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Nasze sprawy

Tegoroczne Igrzyska Polonijne
były bez wątpienia najważniej-
szymwydarzeniemsportowym
na Dolnym Śląsku w tym roku.
Sam fakt, że uczestniczyło
wnichniemal2tysiącesportow-
cówzcałegoświata,wielemówi
o randze imprezy, która po raz
pierwszy zawitała do naszego
województwa.Nicdziwnego,że
organizatorzy przygotowywali
się do niej niezwykle starannie.
Liczni uczestnicy Igrzysk przy-
jechali do Polski po wielu latach
emigracji. Należało więc zrobić
wszystko, by poczuli się we
Wrocławiu i jego okolicach jak
najlepiej.

Na jedno z wielu spotkań or-
ganizacyjnych wicemarszałek
Dolnego Śląska Radosław Mo-
łońzaprosiłdoswojegogabinetu
Pawła Parusa – prezesa Stowa-
rzyszenia Klub Kibiców Niepeł-
nosprawnych (KKN), Andrzeja
Mańkowskiego – dyrektora wy-
działu ds. osób niepełnospraw-
nychurzędumarszałkowskiego
i Marcina Przychodnego – dy-
rektora sportowego wojewódz-
twa dolnośląskiego. – Po kilku
minutach spotkania wiadomo
było, że będą to Igrzyska wyjąt-
kowe, bowiem po raz pierwszy
w historii tej imprezy do rywali-
zacji postanowiono włączyć
sportowców i kibiców niepeł-
nosprawnych – mówi Paweł
Parus z KKN.

Już pierwszego dnia imprezy
delegacjaniepełnosprwnychki-
biców włączyła się aktywnie
wIgrzyska,biorącudziałwbiegu
integracyjnym na Stadionie
Olimpijskim. Kibiców niepeł-
nosprawnychniezabrakłorów-
nieżwieczorempodczasoficjal-
nego otwarcia na pergoli. Przez
następnedniczłonkowieStowa-
rzyszenia odwiedzili kilka aren
sportowych,naktórychpromo-
wali pozytywne wzorce kibico-
wania oraz rozpowszechniali
ideę integracji społecznej. Naj-
ważniejsze jednak, iż w tych
dniach nie siedzieli bezczynnie
w domu. Widok kilkunasto-,
aczasemnawetkilkudziesięcio-
osobowejgrupykibicówniepeł-
nosprawnych początkowo bu-
dziłzdziwienieiniedowierzanie.
Z czasem polonijni sportowcy

nietylkoprzyzwyczailisiędowi-
doku osób poruszających się
nawózkachiokulach,ubranych
wzielonecharakterystyczneko-
szulki,leczzaczęliwymieniaćsię
znimigadżetamiinumeramite-
lefonów.

Dorywalizacjisportowejwłą-
czyli się niepełnosprawni za-
wodnicyStartuWrocław,aztry-
bun do walki zagrzewali ich ki-
bice z KKN-u. Jako pierwsi swój
udział w Igrzyskach rozpoczęli
pływacy. Na basenie Stadionu
Olimpijskiego obok siebie pły-
nęliPolonusiisportowcyniepeł-
nosprawni. Gdy do tego dodać
doping kibiców na wózkach,

mamy pełny obraz integracji.
Warto podkreślić, iż pływacy
Startu nie byli jedynie tłem dla
zawodników z zagranicy. Kasia
Sobczak aż dwa razy stawa-
ła na podium, pozostawiając
w tyle bądź co bądź całkowicie
sprawnesportsmenki.Aniejest
tołatwe,jeślipłyniesiębeznogi,
którą ta śliczna młoda dziew-
czyna straciła po ataku nowo-
tworu. Najwięcej owacji zebrał
najmłodszy członek KKN-u
NicholasNieprzecki,którynaco
dzieńporuszasięzapomocąpa-
rapodium. Dopingowała mu
na stojąco cała pływacka hala.
W rywalizacji pływaków wzięli

udział: Gosia Asajewicz, Kamil
Rzetelski, Kasia Sobczak,
Nicholas Nieprzecki, Patryk
Jakubiec, Sebastian Szaburo,
Marcin Wołoszyn i Boguś
Czernewcan.Ztrybunwspoma-
gał pływaków Startu Wrocław
ich trener – Wojciech Seidel.

Po pływakach na areny spor-
towe weszli siatkarze Startu
Wrocław,uprawiającysiatkówkę
nasiedząco.Rozegralionipoka-
zowy mecz z najlepszymi za-
wodnikamiIgrzysk,niedającim
oczywiście żadnych szans. Gra-
jący trener Bożydar Abadżijew
orazkapitanimenedżerzespołu
Piotr Siciński byli całą konfron-

tacją wyraźnie rozbawieni. Do-
skonale wiedzieli, że dla zdro-
wych sportowców gra w siat-
kówkęnasiedzącotoniezwykle
trudne wyzwanie.

W tym samym czasie na kor-
tach swoimi umiejętnościami
popisywali się tenisiści na wóz-
kach IKSON Lob Wrocław. Ta-
deusz Kruszelnicki, Maksymi-
lian Szary, Łukasz Parulewicz
i Andrzej Suchorzewski udo-
wodnili zgromadzonej publicz-
ności, że tenis na wózkach
może być bardzo atrakcyjnym
widowiskiem. Wieczorem
wszyscy uczestnicy Igrzysk
przenieśli się na pergolę. Właś-

nie tam każdego dnia wręczane
były medale. Po dekoracjach
licznie zgromadzona publicz-
ność mogła obejrzeć show
wwykonaniuzawodniczekiza-
wodników paraolimpijskiej ka-
dry narodowej w podnoszeniu
ciężarów.Niezwykłypokazpro-
wadzony przez trenera Mariu-
sza Oliwę, połączony z odpo-
wiednio dobraną muzyką
i multimediami, wzbudził po-
dziw wszystkich obserwują-
cych. Reprezentacja Polski za-
prezentowała się w składzie:
Małgorzata Hałas, Małgorzata
Tomczyk, Andrzej Szat-
kowski,AndrzejOwczarek,Ma-
teusz Malinowski, Sławomir
Szymański i Mariusz Tomczyk.

Na zakończenie imprezy Po-
lonia z Hiszpanii wręczyła
na ręce Pawła Parusa, prezesa
Stowarzyszenia KKN, koszulkę
Realu Madryt podpisaną przez
Jerzego Dudka. XV Światowe
Igrzyska Polonijne zakończyły
się efektownym pokazem mul-
timedialnym wrocławskiej fon-
tanny i przemarszem delegacji
wszystkich ekip.

To jednak nie koniec emocji.
Kilkanaście dni później odbyło
sięjeszczejednowydarzeniena-
wiązujące do imprezy zorgani-
zowanej przez urząd marszał-
kowski.28sierpniapodczasme-
czu Śląsk – Widzew WKS Śląsk
WrocławwrazzKKN-emzorga-
nizowały uroczystą dekorację
niepełnosprawnych sportow-
ców, którzy wystąpili w Igrzy-
skach.Wobecności8tysięcywi-
dzówmedalewręczaliwicemar-
szałek Radosław Mołoń oraz
legendawrocławskiegoklubuJa-
nusz Sybis. Na zakończenie de-
koracji wicemarszałek wręczył
PawłowiParusowi drugąjużko-
szulkę Jerzego Dudka z ostat-
niegowystępuwbarwachRealu
Madryt, na której podpisali się
wszyscy zawodnicy Królew-
skich.Słynnybramkarzpodczas
IgrzyskPolonijnychrywalizował
jako…golfista.KKNpodjąłdecy-
zję o zlicytowaniu tej cennej pa-
miątki. Środki z aukcji zostaną
przekazanenacelcharytatywny.
Szczegółyaukcjimożnaznaleźć
nastroniewww.kkn.wroclaw.pl.
Tekst i zdjęcia: KKN

PRZYPOMINAMY. Program „Sprawny uczeń”
a Tylko do piątku,
9 września 2011 r.,  
do godz. 16, można składać
wnioski o jednorazowe sty-
pendia dla uczniów
z niepełnosprawnością, któ-
rzy mieszkają na obszarze
województwa dolnośląskie-
go na terenie gminy wiej-
skiej lub na obszarze wiej-
skim gminy miejsko-wiej-
skiej oraz miast do 10 tys.
mieszkańców w tych gmi-
nach.
a Wnioski należy składać
osobiście lub za pośrednic-
twem poczty pod adresem:
Departament Spraw Spo-
łecznych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego,  
53-238 Wrocław, 
ul. Ostrowskiego 7,  
pok. nr 208, I piętro, 

Uwaga, decyduje data wpły-
wu wniosku do urzędu.
W przypadku przesłania
pocztą kopertę należy opa-
trzyć opisem: nazwa i adres
osoby składającej z dopi-
skiem: „Wniosek o przyzna-
nie stypendium dla ucznia
»Sprawny uczeń«”.
Wnioski są do pobrania
na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskie-
go – Wydziału ds. Osób
Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.
dolnyslask.pl.
Dokument należy wypełnić
komputerowo lub ręcznie
i złożyć w wersji papierowej
(wydrukowanej, z własno-
ręcznym podpisem ucznia
lub w przypadku niepełno-
letnich osób – dzieci i mło-

dzieży do lat 18 – jego rodzi-
ca lub opiekuna prawnego).
a Sprawy związane z przy-
znawaniem i rozliczaniem
stypendiów prowadzi
Wydział ds. Osób Niepełno-
sprawnych w Departamencie
Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
Informacje pod numerami
tel. 71-770-41-51,
71-770-41-46,
71-770-41-48.
Oprac. BN

Pełnosprawni

KOMUNIKATY.Szkolenia,programy, imprezy,zawody
a Dolnośląski Instytut
Doradczy prowadzi rekru-
tację nauczycieli przed-
szkolnych do projektu
„Integracja od Przedszkola
– III edycja”, którego celem
jest przekazanie wiedzy
dotyczącej sposobów nau-
czania o różnych rodzajach
niepełnosprawności dzieci
w wieku 3-6 lat. Więcej
informacji o warsztatach
można uzyskać na stronie:
www.did.edu.pl
lub pod nr. telefonu
509-599-254.

a 9 września 2011 r.
na terenie Ośrodka Rekrea-
cji „Lotnicza” (ul. Lotnicza
72, Wrocław) odbędzie się
V Dolnośląski Turniej Piłki
Nożnej TURGOL, organizo-

wany przez Dolnośląskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
z MPDz „Ostoja”.
TURGOL to nie tylko roz-
grywki piłkarskie, ale rów-
nież konkurencje sportowe
z nagrodami aktywizujące
kibiców, konkurs na najle-
piej dopingujących kibiców,
wystawa twórczości
o tematyce sportowej, moż-
liwość spotkania z ludźmi
sukcesu sportowego.

a Stowarzyszenie Klub
Kibiców Niepełnosprawnych
zaprasza na mecz wyjazdo-
wy Korona Kielce – Śląsk
Wrocław, który odbędzie się
10 września 2011 r. Zapisy
na wyjazd przyjmowane są
wyłącznie drogą e-mailową:

pparus@ interia.pl. Wyjazd
jest organizowany
w ramach projektu „Przeła-
mywanie barier przez dol-
nośląskich kibiców niepeł-
nosprawnych” i jest dla
uczestników bezpłatny
(transport, posiłek i bilety).

a Stowarzyszenie Rodzi-
ców Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski
w Bolesławcu organizuje
pływackie zawody sporto-
wo-integracyjne pod
hasłem „Pływać każdy
może”. Wodne zmagania
odbędą się dnia 16 wrześ-
nia 2011 r. w godzinach
10-14 na terenie Krytej Pły-
walni „Orka” w Bolesławcu,
ul. ks. J. Popiełuszki 1.
Oprac. BN

ParaolimpijskareprezentacjaPolskiwpodnoszeniuciężarów
WicemarszałekRadosławMołońprzekazałkibicomkoszulkę
JerzegoDudka.KKNwystawi ją naaukcjicharytatywnej

Siatkówka.Grająnajlepsizawodnicy IgrzyskzniepełnosprawnymisiatkarzamiStartuWrocław

XV Światowe Igrzyska Polonijne


