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Z  inicjatywy Stowarzyszenia 
„Integracyjny Klub Sportowy 
Druga Strona Sportu” oraz przy 
współpracy z  Biurem ds. Osób 
Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krakowie, 
Z r z e s z e n i e m  S t u d e n t ó w 
Niepełnosprawnych UEK, Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu 
UEK, Fundacją Katarzyny Rogowiec 
„Avanti”, AZS UEK i  Integracyjną 
Akademią Pływania „QSWIM”, odbył 
się II Integracyjny Maraton Pływacki 
o Puchar Rektora UEK. 

20 kwietnia 2013 na pływalni 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie Prorektor ds. Kształcenia 
i Studentów prof. UEK dr hab. Krzysztof 
Surówka dokonał oficjalnego otwarcia 
zawodów. 

W  rywalizacji udział wzięło 38 
zawodników w wieku od 7 do 73 lat. 
W zaledwie dwie godziny przepłynęli 
oni łącznie ponad 40 kilometrów. 
Swój wkład w wynik mieli pływacy 
niepełnosprawni ze Stowarzyszenia 
„Druga Strona Sportu”, drużyny Policji, 
WOPR-u, AZS UEK, młode zawod-
niczki klubu Galicja oraz zawodnicy 
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. 

II INtEgRAcyjNy MARAtON
PłyWAcKI O PUchAR REKtORA UEK

Główny koordynator maratonu – Grzegorz Kubis ze swoją drużyną

Zacięta rywalizacja
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ZESZłOROcZNy WyNIK POBIty!
Ekipa pływaków niepełnospraw-
nych bez kompleksów podjęła się 
wyzwania, walcząc do upadłego i nie 
odpuszczając rywalom ani jednego 
metra. W sumie przepłynęli ponad 
7 kilometrów. Pokazali, że niepeł-
nosprawny zawodnik też potrafi 
i odznaczyli się ogromnym duchem 
walki. Rywalizacja przy niesamowitym 
dopingu kolegów i widzów trwała do 
ostatnich metrów. Pobito najlepszy 
zeszłoroczny rezultat, ustanawia-
jąc nowy rekord Maratonu – 10700 
metrów. Tak imponujący dystans 
przepłynęła drużyna Policji, która 
przypomnijmy w tamtym roku zajęła 
drugie miejsce, przegrywając jedynie 

dystansem 50 metrów i mając jednego 
zawodnika mniej. Kolejne wyniki rów-
nież były lepsze niż ubiegłoroczne. 
10450 metrów przepłynęły zawod-
niczki klubu Galicja, 9500 metrów to 
wynik drużyny WOPR, zaś AZS UEK 
pokonał dystans 8800m. Zawodnicy 
DSS-u poprawili się, w stosunku do 
zeszłorocznego wyniku, o ponad dwa 
kilometry i przepłynęli 7150 metrów. 
To niesamowity progres, a  trzeba 
zaznaczyć, że w  ich składzie był 
paraolimpijczyk – niewidomy pływak 
Marcin Ryszka. Integracyjna sztafeta 
dziecięca przepłynęła 4300 metrów. 
W zawodach było aż czterech niepeł-
nosprawnych debiutantów, zarówno 
wśród dzieci, jak i dorosłych, ale wszy-
scy dali radę i pokazali niesamowitą 
wolę walki. Zawody trzymały w napię-
ciu uczestników oraz widzów, a także 
zmuszały do ostrej pracy w wodzie 
i dopingu na brzegu. Zabawa była 
wspaniała!

Na koniec imprezy odbyło się 
uroczyste wręczenie pamiątkowych 
medali i  upominków wszystkim 
uczestników Maratonu oraz pucharu 
Rektora UEK drużynie, która uzyskała 
najlepszy wynik zawodów.

Wszyscy zawodnicy po ukończeniu 
zmagań sportowych byli zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni. Organizatorzy 
już planują trzecią edycję Maratonu 
i zapraszają do udziału, a zawodnicy 
już zapowiedzieli swój start w tym 
niezwykłym wydarzeniu sportowym.

Beata Zelek (UEK)
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