S P O R T

XVIII Pomorski Turniej Koszykówki
Olimpiad Specjalnych Polska
5 grudnia 2019 roku w czasie obchodów Europejskiego
Tygodnia Koszykówki Olimpiad Specjalnych Oddział
Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Pomorskie
zorganizował XVIII Pomorski Turniej Koszykówki
Olimpiad Specjalnych.
Europejski Tydzień Koszykówki Olimpiad Specjalnych to największe na świecie wydarzenie promujące koszykówkę
wśród osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Wydarzeniu patronuje
Międzynarodowa Federacja Koszykówki
FIBA oraz Euroleague Basketball liga największych zespołów koszykarskich.
Zawody odbyły się na sali sportowej
ZSP w Pelplinie w ramach projektu dofinansowanego przez Powiat Tczewski
pn. „XVIII Pomorski Turniej Koszykówki
Olimpiad Specjalnych Polska”. Partnerami podczas organizacji imprezy sportowej byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie, Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w Pelplinie oraz
Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1
w Pelplinie.

Podczas ceremonii rozpoczęcia byli z
nami goście: Rafał Deska – dyrektor ZSP
w Pelplinie, Małgorzata Domachowska
– dyrektor SOSW w Pelplinie, Jarosław
Rynas – wicedyrektor ZKiW nr 1 w Pelplinie oraz media: TV-Pelplin. Zawodnikom
z Pelplina towarzyszyli rodzice. Otwarcia
turnieju dokonała Małgorzata Domachowska, która życzyła wszystkim zawodnikom
zdobycia upragnionych medali.
Tradycją podczas zawodów Olimpiad
Specjalnych jest uroczyste wniesienie
flagi podczas odegrania hymnu Olimpiad Specjalnych oraz wygłoszenie
przysięgi. Flagę wnieśli zawodnicy z
Pelplina: Anna Kupczyk, Amelia Waśniewska, Filip Laskowski, Mikołaj Cejrowski i Ewelina Rogowska. Przysięgę
wygłosił zawodnik – Paweł Popów. W

rolę sędziów wcielili się trenerzy koszykówki: Paweł Guz i Jacek Kaszowicz, a
przy stoliku sędziowskim wyniki zapisywali wolontariusze: Wiktor Imienowski
i Aleksander Worzała.
W zawodach uczestniczyli zawodnicy z
Klubów Olimpiad Specjalnych z Pomorza:
Chojnic, Barcic, Gdyni, Nowego Dworu
Gdańskiego, Rudna i Pelplina, którzy
zostali przydzieleni – po przeprowadzeniu
meczów obserwowanych – do grup
sprawnościowych.
Medale wręczali: członek Zarządu
Powiatu Tczewskiego Bogdan Badziong,
dyrektor SOSW Małgorzata Domachowska, sędziowie oraz dyrektor Oddziału
Olimpiad Specjalnych Pomorskie Romana
Chmielewicz. Zawodnicy zostali tak
podzieleni na grupy, aby każdy miał
szansę otrzymania medalu. W sumie
przygotowano 100 medali, a każda
drużyna otrzymała nagrody – piłki do
koszykówki. Podczas imprezy działała
kawiarenka serwująca ciepłe i zimne
napoje oraz ciasto, a popołudniu wszyscy
zjedli ciepły obiad.

Klub Olimpiad Specjalnych z Pelplina
pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w organizacji turnieju.
Szczególne podziękowania kierujemy do
gospodarza obiektu pana Rafała Deski
oraz grupy wolontariuszy z ZSP w Pelplinie
z panią pedagog Agnieszką Demską, pana
Bogdana Badzionga, pani Małgorzaty
Domachowskiej i sędziów.
Dziękujemy zawodnikom i trenerom za
sportową atmosferę, duży wkład pracy
oraz walkę fair play.
Imprezę zorganizowali nauczyciele i
pracownicy SOSW w Pelplinie, którzy są
zaangażowani w działania Klubu Olimpiad
Specjalnych w Pelplinie: Kornelia Rąbała,
Dariusz Pawelec, Małgorzata Puchalska,
Romana Chmielewicz, Paweł Szwoch,
Anna Chyła, Magdalena Sakowska-Gzella,
Krzysztof Kotlęga.
Organizacja turnieju była możliwa
dzięki dofinansowaniu z Powiatu Tczewskiego w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Tczewskiego w roku 2019.
Małgorzata Puchalska

Biegi przełajowe
W dniach 12–13 października br.
dwoje biegaczy z naszego miasteczka
– Adriana Skweres i Dominik Brosze –
wzięło udział w zawodach Ultramaraton
Leśna Doba 3.0 w Pabianicach. Był to
bieg 24-godzinny, polegający na pokonaniu dowolnej ilości wyznaczonej pętli
o dystansie 12.300 metrów. Zarówno
pogoda jak i humory dopisały. O godzinie
11 wyruszyliśmy, każde z nas, w swoją
biegową przygodę. W miarę upływu
godzin przebyte przez nas dystanse
zwiększały się. Z czasem na dworze
zaczął zapadać zmrok, więc obowiązkowo zaopatrzyliśmy się w lampki „czołówki”. Bieg nocą był dla nas czymś
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niesamowitym i nieznanym. Chwilami,
we wszechobecnej ciemności, mieliśmy
wrażenie, że jesteśmy w lesie zupełnie
sami. Każde z nas biegło swoim tempem, jak również przerwy robiliśmy
według własnych potrzeb. Po wschodzie
słońca wiedzieliśmy, że nasza przygoda
dobiega końca. Organizm odczuwał
zmęczenie po wielogodzinnym wysiłku.
O godzinie 11, po całej dobie zmagań
z leśnymi ścieżkami, dobiegliśmy do
upragnionej mety, jako dwoje ze 135
uczestników.
Dominik Brosze zajął 30. miejsce z
dystansem 123 km, Adriana Skweres
zajęła 33. miejsce z dystansem 123 km.
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To była nasza największa i zarazem najdłuższa przygoda biegowa, ale – zgodnie
z przysłowiem: „Apetyt rośnie w miarę jedzenia” – jeszcze nie powiedzieliśmy
ostatniego słowa.
„Tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko, dowiedzą się, jak daleko mogą zajść”.

