
Jubileuszowa edycja zawodów dla niepełn os prawnych 

Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami już po raz piąty przyjechały na 
Pol i technikę Opolską, aby wziąć udzial w największym w regionie wydar.lcniu sponowo 
integracyjnym. Ponad pół tys iąca zawodników reprezemowalo miejscowości z calego województwa, i 
to w prawdziwie olimpij skim stylu, bo wszyscy przywieżli z zawodów złote medale! 

Impreza pod nazwą Politechnika Opolska Osobom z N iepełnosprawnościam i organizowana jest przez 
Wydzial Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, gdzie kształcą s ię przyszli fizjoterapeuci, nauczyciele 
i organizatorzy turystyki, którzy w swojej pracy zawodowej mogą zetknąć s ię z osobami o specjalnych 
potrzebach. Ich szeroki udziaJ w wydarzeniu, w charakterze wolontari uszy, m iał więc ważny aspekt 
edukacyjny, bo - jak mówi inicjatorka zawodów dr Justyna Cha raśna-Blacbucik - Nic lak nie 
ro: wija i nie pozostaje w pamięci jak praktyka ; realizacja kształcenia w ścisłej współpracy z 
otoc:en;em. czy ze ~:rodow;,\·kiem. 
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Na zawodn ików, którym towarzyszyli opiekunowie ze szkół specja lnych i ośrodków pomocy 
społecznej czekało mnóstwo atrakcji. Obok specjalnie zaaranzowa nych stanowisk z zadaniami 
sportowymi dostosowanymi do indywidualnych możl i wości uczestników (np. "kręgli z butelek") były 



też niespodzianki plenerowe - strażacy, konic i olbrzymie bańki mydlane. był sympatyczny pies 
terapeuta i prób) strzeleckie dla niewidomych. Jak zwykle odbyły się równ ież rozgrywki drużynowe, 

takie jak goalball i siatkówka na siedząco. 

Po'wodzeniia w sportowych zmaganiach życzyli 

niepełnosprawnym bohaterom między innymi rektor prof. Marek Tukiendoń, prprektor ds. 
studenckich dr hab. i nż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO, dziekan WWFiF dr bab. Zbigniew 
Borysiuk, prof. PO, wicewojewoda opoLska Violetta Porowska, prezydent Kędzierzyna-Kożla 

Sabina Nowosielska oraz szef opolskiego oddz iału PFRON Łukasz Żmuda . 

. .Politechnika Opolska Osobom z Niepełnosprawnościami" majuż swoją mocno ugruntowaną pozycję 
i c ieszy się dużym uznaniem w środowisku, Naj lepszym na to dowodem.jest radość uczestników, 
którzy wyczekują już kolejnej okazji do spotkania. sprawdzenia się i wspólnej zabawy, a trud 
organizacji wydarzenia zostal wielokrotnie dostrzeżony i nagrodzony - ostatnio Laurem U miejętności 

i Kompetencj i dla dr Jusryny Charaśnej-Blachuc ik. 

Przedsięwzięcie wpisuje się w profil naszego 
wydziału - mówi organizatorka - Jego celem jest aktywizacja oraz integracja społeczna osób z 
różnymi dy!.funkcjumi poprzez sport oraz relwbiliwcję rllcholt'q, w lrakcie której sTUdenci mogq w 
praktyce wyJwrzy.l'tuć nabytq wiedzę i umiejęfności. Przy.~wieca flam tei idea Il.VJoleczniania. 
QlWartości na inne rodzaje rozwoju, empatia, człowieczeństwo i wsparcie dla innych. Logiem wydziału 
jest czerwone serce i to serce przekazujemy podcz(l!.'/wżdego naszego wydarzenia. Zawody 
organizujemy również dlatego. aby studellci i pracownicy zobaczyli,jakie jest zapotrzebowanie na 
tego typu wydarzenia i jak ważne sq kompetencje do pracy z niepeblOsprawnymi, klóre często trzeba 
uzupelnia(.:już po studiach. 

Dziękuję wszystkim tym. którzy przyczynili się do zorganizowania kolejny raz tak dużego wydarzenia. 
Ohy sportowy duch walki i determinacja towarzy.'łzy/a nam wszystkim przez !wIejny rok! 

Patronat nad wydarzeniem obejmują od pięciu lat: Rektor Politechniki Opolskiej, Dziekan 
WWFiF, Prezydent Opola, Prezydent Kędzierzyna.Koźla , Marszałek Województwa 
Opolskiego i Wojewoda Opolski. 


