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Rozpoczęty we wrześniu 2018r. projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus + „I am
my life hero- Jestem bohaterem mojego życia“ dobiega półmetka, bowiem jego zakończenie
wypadnie w sierpniu 2020r. Do tej pory uczniowie Escola Publica Circell Oreldola z Hiszpanii,
Gymnasium Constantinoupoleos Nicosia z Cypru i Comprensivo Civitella Torricella Abruzzo z
Włoch i Szkoły Podstawowej nr 12 im. M. Kajki w Elblągu wzięli udział w spotkaniach
partnerskich na Cyprze i we Włoszech, realizując tydzień bohatera narodowego, który w Polsce
zbiegł się ze stuletnią rocznicą Niepodległości Polski, tydzień zdrowia na Cyprze, a także
tydzień sportu we Włoszech.
W ramach tego ostatniego od 20 do 24 maja w elbląskiej szkole obchodziliśmy tydzień bohatera
sportowego. Dwunastkę odwiedzili sportowcy z Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK, który
zrzesza niepełnosprawnych grających w piłkę siatkową na siedząco, rugby na wózkach, hokej
na slegach, uprawiających pływanie, podnoszenie ciężarów i lekkoatletykę. ATAK od
osiemnastu lat prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji ruchowej i społecznej oraz integracji
przez sport osób niepełnosprawnych, jest największym klubem dla osób niepełnosprawnych
ruchowo w woj. warmińsko-mazurskim. To wielokrotny organizator paraolimpijskich zawodów
międzynarodowych. Przedmiotem spotkania z uczniami w Dwunastce była piłka siatkowa na
siedząco. Po pogadance na temat motywacji do uprawiania tak trudnego sportu odbył się mecz
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między drużynami.
„Drużyny były mieszane- składały się zarówno z zawodników klubu ATAK, jak również z
uczniów naszej szkoły. To gwarantowało równe szanse, zwłaszcza, że dzieci dopiero nauczyły
się grać w takiej pozycji“.- opowiada Małgorzata Ściślak, nauczycielka j. angielskiego
wspierająca projekt w SP 12.
„Zadanie było trudne, bo by grać zgodnie z zasadami nie można oderwać się od podłogi. Na
początku popełnialiśmy błędy, ale z czasem szło nam lepiej. Staraliśmy się naśladować
sportowców z ATAKU. To była świetna zabawa. Przy okazji zrozumieliśmy ile wysiłku
niepełnosprawni muszą włożyć w to, by odnosić sukcesy.“ – wspomina Zuzia z klasy szóstej.
Ukoronowaniem spotkania była wizyta Sylwestra Flisa, niepełnosprawnego hokeisty na slegach,
mistrza olimpijskiego z Salt Lake City (2002r.), odnoszącego sukcesy w USA, Kanadzie i
opisanego w Księdze Rekordów Guinnessa jako król strzelców podczas meczu olimpijskiego.
Sylwester Flis zaczarował wszystkich swoimi wspomnieniami sportowymi i wiarą podkreślającą
wagę integracji. To wielki sportowiec, bo jego zasługą są nie tylko sukcesy w USA, gdzie grał w
kadrze narodowej, ale również wspaniałe działania w Polsce. W Elblągu założył paraolimpijską
drużynę hokeja aspirującą do zawodów olimpijskich.
Przed szkołami jeszcze spotkania partnerskie uczniów i ich opiekunów w Hiszpanii i w Polsce.
Współpraca międzynarodowa to fantastyczny pomysł. Wśród celów tej właśnie wspaniałej
inicjatywy jest między innymi wymiana dobrych nawyków stylu życia między członkami
społeczności. Podczas projektów takich jak Erasmus komunikacja w językach obcych odbywa
się dzięki dobrej zabawie, sprzyja zacieśnianiu przyjaźni, wspólnej pracy i umila spędzanie
czasu wolnego od zajęć. Do tego podnosi poziom i jakość nauczania.
Działania w ramach projektu przynoszą trwałe rezultaty nie tylko osobom bezpośrednio
biorącym w nich udział, ale także szeroko wpływają na otoczenie szkół. We współpracę
włączeni są rodzice i opiekunowie uczniów, jak również lokalna społeczność. Tydzień bohatera
sportowego przyniósł refleksje i doświadczenia pokazujące jak ważna jest motywacja w
działaniu, siła woli i charakteru, optymizm, wsparcie ze strony innych i integracja z grupą.
Sylwester Flis i sportowcy z klubu ATAK są tego doskonałym przykładem, a potwierdzeniem
tego są ich liczne sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej. Niech zauroczenie nimi będzie
przykładem do naśladowania dla młodzieży z Dwunastki.
Dorota Radomska
Rzecznik prasowy SP 12
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