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41 złotych, 32 srebrne i 41 brązowych medali
przybyło w niedzielę do rejonu solecznickiego z
XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych
„Śląsk 2015”, jakie odbyły się w dniach 2-9
sierpnia br.

Światowe Igrzyska Polonijne to największe
polonijne święto sportowe. W zawodach
uczestniczą Polacy mieszkający na stałe poza granicami Polski, reprezentując państwa, w których
zamieszkują. W tym roku gospodarzem imprezy był Śląsk, a sportowa część Igrzysk odbywała się w
Katowicach i na terenie katowickiej aglomeracji.
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W najbardziej prestiżowych zawodach wśród Polonii i Polaków za granicą wzięła też udział 60-
osobowa drużyna rejonu solecznickiego. Reprezentacja Litwy liczyła 157 sportowców i stała się jedną
z najliczniejszych drużyn z ponad 1 000 uczestników z 27 państw. Solczanie ubiegali się o medale we
wszystkich z zaprezentowanych dyscyplinach sportowych oprócz brydża i golfa.

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/soleczniki-gora-rowniez-na-igrzyskach-polonijnych
http://www.wilnoteka.lt/taxonomy/term/25611


Fot. salcininkai.lt
 

"Chciałbym podkreślić szczególną solidarność i aktywność naszej drużyny. Wystąpiliśmy praktycznie w
każdych zawodach, zdobywając drugi wynik pod względem liczby medali, co uważam za ogromne
osiągnięcie. Wiedzieliśmy, że największymi naszymi konkurentami znów będą Białorusini i Czesi. Tym
razem byliśmy lepsi od Czechów, niestety, ulegliśmy najbliższym sąsiadom. Trudno, będą następne
Igrzyska" - mówi kapitan solecznickiej drużyny Gienadij Baranowicz. 
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W XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych "Śląsk 2015" reprezentacja Litwy zdobyła drugie
miejsce, zdobywając 48 złotych, 45 srebrnych i 46 brązowych medali. Cieszy fakt, że 2/3 zdobytych
medali przyjechało do Solecznik. Największym łupem mogą cieszyć się: Andrzej Więckiewicz, Ernest
Dobrinskij, Dorota Skorina, Olga Kozłowska, Renata Siluk, Dejwid Bujnowski, Tadeusz Songin.

Solecznickie siatkarki z drużyny "Fortuna" zajęły prestiżowe III miejsce, nieco mniej szczęścia mieli
koszykarze i siatkarze, zajmujący 4 miejsca. Doskonały wynik uzyskały dziewczyny podczas zawodów
w siatkówce plażowej - soleczniczanki zdobyły złote medale!
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"Nie mogliśmy źle wystąpić, czuwało nad nami uważne oko mera rejonu solecznickiego Zdzisława
Palewicza, który nie tylko wziął udział w uroczystym otwarciu Igrzysk, ale też kibicował solczanom
podczas zawodów" - mówi  Baranowicz.

Za dobry wynik w XVII Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych kapitan solecznickiej drużyny
Gienadij Baranowicz został nagrodzony Pucharem Prezydenta RP.
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