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Anna Rębas (Radio Gdańsk) - relacja o śmierci 14-letniego Dawida
Zapiska
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Bohater Dawid na zawsze w sercach kibiców

Dawid Zapisek, foto: Paweł Parus

Z ogromnym bólem informację o śmierci 14-letniego fana Lechii Gdańsk przyjęli jego
przyjaciele ze stowarzyszenia "Klub Kibiców Niepełnosprawnych".

Dawid Zapisek od urodzenia chorował na rdzeniowy zanik mięśni. Nigdy nie chodził.

"Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy informację, że dziś rano odszedł od nas do niebiańskiego klubu
najwierniejszych kibiców nasz przyjaciel Dawid - niepełnosprawny fan gdańskiej Lechii" - czytamy w
oświadczeniu przesłanym nam wczoraj przez Pawła Parusa, założyciela stowarzyszenia "Klub Kibiców
Niepełnosprawnych".

"Dawid był regularnym gościem we Wrocławiu i z równie wielką gościnnością przyjmował nas w Gdańsku.
Nie przeszkadzała mu w tym śmiertelna choroba, z jaką zmagał się od urodzenia. Kibicowanie nadawało
sens jego życiu. Determinacja i chęć obejrzenia kolejnego meczu pozwoliła o kilka lat przedłużyć czas,
którego lekarze mu nie dawali. Nauczył nas, jak znosić trud i ból. Dla wielu był inspiracją" - podkreślono w
piśmie KKN.

"Najlepszy z najlepszych - nasz Bohater Dawid - na zawsze w naszych sercach..." - kończy się
oświadczenie.

Dawid miał przyjaciół w wielu klubach piłkarskich w Polsce i na całym świecie, ale najwierniej kibicował
drużynie gdańskiej Lechii, reprezentacji Hiszpanii oraz Realowi Madryt.

Dawid obejrzał wszystkie mecze Hiszpanów podczas ostatnich Mistrzostw Europy. Spotkał się też z
kapitanem tej reprezentacji - Ikerem Casillasem, który był dla Dawida największym idolem piłkarskim.
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Mecze reprezentacji Polski jednak w
TVP?

Firma Sportfive, posiadająca
prawa do transmisji meczów
piłkarskiej reprezentacji
Polski, wznowiła negocjacje z
Telewizją Polską. Rozmowy
ponoć zmierzają w dobrym

kierunku...

Londyn 2012

Mucha zrównała nagrody dla
medalistów igrzysk i paraolimpiad

Minister sportu i turystyki
podpisała rozporządzenie w
sprawie nagród dla
medalistów igrzysk i
paraolimpiad. Do tej pory
zawodnicy niepełnosprawni

otrzymywali niższe premie.

Ekstraklasa

Wisła Kraków przełamała się w meczu
przyjaźni

Wisła Kraków pokonała
Lechię Gdańsk 1:0 (1:0) w
meczu 5. kolejki piłkarskiej
T-Mobile Ekstraklasy.
Zwycięskiego gola zdobył
Cwetan Genkow.

Sport na luzie

Maradona nie odnosi już sukcesów na
boisku. Prywatnie się udało

Legenda piłki nożnej Diego
Maradona i jego narzeczona
34-letnia Veronica Ojeda
spodziewają się dziecka -
ujawniły w piątek media w
Buenos Aires.
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Kubica powróci do F1? Jest propozycja
Niepokorny Thierry Henry narozrabiał
w USA
Koronacja w Warszawie odroczona.
Derby na remis
Co siedzi w głowie "Diablo"? Promotor
się obawia
Hamilton na pole position w Singapurze
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