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Rozpoczynają się XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022. Weźmie w nich udział 

około 1000 zawodników, którzy zmierzą się w trzynastu dyscyplinach sportowych. 

Od lat miałam możliwość obserwowania i kibicowania niezwykłym sportowcom, którzy budują 

na co dzień silną i dynamiczną rodzinę polskich Olimpiad Specjalnych. Przystępując do szlachetnej rywalizacji, 

zawsze dają z siebie wszystko, by zdobyć jak najlepszy wynik i znaleźć się na zwycięskim podium. Od początku, 

kiedy związałam się Państwa ruchem, podziwiałam niewyczerpany zapał i niezłomną wolę, które mobilizowały 

olimpijczyków do odważnego podejmowania wyzwań, jakie przed nimi stawały. 

Jestem także pełna uznania dla trenerów, opiekunów i wielu wolontariuszy, którzy bardzo rzetelnie 

podchodzą do obowiązku przygotowania podopiecznych do cyklicznych spotkań sportowych. Dzięki takiej 

postawie możliwe stały się sukcesy, jakie dotychczas odnieśli wychowankowie. 

Drodzy Zawodnicy, 

Zawdzięczamy Wam wszystkim wyjątkowe i emocjonujące przeżycia. Podziwiamy Was za to, jak godnie 

stajecie do pojedynków i jak bardzo poważnie traktujecie egzamin, który macie zdać z nabytych umiejętności 

sportowych. 

Bardzo gorąco Was pozdrawiam, życząc powodzenia oraz tego, by nadchodzące miesiące Igrzysk przyniosły 

wiele niezapomnianych chwil i stały się dla Was wszystkich świętem. Czerpcie pełnymi garściami radość 

z bycia razem i zawsze dobrze czujcie się w Waszej wyjątkowej społeczności. 

Do Organizatorów i Uczestników XII 

Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 

Specjalnych 2022

Warszawa, 5 maja 2022 r.



To prawdziwe wyróżnienie i powód do dumy, że Suchedniów znalazł się na mapie XII 
Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych i razem z Kielcami, będzie współgo-
spodarzem piątej, podsumowującej części tej wielkiej sportowo-integracyjnej imprezy.

Suchedniów to miejsce szczególne, gdzie od niemal 100 lat działa MKS ORLICZ – naj-
starszy klub sportowy w województwie świętokrzyskim, a dzięki ludzkiej pasji, sport łączy 
kolejne pokolenia, uczy cierpliwości i wytrwałości, pomaga pokonywać własne ograniczenia 
i spełniać marzenia i buduje mosty ponad podziałami.

Wśród wielu dyscyplin sportu uprawianych z zamiłowaniem przez Suchedniowian 
to właśnie badminton zbudował własną legendę, a badmintonowy „Orlicz” zyskał miano 
najlepszego badmintonowego klubu w Polsce dla dzieci i młodzieży, co wyraźnie pokazują 
statystyki. Fakt, że zawody w badmintonie podczas Igrzysk Olimpijskich zaplanowano w Su-
chedniowie ma więc znaczenie symboliczne. Dlatego z wielką radością gościć będziemy 
badmintonowe ekipy z całej Polski na suchedniowskiej ziemi.

Wierzę, że Igrzyska będą prawdziwym świętem sportu ponad podziałami, Organizatorzy stworzą Uczestniczkom i Uczestnikom znako-
mite możliwości do rywalizacji i pokonywania kolejnych rekordów w przyjaznej i radosnej atmosferze, a suchedniowski duch sportu doda 
im sił, entuzjazmu i wiary we własne możliwości.

Przekazuję wyrazy uznania i najgłębszego szacunku organizatorom, trenerom, opiekunom i wolontariuszom, a przede wszystkim 
Uczestniczkom i Uczestnikom Igrzysk. Życzę powodzenia i wspaniałych sportowych emocji i sukcesów. 

Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych to niezwykle cenna inicjatywa, która 
nie tylko w atrakcyjny sposób popularyzuje ideę rywalizacji w duchu fair play, ale przede wszyst-
kim daje uczestnikom możliwość pokonywania własnych słabości.

Uprawianie sportu pozwala nabrać dystansu do sytuacji, które niejednokrotnie wydają nam 
się być nie do pokonania. Wysiłek fizyczny pozwala zauważyć, że wiele w naszym życiu zależy 
od nas samych, od sposobu myślenia, postrzegania innych i otaczającego nas świata. Poświęce-
nie, jakie zawodnicy wkładają w przygotowania do zawodów hartują osobowość i uszlachetniają 
charakter, a idea sportowej rywalizacji to przejaw pozytywnej postawy wobec życia.

Serdecznie gratuluję organizatorom igrzysk i wierzę, że wydarzenie to dostarczy niezapo-
mnianych emocji i wielkiej satysfakcji wszystkim uczestnikom.

Szanowni Państwo, Drodzy Sportowcy, 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 

Cezary Błach

Wojewoda Świętokrzyski

Zbigniew Koniusz



To zaszczyt, że Miasto Kielce będzie gospodarzem XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olim-
piad Specjalnych, goszcząc u siebie zawodników i trenerów z odległych zakątków naszego kraju.

Kielce bardzo chętnie wspierają inicjatywy upowszechniające kulturę fizyczną, w tym także 
sport osób niepełnosprawnych. Wiemy, jak ważną rolę odgrywa on w życiu każdego z uczestni-
ków. Poza aspektem zdrowotnym daje poczucie przynależności do grupy oraz uczy pokonywania 
własnych słabości i ograniczeń. Często okazuje się, że z czasem sport staje się także nowym po-
mysłem na życie.

Cieszy mnie także, że przy okazji tego wydarzenia możemy pokazać Wam piękno i różno-
rodność Ziemi Świętokrzyskiej oraz podjąć ze staropolską gościnnością. Wierzę, że czas spędzony 
w Kielcach będzie dla Was wyjątkowy i bogaty w nowe doświadczenia.

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w Igrzyskach życzę dobrej formy oraz zdrowej i bez-
piecznej rywalizacji w duchu fair play, a także, aby uśmiech i szczęście towarzyszyły Wam podczas 
każdego dnia zawodów.

Olimpiady Specjalne to jedna z największych i najprężniej działających organizacji sportowych 
i społecznych na świecie. W Polsce zrzesza blisko 18 tysięcy zawodników, trenujących w 507 klubach, 
w 18 Oddziałach Regionalnych, którzy z zamiłowania do sportu, biorą udział w całorocznych treningach 
i zawodach sportowych. Doświadczają emocji związanych z rywalizacją i dumy ze swych osiągnięć.

Jednymi z takich zawodów są Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – wspaniała 
impreza, którą w tym roku zorganizowano po raz XII. Niezmiernie mi miło, że areną V części Igrzysk 
będzie województwo świętokrzyskie, region o bogatych tradycjach sportowych. Cieszę, że możemy 
gościć w naszym regionie tak znakomitych sportowców i kibicować ich zmaganiom w trzech widowi-
skowych dyscyplinach: lekkiej atletyce, koszykówce i badmintonie.

Drodzy Zawodnicy, Wasze sportowe sukcesy są dla wszystkich inspiracją i najlepszym przykła-
dem, jak ciężką pracą i wytrwałością pokonywać własne słabości i czerpać radość z aktywności fizycz-
nej. Gratuluję Wam sprawności i żelaznej kondycji.

Wszystkim uczestnikom V części Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych na Ziemi 
Świętokrzyskiej życzę pomyślnego przebiegu zawodów, wielu emocji oraz prawdziwie sportowej 
rywalizacji.

Bądźcie dzielni w swym wysiłku!

Drodzy Uczestnicy 
XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

Prezydent Kielc

Bogdan Wenta



Olimpiady Specjalne są jednym 
z trzech filarów ruchu olimpijskiego 
na świecie – obok Igrzysk Olimpijskich 
i Paraolimpiady – ruchem sportowym, 
dedykowanym osobom z niepełnospraw-
nością intelektualną. Olimpiady Specjal-
ne zrzeszają ponad 5,3 miliona spor-
towców reprezentujących 32 dyscypliny 
sportowe z ponad 190 krajów. Olimpia-
dy Specjalne są oficjalnie uznane przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym 
ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął działalność, na początku lat osiem-
dziesiątych. Dzisiaj, po 35 latach, w naszym kraju Olimpiady Specjalne 
to ponad 17 tysięcy zawodników, 1,5 tysiąca trenerów i 4 tysiące wo-
lontariuszy zrzeszonych w 507 klubach w 18 Oddziałach Regionalnych, 
którymi kieruje Biuro Narodowe. Prezesem Stowarzyszenia jest Anna 
Lewandowska. Ambasadorami Olimpiad Specjalnych Polska są wybitne 
postaci sportu, kultury, polityki i mediów, m.in.: Robert Lewandowski, 
Marcelina Zawadzka, Ewelina Lisowska, Piotr Adamczyk, Kinga Bara-
nowska, Mariusz Fyrstenberg, Roman Kosecki, Łukasz Kubot, Jakub 
Wesołowski, Andrzej Wrona, Grzegorz Tkaczyk, Zygmunt Chajzer, 
Marcin Matkowski, Michał Olszański, Cezary Pazura, Andrzej Supron, 
Michał Żewłakow, Paweł Papke, Sebastian Świderski, Monika Pyrek, 
Magdalena Różczka.

Olimpiady Specjalne Polska są objęte Honorowym Patronatem Małżonki 
Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy. 

Od 2016 r. prowadzona jest kampania #GrajmyRazem, której celem jest 
zachęcenie Polaków do otwartości, akceptacji różnorodności, kibicowa-
nia sportowcom Olimpiad Specjalnych na arenach sportowych oraz uzmy-
słowienie Im, że Olimpiady Specjalne są trzecim filarem ruchu olimpijskie-
go, a sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak pełnosprawni 
olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas 
medale. #GrajmyRazem to reklamy prasowe, outdoorowe, telewizyjne, 
które pokazują pozytywny wizerunek naszych zawodników w życiu codzien-
nym i sportowym.

Poprzez nasze działania sportowe i pozasportowe wspieramy rodziny za-
wodników, pomagając im realizować działania skierowane ku samodziel-
ności i niezależności, ku aktywnemu życiu społecznemu oraz aktywizacji 
fizycznej i zawodowej. Oddziałujemy również na szersze środowisko spo-
łeczne. Pokazując wysiłek sportowy zawodników Olimpiad Specjalnych, ich 
emocje i radość z uprawiania sportu, staramy się przełamywać stereotypy, 
przyczyniamy się do lepszego zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Jedną z misji Olimpiad Specjalnych jest uświadomienie i udowodnienie 
wszystkim Polakom, że włączenie tej grupy do codziennego funkcjonowa-
nia społeczeństwa przynosi ogromne korzyści obu stronom.

Jest mi niezmiernie miło powitać Was po raz kolejny na zawodach Olimpiad Specjalnych na gościn-
nej Ziemi Świętokrzyskiej. Pewnie wielu z Was, tak jak my pamięta jeszcze IX Ogólnopolskie Letnie Igrzy-
ska, które odbyły się w Kielcach oraz pięciu miastach naszego regionu w 2009 roku i kiedy rywalizowano 
w aż 11 dyscyplinach sportu. Były one ogromnym dla nas wyzwaniem organizacyjnym, ale jakże udanym.

Myślę, że dzięki tamtemu sukcesowi po 13 latach Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych wracają 
do Kielc jak i Suchedniowa, gdzie tym razem nasi wspaniali sportowcy będą rywalizować w badmintonie, 
koszykówce i królowej sportu lekkiej atletyce. XII Letnie Igrzyska zostały podzielone na pięć części, w któ-
rych w sumie weźmie udział ponad 1000 zawodników! Cztery odbyły się już wcześniej w Rybniku, Byd-
goszczy, Poznaniu i Warszawie. Nasza piąta, największa część stanowi jednocześnie zakończenie całego 
cyklu, który rozpoczął się 5 maja i mam nadzieję spełni oczekiwania osób biorących w niej udział.

Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom z Komitetu Organizacyjnego, wolontariuszom, medykom 
i sędziom za wielki wkład pracy włożony w przygotowanie tych zawodów. Dziękuję również wszystkim 
instytucjom wspierającym, sponsorom i darczyńcom, bez których nie moglibyśmy się spotkać.

Życzę wszystkim samych miłych wrażeń, a zawodnikom dodatkowo 
jak najlepszych wyników sportowych i szczęścia w czasie losowania repre-
zentacji Olimpiad Specjalnych Polska na przyszłoroczne Światowe Letnie 
Igrzyska, które odbędą się w Berlinie.

Kochani sportowcy, drodzy trenerzy i przyjaciele!

Grzegorz Kurkowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych – część V



Patronat Honorowy Ogólnopolskich Letnich Igrzysk  
Olimpiad Specjalnych, 2022

Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP

Komitet Honorowy

Kamil Bortniczuk Minister Sportu i Turystyki

Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Krzysztof Michałkiewicz Prezes Zarządu PFRON

Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski

Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego

Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy

Bogdan Wenta Prezydenta Miasta Kielce 

Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika

Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy

Cezary Błach Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

dr Ewa Bąk Dyrektor Wydziału Sportu Miasta Poznania

gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji

Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

prof. nzw. dr hab. Bartosz Molik Jego Magnificencja Rektor AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

prof. dr hab. inż.  Zbigniew Koruba Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej  

Kazimierz Drozd Prezes Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych

Jan Szopiński Prezes Honorowy Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie



Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, 2022

Program Igrzysk – część V

Data Miejsce Liczba uczestników Dyscypliny sportowe, programy

Część I 5-7 maja Rybnik 360 Pływanie, bocce

Część II 20-22 maja Bydgoszcz 277 Gimnastyka, wrotkarstwo, tenis

Część III 28-30 maja Poznań 270 Kolarstwo, judo

Część IV 3-5 czerwca Warszawa 480 Piłka nożna, zunifikowana piłka siatkowa, Młodzi Sportowcy

Część V 4-7 lipca Kielce, Suchedniów 750 Badminton, koszykówka, lekkoatletyka 

Miejsce zawodów:
Badminton – Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Suchedniowie

Koszykówka – Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Lekkoatletyka – Stadion Lekkoatletyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

 4 lipca 2022/poniedziałek/
 15.00 – 18.00 Preeliminacje: lekkoatletyka
 15.00 – 18.00  Koszykówka, badminton – treningi i gry 

obserwowane
 19.00 – 20.00  Ceremonia Otwarcia – Stadion Lekko-

atletyczny Politechniki Świętokrzyskiej
 5 lipca 2022/wtorek/
 09.00 – 16.00  Preeliminacje i gry obserwowane, po-

czątek startów w grupach finałowych, 
pierwsze mecze w grupach (badmin-
ton, lekka atletyka, koszykówka)

 17.30-21.00 Impreza towarzysząca w Tokarni

 6 lipca 2022/środa/
 09.00 – 17.00  Gry w grupach (koszykówka i bad-

minton), starty w grupach sprawno-
ściowych (lekka atletyka), ceremonie 
dekoracji (lekka atletyka, badminton)

 18.30 – 20.30  Ceremonia Zakończenia całości 
Igrzysk i impreza towarzysząca – Hala 
Legionów

 7 lipca 2022/czwartek/
 09.00 – 11.00  Rywalizacja w lekkiej atletyce, gry 

finałowe (koszykówka, badminton)
 09.00 – 12.30  Ceremonie Dekoracji koszykówka, 

badminton, lekkoatletyka
 13.00  Zakończenie Igrzysk



Oddział, dla którego nic nie jest niemożliwe!

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie
ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów 

http://swietokrzyskie.olimpiadyspecjalne.pl

 @OlimpiadySpecjalneSwietokrzyskie

Świętokrzyskie
Początek ruchu Olimpiad Specjalnych na Kielecczyźnie przypada 

na rok 1986, kiedy to pierwsi specjalni sportowcy podjęli trud współza-
wodnictwa w zawodach regionalnych. Już w marcu następnego roku repre-
zentacja naszego województwa wzięła udział w I Ogólnopolskich Letnich 
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odbyły się na obiektach AWF w War-
szawie. Jednak dynamiczny rozwój rozpoczął się w roku 1992, kiedy to Za-
rząd Główny Stowarzyszenia powołał Kielecki Oddział Wojewódzki z siedzi-
bą w Skarżysku--Kamiennej. To miasto wraz z Jędrzejowem i Końskimi stało 
się głównym ośrodkiem rozwoju ruchu Olimpiad Specjalnych na ziemi świę-
tokrzyskiej. Po kilku latach zaangażowania i wytężonej pracy, w roku 1997 
Oddział Wojewódzki otrzymał honor organizacji pierwszej imprezy o zasię-
gu ogólnopolskim, którą był II Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Olim-
piad Specjalnych rozegrany w Końskich. Od tego czasu zorganizowaliśmy 
wiele imprez tej rangi jednak naszą największą chlubą jest trzykrotna orga-
nizacja Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, a były to:

IX Ogólnopolskie Letnie Igrzyska  
Olimpiad Specjalnych – Kielce 2009

VIII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska  
Olimpiad Specjalnych – Kielce, Skarżysko-Kamienna 2012

IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska  
Olimpiad Specjalnych – Zakopane 2016

Podczas naszej 30.letniej działalności powstało wiele nowych klubów, po-
jawiło się wielu nowych zawodników, trenerów, wolontariuszy i przyjaciół. 
Obecnie w 30 klubach zrzeszamy prawie 1000 zawodników z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz 450 trenerów, partnerów, rodziców, wo-
lontariuszy i działaczy, a od 2016 roku siedzibą Oddziału Regionalnego stał 
się Jędrzejów.

Cenimy sobie bardzo to, że nasza działalność jest zauważana i doce-
niana. W 2004 roku Oddział Regionalny został wyróżniony przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego nagrodą „Czyste Serce”, za całokształt działalności. Nato-
miast w 2016 roku uhonorowany został podczas 10. Edycji Nagrody Woje-
wody „Laur Świętokrzyski”. w kategorii „FAIR PLAY”. Również z rąk Marszał-
ka Województwa Świętokrzyskiego odebraliśmy wyróżnienia w kategorii 
„Najlepsza impreza rangi ogólnopolskiej w Województwie Świętokrzyskim” 
w 2009 i 2012 roku, za które zostały uznane organizowane przez nas wspo-
mniane powyżej Igrzyska.

Pełni zapału, energii i nowych pomysłów, dołożymy wszelkich starań, 
by nadal z powodzeniem rozwijać szczytne idee ruchu Olimpiad Specjal-
nych na naszym terenie. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim Osobom aktywnie działającym w Oddziale Regionalnym Olim-
piady Specjalne Polska – Świętokrzyskie, za wsparcie okazywane obecnie 
i w latach ubiegłych, sponsorom i instytucjom wspierającym, dzięki życzli-
wości których, specjalni sportowcy mogą cieszyć się z uprawiania sportu 
oraz osiąganych wyników. Nasi zawodnicy charakteryzują się uporem, am-
bicją i wolą walki nie tylko w pokonywaniu rywali, ale przede wszystkim 
własnych słabości. Nie zapominają też o uśmiechu, serdeczności i radości, 
które zawsze charakteryzują nasze zawody i codzienne treningi i dodają 
nam sił do realizacji kolejnych wyzwań. Dzięki temu wraz z trenerami i wo-
lontariuszami tworzymy jedną wielką świętokrzyską, uśmiechniętą, rodzinę 
Olimpiad Specjalnych.
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PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Grzegorz Kurkowski 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

Renata Podlewska

Komisja Biura Igrzysk – Jacek Jamroz

Komisja Sportu – Agnieszka Czerwonka

Komisja Promocji – Remigiusz Woźniak

Komisja Służb Wspierających – Renata Foremniak

Komisja Ceremonii – Monika Kudzia

Komisja Wolontariuszy – Anna Szerla

Komisja Imprez Towarzyszących i Specjalnych – Ewa Więckowska

Komisja Finansowa i Sponsoringu – Grzegorz Kurkowski

DELEGACI TECHNICZNI
Aleksandra Dąbczyńska – badminton

Grzegorz Kij – koszykówka

Janusz Rozum – lekka atletyka

LEKARZ ZAWODÓW
Aleksander Winiarski

Partnerzy regionalni Igrzysk

OBSŁUGA MEDYCZNA
Rybnicki Sztab Ratownictwa

Joanna Adamczyk, Edyta Biała-Biernacka, Krzysztof Blicharski, Eryk Brzozowski, 

Rafał Cichy, Mariusz Chamera, Sylwia Chłopek-Śnioch, Katarzyna Ciechanowska, 

Michał Czogalik, Dominika Darowska-Nowak, Wioletta Fąfara, Mateusz Foremniak, 

Tomasz Foremniak, Krzysztof Głombowicz, Małgorzata Głowacz, Bożena Anna 

Góra, Bartłomiej Grabowski, Gromczyk, Marzena Grzelec, Jacek Hachulski, Jacek 

Janus, Łukasz Jaszczyk, Agnieszka Jewiarz, Magdalena Jung, Edyta Kasprzyk, 

Bożena Kojtek, Bartłomiej Kołdras, Robert Kosowski, Iga Korzeniowska, Edyta 

Kopyś, Anna Kozak-Zapała, Ewa Lenart, Agnieszka Libuda, Jacek Łabuda, Jolanta 

Łakomiec, Renata Łebek, Witold Majewski, Marzena Malinowska, Grzegorz 

Małkus, Jacek Matera, Anna Michałkiewicz, Grzegorz Miśkiewicz, Anna Nalewaj, 

Izabela Niemiec, Łucja Niewadzi, Małgorzata Niewęgłowska-Chała, Tomasz 

Nowak, Maciej Nowogórski, Maciej Obarski, Wojciech Obarski, Krzysztof Ocias, 

Izabela Orlikowska, Justyna Ostrowska-Paszkiel, Anna Patrow, Ewa Pociejowska-

Gawęda, Aneta Pochwała, Sylwia Puchała, Jerzy Putowski, Tomasz Przybysławski, 

Magdalena Rolska, Iwona Rusak, Jacek Rzodeczko, Viola Rzodeczko, Piotr 

Sieczka, Barbara Sipa, Sebastian Sipa, Eliza Skorupa, Iwona Sokołowska, Marek 

Sokół, Emilia Sputo, Małgorzata Stańczyk, Aneta Stawczyk, Katarzyna Stępień, 

Marek Szyngiel, Przemysław Walczyk, Anna Wolska, Justyna Wołowiec, Ela 

Wybranowska, Tomasz Zagórski, Anna Zielińska, Grzegorz Ziewiec.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Tęcza”
w Skarżysku -Kamiennej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Kielcach
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Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Tęcza”
w Skarżysku -Kamiennej



Światowy ruch „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” (The Law Enforcement Torch Run for Special Olympics) 

zrodził się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jego założycielem jest amerykański policjant Richard LaMunion a fundatorem 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Szefów Policji (International Association of Chiefs of Police – IACP). Na przestrzeni minionych 35 lat na całym 

świecie powstały i działają organizacje wspierające ruch Olimpiad Specjalnych, których założycielami i członkami są ludzie zajmujący się na co dzień 

wdrażaniem oraz egzekwowaniem prawa, a więc policjanci, strażnicy graniczni, strażnicy więzienni, miejscy, strażacy oraz sędziowie, prokuratorzy, 

adwokaci. Polska policja od dwudziestu dziewięciu lat uczestniczy w tym światowym ruchu, a jej przedstawiciel jest członkiem jego władz. Pierwszy 

bieg z pochodnią płonącą „Ogniem Nadziei” po Polsce został zorganizowany w maju 1993 roku. Od tamtej pory do dnia dzisiejszego zorganizowa-

liśmy już 31 biegów z pochodnią, z czego ponad połowa to biegi z udziałem przedstawicieli zagranicznych policji.

Honorowym Patronem biegu z pochodnią V części Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kielce-Suchedniów 2022 jest  
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta.

Olimpiady Specjalne dają możliwość zaangażowania się w całoroczny program działań sportowych i społecznych, który inspiruje 

miliony ludzi na całym świecie do działania. Jednocześnie dajemy szansę poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przy-

jaźni, zdobywania doświadczeń i umiejętności społecznych tj. pracy w zespole, rozwijania zdolności przywódczych, komunikatywności.

Każdego roku ponad 4000 wolontariuszy w całej Polsce wspomaga realizację treningów, zawodów sportowych i imprez Olimpiad 

Specjalnych Polsce. Są wśród nich trenerzy, sędziowie, znani sportowcy, studenci, uczniowie szkół, a także rodziny sportowców z niepeł-

nosprawnością intelektualną oraz inne osoby, które zgłaszają chęć i gotowość do pomocy w naszych działaniach. Wolontariat pozwala 

im włączyć się w życie społeczne, nieść pomoc potrzebującym, daje szansę na wykorzystanie własnej wiedzy i umiejętności rozwinię-

cia zainteresowań i zdobycia nowych doświadczeń, a co najważniejsze, zawarcia wspaniałych przyjaźni. Praca wolontariusza może być 

wykonywanaprzez każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Dla 

wsparcia procesów edukacji włączającej, integracji i pełnego wolontariatu realizujemy programy edukacyjne tj. Dołącz do nas, program 

uniwersytecki, edukacja włączająca. 

Torch Run – Bieg z „Ogniem Nadziei”

Edukacja włączająca i wolontariat
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