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Świętokrzyskie



Witam serdecznie wszystkich uczestników  
VI Ogólnopolskiego Turnieju Bowlingowego  
Olimpiad Specjalnych Skarżysko-Kamienna 2020.

Rywalizacja Olimpiad Specjalnych na świętokrzyskich arenach odbywa się 
nieprzerwanie od wielu lat. Corocznie spotykamy się w różnych zakątkach 
naszego regionu podczas pięknych przedsięwzięć sportowych, które zachę-
cają do podejmowania wyzwań ruchowych, otwierają możliwości kontaktu 
z innymi ludźmi, dają psychiczny impuls do działania.  

Ogromnie się cieszę, że tym razem to Skarżysko-Kamienna gości tak wspania-
łych sportowców.  Wielka waleczność i serce do sportu zawitały  do mojego 
rodzinnego miasta, a najbliższe wrześniowe dni wypełni szlachetna rywalizacja.

Drodzy Zawodnicy, Wasze sportowe zmagania oraz pokonywanie własnych sła-
bości są dla wszystkich inspiracją i najlepszym przykładem empatii i integracji. 
A dla mnie osobiście, jako byłego zawodnika i trenera stanowicie prawdziwy 
wzór. Dlatego z szacunkiem chylę czoła przed Waszymi trenerami, a Wam gra-
tuluję sprawności fizycznej i zdobytych umiejętności gry w tak trudną technicz-
nie dyscyplinę, jaką jest Bowling.

Współzawodnictwo sportowe, jak nic innego, kształtuje charaktery ludzi, 
uczy zdrowej rywalizacji, ale także współdziałania potrzebnego w życiu.  Kto 
wie, być może dla wielu udział w skarżyskim Turnieju przyczyni się do otwar-
cia drzwi dla kariery prawdziwego mistrza Bowlingu. Z pewnością będzie 
doskonałą okazją, by sprawdzić się w szlachetnej rywalizacji, ale też poznać 
siebie i własne możliwości.

Życzę wszystkim uczestnikom VI Ogólnopolskiego Turnieju Bowlingowego 
Olimpiad Specjalnych Skarżysko-Kamienna 2020 pomyślnego przebiegu zma-

gań, wielu emocji oraz prawdziwie sportowej rywalizacji. A na przyszłość – re-
alizacji własnych planów i marzeń oraz wykorzystania drzemiącego w każdym 
z Was potencjału!

Andrzej Bętkowski 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Jako prezydent Skarżyska-Kamiennej czuję 
dumę, że to właśnie nasze miasto będzie go-
ściło uczestników VI Ogólnopolskiego Turnieju 
Bowlingowego Olimpiad Specjalnych. Z nie-
skrywaną przyjemności włączam się także w to 

wydarzenie, jako członek Honorowego Komitetu Organizacyjnego.

Rozwój sportu, integracja przez rywalizację oraz wspieranie ciekawych spor-
towych projektów są jednymi z moich priorytetów. Tym bardziej cieszę się, że 
nasze miasto w dniach 17-19 września 2020 roku będzie gospodarzem Tur-
nieju. Jestem przekonany, że wydarzenie przyczyni się do promocji Skarży-
ska-Kamiennej i budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta, a także 
do popularyzacji bowlingu jako dyscypliny dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w Olimpiadach Specjalnych. 

Konrad Krönig 
Prezydent Skarżyska-Kamiennej



Uczestnicy  
VI Ogólnopolskiego 
Turnieju Bowlingowego 
Olimpiad Specjalnych

W imieniu Świętokrzyskie-
go Oddziału Regionalnego 
Olimpiad Specjalnych Pol-
ska mam ogromną przyjem-
ność powitać Was po raz 
kolejny na gościnnej Ziemi 
Świętokrzyskiej. Tym razem 
rywalizacja sportowa będzie 
się odbywać w dyscyplinie 
bowling w pięknym obiekcie 
jakim jest Kombinat Formy 
znajdujący się w Skarży-
sku-Kamiennej, mieście tak 
ważnym dla naszego ruchu, 
które nie tylko wielokrotnie 
gościło sportowców Olim-
piad Specjalnych na zawodach rangi ogólnopolskiej i regionalnej, ale również 
mieście, które jest kolebką Olimpiad Specjalnych na Kielecczyźnie.   

Spotykamy się tym razem w bardzo trudnym dla wszystkich okresie jakim jest 
pandemia COVID-19. Te zawody będą pierwszą ogólnopolską imprezą sportową 
od zakończenia I części tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 
które odbywały się na początku marca bieżącego roku. Później wszelkie plany 
musieliśmy zawiesić na wiele miesięcy jednak teraz rozpoczynamy powrót do na-
szej najważniejszej działalności jaką jest m.in. organizacja zawodów sportowych. 

Znając zaangażowanie i profesjonalizm moich przyjaciół ze Świętokrzyskie-
go Oddziału Regionalnego, którzy przygotowali te zawody jestem przeko-
nany, że odbędą się one w jak najbardziej bezpieczny sposób dla wszystkich 
jej uczestników i choć na chwilę poczujemy się znowu w tym lepszym nor-
malnym świecie jak jeszcze niedawno w marcu na wspomnianych Igrzyskach.

Pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowa-
dzenia tego Turnieju, a w szczególności instytucjom państwowym, wła-
dzom samorządowym, sponsorom, współorganizatorom, wolontariuszom, 
sędziom, opiece medycznej i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pracują 
w Komitecie Organizacyjnym tego Turnieju lub nas wspierają.

Życzę wszystkim by powrócili po tych zawodach do swoich domów tak 
z bagażem wielu niezapomnianych wrażeń, jak również przede wszystkim 
w pełni zdrowia.

Grzegorz Kurkowski 
Dyrektor Oddziału Regionalnego 

Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie

Szanowni Państwo 

W imieniu własnym oraz 
wszystkich mieszkańców 
Powiatu Skarżyskiego ser-
decznie witam na naszej 
ziemi. Cieszę się, że VI Ogól-
nopolski Turniej Bowlingo-
wy Olimpiad Specjalnych 
odbędzie się w tym roku 
właśnie u nas. Pragnę pod-
kreślić, że Powiat Skarżyski 
zawsze był, jest i będzie 
otwarty na inicjatywy, któ-
re będą pomagały rozwijać 
talenty i umiejętności osób 
niepełnosprawnych. Sport 

to niezwykła dziedzina aktywności dzięki której pokonu-
jemy bariery i słabości, hartujemy charakter i udowadnia-
my sobie samym oraz innym, że stać nas na więcej. Sport 
jest również tym, co łączy ludzi we wspólnych emocjach 
i w przeżywaniu radości z osiągniętych sukcesów. 

Ogólnopolski Turniej Olimpiad Specjalnych to niezwykłe wydarzenie, dzięki 
któremu osoby niepełnosprawne przekonują się, że poprzez upór i determina-
cję mogą pokonać wszelkie trudności i osiągnąć sukces. Jak ważny jest sport 
w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną przekonał 
się każdy, kto choć raz uczestniczył w zawodach sportowych olimpiad specjal-
nych. My mieliśmy już okazję doświadczać wspaniałych wrażeń, jakie dostar-
czają autentyczne przeżycia radości i smutku niepełnosprawnych sportowców 
podczas ich rywalizacji sportowej. Zdajemy sobie również sprawę z wyrzeczeń 
i trudności, jakie trzeba włożyć by stworzyć specjalnym sportowcom możli-
wości do prezentowania swoich umiejętności i możliwości w dziedzinie, która 
jest domeną ludzi o szczególnych predyspozycjach. Dlatego bardzo dziękuję 
organizatorom nie tylko za to wspaniałe widowisko, ale przede wszystkim za 
całoroczną pracę i trening z osobami niepełnosprawnymi. To dzięki Wam każ-
dy kto tylko chce rozwija swoją aktywność fizyczną i umiejętności sportowe.

Mam nadzieję, że pobyt na Ziemi Skarżyskiej będzie dla wszystkich zawod-
ników, jak i kibiców niezapomnianym przeżyciem.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Artur Berus 

Starosta Skarżyski

Świętokrzyskie



Początek ruchu Olimpiad Specjalnych na Kielecczyźnie przypada na rok 
1986, kiedy to pierwsi specjalni sportowcy podjęli trud współzawod-
nictwa w zawodach regionalnych.

Już w marcu następnego roku reprezentacja naszego województwa 
wzięła udział w I Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjal-
nych, które odbyły się na obiektach AWF w Warszawie.

Jednak dynamiczny rozwój rozpoczął się w roku 1992, kiedy to Zarząd 
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 świętokrzyskiej. Po kilku latach zaangażowania i wytężonej 
pracy, w roku 1997 Oddział Wojewódzki otrzymał honor organizacji 
pierwszej imprezy o zasięgu ogólnopolskim, którą był II Ogólnopolski 
Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych rozegrany w Końskich. 

Od tego czasu zorganizowaliśmy wiele imprez tej rangi jednak naszą 
największą chlubą jest trzykrotna organizacja 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 klu-
bów, pojawiło się wielu nowych zawodników, trenerów, wolontariuszy 
i przyjaciół. Obecnie w 30 klubach zrzeszamy prawie 1000 zawodników 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz 450 trenerów, partnerów, 

Oddział, dla którego nic nie jest niemożliwe!
Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie

 Program imprezy:

 17 września 2020 r. /czwartek/ 

 13.00 – 17.00 preeliminacje

 18.00 – 19.00   Ceremonia Otwarcia Turnieju – hotel „Paradiso”, Suchedniów

  Gwiazda wieczoru: Zespół „Grześki”

 18 września 2020 r. /piątek/ 

 9.00 – 18.00 zawody, finały 

 18.00 – 19.30 impreza towarzysząca – zwiedzanie Muzeum Orła Białego 

 19 września 2020 r. /sobota/ 

 9.00 – 12.00 zawody, ceremonie dekoracji

 12.30 – 13.30 Ceremonia Zamknięcia

Miejsce zawodów: Kombinat Formy, ul. Rejowska 99, Skarżysko-Kamienna



rodziców, wolontariuszy i działaczy, a od 2016 roku siedzibą Oddziału 
Regionalnego stał się Jędrzejów.

Cenimy sobie bardzo to, że nasza działalność jest zauważana i docenia-
na. W 2004 roku Oddział Regionalny został wyróżniony przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego nagrodą „Czyste Serce”, za całokształt działalności.

Natomiast w 2016 roku uhonorowany został podczas 10. Edycji Nagro-
dy Wojewody „Laur Świętokrzyski”. w kategorii „FAIR PLAY”. Również 
z rąk Marszałka Województwa Świętokrzyskiego odebraliśmy wyróż-
nienia w kategorii „Najlepsza impreza rangi ogólnopolskiej w Woje-
wództwie Świętokrzyskim” w 2009 i 2012 roku, za które zostały uznane 
organizowane przez nas wspomniane powyżej Igrzyska.

Pełni zapału, energii i nowych pomysłów, dołożymy wszelkich sta-
rań, by nadal z powodzeniem rozwijać szczytne idee ruchu Olimpiad 

Specjalnych na naszym terenie. W tym miejscu pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim Osobom aktywnie działającym w Oddziale 
Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie, za wspar-
cie okazywane obecnie i w latach ubiegłych, sponsorom i instytucjom 
wspierającym, dzięki życzliwości których, specjalni sportowcy mogą 
cieszyć się z uprawiania sportu oraz osiąganych wyników.

Nasi zawodnicy charakteryzują się uporem, ambicją i wolą walki nie tylko 
w pokonywaniu rywali, ale przede wszystkim własnych słabości. Nie zapo-
minają też o uśmiechu, serdeczności i radości, które zawsze charaktery-
zują nasze zawody i codzienne treningi i dodają nam sił do realizacji kolej-
nych wyzwań. Dzięki temu wraz z trenerami i wolontariuszami tworzymy 
jedną wielką świętokrzyską, uśmiechniętą, rodzinę Olimpiad Specjalnych.

#GrajmyRazem



Honorowy Komitet Organizacyjny  
VI Ogólnopolskiego Turnieuj Bowlingowego  
Olimpiad Specjalnych  
Skarżysko-Kamienna 2020:

•  Marszałek Województwa świętokrzyskiego,  

Andrzej Bętkowski 

•  Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna, Konrad Krönig 

•  Starosta Miasta Skarżysko-Kamienna, Artur Berus 

Organizację Turnieju wsparli:

Sędziowie:

• Przyjaciele z Oddziału Regionalnego – Śląskie

Wolontariusze:

•  Uczniowie i absolwenci szkół średnich ze Skarżyska-Kamiennej

Opieka medyczna: 

•  Rybnicki Sztab Ratownictwa 

Śląskie

WTZ Skarżysko-Kamienna



Organizatorzy:

•  Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie

• Olimpiady Specjalne Polska

   
Komitet Organizacyjny Turnieju:
•  Grzegorz Kurkowski – przewodniczący •  Dariusz Stachura – wiceprzewodniczący •  Łukasz Śnieżek – delegat techniczny

Członkowie:    

Edyta Biała-Biernacka, Adam Ciok, Agnieszka Czerwonka, Michał Czogalik, Renata Foremniak, Tomasz Foremniak, Małgorzata Głowacz, 

Bartłomiej Grabowski, Marzena Grzelec, Jacek Jamroz, Agnieszka Jewiarz, Edyta Kasprzyk, Jacek Łabuda, Anna Nalewaj, Izabela Niemiec, 

Małgorzata Niewęgłowska-Chała, Maciej Obarski, Krzysztof Ocias, Izabela Orlikowska, Aneta Pochwała, Renata Podlewska,  

Tomasz Przybysławski, Iwona Rusak, Emilia Sputo, Dariusz Stachura, Anna Szerla, Marcin Szwed, Przemysław Walczyk, Remigiusz Woźniak

#GrajmyRazem
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