IV Spotkanie Integracyjne
„Wigilia Olimpiad Specjalnych” –
Kędzierzyn-Koźle 2015.

W dniach od 10.12 do 11.12 odbyło się Spotkanie Integracyjne „Wigilia Olimpiad
Specjalnych” w Kędzierzynie-Koźlu, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. Wszystkie
uroczystości odbyły się w hali sportowej ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle. Gospodarzem
uroczystej wigilii był Regionalny Oddział Olimpiad Specjalnych Województwa Opolskiego,
który zaprosił na spotkanie młodzież z różnych regionów Polski zrzeszoną w Olimpiadach
Specjalnych.
Naszą szkołę – reprezentował Klub OSP
Promyk - wybrani sportowcy i przedstawiciele klas
gimnazjalnych: Natalia Koźma, Adrianna Sperska,
Mateusz
Spychała,
Paweł
Patury,
Damian
Królikowski oraz uczniowie szkoły podstawowej:
Magda Frątczak, Karolina Piotrowska, Konrad
Karolewski, Kalina Bisek. Byli z nami też
absolwenci naszej szkoły – obecnie Klub OSP
Błyskawica – Aleks Pietraszko, Sylwia Czarnecka,
Aleksandra
Jerzykowska.
Te
dwa
Kluby
reprezentowały też Województwo Zachodniopomorskie.

Organizatorzy wraz z panią Ewą Hałambiec na
czele – Dyrektorem Regionalnym Olimpiad
Specjalnych w Województwie Opolskim, przyjęli nas
z wielką gościnnością. Na każdym kroku
odczuwaliśmy ich wielką otwartość i sympatię. Cały
nasz pobyt był bardzo bogaty w niespodzianki i różne
atrakcje.

Uczestniczyliśmy między innymi w warsztatach plastyczno-technicznych związanych
ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, w których zawodnicy mogli wykonywać
świąteczne kartki, stroiki, łańcuchy a nawet lukrować smakowite pierniczki.

Wspólnie świętowaliśmy przy wigilijnym obiedzie, jedliśmy barszcz z uszkami,
pierogi i inne potrawy wigilijne. Śpiewaliśmy kolędy wraz z małymi artystami Wielkiej
Estrady, którzy wzbogacili nasze spotkanie swoimi występami. Spotkaliśmy i składaliśmy
życzenia Panu Sebastianowi Świderskiemu - znakomitemu siatkarzowi reprezentacji Polski.

Przy okazji poznaliśmy wielu uczestników Wigilii
z innych miast i różnych miejscowości z całej Polski.
Mieliśmy okazję więcej się dowiedzieć o wielkiej idei
Olimpiad Specjalnych i szczytnych celach, dla których jest
organizowana. Zgodnie ze świąteczną tradycją, ku
zadowoleniu wszystkich, zostaliśmy obdarowani paczkami
od Świętego Mikołaja – firma Matell.

Na zakończenie pożegnaliśmy się ze wszystkimi
w wielkiej przyjaźni i z nadzieją, że w przyszłym roku
znów się spotkamy.
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