Ruszył integracyjny tydzień w Krakowie
2017-05-30
Rozpoczął się XVIII Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością –
Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”. Wydarzenie potrwa do 5 czerwca. Inauguracja z
udziałem władz Miasta i Województwa Małopolskiego odbyła się we wtorek, 30 maja, o godz.
11:30 na Rynku Głównym w Krakowie. W tym roku imprezy w ramach tygodnia odbędą się
również w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach i Olkuszu.

- Chcemy, aby Tydzień Osób Niepełnosprawnych trafił do jak najliczniejszej grupy
odbiorców, tak, aby idea integracji i społeczeństwa, w którym każdy może realizować
swoje pasje, stawała się faktem – mówi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal.
Niepełnosprawni i Kraków, od 18 lat niezmiennie kojarzą się z organizowanym przez
Urząd Miasta Krakowa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego Tygodniem Osób Niepełnosprawnych „„Kocham Kraków z
Wzajemnością – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”. Początki tygodnia to kilka
imprez organizowanych przez pasjonatów, którzy chcieli pokazać osiągnięcia osób z
niepełnosprawnością, ich talent i dorobek.
Z roku na rok przedsięwzięcie rozrastało się, by w 2011 r. objąć swoim zasięgiem całe
województwo małopolskie. Przystąpienie do współpracy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego spowodowało, że nie tylko Kraków kochał z
wzajemnością niepełnosprawnych, ale i w innych miastach osoby z
niepełnosprawnością miały swoje święto, a do nazwy dodano Małopolskie Dni Osób
Niepełnosprawnych.
Nie inaczej będzie i w tym roku. Kraków od 30 maja przez siedem dni będzie
promował osiągnięcia i kunszt osób niepełnosprawnych, ich artyzm i determinację,
ale nade wszystko integrację.

Co zobaczymy?
30 maja inauguracja XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z
Wzajemnością – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych” – na scenie na Rynku
Głównym występy integracyjnych grup artystycznych, koncert „Ptaki latają po niebie”
w wykonaniu artystów scen krakowskich wspólnie z artystami niepełnosprawnymi, a
także kiermasz prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej, pokazy Blinde
Football’u, mistrzostwa Krakowa w wioślarstwie halowym, plener malarski „Pod
niebem Krakowa”. Całość imprezy poprowadzi Krzysztof Bochenek, aktor teatru
Bagatela.
1 czerwca Integracyjny Lotniczy Dzień Dziecka we współpracy z Muzeum Lotnictwa.
Liczne atrakcje dla najmłodszych – zwiedzanie muzeum, konkursy, kino, klejenie
modeli, balon na uwięzi i wiele innych.
Sportowa rywalizacja – bieg papieski i przejazdy tandemowe na Błoniach pn.

„Śladami Świętego Jana Pawła II”, integracyjny bieg na Groblach, spływ kajakowy,
integracyjny turniej piłki nożnej, zawody pływackie „Krakowskie Fale”, zawody
sportowców na wózkach, mityng lekkoatletyczny szpitala im. Babińskiego - to tylko
część pozostałych wydarzeń w ramach XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych.
W trakcie Tygodnia zaplanowano również warsztaty edukacyjne, a także
przygotowano bogatą ofertę kulturalną – zwiedzanie krakowskich muzeów, sztuki
teatralne, wycieczki krajoznawcze oraz mecz Wisły Kraków z Bruk-Betem Niecieczą o
mistrzostwo Lotto Ekstraklasy z audiodeskrypcją. Program wydarzenia dostępny jest
na stronie www.krakow.pl/bezbarier.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji.
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