GALA
PARAOLIMPIJSKA
– NAGRODY ZA OSTATNIE
21 LAT PRACY ROZDANE!
Warszawa, 10 maja 2019 r.
Polski Komitet Paraolimpijski, który powstał w 1998 roku
obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojego istnienia
w strukturach międzynarodowych. Z tej okazji podczas zorganizowanej 10 maja w Warszawie Gali Paraolimpijskiej zostały wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych sportowców, trenerów, działaczy i partnerów Komitetu. Podczas
Gali wręczono także nagrody finalistom Plebiscytu PZSN
Start „Sportowiec 2018 roku”. Galę zaszczyciła swoją obecnością Para Prezydencka, Prezydent RP Andrzej Duda wraz
z małżonką Panią Agatą Kornhauser-Dudą.
Pierwsze zebranie założycielskie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego miało miejsce 16 września 1998 roku, a pierwszy Walny
Zjazd członków odbył się 10 października 1998 roku. Natomiast
14 maja 1999 roku Polski Komitet Paraolimpijski został oficjalnie przyjęty do struktur Międzynarodowego Komitetu
Paraolimpijskiego. Ostatnie ponad 20 lat to przede wszystkim
praca nad propagowaniem sportu paraolimpijskiego w naszym
kraju, promowania sportu jako świetnego sposobu rehabilitacji
i powrotu do sprawności, ale także sposobu na życie dla wielu
zawodników, którzy stawiają na wyczyn.
– Historia stworzenia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego pokazuje jak wiele można jeżeli się chce oraz jak wiele można jeżeli
się jest twardym. A na tym właśnie polega sport osób z niepełnosprawnościami. Trzeba być twardym! – powiedział Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydent skierował
do sportowców niepełnosprawnych wiele ciepłych i inspirujących słów. - Spełniacie Państwo ważną rolę. Nie tylko przynosicie
Państwo Rzeczypospolitej Polskiej medale, sławę wspaniałymi,
sportowymi występami, ale przede wszystkim są Państwo przykładem dla ludzi, którzy bardzo często złamani, rozżaleni wobec
życia i losu, nie wychodzą z domu. Państwo pokazują, że można,
a to jest niezwykle propaństwowa rola jaką Państwo swoją działalnością realizujecie. To proludzka działalność, za którą w imieniu własnym i całej Rzeczypospolitej Polskiej składam głębokie
wyrazy podziękowania i szacunku. Dziękuje sportowcom, a także

wszystkim tym, którzy uczestniczą w organizacji sportu dla osób
z niepełnosprawności. Życzę następnych sukcesów, setek medali
i żebyście Państwo mogli wielokrotnie słuchać „Mazurka Dąbrowskiego” – dodał Prezydent.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe
założycielom Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Zenon
Jaszczur i Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska zostali uhonorowani Orderami Odrodzenia. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Zenon Jaszczur, a Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Twórcami Komitetu bowiem były trzy organizacje: Polski
Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” (kierowany przez
ś.p. Witolda Dłużniaka), Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni razem” (zarządzane przez Zenona Jaszczura)
oraz Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów (działająca pod
kierownictwem Grażyny Andrzejewskiej-Sroczyńskiej).
Dzięki zaangażowaniu wielu osób Polski Komitet Paraolimpijski z roku na rok stawał się coraz silniejszą organizacją, a ruch
paraolimpijski coraz lepiej rozpoznawany i doceniany. Działalność Komitetu nie byłaby możliwa, gdyby nie stałe wieloletnie
wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– Ten wyjątkowy jubileusz jest dobrym momentem na słowa
podziękowania i gratulacji dla wszystkich tych, którzy angażują
się w realizację celów oraz misji ruchu paraolimpijskiego – zaznaczył minister Witold Bańka. – W ostatnich latach sukcesywnie zwiększamy środki przeznaczane na sport wyczynowy osób
z niepełnosprawnościami. Wzrosła liczba stypendystów oraz
wysokość samych świadczeń. Wprowadziliśmy szereg zmian
ukierunkowanych na rozwój utalentowanych zawodników.
Wszystko po to, by pokazać sportowcom, ile znaczą dla rodaków ich sukcesy, trud i poświęcenie. Na szczycie spójnej piramidy szkoleniowej, którą konsekwentnie tworzymy, znajduje się
indywidualne, bezpośrednie wsparcie zawodników. Jesteśmy
dumni, że do elitarnego grona team100 należą sportowcy z niepełnosprawnościami. Wiemy, że dodatkowe środki dla perspek-

tywicznych zawodników to niezwykle istotny element budowania długofalowej strategii polskiego sportu.
Minister Sportu i Turystyki dziesięciu zasłużonym osobom
(Krzysztof Głombowicz, Krystyna Grabowska, Jerzy Jankowski,
Jerzy Lamparski, Jerzy Linka, Piotr Łożyński, Jerzy Mysłakowski,
Henryk Pięta, Aleksander Popławski, Danuta Tarnawska) przyznał odznaki „Za zasługi dla sportu”. Do życzeń i gratulacji dołączył także Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Krzysztof Michałkiewicz, który na ręce Prezesa PKPar-u Łukasza
Szeligi przekazał odznakę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „Primus in Agendo” (Pierwszy w działaniu). Swojej
radości z jubileuszowej Gali nie krył Łukasz Szeliga, Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

najwybitniejszą trenerkę- trenerka tenisa stołowego Elżbieta
Madejska. Przyznano także nagrodę w kategorii organizacja
sportowa 20-lecia, którą został Gorzowski Związek Sportu
Niepełnosprawnych „Start”. Za najlepszą imprezę 20-lecia
uznano Zawody Pucharu Świata „Szabla Kilińskiego” organizowane przez IKS AWF Warszawa.
Zarząd Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego przyznał także nagrody w kategorii Mecenas Sportu – otrzymały je Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za Patrona medialnego dwudziestolecia uznano antenę TVP Sport, zaś
statuetkę Przyjaciela Sportu Paraolimpijskiego odebrał
redaktor Włodzimierz Szaranowicz.
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20 lat Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w strukturach
Nagrodę specjalną ufundowaną przez Państwowy Funmiędzynarodowych to wspaniały jubileusz naznaczony wielodusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Złotego
ma sukcesami sportowymi. Aktualnie Polska w letniej medalotulipana” w uznaniu za wyniki sportowe oraz działalwej klasyfikacji wszechczasów zajmuje wysokie 9 miejsce, co
ność na rzecz innych osób z niepełnosprawnościami
jest powodem do dumy i wyzwaniem, by tę pozycję utrzymać.
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do dalszej pracy. Dziś obchodzimy jubileusz 20-lecia, za trzy lata
Gala była także okazją do wręczenia nagród Plebiscytu PZSN
w 2022 roku obchodzić będziemy jubileusz 50-lecia starów polStart „Sportowiec 2018 roku”. Po raz pierwszy w historii statuskiej reprezentacji w igrzyskach paraolimpijskich – po raz pierwetkę im. Sir Ludwiga Guttmanna autorstwa Andrzeja Renesa
szy startowaliśmy w Heidelbergu w 1972 roku. Przed nami zatem
odebrała zwyciężczyni Plebiscytu Natalia Partyka.
jeszcze większy jubileusz. Mamy nadzieję, że na bazie profesjonalnej współpracy ze wszystkimi partnerami będziemy świadkaPrezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga
mi nieustannego rozwoju naszej organizacji. Mamy także coraz
oraz Zespół Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego od Prezes
większe grono kibiców, którym dziękujemy za dobrą energię.
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych
Pamiętajmy, zawsze i wszędzie #KibicujemyParaolimpijczykom.
Marleny Maląg w dowód zaangażowania i wytrwałości na
rzecz aktywizacji sportowej i społecznej otrzymał pamiątkoNa majową Galę Paraolimpijską zaproszeni zostali wszyscy mewy ryngraf. Nagrodę w postaci okolicznościowej statuetki dla
daliści od igrzysk paraolimpijskich w Sydney w 2000 roku. PoPrezesa Łukasza Szeligi w podziękowaniu oraz wraz z gratunad 80 spośród 133 żyjących paraolimpijczyków pojawiło się na
lacjami z okazji 21-lecia istnienia PKPar przekazał Prezes Poluroczystości. Najbardziej zasłużeni zawodnicy decyzją zarządu
skiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zawodnicy zostali uhonorowani nagrodami dwudziestolecia. Otrzymali je Justyna KozOdznaczenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy Orderami Oddryk (podnoszenie ciężarów), Maciej Lepiato (lekkoatletyka),
rodzenia otrzymali:
Joanna Mendak (pływanie), Milena Olszewska (łucznictwo),
• Zenon Jaszczur - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Natalia Partyka (tenis stołowy), Dariusz Pender (szermierPolski
ka), Katarzyna Rogowiec (narciarstwo biegowe), Igor Sikor• Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska - Krzyż Oficerski Ordeski (narciarstwo alpejskie), Jakub Tokarz (kajakarstwo) oraz
ru Odrodzenia Polski
Rafał Wilk (kolarstwo). Za najwybitniejszego trenera 20-lecia
• Oliwia Jabłońska - Srebrny Krzyż Zasługi
został uznany trener lekkoatletyki Wojciech Kikowski, a za
• Kamil Rząsa - Brązowy Krzyż Zasługi

Oliwia Jabłońska i Kamil Rząsa otrzymali podczas Gali zaległe odznaczenia, przyznane im po igrzyskach paraolimpijskich
w Rio de Janerio w 2016 roku.
Odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki odznaką „Za zasługi dla sportu” otrzymali:
• Krzysztof Głombowicz
• Krystyna Grabowska
• Jerzy Jankowski
• Jerzy Lamparski
• Jerzy Linka
• Piotr Łożyński
• Jerzy Mysłakowski
• Henryk Pięta
• Aleksander Popławski
• Danuta Tarnawska
Nagrody 20-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
otrzymali:
• Justyna Kozdryk (podnoszenie ciężarów)
• Maciej Lepiato (lekkoatletyka)
• Joanna Mendak (pływanie)
• Milena Olszewska (łucznictwo)
• Natalia Partyka (tenis stołowy)
• Dariusz Pender (szermierka na wózkach)
• Katarzyna Rogowiec (narciarstwo biegowe)
• Igor Sikorski (narciarstwo alpejskie)
• Jakub Tokarz (kajakarstwo)
• Rafał Wilk (kolarstwo)

Nagrodę w kategorii organizacja sportowa 20-lecia otrzymał:
• Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Za najlepszą imprezę 20-lecia uznano:
• Zawody Pucharu Świata „Szabla Kilińskiego”
Medale Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego otrzymali:
• śp. Longin Komołowski
• śp. Witold Dłużniak
• śp. Adam Borczuch
• Jerzy Bocheński
• Zygmunt Kawecki
• Agnieszka Łęgowska
• Maciej Skupniewski
• Jan Włostowski
Klasyfikacja Plebiscytu PZSN Start „Sportowiec 2018
roku”:
1. Natalia Partyka (tenis stołowy)
2. Michał Kotkowski (lekkoatletyka)
3. Krzysztof Ciuksza (lekkoatletyka)
4. Patryk Chojnowski (tenis stołowy)
5. Igor Sikorski (narciarstwo alpejskie)
6. Alicja Jeromin (lekkoatletyka)
7. Bartłomiej Mróz (badminton)
8. Lucyna Kornobys (lekkoatletyka)
9. Barbara Bieganowska (lekkoatletyka)
10. Michał Derus (lekkoatletyka)
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
Paulina Malinowska-Kowalczyk
Rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
+48 606 309 280
www.paralympic.org.pl
rzecznik@paralympic.org.pl

Nagrodę dla najwybitniejszego trenera 20-lecia otrzymał:
• Wojciech Kikowski (lekkoatletyka)
Nagrodę dla najwybitniej trenerki 20-lecia otrzymała:
• Elżbieta Madejska (tenis stołowy)
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