
 

5 
 

Spotkanie z bramkarzem Jerzym Dudkiem było 
dla nas ciekawą przygodą. 

W imieniu wszystkich zawodników Patrycja Staniuk złożyła przysięgę 
„sportowca przestrzegającego zasad fair play”. 

Majowy wtorek 
(22.05.2012) spędziliśmy 
na Stadionie Miejskim  
w Płocku, gdzie  Urząd 
Miasta Płocka oraz UKS 
Lasotczak działający 
przy naszym Ośrodku 
zorganizował, pod 
Patronatem Prezydenta 
Miasta Płocka Andrzeja 
Nowakowskiego  
i Posłanki Sejmu VII 
kadencji RP Elżbiety 
Gapińskiej, Mini 
Igrzyska Osób 

Niepełnosprawnych.  
Głównym patronem  medialnym imprezy był Plock For You. Swoją obecnością zaszczycili nas liczni 
dostojni goście, a wśród nich Wiceprezydent Miasta Płocka Roman Siemiątkowski, który punktualnie 
o godzinie 9.30 uroczyście otworzył Mini Igrzyska. 
W zawodach udział wzięło 100 zawodników ze szkól specjalnych z województwa mazowieckiego. 
Nad bezpieczeństwem zawodów czuwała jednostka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz młodzież ze  Szkoły Promocji Zdrowia. Zawodnicy startowali 
w następujących konkurencjach: bieg na 100m, bieg na 400m, skok w dal, skok w dal z miejsca, rzut 
piłeczką palantową, rzut piłką lekarską, wyrzut nóg w tył z klęku podpartego, rzut piłeczkami do 
celu. Nad prawidłowością zawodów czuwał sędzia LA - Wojciech Więckowski.  
Licznie zgromadzona publiczność (w większości uczniowie naszego Ośrodka) mogła skorzystać  
z przygotowanych licznych atrakcji - można było pomalować wielką wiewiórkę, będącą maskotką 
zawodów, zrobić sobie zdjęcie jako wiewiórka, dać sobie zrobić „tatuaż”, oprócz tego można było 
obejrzeć i wsiąść do wozu strażackiego. Wiele emocji wzbudziło pojawienie się na płycie stadionu 
piłkarzy nożnych klubu Wisła Płock, którzy zaprezentowali sztuczki z piłką, konkurs strzelenia gola 
oraz rozdawali autografy.  
Zmagania sportowe zakończyły się rozdaniem nagród, pamiątkowych medali i dyplomów  
ufundowanych przez Urząd Miasta Płocka i sponsorów.   Op: Patrycja Staniuk 
 

 
Czterdziestoosobowa grupa entuzjastów sportu  
z naszego Ośrodka znalazła się 28 maja 2012 roku na 
stadionie miejskim przy ul. Łazienkowskiej  
w Warszawie, gdzie odbyły się uroczystości z okazji 
Międzynarodowego Dnia Dziecka, pod nazwą 
"Dzień Młodego Kibica ". Impreza była jednocześnie 
finałem turnieju „Gramy o Złotą Piłkę" oraz 
podsumowaniem Ogólnopolskiego Turnieju 
Sportowego "Gram i Wspieram" organizowanego 
przez Komendę Główną Policji. 
Nasze koleżanki i koledzy wzięli udział w meczu 
pokazowym z udziałem takich gwiazd polskiej piłki 
jak m.in. J. Rzeźniczak, R. Murawski, J. Magiera czy 
L. Ćmikiewicz. Obejrzeli także film edukacyjny 
"Kibic”, który bardzo ich poruszył. Dużą atrakcją był 
także pokaz specjalistycznego  sprzętu strażackiego   
i policyjnego. Ale wszyscy czekali na tę cześć 
imprezy, podczas której   szczęśliwcy mogli stanąć 
oko w oko z najsłynniejszym z polskich bramkarzy 
Jerzym Dudkiem - wielokrotnym reprezentantem Polski, zdobywcą Ligi Mistrzów i zawodnikiem takich klubów 
jak Liverpool FC czy Real Madryt. Do wykonania przysłowiowej 11 przystąpiło aż 4 podopiecznych naszego 
Ośrodka, ale pokonać mistrza udało się jedynie Emilowi Domżałowi i Piotrowi Małkowskiemu. 

Op: M.T. 


