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Już po raz siedemnasty Kraków gościł osoby niepełnosprawne, które w dniach 31.05 - 06.06
2016 r. prezentowały w naszym mieście swoje osiągnięcia.

Inauguracja Tygodnia odbyła się w dniu 31.05 br. na Rynku Głównym w Krakowie.
Podczas inauguracji na scenie prezentowali się niepełnosprawni artyści, ze swoimi
pełnosprawnymi kolegami, w 25 namiotach prezentowały swoje prace warsztaty
terapii zajęciowej oraz organizacje pozarządowe. Wspólna integracyjna zabawa,
sportowa rywalizacja pozwoliła wszystkich uczestnikom na wymianę swoich
doświadczeń, podniesienie poczucia wartości i zawarcie nowych przyjaźni. Gwiazdą
wieczoru był Zespół Kraków Street Band laureat programu Must to be music. Na
Rynku zorganizowano: sesje fotograficzną pt.”Kolorowe marzenia” organizowaną
przez Polski Czerwony Krzyż, ilustrację bajek pt „Wszyscy jesteśmy z jednej bajki”
realizowaną przez Fundacje Czyżyny, finał „Mistrzostw Krakowa w wioślarstwie
halowym” organizowany przez UKS Salwator NPS i sesje malarską „Pod niebem
Krakowa” Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych. W tym samym czasie w Małkini
Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo – Hutniczej ACADEMIKA
zorganizowała ognisko integracyjne.
W kolejnych dniach odbyły się: Integracyjny Dzień Dziecka w Korzkwi – Fundacja
Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji; Integracyjny Turniej Piłkarski – Fundacja
Otwarte Ramie Białej Gwiazdy; Piknik sportowo – rekreacyjny „Dzień Różnorodności”
– Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe „Sprawni Razem”, Ogólnopolski
Integracyjny Spływ Kajakowy – UKS Fan Sport, „Mam talent współtworzę sztukę,
poznaję kulturę” –Fundacja Bariera;, Turniej koszykówki na wózkach i Zawody
Pływackie „Krakowskie Fale” – Integracyjny Klub Sportowy „Druga Strona Sportu”, „W
poszukiwaniu równowagi, hartu ducha i wewnętrznej siły – warsztaty kultury
japońskiej i sztuki walki judo – Stowarzyszenie Dar Serca dla Serc Wielu; „Rozwiń
wrażliwość duszy – skoro oczy nie widzą” – Polski Związek Niewidomych; Miting
Lekkoatletyczny – Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca; Bieg
Integracyjny – Stowarzyszenie „Nie widzę przeszkód”; „Jeszcze bliżej Kultury” –
MIS-KON Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe
Niewidomych; „Pływam bo lubię” – UKS Olimp.
XVII Tydzień Osób Niepełnosprawnych zakończył Festyn Sportowo – Rekreacyjny pod
hasłem „Płynie Wisła płynie” zorganizowany na przystani KKW 1929. W trakcie
festynu odbywały się Małopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób Niepełnosprawnych
im. Jurka Gizy – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek
Betlejem”, pokazy gry „Boccia”, wycieczki katamaranem, statkiem i motorówką,
odbywały się zawody kajakarskie. Na scenie wystąpił Zespół ze Szkoły Muzycznej przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla dzieci niewidomych i
słabowidzących. Na terenach zielonych przystani usytuowane były liczne atrakcje dla
dzieci – dmuchańce, cukrowa wata, popcorn, gry, konkursy, zabawy. Dla wszystkich
uczestników przygotowano poczęstunek i zapewniono napoje. Na zwycięzców
zmagań czekały liczne nagrody.

We wszystkich przedsięwzięciach wzięło udział około 15 tysięcy osób: w tym osoby
niepełnosprawne z całego województwa małopolskiego wraz z opiekunami i
przyjaciółmi. Panowała atmosfera wzajemnego szacunku i sportowej rywalizacji. Po
raz kolejny udowodniliśmy, że niepełnosprawność to nie ograniczenia, ale duch walki,
artystyczne wyzwania i pokonywanie kolejnych stopni swoich możliwości.
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