

Lewkowicz i Adam Kaczor. 

 

Ur. 29 sierpnia 1987 r. we Wrześni 

 



Polski Iekkoatleta, specjalizujący się W 
skoku wzwyż, mistrz świata oraz mistrz 
paraolimpijski. Pierwszy międzynarodowy 
sukces odniósł na mistrzostwach świata 
w Christchurch (2011), gdzie stanął na 
najwyższym stopniu podium. 
Podczas Igrzysk Paraolimpijskich w 
Londynie (2012)zdobył złoty medal i 
poprawił rekord świata na 2,12 m. 

 

 

Ur. 18 sierpnia 1988 r. w  

Gorzowie Wielkopolskim 

 
 
 



Polska niepełnosprawna pływaczka. Mistrzyni 
paraolimpijska. Wielokrotna medalistka mistrzostw 
świata. Jest absolwentką Zespołu Szkół nr 2 w 
Suwałkach - Liceum Ogólnokształcącego nr II im. 
Gen. Henryka Podhorskiego; była zawodniczka 
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Olimpijczyk" w Suwałkach. Jej pierwszym trenerem 
był Edward Dec. Trenowała 
również w klubie „Start Białystok”.  Startuje w 
kategoriach: S12, SB12, SM12 Aktualnie trenuje w 
sekcji pływackiej AZS AWF Warszawa z trenerem 
Pawłem Słomińskim. 

 

 

 

Ur. 16 lutego 1989 r. w  

Suwałkach 
 
 
 
 



Polski niepełnosprawny tenisista stołowy mistrz 
paraolimpijski (2012), mistrz Europy. 
Pierwszym sukcesem Chojnowskiego na arenie 
międzynarodowej, były tytuły mistrza Europy w 
2011roku zdobyte w grze pojedynczej oraz w 
drużynie wraz z Igorem Misztalem i 
Sebastianem Powroźniakiem. W 2012 roku na 
igrzyskach paraolimpijskich w Londynie zdobył 
złoty medal indywidualnie w klasie 9-10 razem 
ze Sebastianem Powroźniakiem. Jego 
trenerami są Elżbieta Madejska i Tomasz 
Krzeszewski. Trenuje w klubie "Start" 
Ostródzianka Ostróda. 

 

Ur. 5 kwietnia 1990  
w Świdniku 

 
 
 
 



Były polski żużlowiec, trener żużlowy, sportowiec niepełnosprawny; 
dwukrotny mistrz paraolimpijski z Londynu (2012) w handbike'u. Karierę 
rozpoczął w 1991, licencję uzyskał w barwach drużyny Stali Rzeszów. 
Klub z tego miasta reprezentował przez sześć lat i właśnie w nim odnosił 
swoje największe sukcesy. Następnie zmieniał dwukrotnie kluby, w 1291 
startowały J.A.G. Speedway Club Łódź, a w kolejnym sezonie 
przywdziewał plastron gnieźnieńskiego Startu. Po okresie dwóch lat 
startów poza Rzeszowem, w sezonie 1999 powrócił do macierzystego 
klubu, który reprezentował przez kolejne dwa sezony. Sezon 2001 to 
pierwszy sezon Rafała Wilka z "Wilkiem" na plastronie, czyli starty w 
krośnieńskim klubie. Po roku startów w Krośnie zawodnik postanowił po 
raz kolejny powrócić do Rzeszowa, gdzie startował przez kolejne trzy 
lata. W sezonie 2004 po słabszym sezonie w barwach Stali Rzeszów 
zawodnik postanowił się ponownie przenieść do Krosna, aby z walczyć 
o utrzymanie beniaminka I ligi.3 maja 2006 podczas meczu ligowego 
miał wypadek, po którym stracił władzę w nogach i w konsekwencji 
zakończył karierę żużlową. W latach 2009-2011 pełnił funkcję trenera 
klubu KMŻ Lublin jednak po nieudanym początku sezonu 2011 
rozwiązał umowę z klubem za porozumieniem stron. 
 
 



Po wypadku nie zrezygnował z czynnej 

kariery sportowej i zaczął uprawiać 

narciarstwo zjazdowe na nartach 

jednośladowych mono ski. Ponadto trenuje 

kolarstwo na rowerze z napędem ręcznym, 

tzw. handbike. W tej dyscyplinie odnosi 

sukcesy (1. miejsce w Mistrzostwach Polski, 

Vl w MS wjeździe na czas, cztery zwycięstwa 

w zawodach Pucharu Europy, 2. miejsce w 

maratonie nowojorskim; 1. miejsce w 

klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2012). 

W 2012 roku podczas XIV letnich igrzysk 

paraolimpijskich zdobył dwa złote medale w 

kolarstwie szosowym w kategorii H3 (tzw. 

handbike): wjeździe na czas na dystansie 16 

kilometrów z czasem 25:24:17 (5 września), 

oraz w wyścigu ze startu wspólnego na 

dystansie 64 kilometrów z czasem 1:50:05 (7 

września). 

Ur. 9 grudnia 1974 w Łańcucie 

 



Polski sportowiec, szermierz 

uprawiający szermierkę na wózkach, 

multimedalista igrzysk paraolimpijskich. 

Wystąpił na letnich igrzyskach 

paraolimpijskich W 2000, 2004, 2008 i 

2012, wywalczył łącznie siedem medali. 

Do 2012 zdobył także m.in. dziewięć 

medali mistrzostw świata (w tym cztery 

złote) i sześć medali mistrzostw Europy. 

Specjalizuje się w szpadzie i florecie. 

Trenuje w klubie sportowym IKS AWF 

Warszawa, jego trenerem jest Marek 

Gniewkowski. Uprawiał także 

koszykówkę i tenis ziemny na wózkach. 

Ur. 16 kwietnia 1974 r. w Tarnogrodzie 

 

 

 



 

Polski sportowiec, szermierz uprawiający szermierkę na 

wózkach, złoty medalista igrzysk paraolimpijskich. 

Specjalizuje się w szpadzie i szabli. Trenuje w klubie 

sportowym IKS AWF Warszawa, jego trenerem jest Marek 

Gniewkowski. W 2006 na mistrzostwach świata zajął 

drugie miejsce w szpadzie indywidualnie i pierwsze 

miejsce w szpadzie drużynowo. W tej ostatniej konkurencji 

zdobył również srebrny medal na mistrzostwach świata w 

2011. W 2009 wywalczył mistrzostwo Europy w szabli 

indywidualnie, a dwa lata poźniej na Mistrzostwach 

Europy został srebrnym medalistą w tej konkurencji. W 

2012 zadebiutował na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 

w Londynie. Wystartował w turniejach indywidualnych w 

szabli i szpadzie w kat. B. W pierwszym z nich wywalczył 

złoty medal.  

 

 

 

Ur. 28 listopada 1974r. W Warszawie 



Trzykrotna mistrzyni paraolimpijska - z Aten (2004), Pekinu (2008) 

i Londynu (2012). Dwukrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich: w 

Pekinie (2008) i Londynie (2012). Reprezentantka kadry 

narodowej seniorek. Zawodniczka klubu tenisa stołowego SKTS 

Sochaczew (klub bierze udział w rozgrywkach ekstraklasy kobiet). 

Jest sponsorowana przez japońską firmę tenisa stołowego 

Butterfly oraz koreańską firmę LG Display. Obecnie jest to jedna z 

najlepszych zawodniczek w Polsce i w Europie. Z uwagi na 

niepełnosprawność (urodziła się bez prawego przedramienia) 

rywalizuje w zawodach zarówno z zawodniczkami 

pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Natalia Partyka i 

niepełnosprawna zawodniczka z RPA Natalie du Toit są jedynymi 

olimpijkami, które wystąpiły podczas IO w Pekinie 2008 jak i 

paraolimpiady 2008, która odbyła się na tych samych obiektach 

wkrótce po zakończeniu igrzysk dla pełnosprawnych. Obecnie 

zajmuje 55  

miejsce w światowym,  

18 w europejskim i  

2 w narodowym rankingu. 

Ur. 27 lipca 1989 r. w Gdańsku 



 

Polski tenisista stołowy. Członek 

kadry narodowej i 

paraolimpijskiej mężczyzn w 

Polsce w tenisie stołowym 

(dwukrotny uczestnik letnich 

igrzysk paraolimpijskich). 

Zawodnik polskiego klubu tenisa 

stołowego Start Zielona Góra 

(klub bierze udział w rozgrywkach 

Ekstraligi). Jest sklasyfikowany na 

drugiej pozycji w europejskim 

rankingu IPTTC 

(Międzynarodowego Komitetu 

Tenisa Stołowego 

Niepełnosprawnych) 

Ur. 27 września 1991 r.  

w Wołominie 

 



Polski tenisista stołowy, mistrz paraolimpijski, mistrz 
świata oraz mistrz Europy w grze drużynowej (kl. 
6-8) z Piotrem Grudniem, a także wicemistrz 
świata i mistrz Europy w grze indywidualnej (kl. 
8). Pierwszy międzynarodowy sukces odniósł na 
mistrzostwach Europy w Genui (2009), gdzie 
wywalczył dwa złote medale - pierwszy 
indywidualnie oraz drugi w drużynie. W 2010 na 
mistrzostwach świata w Kwangiu stanął na 
najwyższym stopniu podium w grze drużynowej 
oraz zdobył tytuł wicemistrzowski indywidualnie. 
Na igrzyskach paraolimpijskich w Londynie 
(2012) zdobył złoty medal w grze drużynowej (kl. 
6-8) z Grudniem, a w grze indywidualnej (kl. 8) 
dotarł do ćwierćfinału. Zawodnik polskiego klubu 
tenisa stołowego Start Zielona Góra; klub bierze 
udział w rozgrywkach Ekstraligi. W 2012 
rozpocznie studia na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Będzie pierwszą osobą 
niepełnosprawną w historii uczelni, która 
podejmie studia wychowania fizycznego. 

Ur. 12 lipca 1986 r. w Warszawie 
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Najlepsze momenty Rio 2016 
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https://www.youtube.com/watch?v=E6Cp_MCes1I&t=117s
https://www.youtube.com/watch?v=7JBoI08tSMU&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=7JBoI08tSMU&t=86s

