
BIEG Z POCHODNIĄ
STRZEGĄCYCH PRAWA

NA RZECZ OLIMPIAD SPECJALNYCH

Z „Ogniem Nadziei”
po Kujawach i Pomorzu

Kolejność w jakiej zostali wymienieni Partnerzy odzwierciedla  
wielkość Ich finansowego wkładu, nie odzwierciedla zaś Ich miejsca 

w naszych sercach i sercach Tych, którym poświęcamy nasz czas  
i nasze siły, tu bowiem Wszyscy jesteście równi.

Dalsze informacje dotyczące naszej Organizacji można uzyskać  
w naszej stronie internetowej pod adresem:

www.torchrun.pl
W przypadku zdecydowania się na wsparcie naszych działań  

prosimy o przesłanie pieniędzy na konto:

ZG NSZZ Policjantów

ING Bank Śląski SA nr 22 1050 1025 1000 0022 5747 8947

Wszelkie informacja dotyczące podjętej decyzji  
prosimy przesyłać na adres:

Centrum Szkolenia Policji 
05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121 

Organizacja „Bieg z Pochodnią…” 
tel. +48 606 948 222 

e-mail: torchrun@olimpiadyspecjalne.pl

Drodzy Państwo!
To, że jesteśmy tu razem z Wami, 

to że „Święty Ogień Nadziei” dotrze na czas do celu  
zawdzięczamy naszym Partnerom, którymi są:

Ojczyzną ruchu „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa 
na rzecz Olimpiad Specjalnych” (The Law Enforcement 
Torch Run for Special Olympics), którego celem jest działal-
ność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną są 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w wielu krajach nasze-
go globu powstały i działają organizacje, których założycie-
lami i członkami są ludzie na co dzień zajmujący się wdraża-
niem i egzekwowaniem prawa, a więc: policjanci, sędziowie, 
prokuratorzy, adwokaci, strażnicy graniczni, więzienni, miej-
scy a nawet strażacy.

Od dnia 26 III 1995 r. polska jest jednym  
z tych krajów. Tego bowiem dnia kilkuosobowa 
grupa policjantów w obecności przedstawicieli 
wyżej wymienionych profesji powołała do życia  
w strukturach Zarządu Głównego Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów organiza-
cję  zrzeszającą ludzi dobrej woli, chcących działać społecznie. 
Organizacja ta przyjęła nazwę „Bieg z Pochodnią Strzegących 
Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych". „Olimpiady Specjalne - 
Polska" są stowarzyszeniem sportowym zajmującym się reali-
zacją światowego programu polegającego na organizowaniu 
treningów i zawodów sportowych dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną. Środki na swą działalność – jako organiza-
cja poza budżetowa – stowarzyszenie otrzymuje od sponso-
rów lub partnerów. Nasza organizacja, której honorowym 
przewodniczącym jest Komendant Główny Policji, ma zaszczyt 
być jednym z nich.



Ideą oraz celami naszej Organizacji są:

1.  Krzewienie wiedzy o fakcie istnienia w naszym  
społeczeństwie osób z niepełnosprawnością  
intelektualną, czego efektem jest zrozumienie  
i akceptacja ich przez społeczności, w których żyją;

2.  Zbierania środków pieniężnych na działalność 
„Olimpiad Specjalnych - Polska”.

Oba te cele osiągamy organizując miedzy innymi „Biegi  
z Pochodnią”. Tradycją tego światowego ruchu, w którym 
od bez mała dwudziestu lat już uczestniczy polska Policja 
jest, że „Święty Ogień Olimpijski”, „Ogień Nadziei”, którym 
płonie Znicz znajdujący się na arenach sportowych zmagań 
Specjalnych Olimpijczyków, jest niesiony przez sztafetę 
składającą się z ludzi na co dzień strzegących prawa.

Tradycji tej i tym razem stało się zadość. Albowiem  
w dniu 23 sierpnia wystartowała z Torunia, już po raz 31  
w historii naszej Organizacji, sztafeta strzegących prawa. 
Bieg swój rozpoczęliśmy na Rynku Staromiejskim gdzie od 
płonącego znicza znajdującego się u stóp pomnika Mikołaja 
Kopernika zapaliliśmy naszą Pochodnię. Po raz 15 biegnie-
my w międzynarodowym składzie. Do udziału w naszej 
imprezie zaprosiliśmy przedstawicieli policji dwunastu kra-
jów: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, 
Gibraltaru, Gruzji, Litwy, Łotwy, Turcji, Węgier. 

Wielu naszych gości będzie zdobywało wiedzę  
i doświadczenie niezbędne do doskonalenia, po powro-
cie do swoich krajów, organizacji takich jak nasza. Po raz 
kolejny w historii naszego biegu, od jego początku do 
końca, będą nam towarzyszyli specjalni olimpijczycy 

reprezentujący Kujawsko-Pomorski Regionalny Oddział 
Olimpiad Specjalnych.

W trakcie biegu odwiedzimy: Toruń, Chełmno, Grudziądz, 
Bydgoszcz gdzie zakończymy nasz bieg zapaleniem znicza 
olimpijskiego w czasie ceremonii otwarcia X Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych odbywającej się w hali widowiskowo-
-sportowej „Łuczniczka”.


