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Syn uwielbia wodę, w szkole regularnie ma zajęcia na basenie, zaczęliśmy nawet jeździć do aquaparku -

mówił mama 17-letniego Wojtka Kępy, który zajął drugie miejsce podczas zawodów pływackich szkół

specjalnych na pływalni SDS.

Chłopiec cierpi na porażenie mózgowe. Nie mówi, jeździ na wózku. By znaleźć się w wodzie, potrzebuje pomocy dwóch

zdrowych i silnych osób. Mama dźwiga go z wózka, trener asekuruje w wodzie. Pomaga utrzymać się na powierzchni. I

utrzymać kierunek, bo żeby zdobyć medal i dyplom, trzeba płynąć po torze. 25 metrów.

- Wojtek bardzo lubi pływać. Nie mówi, ale umie porozumiewać się gestem, mimiką. Jego uśmiechu na mecie nie muszę

tłumaczyć - mówił Adam Sadowski, wychowawca i "instruktor pływania" z Ośrodka Rehabilitacji, Edukacji i Wychowania

przy ul. Rostockiej w Szczecinie.

W corocznych zawodach szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej wzięło

udział trzech podopiecznych OREW.

- Miało być więcej, ale ze względów zdrowotnych nie mogli dziś wystartować - tłumaczył pan Adam.

Dzieciaki z OREW wyróżniały się jednak na pływalni SDS. Wszyscy ubrani w jednakowe pomarańczowe T-shirty, głośno

dopingowali, a na trybunach zamontowali duży transparent z hasłem: O jak odwaga, R jak Ruch, E jak energia, W jak

wytrwałości.

Tych cech nie brakowało żadnemu ze 190 zawodników (z 22 placówek), którzy pływali dziś na SDS-ie. Niektórzy

pokonywali 25 metrów w kilkanaście sekund, skacząc na główkę jak zawodowi sportowcy. Inni płynęli kilka minut,

pomagając sobie deską lub kołem ratunkowym.

- Część zawodników [upośledzeni w stopniu lekkim] rywalizuje na zasadach olimpijskich. Są sesje kwalifikacyjne, finał,

trzy miejsca na podium - tłumaczyła Teresa Mądry, organizatorka zawodów, trenerka z UKS "Iskierka" przy Zespole Szkół

Specjalnych nr 12 w Szczecinie. - Druga grupa to uczestnicy eliminacji Olimpiad Specjalnych Polska [upośledzeni w

stopniu umiarkowanym lub znacznym - red.].

- Dla wszystkich mamy nagrody, dyplomy. Dzięki sukcesom na basenie - a niektórzy wracają do domu z kilkoma

medalami - zaczynają wierzyć w siebie, osiągają lepsze wyniki w nauce. Pływanie to świetna terapia - mówiła Iwona

Waliszewska, dyrektor ZSS nr 12.

Zawody Pływackie Regionu Zachodniopomorskiego w ramach Olimpiad Specjalnych Polska i programu "Sprawni

Razem" odbyły się po raz ósmy. Organizacyjnie i finansowo pomogło miasto, Urząd Marszałkowski oraz sponsorzy UKS

"Iskierka".

Rywalizację "nadzorowali" sędziowie z Okręgowego Związku Pływackiego, a jako wolontariusze przy imprezie pracowali

uczniowie z X LO.
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