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Oddaję w Wasze ręce pierwszy numer semestralnika 
stworzonego z myślą o osobach niepełnosprawnych. 
Niezmiernie cieszy mnie fakt, że autorami artykułów są 
studenci, psychologowie i pracownicy czterech uczelni 
krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersy-
tetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej 
oraz Politechniki Krakowskiej. Naszym celem jest udo-
wodnienie wszystkim, że chcieć to móc!

 Ponieważ zbliżają się wakacje przedstawiamy Wam 
kilka propozycji spędzania wolnego czasu. Niepełno-
sprawność nie oznacza, że nie możecie uprawiać spor-
tu.  Zapoznajcie się z różnymi alternatywami aktywności  
fizycznej. Znajdziecie tu także relacje ze spotkań inte-
gracyjnych oraz porady psychologa.

Wszystkich gorąco zachęcam do współpracy. Arty-
kuły oraz propozycje współpracy proszę przesyłać na 
adres Redakcji.

Redaktor Naczelna
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Wywiady

Wywiady

Andrzej Wójtowicz  
– pomysłodawca semestralnika

Skąd wziął się pomysł na wydawanie gazetki?
Już kiedyś zajmowałem się tworzeniem gazetki dla 

osób niepełnosprawnych. Uważam, że wydawanie  
tej gazetki ma bardzo pozytywny wpływ. Coraz więcej 
osób niepełnosprawnych podejmuje studia i coraz wię-
cej uczelni prowadzi działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Pojawienie się gazetki sprawi, że działania te 
połączą się. Pozwoli ona na uściślenie współpracy oraz 
integracji w ramach uczelni. Gazetka pozostawi ślad 
tego, co się wydarzyło. Dzięki niej będzie można zoba-
czyć, jakie problemy były kiedyś, a jakie są obecnie.

Jaki jest główny cel gazetki?
Chęć dotarcia do jak największej liczby osób nie-

pełnosprawnych, sprawnych, a także pracowników 
uczelni. Łamanie barier mentalnych po to, aby osoby 
niepełnosprawne mogły bardziej uczestniczyć w życiu 
akademickim oraz promowanie ich wizerunku poprzez 
pokazywanie ich aktywności. Chcemy również dotrzeć 
do szkół średnich, aby uświadomić uczącym się, że 
studiowanie osób niepełnosprawnych nie jest niczym 
nadzwyczajnym i przez to przełamać ich lęki.

Kto tworzy gazetkę?
Gazetka jest przygotowywana przez studentów 

krakowskich uczelni. 
Czy redakcja gazetki jest zamknięta?
Skład redakcyjny na początek to cztery uczelnie: 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomicz-
ny, Politechnika Krakowska i Uniwersytet Jagielloński. 
Gorąco zachęcamy do włączania się innych uczelni 
przy tworzeniu kolejnych numerów. 

Jak często gazetka będzie się ukazywała?
Raz w semestrze na przełomie maja i czerwca oraz 

listopada i grudnia.
W jakiej formie będzie dostępna?
Będzie to forma dostępna dla wszystkich osób nie-

pełnosprawnych, ponieważ założeniem jest, aby trafiała  
do jak największej liczby osób niepełnosprawnych. 
Druk w gazetce będzie trochę większy niż w normalnych  

gazetkach z myślą o osobach z niepełnosprawnością 
narządu wzroku. Oprócz tego będzie wydawana w po-
staci płyty CD, aby ułatwić czytanie osobom niepełno-
sprawnym. Ukaże się także kilka egzemplarzy w brajlu. 
Ponadto gazetka będzie dostępna na stronie www,  
dla osób, które z powodu wyczerpania się nakładu nie 
mogły jej otrzymać.  

Jaką tematykę gazetka będzie poruszać? 
Tematyka gazetki zależy od samych osób niepełno-

sprawnych i ich inwencji twórczej. Biura i pełnomocnicy 
będą jedynie służyć pomocą. Gazetka będzie poruszać 
tematy związane z edukacją na poziomie wyższym 
i z tym, co osoby niepełnosprawne z pomocą uczel-
ni robią np. działalność ZSN-ów. W gazetce pojawią 
się również ogólne artykuły dotyczące osób niepeł-
nosprawnych np. ich prawa. Studenci będą poruszać 
swoje problemy, a także pisać o wyzwaniach, z jakimi 
spotykają się na co dzień.

Czy gazetka będzie się ukazywać tylko w Krakowie?
Semestralnik będzie ukazywał się na wszystkich kra-

kowskich uczelniach oraz krakowskich szkołach śred-
nich, które kształcą osoby niepełnosprawne. Gazetka 
będzie opisywała to, co się  dzieje w Krakowie. Na tle 
sytuacji w Polsce Kraków jest bardzo przyjazny osobom  
niepełnosprawnym. Chcemy dobre wzorce rozpowsze-
chniać również na innych uczelniach np. wśród uczest-
ników Ogólnopolskich Spotkań Studentów Niepełno-
sprawnych. 

Czy nie sądzi Pan, że taka gazetka nie podzieli śro-
dowiska i tak naprawdę nie odizoluje osób niepełno-
sprawnych od sprawnych?

Nie uważam tak. Po pierwsze w tworzeniu gazetki 
będzie brało udział kilka krakowskich uczelni, po dru-
gie, my zachęcamy osoby sprawne do redagowania 
gazetki, a najlepszym przykładem integracji jest to, że 
redaktor naczelny jest osobą pełnosprawną.

Dlaczego nie połączy Pan sił z innymi gazetami po-
ruszającymi tą tematykę, które ukazują się w Krakowie  
i nie zamieści w nich artykułów dotyczących osób 
niepełnosprawnych? Czy nie sądzi Pan, że wtedy bę-
dzie większa pewność, że trafią one do docelowych 
odbiorców?

Nie wszystkie gazety docierają na uczelnie wyższe. 
Jedne są mniej lub bardziej znane wśród studentów. 
Chcemy, aby to była jedna całość ukazująca się w całym 
Krakowie i tworzona między innymi przez samych stu-
dentów niepełnosprawnych. Poruszanie takich kwestii 
jak prawa osób niepełnosprawnych i nie tylko nie za-
wsze mogłoby się znaleźć w gazetach ogólnopolskich. 
Gazetki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
natomiast bardzo często dotyczą jednego rodzaju nie-
pełnosprawności i niekoniecznie istnieje sposobność 
pisania o innych problemach. Często także głównym 
utrudnieniem jest niewystarczająca ilość miejsca w ga-
zetach ogólnopolskich.

Plany na przyszłość?
Plany rozwoju zależą od inicjatywy studentów jak  

i tego, z jakim odzewem spotka się gazetka. Jest to po-
mysł, czas pokaże, jak się sprawdzi.

Dziękuję za rozmowę.

Z Andrzejem Wójtowiczem rozmawiała Marzena Dudek

Andrzej Wójtowicz
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„Latać każdy może…”

Te słowa znane z filmu „Shrek” bardzo dobrze ilu-
strują to, co pragnę przedstawić w niniejszym artykule. 
Jeżeli słyszeliście o sportach ekstremalnych wykony-
wanych przez osoby niepełnosprawne oraz o ich wy-
prawach na krańce ziemi, zapraszam do czytania. 

Co jest potrzebne? 

Zapytacie: do czego? Oto odpowiedź. Do tande-
mowego skoku na spadochronie, na początek chęci, 
bo bez nich nie dałoby się nic zorganizować. Po dru-
gie: sponsor, żeby dofinansować projekt. Po trzecie: 
aeroklub, który zgodzi się na przeprowadzenie skoków 
oraz ostatnie dwie ważne, a właściwie najważniejsze 
rzeczy: lotnisko i samolot. W 2007 roku, w ramach ty-
godnia „Kocham Kraków z wzajemnością”, na lotnisku 
w Pobiedniku Wielkim k. Krakowa, odbył się Majowy 
Integracyjny Piknik Studencki, organizowany przez 
Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych, którego 
kulminacyjnym punktem były tandemowe skoki spa-
dochronowe.

O co chodzi z tym tandemem?

Jak zapewne część z Was wie, istnieją rowery typu tan-
dem. Tandem oznacza połączony. W rowerze tego rodza-
ju są dwie złączone ramy, pozwalające na równoczesną 
jazdę dwóch osób na jednym pojeździe, gdzie obie osoby 
pedałują. W skokach ze spadochronem oznacza to właś-

ciwie to samo, ale troszeczkę inaczej. Otóż, aby umożliwić 
osobie niepełnosprawnej skok ze spadochronem musi 
zostać ona przyczepiona do uprzęży osoby skaczącej 
zawodowo. System podwójnej, łączonej uprzęży stosuje 
się przede wszystkim do szkolenia nowych spadochro-
niarzy, a także przy lotach ludzi w ogóle niezwiązanych 
z lotnictwem. Również spadochron ma inny, niż zwy-
kle kształt. Współczesne spadochrony wzorowane są 
na paralotniach, ale mają mniejszą długość i są niewiele 
szersze. Co ciekawe do skoków tandemowych używa się 
tych samych modeli spadochronów, co do normalnych 
skoków. Spadochron składa się z kilku części, ale cztery  
z nich są najważniejsze podczas całego lotu. Po pierwsze 
plecak spadochronowy z uprzężą – to w nim jest cała ma-
szyneria zwiększająca bezpieczeństwo. Tu są schowane 
stabilizator, spadochron główny i awaryjny. 

Drugim ważnym elementem jest stabilizator lotu  
– mały spadochron wyrzucany przed głównym, zwa-
ny też „pilotem”, który ma za zadnie pomóc w wyciąg-
nięciu i rozłożeniu spadochronu głównego. Trzecim 
elementem jest olinowanie, dlatego ważne jest, aby 
żadna z linek sterowniczych i głównych lin nośnych nie 
była zasupłana. W końcu element, który widnieje nad 
głową skoczka – rodzaj prostokątnej płachty z otwora-
mi umocnionej grubym sznurem od wewnątrz – jest to 
stabilizator lin nośnych, żeby nie uległy skręceniu pod-
czas rozwijania spadochronu.

Załadunek uczestnika do samolotu; lot uczestnika wraz z zawodowym skoczkiem; lądowanie.
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Godzina zero wybiła!

29 maja 2007 roku. Lotnisko w Pobiedniku Wielkim, 
godzina 16.00. Zaczęło się spotkanie osób, które będą 
skakać z instruktorami. W tym samym czasie na mura-
wie lotniska zbierają się zaproszeni studenci, goście, 
przedstawiciele sponsorów i mediów. Około 16.30 roz-
poczęły się przygotowania skoczków oraz ich pasaże-
rów – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Nieopodal stał już przygotowany samolot „An-2”, jed-
nosilnikowy dwupłatowiec mogący zabrać jednorazo-
wo na pokład dziewięć osób plus piloci. 

Instruktorzy pomagali zakładać osobom niepełno-
sprawnym kombinezony, ze wszystkimi przeprowa-
dzono krótkie wywiady. Kiedy wszyscy już byli gotowi 
rozpoczął się załadunek na pokład aeroplanu. Każda 
osoba na wózku była obsługiwana przez dwóch ludzi: 
instruktora, z którym oddawała skok, oraz spadochro-
niarza filmowca, który filmował przebieg skoku dzięki 
umieszczonej na kasku kamerze cyfrowej. Wszystkie 
skaczące osoby otrzymały później kopie tychże filmów. 
W sumie skoczyło 6 osób niepełnosprawnych z upośle-
dzeniem układu ruchowego. 

Lecimy!

Pierwsze trzy osoby, zostały załadowane do samo-
lotu. Rozpoczęło się wznoszenie na odpowiedni pułap. 
Na Ziemi wszyscy uczestnicy coraz bardziej się niecierp-
liwią. Wreszcie stało się! Wyskoczyli. Szczęśliwie wszy-
scy „dotknęli” Ziemi, a właściwie poślizgali się po trawie.  
W tandemie z osobą pełnosprawną, obie osoby biegną  
i wyhamowują nogami. Jednak osoba niepełnospraw-
na na wózku, nie może na coś takiego sobie pozwo-
lić. Dlatego też tak ważne jest szkolenie teoretyczne 
przed skokiem. Omawiane są wszystkie aspekty lotu, 
jak zbudowany jest spadochron, oraz co należy robić, 
kiedy zobaczy się lub poczuje dany gest. Przed lądo-
waniem instruktor daje znak klepnięciem po ramieniu, 
żeby osoby uniosła rękami swoje nogi, gdyż nastąpi 
lądowanie na siedząco. Przy każdym lądowaniu asysto-
wali Żołnierze Wojska Polskiego, bowiem zawsze ist-
nieje niebezpieczeństwo porwania spadochronu przez 
wiatr, co może narazić skoczka na nieprzewidziane do-
datkowe urazy ciała. 

Po pierwszej turze skoków nastąpiło oficjalne powi-
tanie uczestników i rozpoczęcie pikniku przez Pełno-
mocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepeł-
nosprawnych – Pana Bogdana Dąsala oraz Kierownika 
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie – pana Andrzeja Wojtowi-
cza. Skoczkowie podzielili się następnie swoimi wra-

żeniami, a kapitan Artur Gosiewski przedstawił swoją 
sekcję spadochronową. Następnie rozpoczęły się przy-
gotowania do drugiego lotu, w którym następne trzy 
osoby miałyby oddać skok.

Witamy na Ziemi

Ci, którzy zgłodnieli przez emocje związane ze sko-
kiem pierwszej tury, mogli zaspokoić swój wilczy apetyt 
przy rozstawionym nieopodal grillu, gdzie wokół roz-
nosił się niecodzienny zapach różnorakiego typu mięs.  
W tym czasie wystartowała druga tura. Wśród biesiad-
ników przy grillu można było zauważyć poruszenie. 
Wszyscy z uwagą śledzili lot skoczków od startu do sa-
mego lądowania. 

W trakcie trwania pikniku uczestnicy mogli wziąć 
udział w konkursach z nagrodami i integracyjnym 
quizie dotyczącym problematyki rodzajów niepeł-
nosprawności. W tym czasie można było dołączyć do 
śpiewów przy akompaniamencie członków Orkiestry 
Reprezentacyjnej AGH. 

Dzięki Tym ludziom…

…spełniło się marzenie o skoku na spadochronie 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzię-
kujemy Im z całego serca nie tylko za wkład materialny, 
ale i duchowy w organizację tego doniosłego wydarze-
nia. Naszymi partnerami są: Wojskowy Klub Sportowy 
„Wawel” – sekcja spadochronowa; Fundacja Studentów 
i Absolwentów AGH „Academica”; Biuro ds. Osób Nie- 
pełnosprawnych AGH, Fundacja Elektrociepłowni Kra-
ków „Gorące Serce”, Krakowski Aeroklub i Załoga Lotni-
ska w Pobiedniku. Dziękujemy również za zapewnienie 
transportu na/i z lotniska Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Komunikacyjnemu w Krakowie oraz współorganiza-
torowi, którym był Urząd Miasta Krakowa, w ramach 
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – Kocham Kraków  
z Wzajemnością.

W obecnym 2008 roku również taki piknik będzie 
mieć miejsce. Niestety nie mogę Was Drodzy Czytel-
nicy na niego zaprosić, gdyż termin pikniku wypadł 
wcześniej niż zamknięcie obecnego numeru gazetki. 

Zachęcam serdecznie do uczestnictwa w kolejnym, 
który jest planowany w 2009 roku. Zapraszam również 
do galerii internetowej, gdzie można obejrzeć zdjęcia  
z opisanego pikniku w 2007 roku: www.biuletyn.agh.
edu.pl/foto/zsn/skoki.skoki.html.

Ponadto dostępy jest film z jednego ze skoków na 
stronie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych 
Akademii Górniczo–Hutniczej: www.zsn.agh.edu.pl.

Dominik Undak
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IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych

Dnia 10 maja odbyły się IV ogólnopolskie zawody pływackie studentów niepełnosprawnych szkół wyższych  
na pływalni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Impreza odbywała się pod patronatem Rektora Prof. dr 
hab. Stanisława Lorenca. W zmaganiach uczestniczyło 45 osób. Są to jedyne ogólnopolskie zawody pływackie osób  
niepełnosprawnych szkół wyższych w Polsce, dlatego nieoficjalnie nazywa się je Akademickimi Mistrzostwami 
Polski w Pływaniu ON. W rywalizacji, w różnych kategoriach i na różnych dystansach, udział brali zawodnicy takich 
uczelni jak: Akademii Podlaskiej z Siedlec, Akademii Wychowania Fizycznego z Poznania, Politechniki Poznańskiej, 
Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza z Poznania, Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, Uniwersytetu Medycznego z Białego Stoku, Uniwer-
sytetu z Białego Stoku oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. Ze względu na 
zróżnicowanie niepełnosprawności 
uczestników zostali oni podzieleni 
na grupy: nie-pełnosprawni rucho-
wo, nie-widomi i niesłyszący.  

Sukcesem zakończył się występ 
zawodników reprezentujących Uni-
wersytet Jagielloński. Drużyna wy-
stawiona przez tą krakowską uczelnię 
zdobyła w sumie 5 złotych medali, 1 
srebrny i 1 brązowy. 

Akademię Górniczo-Hutniczą w 
Krakowie, jako jedyny, reprezentował, 
Marcin Królikowski. Uczestniczył on  
w konkurencji na dystansie 25 m sty-
lem dowolnym, w grupie R1 (wóz-
kowicze), gdzie zdominował rywali 
zajmując 1 miejsce z  czasem 19,24 s, osiągnął  tym samym znaczną przewagę nad kolejnymi zawodnikami. Mar-
cin jest studentem drugiego roku na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Od 19 lat porusza się 
na wózku inwalidzkim. Swoją postawą oraz osiągniętym wynikiem udowodnił, że ciężką pracą i uporem można 
osiągnąć naprawdę dużo. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sporcie osób niepełnosprawnych (pływanie, 
narciarstwo klasyczne, lekkoatletyka, koszykówka na wózkach), oraz uprzejmości Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie (który umożliwił Marcinowi dostęp do przystosowanego basenu), zdołał On zdobyć formę niezbędną 
do uzyskania tak dobrego wyniku. Podczas rozmowy po powrocie z Poznania Marcin oświadczył, że nie spocznie 
na laurach i będzie nadal kontynuował treningi. Mamy nadzieję, że oddawany właśnie do użytku basen AGH przy 
ul. Piastowskiej, który jest dostosowany dla ON, umożliwi uprawianie kolejnej dyscypliny sportu przez studentów 
niepełnosprawnych.

Nam pozostaje pogratulować Marcinowi i życzyć wielu dalszych sukcesów.
 Andrzej Wójtowicz

Marcin Królikowski (w środku) ze złotym medalem

Koszykówka

Człowiek musi się realizować i może to robić na 
różne sposoby: przez naukę, pracę lub życie rodzinne. 
Jednak większość ludzi najczęściej wybiera aktywność 
sportową. Uprawianie sportu jest ważne, choćby po to, 
aby dobrze się czuć w swoim ciele. Dla nas, osób niepeł-
nosprawnych jest to trudne. Na co dzień borykamy się  
z problemem różnych dysfunkcji. Nie każdy rodzaj 
sportu jest nam dostępny. Istnieją jednak dyscypliny, 
które możemy uprawiać. Ja zdecydowałem się na ko-

szykówkę na wózkach. Będąc sprawnym nie miałem 
szans w tej dyscyplinie, bo co można zrobić przy wzro-
ście 170cm? Teraz jednak „daję radę”, chociaż w koszy-
kówce na wózkach wzrost zawodników także ma duże 
znaczenie. 

Gdybym tylko mógł, trenowałbym kilka razy w ty-
godniu, tak jak moi koledzy; jak na razie treningi mamy 
dwa razy w tygodniu. Zaczynamy od rozgrzewki, musi-
my rozruszać mięśnie, porozciągać się itp. Jest to bardzo 
ważne, aby uniknąć kontuzji, gdyż podczas treningu  
i gry zapomina się o wszystkim i gra się wszystkimi si-
lami, łatwo wtedy nabawić się kontuzji. Jak na razie na 



8

KSSN  1/2008

Sport

naszym koncie są otarcia i czasami 
pozdzierane dłonie, gdy ktoś nie 
używa rękawiczek. Po rozgrzewce 
trenujemy stałe elementy gry i ćwi-
czymy technikę. Jest slalom (różne 
warianty) z piłką i bez piłki, uczymy 
się taktyki, podania ze zmianą pasów 
(krzyżówki) i w pasach; rzuty do ko-
sza w różnych pozycjach. Sporo cza-
su poświęcamy uczeniu się „zasłon”, 
co jest istotne dla przeprowadzenia 
skutecznego ataku jak i odpowied-
niej obrony. Ostatnie czterdzieści 
minut treningu to gra. Wszyscy na 
to czekamy. Trener dzieli nas na dru-
żyny i zaczyna się zabawa. Gramy, 
bo lubimy to. Koszykówka to nie go-
nitwa za piłką, trzeba nieźle kombi-
nować, aby przedrzeć się przez szy-
ki obronne przeciwnika i zakończyć 
akcję celnym rzutem. Nie zawsze się 
udaje. 

Początki są pod tym względem 
ciężkie, ale każdy musi przez to 
przejść. Pamiętam jak przez pierw-
sze treningi nikt mnie nawet nie pilnował, nie było sensu 
i tak nie trafiałem. Ale w pewnym momencie zacząłem 
rzucać do kosza i gra nabrała kolorów. Kilka treningów 
jest potrzebnych, aby oswoić się z wózkiem, nauczyć się 
poruszać z piłką, łapać, podawać, no i odpowiednio wy-
konywać rzuty. Tego wszystkiego uczy nas nasz trener 
Pan Adam Zdechlikiewicz, który ma długoletnie doświad-
czenie i sukcesy w tej dziedzinie. Przez wiele lat był tre-
nerem reprezentacji, a prowadzona przez niego drużyna 
z Krakowa wiele razy była mistrzem Polski w koszykówce 
na wózkach. Kilka lat nic się nie działo w Krakowie, teraz 
chcemy znowu stworzyć prawdziwy zespół i brać udział  
w rozgrywkach. Poszukujemy nowych osób, gdyż bra-
kuje nam zawodników. Jesteśmy otwarci na wszyst-
kich chętnych. Przychodzą do nas na trening ludzie  
z różnymi dysfunkcjami, jak i zupełnie sprawni, którzy 

również z nami grają, w czasie zawodów nie mogliby 
startować, ale teraz stanowią dla nas silną konkurencję 
na parkiecie i wspaniale jest móc z nimi rywalizować, gra 
jest naprawdę bardzo interesująca. 

Uważam, że kluczem do sukcesu jest systematycz-
ny trening, gdyż bez niego nie można nauczyć się tak-
tyki i celności rzutów. Niestety wszystkie braki widać 
podczas gry. Nasza drużyna spotyka się już od około 
dwóch lat. Robimy postępy, ale potrzebujemy jeszcze 
nowego sprzętu, nie wszyscy zawodnicy mają nowe, 
odpowiednie wózki przystosowane do gry w koszy-
kówkę. Na szczęście i to się ostatnio poprawia.

Jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich, którzy 
lubią grę zespołową i chcą się sprawdzić. Atmosfera  
w zespole jest bardzo koleżeńska, jest naprawdę miło.

  Andrzej Krężel

Moja przygoda z szermierką

 Właśnie zbliża się koniec drugiego roku moich studiów w Krakowie. Studiowanie w Krakowie od zawsze było moim 
wielkim marzeniem. Po pierwsze dlatego, że królewski Kraków ma swój niepowtarzalny, sprzyjający studiowaniu klimat. 
Po drugie moje wręcz fanatyczne nastawienie do futbolu musiało się odbić na wyborze studiów.

Jak miało się niebawem okazać w Krakowie miałem znaleźć kolejną pasję w postaci najszlachetniejszego chyba 
ze sportów, jakim jest szermierka. Sam początek tej przygody był dość przypadkowy, lecz na dzień dzisiejszy sta-
ram się bardzo poważnie podchodzić do całej sprawy. Dlaczego właśnie taki sport? W życiu codziennym jestem 
indywidualistą. Tak też jest w przypadku sportu, a szermierka (a raczej to, jakie wyniki w niej osiągnę) zależy w 

Mecz koszykówki na wózkach na UEK
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VII Cracovia Maraton

W dniu 4 maja 2008 r. po raz siódmy odbył się Cracovia Maraton. Pomimo złej aury na starcie stanęło ponad 
40 zawodników niepełnosprawnych, bieg ukończyło 32 z nich. Osoby niepełnosprawne na wózkach startowały 

na dystansie pełnego marato-
nu w trzech kategoriach kobiet 
i mężczyzn: Hand Bike (wózek  
o ręcznym napędzie łańcucho-
wym), Rim Push (wózek sporto-
wy), Active Wheelchair (wózek 
aktywny). Poza zawodnikami 
na wózkach w tym roku zosta-
ły stworzone dwie dodatkowe 
kategorie – osób niewidomych 
z przewodnikiem i osób słabo 
widzących. 

Po raz pierwszy w Cracovia 
Maraton wzięła udział ekipa za-
wodników z Achilles Track Club 
ze Stanów Zjednoczonych. Start 
zawodników z ATC jest efektem 
współpracy nawiązanej w ze-
szłym roku, kiedy na zaprosze-

sumie tylko od dwóch osób: mo-
jego trenera i mnie samego. Jest 
to zasadnicza różnica w stosunku 
np. do koszykówki, gdzie to, czy 
mecz będzie wygrany zależy od 
całej drużyny. Na planszy szer-
mierczej wygrywam bądź prze-
grywam w zależności od mojej 
postawy.

Jak na razie jestem na począt-
ku mojej sportowej drogi, więc nie 
mogę pochwalić się żadnymi suk-
cesami. Regularnie i chyba staran-
nie (choć o to należy zapytać mo-
jego trenera) odbywam treningi. 
Mam nadzieję, iż w przyszłości za-
procentuje to dobrymi wynikami, 
które dorównają moim ambicjom. 
Te, być może na wyrost są bardzo 
duże. By jednak nie być posądzo-
nym o zbytnią pychę, nie będę tu o tym pisał. Mam też głęboką nadzieję, że problemy związane z brakiem sprzętu 
zostaną szybko rozwiązane, tak bym mógł trenować i być lepszym zawodnikiem.

Skoro mam taką możliwość chciałbym wszystkich zachęcić do uprawiania tego wyjątkowo pięknego sportu, 
bardzo dobrze, że w Krakowie można go trenować. Mam nadzieję, że za kilka lat będzie to, choć w kilku procen-
tach tak popularna dyscyplina jak np. we Francji czy Włoszech. 

 Dominik Ryczan

VII Cracovia Maraton Maraton – grupa zawodników na handbike

Dominik Ryczan z trenerem szermierki - Wojciechem Ryczkiem
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Integracyjne sekcje AZS AGH

Sekcja Koszykówki na wózkach działa od lutego  
2006 r. Na treningach oprócz osób niepełnosprawnych 
grają również osoby pełnosprawne – wolontariusze. 
Trenerem koszykarzy jest Pan mgr Adam Zdechlikie-
wicz. Od 1973 roku pracuje z osobami niepełnospraw-
nymi. Od 1976 do 1989 roku prowadził drużynę koszy-
kówki na wózkach w Krakowie, ówczesnego Mistrza 
Polski. Od 1979 roku do 1994 (z przerwami) był trene-
rem Reprezentacji Polski w Koszykówce na Wózkach. 
Następnie w latach 1999 do 2003 był trenerem Repre-
zentacji Polski. Drużyna narodowa pod kierownictwem 
Pana Adama awansowała w rankingu europejskim z 14 
na 9 miejsce. Mamy nadzieję, że obecna drużyna bę-
dzie kontynuowała tę świetną passę.

Sekcja Szermierki na wózkach działa od październi-
ka 2007 roku. Trenerem szermierzy jest mgr Wojciech 
Ryczek – brązowy medalista mistrzostw Europy we flo-
recie z 1991 roku. W najbliższym czasie planowany jest 
zakup specjalnej platformy, która jest niezbędna do 
przeprowadzania treningów. Sekcja, choć jeszcze mło-

da, ma duże ambicje, trzymamy więc kciuki i czekamy 
na pierwsze sukcesy. 

Od października 2008 roku planujemy utworzenie 
Sekcji Pływackiej, która będzie miała swoje treningi 
na nowo wybudowanym Basenie AGH przy ul. Buszka 
(przecznica ul. Piastowskiej), który jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby mające chęć trenowania i spraw-
dzenia się w którejś z w/w dyscyplin prosimy o kontakt  
z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

Niepełnosprawni studenci mogą na krakowskich 
uczelniach korzystać z zajęć w grupach rehabilitacyj-
nych, zajęć na siłowni i basenie. O szczegółowe infor-
macje należy pytać na poszczególnych uczelniach.

Zajęcia sportowe prowadzone są we współpracy  
z Fundacją Studentów i Absolwentów AGH „Acade-
mica” oraz są dofinansowywane przez Urząd Miasta 
Krakowa i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kra-
kowie.

Piotr Korczyński

Niewidomy – strach się bać

Niewidomy ma się czego bać – fakt ten nie ulega 
wątpliwości. Zagrożenie stanowić mogą źle oznakowa-
ne przejścia dla pieszych, nierówne chodniki, ale i inni 
ludzie. Niepełnosprawność spotyka się ze wsparciem  
i zrozumieniem potrzeb, może jednak stanowić zachę-
tę dla napastnika dostrzegającego w swej „niewidzial-
ności” szansę na łatwy łup.

Jak przed tym się bronić? Często stosowana metoda 
to unikanie samotnych wędrówek, co niestety znacz-
nie ogranicza samodzielność i aktywność.  Można też 
„wziąć sprawy w swoje ręce”, podobnie jak uczestnicy 
organizowanych przez Fundację Instytut Rozwoju Re-
gionalnego kursów samoobrony. Program został stwo-
rzony przez sifu Andrzeja Szuszkiewicza specjalnie dla 
osób niewidomych i słabowidzących. Uwzględniono 
zatem specyfikę ich chorób by w procesie treningo-
wym nie narażać ich na dodatkowe urazy. Nie uczą się 

technik kopania i energicznych ciosów, zamiast tego 
poznają trudną sztukę jak wykorzystać balans ciała i siłę 
uchwytu do obrony przed potencjalnym zagrożeniem.

Korzyści jest wiele, widzą je zarówno trenerzy, jak  
i uczestnicy kursów. Ci ostatni wiedzą jak zachować się 
w przypadku zagrożenia, poprawili poziom sprawno-
ści fizycznej, co w przypadku osób niepełnosprawnych 
często stanowi problem, a co najważniejsze – poczuli 
się bezpieczniej. Dostrzegli ponadto potencjał, którym 
dysponują, a którego wielokrotnie nie byli świadomi. 
Systematyczność treningów nauczyła wielu z nich dy-
scypliny i konsekwencji, a więc umiejętności niezwykle 
cennych również poza matą sali gimnastycznej, w któ-
rej spotykali się na treningach.  

Projekt Partnerstwa na Rzecz Zwiększenia Dostęp-
ności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych, administro-
wany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego 
finansowany był ze środków EFS w ramach IW EQUAL.

Anna Żebrak

nie Prezydenta Miasta Krakowa w krakowskim maratonie wziął udział pan Richard Traum, Prezes Achilles Track 
Club. Zawodnicy startujący z ATC to przedstawiciele Freedom Team – drużyny niepełnosprawnych maratończy-
ków, którzy są weteranami wojny w Wietnamie, Iraku i Korei. Grupa zawodników z USA została zakwaterowana 
na Miasteczku Studenckim AGH, w pokojach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Być może jest to 
początek owocnej współpracy.

 Redakcja
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Rzecz o Integracji

Integracja to ostatnio bardzo modne słowo. Stała 
się niemal już sportem, który przyszedł do nas z Euro-
py i uprawiają go duzi i mali, zawodowo i po amatorsku 
a skutek zmagań jest przeróżny. Integrują się niemal 
wszystkie dzieci w szkołach, studenci, emeryci, imigran-
ci ze społeczeństwem, całe grupy społeczne ze sobą, 
nawet narody i co gorsza politycy. Optymistyczne jest  
to, że pomimo licznych porażek idziemy ciągle do 
przodu i rozwijamy się otwierając na innych. Do inte-
gracji potrzeba oczywiście chęci, bo to bardzo ułatwia 
sprawę. Ten proces ma też swoje narzędzia są nimi np. 
wyjazdy integracyjne, które chyba każdy przerabiał  
w szkole lub na studiach, różnego rodzaju imprezy, 
konferencje, polityki społeczne oraz kampanie me-
dialne, by o innych nie wspomnieć. Integracja jako 
taka jest bardzo przydatna i służy zrozumieniu i za-
cieśnianiu więzów społecznych. Problemem tu jest 
tylko to, że mówi się o niej dużo, a robi się niewiele. 
Tak właśnie dzieje się w przypadku integracji osób 
niepełnosprawnych z naszym społeczeństwem. Oczy-
wiście można powiedzieć, że mamy duże opóźnienia, 
bo przez około 45 lat byliśmy izolowani i wpajano 
nam błędne dyskryminujące innych od ogółu wzorce. 
Można też powiedzieć, że te czasy trzeba nadrobić, 
pewnie gadać zawsze można. W Polsce omawianie 
wszystkiego to nawet zwyczaj narodowy, tylko z sa-
mego mówienia jeszcze nikomu nic nie wyszło. Trze-
ba działań, a z tym już gorzej. Deklaracje są piękne, 
cele szczytne, a wykonanie… Cóż szkoda słów. Wina, 
wbrew pozorom, nie leży tylko po stronie władz i spo-
łeczeństwa, choć i tu można by całe mnóstwo głupich 
i pozbawionych sensu działań wymienić. Podam choć-
by przykład podjazdu dla wózków na Małym Rynku 
zakończonego stopniami, czy możliwość uzyskania 
mandatu lub punktów karnych za jazdę na własnym 
wózku inwalidzkim po choćby jednym piwie. Tak moż-
na by pewnie bez końca, bo Polska długa i szeroka,  
a ludzi i co za tym pomysłów u nas bez liku. 

Sami najbardziej zainteresowani wyrównywaniem 
szans i znoszeniem barier bardzo często nie robią tak 
naprawdę nic żeby polepszyć swój los. Czekają biernie 
aż władze coś dla nich zrobią. Izolują się w swoim co-
dziennym życiu od reszty społeczeństwa, spychając się 
w ten sposób na margines. Dlatego tak ważna jest praca 
u podstaw, którą wykonują pionierzy integracji. Pisząc 
praca u podstaw mam na myśli konkretne działania, na 

co dzień nie widoczne i dające efekty dopiero w dłuż-
szej perspektywie. Ludzie działający w ten sposób nie 
szukają poklasku, a za zapłatę wystarczy im uśmiech  
i miłe słowo od innych. Są oni jedyni w swej dziedzinie 
a zarazem pasjonatami. 

Zadziwiające, że dla bezdomnych, narkomanów,  
alkoholików czy ludzi stosujących przemoc w rodzinie 
jest pomoc psychologiczna, zaś studentowi niepeł-
nosprawnemu, który nie radzi sobie niejednokrotnie  
z tym, co go spotkało, nie ma kto pomóc. Taka ini-
cjatywa jak zatrudnienie psychologa specjalisty dla 
niepełnosprawnych powstała tylko na UEK i jest to 
przedsięwzięcie pionierskie, innowacyjne jak na na-
sze realia. Miejmy nadzieję, że przyjmie się ono i na 
innych uczelniach. Przecież zdrowe podejście do 
swoich problemów pogodzenie się z własnym losem 
i wyzbycie się zbędnych kompleksów to podstawa in-
tegracji. Bez tej podstawy nie ma szans na wykorzy-
stanie tego, co już jest w zasięgu ręki, oraz na większe 
postępy w przełamywaniu barier i stereotypów ludzi 
niepełnosprawnych. 

Kolejnym, bardzo ważnym aspektem integracji jest 
stereotyp niepełnosprawnego w mediach i sztuce.  
W tym wypadku obraz jest kontrastowy, czarno-biały 
bez jakichkolwiek odcieni szarości. Widać biedne dzie-
ci z reklam znanych stacji telewizyjnych lub herosów 
jak Jaś Mela zdobywca bieguna czy malarzy bez rąk, 
natomiast nie pokazuje się codzienności ludzi niepeł-
nosprawnych. Przecież większość niepełnosprawnych 
nie jest ani zabiedzonymi potrzebującymi pomocy, 
ani nadludźmi pokonującymi własne słabości. Niepeł-
nosprawni, jak każdy, mają lepsze i gorsze dni, czasem 
się złoszczą, czasem cieszą, bywają zwyczajnie prze-
ziębieni lub idą, względnie jadą na piwo. Inne mniej-
szości pokazują się jako tzw. normalni i wręcz pchają 
się do mediów i żądają akceptacji i integrują się cza-
sem nawet na siłę. Niepełnosprawni są cisi i pokorni, 
pokazywani tylko na dwóch płaszczyznach bidulka 
i herosa. Dlaczego? Bo nikt się tego domaga by było 
inaczej, by pokazać, że niepełnosprawni żyją i że więk-
szość z nich jest zwykłymi fajnymi ludźmi. Nie ma lob-
by, które by o to dbało, to jest zwyczajnie nie medial-
ne. Dopóki się tego nie zmieni, nie będzie też zmian  
w mentalności społecznej, a przecież o takie zmiany 
nam chodzi.  

Aleksander Zięba
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Obozy to dobra rzecz

Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Aka-
demii Górniczo–Hutniczej, Politechniki Krakowskiej 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, co roku 
wspólnymi siłami organizują dwutygodniowe obo-
zy integracyjne w urokliwych miejscach Polski, dla 
wszystkich zainteresowanych studentów uczelni kra-
kowskich.

W tym roku pragnę zaprosić na VI Obóz Integracyj-
ny, który będzie mieć miejsce nad malowniczym jezio-
rem „Pluszne” na Mazurach. Zakwaterowanie zapewnia 
nam Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Związku 
Harcerstwa Polskiego „Perkoz”. Obiekt położony jest  
w lesie sosnowym, na półwyspie, osiem kilometrów od 
najbliższego miasta. Cały ośrodek jest wymarzonym 
miejscem na spędzenie w nim przynajmniej paru dni  
w ciszy i spokoju, jakie zapewnia natura. Pojedźcie  
z nami i zobaczcie, bo jak mówi przysłowie: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”.

A co oni mają?

Ośrodek „Perkoz” jest w bardzo dużym stopniu 
przystosowany dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Właściwie wszędzie możliwy jest dojazd. 
Ośrodek posiada w większości budynki jednopiętrowe 
z pokojami również na parterze, niestety nie posiada 
windy dla niepełnosprawnych. Jednakże ten brak uzu-
pełnia podjazd na molo, plażę, do stołówki (w budynku 
głównym), w pełni dostosowane toalety (w budynku  
i na plaży) oraz bardzo miłą i pomocną obsługę. Ośro-
dek posiada własny sklepik – kawiarnię, w której moż-
na pograć w bilard, kupić najpotrzebniejsze rzeczy do 
jedzenia i picia, salę telewizyjno-konferencyjną, rozle-

głe pole namiotowe oraz wypożyczalnię sprzętu wod-
nego. Cały teren ośrodka jest ogrodzony.

Podczas naszego wyjazdu, każda chętna osoba bę-
dzie mogła korzystać z całego wachlarzu atrakcji: łód-
ki, kajaki, żeglarstwo pod okiem instruktora, rowery 
(wodne oraz górskie), sporty lądowe: badminton, tenis 
stołowy, siatkówka. Dla lepszej integracji zaplanowano 
dyskoteki, a także ogniska z pieczeniem kiełbasek.Nie  
na tym koniec. Każdy chętny będzie mógł nauczyć się 
podstaw języka migowego oraz wielu innych rzeczy na 
warsztatach. W niedzielę można uczestniczyć we Mszy 
świętej w Kościele polowym.

Nie taki diabeł straszny

Podczas naszego pobytu, będzie można uzyskać 
pomoc psychologiczną i nie należy się tego obawiać. 
Wszyscy mamy problemy, a i dobrze jest czasem o nich 
z kimś porozmawiać. Nie powinniśmy się tego bać i 
myśleć stereotypowo. Psycholog jest osobą, do której 
można śmiało zwrócić się z problemami, jak do bliskiej 
nam osoby. Może nie przytuli i nie uśmierzy „bólu” tak 
jak matka czy ojciec, ale na pewno postara się jak naj-
lepiej pomóc.

Taniej się nie da!

Wszyscy studenci niepełnosprawni zamieszkują-
cy akademiki, stancje lub mieszkania studenckie, za-
płacą za dwa tygodnie pełne wrażeń o wiele mniej 
niż by sądzili, nawet bez czasowego meldunku, jeśli 
przebywają w Krakowie krócej niż 30 dni jednorazo-
wo (minimalny okres, po którym trzeba zgłosić się 
do urzędu meldunkowego). Niska cena gwarantowa-

na jest dzięki dotacjom 
Urzędu Miasta Krakowa 
oraz Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
w Krakowie. Nie zamy-
kamy drogi do tańszego 
wyjazdu osobom, które 
na co dzień nie miesz-
kają w Krakowie, czy ta-
kich które dojeżdżają na 
uczelnię z okolicznych 
miast i wsi. Aby mieć 
taką możliwość należy 
złożyć na uczelni ma-
cierzystej wniosek o do- 
finansowanie wyjazdu, 
co dotyczy zarówno osób 
niepełnosprawnych, jak 

Uczestnicy obozu w Olsztynku
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wyzwanie, jakimi są studia wyższe. Po krótkiej przerwie 
głos zabrała Pani Helena Maślana – Prezes Fundacji Sztu-
ki Osób Niepełnosprawnych, która przedstawiła referat 
pt. „Art-terapia i promocja twórczości osób niepełno-
sprawnych na przykładzie działalności FSON”. Po semi-
narium nastąpiło otwarcie wystawy prac artystów pro-
mowanych przez Fundację.

Po częściach oficjalnych „impreza” przeniosła się  
w plener, gdzie kolejnym, bardzo ciekawym punk-
tem programu był pokaz międzyuczelnianej sekcji 
szermierki na wózkach AGH, pod kierunkiem trenera 
Wojciecha Ryczka. Przedstawił on podstawowe wiado-
mości na temat tego pięknego sportu, a następnie od-
były się pokazowe pojedynki. Studenci przechodzący  
w pobliżu, zatrzymywali się i z wielkim zainteresowa-
niem przyglądali wyczynom sportowców. 

Warto wspomnieć, że przy organizacji tego dnia 
znacząca była pomoc pracowników Działu Promocji PK 
– Pani Danuty Zejdy i Ewy Szczupak. 

Jacek Merdalski

i osób pragnących jechać w charakterze opiekuna. 
Osoby posiadające trudną sytuację materialną mogą 
starać się o dodatkowe obniżenie kosztu wyjazdu. 
Osoby pełnosprawne nie jadące na obóz w charak-
terze opiekuna ponoszą pełną odpłatność za wyjazd 
to znaczy 1100 zł.

W cenie wyjazdu zapewniamy: zakwaterowanie  
i pełne wyżywienie, wycieczkę autokarową, ogniska, 
dyskoteki oraz dostęp do wszystkich atrakcji na tere-
nie ośrodka opisanych wcześniej, a także transport 
między ośrodkiem i stacją PKP Olsztynek (tylko pod-
czas przejazdu z grupą) oraz zaświadczenie uprawnia-
jące do podróży ze zniżką 78% na bilet PKP (dotyczy 
studentów niepełnosprawnych, którzy nie ukończyli 
26 roku życia).

Co z atmosferą?

Zapewne myślicie, że na takich obozach, pomimo 
wielu atrakcji, jest nudno i trudno mówić o integracji. 
Nie przeczę, że przez pierwsze godziny można poczuć 
się wyalienowanym, ale jak tylko pierwsze lody zosta-
ną przełamane, to nie obejrzycie się jak szybko zdobę-
dziecie nowe znajomości, przyjaciół na wiele lat. Sta-
ramy się to umożliwić poprzez atmosferę otwartości 
– akceptujemy człowieka takim, jakim jest, nieważne 
czy jest niepełnosprawny czy nie.

Nadal zastanawiacie się czy pojechać? Odpowiedź 
jest prosta: zaryzykujcie, niewiele macie do stracenia, 
ale za to bardzo wiele do zyskania.

 Dominik Undak

Potyczka szermierzy

Dzień Integracji na PK

Coraz częściej mówi się o integracji, w związku  
z czym studenci Politechniki Krakowskiej postanowi-
li wziąć sprawy w swoje ręce i w dniu 24 kwietnia br., 
w kampusie swojej Uczelni przy ulicy Warszawskiej 
24, zorganizowali szereg atrakcji pod hasłem „DZIEŃ 
INTERGRACJI”. Była to wspólna inicjatywa Zrzeszenia 
Studentów Niepełnosprawnych PK oraz Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów PK. 

Całą inicjatywę docenił i objął honorowym patronatem 
Prorektor ds. dydaktyki PK – dr hab. inż. Rafał Palej, Prof. PK

Impreza rozpoczęła się o godzinie 11.00 w Galerii GIL, 
kiedy to nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród w konkursie fotograficzno-graficznym „Sprawna 
Rzeczywistość”. Nadesłane prace ukazywały niekiedy 
absurdalne sytuacje, na jakie napotykają osoby niepeł-
nosprawne w życiu codziennym jak i w pracy. Drugim 
punktem programu był występ grupy teatralnej „Stań-
czyk”, który to wywarł ogromne wrażenie na widzach. 

Następnie uczestnicy i zaproszeni 
goście przeszli do pawilonu konferen-
cyjno-wystawowego PK „KOTŁOW-
NIA”, gdzie odbyło się seminarium pt 
„Niepełnosprawni na uczelni i w kul-
turze”. Wystąpili kolejno: Pełnomocnik 
Rektora PK ds. Osób Niepełnospraw-
nych mgr inż. Jan Ortyl, który ukazał 
przystosowania i możliwości pomocy 
ON ze strony Uczelni, Przewodniczący 
ZSN PK – Jacek Merdalski, który przed-
stawił bogatą ofertę Zrzeszeń Studen-
tów Niepełnosprawnych krakowskich 
uczelni m.in. zakres działań organizacji 
na rzecz ON podejmujących nie lada 
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Dzień Integracji na UEK
Integracja osób niepełnosprawnych w Polsce podąża 

krętą i wyboistą drogą. Ludzie, którzy nią kroczą, działa-
jąc czynnie na rzecz poprawy warunków bytowych i eg- 
zystencji niepełnosprawnych w społeczeństwie są pio-
nierami w swojej dziedzinie. Ich praca wymaga ogrom-
nych nakładów sił, a jej efekty są nierzadko widoczne do-
piero po latach. To właśnie w atmosferze zaangażowania 
i z chęci dokonywania zmian na lepsze powstają pomysły 
takie jak Dzień Integracji. Impreza ta miała miejsce na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Krakowie 23 kwietnia 2008r. 
Dzień Integracji był adresowany zarówno do studentów 
niepełnosprawnych jak i sprawnych. Ideą tego wydarze-
nia było pokazanie, że uczelnia daje możliwości posze- 
rzania swoich horyzontów zarówno tych intelektu-
alnych, jak i społecznych także studentom niepełno-
sprawnym, którzy choć w mniejszości, zaznaczają na 
niej swoją obecność. 

Inicjatorami i twórcami przedsięwzięcia byli Pełno-
mocnik rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych Pani 
dr hab. Janina Filek, oraz ZSN UEK. Dzień Integracji był 
pierwszym tego typu wydarzeniem na UEK. Impreza 
była podzielona na dwie części. Pierwsza merytorycz-
na, gdzie w formie panelu dyskusyjnego omawiano 
zagadnienia dotyczące poprawy funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w środowisku akademickim. Dru-
ga składała się z występów artystycznych i pokazów 
sportowych osób niepełnosprawnych. 

Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor UEK ds. Stu-
denckich i Kształcenia prof. dr hab. Andrzej Szromnik, 
następnie wystąpił Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób 
Niepełnosprawnych, dr hab. Janina Filek, prof. UEK. Dzia-
łalność ZSN przedstawiła Marzena Dudek, przewodniczą-
ca organizacji. W panelu brali udział tak znamienici goście 
jak: Pełnomocnik Rektora AP ds. ON Małgorzata Trojańska, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. ON Bogdan 

Dąsal, Pełnomocnik Rektora PK ds. ON Jan Ortyl, mgr Paweł 
Pożarycki oraz Pełnomocnik Rektora AGH ds. ON Andrzej 
Wójtowicz. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się część ar-
tystyczno-sportowa, na której obok pokazów koszykówki  
w wykonaniu sekcji koszykówki na wózkach z AGH, 
pod kierunkiem trenera Adama Zdechlikiewicza oraz 
szermierki z sekcji szermierki na wózkach AGH pod 
kierunkiem trenera Wojciecha Ryczka. Wystąpili rów-
nież tancerze na wózkach, pokazując taniec integra-
cyjny, który jest odmianą tańca towarzyskiego. Beata 
Zelek, studentka IV roku UEK, zaprezentowała wraz  
z partnerem Wojciechem Sierpotowskim walca wie-
deńskiego i angielskiego na wózku. Drugą parę  
– Magdalenę Staszewską, absolwentkę UEK oraz Marci-
na Tytko – mogliśmy podziwiać w tańcach w stylu laty-
noamerykańskim. Oprócz pokazów można było spró-
bować swoich sił w koszykówce na wózkach oraz wziąć 
udział w zabawach integracyjnych towarzyszących 
drugiej części programu. Ze swoim przedstawieniem 
pt. „Świat ciszą malowany” wystąpiła Grupa teatralna 
„SURDUS”, która przyjechała aż z Warszawy. Grupa zo-
stała założona w ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie,  
a jej opiekunem jest mgr Paweł Pożarycki. 

Imprezę zakończył konkurs sztafet integracyjnych,  
w których brali udział zarówno sprawni, niepełnospraw-
ni jak i pełnomocnicy ds. ON krakowskich uczelni. Im-
preza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pozwoliła 
spojrzeć na studentów niepełnosprawnych pod trosz-
kę innym kątem – jak na osoby, które mają swoje pasje  
i skutecznie je realizują. Pokazała, że niepełnosprawność 
nie musi być przeszkodą w tańcu, grze w kosza, a na-
wet skokach spadochronowych. Z nieoficjalnych źródeł 
wiadomo, że za rok będzie kolejna tego typu impreza  
i zrobiona z większym rozmachem.

Aleksander ZiębaBeata Zelek i Wojciech Sierpotowski w walcu angielskim

Drużyna Pełnomocników UEK, AGH i AP ds. ON w sztafe-
cie integracyjnej
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Szermiercze perypetie

 Przygotowania do Dnia Integracji w UEK szły pełną 
parą. W biurze Zrzeszenia Studentów Niepełnospraw-
nych praca wrzała i z dnia na dzień okazywało się, że 
jest coraz więcej do zrobienia: to trzeba przygotować 
ulotki, to znowu wykonać milion telefonów do admi-
nistracji lub skoordynować prace przy wystawie. Jedni 
pracowali przy wysyłaniu zaproszeń, inni – przy dopilno-
waniu spraw organizacyjnych, na przykład, by obiecana 
wcześniej platforma do szermierki mogła przyjść na czas 
i posłużyć do treningu zawodnikom, mającym wystąpić 
podczas imprezy. Właśnie owa platforma ma swoją hi-
storię. Oto ona.

Sprawa zrazu może wydać się nieprawdopodobna,  
a jednak zdarzyła się naprawdę. Posiadając w ręku ofi-
cjalne potwierdzenie i zgodę na wypożyczenie platfor-
my, na jej odebranie umówiliśmy z Piotrem na czwart-
kowe popołudnie. Lało jak z cebra. Wskazany nam adres 
odnalazłam z trudem, ale od razu budynek wydał się 
jakoś podejrzany – był umieszczony wśród chaszczy, za-
mknięty na cztery spusty, opustoszały a na nim widniała 
jedynie tabliczka z napisem: „Stacja epidemiologiczna”. 
Pomyślałam, że to pomyłka i zadzwoniłam do Pana, któ-
ry miał wydać platformę. Potwierdził, że to właśnie ten 
budynek i poprosił, abym zaczekała jeszcze godzinę 
na niego, bo zaszło nieporozumienie czasowe. Trochę 
się zdenerwowałam, bo nie mogłam zbyt długo czekać  
w tych strugach deszczu. Poszliśmy więc z Piotrem na 
herbatę do pobliskiego baru mlecznego. Po godzinie 
drzwi do „Stacji epidemiologicznej” otwarły się. Pan już 

tam był, ale gorączkowo szukał platformy i nie wiedział 
jak ma nam powiedzieć, że tu jej nie ma. Pomyślałam: 
„to nie igła w stogu siana”, „znajdziemy ją!”. Zeszliśmy 
więc do jakiś ciemnych piwnic, sprawdzając każdy kąt, 
zakamarek, korytarz i nic, platformy nie ma. Pan sam się 
nieco zdziwił, bo był przekonany, że tylko tu może być 
(notabene sam tę platformę kiedyś naprawiał). Zadzwo-
nił więc w inne miejsce, gdzie też jej szukano, ale i tam 
wysiłki podjęte zostały na próżno. Jedyne, co znaleziono, 
to jakąś śrubę łączącą dwie części platformy. Wtedy na-
prawdę się zdenerwowałam, bo termin pokazu się zbli-
żał, a platformy nie ma. Co więcej: Pan też się zdziwił, co 
się mogło z nią stać. Nie dał więc za wygraną. Wiedzio-
ny chęcią odkrycia prawdy wykonał kolejny telefon do 
Pana nr 2, który w czasie przeprowadzki „opiekował się” 
sprzętem, bowiem Pan nr 1 w pewnym momencie miał 
pewne podejrzenie, jaka jest przyczyna zniknięcia plat-
formy z powierzchni ziemi. Słysząc rozmowę najpierw 
zobaczyłam zdumienie na twarzy Pana nr 1, potem jego 
załamanie, a na końcu prawdziwą rozpacz. Dostał, bo-
wiem oficjalne potwierdzenie, że ktoś w czasie przepro-
wadzki platformę po prostu... zezłomował!, (biorąc ją za 
kupę złomu, która na nic się już komuś zda).

Byłam zdruzgotana tą wiadomością, bo zostaliśmy z ni-
czym, ale za to paradoksalnie, gdyby nie nasza wizyta, Pan 
od platformy dalej byłby święcie przekonany o jej realnym 
istnieniu i z chęcią użyczałby każdemu, kto o nią poprosi.

Kiedy wychodziłam, ze „Stacji” po dwóch godzinach 
poszukiwań platformy, załamany Pan jeszcze zapytał: 
„A co filozofia mówi na głupotę ludzką?”. Odparłam, że 
na taki przypadek nie ma żadnego antidotum.

Inga Mizdrak

Ogólnopolskie Spotkania  
Studentów Niepełnosprawnych

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost 
liczby studentów niepełnosprawnych podejmujących 
naukę. Przykładowo w Akademii Górniczo-Hutniczej 
na chwilę obecną studiuje niemal 300 żaków z różnymi 
dysfunkcjami (m.in. narządu ruchu, słuchu i wzroku). 
Poza chęcią zdobycia wykształcenia wyższego nie bez 
znaczenia jest również fakt, że przyczynia się to w du-
żej mierze do ich aktywizacji, otwierając przysłowiowe 
„okno na świat”. Trzeba przyznać, że większość Uczel-
ni w Polsce podejmuje w różnym stopniu działania na 
rzecz studentów niepełnosprawnych. Ukierunkowane 
się one w dużej mierze na likwidację barier architek-
tonicznych, udzielaniu informacji na temat praw ON 
a także na inne działania, których celem jest to, aby 
Uczelnia była dla tych osób bardziej przyjazna. 

Do jednych z pionierskich inicjatyw niewątpliwie 
można zaliczyć organizowane od 2004 roku ogólnopol-
skie spotkania osób niepełnosprawnych (OSSN), które 
odbywają się w Krakowie. Uczestnikami zjazdów są stu-
denci z całej Polski, którzy podczas tych kilku dni dzielą 
się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami a przy 
tym mają okazję do miłego spędzenia czasu. Jak się oka-
zuje takie spotkania są niemal idealne do zaznajomienia 
się z ich problemami, z którymi borykają się na swoich 
Uczelniach jak i oczekiwaniami co do podejmowanych 
działań w macierzystych Alma Mater na rzecz popra-
wy warunków studiowania. W przeciągu tych kilku lat  
w gronie krakowskich szkół wyższych, które brały 
udział w organizowaniu tych spotkań znajduje się 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska  
i Uniwersytet Ekonomiczny.

Ostatni taki zjazd miał miejsce w dniach 29.06 – 
01.07.2007 roku i uczestniczyli w nim studenci 18 polskich 
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Uczelni. Jego tematyką było „Wykorzystanie dotacji z bu-
dżetu państwa na kształcenie i rehabilitację leczniczą stu-
dentów niepełnosprawnych”. Spotkanie to, podobnie jak 
poprzednie, obejmowało między innymi część prezenta-
cji przygotowanych przez poszczególne Uczelnie, połą-
czonej z panelem dyskusyjnym oraz część integracyjną. 
Ta druga pozwalała na zwiedzanie historycznych zakąt-
ków Krakowa, ale i też na tradycyjne dobrą zabawę przy 
muzyce. Cennych informacji dostarczyły organizatorom 
przeprowadzone wśród uczestników OSSN ankiety, w 
których pytano między innymi o aktualny stan podejmo-
wanych działań na poszczególnych Uczelniach na rzecz 
osób niepełnosprawnych jak i o działania, jakie należało-
by podjąć, aby spełnić oczekiwania studentów.

Jak się okazuje prawie połowa Uczelni, których stu-
denci byli uczestnikami III i IV OSSN mają Pełnomocni-
ka Rektora ds. ON (Rys. 1).

Na uwagę zasługuje fakt, że spośród Uczelni kra-
kowskich (obecnych na zjeździe) wszystkie mają Pełno-
mocnika.

Bardzo ważną jednostką działającą na rzecz ON na 
Uczelniach jest Biuro ds. ON (Rys. 2). W skali kraju według 
ankietowanych taka jednostka istnieje na ¼ Uczelni.

Z kolei organizacje zrzeszające studentów niepeł-
nosprawnych (Rys. 2) działają na około 1/3 Uczelni. Tym 
samym studenci potwierdzają chęć podejmowania 
działań na rzecz zwiększenia liczby tych jednostek.

Większość Uczelni jest postrzegana jako dostępna  
i przyjazna ON (Rys. 3), co na IV OSSN potwierdziło  
¾ studentów. Zauważalna jest pewna poprawa w sto-
sunku do wyników ankiety przeprowadzonej wśród 
uczestników III OSSN, gdzie swoją aprobatę wykazywa-
ło mniej, bo ponad 60 % studentów. Biorąc pod uwa-
gę tylko Uczelnie krakowskie, to wszystkie są uważane 
jako przyjazne dla ON, co jest niewątpliwie satysfakcjo-
nujące i dobrze rokuje na przyszłość.

Ankietowani do podejmowanych działań, które 
sprzyjają poprawie warunków ich studiowania oraz 
wyrównywaniu szans zaliczają m.in.: 
– obecność tłumaczy języka migowego na zajęciach 

dydaktycznych, zaliczeniach i egzaminach dla osób 
niesłyszących i słabosłyszących,

– udogodnienia architektoniczne dla osób z niepeł-
nosprawnością ruchową, zarówno w budynkach 
dydaktycznych jak i w Domach Studenckich,

– dostęp do materiałów dydaktycznych w formie al-
ternatywnej (m.in. powiększony druk, wersja elek-
troniczna lub w Brajlu),

– pomoc socjalną w postaci stypendiów specjalnych 
dla osób niepełnosprawnych (w przeważającej 
większości przypadków nie są one uzależnione od 
sytuacji materialnej studenta),

– możliwość skorzystania z indywidualnego toku stu-
diów (ITS) oraz dostosowania formy egzaminu lub 
zaliczenia z danego przedmiotu do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 
Jednocześnie prawie wszyscy studenci deklarują 

chęć zmian w swojej Uczelni na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Wśród propozycji w głównej mierze dominu-
je chęć utworzenia Biura ds. ON, Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych, większe udogodnienia architekto-
niczne oraz zwiększenie liczby tłumaczy języka migowe-
go. Ponad to zwracają uwagę na sposób postrzegania 
osób niepełnosprawnych w społeczności akademickiej  
i deklarują chęć zmiany tego wizerunku. 

Według ankietowanych przyznawane dotacje na 
kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów niepeł-

Rys. 1. Czy na Twojej Uczelni jest osoba pełniąca funkcję 
Pełnomocnika Rektora ds. ON? Wyniki ankiety wśród stu-
dentów obecnych na III i IV OSSN.

Rys. 2. Czy na Twojej Uczelni jest jednostka działająca na 
rzecz osób niepełnosprawnych (Biuro ds. ON, Zrzeszenie 
Studentów Niepełnosprawnych)? Wyniki ankiety wśród 
studentów obecnych na III i IV OSSN.

Rys. 3. Czy Twoja Uczelnia jest przyjazna osobom niepeł-
nosprawnym? Wyniki ankiety wśród studentów obecnych 
na III i IV OSSN.
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nosprawnych powinny być wykorzystywane na nastę-
pujące cele: 
– obecność tłumaczy języka migowego na zajęciach  

i zaliczeniach, 
– utworzenie Biur ds. ON, 
– dostępność materiałów dydaktycznych w formie al-

ternatywnej (druk powiększony, wersja elektronicz-
na, w alfabecie Brajla itp.)

– zakup i wypożyczanie sprzętu ułatwiającego robienie 
notatek z zajęć (dyktafony, lupy, monookulary itp.) 

– organizowanie kursów i szkoleń podnoszących 
kwalifikacje zawodowe młodych ludzi, 

– organizowanie wieloaspektowego szkolenia przygo-
towującego do życia zawodowego, związanego z 
wchodzeniem absolwentów Uczelnie na rynek pracy,

– zorganizowanie kursów języka migowego dla 
nauczycieli i pracowników administracyjnych 
uczelni oraz studentów – rówieśników osób 
nie(do)słyszących,

– przystosowywanie budynków i sal wykładowych,  
w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,

– zapewnienie transportu osobom niesprawnym ru-
chowo np. z akademika na zajęcia dydaktyczne,

– stworzenie stanowisk komputerowych dostosowa-

nych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących 
w pracowniach komputerowych i internetowych,

– organizowanie w większym zakresie zajęć rehabi-
litacyjnych na Uczelni a także wyjazdów na obozy 
sportowe i turnusy rehabilitacyjne.
Niewątpliwie widoczna jest poprawa na rzecz dzia-

łań w kierunku poprawy warunków studiowania osób 
niepełnosprawnych. Wśród Uczelni są takie, w których 
obserwuje się szerokie spektrum podejmowanych dzia-
łań jak i te, gdzie inicjatywy są w planach lub początko-
wych fazach realizacji. W wyznaczeniu prawidłowych 
działań przydatne mogą być w dużej mierze uwagi 
samych zainteresowanych (studentów), których ocena 
w chyba najbardziej rzeczywistym zakresie odzwier-
ciedla aktualne potrzeby i zakres zadań do najbliższej 
realizacji. 

Sama organizacja OSSN wydaje się być dobrym 
pomysłem, ponieważ jest kontynuowana i cieszy się 
dużym zainteresowaniem uczestników. Organizatorzy 
mają nadzieje, że kolejne spotkanie będzie co najmniej 
równie owocne jak poprzednie i stanie się inspiracją do 
podejmowanych działań aktywizujących w rezultacie 
osoby niepełnosprawne.

 Redakcja

Kształcenie

Drodzy nie(do)słyszący maturzyści i nie tylko!

Dlaczego właśnie chcę zwrócić się w sposób szcze-
gólny do maturzystów z ubytkiem słuchu? Pragnę 
rozwinąć ten temat, korzystając z własnego doświad-
czenia. Warto zastanowić się, co sprawia, że niewiele  
z osób nie(do)słyszących podejmuje próbę studiowa-
nia. Powody mogą być różne: niewystarczająca wiedza 
po ukończeniu szkoły dla niesłyszących, brak pewności 
i wiary w siebie, że można sobie poradzić na studiach, 
brak wsparcia ze strony ludzi, za małe promowanie 
naszych Uczelni, a także w szkołach średnich dla nie-
słyszących zbyt mało mówi się o studiach. Przyczyną 
może być również niższy poziom nauczania w szkołach 
średnich, lecz tak naprawdę najczęstszym powodem 
jest nieświadomość osób nie(do)słyszących, iż mogą 
normalnie studiować razem ze słyszącymi studentami 
oraz że mogą otrzymać niezbędną pomoc w różnych 
formach jak np.: tłumacz języka migowego, systemy 
wspomagające słyszenie (FM), dyktafony, itd. Do nie-
dawna większość młodych nie(do)słyszących często 
myślała, że w Polsce jest tylko jedna uczelnia dla nie-
słyszących w Siedlcach. Mylili się, bo jest to uczelnia 
integracyjna, w której studiuje najwięcej studentów  

z ubytkiem słuchu w całej Polsce, a nie – tak jak myśleli 
– specjalna uczelnia dla Głuchych.

Chcę opisać, dlaczego warto studiować. Moim zda-
niem studiowanie to naprawdę fajna rzecz i dzięki temu 
możecie zdobyć dużą wiedzę, co ułatwi Wam życie co-
dzienne oraz start do pracy. Może to być dobry trening 
jak sobie poradzić w przyszłości żyjąc wśród osób sły-
szących. Trzeba mieć tylko siły i wiarę w siebie oraz – co 
ważne – być otwartym! Żeby przełamać stereotypy o 
nas, żeby ludzie zaczęli inaczej patrzeć i myśleć o nas. 
Wiem, że samemu jest ciężko, ale po to jest pomoc i rady 
ze strony pracowników Biur ds. Osób Niepełnospraw-
nych oraz od Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych, 
a także od studentów nie(do)słyszących. Sama to prze-
żyłam i uważam, że warto było! Możecie wyobrazić 
sobie, że jeden lub kilku studentów nie(do)słyszących 
studiuje wśród 100 pełnosprawnych studentów na 
jednym roku! Jeśli zaczniecie pokazywać, że chcecie 
spróbować i uwierzycie, że dacie radę i pokażecie, że 
jesteście otwarci, chętni do nawiązania kontaktów i 
nie wstydzicie się tego, kim jesteście – to zaczną ina-
czej myśleć o Was i opowiedzą to swoim znajomych, 
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a oni swoim i tak dalej. To łatwo się rozpowszechnia… 
Wierzcie, że studenci pełnosprawni są też chętni do 
pomocy oraz chcą poznać Was lepiej, tylko że oni nie 
bardzo wiedzą od czego zacząć i boją się Waszej reak-
cji. Dlatego musimy sami zacząć działać. Myślę, że to 
nie kosztuje tak dużo siły i nerwów. A jeśli chcecie stu-
diować, tylko nie wiecie co Was interesuje, to my jeste-
śmy po to by Wam doradzić, jakie kierunki są dla Was 
najlepsze. Uczelnie mają szerokie profile kształcenia  
i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Moja cenna 
rada jest taka, że zawsze warto spróbować, bo jeśli nie 
– to nie nauczycie się i nie dowiecie czegoś nowego…

A teraz zachęcam Was do przemyślania tego, co na-
prawdę chcecie robić po maturze oraz żebyście próbo-
wali podjąć decyzję o studiowaniu… 

Jeżeli chcecie poznać zagadnienia nowoczes-
nej techniki, pragniecie nauczyć się czegoś nowego,  
a może czegoś nowoczesnego? Interesujecie się przed-
miotami ścisłymi? Lubicie matematykę, chemię lub 
informatykę i nie tylko? A może jednak ekonomię? Po-
szukujecie niepowtarzalnej atmosfery po ukończeniu 
szkoły średniej? Jeśli tak – to te krakowskie uczelnie: 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska 
oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie są dla Was!

Dlaczego warto studiować w AGH, PK i UEK? Naj-
większym atutem jest to, że te 3 uczelnie są przyjazne 
osobom niepełnosprawnym i od kilku lat utworzone 
tam Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych wspie-
rają ich wspólnymi działaniami. Jednym z najważniej-
szych wydarzeń podczas V Targów Pracy w dniu 15 li-
stopada 2007 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej było 
seminarium nt. „Wyrównanie szans – edukacja i praca 
osób niepełnosprawnych” oraz podpisanie porozumie-
nia między trzema krakowskimi uczelniami: AGH, PK  

i UEK, które dotyczyło koor-
dynacji działań na rzecz śro-
dowiska studentów niepeł-
nosprawnych. Porozumienie 
stwarza większe możliwości 
integracji, ułatwienia życia, 
edukacji i zatrudnienia stu-
dentom niepełnosprawnym. 
Uczelnie te są otwarte na po-
trzeby osób niepełnospraw-
nych. Starają się zapewnić im 
możliwość uczestniczenia we 
wszystkich aspektach życia 
w środowisku akademickim, 
tak, aby były one traktowane 
na równi z pozostałymi stu-
dentami. 

Drogi maturzysto, ab-
solwencie szkoły średniej 
– jeśli jeszcze nie wybra-

łeś uczelni, w której chciałbyś zdobywać wiedzę 
– sprawdź u naszą ofertę. Jeśli zaś uważasz, że Twoja 
obecna wiedza jest niewystarczająca by przejść po-
myślnie proces rekrutacji, zawsze możesz skorzystać  
z oferty kursów dokształcających w ramach roku zerowe-
go dla kandydatów tzn. kandydatów, którzy chcą lepiej 
przygotować się do studiów technicznych oraz zwiększyć 
efektywność studiowania na pierwszych latach studiów 
oraz studentów pierwszych lat studiów chcący nadro-
bić braki w zakresie przedmiotów ścisłych (matematyki,  
fizyki, chemii). 

Wiemy, że dla Was Nie(do)słyszących ważne jest 
uprawienie sportu. Niektóre uczelnie dysponują halą 
sportową z zespołem boisk (siatkówka, koszykówka, 
badminton) i sal (aerobik, tenis stołowy) a także boiska 
piłkarskie, korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszy-
kówki. UEK ma do zaoferowania basen, a AGH niedłu-
go będzie dysponować nowoczesnym basenem wraz  
z rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.

Na pewno Was zainteresuje zaplecze socjalne. Sty-
pendia Ministra za osiągnięcia w nauce lub sporcie,  
a także świadczenia przyznawane przez Dziekana 
Wydziału tj. stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,  
socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, na 
wyżywienie, mieszkaniowe oraz zapomogi.

Wszystkich chcących uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje lub porady dotyczące nie(do)słyszących, 
zapraszamy do kontaktu z Pełnomocnikami lub Biu-
rami ds. Osób Niepełnosprawnych. Znajdziecie tam 
informacje na temat pomocy socjalnej, możliwości za-
kwaterowania, stypendiów i wiele innych, potrzebnych 
Wam informacji. 

Anna Butkiewicz

Studenci i tłumacze migają „AGH w Krakowie zaprasza na studia”
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Niepełnosprawni studenci

Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych 
stale rośnie, co jednoznacznie przekłada się na ich 
szanse na znalezienie ciekawej, satysfakcjonującej  
i dobrze płatnej pracy. Tendencje wzrostu dotyczą rów-
nież liczby studentów niepełnosprawnych, nie sposób 
jednak nie zauważyć wyraźnej dysproporcji pomię-
dzy tymi dwoma wskaźnikami. Według badania GUS 
BAEL z 2006 roku odsetek niepełnosprawnych osób z 
wyższym wykształceniem wynosił 5,5%  podczas, gdy  
w grupie osób sprawnych było to  15,0%. Przyrost osób 
z wyższym wykształceniem w latach 2001–2006 wy-
nosił 45,6%  w grupie osób dotkniętych różnego typu 
dysfunkcjami oraz 51,7% dla osób sprawnych.

Niepełnosprawność stawia przed ludźmi nią dotknię-
tymi szereg przeszkód natury emocjonalnej, czy tech-
nicznej. Zasada ta dotyczy również procesu kształcenia. 
Oprócz łatwych do zidentyfikowania barier architekto-
nicznych dochodzą również trudności odpowiedniego 
dostosowania materiałów drukowanych oraz elektro-
nicznych, na których najczęściej oparty jest proces edu-
kacyjny, czy organizacyjne dostosowanie uczelni.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań 
Marketingowych i Społecznych VRG Strategia na zle-
cenie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (w ra-
mach projektu współfinansowanego ze środków EFS  
w ramach IW EQUAL) wynika, że pierwszym (i pod-
stawowym) problemem bardzo często jest nieprzy-
stosowanie procesu rekrutacyjnego do specyficznych 
potrzeb osób, których wzrok lub innego rodzaju dys-
funkcja nie pozwala na korzystanie ze standardowych 
narzędzi rekrutacyjnych.

Dostanie się na studia nie oznacza końca zmagań - 
nadal duży problem stanowią kwestie natury technicz-
nej, np. brak oznaczeń sal, niedostosowanie materiałów 
dydaktycznych, czy też formularzy administracyjnych, 

niezbędnych w toku nauki. Częstym zjawiskiem jest 
również brak wiedzy o specyficznych potrzebach osób 
niepełnosprawnych wśród pracowników naukowych 
i administracyjnych uczelni, co często niesłusznie od-
czytywane jest jako brak ich przychylności czy nawet 
jawnie okazywaną niechęć. 

Często praktykowanym rozwiązaniem jest zorga-
nizowanie w strukturach uczelni stanowiska lub jed-
nostki administracyjnej, odpowiedzialnej za sprawy 
niepełnosprawnych studentów. Przynosi ono dwie 
podstawowe korzyści: praktyczną w postaci rozwiązy-
wania bieżących trudności, na jakie napotyka student 
z tytułu różnego typu dysfunkcji i czysto świadomoś-
ciową, w postaci budowania i rozwijania przekonania  
o prawie do udziału w kształceniu na poziomie wyż-
szym dla wszystkich – bez względu na stan zdrowia.  

Chociaż odsetek studentów niepełnosprawnych  
w Polsce stale rośnie, nadal jest bardzo niski w stosun-
ku do danych szacunkowych pozostałych państw Unii 
Europejskiej. Wiele wskazuje na to, że przyczyn takiego 
stanu rzeczy można, oprócz indywidualnych uwarun-
kowań, doszukiwać się też w szeregu trudności, które 
odstraszają potencjalnych kandydatów od podejmo-
wania nauki na poziomie wyższym. 

Zwiększenie dostępności edukacji dla osób niepeł-
nosprawnych powinno stanowić jeden z priorytetów 
wszystkich szkół wyższych. Kluczowym elementem 
umożliwiającym pełnoprawne uczestnictwo osób nie-
pełnosprawnych w życiu społecznym jest nieprzerwana 
edukacja i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
pozwalające na podjęcie satysfakcjonującej pracy. Ko-
nieczne jest więc dołożenie wszelkich starań, by osoby 
niepełnosprawne miały możliwość  wykorzystania oraz 
stałego rozwoju posiadanego potencjału osobistego,  
a tym samym uniezależnienia się od systemu socjalne-
go i opieki państwa. 

Anna Żebrak

Dostępnie o informacji

Proces edukacji opiera się na tekstowych, graficz-
nych, czy audiowizualnych materiałach dydaktycznych, 
których znaczna, a w wielu przypadkach zdecydowana 
część jest całkowicie nieprzydatna dla studentów nie-
pełnosprawnych. Szczególnie na zakłócenie dostępu 
do informacji narażeni są studenci niewidomi i słabo-
widzący oraz niesłyszący i słabosłyszący. Zjawisko to 
jest co najmniej niepokojące, w świetle zasady, zgodnie 
z którą informacja stanowi podstawę kształcenia.

Informacja, niezbędna każdemu studentowi to nie 
tylko treść zajęć, to również serwis internetowy uczel-

ni, opisy budynków i pomieszczeń, filmy edukacyjne, 
wskazania mierników laboratoryjnych, czy jakże często 
używane ogłoszenia tablicowe.

Przy okazji przekazywania ich wielokrotnie za-
pomina się, że różne dysfunkcje uniemożliwiają per-
cepcję pewnych komunikatów. Informacja wizualna 
każdorazowo będzie zupełnie nieprzydatna dla osób 
niewidomych, a w warunkach złego oświetlenia, z du-
żej odległości, zbyt małej czcionki, czy niewłaściwego 
kontrastu zadruku, również dla osób słabowidzących.

Informacja dźwiękowa, czyli również mówiona treść 
wykładu, filmy, muzyka, czy wyłącznie dźwiękowa syg-
nalizacja wyników badań jest zupełnie niedostępna 
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dla osób głuchych, a w warunkach hałasu przy braku 
możliwości powtórzenia również dla osób słabosły-
szących. Z kolei stosowane jako zamienniki informacja 
dotykowa i węchowa mogą być utrudnione ze wzglę-
du na zbyt dużą odległość, brak dostępu do nich lub, 
co zdarza się najczęściej, na zagrożenie dla osób, które 
chciałyby z niej skorzystać.

Często dostosowanie informacji do specyficznych 
potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest bardzo kosz-
towne, ani też pracochłonne. Znaczną część pracy 
można wykonać w warunkach biurowych. Potrzebna 
dla tego jest jednak wiedza na temat rodzaju wspar-
cia, jakie konieczne jest w konkretnym przykładzie. Dla 
osoby z obniżonym poziomem ostrości widzenia na 
pewno dużym ułatwieniem będzie mocno powiększo-
na czcionka oraz wyostrzony kontrast druku, podczas 
gdy osoba z tunelowym widzeniem z materiałów tego 
typu nie będzie mogła skorzystać. Najlepszym rozwią-
zaniem jest uzyskanie tego rodzaju wiedzy od samego 
studenta.

Osoba posługująca się aparatem słuchowym z po-
wodzeniem może uczestniczyć w wykładzie pod wa-
runkiem zastosowania urządzeń wspomagających: 
pętli induktofonicznej lub lekkich i łatwych w obsłudze 
nadajników FM. Bez urządzeń tych aparat słuchowy 
może nie poradzić sobie z różnorodnością i wielością 
zakłóceń występujących w zatłoczonej sali, pełnej róż-
nego typu urządzeń elektrycznych. Należy pamiętać 

ponadto o tym, aby twarz wykładowcy była dobrze 
oświetlona, co ułatwi osobom niesłyszącym odczyty-
wanie mowy z ust i obserwację mimiki twarzy. Wypo-
wiedzi kierowane bezpośrednio do osoby niesłyszącej 
podczas zajęć lub indywidualnych konsultacji powinny 
być krótkie i zwięzłe. 

Światło odgrywa również ważną rolę w przypadku in-
formowania osób słabowidzących – umieszczenie ogło-
szenia na wysokości oczu, w dobrze oświetlonym miejscu 
znacznie ułatwi im zapoznanie się z jego treścią.

Nagrywanie zajęć jest często jedynym sposobem 
sporządzania notatek przez osoby niewidome. Zasad-
niczo prawo autorskie zezwala na nagrywanie zajęć, 
ale student powinien wykorzystywać je tylko do oso-
bistego użytku. Podobnie rzecz się ma z zapisem treści 
zajęć dla osób niesłyszących – często przygotowanie 
konspektu przez prowadzącego to jedyna forma gwa-
rantująca  skuteczne przekazanie treści.

W formułowaniu informacji należy pamiętać, że 
student niepełnosprawny otrzymuje taki sam dy-
plom, jak w pełni sprawni. Wniosek nasuwa się samo-
istnie: powinni zatem otrzymać takie same informa-
cje jak studenci sprawni, by móc odpowiednio z nich 
korzystać, przetwarzać je i wykorzystywać zarówno 
podczas studiów, jak i w trakcie przyszłej pracy zawo-
dowej.

Anna Żebrak

Między niechęcią, podejrzliwością i niezrozumieniem a racjonalną 
życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności  
Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych1

Minęło już 5 lat od momentu, kiedy Prorektor ds. Stu-
denckich i Kształcenia, prof. dr hab. Andrzej Szromik za-
proponował mi funkcję Pełnomocnika ds. Osób Niepeł-
nosprawnych. Wtedy, pięć lat temu nie zastanawiając się 
wcale przyjęłam tę funkcję, choć nie wiedziałam wiele 
na temat problemów osób niepełnosprawnych, ani na 
temat tego, czym powinnam się zajmować. Wtedy, takie 
działania były czymś nowym, nasza uczelnia była trzecią 
w Krakowie (po UJ i AGH), w której powołano osobę do 
pełnienia takiej funkcji, choć zastosowany przez nasze 
władze model odbiegał od rozwiązań zastosowanych  
w tamtych uczelniach. Tam zatrudniono na to stano-
wisko osoby, zajmujące się wyłącznie sprawami osób 
niepełnosprawnych (na pełnym etacie), co z czasem do-
prowadziło na tych uczelniach do powstania biur Pełno-
mocników ds. Osób Niepełnosprawnych. W naszym roz-

wiązaniu pełnomocnikiem został pracownik naukowy.
Uzbrojona jedynie w cel, jakim miało być umożli-

wienie studentom niepełnosprawnym studiowanie 
na naszej uczelni, swoje działania rozpoczęłam od: po 
pierwsze, ustalenia, co wiemy o niepełnoprawnych 
studentach u nas studiujących i po drugie, postawie-
nia zasadniczych pytań osobom mającym wpływ na to, 
co się dzieje na naszej uczelni. Jeśli chodzi o ustalenie 
liczby studentów, to okazało się, że nie mamy wiele 
informacji na ten temat, ale zarówno w Dziale Sprawa 
Bytowych Studentów, jak i Dziale Nauczania spotka-
łam się z życzliwą uwagą i chęcią wsparcia (pomimo 
niemożliwości udzielenia mi pełnej informacji, wtedy 
bowiem, nikt takich informacji w sposób systematycz-
ny nie zbierał). Owa życzliwa uwaga i chęć wsparcia,  
z czasem przekształciła się w bardzo ścisłą i efektywną 
współpracą, kontynuowaną do dziś.

Inaczej miała się rzecz z niektórymi wpływowy-
mi osobami. Tutaj nie wszyscy byli jednako przychyl-
ni idei wspierania osób niepełnosprawnych. Do dziś 

1 Tekst jest zapisem prezentacji przedstawionej przez peł-
nomocnika podczas uroczystej inauguracji Dnia Integra-
cji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 23 
kwietnia 2008 r.
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pamiętam wypowiedź jednej z nich (na szczęście dla 
studentów niepełnosprawnych niepracującej już na 
naszej uczelni): „Dla jednej osoby na wózku nie będzie-
my budować podjazdu”. Wtedy zrozumiałam, że moje 
myślenie o osobach niepełnosprawnych oraz o tym, co 
można by zrobić, aby poprawić ich sytuację, znacznie 
się różni od tego, co myślą o tym inne osoby. Wtedy też 
zrozumiałam, że obok bezpośredniego wsparcia, jakie 
powinnam udzielać studentom niepełnosprawnym, 
powinnam także podjąć się znacznie trudniejszego za-
dania, jakim było – w przypadku części pracowników 
naszej uczelni – zmienienie ich mentalności.

Jeśli ową niefortunną wypowiedź pracownika zde-
rzyć z fragmentem listu, który niedawno otrzymałam 
od swojego magistranta, aktualnie przebywającego 
na stypendium w Japonii: „Na tutejszej uczelni wszyst-
kie główne korytarze mają specjalne wypukłe płytki 
na środku, co pomaga niewidomym w komunikacji, 
podobnie wypukłą fakturą oznaczone są przestrze-
nie przed schodami i drzwiami”, to pomiędzy tymi 
sformułowaniami, jeśli potraktować je symbolicznie 
otwiera się przestrzeń możliwych działań i możliwych 
postaw w zakresie wsparcia studentów niepełno-
sprawnych. Obie wypowiedzi w ich wymiarze symbo-
licznym chciałabym wykorzystać jako klamrę spinającą 
pięć lat mojej działalności. Pierwsza z nich wskazuje 
na punkt wyjścia, druga zaś wyznacza to wszystko, 
czego nie udało się zrealizować, a co powinno okre-
ślać kierunek dla dalszych działań pełnomocnika  
i wyznaczać cel, który być może uda się zrealizować  
w następnym pięcioleciu. 

Aby powiedzieć coś o tym, co „po środku”, czyli  
o miejscu, w którym jest nasza uczelnia w kwestii do-
stępności oraz eliminowania barier w edukacji niepeł-
nosprawnych, koniecznym wydaje się przybliżenie 
pojęcia osoby niepełnosprawnej. Najczęściej twierdzi 
się, iż jest to osoba „w pełni swych praw, znajdująca się  
w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowisko-
wych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu 
występujących u niej uszkodzeń nie może przezwyciężać 
sama, jak inni ludzie. Bariery te zbyt często są zwiększa-
ne przez deprecjonujące postawy ze strony społeczeń-
stwa”. Za deklaracją madrycką należy jednak zauważyć, 
że „zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym rów-
nych praw wymaga z jednej strony przeciwdziałania ich 
dyskryminacji, a z drugiej stworzenia mechanizmów wy-
równywania szans i warunków korzystania z przysługu-
jącego im prawa. Dlatego osobom niepełnosprawnym 
powinny przysługiwać pewne szczególne prawa, aby  
w takim samym stopniu mogły korzystać z praw przy-
sługujących wszystkim ludziom. Jednocześnie formy 
pomocy przewidziane w celu wyrównywania szans 
osób niepełnosprawnych nie mogą być traktowane jako 
dyskryminacja pełnosprawnych obywateli”.

Kiedy w związku z pięcioleciem swojej działalno-
ści, starałam się sama dla siebie posumować ten okres 

okazało się, że nie potrafię tego uczynić bez zadania co 
najmniej trzech zasadniczych pytań:

Co oznaczało (i nadal oznacza) powoływanie na 
polskich uczelniach pełnomocników?

Jakie problemy mają rozwiązywać pełnomocnicy?
Czego oczekują studenci niepełnosprawni?
W przypadku pierwszego pytania odpowiedź oka-

zała się stosunkowo prosta. Powoływanie pełnomocni-
ków było i nadal jest wynikiem uświadomienia sobie 
przez zarządzających szkolnictwem polskim, a także 
władz konkretnych uczelni, że istnieje problem stu-
dentów niepełnosprawnych i że bez wsparcia ze strony 
uczelni ich szanse na studiowanie pozostaną znacznie 
ograniczone. 

Co do pytania drugiego odpowiedź okazała się 
znacznie trudniejsza. Poza ogólnikowym stwierdze-
niem, że pełnomocnicy powinni wyrównywać szanse 
niepełnosprawnych studentów nie bardzo wiadomo, 
czym powinni się w praktyce zajmować. W środowisku 
pełnomocników jest pewien podział na tych, którzy 
uważają, że zadaniem pełnomocnika jest stworzenie 
systemowych rozwiązań, poprzez wprowadzenie od-
powiednich procedur eliminujących dyskryminację 
niepełnosprawnych studentów oraz, na tych, którzy 
uważają, że systemowe rozwiązania oczywiście są 
ważne i należy je wprowadzać, ale na dzień dzisiejszy 
trzeba podjąć także inne zadania. Zanim systemowe 
rozwiązania zostaną wprowadzone w sposób formal-
ny na wszystkich uczelniach i zmieni się świadomość 
naszego społeczeństwa wobec osób niepełnospraw-
nych, należy podjąć działania na rzecz integrowania ich 
ze środowiskiem akademickim, poprzez włączenie ich  
w sprawy uczelni oraz umożliwienie im poprzez własne 
organizacje mówienie pełnym głosem o swoich prob-
lemach, jak i podejmowanie własnych działań na rzecz 
rozwiązań adekwatnych do ich potrzeb. 

Co do trzeciego pytania to nie należy ono także 
do łatwych, ponieważ najlepiej odpowiedzieliby na 
nie sami studenci. Jednakże odwołując się do mojego 
pięcioletniego doświadczenia zaryzykowałabym na-
stępującą odpowiedź: studenci niepełnoprawni ocze-
kują, po pierwsze, wyeliminowania wszystkich barier 
(architektonicznych, organizacyjno-administracyjnych 
oraz co może dla nich najważniejsze mentalnych), po 
drugie, doposażenia uczelni w odpowiedni sprzęt, uła-
twiający im studiowanie, po trzecie, zwykłej ludzkiej 
życzliwości. 

Oczywiście łatwiej udzielić teoretycznej odpowie-
dzi na ostatnie pytanie niż w pełni zrealizować tę od-
powiedź w praktyce, ponieważ eliminowanie niektó-
rych barier wymaga dużych nakładów finansowych, 
czasami istotnych zmian organizacyjnych, a czasami 
– jak w przypadku barier mentalnych – dłuższego 
okresu czasu. Warto zatem, zastanowić się nad tym, 
co można zrobić, kiedy nasze możliwości, jako uczel-
ni, są jednak ograniczone, kiedy nie da się wprowa-
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dzić wszystkich tych zmian od razu, ani nawet w nie-
co dłuższym okresie czasu. Jedyną odpowiedzią, jaka 
przyszła mi do głowy po pięciu latach podejmowania 
różnorakich działań (przykładowo takich jak: zmiany 
w regulaminie studiów, przygotowanie kilku procedur 
usprawniających rozwiązywanie problemów studen-
tów niepełnosprawnych, przygotowanie dwóch pokoi 
w akademiku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
zakup odpowiedniego sprzętu do biblioteki dla osób 
słabo-widzących, czy zainicjowanie powstania Zrze-
szenia Studentów Niepełnosprawnych) jest następują-
ca: należy przed wszystkim uważnie słuchać studenta 
niepełnosprawnego i znaleźć takie rozwiązanie jego 
problemu, które nie spowoduje obniżenia poziomu 
kształcenia, ale stworzy mu szansę na osiągnięcie wy-
maganego poziomu wiedzy. 

Warto jednakże przez chwilę zastanowić się nad 
tym, dlaczego słuchanie studenta niepełnosprawnego 
jest tak trudne. Głównie w słuchaniu go i podążaniu śla-
dem jego propozycji przeszkadza nam, pracownikom 
uczelni: lęk przed tym, że zostaniemy oszukani, albo 
niepokój, że taki student zaczyna nami manipulować, 
„biorąc nas na litość”, albo wątpliwość, że jeśli uwzględ-
nimy jego postulaty czy prośby zaczniemy tym samym 
dyskryminować sprawnych studentów.

Zamiast szukania antidotum na nasze lęki, niepoko-
je i wątpliwości chciałbym przez chwilę zastanowić się 
nad tym, (co być może zabrzmi górnolotnie) gdzie je-
steśmy jako ludzkość w kwestii stosunku do niepełno-
sprawnych? Niewątpliwie ludzkość ma już za sobą etap, 
w którym niepełnosprawnego traktowano jako istotą 
gorszą oraz i ten etap, w którym można go było pozo-
stawić sobie samemu. Obecnie, oczywiście głównie w 
krajach rozwiniętych, stosunek do osób niepełnospraw-
nych jest wyznacznikiem realizacji zasady demokracji. 
W tym kontekście większa dbałość o osoby niepełno-
sprawne, w tym także studentów niepełnosprawnych, 
jest dowodem pełniejszej realizacji idei demokracji. Im 
zatem lepiej zadbamy o możliwość studiowania na na-

szej uczelni studentom niepełnosprawnym, tym nasza 
uczelnia będzie bliżej standardów europejskich. Nie 
beż powodu od kilku lat na pozycję uczelni w różnych 
rankingach mają wpływ także działania podejmowane 
przez nią na rzecz niepełnosprawnych studentów. 

Gdyby w związku z pięcioleciem działalności peł-
nomocnika pokusić się także o odpowiedź na pytanie: 
gdzie jesteśmy jako uczelnia?, to korzystając z tego, o 
czym mówiłam wcześniej można by powiedzieć, że 
jesteśmy: między niechęcią do budowania podjazdu 
dla jednego studenta a wypukłymi płytkami; albo że 
jesteśmy: między podejrzliwością i niezrozumieniem 
a umiarkowaną życzliwością; albo że jesteśmy: między 
UJ i AGH a resztą krakowskich uczelni.

Gdyby jednak na to pytanie odpowiedzieć poda-
niem konkretnych osiągnięć, takich, które można by 
uznać za nasz sukces, to wymieniłabym: po pierwsze, 
powstanie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych 
UEK, po drugie, podpisanie porozumienia o współ-
pracy na płaszczyźnie wpierania studentów niepeł-
nosprawnych pomiędzy trzema uczelniami (AGH, PK 
UEK), po trzecie, zwiększenie świadomości istniejącego 
problemu wśród pracowników naszej uczelni. 

Na zakończenie kilka słów o planach. Jeśli mamy  
w przyszłości dojść do płytek, umożliwiających orien-
tację na uczelni osobom niewidomym, a potraktowa-
nych przez mnie jako symbol pełnego wsparcia dla stu-
dentów niepełnosprawnych oraz ich pełnej integracji  
w środowisku akademickim, to z całą pewnością nale-
ży na naszej uczelni: powołać biuro pełnomocnika oraz 
zatrudnić w nim profesjonalnych pracowników, nadal 
eliminować różnorakie bariery, być może pomyśleć  
o stworzeniu pracowni rehabilitacyjnej oraz pracowni 
dla studentów z dysfunkcją wzroku. Dokonując tych 
zmian, realizując kolejne zadania nie należy jednak za-
pominać, że dialogu oraz rozumnej życzliwości ludzkiej 
nic jednak nie zastąpi. 
   Janina Filek

Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych

Pomoc

O komunikacji

 Czy jestem jeszcze dzieckiem, czy już osobą dorosłą? 
A gdyby przyjąć, że i jednym, i drugim jednocześnie… 
Takie ciekawe spojrzenie proponuje nam Eric Berne  
i szkoła analizy transakcyjnej, przekonując, iż w każ-
dym z nas kryje się zarówno Dziecko, jak i Dorosły 
oraz Rodzic. Umiejętność rozpoznawania w sobie 
owych trzech figur okazuje się bardzo ważna, gdyż 
może nam pomóc w trudnym zadaniu porozumiewa-
nia się z innymi. 

Niewątpliwie, początkiem wszelkiej aktywności czło-
wieka, w tym również komunikowania się z innymi, jest 
jego osobowość, jego psychiczny świat. Tę wielowy-
miarową i skomplikowaną wewnętrzną rzeczywistość 
jednostki analiza transakcyjna stara się opisać prosto za 
pomocą schematu trzech wymiarów: Dziecko, Dorosły  
i Rodzic. Nie chodzi tu oczywiście o faktycznie pełnio-
ne przez jednostkę role społeczne, o to czy jest jeszcze 
dzieckiem, czy już osobą dorosłą. Każdy z nas bowiem, 
ma w sobie i Dziecko i Dorosłego i Rodzica. Te wyodręb-
nione stany osobowości stanowią psychologiczną cha-
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się między sobą. Komunikaty, jakie wzajemnie sobie 
przekazujemy, są zawsze aktywizowane przez jeden  
z trzech opisanych powyżej aspektów osobowości. 
Mówimy do innych z pozycji naszego wewnętrznego 
Dziecka, Rodzica, bądź Dorosłego. Jeśli u obu partne-
rów dialogu aktywizowany jest ten sam, bądź komple-
mentarny stan osobowości, to taka rozmowa (określana 
tu jako transakcja) – przybierając ów komplementarny 
charakter – stanie się źródłem wzajemnej satysfakcji i 
najprawdopodobniej zagwarantuje porozumienie. Za-
tem gdy Dorosły inicjuje rozmowę: „Gdzie zaparkowałeś 
swój samochód?”, i otrzymuje odpowiedź od Dorosłego: 
„Na następnej przecznicy”, taką transakcję można śmiało 
uznać za komunikacyjny sukces. Podobnie jest także, gdy 
inicjatywa Dziecka: „Mam ochotę na lody”, spotyka się z 
reakcją Dziecka: „Uwielbiam czekoladowe”, bądź pytanie  
z poziomu Dziecka: „Czy mógłbym zjeść ten deser?”, z od-
powiedzią z poziomu Rodzica: „Tak, to właściwa pora na 
zjedzenie deseru”. Natomiast w sytuacjach, kiedy komu-
nikujące się osoby aktywizują odmienne, czy sprzeczne 
z oczekiwaniem nadawcy stany osobowości (tzw. trans-
akcje skrzyżowane) dochodzi do konfliktów i nierzadko 
do przerywania procesu komunikacji. Tak dzieje się na 
przykład, gdy komunikat od Dorosłego: „Czy nie widzia-
łeś mojego pióra?”, sprowadza na siebie uwagę z pozio-
mu Rodzica: „Dlaczego nie pilnujesz swoich rzeczy?”, 
(zamiast reakcji Dorosłego: „Nie, nie widziałem”). Czy 
też odwrotnie, gdy na prośbę kierowaną ze stanu Ro-
dzica: „Samochód jest strasznie brudny, powinieneś go 
umyć”, pada odpowiedź od Dorosłego: „Nie życzę sobie 
takich uwag”. Takie skrzyżowane wymiany zdań okazują 
się zamieniać komunikację w specyficzną grę, rozmowę  
„z pułapką”, w której poza treścią wyrażaną czai się jakiś 
impuls ukryty, nieśmiała próba manipulowania drugą 
osobą. Kto wie, może czasem tak się zdarza, iż miast roz-
mawiać, staramy się coś ugrać? 

Maria Augustyniak – Psycholog

rakterystykę człowieka – możliwie spójny system uczuć 
powiązany z odpowiadającym mu wzorem zachowania. 
Oznacza to, że w dowolnym momencie, w określonej sy-
tuacji społecznej, każdy z nas wyraża jeden z aspektów 
swojej osobowości, możemy zatem odczuwać i postę-
pować tak, jak nam podpowiada wewnętrzny Dorosły, 
Dziecko, czy Rodzic. Oznacza to również, że w każdej 
chwili potrafimy zamienić jeden stan na inny. Dziecko 
obejmuje to wszystko, co w wewnętrznym świecie czło-
wieka jawi się jako emocjonalne, intuicyjne, jego spon-
taniczną energię i radość tworzenia. 

Przyjmuje się, iż pod wieloma względami to właś-
nie Dziecko stanowi najbardziej wartościową część 
osobowości, gdyż może wnosić w aktywność jednost-
ki dokładnie to, co rzeczywiste dziecko wnosi w życie 
rodziny: zaskakującą nowość, ciekawość, świeżość do-
świadczania, nieskrępowaną ekspresję, wdzięk. Rodzic, 
dla odmiany, odnosi się do tego, co w naszym psychicz-
nym świecie wiąże się z rutyną i dyscypliną, z normami 
w postaci nakazów i zakazów, płynącymi z przejętego 
od faktycznych rodziców kodeksu („tak się robi”, a „tak 
nie wypada”). Taka wewnętrzna funkcja Rodzicielska 
nieustannie ocenia spontaniczne pomysły Dziecięce  
w imię społecznego porządku. Dorosły natomiast opi-
suje to w naszym wnętrzu, co zawiera treści racjonalne, 
samodzielne sądy, rozumne przekonania. Dorosły po-
znaje, kalkuluje, przetwarza dane, podejmuje decyzje, 
uczy się na swoich błędach. Okazuje się niezbędny dla 
przetrwania osobowości, gdyż musi negocjować, wy-
pracowywać kompromisy pomiędzy Dzieckiem i Rodzi-
cem, a jednocześnie dźwiga na sobie odpowiedzialność 
radzenia sobie z problemami świata zewnętrznego. 

Każdy zatem z tych trzech stanów osobowości wy-
daje się niezwykle doniosły i na swój sposób warunku-
je naszą twórczą aktywność. 

Świadomość naszej trójdzielnej psychicznej kon-
strukcji okazuje się decydować o powodzeniu bądź klę-
sce podejmowanych przez nas prób porozumiewania 

Pomoc psychologiczna

Osoby niepełnosprawne borykają się na co dzień 
z problemami i barierami, które stawia przed nimi ich 
stan zdrowia. Większość tych barier studenci niepeł-
nosprawni pokonują obecnie z łatwością. Dostęp do 
nowoczesnych technologii, specjalistycznego sprzętu, 
polityka Uczelni pozwala na wyrównanie szans w do-
stępie do edukacji. 

Jednakże równie ważnym aspektem są ciągle ist-
niejące bariery mentalne i społeczne, np. brak zrozu-
mienia ze strony środowiska akademickiego. Często 
w takiej sytuacji osoba niepełnosprawna czuje się za-
gubiona i nie może znaleźć odpowiedniego wsparcia. 

Przyjaciel – nawet najlepszy – nie zawsze jest w stanie 
odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania i udzielić 
konkretnych porad życiowych.

Środowisko studentów niepełnosprawnych i peł-
nomocnicy ds. ON krakowskich uczelni zauważyli ten 
problem. Wychodząc naprzeciw potrzebom studen-
tów niepełnosprawnych, podjęto odpowiednie dzia-
łania – niedawno pojawiły się nowe formy wsparcia 
świadczone i w tym zakresie. 

Jedną z koncepcji jest działający od kilku miesięcy 
„Program pomocy psychologicznej dla studentów nie-
pełnosprawnych AGH”. Program ten jest skierowany 
do wszystkich, którzy mają trudności z rozwiązaniem 
swoich osobistych problemów i szukających wsparcia 
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psychologicznego. Pomoc ta może być udzielana w 
różnych formach w zależności od potrzeb studentów. 
Zarówno jako psychoterapia indywidualna – godzina 
sam na sam z psychoterapeutą, a także różnego rodza-
ju warsztaty i treningi grupowe. Władze Uczelni zde-
cydowały, aby powierzyć to zadanie renomowanemu i 
specjalistycznemu ośrodkowi. Fachowe, psychologicz-
ne wsparcie pozwala na rozwiązanie takich problemów 
jak trudności w nawiązywaniu i budowaniu relacji mię-
dzyludzkich, problemy związane z trudnościami adap-
tacyjnymi, samooceną i poczuciem własnej wartości. 
Pomaga w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytu-
acjach konfliktowych i kryzysowych, a także przeżywa-
nia i wyrażania emocji. Krótko mówiąc „psychoterapia 
jest formą pomocy w cierpieniu, ale też możliwością 
rozwoju”, jak wypowiada się psychoterapeuta pracują-
cy ze studentami AGH. Odpowiedni, w danej sytuacji, 
sposób udzielanej pomocy można omówić w Biurze 
ds. ON AGH.

Z kolei na UJ od dłuższego czasu istnieje  serwis 
dla studentów z problemami psychicznymi w postaci 
różnego rodzaju zaburzeń jak np. depresja czy nerwi-
ce. Osoby korzystające z niego mogą liczyć na pomoc 
i konsultacje psychologiczne, rozłożenie zaliczeń i eg-
zaminów w czasie, dostosowanie formy zajęć i egzami-
nów do indywidualnych potrzeb, a także pośrednictwo 
w kontaktach z uczelnią, gdy jest konieczna.

Również na UEK można uzyskać pomoc psycholo-
ga, który współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora ds. 
ON. Psycholog pełni regularne dyżury dwa razy w ty-
godniu: we wtorki w godz. od 13.30 do 15.30 oraz piątki 
od 10.00 od 12.00. W czasie dyżurów udzielane są kon-
sultacje i wszelkie potrzebne porady.

Każdy niejednokrotnie wystawiony był na ciężkie 
doświadczenia i napotkał trudne sytuacje życiowe. Te-
raz przystępna pomoc w rozwiązaniu tych trudności 
zaczyna być dostępna w zasięgu ręki.

Paweł Weselak

Kalendarium

 …czyli co się wydarzyło…
21 lutego – Spotkanie z maturzystami w szkole dla Niewidomych na ul. Tynieckiej 7
3 kwietnia – Spotkanie z maturzystami w szkole dla Głuchych na ul. Grochowej 19
18 kwietnia – Impreza Wiosenna w klubie studenckim „Gwarek”
23 kwietnia – „Dzień Integracji” na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
24 kwietnia – „Dzień Integracji” powiązany z konkursem fotograficzno-graficznym „Sprawna Rzeczywistość” 
na Kampusie Politechniki Krakowskiej
25 kwietnia – wyjście do Teatru im. Juliusza Słowackiego na spektakl pt. „Całe życie głupi”
10 maja – IV ogólnopolskie zawody pływackie studentów niepełnosprawnych szkół wyższych
16–18 maja – Wycieczka turystyczna do Szczawnicy i okolic
6 czerwca – Integracyjny Piknik Studencki przy lotnisku w Pobiedniku Wielkim 
8 czerwca – wyjście do Teatru Zależnego Politechniki Krakowskiej na spektakl pt. „Podróż do jądra ciemności”

…i co się jeszcze wydarzy w tym roku:
27–29 czerwca – odbędzie się V Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie.  
W tym roku tematem przewodnim spotkania jest: „Wykorzystanie dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów niepełnosprawnych”. Podczas takich spotkań studenci  
z całej Polski oprócz wymiany doświadczeń, zastanawiają się także nad sposobami rozwiązań najistotniejszych  
z ich perspektywy, związanych z nauką, problemów.

27 lipca – 3 sierpnia – odbędzie się obóz sportowy dla naszych sportowców – głównie koszykarzy i szermierzy 
na wózkach w Wiśle. Celem obozu jest przeprowadzenie intensywnych treningów, oraz podniesienie umiejętności  
i sprawności naszych zawodników.

10–24 sierpnia – odbędzie się już „VI Integracyjny obóz na Mazurach” w okolicach Olsztynka na pograniczu 
Warmii i Mazur, w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym ZHP “Perkoz” nad malowniczo położonym jeziorem 
Pluszne. W planach obozu znajduje się prelekcja na temat praw osób niepełnosprawnych, a także wiele intere-
sujących warsztatów oraz liczne zajęcia sportowo-rehabilitacyjne. Do niektórych atrakcji należą: całodniowa wy-
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cieczka autokarowa, przejażdżki żaglówkami i jachtami, różnorodne imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe 
(konkursy, zabawy, ogniska, dyskoteki, i in.) Dostępne będą również ping-pong, badminton i inne.

22–26 września – obóz integracyjno-adaptacyjny w Zakopanym, zorganizowany w szczególności z myślą  
o nowo przyjętych studentach. Taki obóz to świetna okazja do dobrej zabawy, poznania nowych osób i uzyskania 
cennych informacji o studiowaniu. W planach m.in. wycieczki, warsztaty oraz gry i zabawy.

Październik – coroczną tradycją stało się Ognisko Integracyjne pod patronatem Prorektora ds. Kształcenia AGH, 
które odbywa się w Miękini koło Krzeszowic. Udział w nim biorą nie tylko studenci i przedstawiciele Władz AGH, 
ale z różnych uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej. Główną atrakcją 
jest oczywiście pieczenie kiełbasek i śpiew przy blasku płonącego ognia. W tym roku będzie to już VIII Ognisko 
Integracyjne dla studentów I roku i nie tylko…

Listopad – planowana jest jednodniowa wycieczka do Kopalni Soli „Wieliczka”. W programie m.in.: spotkanie 
z Duchem Podziemi – Skarbnikiem, zwiedzanie wspaniałych kaplic, urokliwych podziemnych jezior, oryginalnych 
urządzeń i sprzętu.

Listopad – w Auli AGH odbędzie się seminarium pt. „Dzień Studenta Niesłyszącego”. Głównym zamierzeniem 
jest przedstawienie pracownikom uczelni i innym studentom sytuacji studentów niesłyszących, w jaki sposób 
radzą sobie na wykładach i ćwiczeniach, na jakie trudności napotykają w okresie nauki i jak można im pomóc. 

28 listopada – jak co roku w studenckim klubie „Gwarek” odbędą się Andrzejki – impreza integracyjna, do któ-
rej zapraszamy zarówno osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne. Impreza rozpoczyna się poprzez wspólne 
zatańczenie „poloneza”.

Grudzień – kolejną naszą fajną tradycją stało się wspólne Spotkanie Wigilijne na stołówce studenckiej przy 
ulicy Reymonta 13a. Impreza taka oprócz charakteru spotkania przedświątecznego, opłatkowego ma również 
charakter integracyjny. Przy wigilijnym stole zasiadają razem studenci i przedstawiciele władz uczelnianych,  
a także władz miejskich.

Więcej informacji na temat imprez dostępne na stronach zrzeszeń i samorządów poszczególnych uczelni.

 Mamy się czym pochwalić

Porozumienie UEK, AGH i PK na rzecz wspólnych działań  
dla studentów niepełnosprawnych 

Podpisanie porozumienia o współpracy jednostek ds. 
osób niepełnosprawnych, Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Krakow-
skiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas V Targów Pracy, 15 listopada 2007 r. w 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Al. Mickie-
wicza 30, budynek C-1, parter, sala amfiteatralna nr 29) 
odbyło się seminarium Wyrównywanie szans – edu-
kacja i praca osób niepełnosprawnych organizowane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jednym z 
punktów programu było uroczyste podpisanie Po-
rozumienia między trzema krakowskimi uczelniami: 
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Krakowie, dotyczącego koordyna-

cji działań na rzecz środowiska studentów niepełno-
sprawnych. 

Porozumienie zostało podpisane przez Rekto-
rów wyżej wymienionych Uczelni o godz. 13.30  
w AGH.

Porozumienie, pierwsze tego typu w Polsce stworzy 
większe niż do tej pory możliwości integracji, ułatwie-
nia życia, edukacji i zatrudnienia studentom niepełno-
sprawnym.

Od prawie czterech lat pełnomocnicy trzech kra-
kowskich uczelni AGH, PK i UEK ściśle ze sobą współ-
pracują. Współpraca ta wydaje się być precedensem  
w skali krajowej, ponieważ wybiega daleko poza trady-
cyjną wymianę doświadczeń jednostek zajmujących się 
tą samą działalnością lub kurtuazyjne zapraszanie się na 
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organizowane przez sie-
bie imprezy. W ostatnim 
czasie przybrała postać 
wspólnie organizowa-
nych przedsięwzięć oraz 
wspólnego występowa-
nia o środki finansowe do 
odpowiednich instytucji. 
Korzystają na niej prze-
de wszystkim niepełno-
sprawni studenci uczelni 
trzech współpracujących 
ze sobą pełnomocników, 
ale także Ci z np.  AP, UJ, 
AR czy KSW.

Ogromnym sukcesem 
tej współpracy są wspól-
ne działania Zrzeszeń Stu-
dentów Niepełnospraw-
nych AGH, PK i UEK.

Podpisanie poro-
zumienia o współpra-
cy pomiędzy trzema uczelniami przez ich Rektorów 
podniosło rangę współdziałania, a także pozwala na 
rozwiązanie wielu problemów natury formalnej oraz 
finansowej, z jakimi borykali się do tej pory pełnomoc-
nicy, ale przede wszystkim wpływa stymulująco na 
kształtowanie się standardów dotyczących studiowa-
nia studentów niepełnosprawnych w naszym kraju. 

Główne obszary współpracy: 
1. Prezentowanie wspólnego stanowiska w kwestii ko-

niecznych w Polsce zmian, ułatwiających studiowa-
nie osobom niepełnosprawnych

2. Wymiana doświadczeń między uczelniami, dotyczą-
cych opieki nad studentami niepełnosprawnymi

3. wypracowanie standardów dla kształcenia studen-
tów niepełnosprawnych

4. Wspólne występowanie o środki finansowe na reali-
zację wspólnych przedsięwzięć

5. Wspólne finansowanie zaakceptowanych przez 
wszystkie uczelnie przedsięwzięć 

6. Wspólne organizowanie imprez o charakterze in-
tegracyjnym dla studentów niepełnosprawnych, 
takich jak: obozy szkoleniowo-rehabilitacyjne (wa-
kacyjne), obozy adaptacyjno-rehabilitacyjne, wy-
cieczki, imprezy kulturalne 

7. Wspólne organizowanie przedsięwzięć podnoszą-
cych kwalifikacje zawodowe studentów niepełno-
sprawnych i podnoszących ich atrakcyjność na ryn-
ku pracy (np. kursy językowe, kurs księgowości, kurs 
przedsiębiorczości, trening autoprezentacji) 

8. Stworzenie wspólnej pracowni przygotowującej 
pomoce dydaktyczne

9. Wspólna organizacji zajęć wf-u oraz zajęć rehabili-
tacyjnych z wykorzystaniem bazy sportowej trzech 
uczelni.
Warto zwrócić uwagę na korzyści wynikające z pod-

jęcia tej inicjatywy:
1. Większe szanse na uzyskanie środków finansowych 

ze źródeł zewnętrznych 
2. Lepsze wykorzystanie posiadanych środków finan-

sowych
3. Większa międzyuczelniana integracja grup studen-

tów niepełnosprawnych 
4. Zwiększenie form pomocy dla studentów niepełno-

sprawnych 
5. Lepsze dostosowanie ofert uczelnianych do po-

trzeb studentów o różnym rodzaju i stopniu niepeł-
nosprawności.

Pełnomocnik Rektora UEK ds. ON prof. dr hab. Janina Filek
Kierownik Biura ds. ON AGH mgr inż. Andrzej Wójtowicz

Pełnomocnik Rektora PK ds. ON mgr inż. Jan OrtylJan Ortyl, Andrzej Wójtowicz, Janina Filek

Rektorzy AGH, UEK, PK: prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, 
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
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sprawne mogą znaleźć wszelkie informacje dotyczące 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne zatrudnione zgodnie z za-
sadami kodeksu pracy, są płatnikami podatków i nie 
pobierają od Państwa świadczeń socjalnych. Czy to już 
nie jest motywacją do włączania niepełnosprawnych 
pracowników w nurt życia rynku pracy? 

Zofia Florek-Paszkowska

AGH może pochwalić się zaradnością
„W pełni zaradni” to ogólnopolska kampania spo-

łeczna zupełnie inna niż wszystkie dotychczasowe ak-
cje promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych.  
W całości tworzona i realizowana przez szóstkę mło-
dych i dynamicznych osób niepełnosprawnych, za-
trudnionych specjalnie do realizacji projektu przez 
grupę Eskadra. Niepełnosprawni jak nikt inny znają 
swoją sytuację na polskim rynku pracy i wiedzą, co 
trzeba na nim zmienić. Poprzez swoją pracę dali do-
wód na to, że osoby niepełnosprawne to pracownicy 
zaangażowani, lojalni i wydajni. 

W ramach kampanii Zaradni nagrodzili ponad 300 
firm znakiem „W pełni zaradni”. Znak ten wyróżnia Pra-
codawców rynku otwartego, zatrudniających osoby 
niepełnosprawne na umowę o pracę oraz zapewnia-
jących takim pracownikom jak najlepsze warunki. Tym 
samym pokazali, że przy wspólnym osiąganiu sukce-
sów, niepełnosprawność nie ma żadnego znaczenia. 

Jednym z nagrodzonych jest Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, gdzie na umowę o pracę za-
trudnionych jest 43 pracowników niepełnosprawnych.  
W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych AGH dogodne 
warunki do pracy mają stworzone osoby niepełno-
sprawne zatrudnione przez Fundację Studentów i Ab-
solwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
„ACADEMICA”, które wspierają studentów niepełno-
sprawnych.

Stereotypowe postrzeganie niepełnosprawności to 
poważne utrudnienie dla niepełnosprawnych, którzy 
mogą i chcą pracować. Bariery wśród pracodawców 
uniemożliwiają im podjęcie legalnej pracy. Biuro Pro-
jektu Kampanii Społecznej “W pełni zaradni” podjęło 
szereg inicjatyw służących integracji niepełnospraw-
nych pracowników i pracodawców. Na stronie Kampanii 
www.wpelnizaradni.pl pracodawcy i osoby niepełno-

KRAKÓW BEZ BARIER

Kraków dołączył do trwającej od 1994 r. ogólnokra-
jowej kampanii „Polska Bez Barier”, której celem jest 
poprawa dostępności budynków oraz przestrzeni pub-
licznej dla wszystkich użytkowników, niezależnie od 
stopnia ich sprawności.

Kraków to drugie po Warszawie miasto, w którym 
w ramach kampanii był organizowany konkurs promu-
jący przykłady najlepszych rozwiązań. 8 sierpnia 2007 
roku rozpoczęła się I edycja konkursu „Kraków Bez Ba-
rier” na najlepiej dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych budynki i przestrzeń publiczną. Or-

ganizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji oraz Urząd Miasta Krakowa. Zgłosić budynek 
mógł każdy – wystarczy, że przesłał do biura organiza-
tora kilka zdjęć obiektu wraz z komentarzem dotyczą-
cym jego dostosowania.

W konkursie ,,Kraków bez barier” jury oceniało 
zgłoszone obiekty, poszukiwało też przykładów kon-
kretnych i przemyślanych rozwiązań, umożliwiających 
i ułatwiających codzienne użytkowanie budynków i 
przestrzeni osobom niepełnosprawnym.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczy-
stej Gali „Kraków bez barier”, która odbyła się 5 grudnia 
2007 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego gdzie przy-
znano nagrody w następujących kategoriach: „Obiekt 
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mieszkalny”, „Przestrzeń publiczna”, „Obiekt zabytko-
wy” oraz „Obiekt użyteczności publicznej”.

Jury postanowiło przyznać poza konkursem dy-
plom uznania dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie za „Kompleksowe działania na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych”.

Uzasadnienie:
AGH od wielu lat konsekwentnie stara się o miano 

uczelni przyjaznej wobec osób niepełnosprawnych. 
Jury konkursu pragnie wyróżnić kompleksowe podej-
ście Władz Uczelni do problemów, z którymi borykają 
się osoby niepełnosprawne.

Większość uczelnianych budynków posiada windy, 
podjazdy, dostosowane toalety, a pozostałe obiekty 
są stopniowo adaptowane. Studentom niesłyszącym 
pomaga na zajęciach tłumacz języka migowego. Sale 
dydaktyczne wyposażane są w pętle induktofoniczne 
i nadajniki radiowe, a osoby niedosłyszące mogą wy-
pożyczać indywidualne systemy wspomagające sły-
szenie.

W Pracowni Tyfloinformatyki, w Uczelnianym Cen-
trum Informatyki, studenci nie(do)widzący korzystają 
ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, a tak-
że ze szkolenia i pomocy w obsłudze, instalacji, itp. W 
Pracowni również adaptuje się materiały dydaktyczne 
(w języku brajla lub w postaci elektronicznej – dźwię-
kowej lub w formie pliku tekstowego). W Bibliotece 
Głównej można korzystać ze zbiorów w alternatywnej 
formie, a w czytelni z powiększalnika tekstu.

Uwagę zwraca Dom Studencki „Alfa”, który jest po-
łożony w centrum kampusu AGH, co sprawia, że studen-
ci mieszkający w tym akademiku nie mają problemów 
transportowych w dotarciu na zajęcia. DS. „Alfa” posia-
da osiem pokoi przystosowanych dla osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich. W każdym pokoju 
jest telefon oraz łącze internetowe i telewizji kablowej. 
Pokoje posiadają przystosowane toalety (krzesełko 
pod prysznicem, uchwyty, lustro) oraz kuchnię wypo-
sażoną w kuchenki elektryczne i lodówki.

 W DS. „Alfa” są również dwa pokoje z zamontowa-
ną sygnalizacją świetlną dla osób niesłyszących. W bu-
dynku jest winda (platforma) od poziomu -1 do 2, co 
umożliwia poruszanie się ON po 5 blokach akademika 
na tych piętrach.

W DS. „Alfa” znajduje się Biuro ds. Osób Niepełno-
sprawnych AGH i siedziba Zrzeszenia Studentów Nie-
pełnosprawnych AGH. W biurze znajduje się przysto-
sowany dla osób niedosłyszących aparat telefoniczny 
z faksem. Z uwagi na to, że każdy pokój w akademiku 
jest wyposażony w telefon istnieje możliwość zainsta-
lowania w pokoju osoby nie(do)słyszącej przystosowa-
nego aparatu telefonicznego.

Konsekwentne starania zmierzające do dostosowa-
nia trudnych architektonicznie budynków dydaktycz-
nych przynoszą wymierne efekty w postaci najwięk-
szej liczby studentów niepełnosprawnych spośród 
krakowskich uczelni. Jury życzy uczelni wielu dobrych 
rozwiązań dot. dostosowania kolejnych obiektów oraz 
z nadzieją oczekuje na uruchomienie nowych budyn-
ków w uczelnianym kompleksie.

Uhonorowano także osoby, które przygotowały 
najciekawsze i najbardziej kompletne zgłoszenia w 
konkursie. Wśród tych osób znalazł się były Przewodni-
czący Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych AGH 
– Paweł Sarzała.

Paweł Sarzała

Wręczenie dyplomu dla Pawła Sarzały przez Bogdana 
Dąsala – Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. ON
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Prawa i ulgi studentów  
niepełnosprawnych

Zgodnie z określonymi ustawami i rozporządze-
niami osobom niepełnosprawnym, w tym studentom, 
przysługują pewne prawa i ulgi. Ich celem jest między 
innymi działanie przyczyniające się do aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej tej grupy osób. Wedle obowiązu-
jących przepisów, osobom studiującym, przysługują 
ulgi związane z dojazdem na Uczelnię (pkt. 1 i 2), od-
powiednie prawa w urzędach (pkt. 3), możliwość sko-
rzystania z programów Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych (pkt. 4) a także ze środków Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej (pkt. 5).

1. W DRODZE NA UCZELNIĘ I Z POWROTEM
Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-

nieniach do ulgowych przejazdów środkami publiczne-
go transportu zbiorowego (Dz. U.02.175.1440 z później-
szym zmianami.) do ulgi 78% przy przejazdach środkami 
publicznego transportu zbiorowego kolejowego (pocią-
gi w klasie 2) oraz autobusowego (z wyłączeniem połą-
czeń ekspresowych) uprawnione są  następujące osoby:
a) Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub nie-

pełnosprawne - na podstawie biletów jednorazo-
wych lub miesięcznych imiennych,

 Przez dzieci i młodzież dotkniętych niepełnospraw-
nością – należy rozumieć dzieci i młodzież do ukoń-
czenia 24 roku życia oraz studentów do ukończenia 
26 roku życia.

b) Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży 
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych 
- na podstawie biletów jednorazowych.
Przez opiekuna lub przewodnika – należy rozumieć 

jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku osoby niewi-
domej – osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – prze-
wodnika.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miej-
sca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły, szkoły 
wyższej oraz m.in. placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej, na turnus rehabilitacyjny, itd. - i z powrotem.

Prawo do ww. ulgi należy udokumentować legi-
tymacją osoby niepełnosprawnej lub orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności oraz legitymacją studen-
cką – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 25.10.2002 r. (Dz. U. 02.179.1495). 

Przy przejazdach dodatkowo wymagane jest za-
świadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające 
termin i miejsce badania, rehabilitacji itd. oraz potwier-
dzenie stawienia się na badaniu.

2. ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE 
KRAKOWA

Ulgi związane z transportem w komunikacji miej-
skiej zgodnie z ustawą są regulowane przez odpowied-
nie uchwały władz miejskich. Poniżej zamieszczono 
informację nt. uchwały podjętej w tym zakresie przez 
Radę Miasta Krakowa.

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/ 375 / 07 Rady Miasta Kra-
kowa z dnia 5 grudnia 2007 roku (www.mpk.krakow.pl) 
do bezpłatnych przejazdów w granicach miasta Krakowa 
(z wyłączeniem linii aglomeracyjnych, które nie podpisały 
porozumień międzygminnych) uprawnione są m.in.:
a) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

(lub równoważnym orzeczeniem o całkowitej nie-
zdolności do pracy i samodzielnej egzystencji) oraz 
ich opiekunowie (na podstawie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej, orzeczenia wydanego przez 
ZUS, legitymacji rencisty lub dowodu osobistego 
pasażera z wpisem o I grupie inwalidzkiej),

b) niewidomi i ich przewodnicy (na podstawie legity-
macji z określeniem znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu 04-
O lub legitymacji PZN),

c) inwalidzi narządu ruchu kończyn dolnych z umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności (na pod-
stawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpi-
sem symbolu 05-R i zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność).
3. W URZĘDZIE
Zgodnie z (Dz. U. 98.64.414) osoba niepełnospraw-

na może załatwiać sprawy poza kolejnością w instytu-
cjach, urzędach publicznych oraz sklepach.

4. PROGRAMY PFRON
Programy PFRON to specjalne dziania podejmowa-

ne przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, których celem jest aktywizacja osób 
niepełnosprawnych poprzez m. in. możliwość zdobycia 
wyższego wykształcenia, likwidację barier architektonicz-
nych oraz w komunikowaniu się. Skierowane są do osób  
z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnospraw-
ności. Szczegółowe informacje na temat programów 
PFRON można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl. 

4.1 Program „STUDENT II” 
W tym programie studenci niepełnosprawni mogą 

starać się o dofinansowanie, które może obejmować:
– opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie (np.  

w akademiku, na stancji),
– koszty związane z dostępem do Internetu (insta-

lacja i abonament),
– dojazdy z miejsca zamieszkania na uczelnię  

i z powrotem, 
– zajęcia mające na celu podniesienie sprawności 

fizycznej lub psychicznej, 
– zakup przedmiotów ułatwiających lub umożli-

wiających naukę i komputerowych programów 
edukacyjnych, np. podręczniki, tonery, papier do 
drukarki, pamięci przenośne USB, dyski optyczne  
(np. CD), 

– wyjazdy i kursy (w tym językowe) związane  
z programem studiów.

W semestrze letnim 2008 roku z programu mogły 
skorzystać osoby o miesięcznych dochodach brutto 
nie przekraczających:
a) 1123,20 zł na jednego członka rodziny (we wspól-

nym gospodarstwie domowym),
b) 1404,00 zł w przypadku osób samotnych lub samot-

nie gospodarujących, zameldowanych tymczasowo 
(np. osoby pobierające rentę socjalną i mieszkające 
w akademiku).
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Maksymalna wysokość dofinansowania udzielone-
go w jednym półroczu nie może przekroczyć pięcio-
krotności najniższego wynagrodzenia (w 2008 roku 
pięciokrotność najniższego wynagrodzenia wynosi – 4 
680 zł). Terminy składania wniosków to 10 września – 10 
października oraz 1 luty – 28 luty.

4.2 Program „PEGAZ” 
W ramach tego programu można starać się o:

– zakup sprzętu komputerowego (komputery stacjo-
narne, laptopy). Wymagany jest udział własny nie 
mniejszy niż 10 % ceny zakupu sprzętu. 

– zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym oraz utrzymanie sprawności technicznej ta-
kiego wózka – dotyczy osób z dysfunkcją kończyn 
dolnych i górnych.
Termin składania wniosków jest określany każdego 

roku realizacji programu. Zazwyczaj jak to było w 2008 
roku jest to okres od 1 kwietnia do 16 maja. 

4.3 Program „KOMPUTER DLA HOMERA”
Program skierowany do osób z dysfunkcją narządu 

wzroku, które mogą starać się o dofinansowanie do za-
kupu:
– całych zestawów komputerowych – stacjonarnych, 

laptopów, sprzętu komputerowego wraz z oprogra-
mowaniem. Maksymalna kwota dofinansowania to  
3 774 zł.

– specjalistycznego sprzętu komputerowego (np.: 
klawiatura brajlowska, syntezator mowy, monitory 
brajlowskie, monitory dotykowe, skanery itd.) wraz  
z oprogramowaniem, zakupu specjalistycznego 
sprzętu elektronicznego (np.: lupy elektroniczne, 
dyktafony, notatniki cyfrowe, urządzenia wykorzy-
stujące GPS, drukarki brajlowskie itd.). W zależności 
od rodzaju sprzętu kwota dofinansowania wynosić 
może do około 37 000 zł.
Z programu można skorzystać raz na 3 lata, wymaga-

ny jest też wkład własny, uzależniony od rodzaju sprzę-
tu, w wysokości nieprzekraczającej 10 % jego ceny.

Termin składania wniosków jest określany każdego 
roku realizacji programu. Zazwyczaj jak to było w 2008 
roku jest to okres od 17 marca do 30 kwietnia. 

4.4 Program „SPRAWNY DOJAZD”
Skierowany jest do osób pełnoletnich, uczących się 

lub pracujących w wieku aktywności zawodowej. Ze 
środków PFRON przeznaczonych na realizację progra-
mu może być udzielona pomoc w zakresie:
– dofinansowania zakupu samochodu osobowego 

lub oprzyrządowanego samochodu osobowego dla 
osób z dysfunkcją narządu ruchu, które legitymują się 
prawem jazdy kategorii B. Wnioski składać również 
mogą osoby, nie będące inwalidami narządu ruchu, 
które ze względów zdrowotnych nie posiadają prawa 
jazdy i wymagają opiekuna kierowcy, posiadającego 
prawo jazdy kategorii B. Maksymalna kwota dofinan-
sowania może wynieść do około 28 000 zł.

– dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy 
kategorii B (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu). 
Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 
do około 2 000 zł.
Do uzyskania dofinansowania niezbędne jest wnie-

sienie przez wnioskodawcę udziału własnego, który w 
zależności od wnioskowanej pomocy może wynosić 

maksymalnie 25 %. Termin składania wniosków jest 
określany każdego roku realizacji programu. Zazwyczaj 
jak to było w 2008 roku jest to okres od 14 lutego do 31 
marca. Z programu można skorzystać raz na 6 lat.

5. MOPS – likwidowanie barier w komunikowaniu 
się, technicznych i architektonicznych

Adresatami programu są osoby posiadające ważne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzecze-
nie równoważne i mające trudności w komunikowaniu 
się, trudności techniczne (dotyczy każdego rodzaju nie-
pełnosprawności) oraz w poruszaniu się. Każdy wniosek 
traktowany jest indywidualnie w zależności od rodzaju 
i stopnia trudności w komunikowaniu się, barier tech-
nicznych oraz dysfunkcji narządu ruchu, a także indywi-
dualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W ramach programu przyznawane jest dofinanso-
wanie (do 80 % wartości kupowanego sprzętu (inwe-
stycji), ale nie więcej niż piętnastokrotność przeciętne-
go wynagrodzenia). Dotyczy to sprzętu lub rozwiązań 
architektonicznych, które umożliwią osobie niepełno-
sprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych 
czynności lub kontaktu z otoczeniem. 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności dofi-
nansowanie może obejmować:
– dla barier w komunikowaniu się (przedmioty umoż-

liwiające przekaz informacji) np.: aparat słuchowy, 
szkła korekcyjne, soczewki kontaktowe, fax, głośno-
mówiący aparat telefoniczny, magnetofon, zestaw 
komputerowy, laptop itd. 

– dla barier technicznych (przedmioty pomagające 
funkcjonować danej osobie) np.: kuchnia mikrofalo-
wa, ciśnieniomierz, glukometr itd.

– dla barier architektonicznych (przedmioty lub roz-
wiązania ułatwiające wykonywanie podstawowych, 
codziennych czynności lub umożliwiające kontakt 
osoby niepełnosprawnej z otoczeniem) np.: budowa 
pochylni dla osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż 
podnośników, platform schodowych, transporterów 
schodowych, wind przyściennych, odpowiednia ad-
aptacja i modernizacja mieszkania, likwidacja progów 
i wyrównanie zróżnicowanych poziomów posadzek 
w pomieszczeniach, ułożenie posadzki z materiałów 
antypoślizgowych, zakup i montaż poręczy do WC  
i łazienki, zakup i montaż siedziska do kabiny pryszni-
cowej; zakup i montaż podnośnika wannowego itd.
Dokumenty można składać cały rok w oddziałach 

MOPS lub PCPR właściwych dla miejsca stałego zameldo-
wania lub w miejscu tymczasowego zamieszkania (wów-
czas potrzebne jest zaświadczenie, że w okresie 3 ostatnich 
lat nieskładno wniosków w miejscu stałego zamieszkania).  
O szczegółowe informacje należy pytać w miejscu składa-
nia wniosku, gdyż każdy powiat może ustalać indywidual-
ne zasady przyznawania tych dofinansowań.

Osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których 
utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mają szereg ulg 
podatkowych wynikających z wydatków na cele rehabili-
tacyjne. O tym szerzej napiszemy w następnym numerze, 
ale pamiętajcie by brać faktury lub rachunki na podatnika, 
który zamierza z tych ulg skorzystać. Więcej informacji na 
ten temat zamieściliśmy na naszej stronie internetowej.

 Redakcja
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Dobry człowieku! 
Czytając te słowa, wiedz,  
że są kierowane do Ciebie

 Zwracam się do ludzi dobrej woli, którzy nie są obo-
jętni wobec sytuacji osób doświadczonych przez los. Je-
stem osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności i poruszam się na wózku inwalidzkim.

Urodziłem się 18 lutego 1977 roku, jako zdrowa oso-
ba. W wieku 22 lat, będąc na trzecim roku studiów na 
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Akade-
mii Górniczo – Hutniczej w Krakowie miałem bardzo 
poważny wypadek samochodowy, po którym dwa lata 
przebywałem w śpiączce. Podczas choroby zostałem 
zarażony gronkowcem złocistym, który umiejscowił się 
w biodrach i w konsekwencji doprowadził do amputa-
cji obydwu głów kości udowych. Od tamtego czasu po-
ruszam się na wózku inwalidzkim. Po długiej i mozolnej 
rehabilitacji oraz dzięki przychylności władz Wydziału i 
Uczelni powróciłem na studia. 

Dwa lata temu, dzięki pomocy wielu osób jak i włas-
nej pracy ukończyłem studia z tytułem magistra inży-
niera. Od tamtej pory usilnie poszukuję pracy. Mimo, iż 
zawód mój jest bardzo poszukiwaną profesją, dla pra-
codawcy ważna jest również mobilność, której obec-
nie nie jestem w stanie zapewnić. Ponieważ staram się 
żyć według zasady „lepiej coś robić niż siedzieć bez-

czynnie” w dalszym ciągu staram się poszerzać swoją 
wiedzę. Obecnie jestem uczestnikiem Studium Pody-
plomowego z zakresu Nowoczesnych Sieci i Usług Te-
lekomunikacyjnych (w Katedrze Telekomunikacji Aka-
demii Górniczo-Hutniczej).

Z doświadczenia wiem, że dla osób poruszających się 
na wózku inwalidzkim w dalszym ciągu istnieje wiele ba-
rier, wśród których do jedną z największych jest bariera 
komunikacyjna. Miejskie środki transportu nie są nieste-
ty w wystarczającym stopniu dostosowane do przewozu 
osób niepełnosprawnych ruchowo. Mimo, iż na ulicach 
Krakowa jeździ coraz więcej niskopodłogowych auto-
busów to nie jest to wystarczającym warunkiem, aby 
sprawnie poruszać się po mieście. Koniecznym jest rów-
noczesne dostosowanie nie tylko środków komunikacji, 
ale również przystanków. Przykładem na to jest choćby 
różna wysokość chodników w miejscach zatrzymywania 
się autobusów oraz przystanki znajdujące się na środku 
ulicy, które skutecznie uniemożliwiają sprawne porusza-
nie się po mieście osobom takim jak ja.

W zaistniałej sytuacji jedynym rozwiązaniem dla 
mnie jest zakup własnego, dostosowanego samocho-
du, który znacznie poprawi moją mobilność oraz co 
ważne, uniezależni mnie od kaprysów pogody. Z uwagi 
na to, że obecnie poruszam się na nieskładnym (aktyw-
nym wózku inwalidzkim) planuję zakupić samochód 
o nadwoziu typu kombi – do innego samochodu taki 
wózek się niestety nie zmieści.

Zdecydowałem się skorzystać z pomocy Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
– w ramach programu „Sprawny dojazd”. Program ten 
pozwala na zakup dostosowanego pojazdu, nie starsze-
go niż trzy lata. Taki samochód kombi to koszt ok. 50.000 
złotych. PFRON może dofinansować zakup tego pojazdu 
w kwocie do 23.000 złotych. Potrzebne jest więc jeszcze 
około 30.000 złotych. Moje dochody z trudem wystar-
czają mi na własne utrzymanie, w związku z tym z włas-
nych środków niemożliwy jest zakup własnego samo-
chodu, który sprawiłby, że byłbym niezależny.

Wszelką możliwą pomoc finansową proszę kiero-
wać na konto:
Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie 

„Academica”
ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków

Bank Pekao SA:
97 1240 4559 1111 0000 5420 0483

Z dopiskiem: „Darowizna na cele statutowe – Paweł”
Wszystkim, którzy choćby w najmniejszy sposób 

przyczynią się do spełnienia mojego marzenia o włas-
nym samochodzie i poprawie własnej mobilności ser-
decznie dziękuję. Każda nawet najmniejsza pomoc bę-
dzie dla mnie ogromnie cenna.

Więcej informacji na stronie Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych AGH mojego autorstwa www.zsn.
agh.edu.pl/apel.htm.

Dziękuję za zrozumienie i okazane serce.
 Paweł SarzałaPaweł Strzała
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