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XI Ogólnopolski Mityng Trójboju 
Siłowego Olimpiad Specjalnych
Jędrzejów, 26-28 maja 2017 r.  



PROGRAM

26 maja 2017 /piątek/   
 12.00 – 14.00  przyjazdy, rejestracja ekip, obiad (do 15.00)   

– w miejscu zakwaterowania   

 15.00 – 17.00  przejazd na obiekt gdzie będą rozgrywane  

zawody, ważenie zawodników, możliwość  

treningu

 17.00 – 18.00  odprawa techniczna dla trenerów w miejscu 

zawodów,  

 19.30 – 21.30  Ceremonia Otwarcia Mityngu  

– w programie min. zespół wokalny „Grześki”  

oraz gwiazda wieczoru MEZO,  

 22.30 – 23.00 odprawa kierowników ekip 

27 maja 2017 /sobota/    
 08.30 – 09.00 rozgrzewka, kontrola lekarska zawodników.

 09.00 – 17.30 zawody sportowe – przysiad, wyciskanie w leżeniu, 

 18.00 – 22.30 impreza towarzysząca  

28 maja 2017 /niedziela/   
 08.15 – 08.30 rozgrzewka

 08.30 – 11.45 zawody sportowe - wyciskanie w leżeniu, martwy ciąg 

 12.00 – 12.45 Ceremonia Zakończenia Mityngu

Miejsce zawodów:  
hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. St. Konarskiego  

w Jędrzejowie, ul.Przypkowskiego 49

Ceremonia Otwarcia Mityngu:  
amfiteatr Centrum Kultury w Jędrzejowie Al.J.Piłsudskiego 3

Impreza towarzysząca:  
Ciuchcia Ekspres Ponidzie

Ceremonia Zamknięcia Mityngu:  
hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49 Świętokrzyskie

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,  
niech będę dzielny w swym wysiłku”



Serdecznie witam wszystkich uczestników XI Ogólnopolskiego Mi-

tyngu w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych. Rad jestem, że 

Ziemia Świętokrzyska ma zaszczyt gościć tak wspaniałych, utalen-

towanych sportowców. 

Udział w zawodach sportowych uczy zdrowej rywalizacji, radzenia 

sobie z przegraną, samokontroli i samokrytyki. Sport, oprócz chęci 

walki i zwycięstwa, wyrabia w ludziach poczucie dyscypliny i umie-

jętność pracy w grupie. Uczy także radzenia sobie w trudnych sytu-

acjach i wyciągania wniosków zarówno z wygranej, jak  i z porażki. 

Cechy te niewątpliwie są  potrzebne  w życiu społecznym. 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zawsze bardzo chęt-

nie wspiera wszelkie inicjatywy służące upowszechnianiu kultury 

fizycznej i popularyzowaniu różnych dyscyplin sportowych. Dlatego też z wielką przyjemnością dołożyliśmy na-

szą małą cegiełkę i przyłączyliśmy się do organizacji Mityngu. 

Osiągnięcia zawodników – uczestników dotychczasowych Olimpiad Specjalnych w rywalizacji na polskich 

i światowych arenach pokazują, że polski sport stoi na bardzo dobrym, wysokim poziomie, a praca z zawod-

nikami przynosi wspaniałe efekty. Rywalizacja ze sportowcami z całego kraju, jest także doskonałą okazją do 

promocji swojego regionu na ogólnopolskiej arenie. 

Organizatorom oraz wszystkim Uczestnikom życzę pomyślnego przebiegu Mityngu, wielu emocji oraz prawdzi-

wie sportowej rywalizacji. 

Adam Jarubas
   Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Drodzy Uczestnicy  
XI Ogólnopolskiego Mityngu Trójboju Siłowego  
Olimpiad Specjalnych Jędrzejów 2017

Witam Was bardzo gorąco w Jędrzejowie. 

Cieszę się, że Jędrzejów już po raz czwarty będzie gospodarzem ogól-

nopolskich zawodów Olimpiad Specjalnych dzięki czemu mamy okazję 

ponownie gościć w naszym mieście zawodników i trenerów z całego 

kraju na imprezie sportowej  tak dużej rangi. 

Czujemy się zaszczyceni, że możemy przyczyniać się do promocji sportu 

osób z niepełnosprawnością intelektualną i pełniejszej integracji tego 

środowiska ze społeczeństwem, a pragnę nadmienić, że chlubą Jędrze-

jowa jest działający w  nim klub Olimpiad Specjalnych „Strzała”, który za swą działalność został wyróżniony 

przez Radę Miasta w 2016 roku tytułem „Jędrzejowianin Roku”!

Życzę wielu pozytywnych sportowych emocji, przyjacielskiej atmosfery i miłych wrażeń z pobytu w Jędrzejowie.

Marcin Piszczek
Burmistrz Miasta Jędrzejowa



Początek ruchu Olimpiad Specjalnych na Kielecczyźnie 
przypada na rok 1986, kiedy to pierwsi specjalni spor-
towcy podjęli trud współzawodnictwa w zawodach re-
gionalnych. Już w marcu następnego roku reprezenta-
cja naszego województwa wzięła udział 

w I Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Spe-
cjalnych, które odbyły się na obiektach AWF w Warsza-
wie. Jednak dynamiczny rozwój rozpoczął się w roku 
1992, kiedy to Zarząd Główny Stowarzyszenia powołał 
Kielecki Oddział Wojewódzki z siedzibą 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 zasię-
gu ogólnopolskim, którą był II Ogólnopolski Turniej 
Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych rozegrany 
w Końskich. Od tego czasu zorganizowaliśmy wiele im-
prez tej rangi jednak naszą największą chlubą jest trzy-
krotna organizacja Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad 
Specjalnych, a były to:

•  IX Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych – Kielce 2009

•  VIII Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych – Kielce, Skarżysko-Kamienna 2012

•  IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjal-
nych – Zakopane 2016

Podczas naszej 30.letniej działalności powstało wiele 
nowych klubów, pojawiło się wielu nowych zawod-
ników, trenerów, wolontariuszy i przyjaciół. Obecnie 
w 30 klubach zrzeszamy prawie 1000 zawodników 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz 450 trene-
rów, partnerów, rodziców, wolontariuszy i działaczy, 

Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie 

Oddział, dla którego nic nie jest niemożliwe!



a od 2016 roku siedzibą Oddziału Regionalnego stał 
się Jędrzejów.

Cenimy sobie bardzo to, że nasza działalność jest za-
uważana i doceniana. 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 Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. 
w kategorii „FAIR PLAY”. Również z rąk Marszałka Wo-
jewództwa 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 Specjalnych na naszym 
terenie. W tym miejscu pragniemy serdecznie podzię-
kować wszystkim Osobom aktywnie działającym w Od-
dziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska – Świę-
tokrzyskie, za wsparcie okazywane obecnie i w latach 
ubiegłych, sponsorom i instytucjom wspierającym, dzię-
ki 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 wszyst-

kim własnych słabości. Nie zapominają też o uśmiechu, 
serdeczności i radości, które zawsze charakteryzują na-
sze zawody i codzienne treningi i dodają nam sił do re-
alizacji kolejnych wyzwań. Dzięki temu wraz z trenerami 
i wolontariuszami tworzymy jedną wielką świętokrzyską, 
uśmiechniętą, rodzinę Olimpiad Specjalnych.

Zawsze razem



Honorowy Komitet Organizacyjny  
XI Ogólnopolskiego Mityngu Trójboju Siłowego  
Olimpiad Specjalnych Jędrzejów 2017: 

• MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – ADAM JARUBAS

• WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI – AGATA WOJTYSZEK

• BURMISTRZ JĘDRZEJOWA – MARCIN PISZCZEK

• STAROSTA JĘDRZEJOWSKI – EDMUND KACZMAREK

Organizację Mityngu wsparli: 

Wolontariusze:  
•  „Iskierki Reja” – uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Reja  
w Jędrzejowie 

•  oraz studenci szkół wyższych  
z województwa świętokrzyskiego

Sędziowie: 
Kolegium Sędziowskie Polskiego Zawiązku  
Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

Opieka medyczna:  
Rybnicki Sztab Ratownictwa i Centrum Medycyny  
Sportowej w Zabrzu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



Organizatorzy
Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie

Olimpiady Specjalne Polska  

Świętokrzyskie

Komitet Organizacyjny Mityngu:
Grzegorz Kurkowski – przewodniczący 

Bożena Kojtek – zastępca przewodniczącego

Przewodniczący komisji: Agnieszka Czerwonka, Monika Kudzia, Jacek Jamroz, Anna Michałkiewicz, 
Ewa Więckowska, Anna Zygan

Członkowie: Joanna Adamczyk, Edyta Biała-Biernacka, Rafał Cichy, Katarzyna Ciechanowska,  
Jacek Ciekalski, Michał Czogalik, Wioletta Fąfara, Justyna Gadowska, Grażyna Gibas,  
Bartłomiej Grabowski, Łukasz Jaszczyk, Maciej Obarski, Henryk Ostrykiewicz, Jacek Janus,  
Bartosz Kołdras, Robert Kosowski, Iga Korzeniowska, Grzegorz Małkus, Jacek Matera,  
Katarzyna Matuszak, Grzegorz Miśkiewicz, Tomasz Nowak, Iwona Pietralik, Ewa Pociejowska-Gawęda, 
Renata Podlewska, Jacek Rzodeczko, Viola Rzodeczko, Sebastian Sipa, Marek Siwiec, Emilia Sputo, 
Dariusz Stachura, Anna Szerla, Robert Trojszczak, Remigiusz Woźniak, Karol Zaczkowski
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Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska

Projekt współfinansowany ze środków

Ogólnopolski patronat medialny 

Sponsorzy regionalni

Lokalny patronat medialny

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

nr konta: 73 1240 5048 1111 0000 5577 9342
www.swietokrzyskie.olimpiadyspecjalne.pl

Świętokrzyskie

POWIAT JĘDRZEJOWSKIWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE


