
SPRAWOZDANIE z dnia 10 maja 2017r 

„POLITECHNIKA OPOLSKA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” przedsięwzięcie o 
charakterze sportowym z udziałem 450 dzieci, młodzieży i osób z różnymi niepełnosprawnościami  

Wydarzenie miało miejsce w Politechnice Opolskiej, II Kampus, ul Prószkowska 76 w Opolu. 
Zgromadziło ponad 1000 osób: 450 zawodników, 200 opiekunów, trenerów, 200 studentów-
wolontariuszy WWFiF, 50 rodziców, 50 kibiców, oraz 10 organizatorów i pracowników WWFiF oraz 
pracowników Politechniki Opolskiej. 

Podczas zawodów uczestnicy zmagali się z 25 konkurencjami dostosowanymi do ich możliwości lecz 
pomimo dostosowania mogli wybierać te które dali radę przejść. Był to program aktywności 
motorycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z najsłabszymi możliwościami i najbardziej 
poszkodowanych przez los.  

Następnie gościliśmy przedszkolaków – młodych sportowców, dla których był przygotowany 
specjalny program pod ich możliwości. 

Ostatnim punktem programu był Turniej Hokeja Halowego i Siatkówki Zunifikowanej dla 
zawodników chodzących.  

Zawody sportowe z udziałem osób z niepełnosprawnościami organizowane były po  raz trzeci. 
Jest to duże wojewódzkie wydarzenie sportowe. Celem przedsięwzięcia jest rehabilitacja przez sport, 
rehabilitacja społeczna, integracja, a także edukacja ponieważ wolontariusze to studenci fizjoterapii i 
przyszli nauczyciele wychowania fizycznego. Sport łamie bariery. Sport integruje, łączy a nie dzieli.  

Sportowym wydarzeniem jako organizatorzy pragniemy sprawić radość i uśmiech każdego 
uczestnika, poznać ich potrzeby i funkcjonowanie. Obiekty sportowe dają możliwość ugoszczenia tak 
dużej liczby osób, a władze uczelni i wydziału udostępniają obiekty do przeprowadzenia zawodów. 
Jesteśmy jedynym sportowym wydziałem w powiecie i województwie w związku z tym sądzimy, że 
sport łączy i integruje każdego mieszkańca naszej społeczności. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

 

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem.  

1. Wojewoda Opolski – Adrian Czubak 
2. Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła 
3. Prezydent Opola – Arkadiusz Wiśniewski 
4. Prezydent Kędzirzyna – Koźla – Sabina Nowosielska 
5. Starosta Powitu Kędzirzyńsko-Kozielskiego –  Małgorzata Tudaj  
6. Starosta Powiatu Opolskiego – Henryk Lakwa 
7. Rektor Politechniki Opolskiej – prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf 

Gościem zaproszonym był Prezes klubu sportowego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sebastian Świderski 

Poniższy adres zawiera reportaż z wydarzenia – filmik, zdjęcia i opis. Zdjęcia są na samym dole w 
prostokącie Galeria:  

https://wu.po.opole.pl/takie-wydarzenia-lacza-niepelnosprawni-na-politechnice/ 



Dziękujemy za wsparcie raz jeszcze, ponieważ miło z Państwem współpracować i organizować tym 
ludziom chociaż raz w roku radosne i pełne dla nich uśmiechu dla nas wzruszeń wydarzenie. 
Dziękujemy ponieważ emocje były nieocenione.  

       Z wyrazami szacunku  

dr Justyna Charaśna-Blachuick  

 

A to są inne linki do tego samego wydarzenia;  

Kurier Opolski z dnia 10 maj 2017 

http://www.lokalna24.pl/index.php/sport/16701-silna-reprezentacja-zdjecia  

https://www.youtube.com/watch?v=q5ffsNqvMWI 

http://radio.opole.pl/102,197010,politechnika-opolska-osobom-z-niepelnosprawnosci 

http://www.24opole.pl/7779,Politechnika_Opolska_osobom_z_niepelnosprawnosciami,galeria.html 

http://www.24opole.pl/Justyna_Chara%C5%9Bna_Blachucik,wiadomosci.html 

http://www.nto.pl/serwisy/akademicka/a/olimpiada-dla-serca-i-ducha,12013274/  


