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Po raz pierwszy w jednym miejscu 
spotkało się 30 osób reprezen-
tujących 5 uczelni aby, pokazać 
swoją sprawność fizyczną. Trójka 
odważnych śmiałków z UEK-u wyru-
szyła w  środę 5 grudnia 2012r. 
na I  Ogólnopolską Olimpiadę 
Studentów Niepełnosprawnych 
o Puchar JM Rektora Politechniki 
Częstochowskiej. Główne założenie 
były jedno, aby godnie reprezento-
wać naszą Uczelnię i nasze Miasto.

Po przybyciu na miejsce zapoznaliśmy 
się z bardzo napiętym harmonogra-
mem pobytu. Pierwsze parę minut 
w nowym miejscu i z nowymi osobami 
było nieśmiałe, ale, dzięki otwartości 
gospodarzy, szybko poczuliśmy się jak 
u siebie. Po zakwaterowaniu w aka-
demiku „Maluch” (ale taki malutki nie 
był) poszliśmy na kolację, której się już 
nie mogliśmy doczekać – głodni po 
podróży. 

Następnie zostaliśmy zaproszeni 
na oficjalne otwarcie olimpiady 
i  przedstawienie jej szczegółów. 
Organizatorzy imprezy zaskoczyli 
Nas swoim zaangażowaniem, gdyż 
czekał na nas stół zastawiony daniami 
z zimnej płyty. Mieliśmy wrażenie, że 
jesteśmy na weselu, brakowało tylko 
pary młodej i  tortu. Zaserwowano 
nam bowiem także ciepłe dania, 
a wśród nich nawet Bogracz (przyp. 
red. rodzaj zupy gulaszowej). Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
gadżety Politechniki Częstochowskiej 
i Międzywydziałowego Koła Integracji 
i Wsparcia „FENIKS”. 

II dzIEń OlIMPIady

W drugim dniu od rana odbywały się 
zawody. Pierwszą konkurencją były 
potocznie zwane piłkarzyki. Możemy 
się pochwalić, że nasi reprezentanci, 
Wojciech Piątek oraz Paweł Kwapień, 
zajęli II miejsce – srebro: nasze gratula-
cje (wiernie im kibicowałam). Następna 
konkurencja – bowling (kręgle) – odby-
wała się w klubie. Udział w tych zmaga-
niach wzięli prawie wszyscy uczestnicy, 
a Ci, którzy nie zdecydowali się na 
udział, wiernie kibicowali. W tych roz-
grywkach nasi reprezentanci niestety 
nie zajęli żadnego punktowanego 
miejsca, ale co się odwlecze, to nie 
uciecze…”. 

Tego samego dnia Pan Adam 
Stępniak – Prezes Zarządu KU AZS 

CzłONKOwIE zSN UEK MEdalISTaMI!
Politechniki Częstochowskiej, a zara-
zem koordynator całej olimpiady, 
zaproponował wszystkim uczestni-
kom udział w meczu siatkówki w nowo 
otwartej hali ”Polonia” w Częstochowie, 
gdzie następnego dnia miał się odbyć 
mecz Wkręt-met AZS Częstochowa – 
Indykpol AZS Olsztyn. Byliśmy zasko-
czeni taką niespodziewaną propozycją, 
a ponadto koszt dodatkowego dnia 
ponieśli organizatorzy.

Wieczorem udaliśmy się do Klubu 
„Porter” na konkurencję bilard. 
Zostaliśmy podzieleni na kategorie 
kobiet i mężczyzn. Z Naszej ”trójki” 
jedynie Patrycja Kisza zdołała upla-
sować się na podium, zajęła trzecie 
miejsce (gratulujemy). Po bilardzie 
zakończyliśmy dzień w klubie „Mohito”.

III dzIEń OlIMPIady

Zawody w trzecim dniu zaczęły się od 
ping-ponga, ale żaden z naszych repre-
zentantów nie wziął w nich udziału. 
(Czy coś się stało?). W  następnej 
kolejności udaliśmy się na nową halę 
na mecz siatkówki, rozgrywany przez 
naszych sportowców: Częstochowa 
– Reszta Świata. Wygrali gospoda-
rze, ale walczyliśmy dzielnie. Poźniej 
wybraliśmy się na wspomniany mecz 
siatkówki pomiędzy Wkręt-met AZS 
Częstochowa, a Indykpol AZS Olsztyn 
– tym razem już w  roli kibiców. 
Pomimo zaciętej walki, w pierwszym 
secie wygrali przyjezdni. Po meczu 
zostaliśmy zaproszeni na kolację (ale 
nie na stołówkę, lecz do restauracji, 
gdzie zaserwowano nam placek 
po węgiersku).

Czwarty dzień, to już tylko 
wykwaterowywanie i żegnanie się 

z uczestnikami (na szczęście obyło 
się bez łez).

Podziękowania należą s ię 
przede wszystkim Panu Adamowi 
Stępniakowi – Prezesowi Zarządu KU 
AZS Politechniki Częstochowskiej 
za wspaniałą oprawę olimpiady i za 
zaproszenie na mecz. W  następ-
nej kolejności Pani mgr Annie 
Hercog – Koordynator ds. stu-
dentów niepełnosprawnych za 
to, że tak emanowała pozytywną 
energią.  Podziękować należ y 
ró w n i e ż  Pr z e w o d n i c z ą c e m u 
M i ę d z y w y d z i a ł o w e g o  K o ł a 
Integracji i  Wsparcia „FENIKS” – 
Emilowi Smolińskiemu. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za tak 
wspaniałą atmosferę.

Patrycja Kisza (UEK)
wojciech Piątek (UEK)

Wspólne zdjęcie uczestników Olimpiady

Członkowie ZSN UEK wraz z innymi 
uczestnikami Olimpiady
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