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Konrad Kaptur

yCzy sport jest ważny w życiu 
mieszkańców naszego regionu?

– Uważam, że w dzisiejszym świecie 
każdy może znaleźć chwilę czasu na 
poruszanie się, niezależnie od wyko-
nywanej pracy, wieku czy sprawności. 
Wśród wszystkich dyscyplin sporto-
wych każdy może wybrać coś dla siebie. 
Świetnym przykładem jest tu nordic 
walking. Początkowo osoby z kijkami 
wywoływały uśmiech, po czym okazało 
się, że dyscyplina ta cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Co waż-
ne, doskonale odnalazły się tu osoby 
starsze. Wielu seniorów, którzy wcześ-
niej nie widzieli dla siebie możliwości 
uprawiania sportu, zamieniło domowe 
kapcie na trampki i z zapałem spacerują 
po parkach. Również dla mnie ruch jest 
bardzo istotny. Warto czasami wyrwać 
się z urzędniczego fotela. Bardzo lubię 
koszykówkę, regularnie spędzam czas 
na korcie, grając w tenisa.

yTenis wymaga dużej sprawno-
ści, szybkości. Chyba nie jest 
to sport dla osób z niepełno-
sprawnością?

– Miałem okazję kilka razy oglądać 
tenis w wykonaniu wózkersów. Ciężko 
mi było sobie wyobrazić, że osoba 
poruszająca się na wózku może jedno-
cześnie trzymać rakietę, przemieszczać 
się po korcie, smeczować, zagrywać, 
odbijać. Jednak to, co pokazują nie-
pełnosprawni sportowcy na korcie, 
musi zaimponować każdemu. Wydaje 
mi się, że nie ma sportu, którego nie 
mogą uprawiać osoby niepełnospraw-
ne. Doskonale było to widać podczas 
światowych igrzysk polonijnych, które 
odbyły się we Wrocławiu na przełomie 
lipca i sierpnia zeszłego roku.

ySkąd pomysł na uczestnictwo  
osób niepełnosprawnych  
w takiej imprezie, jak światowe 
igrzyska polonijne?

– Na jedno z wielu spotkań orga-
nizacyjnych zaprosiłem Pawła Parusa 
– prezesa Stowarzyszenia Klubu 
Kibiców Niepełnosprawnych (KKN). 
Po kilku minutach wiadomo było, że 
będą to igrzyska wyjątkowe, bowiem 
po raz pierwszy w historii tej imprezy 
postanowiliśmy włączyć sportow-
ców i kibiców niepełnosprawnych. 
Oprócz 1500 zawodników, którzy wraz 
z rodzinami i dziećmi uczestniczyli 
w olimpiadzie, do rywalizacji zostali 
włączeni niepełnosprawni sportowcy. 
Uczestniczyli m.in. w zawodach pły-
wackich, siatkówce i tenisie, a pod-
czas uroczystego zakończenia dnia 
integracji można było obejrzeć pokaz 
w wykonaniu zawodniczek i zawodni-
ków paraolimpijskiej kadry narodowej 
w podnoszeniu ciężarów. Wzorem tej 
olimpiady namawiam gorąco, aby 
wszystkie imprezy sportowe odbywały 
się z udziałem kibiców i sportowców 
niepełnosprawnych. Nie bójmy się 
zapraszać do zawodów sportowych 
osób niepełnosprawnych, obawiajmy 

się raczej tego, że mogą być w nie-
których dyscyplinach lepsi od tych 
w pełni sprawnych. Dostosowujmy 
areny sportowe tak, aby osoby z róż-
nymi dysfunkcjami mogły na równych 
prawach kibicować i rywalizować.

yW jakich dyscyplinach osoby 
pełnosprawne mogą konkurować 
z niepełnosprawnymi?

– Na zachodzie bardzo popularnym 
sportem jest siatkówka na siedząco. 
Grają w nią zarówno osoby pełno 
jak i niepełnosprawne, przy czym 
zdecydowanie dominują w tym spor-
cie osoby niepełnosprawne. Byłem 
świadkiem meczu, gdzie zawodowa 
drużyna Gwardii Wrocław poległa 
w meczu z niepełnosprawnymi siat-
karzami Startu Wrocław. Ciekawym 
pomysłem zarówno na rywalizację 
sportową, jak i rekreację, jest kaja-
karstwo. Kiedy osoba poruszająca się 
na wózku przesiada się do kajaka, ma 
takie same możliwości poruszania się, 
jak osoba sprawna. Dlatego z wielką 
przyjemnością wspieramy Integracyjny 
Spływ Kajakowy z Wrocławia do Gło-
gowa. Wsiadając do kajaków, wszyscy 
jesteśmy tacy sami: urzędnicy, osoby 
niepełnosprawne, seniorzy i dzieci.

yCzy w najbliższym czasie 
odbywają się jakieś sportowe 
imprezy integracyjne, na które 
chciałby pan zaprosić naszych 
Czytelników?

– Od kilku lat wspieramy turnieje 
piłki nożnej dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną Turgol, organi-
zowane przez Stowarzyszenie Ostoja 
z Wrocławia. Zapraszam wszystkich 28 
września do Wrocławia na ul. Lotniczą. 
Naprawdę warto zobaczyć z jakim zapa-
łem, radością i energią niepełnosprawni 
intelektualnie piłkarze angażują się 
w rozgrywki. Patrząc na mecze w tur-
nieju, można dostrzec, że piłka nożna 
nabiera innego wymiaru. Myślę, że 
gdyby profesjonalni piłkarze mieli tyle 
pasji i zaangażowania w to co robią, 
a jednocześnie czerpali tyle radości 
z uprawianego sportu, to moglibyśmy 
być spokojni o to, że na Mistrzostwach 
Świata w Brazylii w 2014 r. polska 
reprezentacja zdobędzie medal.

yKto w urzędzie jest inicjato-
rem projektów, dotyczących 
sportu niepełnosprawnych?

– Projekty przez nas współfinanso-
wane opierają się na pomysłach, jakie 
powstają w organizacjach pozarządo-
wych, zrzeszających osoby z niepełno-
sprawnością i ich rodziny. Organizacje 
te są dla nas barometrem nastrojów 
i potrzeb osób niepełnosprawnych, 
wszak to one najlepiej wiedzą, co jest ko-
nieczne dla społecznej integracji. Cieszy 
mnie fakt, że coraz częściej to nie urząd 
inicjuje projekty sportowe z udziałem 
osób niepełnosprawnych, ale sportowcy 
przychodzą do urzędu z propozycjami 
imprez lub sami je organizują.

yDziękuję za rozmowę.

Niepełnosprawni mi imponują
yRozmowa z Radosławem Mołoniem, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego.
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