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przez Uczelnię i Biuro ds. ON UEK tre-
nują na basenie UEK 5 razy w tygodniu.

Miejmy nadzieje, że z  kolejnych 
zawodów przywiozą worek medali 
i trzeba będzie zrobić specjalną gablotę 
na ich powieszenie.

Grzegorz Kubis
(Druga Strona Sportu) 

I InteGracyjny Maraton PływacKI 
o Puchar reKtora ueK
I Integracyjny Maraton Pływacki 
o Puchar rektora ueK - całkowicie 
nowe i unikatowe w skali Krakowa 
integracyjne przedsięwzięcie.

Z  inicjatywy Stowarzyszenia 
„Integracyjny Klub Sportowy Druga 
Strona Sportu” oraz przy współpracy 
z Biurem ds. ON UEK, ZSN UEK, SWFiS 
UEK, Fundacją Katarzyny Rogowiec 
„Avanti”, AZS UEK i  Integracyjną 
Akademią Pływania „QSWIM” odbył 
się I Integracyjny Maraton Pływacki 
o Puchar Rektora UEK. 

21 kwietnia 2012 na Pływalni 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie oficjalnego otwarcia zawo-
dów dokonała Pełnomocnik Rektora 
UEK ds. Osób Niepełnosprawnych 
prof. UEK dr hab. Janina Filek. W rywa-
lizacji udział wzięło 36 zawodników 
w wieku od 8 do 56 lat. W zaledwie 
dwie godziny zawodnicy przepłynęli 
łącznie ponad 39 km. Swój wkład 
w  wynik mieli pływacy niepełno-
sprawni ze Stowarzyszenia „Druga 
Strona Sportu”, drużyny Policji, 
WOPR-u i AZS-ów oraz młodzi zawod-
nicy z Integracyjnej Akademii Pływania 

„QSWIM.” W skład ekipy DSS-u wcho-
dzili także niepełnosprawni studenci 
z Sekcji Osób Niepełnosprawnych AZS 
UEK, oraz stawiający pierwsze kroki 
młodzi zawodnicy, którzy dopiero co 
nauczyli się pływać. 

ZwycIęStwo różnIcą 
 jeDynIe 50M

Ekipa pływaków niepełnospraw-
nych bez kompleksów podjęła się 
wyzwania, walcząc do upadłego i nie 
odpuszczając rywalom ani metra. 
W  sumie przepłynęli ponad 5 km. 
Pokazali, że niepełnosprawny zawod-
nik też potrafi i odznaczyli się ogrom-
nym duchem walki. Rywalizacja przy 
niesamowitym dopingu trwała do 
ostatnich metrów. Po dwóch godzi-
nach Maratonu różnicą zaledwie 50m 
wygrała drużyna  WOPR-u, przepływa-
jąc dystans 9600 m. Na drugiej pozycji 
uplasowała się drużyna Policji z rezul-
tatem 9550 metrów.  Ta niewielka róż-
nica trzymała wszystkich w napięciu 
i zmuszała do ostrej pracy w wodzie 
i dopingu na brzegu. Warto podkre-
ślić, iż drużyna policji miała jednego 

zawodnika mniej. Zabawa była wspa-
niała! Zawodników dopingowali rów-
nież rodzice Pawła Korzeniowskiego, 
którzy na ręce uczestników przeka-
zali list z życzeniami powodzenia od 
naszego reprezentanta.

DoDatKowe atraKcje

W  trakcie imprezy można było 
spotkać się z multimedalistką Igrzysk 
Paraolimpijskich Katarzyną Rogowiec, 
pojeździć na ręcznych rowerach wyści-
gowych (handbike’ach), poznać tajniki 
curlingu i narciarstwa alpejskiego osób 
niepełnosprawnych. Zainteresowani 
mogli obejrzeć piękny pokaz tańca 
towarzyskiego, czy pobawić się 
z psami z fundacji „Iskra” specjalnie 
szkolonymi do dogoterapii.  

Po zmaganiach wszyscy zawodnicy 
byli zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. 
Organizatorzy już planują drugą edy-
cję Maratonu i zapraszają do udziału, 
a zawodnicy już zapowiedzieli swój 
udział w tym niezwykłym wydarzeniu 
sportowym.

Beata Zelek (ueK)

SuKceSy PływaKów Z ueK
L e t n i e  M i ę d z y n a r o d o w e 
Mistrzostwa Polski w  Pływaniu 
osób niepełnosprawnych odbyły się 
w Szczecinie w dniach 14–17.06 2012.  
wśród ponad 200 zawodników z całej 
Polski była także krakowska ekipa 
aZS ueK osób niepełnosprawnych 
wraz ze Stowarzyszeniem Druga 
Strona Sportu (DSS). 

Był to ostatni sprawdzian zawodni-
ków przed paraolimpiadą w Londynie. 
Mogliśmy popatrzyć na sposób pły-
wania obecnych medalistek para-
olimpijskich Joanny Mendak i Pauliny 
Jabłońskiej i zmierzyć się z czołówką 
Polski.

Brawo PrZeMeK!

Nasi zawodnicy, członkowie sekcji 
AZS UEK Osób Niepełnosprawnych 
pokazali klasę i w skromnym cztero-
osobowym składzie zdobyli 3 medale 

- wszystkie student UEK Przemysław 
Bugla. Przemek w grupie s12 zdobył 
2 srebra na dystansie 50m i 100m sty-
lem klasycznym a także brąz na dystan-
sie 50m stylem dowolnym. Wśród 
swoich medali nasz zawodnik ma już 
kilkanaście z Mistrzostw Polski oraz 
niezmiennie wygrywa dla UEK złota 
w Akademickich Mistrzostwach. Oby 
więcej takich wyników.

cIąGły ProGreS

Pozostali zawodnicy DSS poprawili 
życiowe osiągnięcia, i - co trzeba pod-
kreślić - poprawiają je na każdych zawo-
dach. Ten progres trwa stale odkąd 
rozpoczęli treningi kilka lat temu. 
Teraz chłopcy walczą o urwanie każdej 
sekundy w pokonywanych dystansach. 
Już w listopadzie czekają ich kolejne 
wyzwania - Memoriał Maćka Maika we 
Wrocławiu, oraz Wiślane Fale również 
w  Warszawie.Zawodnicy wspierani fo
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Przemysław Bugla wraz z medalem


