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Piłkarze Wisły chętnie rozdawali autografy. 

Nasza drużyna. 

 
 
 
 
 
 
 

MINI IGRZYSKA 
(c.d. ze str. 1). Po uroczystym otwarciu Mini Igrzysk 
dokonanym przez Pana Prezydenta, odbył się krótki 
recital Pawła Ejzenberga i jego żony, który wzbudził duży 
aplauz publiczności. W zawodach udział wzięło 102 
zawodników ze szkół specjalnych oraz DPS  
z województwa mazowieckiego, rywalizujących  
w różnych konkurencjach sportowych w zależności od 
wieku i stopnia niepełnosprawności m.in. w biegu na 100  
i 400 metrów, skoku w dal, rzucie piłką lekarską. Nad 
prawidłowością zawodów czuwał sędzia LA – Wojciech 
Więckowski, a o bezpieczeństwo zadbała jednostka 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz  Szkoła Promocji 
Zdrowia. Oprócz zmagań sportowych można było wziąć 
udział w zajęciach plastycznych, w warsztatach  
z pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowanych 
przez WOPR, zobaczyć pokaz sprzętu strażackiego. Ale 

chyba największą atrakcją   była obecność  piłkarzy z klubu Wisła, którzy zaprezentowali dla nas sztuczki z piłką, 
zorganizowali konkurs strzelenia gola oraz rozdawali autografy. Imprezę poprowadził jak zawsze uśmiechnięty  
i pełen energii Pan Bogdan Wolny. Zmagania sportowe nagrodzono medalami i dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Miasta Płock. Po tych wielu atrakcjach wszyscy uczestnicy Mini Igrzysk 
wraz z kibicami zaproszeni zostali do wspólnego grillowania oraz słodkiego poczęstunku ufundowanego przez 
firmę GRYCAN oraz PEPSI.    
 

PIŁKARSKIE EMOCJE 
 7 maja nasza drużyna piłkarska w składzie: Mateusz Błaszczak, Maciej Szymański, Marcin 
Przyborowski, Przemysław Majewski i Radosław Ciesielski, wzięła udział w kolejnych już Mistrzostwach 
Mazowsza w Piłce Nożnej organizowanej przez MSSS „Sprawni Razem”. W rozgrywkach tych wzięło udział 
 8 drużyn z terenu województwa mazowieckiego. Nasi piłkarze po zaciekłej walce doszli do finału, gdzie spotkali 
się z drużyną Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Jaworka. Mecz z tą drużyną był niezwykle wyrównany 
i zakończył się remisem. O wygranej miały zadecydować rzuty karne. Niestety nie udało się naszym, ale 
 i tak możemy być z nich dumni ponieważ zajęliśmy drugie miejsce i zakwalifikowaliśmy się do dalszych 
rozgrywek.  
 W dniach 10 – 12 maja w Płocku odbyły się Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej „Orlik” ZSS „Sprawni 
Razem”. Nasza drużyna, w składzie z poprzednich rozgrywek, dzielnie walczyła ale niestety ich umiejętności 
piłkarskie w tym roku nie dorównywały drużynie z województwa zachodnio pomorskiego, która kolejny raz 
potwierdziła swoją klasę wygrywając wszystkie mecze i tym samym zdobywając mistrzostwo Polski. Nasi piłkarze 
musieli zadowolić się IV miejscem. Było to o tyle bolesne, że byli na drugiej pozycji i przegrali ostatni swój mecz  
w rozgrywkach z drużyną uznaną za najsłabszą.  
 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
 

 
 
 

W dniach 6 - 8 czerwca 2013 r. boisko  Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Gnieźnie stało się areną 
piłkarskich zmagań wychowanków ośrodków specjalnych.  
V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych  
o randze Mistrzostw Polski będący jednocześnie IX 
Memoriałem im. Romana Paryska zgromadził reprezentantów 
szkół z Bartoszyc, Elbląga, Kazimierzy Wielkiej, Krakowa,  
Lublina,  Sosnowca,  Torunia, Warszawy Gniezna i Płocka. 
Ogółem z całej Polski przybyło 120 uczestników. 10 drużyn 
rywalizowało w piątkowych eliminacjach grupowych oraz 
sobotnich finałach. Ogółem rozegrano 27 spotkań, na których 
padły 123 bramki. Oprócz zmagań sportowych organizatorzy 
zadbali o dodatkowe atrakcje: basen, kręgle, siłownia, masaż. 
Mięliśmy okazję zwiedzić Muzeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, Gród Komesa oraz Katedrę Gnieźnieńską. 
Uczestniczyliśmy także w konkursie wiedzy o Januszu 
Kusocińskim - sportowcu, mistrzu olimpijskim, patronie SOSW 
w Gnieźnie. Chętni mogli także wziąć udział w konkursie plastycznym. Tegoroczne zawody zakończyły się dla 
naszych piłkarzy zajęciem 5 miejsca w rozgrywkach piłkarskich i 2 w konkursie wiedzy o Januszu Kusocińskim. 
Zwycięzcą turnieju zostali piłkarze z SOSW z Bartoszyc, którzy w finale pokonali gospodarzy turnieju. 
      Op. Paweł Dymek pod opieką p. Olgi Rycharskiej 
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