Paraolimpijczyk Paweł Piotrowski spotkał się z młodzieżą
15 listopada 2016
O swojej drodze na sam szczyt, pracy, radości ze zdobywania medali
opowiadał paraolimpijczyk Paweł Piotrowski. Sportowiec przyjechał
do naszej Gminy na zaproszenie Gimnazjum w Radziejowicach i
Szkoły Podstawowej w Kuklówce. Młodzi ludzie byli zafascynowani
opowieścią
utytułowanego
sportowca,
który
mimo
niepełnosprawności odnosi sukcesy, prowadzi ciekawe życie i jest
szczęśliwy. Jego przygoda ze sportem zaczęła się przypadkiem,
podczas wyboru szkoły średniej, jako nastolatek rozpoczął treningi a
że jest ambitny sport stał się dla niego zawodem. Brał udział w
Igrzyskach: w Atenach, w Pekinie, w Londynie oraz w Rio. Ze
wszystkich zawodów powracał z medalami lub nowymi rekordami
świata. Paweł Piotrowski jest lekkoatletą uprawiającym rzut dyskiem,
oszczepem i pchnięcie kulą. Niepełnosprawność nie jest dla niego problemem, mówi, że gdyby nie ona, nie przeżyłby tylu
wspaniałych chwil i nie poznał tylu wspaniałych ludzi. Największą radością dla sportowca jest oczywiście wywalczenie
medalu i moment kiedy z głośników płynie Mazurek Dąbrowskiego. Reprezentowanie Polski to zaszczyt- mówi
sportowiec. W Kuklówce towarzyszyła lekkoatlecie Sylwia Podgórska ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Stowarzyszenie
założył Marcin Kornak, który od czasu wypadku, któremu uległ w wieku piętnastu lat, był osobą niepełnosprawną
ruchowo. Stawiał sobie za cel przeciwdziałanie rasizmowi, nietolerancji, ksenofobii. Młodzi ludzie podczas wizyty gości
mogli obejrzeć medale, zadać własne pytania między innymi o zarobki i plany prywatne sportowca. Ten zdradził ,że w
przyszłym roku planuje małżeństwo. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuklówce na spotkanie zaprosili też swoich
przyjaciół ze Szkoły Podstawowej w Radziejowicach.
Oprac. jn
Trofea Pawła Piotrowskiego:
Mistrzostwa Europy 2003; pchnięcie kulą – 2 miejsce,
Igrzyska Paraolimpijskie 2004 Ateny: Pchnięcie kulą – 1 miejsce, rzut oszczepem – 2 miejsce, rzut dyskiem – 4 miejsce,
Mistrzostwa Europy 2005: pchnięcie kulą – 1 miejsce, rzut oszczepem – 1 miejsce, rzut dyskiem – 2 miejsce,
Mistrzostwa Świata 2006: pchnięcie kula – 1 miejsce, rzut dyskiem – 1 miejsce, rzut oszczepem – 4 miejsce,
Igrzyska Paraolimpijskie 2008 Pekin: rzut oszczepem – 2 miejsce, pchnięcie kulą – 3 miejsce, rzut dyskiem – 8 miejsce,
Mistrzostwa Świata 2011: pchnięcie kulą – 1 miejsce, rzut oszczepem – 1 miejsce, rzut dyskiem – 1 miejsce.
http://zyroskop.info.pl/2016/11/paraolimpijczyk-pawel-piotrowski-spotkal-sie-z-mlodzieza/

