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W sobotê 18 sierpnia odby³a siê fina³owa impreza Wakacyjnego Festiwalu 4 ¯ywio³y Aktywne Opole. 
¯ywio³em wiod¹cym by³o POWIETRZE. Organizatorzy zaprosili Opolan do weekendowej rekreacji w 
Parku Nadodrzañskim oraz w Solaris Center, gdzie zapewnili szereg atrakcji maj¹cych na celu 
oderwanie siê od ziemi zarówno fizycznie, jak i duchowo.

Poza wspóln¹, aktywn¹ zabaw¹ zajêcia mia³y na celu przede wszystkim uspokojenie umys³u i emocji, 
wyciszenie oraz oderwanie siê od codziennych spraw. Wszyscy mogli wzi¹æ udzia³ w warsztatach jogi, 
zajêciach Body Art, wykorzystuj¹cych techniki oddechowe oraz relaksacyjne, Chiball – treningu z 
pachn¹cymi, kolorowymi pi³eczkami stosowanymi przy aromaterapii oraz leczeniu kolorami. Odby³y 
siê równie¿ warsztaty chiñskich æwiczeñ Tai Chi, pozytywnie wp³ywaj¹cych na poprawê oraz 
utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego, bêd¹ce doskona³¹ metod¹ radzenia sobie z napiêciem 
i stresem.

Wszyscy, którzy chcieli dos³ownie znaleŸæ siê choæ na chwilê nad ziemi¹ mogli pochodziæ na 
szczud³ach oraz na elastycznej, p³askiej linie rozci¹gniêtej kilkadziesi¹t centymetrów nad ziemi¹, 
pohuœtaæ siê na kó³kach akrobatycznych podwieszonych pod mostem. Du¿ym powodzeniem cieszy³y 
siê gry w frisbee, ringo oraz badminton.

Wiele z atrakcji zosta³o przygotowanych z myœl¹ o dzieciach. Najlepsz¹ zabaw¹ okaza³y siê æwiczenia 
ogólnorozwojowe, w parach, wzmacniaj¹ce kontakt z bliskimi pt.: „Poæwicz z mam¹, poæwicz z tat¹” z 
u¿yciem du¿ych pi³ek nape³nionych powietrzem. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê trampolina, 
guma do skakania, skakanki, a tak¿e zabawa z bañkami mydlanymi du¿ymi i ma³ymi. 

Wielu wra¿eñ dostarczy³o wypuszczenie w powietrze 100 go³êbi pocztowych, pokaz psów ³api¹cych 
dysk (frisbee dog) oraz wystêp uczestnika „Mam talent” ¿ongluj¹cego pi³eczkami, maczugami oraz 
diabolo. W parku, na trawniku osiad³ szybowiec, w pobli¿u którego prezentowali siê paralotniarze. 
Ka¿dy móg³ pograæ w paintball - postrzelaæ kulkami nape³nionymi farb¹. 

Najwiêksze atrakcje, koñcz¹ce Festiwal 4 ¯ywio³y mia³y miejsce wieczorem. Jedn¹ z nich by³ 
Nightscating – nocny przejazd na rolkach g³ównymi ulicami miasta pod eskort¹ policji. Zgromadzi³ on 
kilkaset mi³oœników tej dyscypliny sportu w ró¿nym wieku i nie tylko z Opola. A na sam koniec, o zmroku, 
Opolanie zgromadzeni na dachu Solaris Center wypuœcili w powietrze ponad 100 kolorowych 
lampionów. By³o to niezapomniane, magiczne widowisko. Na ten czas na dachu do dyspozycji 
wszystkich by³ specjalnie sprowadzony teleskop przybli¿aj¹cy nocne niebo nad Opolem.

Wszystkie atrakcje Wakacyjnego Festiwali 4 ̄ YWIO£Y by³y dostêpne 
dla chêtnych bezp³atnie i cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem. 
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