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Moi Drodzy Czytelnicy!
Wraz z nadchodzącą wiosną docieramy do Was
z kolejnym Krakowskim Semestralnikiem…
Wobec ostatnich gorących wydarzeń wokół (niemal ocierającego się o upadłość) PFRON-u sporo
miejsca poświęciliśmy temu tematowi, ujmując
go z kilku punktów widzenia. Na szczęście obraz, jaki wyłania się po tym wstrząsie, jest raczej
uspokajający.
Kolejny raz udało się „uratować” Fundusz. Jednak gołym okiem widać, że bez jego reformy się
nie obejdzie. O pojawiających się propozycjach
zmian zresztą możecie poczytać.
Kwiecień to okres rozliczeń ze skarbówką, a dla
niektórych czas postanowień. Podpowiadamy,
co może odliczyć od podatku osoba niepełnosprawna, a jako pomysł na przyszłość proponujemy studia za oceanem. Znajdziecie odpowiedzi
na pytania jak dostać się na amerykański uniwerek oraz jak tam jest.
Nie widzieliście jeszcze nagrodzonego czterema Oskarami filmu „Jak zostać królem”?
Przeczytajcie, czy warto.
Jest też dawka kultury z teatru, z kina, filharmonii i galerii. Poza tym polecam skrawek świata
malarstwa, a także jak zwykle relacje z wielu
wydarzeń krakowskich oraz ogólnopolskich.
Serdecznie pozdrawiam – z uśmiechem!
Paweł Rozmus
Redaktor Naczelny
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FUNDUSZ I... FUNDUSZE
ROZMOWA Z POSŁEM MARKIEM PLURĄ

fot. archiwum autora

Marek Plura – Poseł na Sejm VI kadencji z ramienia PO, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnej
Grupy ds. Autyzmu, pedagog

O problemach finansowych PFRON-u, skutkach
ostatnich zmian przepisów i pomysłach na reformę systemu wsparcia osób niepełnosprawnych
z posłem Platformy Obywatelskiej Markiem Plurą
rozmawiał Andrzej Wójtowicz
Andrzej Wójtowicz: Od dłuższego czasu pojawia się
wiele szumu wokół PFRON – likwidacja lub zmiana
formy prawnej, problemy z płynnością finansową,
zmniejszenie lub brak realizacji wielu programów.
Mógłby Pan rozwiać te wątpliwości…
Marek Plura: Jakość wsparcia niepełnosprawnych Polaków nie zależy od osobowości prawnej Funduszu, tylko
od funduszy w jego kasie. Na szczęście na realizację programów PFRON zmiana jego statusu nie będzie miała
szczególnego wpływu. Nawet przy planowanej likwidacji
oddziałów PFRON ich zadania przejmą Urzędy Marszałkowskie. Mimo to uważam, że osobowość prawna Funduszu powinna być zachowana jeszcze przez 3 lub 4 lata,
ponieważ nad Funduszem i jego programami w obecnej
formie mamy większą kontrolę społeczną poprzez radę
nadzorczą i pewną niezależność od Rządu, co stabilizuje
realizację programów. To zaś jest konieczne do realnej
reformy systemu wsparcia aktywnego życia osób niepełnosprawnych w naszym kraju.
Od 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja
ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nad którą pracował Pan jako przewodniczący podkomisji sejmowej. Jaki jest cel i skutki
tych zmian?
Cele są dwa. Doraźny, zabezpieczenie płynności finansowej PFRON-u, to znaczy pieniędzy na jego ustawowe
4

zobowiązania, jak np. dotacje dla pracodawców, dla samorządów etc. Perspektywiczny, przygotowanie zaplecza finansowego w Funduszu po roku 2013, tak aby znalazły się środki na wdrożenie nowego systemu wsparcia
osób niepełnosprawnych, kładącego nacisk na pomoc
w zdobyciu wykształcenia przydatnego w przyszłej
pracy, pomoc w zakupie koniecznego specjalistycznego oprzyrządowania, pomoc w wysokokwalifikowanej
rehabilitacji społecznej, ukierunkowanej na zdobycie
umiejętności samodzielnego życia. Filozofia tej zmiany jest taka: bardziej wspierać niepełnosprawnego, tak
aby był przydatnym pracownikiem, mniej wspierać pracodawcę, który i tak ma ustawowy obowiązek zatrudniania minimum 6% niepełnosprawnych, ma także kary
za nierealizowanie tego obowiązku. To znaczy chcemy
iść w kierunku inwestowania w człowieka, co daje nam
efekt wsparcia, przy jednoczesnym odchodzeniu od inwestowania w rynek pracy, co było do tej pory i co doprowadziło Fundusz niemal do bankructwa, przy czym
poziom pomocy dla niepełnosprawnych był niemal
tragiczny.
To trochę „janosikowe” podejście, zabrać jednym,
aby dać drugim. Pracodawcy to ci, którzy teraz dostaną mniej, czy nie obawia się Pan zatem załamania na rynku pracy?
Nie obawiam się, choć mam świadomość, że będą takie firmy, które upadną. Dotyczy to głównie tych, którzy
utrzymywali się niemal wyłącznie z ulg i dotacji, a nie
z normalnego biznesu. Przewiduję, że większość zakładów pracy chronionej zwiększy zatrudnienie osób ze
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bo to teraz dla nich bardziej opłacalne. To pozytywna i planowana przeze mnie zmiana. Jednocześnie
u tych pracodawców w trzecim kwartale 2011 roku rozpoczną się zwolnienia pracowników niepełnosprawnych w stopniu lekkim. Jednak to oni są teraz najbardziej poszukiwani na tzw. otwartym rynku pracy. Tu
bowiem motorem zatrudnienia są karne wpłaty na
PFRON, a tych zdecydowanie nie likwidujemy. Wszystkie
zmiany wchodzą w życie stopniowo, co pół roku, przez
długi czas, bo aż do 2013 roku, tak aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogli się do nich przygotować.

Studentów bardzo zaniepokoiło wstrzymanie realizacji programu Student II w związku z brakiem
środków w PFRON. Obecnie ta sprawa rozwiązała
się pomyślnie. Jakie szanse są, aby student miał zapewnione wsparcie przez całe studia bez obawy, że
będzie musiał rezygnować np. z powodu niemożliwości opłacenia czesnego na rok przed obroną
dyplomu? Program Student II poza krytykowaną
formą refundacji jest programem bardzo hojnym,
z elementami socjalnymi oraz dającym możliwość
studiowania na wielu kierunkach, trybach i rodzajach studiów. Czy nie należałoby priorytetowo potraktować studentów pierwszego kierunku, a zamiast dofinansować „piąte” studia wprowadzić do
programu moduł „absolwent” w celu wspierania
poszukiwania i utrzymania pracy?
Jednym z zadań, które sobie stawiam jest wprowadzenie w system wspierania osób niepełnosprawnych
zasady kontraktowania pomiędzy PCPR-ami a poszczególnymi osobami realizacji indywidualnych wieloletnich planów rozwoju. PFRON powinien tu być jedynie
płatnikiem, tak jak NFZ odnośnie planów leczenia. Wydawanie publicznych pieniędzy byłoby wtedy bardziej
skuteczne, bo poprzedzone analizą warunków konkretnego człowieka i analizą jego możliwości. Wtedy
oczywiste byłoby, że należy zaprogramować wsparcie
zarówno w czasie studiów jak i w czasie wchodzenia
na rynek pracy, ale na tym etapie wsparcie powinno
pochodzić nie tylko z PRON-u, ale i z Funduszu Pracy.
Obydwu stronom dawałoby to dużą stabilizację co do
planowanych działań. Kłopotem dla obu stron byłoby
zapewne wzajemne zobowiązanie finansowe. Powiat
i PFRON byłyby zobowiązane do zapewnienia określonych pieniędzy, zaś beneficjent do zwrotu pieniędzy
w przypadku rezygnacji z przyjętego planu rozwoju.
Oczywiście, poza sytuacjami niezależnymi od beneficjenta. To może być wdrożone za 2 lub 3 lata, ale już
teraz dziękuję za uwagi na temat „Studenta”. Przekażę
je prezesowi PFRON z nadzieją, że Fundusz skorzysta
z nich jeszcze w tym roku.
W zeszłym roku pierwszy raz w historii programu Pitagoras PFRON odmówił dofinansowania
dla tłumaczy języka migowego na zajęciach dydaktycznych. Spowodowało to wiele zamieszania,
zwłaszcza na tych uczelniach, które nie były przygotowane, by te usługi finansować z własnych środków. Jakie są szansę, że ta sytuacja się nie powtórzy w przyszłości, tak by Głusi mieli równe szanse
edukacyjne?
Podjąłem już w tej sprawie interwencję w zarządzie
PFRON. Kwestia tak naprawdę dotyczy pieniędzy. Przewidujemy, że już w tym roku częściowe zmniejszenie
wsparcia dla pracodawców pozwoli na sfinansowanie
najważniejszych programów celowych, czyli indywidualnych, jak Pitagoras, Komputer dla Homera, Pegaz, czy
Uczeń na wsi. To zdecydowanie priorytet. Ważny jest
też fakt, że wkrótce do Sejmu wpłynie projekt ustawy

ROZMOWA Z…
o polskim języku migowym, która da osobom głuchym gwarancje pomocy tłumaczy również w obszarze
edukacji.
Poseł Marek Plura i Andrzej
Wójtowicz – Kierownik BON AGH

fot. archiwum autora
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W opracowywaniu programów PFRON-owskich jak
i rządowych oraz samorządowych nie konsultuje
się ich ze środowiskiem akademickim, choć uczelniane BON-y stają się wyspecjalizowanymi centrami
wspierania osób niepełnosprawnych. Czy nie warto
korzystać z tak bogatej bazy wiedzy i doświadczeń?
Prace nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym są na finiszu. Zmiany są korzystne dla osób
niepełnosprawnych. Niestety nie dla wszystkich.
Uczelnie będą mogły przeznaczyć dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie
nie tylko studentów, ale także doktorantów. A co ze
słuchaczami studiów podyplomowych?
Jestem pragmatykiem, dlatego szukając rozwiązań skutecznych, zawsze szukam ich wśród praktyków. Smuci
mnie nikłe czerpanie z doświadczeń BON-ów, ale to, co
mogę zrobić realnie, to zachęcać do obywatelskiej postawy, to znaczy do opiniowania projektów, gdy są one
wywieszone na stronach internetowych ministerstw,
oraz do uczestniczenia w pracach nad nimi w Sejmie
i w Senacie. Wtedy unikniemy skutków takich „wpadek”, jak sprawa słuchaczy studiów podyplomowych.
Ja oczywiście będę namawiał senatorów do odpowiedniego skorygowania ustawy, ale proszę o aktywne
wsparcie, bo inaczej będzie to być może tylko widzi mi
się posła Plury.
Może Pan na nas liczyć! Dziękuję za rozmowę i zapraszam do Krakowa.
Andrzej Wojtowicz (BON AGH)
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CO DALEJ ZE STUDENTEM II ?
Wszystko zaczęło się od komunikatu na stronie
internetowej PFRON: „Ewentualne dofinansowanie kosztów nauki w semestrze letnim roku
akademickiego (szkolnego) będzie mogło
nastąpić pod warunkiem dysponowania przez
PFRON w 2011 roku środkami finansowymi na
realizację programu Student II”
Informacja ta wywołała żywą dyskusję w środowisku studenckim i akademickim. Radosław
Czekański – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
– wystosował list otwarty do pana Wojciecha
Skiby, prezesa zarządu PFRON.
Jak relacjonuje Czekański: „W związku z tym,
że na naszej Uczelni z programu Student II może
korzystać ponad setka studentów niepełnosprawnych, postanowiłem razem ze Zrzeszeniem
Studentów Niepełnosprawnych WSG coś z tą niepokojącą wiadomością zrobić. Ponieważ trzeba
mieć świadomość, że jeżeli środowisko studentów niepełnosprawnych oraz pełnomocników
uczelni ds. osób niepełnosprawnych nie zacznie
odpowiednio szybko walczyć o swoje prawa, to
nikt za nich tego nie będzie robić”.
Podczas konferencji „Pełnosprawny Student IV”, organizowanej przez FIRR w Krakowie
w 2010 roku, skrzyknął on obecnych na konferencji przedstawicieli szkół wyższych. W wyniku
tych działań pod listem do Prezesa PFRON podpisali się przedstawiciele 7 uczelni: Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. „Cieszę się, że pod listem podpisali
się także przedstawiciele studentów z ZSN AGH
w Krakowie i ZSN WSG w Bydgoszczy. Bardzo
ważny też był podpis Pełnomocnika Parlamentu
Studentów RP ds. Osób Niepełnosprawnych” –
dodaje Radosław Czekański.
Aby zwiększyć skuteczność działań, dodatkowo
poprosił on posła Marka Wojtkowskiego z sejmowej podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa
wyższego o interwencję w tej sprawie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zdaniem pana Radosława: „Najważniejsze jest
to, że PFRON będzie dofinansowywał studentom naukę w semestrze letnim. Ponadto petycja
ta pokazała, że uczelnie publiczne i niepubliczne, z różnych miast, potrafią uzgodnić wspólne
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stanowisko wobec istotnych dla studentów niepełnosprawnych spraw”.
„Na razie powinniśmy być zadowoleni, gdyż
trzeba mieć na uwadze to, że PFRON ma coraz
mniej pieniędzy na realizację zadań i programów.
Jednak program Student II jest istotnym elementem wsparcia dla studentów niepełnosprawnych,
dlatego warto, by ten program nadal funkcjonał
w przyszłych latach. Nawet kosztem zmian zasad
przyznawania dofinansowania dla studenta niepełnosprawnego. Chcę podkreślić, że wszelkie
zmiany dotyczące programu Student II powinny
być przez PFRON zawsze konsultowane ze środowiskiem studentów niepełnosprawnych oraz
szkołami wyższymi” – twierdzi Pan Radosław.
W odpowiedzi PFRON z dn. 10 stycznia 2011 roku
czytamy m.in. że: „Podstawową misją PFRON-u
jest wspieranie rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych. Środki PFRON pochodzą od
pracodawców niezatrudniających osób niepełnosprawnych i ze względu na źródło pochodzenia tych środków są one wydatkowane przede
wszystkim na cele związane z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych. Budżet programów jest planowany jako trzeci tytuł wydatków PFRON związanych z rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Programy są finansowane z ewentualnych rezerw
w przychodach funduszu […]”.

PYTANIE O EFEKTY AKCJI
Naszym zdaniem pierwszym krokiem rehabilitacji zawodowej ON jest zdobycie dobrego wykształcenia, co pozwoli im uzyskać lepszą pracę.
W związku z tym program Student II powinien być
traktowany priorytetowo i na równi z System Obsługi Dofinansowań i Refundacji, a nie mieć jedynie uzupełniający charakter.
Jak widać na wykresie, udział studentów niestacjonarnych na AGH maleje, a na UEK rośnie, co
ukazuje zróżnicowanie uczelni. W związku z tym,
zmiany dotyczące programu Student II powinny
być konsultowane w możliwie szerokim gronie,
przedstawiającym różnorodność rozwiązań.

OPINIE STUDENTÓW
KORZYSTAJĄCYCH
Z PROGRAMU STUDENT II
Ankietowani studenci otrzymane dofinansowanie przeznaczają na czesne za studia, zakwaterowanie w akademiku, dojazdy, abonament internetowy, podręczniki.

WARTO WIEDZIEĆ
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Studenci niepełnosprawni w latach 2006–2010 na krakowskich uczelniach w podziale na stacjonarne i niestacjonarne

Stacjonarne
Zapytani o to, jak kształtowała się pomoc
na przestrzeni okresu działania programu odpowiadają, że kwoty
dofinansowań raczej się nie zmieniały, bądź malały.
Jak twierdzą, likwidacja realizacji programu
Student II miałaby wpływ na ich budżet domowy,
niektórzy nie zdecydowaliby się na studia podyplomowe. Są też studenci, którzy kontynuowaliby
studia, ale z pewnością nie mogliby sobie pozwolić
na zakup podręczników.
OPINIE NA TEMAT PROGRAMU
STUDENT II BIUR DS. OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
KRAKOWSKICH UCZELNI
(AGH, UEK I UJ)
BON AGH zwraca uwagę, że pomoc materialna,
płynąca z programu Student II, nie jest dofinansowaniem kosztów nauki, a ich refundacją, gdyż pieniądze przyznawane końcem semestru powodują,
że student zmuszony jest do ponoszenia kosztów
nauki w ciągu semestru sam, aby na koniec zostały
mu w pewnej części zwrócone. Ponadto dofinansowanie to wkracza w sferę socjalną (wyżywienie,
zakwaterowanie, przejazdy), a powinno być bardziej skierowane na proces edukacyjny. Małe jest
też zróżnicowanie kwot dofinansowań wynikających z potrzeb konkretnego studenta.
Lepiej program oceniło BON UEK. Sam program
i jego założenia oceniają bardzo dobrze, jednak
jego realizację na czwórkę. Problemem jest bardzo późny termin wydawania decyzji przez władze
PFRON. Studenci praktycznie przez większość semestru nie wiedzą, jakie dofinansowanie zostało
im przyznane, co utrudnia optymalne wykorzystanie środków.
Z kolei BON UJ uważa, że podstawową wadą
programu był fakt, że uprawnienie do refundacji

Niestacjonarne
kosztów było przyznawane na podstawie stopnia

niepełnosprawności studenta, nie zaś rodzaju potrzeb związanych bezpośrednio z jego rodzajem
niepełnosprawności. Innymi słowy program miał
charakter socjalny, nie zaś wyrównujący możliwości w dostępie do edukacji, limitowane bądź
zmienione przez konkretną niepełnosprawność.
Dlatego też dla niektórych osób wsparcie to było
niewystarczające (na pracę asystentów, skanowanie i kserowanie, dojazdy, niezbędny sprzęt kompensujący niepełnosprawność), dla innych było
premią za niepełnosprawność na studiowanie
(wówczas gdy niepełnosprawność nie wywoływała dodatkowych kosztów związanych z kompensacją jej).

JAKI WPŁYW NA
STUDIOWANIE STUDENTÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIAŁOBY
OGRANICZENIE REALIZACJI
PROGRAMU STUDENT II?
BON AGH: Całkowite zaniechanie realizacji programu skutkowałoby znacznym zmniejszeniem liczby
studentów niepełnosprawnych, zwłaszcza niestacjonarnych. Studenci będący na ostatnich latach
dokończyliby edukację, natomiast studenci dopiero rozpoczynający studia niewątpliwie mieliby
znacznie utrudnioną sytuację i więcej problemów
z dokończeniem studiów. Częściowe ograniczenie
wydaje się sensowne. Zmiany powinny iść w stronę dofinansowania procesu kształcenia, a nie tylko
spraw socjalnych.
BON UEK: Z pewnością zmniejszyłaby się liczba studentów zaocznych, gdyż znaczna ich część korzysta
z dofinansowania na czesne. Ograniczenie programu
spowodowałoby, że ta grupa byłaby zmuszona do rezygnacji ze studiów.
7
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BON UJ: Ograniczenie wsparcia socjalnego studentów legitymujących się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, a co za tym idzie zmniejszenie dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych,
w szczególności z biednych rodzin.

O CO MOŻNA BYŁO SIĘ STARAĆ
W SEMESTRZE LETNIM W ROKU
AKADEMICKIM 2010/2011
Dofinansowanie przyznawane w ramach programu
Student II obejmowało w szczególności koszty:
 zakwaterowanie (np. w akademiku, na stancji),
 dojazdów z miejsca zamieszkania na uczelnię
i z powrotem,
 wyżywienia w stołówce,
 dostępu do Internetu (instalacja i abonament),
 uczestnictwa w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną lub psychiczną,
 zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów
komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek, podręczników, tonerów i papieru do drukarki,
 wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, kursy związane z programem studiów (np.
językowe) w dofinansowanym semestrze nauki.
Co ważne, studenci studiów niestacjonarnych mogli
korzystać z dofinansowania do opłat za naukę (czesnego), co niewątpliwie stanowiło dużą pomoc i niejednokrotnie warunkowało studiowanie.
Do rozliczenia niezbędne są faktury VAT lub rachunki wystawione na Wnioskodawcę w okresie
trwania semestru.
Wysokość udzielonego dofinansowania uzależniona była od: sytuacji majątkowej wnioskodawcy i stopnia niepełnosprawności, wysokości opłaty za naukę
(czesnego), sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (samodzielnie czy wspólnie z rodziną).

KOŃCZYSZ STUDIA
I CO DALEJ?
W takiej formie jak obecnie, program Student II pogłębia
także problem „pułapki świadczeniowej”, gdyż wielu
absolwentów niepełnosprawnych zamiast szukać pracy,
wybiera łatwiejszą i pewnie milszą drogę – kolejne studia. Dzieje się tak, gdyż dofinansowanie z PFRON, stypendium specjalne i renta socjalna pozwalają się jako
tako utrzymać. Jest to mechanizm, który nie promuje
aktywności zawodowej. W efekcie posiadając nawet
kilka dyplomów, ale bez doświadczenia zawodowego,
trudno będzie im wejść na rynek pracy.
Kolejnym problemem, związanym z płynnym przejściem od studenta do pracownika jest sytuacja, w której
osoba niepełnosprawna musi po ukończonych studiach
wrócić do swojego stałego miejsca zamieszkania, (często mniejszej miejscowości lub wioski), gdzie niestety
8
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nie ma ofert pracy dla niej. Przez to też osoby niepełnosprawne idą na kolejne studia.
Być może dobrym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie wsparcia w ramach programu Student II np. dodając
moduł „Absolwent” kosztem dofinansowań do kolejnych kierunków studiów (lub uruchomienie odrębnego programu celowego), kompleksowo uwzględniającego potrzeby ON w płynnym przejściu z uczelni na
rynek pracy. Program taki powinien być skierowany do
osób niepełnosprawnych aktywnie poszukujących zatrudnienia. W ramach takiego programu mogliby m.in.
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe (kursy specjalistyczne, szkolenia), zwiększające ich szanse na podjęcie i utrzymanie pracy oraz starać się o inne formy
wsparcia, takie jak doradztwo zawodowe i psychologiczne, jak również dodatek mieszkaniowy.
Aby wspierać studentów i absolwentów na rynku
pracy na AGH realizowany jest projekt „Indywidualna praca z Coachem” przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z BON AGH, w ramach „Zadań
zlecanych przez PFRON”, którego cele i założenia mogłyby stanowić szkielet do opracowania i wdrożenia
ogólnopolskiego programu.
Podobne problemy i możliwości dostrzegają również uczestnicy konferencji „Bariery a możliwości
– nowoczesne uczelnie bez barier”, która odbyła się we
Wrocławiu dn. 17 lutego 2011 roku.

PROPOZYCJE ZMIAN WG BON-ÓW,
MOGĄCE PRZYCZYNIĆ SIĘ
DO USPRAWNIENIA POMOCY
DLA STUDENTÓW W RAMACH
PROGRAMU STUDENT II










pierwszy kierunek studiów powinien być traktowany priorytetowo,
zapewnienie wsparcia (realizacji programu)
przez cały okres studiów,
dostosowanie procedur programu tak, by dofinansowania były elementem rozwoju i zwiększania szans osób niepełnosprawnych, a nie
miały głównie charakteru socjalnego,
dofinansowania uzależnione od aktywności
i rodzaju potrzeb studenta,
uproszczenie formalności związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie,
dużym usprawnieniem byłoby skrócenie czasowe procedury podejmowania decyzji przez
władze PFRON,
istotnym elementem powinno być jednoznaczne oddzielenie wsparcia socjalnego (związanego z biedą) od wsparcia wyrównawczego
(związanego z niepełnosprawnością).

Jacek Merdalski (AGH)

WARTO WIEDZIEĆ
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ZABRANE NADZIEJE
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REORIENTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Każdy ma prawo do nauki (art. 70 pkt. 1 Konstytucji)
Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna (art. 70 pkt. 2 Konstytucji)
Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do kształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów (art. 70 pkt. 4 Konstytucji)
Celem Programu * jest zapewnienie osobom niesłyszącym i niedosłyszącym (…), studentom, uczniom szkół policealnych oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół wyższych, w zależności od potrzeb, pomocy tłumaczy migowych lub możliwości wykorzystywania w trakcie zajęć oraz egzaminów urządzeń wspomagających
słyszenie oraz innych urządzeń, w tym dostosowanych do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu (…)
* Program Pitagoras 2007. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

W grudniu 2010 r. Akademia Górniczo-Hutnicza,
podobnie jak szereg innych uczelni wnioskujących o dofinansowanie do usług tłumaczy języka
migowego w ramach programu Pitagoras 2007,
otrzymała zaskakującą odpowiedź z PFRON, iż
limit środków finansowych na realizacje ww. programu został wyczerpany. Zaskakującą, ponieważ
uczelnia od 2004 roku korzystała z programu
Pitagoras i po raz pierwszy otrzymała decyzję
odmowną
AGH zrealizowała od do tej pory 10710 godzin tłumaczeń języka migowego. To obrazuje jak bardzo są one
istotne i potrzebne studentom niesłyszącym. Rzecznik
PFRON, Tomasz Leleno, tłumaczył: „Dynamiczny wzrost
wydatków na wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń
zatrudnionych osób niepełnosprawnych spowodował,
że w 2010 r. na realizację programu Pitagoras 2007
nie mogliśmy przeznaczyć dodatkowych środków”.
Aby naświetlić skalę problemu wystarczy napisać, iż
w 2009 roku wnioskowało i otrzymało pomoc z programu Pitagoras 2007 30 uczelni na kwotę 1,5 mln zł.
W 2010 roku wnioskowało 29 uczelni, a otrzymały pieniądze tylko 4 na kwotę 52 tysięcy złotych.

Jednak problemy dotyczące programu Pitagoras 2007
pojawiły się o wiele wcześniej. Andrzej Wójtowicz –
kierownik BON AGH mówi: „W ostatnich latach program
bardzo się zmienił i nie był dostosowany do warunków
panujących na uczelniach. Kwoty wynagrodzeń znacząco odbiegały od warunków rynkowych a procedury, zwłaszcza terminy rozliczeń były praktycznie niewykonalne. W 2007 r. władze AGH podjęły decyzję, by
uniezależnić realizację tłumaczeń języka migowego dla
Głuchych studentów AGH od bieżących decyzji i wydarzeń w PFRON. Problem jednak istnieje w przypadku
słuchaczy studiów podyplomowych. Mamy nadzieję, że
PFRON będzie dofinansowywał te tłumaczenia. Jednocześnie szukamy rozwiązań, które zapewniłyby również
słuchaczom pomoc tłumaczy niezależnie od PFRON”.
Doskonałym przykładem braku dostosowania programu do warunków panujących na uczelni może być umowa podpisana z PFRON i datowana na 28 lipca 2010 roku,
choć semestr skończył się już 4 lipca. Na przekazanie
wszystkich dokumentów rozliczeniowych PFRON daje
AGH tylko siedem dni. Okres niezwykle krótki do przygotowania tak olbrzymiej ilości niezbędnych dokumentów. Problemy wynikają również z tego, że PFRON działa zgodnie z rokiem kalendarzowym a uczelnia zgodnie
z rokiem akademickim.

NIE DOSTAŁY UCZELNIE–
STRACILI STUDENCI

Kwoty dofinansowań do usług tłumaczy języka migowego
w roku 2009 i 2010

Choć program adresowany jest do uczelni wyższych
i szkół policealnych, najboleśniej uderzył w samych
studentów. Aby w pełni zrozumieć istotę problemu należy zastanowić się, jaką funkcję pełni tłumacz? Należy
pamiętać, iż dla osoby Głuchej język polski jest językiem obcym, w którym tłumacz spełnia rolę swoistego
przewodnika, „jedynego pomostu pomiędzy światem
dźwięku i ciszy” – jak pięknie napisali Głusi studenci
9
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rys. Marcin Staszak

w Niemym apelu. Z przeprowadzonej przeze mnie, wśród studentów niesłyszących studiujących
w AGH, ankiety dowiedziałam się,
iż niezmiernie utrudnione byłoby
kontynuowanie nauki bez pomocy tłumacza języka migowego.
Wszyscy ankietowani byli zgodni, że tłumacz języka migowego
jest niezbędny w procesie edukacji. „Jestem niesłysząca o głębokim ubytku słuchu, na zajęciach
nie jestem w stanie zrozumieć co
mówi prowadzący (chodzi, rusza
głową, mówi dużo i zbyt szybko),
język migowy jest moim pierwszym językiem i porozumiewam
się właśnie tym językiem” – napiPokrzywdzeni studenci swój protest wyrażali różnymi metodami
sała jedna z ankietowanych osób.
Ania – pierwsza niesłysząca absolwentka AGH mówi: „Spróbujcie sobie wyobrazić
szanse i raz dwa odebrano nie pozwalając w spokoju
(a najlepiej przekonajcie się na własnej skórze), jak to
skończyć studiów. Chodzi o elementarne zrozumienie,
jest chodzić na zajęcia wykładane tylko w języku miże Głusi potrzebują tłumaczy”.
gowym, czy chińskim? Tak wygląda zdobywanie przez
Część uczelni, w tym AGH, gdzie studiuje pięcioro
Głuchych wiedzy bez swojego języka”.
niesłyszących studentów, korzystających z pomocy
tłumaczy, wyłożyło własne fundusze i opłaciło tłumaczy języka migowego. Uniwersytet Przyrodniczo„NIC NIE JEST STRACONE,
Humanistyczny w Siedlcach, gdzie studiuje około
SKOŃCZONE TEŻ NIE...”
80 studentów również nie zrezygnował z tłumaczy,
jednak znacznie spadła kwota ich wynagrodzenia.
Decyzja PFRON wywołała ogromną burzę w środowisku Głuchych. Utworzono Komitet StudencInne szkoły wyższe np.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna
ki Nieformalnej Grupy „Głusi chcą studiować!”
w Łodzi wstrzymała tłumaczenia. Tutaj dwunastu stu(www.glusichcastudiowac.pl), złożono petycję m.in.:
dentów może jedynie posiłkować się notatkami kolegów z zajęć. Więcej szczęścia miało czworo studentów
do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Nauki
z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
i Szkolnictwa Wyższego. Niestety, do dnia dzisiejszego
nie otrzymano odpowiedzi. Marcin Staszak, student
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
choć nie zwrócili się o pomoc do Pełnomocnika RekWydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, wraz z innymi żakatora ds. Niepełnosprawnych Uniwersytetu – Romana
mi napisał Niemy apel, który zilustrował obrazkami, na
Durdy w rozwiązaniu problemu finansowania tłumaktórych można zobaczyć sytuację osób Głuchych bez
czeń, to tamtejsza tłumaczka pani Małgorzata Wasilewska pracowała, choć nie była pewna czy otrzyma
pomocy tłumacza języka migowego. W zaadresowanym do mnie e-mailu napisał: „Niedawno dano nam
wynagrodzenie. Dowiedziała się dopiero całkiem
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niedawno, że uczelnia zapłaci za przeprowadzone
przez nią tłumaczenia. Podobna sytuacja ma miejsce
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiujący tam Tomasz Grabowski poinformował mnie, że
tłumacz przychodzi na jego zajęcia „społecznie”. I tu
ogromny ukłon w stronę wszystkich tłumaczy języka
migowego, którzy mimo braku zagwarantowanej pensji nie zostawili studentów samych sobie.
Sprawą zainteresowały się media: w portalu ONSI.PL
ukazało się kilka artykułów, telewizja Polsat wyemitowała reportaż Stanisława Wryka pt.: „Niesłyszący bez
szans na studia?” Dziwi małe zainteresowanie sprawą
Polskiego Związku Głuchych. W swojej wypowiedzi
Adam Stromidło – prezes Zarządu Oddziału Małopolskiego PZG w Krakowie – lakonicznie informuje: „Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych jest w ciągłym kontakcie z przedstawicielami PFRON oraz Biura
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów naszego środowiska, również tych, którymi borykają się studenci
niesłyszący”.

PFRON DECYDUJE SIĘ NA ZMIANY
8 lutego 2011 r. pojawiła się na stronie PFRON następująca informacja: ,,Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych informuje, że w terminie
do 15 kwietnia 2011 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego w ramach realizacji programu Pitagoras 2007
– program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu«”. Ponieważ nadal nie wiadomo, czy program
Pitagoras 2007 będzie realizowany w kolejnym roku
akademickim, czy tylko w przyszłym semestrze, wypada w tym miejscu zapytać, parafrazując słowa Sienkiewicza: Quo vadis PFRON? Miejmy tylko nadzieję, iż pieniądze na tłumaczenia się znajdą i studenci niesłyszący
będą mieć, podobnie jak ich pełnosprawni rówieśnicy,
dostęp do powszechnego kształcenia, jaki gwarantuje
wszystkim Konstytucja.
Kinga Kilijanek (AGH)

LIST STUDENTÓW DO PFRON-u
My, uczniowie i studenci z dysfunkcjami słuchu i mowy pragniemy wyrazić w jedynym zrozumiałym dziś przez ogół społeczeństwa sposób, swój apel o zauważenie naszych potrzeb
i zaprzestanie łamania naszych praw!
Czujemy się i jesteśmy równoprawnymi obywatelami Polski, która jest przecież państwem urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji), w którym
wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 pkt. 1 Konstytucji). Stąd odmawianie nam ogólnodostępnego kształcenia w szkołach publicznych, zamykanie drogi do zdobywania
kwalifikacji zawodowych i swobodnego wyboru zawodu jest
jawnym i jawnym pogwałceniem naszych praw, nie tylko jako
obywateli RP, ale również jako ludzi. Jak w takim razie wygląda misja uczelni, które przekazując prawdę poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki (art. 4 pkt. 3
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)?
Brak finansowania usług tłumaczy języka migowego, którzy jak dotąd byli dla nas jedynym pomostem łączącym świat
dźwięku i ciszy, jest niezaprzeczalnie obrazą, jak nie zupełnym pominięciem zasad konstytucyjnych i zasad moralnych.
Cała rzesza młodych obywateli, gotowych do działania i poszerzania swoich horyzontów, stanowiąca nierzadko spory
odsetek ogółu studentów na uniwersytetach, niestety nie
będzie mogła podjąć i kontynuować drogi naukowej wraz
ze swoimi słyszącymi rówieśnikami. A to wszystko dzieje się
w obliczu postanowień prawnych takich jak: Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą,
pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do
pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69 Konstytucji).
Wszyscy zainteresowani tematem doskonale znają te
i wiele innych pomyślnie skonstruowanych przepisów prawnych, dotyczących kształcenia. Ale czy znają je osoby odpowiedzialne za realizację postanowień w nich zawartych? To
pytanie nie jest z pewnością nowe, stawiane jest w naszym
państwie od dłuższego już czasu. Stawiamy je dziś po raz kolejny, z nadzieją, że wreszcie ktoś na nie odpowie i podejmie
odpowiednie kroki!
My, uczniowie i studenci z dysfunkcjami słuchu apelujemy
do wszystkich ludzi, którzy w swoich rękach trzymają naszą
przyszłość, zarówno zawodową jak i osobistą: dajcie nam
szansę bycia prawdziwymi obywatelami Polski, spełniającymi wszystkie obywatelskie obowiązki, ale także korzystającymi ze swoich przyrodzonych i nadanych praw! Chcemy się
kształcić i służyć współobywatelom jako wykwalifikowani
specjaliści w dziedzinach, które wybierzemy sami! Chcemy
być członkami społeczności uczniów i studentów polskich!
Chcemy, by w naszych zajęciach edukacyjnych towarzyszyli
tłumacze języka migowego!
Niesłyszący i niedosłyszący są jedną z grup osób niepełnosprawnych najbardziej poszkodowanych w dostępie do edukacji, w której przekaz słowny czy muzyczny odgrywa decydującą rolę (Program Pitagoras).
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ZMIANY W ZATRUDNIANIU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Klamka zapadła – z początkiem 2011 r. weszła
w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych

PFRON PADŁ OFIARĄ
WŁASNEGO SUKCESU?
O konieczności zmian myślano już od kilku miesięcy, wskazywała na to pogarszająca się sytuacja finansowa PFRON-u.
Instytucja będąca najważniejszym filarem wsparcia społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych tonie
w długach, ostatnie szacunki mówią o milionowym deficycie w budżecie na rok 2011. Przedstawiciele rządu tłumaczą, że jest to konsekwencja poprawiającej się sytuacji na
rynku pracy osób niepełnosprawnych, ale prawda nie jest
taka prosta. Faktem jest, że z roku na rok wzrasta poziom
zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, a co za tym
idzie rosną wydatki związane z dofinansowaniem ich pracy. Równocześnie maleją przychody Funduszu pochodzące
z obowiązkowych wpłat pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Trudnej kondycji PFRON-u nie poprawią też planowane działania
rządu, podjął on bowiem decyzję o obcięciu dotacji na ten
cel. Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji, oraz
by zaoszczędzić w dobie kryzysu, władze postanowiły szukać pieniędzy na rynku pracy.

CO DALEJ Z PRACĄ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH?
Dofinansowania
do wynagrodzeń
Najistotniejsze zmiany
w ustawie odnoszą się
do poziomu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Docelowo
(od stycznia 2013 r.)
wzrośnie dofinansowanie dla pracowników
ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,
jednocześnie zmniejszeniu ulegnie dofinansowanie dla pracowników z umiarkowanym
i lekkim stopniem.
12

W 2011 roku poziom dofinansowań do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych pozostaje utrzymany
na tym samym poziomie co w roku 2010, jednakże z początkiem marca 2011 r. dofinansowania do wynagrodzeń
pozbawione zostaną osoby z ustawowo określonym prawem do emerytury, legitymujące się lekkim bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Własna działalność gospodarcza
Już w drugiej połowie 2011 roku ciężar zmian odczują też
osoby niepełnosprawne prowadzące własną działalność
gospodarczą, gdyż utracą one część refundacji składek do
ZUS. Przepisy nie obejmują osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Czas pracy osób niepełnosprawnych
Zmianie ulegną również przepisy regulujące czas pracy osób
niepełnosprawnych. Do tej pory osoby posiadające znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności objęte były
7-godzinną normą czasu pracy i 35-godzinnym tygodniem
pracy. W myśl nowych regulacji prawo to nie będzie automatycznie obejmowało wszystkich, a jedynie tych, którzy
uzyskają stosowne zaświadczenie lekarskie o konieczności
skrócenia normy czasu pracy. Zmiana ta wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia 2012 r.
Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh)
Zmiany nie ominą również sektora chronionego rynku pracy. Przedsiębiorcą trudniej będzie uzyskać status zakładu
pracy chronionej. Możliwe to będzie po spełnieniu nowych
warunków, mówiących o minimum 50% udziale osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zatrudnianych, w tym co najmniej 20% parytecie wśród ogółu zatrudnionych dla osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Tabelka kwot dofinansowania z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON

Stopień
niepełnosprawności

Bez schorzeń
specjalnych

KWOTA DOFINANSOWANIA KWOTA DOFINANSOWANIA
– OBECNIE
– DOCELOWO

Otwarty
Rynek

ZPCh

Otwarty
Rynek

ZPCh

znaczny

1429,12

2041,60

1607,76

2296,80

umiarkowany

1250,48

1786,40

893,20

1276,00

lekki

535,92

765,60

357,28

510,40

znaczny

2296,80

2552,00

2526,48

2807,20

2067,12

2296,80

1607,76

1786,40

1148,84

1276,00

918,72

1020,80

Ze schorzeniaumiarkowany
mi specjalnymi
lekki
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DOBRE PRAKTYKI WE
WPROWADZANIU ZMIAN
Ustawodawca zdecydował o stopniowym wprowadzaniu
zmian. Inicjatywa ta jest pewnym ukłonem w stronę pracodawców i niepełnosprawnych pracowników, pozwalającym im na przygotowanie się do nowych zasad.

OPINIE NA TEMAT
WPROWADZONYCH ZMIAN

Zdaniem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uchwalone zmiany przyczynią się do
bankructwa wielu firm działających na chronionym ryn14%
ku pracy, a co za tym idzie do załamania się całego systemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ocenie
Pracodawcy
rządu doprowadzić mają do uporządkowania sytuacji
zarejestrowani
i zwiększenia zawodowych szans osób ze znacznym
w Systemie SODiR
PFRON
stopniem niepełnosprawności. Krytycznie oceniają je
- październik 2010
przedstawiciele pracodawców osób niepełnosprawnych, podkreślając, że uderzą one w najliczniejszą, aktywną zawodowo grupę osób z orzeczonym lekkim
stopniem niepełnosprawności. Przy tym wątpią oni
w możliwość powstania nowych miejsc pracy dla nie86%
pełnosprawnych. Z zadowoleniem do zmian odnoszą
się eksperci PKPP Lewiatan, akcentujący fakt większego
Źródło: dane PFRON według stanu na dzień 30.11.2010 r.
niż dotychczas zróżnicowania poziomu dofinansowania.
Jest to krok
w dobrym kierunku, gdyż może częściowo
Do tej pory status ZPCh uzyskiwali pracodawcy, u Osoby
któ- niepełnosprawne
w wieku produkcyjnym według głównego źródła utrzymania w 2009 ro
rych wskaźnik zatrudnienia ON wynosił co najmniej 40%,
zrekompensować pracodawcy wysokie koszty zatruda w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowiły
nienia osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
4,6 1,2
osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia
i skłonić go do przedstawiania im nowych ofert pracy.
7,3w wieku produkcyjnym według głównego źródła utrzymania w 2009 roku
Osoby niepełnosprawne
niepełnosprawności.
Jak będzie
w rzeczywistości czas pokaże.
Wydaje się, że zmiany te idą w dobrym kierunku. W wyOsoby
4,6 1,2
niku tego rynek chroniony skieruje się do pracowników
niepełnosprawne
7,3
11,1
faktycznie potrzebujących specjalnych warunków zatrudw wieku
produkcyjnym
nienia, a co za tym idzie, w przyszłości być może zmniejszy
według głównego
się bezrobocie wśród osób ze znacznym i umiarkowanym
11,1
źródła utrzymania
stopniem niepełnosprawności.
w 2009 r.
Ponadto zakłady pracy chronionej pozbawione zostaną niektórych ulg i zwolnień podatkowych, a zwrot kosztów przysto60,3
sowania miejsca pracy do indywidualnych potrzeb uzależnio60,3
15,5
ny będzie od pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.
15,5
ZPCh a Otwarty Rynek w liczbach
W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON
w październiku 2010 roku zarejestrowanych było ponad
Rentazz tytułu
tytułu niezdolności
do do
pracy
Renta
niezdolności
pracy (60,3%)
Praca(15,5%)
Praca
14 tys. pracodawców zatrudniających osoby niepełnoZasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne i inne świadczenia społeczne
Zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie przedemerytalne i inne świadczenia społeczne (11,1%)
Emerytura
sprawne i korzystających z dofinansowań do wynagrodzeEmerytura
(7,3%)
Na utrzymaniu
innych osób
nia. 86% z tych firm to pracodawcy z tzw. Otwartego Rynku
(4,6%)
niezarobkowe
źródłoosób
utrzymania
NaInne
utrzymaniu
innych
Inne niezarobkowe źródło utrzymania (1,2%)
Pracy. Natomiast większość niepełnosprawnych zarejestrowanych w tym systemie zatrudniona jest nie na otwartym
Źródło: Informacja Rządu RP o działaniach podejmowanych
rynku, tylko w Zakładach Pracy Chronionej.
w 2009 r. na rzecz realizacji uchwały Sejmu RP
Źródła utrzymania osób niepełnosprawnych,
z dnia 1 sierpnia 1997 r. „KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
a nowelizacja ustawy
W 2009 roku tylko dla 15,5% osób niepełnosprawnych
Joanna Kubica (UPJPII)
głównym źródłem utrzymania był przychód z pracy zaJacek Merdalski (AGH)
wodowej. Oczywiście powodów takiej sytuacji jest kilka,
Pracownicy niepełnosprawni w etatach, zarejestrowani
w systemie SODiR PFRON
2010
ZPCh – październik
Otw arty Rynek
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Zgodnie z Ustawą z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176
z późn. zm.) podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi
lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę
obliczenia podatku wydatki na cele rehabilitacyjne oraz te
związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
W przepisach tych jako osoby niepełnosprawne określa się osoby
legitymujące się orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym lub też
lekkim stopniu niepełnosprawności (lub legitymujących się orzeczeniem równoważnym).
W przypadku odliczeń podatników, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne jest to możliwe wówczas gdy dochody
tych osób nie przekraczają kwoty limitu 9 120 zł.

CELE, KTÓRE UPRAWNIAJĄ DO
ULGI REHABILITACYJNEJ
 adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
(m. in. likwidację barier architektonicznych);
 przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych – niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (m.in. przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia ułatwiające komunikowanie się);
 zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
w zależności od potrzeb wynikających z niepełnosprawności:
książki, broszury, kasety audio, kasety video dotyczące np. metod
usprawniania, pomocy edukacyjno-rewalidacyjnych;
 odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym. Dotyczy
wyłącznie odpłatności poniesionej za udział w turnusie osoby niepełnosprawnej. Jeżeli w turnusie uczestniczył także opiekun lub
rodzic danej osoby nie może on odliczyć kosztu swojego pobytu
na turnusie;
 odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 odpłatność za opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie
się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 opłacenie tłumacza języka migowego;
 kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli
lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna
stosować określone leki (stale lub czasowo);
 odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego; osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawne do 16 lat – również innymi
środkami transportu;
 używanie samochodu osobowego będącego własnością
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fot. ilco (sxc.hu)

ULGI PODATKOWE
DLA ON W 2010 R.

Czy ulgi
podatkowe
naprawdę
pozwolą
oszczędzić
troche groszy?

(współwłasnością)
osoby
niepełnosprawnej zaliczonej
do I lub II grupy inwalidztwa
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym dowozem na
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w kwocie nie przekraczającej 2 280,00 zł (w 2010 r.);
 opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej
w roku podatkowym 2 280 zł.;
 utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł.;
 odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
• turnusie rehabilitacyjnym.
• leczeniu w placówkach uzdrowiskowych, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych.
• koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły
25. roku życia. W przypadku przejazdu środkami transportu publicznego (PKS, PKP) należy zachować bilet.
Nie ma listy zawierającej spis wszystkich przedmiotów, których zakup jest możliwy do odliczenia. Podstawową zasadą jest związek
pomiędzy przedmiotem, sprzętem a określoną niepełnosprawnością. Jeżeli urządzenie jest powszechnie używane (np. komputer,
telewizor, magnetofon) lub nie ma związku z konkretna niesprawnością to US może zakwestionować celowość tego odliczenia. W takim wypadku należy złożyć we właściwej Izbie Skarbowej zapytanie
dotyczące interpretacji tego zapisu i możliwości odliczania od dochodu kwoty wydanej na zakup danego urządzenia.
Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć pod warunkiem,
że nie były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia
(NFZ), zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo jeżeli wydatki te nie były zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.
W przypadku, gdy wydatki te były częściowo finansowane z ww. źródeł odlicza się różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą
dofinansowania. Co ważne osoba, której dotyczy dany wydatek musi
posiadać stosowny dokument potwierdzający niepełnosprawność.
Wydatki na cele rehabilitacyjne odlicza się od dochodu przed
opodatkowaniem, a nie od kwoty podatku. Rachunki muszą być
wystawione na osobę, która będzie odliczała te wydatki (w przypadku dzieci niepełnosprawnych – rodzic).
Wszystkie wymienione wyżej wydatki muszą być udokumentowane fakturami, rachunkami, które należy przechowywać przez 5 lat,
licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

WYPEŁNIASZ PIT?
NIE ZAPOMNIJ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU
NA ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP jest bardzo proste. W zeznaniu podatkowym należy jedynie wskazać jaką organizację chcemy
wesprzeć wraz z podaniem jej numeru KRS.
Karol Kyzioł (AGH)
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MAGICZNY KRAKÓW BEZ BARIER

W 2010 r. po modernizacji ruszyła
nowa odsłona Magicznego Krakowa.
Z głównej strony
portalu
można
przejść do serwisu „Bez barier”,
który w całości
jest poświęcony
problematyce niepełnosprawności.
Można
znaleźć
w nim wszystkie
potrzebne osobie
z niepełnosprawnością
tematy,
począwszy od ulg
i uprawnień, zatrudnienia, orzecznictwa, poprzez formy
pomocy, szkolnictwo specjalne aż turystyki, sportu i kultury. Ponadto można tam znaleźć informacje o instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Ważną częścią serwisu są aktualności, w których publikowane są informacje o przedsięwzięciach i programach
realizowanych przez miasto, jak również organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. Gorąco zachęcamy podmioty działające w tym
obszarze do kontaktu z nami, również w sprawie publikowania informacji o prowadzonych działaniach.
www.krakow.pl/bezbarier

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na początku 2011 roku ruszyły prace związane z aktualizacją „Krakowskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych”. To już szósta edycja tego ważnego wydawnictwa, którego inicjatorem jest Urząd Miasta Krakowa
i Zarząd i Rada Dzielnicy I Kraków-Śródmieście.

Informator jest kompendium wiedzy, z którego mogą
korzystać wszystkie osoby z niepełnosprawnością i nie
tylko. Zawarto w nim najpotrzebniejsze informacje
z zakresu ulg i uprawnień, edukacji, orzecznictwa czy
rehabilitacji.
Informator można otrzymać w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych przy ul. Stachowicza 18, pokój nr 6, jak również pobrać ze strony
www.krakow.pl/bezbarier
Grzegorz Kot
Główny Specjalista
Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych
8 listopada 2010 r. uruchomiony został nowy miejski portal informacyjny dla organizacji pozarządowych. Celem
portalu jest to, aby był tworzony nie tylko dla, ale przez
organizacje pozarządowe, dlatego każda ma możliwość
promowania się i informowania o swojej działalności na
łamach.
www.ngo.krakow.pl
Ideą powstania i uruchomienia portalu było stworzenie
opiniotwórczego medium dla organizacji pozarządowych, będącego jednocześnie platformą wymiany doświadczeń pomiędzy krakowskimi organizacjami.
Portal ngo.krakow.pl prezentuje m.in. aktualności ze
sfery III sektora, wizytówki poszczególnych podmiotów
w „Katalogu organizacji pozarządowych”, ofertę Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych. Informuje
o projektach Miasta prowadzonych na rzecz krakowskich
NGO-sów oraz zadaniach publicznych, które decyduje
się wspólnie z nimi realizować – z myślą o mieszkańcach
Krakowa.
Portal powstał z ramach projektu „MOWIS – Miejski
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
Sylwia Drożdż
Redaktor Portalu ngo.krakow.pl
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ODWAGA POMAGA
POKONY WAĆ
TRUDNOŚCI
Z doświadczeń Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że
systematycznie wzrasta liczba studentów doświadczających trudności w obszarze zdrowia
psychicznego. Z myślą o nich powstał „Program
wsparcia adaptacyjnego dla studentów UJ chorujących psychicznie”

fot. archiwum BON UJ

KSSN 1 (6)/2011

Znakiem rozpoznawczym programu
myślenia i uwagi,
został pluszowy lew
pamięci, skutecznego notowania
oraz autoprezentacji. Co ważne, wszystkie spotkania prowadzone w ramach programu są indywidualne i dostosowane do potrzeb oraz aktualnej sytuacji zdrowotnej
uczestnika.
Druga tura programu odbędzie się w semestrze letnim. Weźmie w niej udział kolejna grupa 20 studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

fot. archiwum BON UJ

PO DRUGIE, DEBATA
I PRZEŁAMYWANIE TABU

Książka „Moja Wędrówka” cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Oprócz zaoferowania 40 studentom Uniwersytetu cyklu
konsultacji psychologicznych oraz szkoleń podnoszących
kompetencje społeczne i zawodowe, celem projektu jest
również przełamywanie stereotypów związanych z chorobą psychiczną. Maskotka towarzysząca programowi
– lew – symbolizuje odwagę i siłę potrzebną do pokonywania trudności.

PO PIERWSZE, INDYWIDUALNE
WSPARCIE ADAPTACYJNE
Pierwsza tura projektu ruszyła wraz z początkiem bieżącego roku akademickiego. W jej ramach indywidualne
wsparcie otrzymuje 20 studentów. Każdy z nich uczestniczy w konsultacjach psychologicznych, których głównym celem jest wsparcie adaptacyjne, tzn. nakierowane
na konkretne trudności akademickie, jakich doświadcza
student (np. problemy z koncentracją, radzeniem sobie
ze stresem, pisaniem pracy magisterskiej). W razie potrzeby jest także możliwość skorzystania z konsultacji
psychiatrycznych.
Konsultacje te poprzedzają cykl szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe. Dotyczą one
16

Poza objęciem wsparciem indywidualnym studentówuczestników, program ma na celu również rozpoczęcie debaty na temat zaburzeń i chorób psychicznych,
ich możliwych konsekwencji oraz tabu związanego
z tą problematyką. Służyć temu ma m.in. strona internetowa projektu www.KonstelacjaLwa.pl, a w szczególności dostępna na niej platforma edukacyjna. Znaleźć tam
można listy certyfikowanych terapeutów opracowane
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne, a także artykuły ukazujące
tematykę zdrowia psychicznego z różnych perspektyw.
Na platformie dostępna jest również elektroniczna wersja książki Moja wędrówka. Zamieszczone w niej historie obalają stereotypy i łamią dotychczasowe schematy
myślenia związane z osobami chorującymi. Dużą wartość tej książki stanowią osobiste, pełne emocji relacje
studentów Uniwersytetu. Oprócz nich refleksjami dotyczącymi choroby psychicznej i studiowania dzielą się
także wykładowcy UJ.
Szczegółowe informacje na temat
programu można znaleźć na stronie
internetowej www.KonstelacjaLwa.pl.
BON UJ
Jednocześnie Redakcja KSSN przypomina, że funkcjonuje Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego. Informacje na temat oferowanych przez nie
usług mogliście przeczytać na stronie 10 w numerze
KSSN 1(5)/2010.

ZNALEŹĆ
WSPÓLNY
JĘZYK

Wskazówki dla
osób prowadzących
zajęcia dydaktyczne
ze studentami
z niesprawnością
narządu mowy

 Nie śpiesz się, poświęć sporo czasu i uwagi kontaktom z osobami mającymi trudności w wymowie.
Utrzymuj z nimi kontakt wzrokowy.
 Staraj się zachęcać studenta z problemami w mowie
do dalszego formułowania wypowiedzi – nie poprawiaj go, nie przerywaj jego wypowiedzi.
 Pozwól wypowiedzieć się – nie mów za niego; pomagaj mu tylko w razie koniecznej potrzeby – podpowiedz trudne słowo, ale nie więcej niż jedno i staraj się to robić jak najrzadziej.
 W razie niezrozumienia tego co student powiedział
nie bój się poprosić o powtórzenie niezrozumiałego
fragmentu wypowiedzi. W szczególnie trudnej sytuacji zadaj studentowi pytanie, wymagające krótkiej
odpowiedzi, bądź jedynie ruchu głową, wyrażającego aprobatę lub zaprzeczenie.
 Nie przyjmuj postawy politowania – wada wymowy
nie jest rzeczą przykrą, a tylko utrudnionym sposobem wysławiania się. Nie ukrywaj, że nie słyszysz
tego – przemilczenie problemu czyni ów problem
trudniejszym i stwarza kolejne bariery.
 Osoby mające problemy z wymową mogą normalnie uczestniczyć w zajęciach ćwiczeniowych i laboratoryjnych, podczas których student udziela od-

Historię jąkającego
się króla przybliżamy
na str. 46

powiedzi ustnych np. przy tablicy. W takiej sytuacji
należy zwrócić uwagę by studentowi stworzyć możliwe komfortowe warunki do wypowiedzi – brak
stresu i hałasu.
 W sytuacji wygłaszania referatów i prezentacji nie
należy studentów z niesprawnością mowy zwalniać
z publicznego wystąpienia, lecz zachęcić studenta do przygotowania prezentacji multimedialnej
wzbogaconej o jego krótkie komentarze (szczegółowe informacje mogą być umieszczone na slajdach).
W przypadku pierwszej prelekcji studenta na uczelni,
student może wygłosić referat przed mniejszym audytorium (w obecności kilku kolegów z roku). Ma to
na celu stopniowe pokonywanie barier przez studenta i zachęcenie do wygłaszania kolejnych prezentacji
już przed całą grupą.
 Zaliczenia i egzaminy osób z problemami wymowy
powinny być przeprowadzane w takiej samej formie
jak dla innych studentów. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy komunikacja ustna jest bardzo utrudniona, należy stosować formę pisemną.
 Nie wiesz jak się zachować? Podchodź do osób z niesprawnością narządu mowy naturalnie, bez lęku;
strach może sparaliżować i Ciebie i rozmówcę.

Andrzej Wójtowicz (AGH)
1997–2003 Prezes Zarządu Polskiego Związku Jąkających się
1999–2001 Redaktor Naczelny Słowa Wyboistego
Materiały udostępnione za zgodą FIRR

W numerze
31 Marca ukaże się kolejny
numer Tyfloświata, kwartalnika
technologii dostępowych dla osób
niewidomych i słabowidzących
Wersję elektroniczną czasopisma można pobrać ze strony

www.tyfloswiat.pl

 Aleksandra Bohusz przybliży kwestię tzw. dozwolonego użytku, uwzględnionego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umożliwiającego osobom
niepełnosprawnym kopiowanie i rozpowszechnianie
utworów dostosowanych pod względem użytkowym
do potrzeb ich niepełnosprawności;
 Michał Dziwisz, Michał Kasperczak i Piotr Witek sprawdzą dostępność popularnego portalu społecznościowego Facebook dla osób niepełnosprawnych;
 Marek Jakubowski postara się wyjaśnić Czytelnikom,
na czym polegają tyflograficzne przedstawienia zabytków architektonicznych.

WARTO WIEDZIEĆ
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fot. archiwum FIRR

NAWET MISTRZOWI
NAUKA NIE ZASZKODZI
Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego
organizuje kursy i szkolenia mające na celu
podniesienie
kwalifikacji i wiedzy osób
niepe łnosprawnych
oraz osób, które mają
za zadanie ich obsługę
Zajęcia z samoobrony
dla osób niewidomych
jako
pełnoprawnych
i słabowidzących
klientów
Przez lata udało się stworzyć kilka rodzajów bezpłatnych szkoleń dostosowanych
do wymogów i oczekiwań ich odbiorców.

SZKOLENIA ZAWODOWE
Prowadzimy zajęcia służące podwyższeniu kwalifikacji
i kompetencji osób niepełnosprawnych. Oferta szkoleń
obejmuje:
 podstawową i zaawansowaną obsługę komputera,
 języki obce (angielski i niemiecki) – poziom podstawowy
i zaawansowany,
 kreowanie wizerunku dla osób niewidomych i słabowidzących,
 podstawy księgowości i prowadzenia własnej firmy.
Dodatkowo prowadzimy treningi samoobrony z wykorzystaniem wschodnich sztuk walki. Celem jest podbudowa wiary uczestników we własne możliwości i samoakceptacja, jak
również poprawa kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej.
Szkolenia dostosowane są do możliwości osób z dysfunkcjami wzroku.

UCZELNIE PRZYJAZNE OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
Szkolenia dla uczelni wyższych i instytucji publicznych
mają uświadomić owe placówki o niezbędnych kwestiach,
których wdrożenie zagwarantuje osobom niepełnosprawnym pełny dostęp do usług edukacyjnych uczelni. Celem
jest zwrócenie uwagi ich pracowników na problemy, które
ograniczają lub uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym pełne korzystanie z ich usług. Program szkolenia
obejmuje:
 informacje ogólne na temat sytuacji formalno-prawnej
studentów niepełnosprawnych oraz metod i środków
umożliwiających osobom z dysfunkcjami podjęcie
i ukończenie studiów;
 część praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu konkretnych, pojawiających się w codziennej pracy problemów,
związanych z osobami niepełnosprawnymi.
Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych, grupy liczą po
30 osób. Prowadzone jest przez wykwalifikowanych
18

trenerów. Spotkania odbywają się na terenie uczelni,
w terminach dogodnych dla uczestników i organizatorów.

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE
DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Program międzynarodowy BiFocal IV obejmuje wsparciem
osoby niewidome i słabowidzące, pozostające bez pracy
i wymagające przeszkolenia w celu jej zdobycia. Głównym
produktem projektu jest VISAGE – wszechstronne narzędzie uwzględniające wszystkie aspekty procesu poszukiwania pracy:
 przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 wypełnianie dokumentów aplikacyjnych,
 ujawnianie faktu niepełnosprawności,
 profesjonalna autoprezentacja,
 analiza mocnych i słabych stron,
 dostęp do oferowanych form wsparcia.
 osobisty trener
Najważniejszym elementem projektu ,,Z coachem do pracy” jest bezpośrednia i bieżąca współpraca uczestników
projektu z trenerami, których głównym zadaniem jest
wspieranie w sposób ciągły rozwoju osób, biorących udział
w projekcie. Doświadczenie wskazuje, że nauka „wszystkich
wszystkiego”, jest mniej skuteczna niż zindywidualizowane
podejście. Ścieżka wsparcia odbiorców projektu wygląda
następująco:
 rozmowa z coachem, wypełnienie ankiety;
 konsultacje z coachem, wybór ścieżki szkoleń;
 udział w zajęciach, stała współpraca z coachem;
 stała możliwość kontaktu z psychologiem i doradcą zawodowym;
 po zakończeniu szkolenia wspólne z coachem podsumowanie udziału w projekcie: odniesione korzyści, stopień
zwiększenia wiedzy i kompetencji, wskazówki do dalszego rozwoju.

HOTELE I RESTAURACJE
DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH
Międzynarodowy projekt ACAD powstał, aby stworzyć
pakiet szkoleń zawodowych dla pracowników i kadry zarządzającej branżą hotelarską i restauracyjną. Przygotowują one do obsługi osób niepełnosprawnych na takim samym poziomie, jak pozostałych klientów. Ustawodawstwo
wielu państw wprowadza zakaz dyskryminacji ze względu
na niepełnosprawność. ACAD dostarcza narzędzia, które
pomogą w przestrzeganiu tych przepisów. Oprócz szkoleń prowadzimy również zajęcia z orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego dla osób niewidomych.
Osoby do kontaktu w sprawie poszczególnych szkoleń,
zajęć i terminów można znaleźć na stronie internetowej:
www.firr.org.pl

Piotr Pawłowski (FIRR)
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PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT IV
fot. archiwum FIRR

w szkolnictwie wyższym. Problem jest, niestety, bardzo często
spychany na dalszy plan. Prelegenci w wystąpieniu zaprezentowali jednak wiele dobrych praktyk i pomysłów, które umożliwiłyby studiowanie osobom chorym psychicznie.

ROZWIĄZANIA Z ZAGRANICY
Na konferencję przybyło wielu gości...

W Auditorium Maximum w Krakowie 25 października 2010 r. odbyła się po raz czwarty konferencja
,,Pełno(s)prawny student” zorganizowana przez
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Rozmawiano m. in o poprawie warunków rekrutacji
i funkcjonowania niepełnosprawnych na uczelniach wyższych. Konferencję swoim patronatem
objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Spotkanie uroczyście rozpoczął Bogdan Dąsal, Pełnomocnik
Prezydenta Krakowa wspólnie z prof. Haliną Waszkielewicz
z FIRR. W części merytorycznej jako pierwszy głos zabrał Piotr
Jagielski, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie treści i znaczenia nowelizacji Ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyższym. W dalszej części konferencji wystąpiło wiele osób z ciekawymi i różnorodnymi wykładami.
Maciej Kasperkowiak (European Federation of Hard of Hearing People) zaprezentował prelekcję na temat profesjonalnych systemów wspomagania słuchu dla studentów głuchych
i słabosłyszących. Opowiedział o możliwości wprowadzenia
na sale uniwersyteckie radiowego Systemu Fm. Składa się on
z nadajnika i mikrofonu, które wykładowca zawiesza wokół
szyi, aby nie przeszkadzały swobodnie prowadzić zajęć. Studenci z kolei dobierają do swoich aparatów słuchowych stopki
pośredniczące wraz z odbiornikiem. Dzięki temu bez zbędnych szumów mogą słuchać wykładów i sporządzać notatki.
Każda osoba ucząca się może ubiegać się o pełne dofinansowanie takiego sprzętu z NFZ-tu lub PFRON-u.

CHORZY PSYCHICZNIE NA UCZELNIACH
Na temat problemów osób psychicznie chorych na uczelniach
wyższych głos zabrali dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak i mgr
Jakub Sznajder z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na podstawie
badań przeprowadzonych na macierzystej uczelni doszli do
wniosku, że studenci chorzy psychicznie wzbudzają wiele kontrowersji wśród kadry dydaktycznej. Wciąż wielu ludzi boi się
kontaktów z taką osobą twierdząc, że nie ma dla nich miejsca

W połowie konferencji odbyła się sesja panelowa na temat
praktycznych aspektów wykorzystania dotacji na kształcenie studentów niepełnosprawnych. Następnie gość ze Stanów Zjednoczonych, John Bennett (Temple University of
Philadelphia), przedstawił, na podstawie rozwiązań z własnej
uczelni, jak ważna jest rola wsparcia osób niepełnosprawnych
w szkolnictwie wyższym.

BADANIE POTRZEB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Mgr Karolina Smoczyńska z warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej zaprezentowała wyniki ogólnopolskiego
badania sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008–2010. Okazuje się, iż 41% badanych, mimo
że doświadczało często sporych ograniczeń utrudniających
im codzienne życie, nie posiada orzeczenia o swojej niepełnosprawności. Z kolei w 48% zbadanych gospodarstw domowych
w Polsce, w których zamieszkuje przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna, nie korzysta się z żadnej formy wsparcia z zewnątrz.

WSKAZÓWKI DLA KADRY
NAUCZYCIELSKIEJ
Na forum zaprezentowano przydatne wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami o różnych niepełnosprawnościach. Warto wymienić pierwszą i najważniejszą zasadę: „Przed studentami z niepełnosprawnością należy
stawiać takie same wymagania, jak przed innymi, ponieważ
zamierzają oni zdobyć wyższe wykształcenie, a to uczelnia odpowiada za uzyskany przez nich dyplom.”

DO ZOBACZENIA ZA ROK
Konferencja zaowocowała wymianą poglądów i praktycznych
rozwiązań. Wymieniano między sobą dobre praktyki i rozwiązania, stosowane z powodzeniem przez uczelnie wspierające
osoby niepełnosprawne. Uczestnicy spotkania mogli poznać
metody działania, mogące pomóc usprawnić pracę nauczycieli z osobami niepełnosprawnymi. Kolejna konferencja z cyklu
,,Pełno(s)prawny student” już za rok. Serdecznie zapraszamy!
Konferencja organizowana była w partnerstwie z Urzędem
Miasta Krakowa.

Piotr Pawłowski (FIRR)
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KIERUNEK: PRACA
Projekt „Indywidualna praca z coachem” organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju
Regionalnego i BON AGH, współfinansowany ze
środków PFRON ma zwiększać konkurencyjność
niepełnosprawnych absolwentów na rynku pracy
poprzez podnoszenie ich kompetencji i stwarzanie
możliwości na bardzo wielu płaszczyznach
Osoby niepełnosprawne poszukując pracy niejednokrotnie napotykają wiele barier. Barierami takimi mogą
być nieprzygotowani lub dyskryminujący pracodawcy,
jednakże nie mniej ważne jest nastawienie i przygotowanie samej osoby niepełnosprawnej. Pracodawca, który decyduje się przyjąć do pracy osobę niepełnosprawną, najczęściej poszukuje pracownika, który posiada
wyższe kwalifikacje od osoby pełnosprawnej lub też
zgodzi się pracować za znacznie niższe wynagrodzenie.
Przeciwdziałając temu zjawisku osoby niepełnosprawne powinny podnosić swoje kwalifikacje zawodowe już
podczas studiów, aby jako absolwenci być konkurencyjni na rynku pracy. Studentom i absolwentom AGH
w osiągnięciu tych celów może pomóc właśnie udział
w Projekcie „Indywidualna praca z coachem”.

Opinia Koordynatora Projektu
Dzisiejszy pracodawca, chcąc zatrudnić absolwenta, nie patrzy tylko na kierunek studiów, który kandydat skończył, czy ocenę, jaką ma na dyplomie.
Równie ważna, a czasem nawet ważniejsza, jest
aktywność wykazana przez niego podczas studiowania, to, co zrobił oprócz realizacji minimum
programowego, konsekwencja w poszerzaniu własnej wiedzy, udział w projektach i kursach. Udział
w standardowych projektach jest jednak często
mocno utrudniony dla studentów niepełnosprawnych np. z uwagi na niedostosowanie metod
i materiałów szkoleniowych do potrzeb osób niewidomych, czy trudność w przekazaniu wiedzy
uczestnikowi Głuchemu. Projekt „Indywidualna
praca z coachem” został opracowany z myślą o jak
najbardziej indywidualnym podejściu do danego
człowieka – zarówno pod kątem jego potrzeb merytorycznych, jak i kierunków, w których chciałby
się rozwijać. Umożliwia zebranie wielu „punktów”,
którymi będzie można zainteresować pracodawcę.

CO DAJE UDZIAŁ W PROJEKCIE
Projekt jest skierowany do studentów i absolwentów niepełnosprawnych, którzy chcą zwiększyć swoje szanse
na rynku pracy. W jego ramach mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia coacha, konsultacji psychologicznych, doradztwa zawodowego, warsztatów rozwijających
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umiejętności miękkie (asertywność, praca w grupie itp.),
kursów komputerowych i zewnętrznych kursów dotyczących obszaru, który studiuje beneficjent. W ramach projektu można korzystać także z porad prawnych, społecznych,
informacji dotyczących przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

Opinia psychologa
i doradcy zawodowego
Program FIRR dla studentów niepełnosprawnych
trafia w zapotrzebowania tej grupy. Daje wiele możliwości rozwojowych, stwarza możliwości uzupełnienia poprzez kursy i szkolenia wiedzy i umiejętności – będących poza programem
studiów – podnoszących ich atrakcyjność na rynku
pracy, na co zapewne sami nie mogliby sobie pozwolić. Możliwość skorzystania z konsultacji z doradcą zawodowym pozwala im ukierunkować się
na to, co chcą robić w swoim życiu zawodowym
i zaplanować różne działania, by mogły osiągnąć
założony cel. Możliwość skorzystania z konsultacji
psychologa w Centrum Karier AGH jest niewątpliwie plusem, bo jak mówią sami studenci pójście
do przychodni i zarejestrowanie się do psychologa
jest dla nich kłopotliwe i stresujące. Skorzystanie
z porady psychologa pozwala na poradzenie sobie
z problemami osobistymi, które często przeszkadzają w studiowaniu.
Bardzo pomocną formą wsparcia jest dodatek mieszkaniowy, który pozwala ustabilizować sytuację osób
rozpoczynających pracę lub jej poszukujących. Często
osoby po studiach muszą wracać w rodzinne strony,
bo nie stać ich na samodzielne utrzymanie się w innym
mieście, gdzie pojawia się możliwość podjęcia pracy
i tym samym zmniejszają się ich szanse na zatrudnienie.
Dodatek mieszkaniowy ma zwiększyć szanse na samodzielne wejście w etap pracy po zakończeniu studiów.

WSPÓŁPRACA Z COACHEM
Każdy z uczestników indywidualnie pracuje z przydzielonym coachem, który pełni funkcję trenera, przewodnika. Do
jego zadań należy wspieranie i współpraca z osobą niepełnosprawną, motywacja do podjęcia działań ułatwiających
znalezienie pracy oraz pomoc w przygotowaniu i realizacji
Indywidualnego Planu Działania (IPD). Coachami są pracownicy BON AGH. Doświadczenie tych osób w codziennych kontaktach z niepełnosprawnymi oraz w rozwiązywaniu ich problemów jest niezastąpione w pracy coacha.
Część trenerów posiada taką samą niepełnosprawność jak
beneficjenci, co pozwala im na pełne ocenienie realiów
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udział 25 studentów i 5 absolwentów AGH. W związku ze
zwiększeniem liczby uczestników wzrosła także liczba
coachów – z 4 do 6.
W ramach Projektu zorganizowano wyjazd szkoleniowy
w okresie 11–22 sierpnia 2010 r.
w Dźwirzynie. Uczestnicy zakwaterowani byli w ośrodku
przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych. Podczas
wyjazdu mogli uczestniczyć
w różnorodnych szkoleniach,
warsztatach i konsultacjach,
Wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród Beneficjentów Projektu
które cieszyły się dużym
powodzeniem.
i specyfiki ich sytuacji. Potwierdza to wypowiedź jedneSzkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i konsultago z Coachów: „Moimi beneficjentami są osoby mające tą
cje psychologiczne w ramach projektu prowadzone są
samą niepełnosprawność co ja. Bazując na swoich własnych
przez Centrum Karier AGH. Do tej pory przeprowadzono
doświadczeniach, łatwo mi jest z nimi rozmawiać, przebyły m.in. zajęcia na temat asertywności, autoprezentakonywać jakie są korzyści wzięcia udziału w szkoleniach
cji, komunikacji interpersonalnej.
oraz zmotywować do podnoszenia swoich kwalifikacji”.

Pierwszy etap był realizowany w okresie
od 1 stycznia 2010 r.
do 30 czerwca 2010 r.
Uczestniczyło w nim
16 studentów i absolwentów z AGH oraz
5 z UEK. Beneficjentami zajmowało się
4 coachów z AGH i 2
z UEK. Spośród wielu
szkoleń i warsztatów
najbardziej interesuMetody zachęcające do wzięcia
udziału w szkoleniach (zdjęcia
jące okazało się wyz obozu w Dźwirzynie –
jazdowe szkolenie Assierpień 2010)
sessment Center.
Po zakończeniu pierwszego etapu przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród Beneficjentów, której wyniki
zostały przeanalizowane i opracowane przez FIRR.
„W trakcie tego szkolenia pierwszy raz mogłem się
przekonać, co to jest Assessment Center w praktyce.
Było to bardzo ciekawe i użyteczne doświadczenie.
Opinie psychologów oceniających naszą pracę i zachowania w trakcie wykonywania zadań oraz rozmowy
z nimi uświadomiły mi jakie są moje mocne i słabe strony jako przyszłego pracownika” – to słowa jednej z osób
obecnej na tym wyjeździe.

REALIZACJA II ETAPU
Realizacja drugiego etapu zaczęła się 2 lipca 2010 r.
i trwała do 31 marca 2011 r. W drugim etapie brało

fot. Krzysztof Mazgaj

fot. Krzysztof Mazgaj

WYNIKI REALIZACJI I ETAPU

Studenci chętnie brali udział w szkoleniach

Beneficjenci biorą aktywnie, z zainteresowaniem udział
w różnych zajęciach, co potwierdzają wypowiedzi osób,
które korzystały ze szkoleń prowadzonych przez CK AGH:
„Szkolenia prowadzone przez CK są bardzo pomocne,
z uwagi np. na umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych. Podczas tych spotkań doradca zawodowy
przedstawiał błędy jakich należy się wystrzegać tworząc
CV oraz list motywacyjny. O sile tych skoleń może świadczyć fakt wielu lat doświadczeń osób je prowadzących
oraz umiejętności przekazania tej wiedzy w sposób łatwy
i przystępny”.

KIM SĄ BENEFICJENCI PROJEKTU?
Beneficjentami są osoby z różnych województw, miast
i miejscowości. Łatwo możemy zauważyć na poniższych wykresach, że najwięcej uczestników mieszka
w województwie małopolskim na wsi lub w małych
miejscowościach. Efektem takiego rozkładu może być
chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez
21

WARTO WIEDZIEĆ

KSSN 1 (6)/2011

Inne
17%
Woj.
Świętokrzyskie
17%

Wieś
47%

Woj. Małopolskie
43%

Miasto pow.
100 tys. mieszk.
20%
Miasto
20 tys. – 100 tys.
mieszk. 13%

Liczba beneficjentów
w zależności od miejsca
zamieszkania

Miasto do
20 tys. mieszk.
20%

Woj. Podkarpackie
23%

Województwa

Rodzaj miejscowości
Lekki 13%
Znaczny 27%

Liczba beneficjentów
w zależności od
stopnia i rodzaju
niepełnosprawności

Umiarkowany 60%

Stopień niepełnosprawności

osoby, które mają zmniejszony dostęp do różnorodnych szkoleń, kursów, warsztatów w związku z miejscem zamieszkania.
Wykresy przedstawiają liczbę beneficjentów w zależności od stopnia niepełnosprawności i jej rodzaju.
Zauważyć można mniejsze zainteresowanie projektem
osób z lekkim stopniem niepełnosprawności i osób
z innymi (niewidocznymi) niepełnosprawnościami, niż
wynikałoby to z ich proporcjonalnego udziału w grupie studentów niepełnosprawnych AGH (odpowiednio
to blisko 30% i ponad 60%). Prawdopodobnie osoby te
próbują ukryć swoją niepełnosprawność i nie ujawniać
się. Z drugiej strony takie osoby mają mniejsze potrzeby,
lepiej sobie radzą w życiu, bo ich niepełnosprawność
nie przeszkadza im funkcjonować porównywalnie do
osób pełnosprawnych. Osoby z umiarkowanym lub ze
znacznym stopniem natomiast zdają sobie sprawę, że
muszą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby być
konkurencyjni na rynku pracy.

Opinia coacha
Uważam, że projekt FIRR jest dużym wsparciem dla
studentów zaczynających wchodzić na rynek pracy.
Dzięki różnym szkoleniom zewnętrznym, konsultacji z psychologiem czy doradcą zawodowym, beneficjenci mogą poznać tajniki przygotowywania
się do zawodu – poprzez różnego rodzaju szkolenia z asertywności czy autoprezentacji, czy z zakresu pisania CV oraz listu motywacyjnego. Ponadto
możliwość zrobienia kursów ściśle związanych z zawodem ułatwi osobom niepełnosprawnym lepszy
start na rynku pracy i mogą na równi konkurować
z pozostałymi kandydatami.
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Narząd słuchu
20%

Inne
33%

Narząd ruchu
34%

Narząd wzroku
13%

Rodzaj niepełnosprawności

Opinie beneficjentów
Początkowo byłem nastawiony sceptycznie względem tego projektu, jednak kolejne możliwości które
się przede mną otwierały sprawiły, że stałem się jego
gorącym zwolennikiem. Zasadniczym celem tego
programu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób niepełnosprawnych i wydaje mi się, że
cel ten został osiągnięty. Uczestnictwo w szkoleniach
wewnętrznych dają możliwość podniesienia swoich
kwalifikacji interpersonalnych, natomiast szkolenia
zewnętrzne zapewniają kształcenie w wybranym
przez siebie kierunku i poziomie.
(…) na różnych warsztatach uczą nas, jak zaprezentować się, by zachęcić pracodawcę do zatrudnienia,
przedstawić kwalifikacje i umiejętności tak, by widział, że przede wszystkich będę dobrym pracownikiem, bez względu na to, czy pełnosprawnym czy
nie. Możemy przedstawić mu też korzyści wynikające
z zatrudniania ON. O ile oczywiście decydujemy się
„wyjawić” swoją niepełnosprawność. Kwalifikacje możemy zdobywać na różnorakich szkoleniach zewnętrznych, które sami wybieramy sobie w zależności od
kierunku naszej przyszłej pracy i to całkiem za free!
Tym samymi wzbogacamy swoje CV! Plus konsultacje z doradcą w CK, „doszlifowanie” CV i listu motywacyjnego i śmiało możemy ruszać na podbój rynku!
Pełną wersję powyższego artykułu można
przeczytać na naszej stronie internetowej
www.bon.agh.edu.pl/kssn w zakładce „KSSN OnLine”
Anna Wesołowska (AGH)
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SAMODZIELNY GŁOS

fot. archiwum FIRR

Podczas ostatnich wyborów samorządowych
w Warszawie i Krakowie z powodzeniem udało się
Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego wypróbować przydatność nakładek na karty do głosowania
dla osób niewidomych i słabowidzących. Fundacja
zabiega o wprowadzenie do projektu ustawy
o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb
osób niepełnosprawnych zapisu stwarzającego
możliwość stosowania w wyborach powszechnych
i referendach takich nakładek
Zarówno sprawy techniczne jak i logistyczne nie przysporzyły większych problemów przy wprowadzeniu nowego
elementu do materiałów wyborczych, a to ze względu na
ścisłą współpracę z miejskimi organizatorami wyborów
i Państwową Komisją Wyborczą. ,,W Krakowie udało się
wprowadzić nakładki do wszystkich 459 obwodowych Komisji. Chętnie posłużymy się naszymi doświadczeniami i sugestiami, jeżeli nakładki miałyby wejść w życie” – powiedział
urzędnik wyborczy w Krakowie Andrzej Tarko.

TAJNOŚĆ I FREKWENCJA
Zarówno Konstytucja jak i ustawy o prawie wyborczym
gwarantują możliwość oddania głosu w sposób tajny.
Do tej pory osoby niewidome i słabowidzące nie mogły
oddawać samodzielnie głosu, bez konieczności pomocy
ze strony drugiej osoby. Problem dostrzegają również
miejscy urzędnicy ds. osób niepełnosprawnych, którzy zaangażowali się w pomoc przy projekcie. ,,Jestem
przekonany, że każde rozwiązanie ułatwiające osobom
niepełnosprawnym oddanie głosu w wyborach będzie
skutkowało tym, że ci, którzy do tej pory nie uczestniczyli
w wyborach, wiedząc o ułatwieniach, będą chcieli w nich
brać udział” – powiedział Bogdan Dąsal, Pełnomocnik
Prezydenta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

POZYTYWNY ODBIÓR

fot. archiwum FIRR

Nakładki do głosowania mają taki sam format co karty
do głosowania. W miejscu, gdzie na karcie widnieją kratki
w nakładce są wycięte otwory. To pozwala osobie niewidomej skutecznie oddać głos w sposób tajny na wybranego przez siebie kandydata. ,,Nakładki wzbudziły

Bogdan Dąsal, Tomasz Koźmiński (osoba niewidoma),
Aleksander Waszkielewicz, Andrzej Tarko

Tak wyglądała nakładka podczas II tury wyborów Prezydenta
Miasta Krakowa

pozytywny odzew wśród środowiska osób niewidomych
i słabowidzących. Naszymi działaniami udowodniliśmy, że
nakładki są potrzebne i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
je wprowadzić jako stały element wyborów” – powiedział
Aleksander Waszkielewicz, prezes Fundacji.

LATA STARAŃ
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od 2007 r. działa na rzecz wprowadzenia nakładek do powszechnego
użycia podczas wszystkich wyborów. W 2010 r. w I turze
wyborów Prezydenta Polski Fundacja po raz pierwszy
wysłała nakładki do kilkudziesięciu osób niewidomych
z całej Polski. W II turze udało się zaangażować w projekt
Urząd Miasta Warszawy i Urząd Miasta Zakopane. Podczas I tury wyborów samorządowych władze Warszawy
ponownie pomogły wprowadzić do swoich lokali wyborczych nakładki, tym razem na wybory Prezydenta Miasta. W II turze wyborów w Krakowie Urząd Miasta wsparł
działania Fundacji, aby w głosowaniu na prezydenta mogło uczestniczyć jak najwięcej krakowian.
Nakładki z powodzeniem funkcjonują w takich krajach
jak Wielka Brytania, Niemcy czy Albania.
Piotr Pawłowski (FIRR)
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Każdy kto choć raz spacerował po Krakowie wie, że jest
w nim dużo barier architektonicznych, które utrudniają
poruszanie się po mieście
osobom niepełnosprawnym.
Są tacy, którzy chcą to zmienić, o czym mogliśmy się
przekonać na gali z okazji
wręczenia nagród konkursu
„Kraków bez Barier 2010”
Wraz z rozwojem oddziaływania
mediów, rosnącą liczbą dofinansowań na różne projekty, zrodziła się
Parę słów od
organizatorów
możliwość na ujawnienie się tych,
imprezy – Urzędu
którzy dotychczas byli w dużej
Miasta Krakowa
mierze niewidoczni dla społeczeńoraz Stowarzyszenia
stwa – osób niepełnosprawnych.
Przyjaciół Integracja
W wyniku kształtowania wrażliwości społecznej osoby niepełnosprawne mogły zacząć korzystać
z większości usług dostępnych każdemu szaremu obywatelowi.
Mowa tu o usługach całkiem podstawowych, o których na co
dzień nie myślimy, takich jak skorzystanie z basenu, przemieszczanie się między piętrami czy skorzystanie z toalety.

Uniwersytetu Jagiellońskiego słusznie zostało przyznane
pierwsze miejsce w kategorii obiekt użyteczności publicznej
w trakcie edycji konkursu w 2007 roku.
Gala promowana była na szeroką skalę, w całym mieście wisiały
plakaty, zaproszenia rozdawano każdej instytucji zainteresowanej
tematem. Według Grzegorza Kota z Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, gala wypadła
bardzo dobrze: „IV edycję Konkursu Architektonicznego »Kraków
bez barier« oceniam bardzo dobrze. Największa do tej pory ilość
zgłoszeń do konkursu świadczy o zainteresowaniu zagadnieniem
szeroko rozumianej dostępności, a także same obiekty zgłoszone
do konkursu pokazują, że trudny architektonicznie Kraków staje
się coraz bardziej miastem bez barier – mam na myśli Muzeum
Narodowe w Sukiennicach – Galerię Sztuki Polskiej XIX Wieku, genialnie dostosowane Podziemia Rynku. Poza tym ilość uczestników
podczas uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych i rozstrzygnięcia IV edycji Konkursu ilustruje
obecność tego tematu w środowisku osób z niepełnosprawnością”.

fot. Krzysztof Rączka

fot. Krzysztof Rączka

BUDOWANIE BEZ BARIER

GALA „KRAKÓW BEZ BARIER”
Łamanie barier architektonicznych i mentalnych wciąż sprawia
pewnego rodzaju kłopoty, jednak w pewnym stopniu przestało to być tematem „tabu”. Teraz o barierach mówi się dużo
i głośno, jednak czy wystarczająco? Dotychczas najgłośniej
było w Warszawie, gdy ogłoszono pierwszy konkurs na najlepszy dostosowany budynek – za stolicą postanowił ruszyć Kraków, który w 2007 r. ogłosił własny konkurs nagradzający tych,
którzy walczą o lepszy byt osób niepełnosprawnych – „Kraków
bez barier”.
10 grudnia 2010 r. odbyła się czwarta z kolei edycja tego
konkursu. Nagrody przyznawane były w tradycyjnych już kategoriach – obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne
i obiekty zabytkowe oraz elementy przestrzeni publicznej. Celem powyższego konkursu jest przede wszystkim zwrócenie
uwagi na potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz zachęcenie różnych instytucji i inwestorów do dostosowywania budynków. Organizatorom skutecznie udało się
przykuć zainteresowanie mediów i mieszkańców Krakowa –
gala promowana była na szeroką skalę i nie mogło zabraknąć
atrakcji w postaci recitalu Pauliny Bisztygi oraz koncertu zespołu Raz Dwa Trzy. Całą imprezę poprowadził aktor znany
z serialu „Klan”, Piotr Cyrwus.

BARIERY BEZ BARIER?
Nikogo nie dziwi wybór Audytorium Maximum przy
ul. Krupniczej, jako miejsca uroczystej gali – temu budynkowi
24

Odbiór wyróżnienia przez Centrum Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio

Jednak sama jej organizacja budziła pewne zastrzeżenia: „Nie
podobały mi się kryteria przyznawania nagród, były niejasne,
nie było zrozumiałe, za co konkretnie jakiś budynek dostawał
nagrodę, każde wyjaśnienie było takie samo. Co zmieniłbym
w gali, żeby było lepiej? Na pewno kryteria przyznawania nagród" – mówi Krzysztof Kielian, pełnosprawny student jednej
z krakowskich uczelni. „Koncert zespołu Raz Dwa Trzy był super, natomiast recital Pauliny Bisztygi byłby fajny, ale nagłośnienie było bardzo złe, przez co wszystkie piosenki wydawały
się do siebie podobne, nie można było rozróżnić słów”. Rodzi
się pytanie: jeżeli osoba bez wady słuchu miała problemy
z akustyką w trakcie gali, to jakie problemy musiały mieć osoby
słabosłyszące, korzystające z aparatów słuchowych?

PRIMUM NON NOCERE
Wiele zdziwienia wzbudził przede wszystkim brak tłumacza
języka migowego, który w poprzednich edycjach konkursu był
zawsze obecny na scenie. Osoby z wadą słuchu musiały korzystać z pomocy migających znajomych, by orientować się, co
się dzieje w trakcie gali. Zapytaliśmy o zdanie Grzegorza Kota:
„Informacja o wydarzeniu została wysłana do organizacji pozarządowych z prośbą o poinformowanie ich członków o możliwości udziału w gali. Taką informację wysłaliśmy do Polskiego Związku Głuchych, licząc na to, że grupa członków PZG
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będzie brała udział w uroczystości. Ustalenia z PZG były takie,
że z grupą zawsze przychodził tłumacz języka migowego, to
zawsze dawało nam pewność jego obecności na gali. Na dzień
przed galą dowiedziałem się z PZG, że niestety nie będziemy
mogli liczyć na tłumacza języka migowego z tego powodu, że
PZG nie organizuje grupy swoich członków do udziału w gali.
Więc zostaliśmy bez tłumacza. Ten zbieg okoliczności spowoduje tylko większą uważność w tej sprawie na przyszłość.” Na
szczęście obecne były monitory z duża ilością informacji, co
pozwoliło być „w miarę” na bieżąco. PZG nie udzielił nam komentarza w tej sprawie.
O zdanie na temat samej gali zapytaliśmy również Izabelę
Jasicę, absolwentkę Uniwersytetu Pedagogicznego: „Generalnie gala mi się podobała. Na początku trochę przydługi wstęp,
ale dowiedziałam się, jakie bariery architektoniczne zostały
zlikwidowane w obrębie miasta Krakowa dla ulepszenia poruszania się osób niepełnosprawnych. Jestem osobą, która ma
problemy ze wzrokiem i korzysta z pomocy psa asystującego,
więc dla mnie miała znaczenie informacja o przebudowie ulicy
Długiej. Podobno jest ona przystosowania dla osób słabowidzących i niewidomych. Nie wiem, jak to wygląda po przebudowie, co tam zostało zmienione na lepsze, bo nią jeszcze nie
szłam. Najbardziej podobał mi się koncert, który był na końcu
całej tej imprezy, ponieważ lubię muzykę. Wydaje mi się, że
można by wydrukować zaproszenia w powiększonym druku
i w alfabecie brajla dla osób niewidomych”.
Do pomysłu ustosunkował się Grzegorz Kot: „Kolejny dobry pomysł na to, żeby Kraków był jeszcze bardziej dostępny.
Mamy już pewne doświadczenie we wprowadzaniu udogodnień dla osób niewidomych i słabowidzących. Na wniosek
Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego miasto Kraków, jako
jedno z dwóch w Polsce, zastosowało specjalne nakładki dla
osób niewidomych i słabowidzących podczas ostatnich wyborów samorządowych. Dlatego myślę, że warto postarać się
o wystosowanie zaproszeń na galę w alfabecie Braille’a (więcej
o nakładkach dla ON na stronie 23).
Do części pierwszej imprezy i samej jej organizacji można mieć pewne zastrzeżenia, jednak już część następna spotkała się z wielkim entuzjazmem i pochlebnymi opiniami
uczestników. Recital Pauliny Bisztygi był naprawdę wspaniały,

bałkańskie rytmy przypadły do gustu publiczności, która chyba przez chwilę zapomniała, że znajduje się w Audytorium
Maximum, a nie na Bałkanach. Koncert zespołu Raz Dwa Trzy
też nie zawiódł oczekiwań, tak samo dobrze bawili się wszyscy,
bez względu na wiek. Nikogo nie dziwił widok sześćdziesięcioletniej pani z zachwytem wołającej: „Bis! Bis! Bis!”. I bis rzeczywiście nastąpił…

WSZECHOBECNY PROBLEM
Przerażającą większość budynków w Polsce nie jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych, które są bardzo różnorodne, a nie kończą się tylko na podjazdach i windach. Dotyczy to
również uczelni na które z roku na rok przybywa coraz więcej
studentów niepełnosprawnych. Sale wykładowe nie posiadają
odpowiedniego nagłośnienia, najbardziej podstawowe pomieszczenia nie są oznakowane tabliczkami brajlowskimi, problemem wciąż są takie kwestie jak schody, czy dostępność tłumaczy języka migowego. „Polska wciąż jest na wczesnym etapie
pokonywania podstawowych barier, w kraju musi się zacząć
dyskusja dotycząca tej tematyki, aby pokazać, że te bariery trzeba łamać. Mowa tu nie tylko o barierach architektonicznych, ale
również mentalnych” – mówi Andrzej Wójtowicz, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej.
„Największą przeszkodą w działalności na rzecz studentów niepełnosprawnych jest to, że część ludzi po prostu nie chce lub nie
jest w stanie dostrzec potrzeb drugiej osoby. Dla pana architekta
ważniejsza od dostępności budynku dla ON jest wartość zabytkowa obiektu, dla kogoś innego ważniejszy od bezpieczeństwa
osób niedowidzących jest estetyczny wygląd uczelni, a wykładowca stojąc bokiem lub tyłem do studentów zmniejsza szansę
na zrozumienie wykładu przez osoby niedosłyszące” – komentuje Anna Stawowy, pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. „Dopóki przyzwyczajenia pracowników uczelnianych, rzeczy materialne, przepisy administracyjne, będą ważniejsze od wartości jaką jest człowiek, to
trudno nam będzie pokonać jakiekolwiek bariery” – dodaje.

Dorota Dąbrowska (UP)
Anna Suberlak (UP)

WYNIKI KONKURSU „KRAKÓW BEZ BARIER 2010”
W kategorii obiekty użyteczności publicznej Stadion MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1
Wyróżnienie w tej kategorii
1. Centrum Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio mieszczące się przy ul. Loretańskiej 11
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna przy ul. Kolna 2 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
nr 3 ul. Strąkowa 3A
W kategorii obiekty mieszkalne Dom Studencki DS. – 4 Politechniki Krakowskiej ul. Skarżyńskiego 7
Wyróżnienie w tej kategorii Garden Residence ul. Przemysłowa 4
W kategorii przestrzeń publiczna ul. Długa po przebudowie
Wyróżnienia nie przyznano
W kategorii obiekty i przestrzenie zabytkowe Jury przyznało dwie nagrody główne:
1. Podziemia Rynku
2. Muzeum Narodowe w Sukiennicach – Galeria Sztuki Polskiej XIX Wieku
Wyróżnienia nie przyznano

25

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA

KSSN 1 (6)/2011

Wejść do konsulatu Stanów Zjednoczonych nie jest
łatwo. W specjalnych skanerach prześwietleni zostajemy my sami i nasz bagaż, a telefon komórkowy
od razu ląduje w depozycie. By wyjechać do tego
kraju na studia też trzeba się postarać. Oto krótki
przewodnik do amerykańskiego snu edukacyjnego
Coraz częściej dyplom magistra czy inżyniera zdobyty
w kraju jest zbyt mało atrakcyjny w oczach przyszłego
pracodawcy, a od kandydata na stanowiska kadry zarządzającej wręcz wymaga się doświadczenia w innym kręgu kulturowym, za granicą. Wiele osób na takie wyjazdy
wybiera okres studiów, kiedy jeszcze poszukują własnej
drogi zawodowej i nie i nie są ograniczeni poważniejszymi
zobowiązaniami. Jednym z krajów prowadzących otwartą politykę edukacyjną, której celem jest zainteresowanie
studiami najlepszych studentów z całego świata są Stany
Zjednoczone. Amerykańskie uczelnie uważane są za najlepsze na świecie. Niewątpliwie warto dołączyć do grona
ich studentów. Tylko jak to zrobić?

TO SZTUKA WYBORU
Jak podkreśla Maria Brzostek – z Biura Doradztwa Edukacyjnego w krakowskim konsulacie: „Na wstępie najważniejsze jest to, aby dobrze wybrać uczelnię, odpowiadając sobie na pytanie: co chcę studiować i gdzie mogę to
studiować i czy mam na to środki? Wiele zależy od potencjału naukowego studenta oraz jego preferencji czy
możliwości finansowych. Warto pomyśleć o innej opcji niż
Harvard czy Yale. Lata spędzone na dobrej, małej uczelni
mogą być równie owocne i interesujące. Jednak zawsze,
zwłaszcza w przypadku mniejszych, mało znanych ośrodków akademickich należy sprawdzić na stronie www.chea.
org czy posiadają one akredytację, aby uniknąć inwestowania czasu i nierzadko dużej sumy pieniędzy w bezwartościowy dyplom. Możliwości jest mnóstwo, zaczynając

fot. gozdeo (sxc.hu)

Inna kultura, inne metody nauczania
na pewno warto tego spróbować
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od prestiżowych, znanych
na całym świecie uczelni z Ivy League, poprzez
duże uniwersytety stanowe, aż po miejsca, gdzie
w kameralnych warunkach
studiuje tylko parę tysięcy
studentów. Można studiować w Nowym Jorku, Los
Angeles lub w małym miasteczku w Montanie czy
Idaho, a także na Florydzie
lub na Alasce.

fot. MEJones (sxc.hu)

YES, WE CAN!
STUDY IN THE USA

Stany, Stany.... w Nowym
Yorku czy w Montanie
wszędzie może być ciekawie

MONEY, MONEY, MONEY…
Studia za oceanem są płatne. Szacunkowe koszty czesnego i utrzymania (wynajem mieszkania, wyżywienie, zakup książek i pomocy naukowych itp.) to średnio
od 25 do 30 tys. dolarów rocznie, ale na uczelniach takich
jak takich jak Harvard, Princeton, Caltech, czy MIT opłaty mogą być nawet dwukrotnie większe. Każda osoba
aplikująca na studia do amerykańskiej uczelni musi zapewnić sobie źródło finansowania. Mogą to być własne
środki lub pieniądze pochodzące ze stypendium na danej uczelni. Jednak nie oznacza to, że szanse na indeks
mają jedynie posiadacze grubych portfeli. Rozbudowany
system stypendialny otwiera drzwi także tym szczególnie uzdolnionym, wystarczy poszukać i wszystko wcześniej zaplanować. Uniwersytety takie jak Yale, Amhurst,
Harvard, Princeton przyjmując na studia I stopnia, w zależności od statusu finansowego kandydata, pokrywają
nawet do 100% wydatków związanych z jego nauką.

OPCJE DOFINANSOWANIA
STUDIOWANIA
Można też starać się o pokrycie kosztów nauki z innych
źródeł, np. w ramach programu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Fulbrighta. Chcąc kontynuować studia (na
poziomie magisterskim lub doktoranckim) należy aplikować o stypendia przeznaczone dla studentów lub
młodych pracowników naukowych (informacje na ten
temat znajdują sie na stronach internetowuych Komisji
Fulbrighta w Warszawie: www.fubright.edu.pl). Istnieją
też możliwości wsparcia finansowego przez stowarzyszenia oraz prywatne instytucje. Warto wykorzystać
Internet w poszukiwaniu takich programów (np. www.
scholarships.com, www.fastweb.com). Do ubiegania się
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o nie często wymagane jest napisanie propozycji projektu badań naukowych.
Kolejne źródło finansowania studiów doktoranckich to
tzw. stypendia asystenckie (assistantships). W zamian za
pracę dydaktyczną lub badawczą dla uczelni można otrzymać stypendium, które pokryje koszty czesnego i utrzymania w trakcie studiów. Ta aktywność na rzecz uniwersytetu może polegać na prowadzeniu zajęć dla młodszych
studentów oraz uczestniczeniu w realizowanych projektach badawczych lub pracy administracyjno-biurowej.
Interesującą, tańszą opcją dla osób dopiero zaczynających studia mogą być tzw. Community Colleges, dwuletnie szkoły pomaturalne, które można kontynuować przez
następne 2 lata na uczelniach w trybie studiów I stopnia.

PASS & GO

fot. archiwum autora

Pomimo tego, że procedury rekrutacyjne są
podobne na wielu uczelniach, należy sprawdzić na
stronach internetowych
jakie warunki powinni
spełnić studenci starający się na dany uniwersytet. Zależnie od poziomu
studiów: undergraduate
(pierwszego stopnia), czy
graduate (drugiego stopMaria Brzostek w trakcie
spotkania pt. „Studia
nia) oraz wybranej uczelpodyplomowe w USA”,
ni proces rekrutacji może
które odbyło się 7
się nieco różnić. Zawsze
kwietnia 2010 r. na AGH
należy szukać informacji przeznaczonych dla tzw. international students.
Na studia drugiego stopnia wymagane są 2 testy: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sprawdzający
poziom znajomości języka angielskiego (uwaga! ważny
tylko 2 lata). Większość uniwersytetów wymaga od studentów starających się o przyjęcie na studia II stopnia
także wyników testu GRE (Graduate Record Examination)
obejmującego zagadnienia z wiedzy ogólnej, matematyki, elementy logicznego myślenia oraz ewentualnie
moduł związany z określoną grupą nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych lub humanistycznych. Dokładne informacje dotyczące tych testów można znaleźć
na stronach www.ets.org/toefl oraz www.ets.org/gre

JAK SIĘ (O)PISZESZ,
TAK CIĘ WIDZĄ
Jednym z najistotniejszych elementów aplikacji jest napisanie dobrego i interesującego tzw. personal essay
lub statement, w którym przedstawia się osobie decydującej o przyjęciu na uczelnię. Oprócz opisania dotychczasowej „drogi edukacyjnej” i dalszych planów istotną
wartość mają również informacje dotyczące działalności
pozauczelnianej i społecznej kandydata. Liczą się osiągnięcia sportowe, artystyczne, dodatkowe pasje i zainteresowania. Uczelnie wymagają również przedstawienia
potwierdzeń dotychczasowego toku studiowania oraz

wyników ze szkoły średniej lub studiów I stopnia. Przygotowania i całość postępowania aplikacyjnego zajmują od
12–18 miesięcy. Dlatego już w kwietniu lub maju 2011 roku
należy podjąć decyzję czy chcemy spróbować dostać się
na amerykańską uczelnię na rok akademicki 2012/2013.
Jak podpowiada Pani Brzostek: „Bezpośredni kontakt
z profesorem zajmującym się dziedziną nauki, która interesuje aplikanta, może być bardzo istotny. Profesorowie
mają duże możliwości podejmowania niezależnych decyzji, więc jeśli student udowodni, że jest dobry i warto
mieć go na przykład w zespole badawczym, to jest szansa, że zostanie zatrudniony jako teaching assistant lub
research assistant współpracujący właśnie z tym profesorem”. Sporo osób z Polski trafiło w ten sposób na studia
doktoranckie do najlepszych amerykańskich uczelni.

I W KOŃCU WIZA!
Wizy dla studentów przyznawane są na podstawie dokumentów przesłanych przez uczelnie. Osoba przyjęta
na studia przez akredytowaną uczelnię w Stanach Zjednoczonych otrzymuje odpowiedni formularz (DS2019),
z którym udaje się do konsulatu i po przedstawieniu
wniosku wizowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów, dostaje wizę studencką.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
W ZASADZIE NIE MA ZNACZENIA
Wszystkie uczelnie amerykańskie mają obowiązek zapewnienia równych szans studiowania osobom niepełnosprawnym. Zarówno Amerykanom, jak i tym pochodzącym z innych krajów. Na każdej uczelni funkcjonują Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych, do których można zwrócić
się o pomoc. Lecz studenci niepełnosprawni, poza weteranami wojennymi, nie mają specjalnych praw do refundacji
kształcenia. Dlatego obcokrajowcy z niepełnosprawnością
nie mogą liczyć na specjalne świadczenia finansowe.
Ten wątek naszej rozmowy Maria Brzostek podsumowuje słowami: „Osoby niepełnosprawne traktowane są
w Stanach Zjednoczonych jak wszyscy inni. Jeśli kandydat na studenta jest dobry i może pochwalić się odpowiednimi osiągnięciami naukowymi, to uczelnia przyjmie
go w trybie ogólnej rekrutacji i udzieli potrzebnych rad
i pomocy, ale nie stosuje się specjalnych standardów dla
studentów z powodu ich niepełnosprawności”.
By misję pod hasłem Studia w USA zakończyć sukcesem niewątpliwie trzeba mieć w miarę skonkretyzowany pomysł na rozwój naukowej kariery, stojące za tym
osiągnięcia, sporo wiedzy i jeszcze więcej determinacji.
Jednak na pewno nie jest to mission impossible. Jeśli
kogoś nie przekonały argumenty przytoczone w artykule, to bardziej szczegółowe informacje, potrzebne
materiały oraz odpowiedzi na nurtujące pytania może
znaleźć w Biurze Doradztwa Edukacyjnego amerykańskiego konsulatu (w Krakowie przy ul. Stolarskiej 9).
Paweł Rozmus (FSiA „Academica”)
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ODWIEDZINY W TEMPLE
Latem 2010 roku przedstawiciele Fundacji Instytut
Rozwoju Regionalnego uczestniczyli w wizycie
studyjnej, której celem było poznanie systemu
edukacji w Stanach Zjednoczonych. Odwiedzając
instytucje edukacyjne różnych szczebli, uczestnicy wizyty mieli możliwość poznać zarówno
prawodawstwo, określające zasady udziału osób
niepełnosprawnych w systemie edukacyjnym, jak
i praktyczne efekty jego stosowania
Edukacja w USA opiera się na: The Individuals with
Disabilities Education Act (IDEA), federalnym prawie
regulującym zapewnianie przez stany i instytucje
publiczne wczesnej interwencji, kształcenia specjalnego i związanych z tym usług. Odnosi się do potrzeb edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych od
urodzenia do wieku 18 lub 21 lat w przypadkach,
które obejmują 13 określonych kategorii osób niepełnosprawnych. IDEA został uchwalony w 1973 roku
i znacząco wyprzedził Americans with Disabilities
Act (ADA) z 1990 r.

ADA, CZYLI CO?

WIZYTA I REWIZYTA
Ważnym punktem wizyty studyjnej było spotkanie
w Temple University, gdzie dyrektorem The Disability Resources and Services jest pan John Bennett,
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. W październiku 2010 roku mieliśmy przyjemność gościć
go w Krakowie. Podczas swojej prezentacji na konferencji „Pełno(s)prawny Student IV” stwierdził, że
wiele zostało już zrobione na rzecz niepełnosprawnych studentów na jego uniwersytecie, a ich sytuacja naprawdę się poprawiła, lecz wciąż jest ogrom
pracy do wykonania. Zgodnie z systemem wsparcia,

fot. archiwum FIRR

ADA to najważniejszy i najbardziej kompletny dokument wśród prawodawstwa dotyczącego osób
niepełnosprawnych. Ustawa ta definiuje ON jako
człowieka „z fizyczną lub umysłową dysfunkcją,
która istotnie ogranicza jedną lub więcej ważnych

czynności życiowych tej jednostki”. Termin „disability”
(niepełnosprawność) wyparł stygmatyzujące określenie „handicap” (upośledzenie).
W uzupełnieniu do prawa federalnego, Amerykański Departament Edukacji publikuje rozporządzenia,
w których precyzuje, co stanowi prawo. Pryncypialną
zasadą jest pełne włączenie w edukację osób niepełnosprawnych. Wiele uczelni posiada odpowiedniki
naszych biur ds. osób niepełnosprawnych. Ich zadaniem jest zapewnienie dostępności zajęć i zwiększanie stopnia włączalności osób niepełnosprawnych
(inclusivity). Tego typu działalność zapoczątkowano
30 lat temu, głównie pod kątem niepełnosprawności
ruchowej, słuchu i wzroku.

Przedstawiciele FIRR spotkali się z niezwykłe ciepłym przyjęciem za granicą
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fot. archiwum FIRR

języka migowego), 30 osób z wadą wzroku
(3 z psami przewodnikami, 6–7 z laskami),
21% to osoby chore psychicznie, 23% –
przewlekle chorzy. Liczebność dwóch ostatnich grup zwiększa się znacznie. Wynika to
z większej akceptacji i zrozumienia dla chorób psychicznych, co ułatwia ujawnienie się.
Zarazem lepsze wsparcie farmakologiczne
pozwala wielu osobom uczestniczyć w edukacji na wszystkich szczeblach. Podobnie
postęp medyczny wpływa na wzrost liczby
studiujących spośród przewlekle chorych.

BON MADE IN USA
W przypadku chorób psychicznych niezmiernie ważna jest elastyczność uczelni
w zakresie przerw w nauce, wychodzenia
z zajęć, czy dostosowania terminów egzaminów. Dla osób przewlekle chorych zapewnia się dostępność usług medycznych w kampusie. Zatrudniano
6 lekarzy i 15 pielęgniarek, jednak w razie potrzeby stałej lub bardzo specjalistycznej opieki student musi ją
sobie samodzielnie zorganizować (finansowanie również samodzielne lub z ubezpieczenia).
BON po ustaleniu warunków ze studentem niepełnosprawnym przygotowuje pismo do nauczycieli
akademickich, zawierające listę specjalnych potrzeb,
warunków, udogodnień dla tej osoby. W „letter of
accommodation” nie ujawnia się jednak natury niepełnosprawności. Decyzja o skorzystaniu z tego zaświadczenia należy do studenta. Spośród około 1000
zarejestrowanych studentów takie listy otrzymuje około
620. Przekazują je czterem nauczycielom, którzy z reguły współpracują, jednakże w około 20–30 przypadkach
rocznie potrzebna jest interwencja BON. W przypadkach konfliktów BON jest wspierany przez uczelnianych
prawników, a w sesjach zawsze bierze udział prorektor,
co wzmacnia pozycję biura.
Większość z uczniów, którzy ujawnili niepełnosprawność, korzysta ze specjalnych usług, jak np. prawo do
przedłużonego czasu egzaminu, czy robienie notatek
w dostępny dla nich sposób. Pomoce, jakimi dysponuje
uczelnia, to począwszy od prostego uchwytu na karton
z sokiem, gadający kalkulator, pudełko na lekarstwa, telefon z dużymi klawiszami, po urządzenia takie jak stroboskopowa lampa, która reaguje na drgania (na przykład pukanie do drzwi).
Uczelnia zatrudnia 9 tłumaczy migowych na część
etatu. Są oni dostępni dla studentów także poza zajęciami dydaktycznymi, służą wsparciem podczas prac
grupowych, konsultacji, a także po prostu w życiu studenckim. Ze studentami głuchymi, którzy nie korzystają
z języka migowego, współpracują tak zwani napisowcy
(captionist), którzy w czasie rzeczywistym zapisują wypowiedzi wykładowcy. Mogą być one potem dostępne przez Internet (strona firmy napisowej) lub przez
Skype'a. Napisowiec może być w danej chwili w innej

Urządzenia powiększające, używane przez osoby słabowidzące, dostępne
w The Chicago Lighthouse for People Who Are Blind or Visually Impaired

przyjętym w Temple, to do studenta należy zidentyfikowanie się jako osoba niepełnosprawna i przedstawienie stosownych dokumentów, jeśli są wymagane. Sam występuje z wnioskiem o odpowiednie,
potrzebne w jego wypadku udogodnienia, czy usługi. Inaczej wygląda sytuacja na niższym poziomie
edukacji, gdzie aktywność w tej kwestii należy do instytucji, a nie do ucznia. Od studentów oczekuje się,
że będą samodzielni, odpowiedzialni za siebie i sami
będą swoimi rzecznikami.
Uczelnie w USA biorą na siebie znacznie mniejszy
zakres odpowiedzialności niż uczelnie europejskie.
Wyłącznie na początku I semestru studiów podejmuje się działania, mające na celu dotarcie do tych, którzy nie poradzili sobie z samoorzecznictwem. Wtedy też dopuszczalne są pewne interwencje. Osoby
niepełnosprawne nie mają żadnego pierwszeństwa
w dostaniu się na uniwersytet lub do college’u, muszą
uzyskać wyniki konkurencyjne wobec pozostałych
kandydatów. Faktem jest, że studenci niepełnosprawni osiągają lepsze od studentów sprawnych wyniki.
W 2010 roku na tym uniwersytecie zaledwie około
1000 osób zarejestrowało się jako osoby niepełnosprawne (na 35 000 wszystkich studentów to około
3% ujawnionych przypadków, podczas gdy zgodnie
z badaniami w rzeczywistości na uczelniach średnio około 11% studentów jest dotkniętych różnego
rodzaju niepełnosprawnościami). Większość z nich
(80–90%) to osoby z trudnością w uczeniu się (learning disability). Nie wyróżnia jej polskie prawodawstwo. Ta dysfunkcja (nazywana także zaburzeniem
uczenia) to kategoria obejmująca wiele zaburzeń,
w wyniku których dana osoba ma trudności z uczeniem się w konwencjonalny sposób, zwykle spowodowane przez nieznany czynnik lub czynniki, wpływające na zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu
informacji.
Dysfunkcją słuchu było dotkniętych 30 osób (8 osób
korzystało z napisów on-line, podobna liczba z tłumaczy
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lokalizacji niż studenci (może to być na przykład specjalista z zakresu prawa przebywający w innym stanie),
audio wędruje przez Internet, a wracają napisy. Napisy
mogą też być lokalne (niezdalne) – wykonywane biurko
w biurko. Napisowcy to osoby kompleksowo przygotowane do tej roli – w pierwszej kolejności muszą ukończyć stenografię sądową, potem kurs dotyczący pracy
na rzecz osób głuchych.

metod wsparcia, a uniwersalne, dostępne również dla
osób niepełnosprawnych.
Nie ma jednakże systemowych rozwiązań co do dostosowania materiałów dla nauk ścisłych. To student musi
powiedzieć, jak uczelnia ma mu pomóc, by maksymalnie
udostępnić dany kierunek.

INFASTRUKTURA UCZELNIANA

Na uwagę zasługują również dwa projekty, realizowane przez Temple University. Pierwszy z nich – The Institute on Disabilities – jest ukierunkowany na wsparcie
rodziców osób niepełnosprawnych. Mogą oni korzystać tam z kształcenia takich umiejętności, jak:
 rozwój przywództwa (leadership development),
a raczej walczenia o prawa dziecka, spotykania się
z decydentami takimi jak władze szkoły, szkolnego
dystryktu itp.,
 współpracy z innymi rodzicami, wsparcia grupowego.

fot. archiwum FIRR

Uczelnia zapewniła także odpowiednią infrastrukturę
dla osób słabosłyszących. Na kampusie zamontowano
odpowiednie technologie pomocnicze, lecz jeśli chodzi
o indywidualny sprzęt, każdy student musi go zorganizować samodzielnie (uczelnia wskazuje, gdzie można
szukać funduszy lub może pożyczyć pieniądze).
Wśród urządzeń służących osobom niesłyszącym na
uwagę zasługuje „relay phone system”. Jego działanie
polega na tym, że osoba głucha przesyła tekst, operator mówi to, co przeczytał, a potem wpisuje osobie
głuchej to, co mówi druga strona. Są też wideotelefony, co pozwala na korzystanie z języka migowego, oraz
„CapTel system”, gdzie operator powtarza wypowiedzi
drugiej strony, a oprogramowanie rozpoznające mowę
przekłada to na tekst. Usługa ta jest darmowa, w całości pokrywana ze środków publicznych (8 centów na
miesiąc za jedną linię telefoniczną). Natomiast iPhone
z wbudowanym systemem powiększania umożliwia
osobie, która nie mówi, komunikację poprzez pisanie
z klawiatury, co zostaje przełożone na mowę.

Makieta dotykowa ośrodka dla osób niewidomych
Overbrook School for the Blind

Aplikacje typu Jaws, ZoomText oraz aplikacje dla osób
z trudnością w uczeniu się są dostępne z serwerów
i można z nich korzystać na każdym stanowisku. Dzięki
temu także ci, którzy nie ujawnili się jako osoby niepełnosprawne, mają do nich dostęp. Jest to doskonały
przykład uniwersalnego projektowania w kontekście
edukacji. Podobnie wspieranie kariery zawodowej
osób niepełnosprawnych obsługiwane jest przez centrum karier całej uczelni – nie stosuje się oddzielnych
30

ZAPROJEKTOWANA INTEGRACJA

Zajęcia dla rodziców odbywają się w grupach liczących
około 25 osób. Rzadko uczestniczy w nich oboje rodziców, zwykle są to matki.
Drugim ciekawym projektem jest Akademia Nauki
Dorosłych (Academia for Adult Learning – AAL). To
program dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
w wieku 18–30 lat, wspierający ich w podjęciu pracy.
Zwykle ukończenie liceum nie daje umiejętności prozawodowych. AAL obejmuje 2 kursy i 1 seminarium co
najmniej w ciągu 4 semestrów. Uczestnicy nie są stricte studentami, nie otrzymują ocen (punktów) tylko
informację o postępie. Seminarium obejmuje zajęcia
z obszarów takich jak: samoświadomość, rozwój kariery, dostosowanie się do nauki w akademii. Seminarium
przewiduje praktykę (1 dzień w tygodniu).
W ciągu tygodnia kursanci spędzają 10 godzin
z mentorami, którymi są studenci uczelni (pedagogika
specjalna, rekreacja, praca socjalna itp.). Są dobierani
do uczestników metodą speed mentoring (uczestnicy
rozmawiają przez chwilę z każdym mentorem z grupy
i wybierają 5 osób, z którymi chcieliby pracować). Mentorzy pracują też np. jako korepetytorzy, ich praca jest
odpłatna.
Amerykański system edukacji opiera się na zasadzie
włączania i uniwersalnego projektowania – jest to efekt
długoletnich zabiegów o równe traktowanie osób niepełnosprawnych. Oczywiście, prace te nie zostały zakończone i wciąż pojawiają się nowe wątki, wymagające uwagi i wysiłku. Jednakże amerykańskie osiągnięcia
ostatnich dziesięcioleci mogą stanowić nie tylko punkt
odniesienia, ale pewien przykład, którego elementy
warto zastosować, unikając w ten sposób powtarzania
pewnych błędów. Powtarza się stara prawda – nie warto wyważać otwartych drzwi – skorzystajmy z tego, że
ktoś je już otworzył.
Kinga Majchrzak (FIRR)
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DYSKRYMINACJA POKONANA
W roku 2010 w Stanach Zjednoczonych świętowano 20-lecie ustawy antydyskryminacyjnej
o niepełnosprawnych Amerykanach, opracowanej
po wcześniejszych, 20-letnich doświadczeniach.
W Polsce sytuacja jest podobna – 20-letnie działania
na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych prowadzą do zaproponowania również u nas
nowego prawodawstwa antydyskryminującego
To był pretekst do zobaczenia w teorii i w praktyce amerykańskich rozwiązań. Dzięki programowi International
Visitor Leadership grupa pięciu osób z Polski południowej
– zajmująca się na co dzień różnymi aspektami wsparcia
dla osób niepełnosprawnych – miała taką możliwość.
Byli to:
 Marek Plura – Katowice – Poseł na sejm RP, zajmujący
się głównie problematyką osób niepełnosprawnych,

fot. Jacek Jarkowski

Waszyngton – przy
pomniku Tadeusza
Kościuszki – stoją od lewej –
Mateusz Płoskonka, Ewa
Plura, Andrzej Wójtowicz;
siedzą od lewej: Marek
Plura, Jarosław Rola

 Ewa Plura – Katowice – żona Marka Plury – nauczyciel
w szkole specjalnej dla dzieci z autyzmem,
 Mateusz Płoskonka – Kraków – asystent wiceprezydenta miasta Krakowa, odpowiedzialny m.in. za oświatę, pomoc społeczną oraz osoby niepełnosprawne,
 Jarosław Rola – Karpacz – paraolimpijczyk (narciarz
alpejski), producent specjalistycznych wózków dla
osób niepełnosprawnych,
 Andrzej Wójtowicz – Kraków – Kierownik Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.
Tak różnorodny skład polskiej delegacji pozwolił (nie
tylko w trakcie spotkań ze stroną amerykańską) zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty polityki wobec
niepełnosprawnych, ale także dał możliwość wymiany
doświadczeń. Ciągle trwały wielogodzinne dyskusje
o sytuacji niepełnosprawnych w Polsce i oceny, które z amerykańskich rozwiązań można by wprowadzić
w naszym kraju.

4 MIASTA W 3 TYGODNIE
Odwiedziliśmy Waszyngton, San Francisco, Denver
i Jacksonville. W dniach od 21 sierpnia do 11 września 2010 r.
odbyliśmy szereg spotkań w urzędach, szkołach, uniwersytetach, bibliotekach, szpitalach, centrach rehabilitacji
i sportu oraz z organizacjami pozarządowymi, politykami, prawnikami, osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i pracownikami udzielającymi im wsparcia.
Po wizytach w urzędach centralnych w Waszyngtonie – gdzie zapoznaliśmy się z krajowym systemem
wsparcia dla osób niepełnosprawnych, polecieliśmy do
kolejnych miast. Tam mogliśmy to zweryfikować z perspektywy urzędów stanowych i miejskich, a w szczególności samych osób niepełnosprawnych oraz organizacji
i instytucji zajmujących się pomocą ON.
Okazało się, że system wsparcia ON w USA jest
dość skomplikowany. Nam przez trzy tygodnie nie
udało się zorientować, gdzie i o jaką formę pomocy
należy się zgłaszać i z jakich źródeł jest to finansowane. Co nie zmienia faktu, że osoby niepełnosprawne mogą liczyć na bardzo szeroką i różnorodną pomoc. Czasami można było mieć nawet wrażenie, że
to wsparcie jest nieadekwatne do potrzeb, tj. dużo
specjalistycznego i drogiego sprzętu, który nie jest
w pełni wykorzystywany.

SIŁA PRAWA
ANTYDYSKRYMINUJĄCEGO
NA CO DZIEŃ
Codziennie mieliśmy okazję sprawdzać dostępność
miejsc publicznych, np. muzeów, sklepów, restauracji,
31
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Videotelefon – wersja biurowa – rozmowa pracowników
w bibliotece publicznej w Waszyngtonie

W San Francisco jechaliśmy słynnym tramwajem, który niestety się zepsuł. Wyszliśmy na róg ulicy i złapaliśmy pierwszą lepszą taksówkę, która jak się okazało,
była przystosowana do transportu ON. Mała niepozorna
taksówka, a nie żaden wielki bus jak w Krakowie, który
zresztą wieczorami nie jeździ. Sieci taksówkowe, chcąc
prowadzić swoją działalność, muszą mieć kilkadziesiąt
procent dostosowanych taksówek. Zatem prawdopodobieństwo, że takowa znajdzie się w pobliżu, jest duże,
a nie jak w Krakowie, gdzie trzeba wyjazdy taksówką
dostosowaną planować z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem i do tego w ciągu dnia.

ANTYDYSKRYMINACJA
NA UCZELNI
Pomińmy oczywisty aspekt braku barier architektonicznych. Dobrymi przykładami są: zapewnienie tłumacza
języka migowego dla osoby głuchej, dostępne materiały
dydaktyczne dla osób mających problemy ze wzrokiem,
alternatywne (dopasowane do możliwości fizycznych
studenta) zajęcia np. z WF, lektoraty językowe, a także
indywidualny tok zaliczeń dla osób z problemami psychicznymi. Generalnie chodzi o wyrównanie szans w dostępie do edukacji, a jak tę szansę wykorzystają studenci
niepełnosprawni to już jest ich wybór, miejmy nadzieję,
że odpowiedzialny.

TŁUMACZE MIGOWEGO
DLA SŁYSZĄCYCH
Mieliśmy przyjemność gościć w Waszyngtonie w Uniwersytecie Gallaudet – jedynym na świecie uniwersytecie, gdzie oficjalnym językiem jest migowy (ASL). Tutaj
tłumacze języka migowego pomagają słyszącym studentom (jest ich ok. 10%) oraz prowadzącym zajęcia –
do czasu nauczenia się języka migowego, na co mają
oni trzy lata.

fot. Jarosław Rola

bankomatów, transportu publicznego, czy też teatru,
kolejki górskiej, parków narodowych, ulic, skrzyżowań,
chodników, wind, stadionów…
Towarzyszyło nam wówczas nieznane dotąd uczucie –
beztroska w poruszaniu się z osobami na wózku inwalidzkim. W Polsce wszelakim wyjściom czy spotkaniom,
w których ma wziąć udział osoba na wózku, towarzyszy masa ograniczeń i wymaga to żmudnego planowania. Począwszy od transportu, poprzez zbadanie, czy
wybrane miejsce jest wolne od barier architektonicznych, skończywszy na sprawdzeniu, czy w danym miejscu lub chociaż w okolicy jest dostępna przystosowana
dla ON toaleta. Ta cała logistyka najczęściej kończy się
tym, że i tak trzeba wybrać to, co jest dostępne, a nie
to co się chce.
Spacerując po wymienionych miastach USA robiliśmy co chcieliśmy, nie zastanawiając się, czy poradzimy sobie z wózkami. Przestrzeń publiczna, ulice, chodniki, wejścia, toalety nie były barierą. Z całego pobytu
to uczucie, górnolotnie nazwane „wolnością” utkwiło
nam najbardziej w pamięci.
Prawo antydyskryminacyjne w USA działa w oparciu
o bardzo proste założenie: prowadzisz jakąś działalność (nieważne jaką), rób to dla wszystkich. Jeśli ktokolwiek nie może skorzystać z twoich usług, to jest to
dyskryminacja.
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fot. Andrzej Wójtowicz

Denver – Centrum Rehabilitacji Weteranów – sala do nauki
pokonywania przeszkód przez osoby niepełnosprawne ruchowo
i niewidome

Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Gallaudet
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Gallaudet jest w pełni przyjazny dla Głuchych. Wrażenie robi dodatkowo dostosowanie całego kampusu dla
osób z inną niepełnosprawnością np. poruszających
się na wózkach. Nikt nie analizuje, czy pojawi się tutaj
osoba na wózku, tylko obowiązuje generalna zasada, że
uniwersytet ma być dostępny dla wszystkich, pomimo
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fot. Mateusz Płoskonka
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Wideotelefony stacjonarne
w Uniwersytecie Gallaudet

że cześć budynków jest z dziewiętnastego wieku (Uniwersytet powstał w 1864 roku).
Ciekawą rzeczą, jaką zobaczyliśmy tutaj po raz pierwszy (potem okazało się to standardem), był wideotelefon.
Jest to system, który umożliwia osobie głuchej zadzwonienie do osoby słyszącej (np. do urzędu, dziekanatu, biura lub kolegi, albo po to, by zamówić pizzę lub taksówkę)
za pomocą tłumacza języka migowego. Głuchy z tłumaczem komunikuje się wizualnie, a tłumacz z osobą, do
której dzwoni Głuchy za pomocą telefonu. Rozwiązanie
ma wadę, gdyż rozmowa odbywa się przy pomocy osoby
trzeciej, ale umożliwia załatwianie spraw przez telefon.
System jest bezpłatny o zasięgu ogólnoamerykańskim
i jest finansowany przez operatorów telefonii – w ramach
„groszowych”, nieodczuwalnych dla wszystkich opłat
od każdego połączenia telefonicznego obsługiwanego
przez tych operatorów.
W Polsce często zdarza się, że Głusi proszą o zadzwonienie gdzieś lub odebranie telefonu i przekazanie informacji. Studenci najczęściej dzwonią do PFRON. Inne też
są warunki pracy tłumaczy języka migowego. W Polsce
tłumacz pracuje sam. W USA pracują w parach, tak jak
tłumacze symultaniczni, bo mają dokładnie takie samo
zadanie – przetłumaczyć komunikat w czasie rzeczywistym. Należy mieć nadzieję, że polskim tłumaczom migowego będzie kiedyś dane pracować w takich warunkach.

BIURO DS. ON
NA UNIWERSYTECIE STANFORD
Bardzo interesujące było spotkanie w Biurze Osób
Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Stanforda. Zaobserwowaliśmy wiele podobieństw w metodach
pracy, wykorzystywanych narzędziach, formach
udzielanego wsparcia do tego, co oferuje się na
uczelniach polskich, a w szczególności krakowskich,
z kilkoma drobnymi, aczkolwiek istotnymi różnicami. Pomińmy zasoby kadrowe, lokalowe, rzeczowe
i finansowe, bo to zbyt oczywiste. W Stanfordzie
największą grupę niepełnosprawnych stanowią osoby z problemami psychicznymi. U nas jest to bardzo mała grupa, która zaczyna powoli się ujawniać,

dzięki czemu uczelniane BON-y mogą zdobywać
doświadczenie w pomocy osobom z tym rodzajem
niepełnosprawności. Drugą co do liczebności grupę
niepełnosprawnych studentów w Stanfordzie stanowią osoby mające trudności w nauce. U nas nie jest
to uznawane za niepełnosprawność i takich doświadczeń nie mamy lub są znikome.
Ciekawie został rozwiązany problem transportu wewnątrz kampusu. Przy BON znajduje się parking małych
Melexów, które obsługują transport niepełnosprawnych
między budynkami uczelni.
Kluczowa jest diagnoza potrzeb studenta niepełnosprawnego. Po rozpoznaniu, jeśli jest uzasadniona, to takową pomoc student otrzyma, nawet jeśli będzie to bardzo niestandardowa sprawa.

CO DALEJ W POLSCE?
Miejmy nadzieję, że prawo i praktyki antydyskryminacyjne zostaną przyjęte także w Polsce. Projekt stosownej ustawy leży w sejmowej zamrażarce, ale są coraz większe szanse, by ujrzał światło dzienne. Projekt
nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
dostrzegł potrzebę objęcia wsparciem nie tylko studentów niepełnosprawnych, ale także doktorantów.
Niestety tak jak pięć lat temu zapomniano o doktorantach, tak teraz zapomniano o słuchaczach studiów
podyplomowych. Pomimo naszych działań są nikłe
szanse, że zostanie to poprawione podczas prac parlamentarnych, tak by np. Głuchy, decydując się na
studia podyplomowe, wiedział, czy będzie cokolwiek
rozumiał na zajęciach dzięki pomocy tłumacza migowego, czy będzie tylko biernym „słuchaczem”. Jeśli się
to nie uda, to uczelnie powinny poszukać wewnętrznych rozwiązań, by studia były prowadzone wg zasady
równych szans.

CO DALEJ W KRAKOWIE?
Od wielu lat widać przychylność i zrozumienie władz
i wielu ludzi dobrej woli. Wiele już udało się zrobić, ale
im więcej robimy, tym bardziej dostrzegamy kolejne obszary, które należy poprawić, którymi trzeba się zająć.
Pytanie tylko, czy wszyscy w wystarczającym stopniu
angażują się w likwidowanie kolejnych barier, czy czasami pokutuje jeszcze mentalność – u nas nie ma wózkowiczów, to po co mamy otwierać wejście przy podjeździe dla niepełnosprawnych. Nie ma, bo drzwi dla
nich są zamknięte… Na szczęście jest to bardzo rzadka
postawa.
Miejmy nadzieję, że nie będziemy potrzebować kolejnych 20 lat, by znacząco ograniczyć dyskryminację.
Dziękujemy Konsulatowi USA w Krakowie za zaproszenie i zorganizowanie tego wyjazdu
Andrzej Wójtowicz (AGH)
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PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE
Zmodernizowany wagon klasy 2 w pełni przystosowany
do przewozu ON. Pociąg IC Wyspiański, Kraków Główny
dnia 23.10.2010 r.

Od kilku lat wiele podróżuję koleją po Polsce różnymi kategoriami pociągów i niestety zauważam, że
większość wagonów i EZT-ów (Elektryczny Zespół
Trakcyjny) jest niedostosowanych do potrzeb
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
i niewidomych
Niestety nasz tabor, a szczególnie najpopularniejsze polskie wagony typu 111A, są zupełnie nieprzystosowane do
podróży osób na wózkach, mimo że kiedy dawno temu
rozpoczęto ich produkcję (w 1969 roku) spełniały ówczesne normy UIC (Międzynarodowy Związek Kolei). Głównym mankamentem 111A są za małe drzwi wejściowe,
wąskie korytarze i zupełnie nieprzystosowane toalety.

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY, CZYLI
PROGRAM OPERACYJNY UE SPOT
Podjęto próby zmodernizowania serii wagonów 111A
za pieniądze UE, ale jest to kropla w morzu potrzeb.
Takie wagony kursują w pociągu TLK38100, dawny
Światowid. Z środków PKP IC zostało zmodernizowanych kilka wagonów PKP IC dla ruchu ekspresowego,
kursujących na kilku ekspresach Kraków-Warszawa
i Warszawa-Berlin.
Wagony przeszły gruntowną renowację przez zmianę
zwykłych wąskich korytarzy wagonowych na szerokie,
odpowiednie dla wózka inwalidzkiego, zabudowę odpowiednio przystosowanej łazienki z całymi udogodnieniami, wygospodarowanie jednego przedziału przystosowanego do podróży dwóch osób niepełnosprawnych
i przewodników.

fot. archiwum autora

PRZEWOZY REGIONALNE,
CZYLI INTERREGIO

Miejsce dla przewodników osób niepełnosprawnych
w specjalnie przystosowanym przedziale w pociągu IC Wyspiański
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Trochę lepiej jest z inną serią piętrowych wagonów osobowych produkowanych pod koniec lat 80-tych XX wieku
przez NRD-owskie zakłady Waggonbau-Görlitz. Wagony
typu Bdhpumn posiadają już trochę nowocześniejszą zabudowę i praktyczne rozwiązania dla ON. Seria wagonów
posiada bardzo duże drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe
na dolny pokład pasażerski umożliwiają bezproblemowy wjazd. Niestety bardzo poważnym problemem jest
niska podłoga, która częściowo ułatwia wjazd do wagonu na stacjach z niskimi peronami takich jak Stalowa
Wola Rozwadów, ale bardzo utrudnia życie na stacjach

fot. archiwum autora

ŚWIAT SIĘ ZMIENIA

o wysokich peronach występujących w Krakowie Głównym
i Warszawie Centralnej. Poważną
wadą jest także toaleta, która jest
zdecydowanie za mała (przewidziana do ruchu regionalnego),
znajdująca się na półpiętrze, na
które należy dostać się po kilku
stromych schodkach.
Niektóre egzemplarze tej serii
z racji swojego stosunkowo młodego wieku i bardzo dobrych
walorach trakcyjnych, można
poddać gruntownej modernizacji przez zabudowę rozsuwanych wjazdów, toalety znajdującej się na dolnym pokładzie.
Takiej kompleksowej modernizacji podjęli się aktualnie Rumunii, którzy stali się pionierami na
skalę światową w recyklingu starego taboru. Muszę zaznaczyć,
że wychodzi im to świetnie!

POCIĄGI REGIO, CZYLI OSOBOWE
Ostatnią grupą pojazdów są Elektryczne Zespoły Trakcyjne i szynobusy. Nowe szynobusy, mimo swoich
pewnych wad, mają, na całe szczęście, w standardzie
udogodnienia dla ON i myślę, że nie ma potrzeby rozwodzenia się nad tą grupą taboru. W popularnych EN57
pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej serii zostały zabudowane dwa duże przedsionki na obu końcach składu (kiedyś przedziały służbowe) i duże automatyczne
drzwi, które umożliwiają swobodny wjazd do wagonu.
Niestety w niezmodernizowanych pojazdach nie ma
wind, które, szczególnie przy niskich peronach, poważnie utrudniają ON życie. Zmodernizowane nowe składy
serii EN57 posiadają już zupełnie inny układ wnętrza
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Miejsce na wózek inwalidzki w pociągu Wyspiański

w wagonie oznaczonym literą „R”. Takie pociągi dysponują bardzo dużą wolną przestrzenią, dostosowanymi
łazienkami, odpowiednimi przyciskami wejściowymi,
windami na obu końcach składu i oczywiście kilkoma
miejscami na wózek inwalidzki.
Na modernizacjach skorzystali także zwykli pasażerowie, ponieważ niewykorzystywane miejsca na wózek inwalidzki można wykorzystać do przewozu rowerów lub nart. Duże przestrzenie mogą pełnić rolę luku
bagażowego.

OD PRZYBYTKU GŁOWA NIE BOLI
Zmodernizowanych wagonów jest zdecydowanie za
mało, aby rozwiązać problem. Niestety dużą przeszkodą jest brak kompatybilności z niemodernizowanym
taborem tej serii, który mógłby szybko załatwić sprawę
przez lepszą i efektywniejszą gospodarkę małą ilością
takiego taboru.

JEST ŹLE I BĘDZIE NADAL ŹLE

fot. archiwum autora

Końcowy wniosek nasuwa się sam. Polski tabor kolejowy
nie jest jeszcze dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Duże koszty modernizacji i niemożliwość
jednorazowego tak dużego zakupu nowych wagonów
powoduje wieloletnie opóźnienia w tej materii.
Dobrym rozwiązaniem jest wymiana starego taboru
małymi krokami jak ma to miejsce w Czechach, gdzie
przynajmniej jeden tak dostosowany wagon kursuje
w pociągu dalekobieżnym. Myślę, że także w Polsce
jest to możliwe.
Ubikacja dostosowana dla ON w pociągu IC Wyspiański

Michał Bis (AGH)
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ZWYCIĘSTWO PASJI –
GÓRY NIE TYLKO DLA
NAJSPRAWNIEJSZYCH

Zapierający dech w piersiach widok na schronisko
nad Popradzkim Stawem

Wysokie Tatry – najwyższe pasmo górskie całego
rozległego masywu Karpat. Góry wymagające,
o charakterze alpejskim, z wieloma miejscami dostępnymi tylko dla wytrawnych alpinistów. Góry,
w których niejeden stracił życie. Co więc robi tam
osoba na wózku?
W grudniu 2009 r. uległem ciężkiemu wypadkowi, wtedy
to moje życie się zmieniło. Poważne obrażenia nóg odebrały mi możliwość całkiem samodzielnego poruszania
się. Wózek, balkonik, a w dalszej perspektywie kule miały mi towarzyszyć przez długi czas. „No to koniec z ukochanymi górami! Już tam nie wrócę!” – myślałem. Jednak
moja pasja nie dawała o sobie tak łatwo zapomnieć. Przewodniki, zdjęcia i mapy same zdawały się wręcz wpadać
w moje ręce. Nad tymi ostatnimi spędzałem coraz więcej czasu, wodząc palcem już nie po wysokich graniach
i szczytach, lecz wzdłuż dolin, uparcie szukając dobrze
ubitych dróg i asfaltu wdzierającego się jak najgłębiej
w tatrzańską krainę.
Wreszcie podjąłem decyzję. Spróbuję „zdobyć” Popradské Pleso – malowniczy staw znajdujący się po słowackiej stronie Tatr Wysokich, o 100 metrów wyżej niż
nasze Morskie Oko. Choć na pewno był to spory wysiłek,
36

nagroda również zapowiadała się niezwykle obiecująco.
Oprócz wspaniałej górskiej panoramy, jaka roztacza się
znad Popradzkiego Stawu, czekała mnie także niesamowita satysfakcja, iż niepełnosprawność nie stanęła mi na
przeszkodzie powrotu w góry.

ASFALT DO SERCA TATR
Już podczas jazdy samochodem miałem możliwość podziwiać wspaniałe, majestatyczne Tatry. Z mojej nowej
perspektywy te wszystkie ostre granie, spadziste żleby
i skaliste turnie wydają się jeszcze bardziej niedostępne
niż kiedyś. Teraz, kiedy sporą przeszkodę w moim poruszaniu się stanowi zbyt wysoki próg czy strome schody, ten skalny świat wydaje się być miejscem zupełnie
nie dla mnie. Mimo wszystko spróbuję. Zacznę od tras
najprostszych, najbanalniejszych. Potem może być już
tylko lepiej.
Żeby dostać się do naszego celu, kierujemy się na
przejście graniczne w Jurgowie, a stamtąd przez Stary
Smokowiec do parkingu przy wylocie Doliny Mięguszowieckiej. Tu rozpoczyna się zaplanowana trasa, odpowiednia dla moich możliwości, gdyż aż do samego
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Przede wszystkim jednak dotarcie tutaj to coś
więcej niż przyjemnie spędzony dzień i kilka chwil
wśród dzikiej przyrody. To dowód na to, że góry nie
są tylko dla najsprawniejszych, dla tych najbardziej
wysportowanych.
Tak, znalezienie się w tym miejscu wymagało ode
mnie wysiłku, nawet sporego wysiłku. Jednak przede
wszystkim niezbędna była motywacja. Motywacja,
którą udało mi się znaleźć w samym sobie i wśród najbliższych mi ludzi. To właśnie dzięki niej potrafiłem
wykonać ten pierwszy krok w góry. Pierwszy nie chronologicznie, bo ten miał miejsce dawno temu. Pierwszy ponownie, udowadniający, że nie muszę porzucać
mojej pasji. I przez to chyba dużo ważniejszy.
Marcin Bojarski (UPJPII)
fot. archiwum autora

celu wiedzie asfaltową drogą. Niech jednak nikogo
nie zwiodą pozory – asfalt ten prowadzi na początek
drogi do serca Tatr, do podnóża wielu z najwyższych
ich szczytów – Wysokiej (2565 m), Ciężkiego Szczytu
(2520 m) czy Rysów (2503 m). Lecz żeby tam się dostać,
należy pokonać 300 metrów przewyższenia na długości 8 kilometrów. Jednak malownicze widoki i górska
przyroda motywują do wysiłku. Droga idzie początkowo terenem odsłoniętym, ogołoconym z drzew po katastrofalnej wichurze, jaka nawiedziła słowackie Podtatrze w 2004 r. Jednak z każdą chwilą zieleni wokół
przybywa, a wokół zaczyna gęstnieć górski las. Mimo
licznego towarzystwa innych osób (szlak ten jest dość
popularny, można tu spotkać zarówno ambitnych turystów, zmierzających wysoko w góry i zwykłych,
„weekendowych” spacerowiczów z dziećmi), nie odnosi się wrażenia tłoku, którego nie sposób
uniknąć na przykład na
trasie do Morskiego Oka.
Na szczęście drogę tę
przystosowano do takiej
liczby wędrujących – co
pewien czas rozlokowano ławeczki i stoliki do
odpoczynku. W jednym
miejscu przygotowano
nawet małą piaskownicę
dla dzieci – widok zupełnie nietypowy w środku doliny z obu stron
zamkniętej
skalistymi
szczytami.

PONOWNIE
PIERWSZY KROK
Największy tłok oczywiście jest nad Popradzkim
Stawem, przed samym
schroniskiem. Nic dziwnego. Tutaj można odpocząć (przed dalszą drogą
lub osiągnąwszy już swój
cel), zamówić ciepły posiłek w bufecie lub napić
się zimnego, słowackiego
piwa. Ale oczywiście nie
smakołyki przyciągnęły
turystów w to miejsce.
Znad stawu rozciąga się
naprawdę wspaniała panorama na wszystkie
okoliczne szczyty i przełęcze. W tym miejscu Tatry, w całej pełni swego
majestatu, zdają się być
na wyciągnięcie ręki.

Wycieczka zaczyna się stosunkowo
łatwo – asfaltową drogą – dalej jest
nieco trudniej, ale nadal warto iść
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Doznania, które towarzyszą
zanurzeniu pod wodą, są
czymś nie do opisania. Bo
nie sztuką jest zobaczyć,
a poczuć. Monika Szwiec
podzieliła się z nami swoimi
doświadczeniami z przygody w podwodnym świecie
w Chorwacji

Kiedy dowiedziałam się, że niewidomi mogą nurkować, od razu zapragnęłam spróbować. Zawsze marzyłam
o tym, aby zobaczyć świat podwodny, życie zwierząt, roślinność, czy ukształtowanie dna oceanu. Udało się! Porozmawiałam z moim niewidomym znajomym, który jest
równie szalony jak ja, a on uśmiechnął się i powiedział,
że właśnie kończy kurs nurkowania dla osób niepełnosprawnych i może mnie zapisać.

GDZIE NURKOWAĆ W KRAKOWIE?
Kursy takie prowadzi w Krakowie Stowarzyszenie „Nautica”, wystarczą tylko badania od lekarza „nurkowego” i do
dzieła! Moja przygoda rozpoczęła się w październiku 2009
roku. Pierwsza część zajęć odbywała się na basenie Wisły
Kraków, gdzie uczyliśmy się pływać ze sprzętem „ABC”
(maska, fajka, płetwy). Zajęcia dostosowano do potrzeb
uczestników i nawet jeśli ktoś nie potrafił pływać, to kurs
zaczynał od nauki pływania. Byliśmy podzieleni na dwie
grupy po sześć osób i każdy z nas miał swojego instruktora. Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie i obejmowały zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną; sprawiały
38

nam wiele przyjemności. Na początku zanurzaliśmy się
na głębokość czterech metrów, bo, niestety, na tyle pozwalają warunki na basenie. Kolejnym etapem były tzw.
„scyzoryki” – szybkie zanurzanie się na daną głębokość,
poprzedzone pływaniem na spokojnym oddechu. Niektórym uczestnikom kojarzyło się ono później z ogromnymi ilościami wypitej wody. Na zajęciach teoretycznych
uczyliśmy się m.in. jak należy oddychać pod wodą oraz
ratować nurka. Kiedy już nabyliśmy te umiejętności, zaczęliśmy poznawać sprzęt. Wtedy każdy dostał swoją
piankę, butlę, jacket, do którego jest przypięta butla, inne
części osprzętu i oczywiście automat (za pomocą czegoś
trzeba przecież oddychać). I składaliśmy to wszystko „do
kupy”. Początkowo nie było to łatwe, ale z czasem zaczęliśmy to robić bezbłędnie. Oczywiście należy pamiętać, że
po założeniu sprzętu musi nastąpić sprawdzenie partnerskie – trzeba dokonać wzajemnego przeglądu sprzętu,
aby nurkowanie mogło przebiegać bezpiecznie. Zajęcia
z takim wyposażeniem były niezwykłym komfortem: wisieliśmy w toni, kładliśmy się na dnie... (nie przypuszczałam, że można tam znaleźć tyle ciekawych cudów). I tak
szkolenie upłynęło nam do maja 2010 r. Do zakończenia

fot. archiwum autorki

NIE MUSZĘ WIDZIEĆ,
ABY NURKOWAĆ
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kursu zostało jeszcze kilka formalności: zdanie egzaminów – teoretycznego i praktycznego oraz uzyskanie
upragnionego certyfikatu Open Water Scuba Diver. Można to było zrobić w Krakowie na Zakrzówku podczas jednego z letnich weekendów, albo na tygodniowym obozie
w Chorwacji. Ja wybrałam tę drugą opcję.
Wyjechaliśmy z Krakowa 18 września 2010 r. autokarem.
Podróż była długa, ale dawała możliwość integracji. Poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi. Następnego dnia rano
dojechaliśmy już do Splitu. Trochę dziwnie wyglądaliśmy
w długich spodniach i kurtkach, kiedy temperatura sięgała
40 stopni Celsjusza, ale byliśmy dzielni. Tam musieliśmy się
przesiąść na prom, aby dotrzeć na naszą piękną wyspę Hvar.
Cudnie jest płynąć i czuć na twarzy morską bryzę. Po przyjeździe rozlokowaliśmy się w hotelu. Mieszkałam w pokoju
z dwiema koleżankami, a z balkonu mogłam podziwiać morskie fale. Kilka razy zażywałyśmy porannych kąpieli w morzu.
Pierwszy wieczór spędziliśmy na spotkaniu zapoznawczym.
Uczestnikami byli ludzie z różnymi niepełnosprawnościami –
na wózkach, z wadą wzroku, niesłyszący, łączyło nas jedno –
byliśmy głodni nurkowania. Następnego dnia o dziewiątej
rano – tak już było codziennie – udaliśmy się do naszej bazy
nurkowej. Tam każdy z nas skompletował osobisty sprzęt
i rozpoczęliśmy zajęcia. Najpierw teoria, a potem ćwiczenia w morzu, które nas nie szczędziły. Odbyliśmy pierwszą
wycieczkę podwodną i to, co zobaczyłam, było cudowne.
Widziałam muszle, rozgwiazdy i strzykwy – takie nieładne
rybki. Wieczorami oglądaliśmy filmy o przeróżnych wyspach
i oczywiście się integrowaliśmy.

Bałtycki to mój kolega instruktor, który płynął z aparatem.
Chciałyśmy mu z koleżanką przysłonić obiektyw, ale zaczął
się chwiać i mogłam dotknąć tylko jego butli).
Ostatniego dnia popłynęliśmy do zatoki Mario Bay-Stepenice, gdzie mieliśmy uratować nieprzytomnego nurka,
co się nam udało. Nagrodą było zejście na głębokość
18,5 metra. Na tej głębokości dno wyglądało zupełnie
inaczej: same ścianki skalne, na których spokojnie można
by uprawiać wspinaczkę, ale jak wiadomo – prawdziwy
nurek tylko podziwia przyrodę, nigdy jej nie niszczy. Były
tam także różnego rodzaju trawy, a wśród nich leżały rozgwiazdy i ośmiornice. Można też było znaleźć zagubione
muszelki, które straciły swoich właścicieli. Nikt nie chciał
wynurzać się z tego beztroskiego świata. Po powrocie
z głębin i pozostawieniu sprzętu na łodzi nieco odważniejsi postanowili popływać po raz ostatni w morzu.
Wróciliśmy do bazy, płukaliśmy sprzęt w słodkiej wodzie
i przygotowywaliśmy się do imprezy pożegnalnej.
Strój jest, maska jest?
Gotowa do zanurzenia!

fot. archiwum autorki
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„WALEŃ BAŁTYCKI”
Kolejne doby upływały nam na ćwiczeniach przy brzegu
i krótkich wycieczkach podwodnych. Dopiero czwartego dnia poznaliśmy naszą łódź zwaną Bajkonurem, która
zabrała nas na głęboką wodę. Załadowaliśmy się do niej
i wyruszyliśmy do zatoki Fiord. Przewodnikiem był kapitan o imieniu Zoran, będący zawsze na miejscu, kiedy go
potrzebowano. Tam podzieliliśmy się na dwie grupy i zeszliśmy na głębokość siedmiu metrów. To było niesamowite przeżycie! Trzeba było zaufać bezgranicznie swojemu
partnerowi. Mogłam porozumiewać się z nim za pomocą
gestów. Dotykałam wielu roślin, podziwiałam jeżowce,
rozgwiazdy, muszle i oczywiście skaliste dno. Dookoła nas
toczyło się życie, a my byliśmy jego uczestnikami. Spędziliśmy pod wodą około dwudziestu minut. Każdego dnia
instruktorzy omawiali z nami błędy, jakie popełnialiśmy
i to, co spotkaliśmy pod wodą. Każde nasze nurkowanie
musieliśmy zapisywać w Logbooku czyli specjalnej książce, otrzymanej przez każdego uczestnika. Następnego
dnia odbył się egzamin, którego się obawialiśmy. Na szczęście, jak mówi przysłowie: „nie taki diabeł straszny jak go
malują”. Naturalnie wszyscy zdali i mogli z uśmiechem
wypłynąć na kolejne nurkowanie. Tym razem zatoka Mario Bay-Kamulce, gdzie zeszliśmy na jakieś czternaście metrów i spędziliśmy tam około 30 minut. I tam spotkałyśmy
z koleżanką Walenia Bałtyckiego – patrzył na nas i co najpiękniejsze – uśmiechał się szeroko. Było to moje największe odkrycie podczas tej wyprawy (dla wyjaśnienia: Waleń

Na spotkaniu byli wszyscy, włącznie z naszym kapitanem.
Zostały nam wręczone certyfikaty i każdy nurek otrzymał
razy płetwą „według zasług”. Bawiliśmy się do samego
rana. Kiedy odpływaliśmy z naszej wyspy, niebo przysłoniło się chmurami i razem z Chorwacją zapłakaliśmy
rzewnymi łzami.

CERTYFIKAT
A teraz trochę o certyfikacie. Ma on wagę międzynarodową, dzięki czemu możemy nurkować w każdym kraju, w którym jest to tylko możliwe. Dodatkowo nadaje
on stopień HSA, który określa, czy potrzebujemy osoby
dodatkowej oprócz naszego partnera. Taki stopień jest
nadawany w zależności od naszej niepełnosprawności
i nie dyskryminuje nas w żadnej sytuacji, chodzi tutaj
o bezpieczeństwo nasze i osoby, z którą nurkujemy.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.nautica.pl. Jeśli kochacie wodę, przygodę
i oczywiście sporty ekstremalne, nie wahajcie się spróbować, bo mimo że nurkowanie to sport pozostawiający
ogromne dziury w kieszeniach, ja zakochałam się w nim
od płetw pierwszego włożenia!
Monika Szwiec (UP)
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fot. archiwum autora

O istnieniu Second Life
wie każdy, ale pewnie
nie każdy wie, że może
za jego pośrednictwem
uczestniczyć
w wykładach.
Co niesie nam XXI wiek,
czyli o tym jak uczelnie
stają na głowie, by
sprostać wymaganiom
współczesnych
studentów

Wykład w Akademia Electronica – za pomocą
Second Life można uczestniczyć w wykładach

Wiele uczelni w Polsce oferuje prowadzenie zajęć za
pośrednictwem Internetu, większość z nich deklaruje
możliwość e-learningu przez cały rok akademicki. Przed
studentami otwiera się możliwość studiowania na danej
uczelni niezależnie od tego, w jakim mieście i w jakim
kraju obecnie przebywają.

KROK PIERWSZY:
PLATFORMA I PROTOKÓŁ DOSTĘPU
Platforma e-learningu jest zbiorem elementów składowych, dzięki którym możliwa jest wymiana informacji na
bieżąco z innymi ludźmi na świecie. W skład takiej platformy wchodzą: komputery użytkowników, serwery, sieć
internetowa oraz program dostępowy.
Komputery użytkowników mogą być ze sobą połączone siecią lokalną LAN, umożliwiającą komunikację
pomiędzy nimi. Aby zaistniała możliwość komunikacji
pomiędzy konkretnymi osobami, sieć LAN łączy się
z serwerem usługodawcy internetowego, który następnie jest podłączony do wielu serwerów w Internecie. Połączenia fizyczne to jedno, a programy dostępowe stanowią inną kwestię. Obecnie na świecie istnieją
miliony rozwiązań programowych, których zadaniem
jest pobieranie danych z serwerów firm (aktualizacje),
co umożliwia połączenie z inną osobą (komunikatory internetowe). Część wspólną wszystkich tych programów stanowi protokół dostępu do Internetu, który jest znany większości z nas pod skrótem „TCP/IP”
(„Transmission Control Protocol/Internet Protocol”).
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Bez tego protokołu dostępu nie mógłby funkcjonować
dzisiejszy Internetu.

KROK DRUGI:
POMYSŁ NA PROGRAM
W 2003 roku kanadyjska firma komputerowa Linden
Lab uruchomiła wirtualną rzeczywistość pod nazwą
„Second Life” („Drugie Życie”). Według założeń miał to
być świat elektroniczny, w którym każdy użytkownik będzie kreował własną elektroniczną postać, spotykał się
z innymi użytkownikami, wymieniał doświadczenia. Na
początku projekt był kierowany do firm – wirtualne zebrania. Krytycy twierdzili, że skończy się na platformie do
gier Massive Multiplayer, jakie to przygotowano dla gier
typu: World Of Warcraft, Counter Strike, Diablo, Quake itp.
„Second Life” nie stał się jedynie platformą gier MM,
ale też nie zakończył żywota po dwóch, trzech latach.
Ten elektroniczny świat stał się przestrzenią nawiązywania kontaktów towarzyskich, biznesowych, miejscem
nauki studentów, a także rozwijającą się gałęzią gospodarki – jako handel elektroniczny. Dodatkowo spełnił swe
pierwotne założenie – każdy ma możliwość kreowania
dowolnej postać w tym świecie.

SECOND LIFE WOBEC
E-LEARNINGU
Rozwój technologii internetowej w oczywisty sposób
wpływa na system nauki szkół wyższych. Na świecie,

również w Polsce, coTak wygląda wykład
raz więcej uczelni pańw Academia Electronica
stwowych i prywatnych decyduje się na
stworzenie możliwości
komunikacji ze swoimi studentami przez
Internet. Coraz więcej
wykładów zostaje udostępnianych w sieci,
aby umożliwić szeroki
dostęp do informacji w nim zwartych.
Uczelnie w Stanach
Zjednoczonych
jako
pierwsze na świecie
utworzyły swoje ekspozytury w „Second
Life”: Harvard, MIT
i inne. W Polsce jedną
z pierwszych uczelni
był Lubelski Uniwersytet Marii SkłodowskiejCurie (projekt realizowany od 2008 r.). Obecnie działa
na tej platformie kilka polskich uczelni, przy czym nie
zawsze występują one pod nazwami z realnego świata. Powstają również projekty ogólnopolskie, także
ogólnoświatowe.
Academia Electronica jest pierwszą uczelnią obejmującą cały kraj. Nie posiada realnego miejsca, co znaczy,
że jest całkowicie wykreowana w rzeczywistości elektronicznej. Narodziła się w 2007 r. na bazie pomysłu
międzyuczelnianego kursu „Środowisko elektroniczne jako rzeczywistość człowieka”. Inicjatorem Academii jest pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. Michał Ostrowicki –
znany w Second Life jako Sidey Myoo. Od momentu
jego uruchomienia, kurs oraz sama AE cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony polskiej społeczności
Second Life, a także wśród studentów polskich uczelni
wyższych.
Obecnie Academia ma do zaoferowania następujące formy e-lerningowe, udostępniane poprzez
„Second Life”:
1. Wykłady kursowe, które są odpowiednikiem przedmiotu dodatkowego, odbywają się w semestrze zimowym. Można za nie zdobyć punkty ECTS, 3 – za
uczestnictwo w zajęciach, 6 – za egzamin na zasadzie pracy pisemnej obejmującej treści przedstawione w ramach wykładów. Wykłady są otwarte –
każdy może brać w nich udział, nawet jeśli nie jest
zapisany na kurs. W czasie kiedy w „realnym świecie” nie ma zajęć (święta, uroczystości), w „Second
Life” zamiast wykładu mamy na przykład wycieczkę po różnych miejscach w SL lub spotkanie muzyczne. Jak dotąd zwiedzaliśmy miejsca związane
z horrorami, lasy i miejsca związane ze Sztuczną
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Inteligencją, a także kilka galerii sztuki. Uczestniczyliśmy też w wieczorkach muzycznych.
2. Wykłady otwarte – każdy może zaproponować własny temat. Nie ma wyznaczonej określonej dziedziny
tematów. Każdy może opowiedzieć o wszystkim, co
go interesuje. Aby wygłosić temat, wystarczy zgłosić
się do Sidey’a Myoo w SL lub RL („Real Life”) i ustalić datę wygłoszenia. Tematy własne realizowane są
w semestrze letnim roku akademickiego. Tak samo
jak wykłady kursowe, odbywają się o ustalonej porze:
poniedziałki godzina 21:00 czasu polskiego.
3. Wykłady e-lerningowe – każda uczelnia w Polsce
może wykonać w AE własne wykłady. Ustalenia należy prowadzić z Sidey’em Myoo. Harmonogram tych
wykładów ustalany jest oddzielnie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia AE w SL, a także do zapoznania się z pełną
historią i nagraniami wykładów na stronie internetowej:
www.academia-electronica.net

TO TYLKO KWESTIA CZASU…
…kiedy e-learning stanie się narzędziem tak zaawansowanym, że umożliwi nam „przebywanie” w wielu miejscach jednocześnie. Będąc we własnym pokoju spotkamy
się z wieloma znajomymi oraz wysłuchamy interesującego nas wykładu. Początek to „Second Life” i „Uczelnie
Elektroniczne”. Co przyniesie przyszłość? Zostawmy tę
kwestię futurologom.
Źródła:
www.academia-electronica.net, www.wikipedia.org
Dominik Undak (AGH)
Za zgodą Sidey Myoo
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W JEDNOŚCI SIŁA
fot. Marian Pasternak

Rektorzy po podpisaniu „Porozumienia”

Na dokumencie pierwszego porozumienia rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ekonomicznej (obecnie
Uniwersytet Ekonomiczny), Politechniki Krakowskiej swoje
podpisy złożyli 15 listopada 2007 r. Zakładało ono wspólne
organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i integracyjnych,
występowanie o środki finansowe do odpowiednich instytucji oraz na wymianę poglądów, opinii, informacji, doświadczeń oraz wartości materialnych, niematerialnych i prawnych
na rzecz wyrównywania szans i poprawy jakości studiowania
osób z niepełnosprawnościami. Jednak w poszukiwaniu korzeni tego współdziałania miedzy Pełnomocnikami i Kierownikami Biur ds. Osób Niepełnosprawnych trzeba cofnąć się
jeszcze kilka lat wstecz.

ROZSĄDNE BYŁO NAZWANIE
WSPÓŁPRACY PO IMIENIU
Jak wspomina mgr inż. Andrzej Wójtowicz – Kierownik Biura
ds. ON AGH: „Faktyczna współpraca zaczęła się w 2003 r., kiedy w AGH wyodrębniono Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
a na PK, UEK i UP powołano Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych, natomiast na UJ już wcześniej funkcjonowało
takie Biuro. To był okres nieformalnego współdziałania, bazującego na wspólnym pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
bo pieniędzy uczelnianych dla studentów niepełnosprawnych praktycznie nie było. Nie było też rozwiniętych struktur
Biur jak są w tej chwili, więc cenna była wymiana doświadczeń oraz wzajemnych działań”.
Cztery lata później z budżetu państwa zaczęto wypłacać
dotację dla uczelni na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów niepełnosprawnych, w związku z tym wspomniane
trzy uczelnie podjęły decyzję o zawiązaniu formalnego sojuszu, aby efektywniej wykorzystywać te środki i działać skuteczniej na rzecz swoich studentów. „Iskierka chyba wyszła
42

ode mnie, natomiast reszta wynikała z faktu, że zaprzyjaźniliśmy się z Andrzejem i z Janem, próbowaliśmy różne rzeczy
wspólnie organizować. Zobaczyliśmy wtedy, że czasem trudno jest coś zrobić, bo na każdej uczelni są trochę inne procedury, więc wymyśliliśmy, że dobrze byłoby spisać porozumienie, nadając temu poważniejszą rangę” – opowiada prof.
UEK, dr hab. Janina Filek, Pełnomocnik Rektora UEK ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Jak dodaje mgr inż. Jan Ortyl – Pełnomocnik Rektora PK ds.
ON: „Porozumienie usankcjonowało to, co myśmy już wcześniej robili, nie spowodowało według mnie większej ekspansji, ale bardzo nam ułatwiało współpracę między uczelniami
i relacje na linii ja pełnomocnik, a władze mojej uczelni. Uprościło takie sprawy jak rozliczenia finansowe płatności na rzecz
innych uczelni w ramach wspólnych działań. Pozwoliło też na
uczestnictwo studentów z naszych uczelni w inicjatywach organizowanych przez każdą z nich”.

3+2=5
Kolejna przełomowa data to
22 kwietnia 2009 roku, kiedy przez podpisanie aneksu,
do Porozumienia włączyły się już wcześniej współdziałające kolejne uczelnie:
Uniwersytet Pedagogiczny
(wcześniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna, następnie Akamgr Ireneusz Białek
demia Pedagogiczna) oraz
– Kierownik BON UJ
w trakcie przemówienia
Uniwersytet Papieski im. Jana
na III Krakowskich Dniach
Pawła II (wcześniej Papieska
Integracji przed podpisaniem
Akademia Teologiczna). Jak
„Porozumienia”
opowiada dr Małgorzata
Trojańska – Pełnomocnik Rektora UP ds. ON (obowiązki przejęła
po rozpoczynającej tę działalność mgr Tamarze Cierpiałowskiej):
„Łatwiej jest nam pewne rzeczy przeforsować jak jesteśmy
w grupie. Koszty i finansowanie wspólnych przedsięwzięć jest
prostsze i przynosi przy tym pożądane rezultaty: zadowolenie,
rozwój, wzrost jakości studiowania. Dużo się nauczyłam od kolegów na bazie ich wcześniejszej pracy i zaczęłam pewne rzeczy
fot. Marian Pasternak

Ewenementem na skalę Polski jest porozumienie
o współpracy sześciu krakowskich uczelni na rzecz
społeczności studentów z niepełnosprawnościami.
Słowami jego sygnatariuszy opowiem o początkach, rozwoju oraz związanych z nim planach na
przyszłość

wdrażać również u siebie. Mniej się bałam wprowadzać pewne
pomysły, bo były one już sprawdzone”.
Mgr Katarzyna Kutek-Sładek – Pełnomocnik Rektora UPJPII
ds. ON dodaje: „Uważałam i nadal uważam, że dobrze jest, kiedy
można czerpać z doświadczeń osób, które już coś zrobiły. Nie
otwierać otwartych drzwi, tylko wchodzić przez nie, rozglądać
się i inspirować się tym. Natomiast gdyby teraz zabrać studentom te wszystkie możliwości, które daje uczelnia, także w kontekście działania w porozumieniu, to myślę że brakowałoby im
tego, bo przyzwyczaili się do pewnego standardu. Aczkolwiek,
jako najmniejsza uczelnia w Porozumieniu wielu z tych przedsięwzięć nie dalibyśmy rady sami zorganizować. Zresztą siłą
wspólnych przedsięwzięć jest otwarcie się na inne środowiska,
możliwość nawiązania przez studentów nowych znajomości,
poczucie jedności ze środowiskiem akademickim Krakowa”.
Tymczasem prof. Filek ten etap podsumowuje słowami: „Wejście dwóch uczelni bardzo dobrze zaowocowało poszerzeniem
działań. Obie uczelnie wniosły nowe możliwości i propozycje.
Porozumienie nabrało większego rozmachu”.

SIŁA W RÓŻNORODNOŚCI:
CZAS NA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Od początku swojej działalności BON UJ bardziej koncentrowało się na warstwie edukacyjnej, a mniej na działaniach integracyjnych. Dlatego choć kontakty między nim a pozostałymi
uczelniami ciągle funkcjonowały, nie był on członkiem Porozumienia aż do 27 października 2010 r. Jak ocenia mgr Ireneusz
Białek – Kierownik BON UJ: „.Każdy miał jakąś swoją drogę realizacji tych bardzo cennych społecznie idei w swojej uczelni.
Teraz postrzegam to, jako połączenie tych wszystkich dróg. Co
nie znaczy, że we wszystkim musimy się w 100% zgadzać, natomiast pewnie będziemy skuteczniej niż do tej pory poszukiwać wspólnych płaszczyzn do realizacji wspólnych pomysłów,
czy chociażby wymiany doświadczeń”.
Natomiast jeśli chodzi o bardziej konkretną rolę, jaką mgr
Białek widzi dla Uniwersytetu w Porozumieniu: „Zadeklarowałem, że wykładami, warsztatami, seminariami, które do tej
pory były naszymi wewnętrznymi, będziemy się dzielić w ramach Porozumienia. Bo współpracujemy z wieloma ośrodkami europejskimi, a ostatnio amerykańskimi. Będziemy gospodarzem jednego z Dni Integracji. Zostanie on poświęcony
wsparciu dla osób z chorobami psychicznymi. Chcemy się podzielić konkretnymi, niezmiernie ciekawymi doświadczeniami,
płynącymi z nowatorskiego programu Konstelacja Lwa, który
realizujemy. Mamy już potwierdzenia od naszych partnerów,
gości ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii” (więcej o
Konstelacji na s. 16).

NIE MA INNEJ DROGI JAK
TYLKO WSPÓŁPRACA
Jak podkreślają reprezentanci wszystkich Biur, zostali powołani przede wszystkim, aby pomagać własnym studentom,
dlatego obecnie na bardziej strategiczne działania nie zawsze
starcza czasu. Jednak zgodnie doceniają konsensualną formułę Porozumienia, płynące z niego pozytywy i wynikające
z tego możliwości. Jak konkluduje mgr inż. Wójtowicz: „Etapy
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Dotychczasowi członkowie Porozumienia, od lewej:
mgr Katarzyna Kutek-Sładek, dr hab. prof. UEK Janina Filek,
dr Małgorzata Trojańska, mgr inż. Jan Ortyl, mgr inż.
Andrzej Wójtowicz w trakcie wręczania „Integraliów”

wczesnego rozwoju mamy już za sobą, teraz potrzebna jest
stabilizacja, ale docelowo powinien cały czas zwiększać się potencjał i oferta dla studentów niepełnosprawnych. Dostrzegam
większe możliwości porozumienia, jeśli chodzi o ofertę kształceniową (specjalistyczne lektoraty językowe, zajęcia sportowe,
czy wspólne biuro tłumaczeń języka migowego)”. Zgadzając
się z przedmówcą, prof. Filek dodaje: „Celem porozumienia
jest dobro studentów krakowskich uczelni, żeby to zrealizować porozumienie musi działać sprawnie i nie tylko efektywnie w sensie konkretnych działań, ale również wewnątrz musi
miękko funkcjonować, bez napięć, problemów, czy konfliktów,
a to wymaga znacznego wysiłku. To tak jak w małżeństwie, dla
którego dobrego trwania trzeba sporo fatygi, żeby tę drugą
stronę zrozumieć i samemu zauważyć swoje błędy”.

MELODIA PRZYSZŁOŚCI
Mgr Białek sugeruje nieco inne pole działalności: „Takie porozumienie jest szansą na to, żeby zachęcić innych aktorów życia
społecznego w Krakowie, żeby zrobili krok dalej, działali skuteczniej. Wtedy pewne rzeczy same wskoczą na swoje miejsce,
tak się działo w Anglii”. W podobnym tonie wypowiada się mgr
Kutek-Sładek: „W mieście jako porozumienie jesteśmy dobrze
postrzegani, jako partnerzy, więc zgłaszane przez nas postulaty mają swoją siłę”. Wszyscy zastrzegają jednocześnie, że jest
to szansa do wykorzystania w przyszłości, gdyż teraz znacznie
ważniejsze są bieżące działania wspierające i wypracowanie
stabilnych wspólnych celów.
Mgr inż. Ortyl podkreśla ogólnokrajowy wymiar porozumienia, choć działa ono przede wszystkim lokalnie: „Jak
spotykam się z pełnomocnikami z innych miast, to bardzo
nam zazdroszczą, że się zmobilizowaliśmy i podpisaliśmy to
porozumienie, ponieważ oni nie są w stanie czegoś takiego
wprowadzić u siebie”. Natomiast dr Trojańska porusza kwestie dalszego rozszerzania: „Dobrze byłoby wychodzić też do
innych uczelni, bo mam przykłady, że stamtąd studenci przychodzą i proszą nas o pomoc. Przy wsparciu łatwiej byłoby
pewne rzeczy na tych pozostałych uczelniach wprowadzać
na rzecz studentów”. Taką otwartość słychać też w słowach
pozostałych osób wchodzących w skład Porozumienia, jednak zwracają oni uwagę, że wola przystąpienia i rozwijania
wspólnych działań musi uwidocznić się też po stronie nowych podmiotów.

Paweł Rozmus (FSiA „Academica”)
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PORA NA EKONOMA,
CZYLI HISTORIA ZSN UEK

„NA POCZĄTKU BYŁO CIĘŻKO”
Za przykładem członków ZSN AGH poszli studenci
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej
Akademii Ekonomicznej). Inspiratorem powstania ZSN
UEK była prof. UEK, dr hab. Janina Filek – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że na Uniwersytecie Ekonomicznym powstanie systemu wsparcia studentów niepełnosprawnych
przebiegało odmiennie niż na Akademii GórniczoHutniczej, stąd też nieco inna struktura organizacyjna,
a co za tym idzie inny podział ról pomiędzy biurem,
pełnomocnikiem i zrzeszeniem. Wszystko zaczęło się
na naszej uczelni od powołania prof. Filek na Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w listopadzie
2002 roku. W roku 2004 powstało nasze Zrzeszenie,
a dopiero w 2008 roku powstało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Zatem ZSN zaczęło działać
wcześniej niż powstało biuro.
Jak twierdzi pani pełnomocnik: „Na początku było
trochę ciężko. Gdy zostałam powołana na pełnomocnika, tak naprawdę nikt nie wiedział, czym dokładnie
powinna się zajmować taka osoba i w jaki sposób pomagać studentom, tym bardziej, że trudno było wtedy
uzyskać dane dotyczące studentów niepełnosprawnych. Innym powodem niełatwej sytuacji był fakt, że
niewiele osób chciało zajmować się problemami osób
niepełnosprawnych. Przy rozwiązywaniu problemów
kierowałam się głównie intuicją. Dopiero, gdy w 2003 r.
pojechałam na obóz w Stróżach organizowany przez
ZSN i BON AGH, zorientowałam się, jak funkcjonuje wsparcie studentów niepełnosprawnych na AGH.
44

Wiedzę tę wykorzystałam w pracy ze studentami na
UEK. Duże znaczenie miała dla mnie pomoc mgr Ingi
Mizdrak, którą na moją prośbę rektor powołał na Asystentkę Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych”.
Pani pełnomocnik chciała, by niepełnosprawni studenci wspierali się wzajemnie i wraz z jej pomocą
przełamywali bariery mentalne oraz edukacyjne na
uczelni. Zorganizowała więc pierwsze spotkanie ze studentami. Na spotkaniu studenci podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz problemami nt. uczelni. Zapoczątkowano
również rozmowy dotyczące powstania Zrzeszenia na ówczesnej Akademii Ekonomicznej. I tak po kilku tygodniach,
dnia 7 stycznia 2004 oficjalnie zarejestrowano ZSN AE. ZSN
liczył wtedy 15 członków, w skład zarządu wchodziło 7 osób.

WSPOMNIENIA PIERWSZYCH
PRZEWODNICZĄCYCH
Jak twierdzą pierwsze przewodniczące, Anna Ćwiękowska
i Agnieszka Zaremba, największym wyzwaniem było
ogarnięcie procedur organizacyjnych na uczelni.
„Problemem było również pomieszczenie ZSN. Na
początku nie było żadnego, aż w którymś momencie dostaliśmy mały, podłużny pokoik z długim stołem
i okropnym zielonym obrusem. Nie mieliśmy komputera, ani żadnego sprzętu. Niewielkie pieniądze dostaliśmy
na rzecz prowadzenia organizacji studenckiej, które nie
wystarczały na organizację dużych ilości projektów. Jednak wspólnie z ZSN AGH, a następnie również z ZSN PK

fot. archiwum ZSN UEK

W poprzednim numerze KSSN można było
dowiedzieć się, jak powstało Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Akademii GórniczoHutniczej (ZSN AGH), jak działało i co zrobiło.
Przyszedł czas na wspomnienia z Uniwersytetu
Ekonomicznego. Przy kawie i ciasteczkach razem
z pierwszymi przewodniczącymi rozmawialiśmy
nt. ZSN UEK
Powstanie Zrzeszeń Studentów Niepełnosprawnych niewątpliwie było znaczącym wydarzeniem zarówno na terenie Krakowa, jak i Polski. Pierwsze Zrzeszenie utworzono na Akademii Górniczo-Hutniczej w 2000 r. To studenci
AGH pokazali innym niepełnosprawnym studentom, że
można się zrzeszyć i zacząć robić coś na rzecz studentów niepełnosprawnych, a przy tym także coś ciekawego
i imponującego, znaczącego.

II Obóz w Rytrze. Na zdjęciu od lewej mgr Inga Mizdrak,
mgr Katarzyna Rogowiec, prof UEK, dr hab. Janina Filek
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Członkowie krakowskich ZSN-ów, Inwałd 2009 r.

mieliśmy większe możliwości” – wspomina Ania. Na pytanie, co najlepiej wspominają z działalności w ZSN, jednocześnie odpowiadają: ludzi i przyjaźnie. Najlepszym
dowodem jest ich przyjaźń: „Wszystko zaczęło się od
wspólnego mieszkania w pokoju na obozie w Olsztynku.
Od tamtej pory minęło trochę lat, a przyjaźń została” –
twierdzi Agnieszka.
Te początki pracy ZSN-u i pani pełnomocnik zapoczątkowały dobrą relację między tymi dwiema jednostkami. Do tej pory ZSN i BON UEK wspierają się
i wzajemnie uzupełniają. Teraz BON rozwiązuje problemy związane z edukacyjną częścią studiowania
oraz przystosowaniem uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. ZSN natomiast dba o to, by student
niepełnosprawny zaaklimatyzował się w środowisku
akademickim, poznał innych studentów z niepełnosprawnością z innych uczelni, z innych zrzeszeń. Przewodniczący Ania Ćwiękowska, Agnieszka Zaremba,
Marzena Dudek, Justyna Hawryluk, Ewelina Durlak
oraz Marek Świerad dążyli do tego, aby niepełnosprawni aktywnie włączyli się w działania na rzecz poprawy
warunków studiowania.

OBECNA DZIAŁALNOŚĆ ZSN UEK
Na temat projektów i obecnej działalności ZSN wypowiada się obecny przewodniczący, Marek Świerad:
„Wśród projektów współorganizowanych przez naszą
organizację warto wymienić na pewno Krakowskie Dni
Integracji, czy Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych, w przygotowanie których nasze Zrzeszenie aktywnie się włącza. Pomagamy także w Wampiriadzie, czy Juwenialiach, które mają miejsce na terenie
kampusu UEK, a w roku ubiegłym udało nam się zorganizować także zabawę sylwestrową i mamy nadzieję,

że ten pomysł przyjmie się na dłużej. Chcielibyśmy się
oczywiście rozwijać i opracowywać nowe projekty oraz
inicjatywy. Niemniej jednak, aby to osiągnąć, potrzeba
nam nowych członków i przy okazji zachęcam i zapraszam do wstąpienia w nasze szeregi. Jeśli będą chętni to i możliwości wykazania się i samorealizacji także
nie zabraknie”. Te słowa potwierdza członkini ZSN UEK,
Mariola: „Dzięki ZSN UEK poznałam bardzo dużo nowych ludzi, zaprzyjaźniłam się z nimi, ale przede wszystkich nabrałam pewności siebie. Tutaj akceptują mnie
taką, jaka jestem i czuję się potrzebna”.

JEST CORAZ LEPIEJ
Sytuacja studentów niepełnosprawnych na naszej uczelni sukcesywnie się poprawia i student niepełnosprawny
ma realną możliwość uczestniczenia w tych zmianach,
a nawet ich inicjowania, na co pozwala bardzo bliski
kontakt Zrzeszenia z BON. Chyba dobrze się stało, że
najpierw powstało Zrzeszenie, a potem dopiero BON,
bo dzięki temu oba te podmioty są dla siebie równorzędnymi partnerami. Warto też zauważyć, że wśród
zatrudnionych w biurze pracowników dwie osoby to
wcześniejsi działacze ZSN.
Dowodem na poprawę sytuacji studentów niepełnosprawnych na naszej uczelni jest także fakt, że działają
oni także w innych organizacjach studenckich, takich jak:
Niezależne Zrzeszenie Studentów, Parlament Studencki,
Koła Naukowe czy nawet Akademicki Związek Sportowy.
Świadczy to o zmianach na lepsze, zmianach zarówno
technicznych, jak i mentalnych. U początków tej poprawy
były działania zainicjowane przez prof. Janinę Filek oraz
duża aktywność ZSN UEK.
Ewelina Durlak (UEK)
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JAK ZOSTAĆ KRÓLEM ,
CZYLI NOBODY IS PERFECT,
EVEN THE KING

MARK DARCY W KORONIE
Ale jak z rolą, w której główny bohater non stop się jąka,
ma sobie poradzić profesjonalny aktor? Otóż jąkanie się
wcale nie jest tak obce Colinowi Firthowi, jak może nam
się wydawać. Aby wcielić się w rolę Jerzego VI konieczne było przywołanie jakichkolwiek skojarzeń ze swojego
życia, jak przystało na wychowanka metody Stanisławskiego. I Colin Firth miał co sobie przypominać, kiedy to
na początku kariery przeszedł operację strun głosowych
i zupełnie nie mógł mówić. Jednak sam powiedział, że nie
46

wie jak ma grać: „Jeżeli przesadzę z jąkaniem się, efekt
w sposób niezamierzony będzie komiczny. Jeżeli będę
zbyt patetyczny, publiczność zacznie wychodzić z kina.
Jeżeli zbyt powolny, spowolnię akcję filmu. Na dodatek
jest wiele technik przezwyciężania jąkania się, ale nie ma
żadnej, jak zacząć się jąkać!”

fot. dytrybutor „Kino Świat”

Nie graj tego, co potrafisz, ale to, czego grać nie
potrafisz – słowa Milesa Daviesa były mottem dla
Colina Firtha od momentu podawania przezeń
płaszczy w teatrze. Teraz, kiedy stał się światowym symbolem angielskiego gentelmena, nadal
wytyczają jego ścieżkę życia i kariery
Film T. Hoopera The king’s speech (w polskiej wersji Jak
zostać królem) ma tak samo niebanalną historię, jak również główny bohater Jerzy VI, w którego postać wciela się
ikona dzisiejszego anglosaskiego kina, Colin Firth. A to
wszystko za sprawą scenarzysty, niejakiego Davida Seidler’a, który po otrzymaniu wiadomości, że nie zostało
mu wiele dni życia, skleca scenariusz filmu. Nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie kilka istotnych
szczegółów. Na pierwszy rzut oka można by stwierdzić,
że ot, kolejny quasi-historyczny film próbujący rekonstruować dzieje rodziny królewskiej. Lecz dotychczas w kinie
nie było filmów, o dziwo, poświęconych Jerzemu VI, jako
królowi, który w obliczu narodzin nazizmu ma za zadanie
zagrzać Brytyjczyków do walki przed zagrożeniem wybuchu II wojny światowej. Lecz T. Hooper postanowił przedstawić Jerzego VI jako człowieka, który, będąc świadom
roli jaką mu przyjdzie pełnić, posiada dosyć krępującą
wadę – mianowicie bardzo mocno się jąka, a co więcej –
przeszywa go niezmierny strach, kiedy musi coś mówić
przed publicznością. Dlatego też jego wystąpienia przed
licznym gremium nie należały do udanych, więcej – były
kompletną katastrofą.
Dlaczego akurat król, który się jąka, a nie król, który ma
liczne fobie? Ponieważ sam scenarzysta doskonale wiedział, co oznacza jąkanie, a z takim bagażem doświadczeń dokładniej realiów tego problemu przedstawić się
nie da – i to, niewątpliwie, możemy podziwiać na ekranie.

Plakat filmu „Jak zostać królem”

Poza problemem jąkania się, film porusza wiele innych
ważnych kwestii. Jakich? Pójdźcie, zobaczcie i sami zadecydujcie, czy nominacja w 12 kategoriach do Oscara ma
swoje uzasadnienie.
A tak jeszcze á propos wielkich sław. Wszyscy znamy
Marylin Monroe, Winstona Churchill’a, Bruce’a Willisa
i Rowana Atkinsona. A wiecie, że też mieli ten sam problem?
Ewelina Karwacka (UJ)
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BALANS CIAŁEM, WIDEO
A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

fot. archiwum autora

Do 2008 r. Joanna Pawlik była wyłącznie malarką, obecnie jest artystką multimedialną. Korzysta głównie z aparatu fotograficznego i kamery.
Jej projekt „Balans”, to indywidualna wypowiedź
o samotności, o „walce” z zaakceptowaniem protezy, próba odpowiedzi na pytania, w jakiej części
proteza staje się częścią ciała – mówi kuratorka
wystawy, Lidia Krawczyk
Prace te można było zobaczyć w grudniu 2010 r.
i styczniu 2011 r. w krakowskim Bunkrze Sztuki. Niektóre z nich będą do obejrzenia też podczas IV Krakowskich Dni Integracji. Wystawa odbędzie się od
8–29 kwietnia. Oficjalny wernisaż zaplanowano na
13 kwietnia w murach Uniwersytetu Ekonomicznego.
Ten pokaz w Bunkrze Sztuki skladał sie z trzech zasadniczych części. Kilku wielkoformatowych fotografii, na
które widz natrafiał praktycznie już od wejścia do galerii,
następnie przechodząc w obszar zdominowany przez kilkuminutowe filmy, by potem trafić do tunelu, na końcu
którego wyłaniała się sylikonowa noga kobieca, stanowiąca symbol tego, co utraciła artystka i spinająca klamrą
temat jej twórczości. Zarówno na zdjęciach jak i filmikach
obecne są kobiety po amputacjach, pokazane w bardzo
różnych kontekstach.

(dwukrotna Mistrzyni paraolimpijska z Turynu), Ewę
Zielińską (polska lekkoatletka) oraz inne kobiety. Na
przesuwających się obrazach widać abstrakcje o artystycznej wymowie (np. kobieta w lesie poddaje się podmuchom wiatru), było też kilka monologów-wyznań
(opowieści o adaptacji do życia po amputacji lub
o pierwszym kontakcie z niepełnosprawnością i idącymi za tym przemianami), aż po najzwyklejszą codzienność (kamera „podpatruje” osoby w trakcie sportowego treningu, wykonywania makijażu, czy podczas
śniadania). Sporo prac nie posiadało tytułu, jakby to
miało jeszcze dodatkowo wymuszać głębszą refleksję
nad tym, co właśnie ma się przed oczami.
Jak opowiadała Lidia Krawczyk: „Prace Joanny pozwoliły mi na inne spojrzenie na rzeczywistość, z powodu ich
niezwykłej empatyczności. Gdy Joasia filmuje Kasię Rogowiec obierającą mandarynkę, to odbiorca ma wrażenie,
że uczestniczy w niezwykłym i bardzo intymnym wydarzeniu. Widoczne jest to, że bohaterka nie ma rąk, jednak
ten brak bynajmniej nie jest traktowany jako problem”.

PODGLĄDAJĄCY WIDZ

Wystawa była zorganizowana tak, że można poczuć się
trochę jak podglądacz, z dystansu obserwujący prezentowane scenki. Wszystkie fragmenty wideo zobaczyć możSZTUKA, CODZIENNOŚĆ
na było po wejściu za czarną kotarę, wzdłuż boków trzech
I ZWIERZENIA
sześciokątnych brył, ustawionych na środku sali. Jak napiKluczem doboru treści wydaje się być brak klucza, różsano w wystawowym folderze: bryły można „obejść, bądź
norodność. Można było zobaczyć zarówno samą Joansię w nie »zanurzyć«, skorzystać z tego co mają »we wnęnę Pawlik, a także między innymi: Katarzynę Rogowiec
trzu«”. Za zasłoną staje się sam na sam z czarną przestrzenią, ekranem telewizora i słuchawkami.
W filmach w zasadzie nie ma komentarza, słychać tylko monologi bohaterek
lub dźwięki z tła, co potęguje wrażenie
potajemnego podglądania.
Dla osób, które nigdy wcześniej nie
miały kontaktu z niepełnosprawnością,
zetknięcie z nią w takiej formie może
być odrobinę szokujące. Jednak posługując się znowu słowami Lidii Krawczyk: „Wszystkie prace na wystawie
mówią o pięknie. Dzięki temu brak jest
niezauważalny, a wystawa nie jest o pustce. W tym znajduje się właśnie siła, bo
nie patrzy się na to, czego nie ma, tylko
na to, co jest”. Po obejrzeniu kilku fragOtwarcie wystawy. Na zdjęciu (od lewej): Piotr Cypryański (dyrektor Galerii Bunkier Sztuki),
mentów na pierwszy plan rzeczywiście
Joanna Pawlik (autorka prac) oraz Lidia Krawczyk (kuratorka wystawy)
wysuwa się historia, jaką poprzez film
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A za zasłoną już tylko obraz,
dźwięk i intymna przestrzeń

Wystawa niewątpliwie postawiła sobie za cel rozpoczęcie dyskusji o niepełnosprawności, jako kategorii społecznej. Zwróciła uwagę, że bariery dla niepełnosprawnych
umieszczone są głównie w głowach ich „sprawnego”
otoczenia. Stanowiła część rocznego projektu zatytułowanego „Ekonomia utraty Joanny Pawlik i Elin Drougge” (wspólnego działania artystek polskiej i norweskiej)
organizowanego przez Galerię Bunkier Sztuki wraz
z Grünerløkka Lufthavn. To przedsięwzięcie badawczo‐
artystyczne, na które składają się trzy płaszczyzny: wystawy, program edukacyjny oraz publikacje. W związku
z tym również w Krakowie w grudniu i styczniu odbył się
szereg dni otwartych, warsztatów, pokazów filmowych
oraz dyskusji z naukowcami i samymi widzami. Niektóre
elementy programu, szeroko związane z tematem niepełnosprawności i na nią uwrażliwiające, kierowane były
specjalnie do dzieci i młodzieży.

opowiadają swoimi emocjami bohaterki, a ich amputowane kończyny stają się niezauważalnym tłem.

fot. archiwum autora

Jak ocenia Ewelina, która również widziała „Balans”: „Wystawa pomimo jej wspaniałego przekazu nie wywarła na
mnie aż tak mocnego wrażenia. Być może dlatego, że
mam na co dzień kontakt z osobami z niepełnosprawnością. Większość zdjęć jest ciekawa, niestety jest ich trochę
mało. Co do filmów, to są odrobinę za długie. Dobrym
pomysłem było odseparowanie filmów od siebie i zrobienie przestrzeni tylko dla widza oraz filmu, co dało szanse
obcowania sam na sam ze sztuką”.
Sam zastanawiam się, czy to co obejrzałem, do mnie
przemawia. Bo z jednej strony myślą przewodnią projektu jest pokazanie naturalności i zwyczajnego trybu życia kobiet po amputacjach, a z drugiej uwagę widza ma
przykuć właśnie to że „dają sobie radę” i żyją „normalnie”
mimo braku kończyn(y). Jednak nie chcę niczego tutaj
rozstrzygać.

Utracona noga... źródło artystycznej inspiracji, jak i zwieńczenie
całej wystawy
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KONTROWERSYJNA FORMA
ROZPOCZYNA DYSKUSJĘ

Dalej trzeba było wejść za czarną kotarę do wnętrza
sześciennej bryły, by obejrzeć krótkie projekcje filmowe

Każdy opuścił galerię po obejrzeniu tej wystawy z własnym zestawem odczuć, emocji i opinii, taki jest przywilej
sztuki, że nie da się jej w żaden sposób sklasyfikować, ani
jednoznacznie ocenić. Jednak dyskusja na istotny temat
została rozpoczęta w nowoczesnej formie. I to się przede
wszystkim liczy.
Joanna Pawlik (1974) ukończyła studia na wydziale
malarstwa ASP w Krakowie. Autorka wielu wystaw indywidualnych (m. in. Spacer, Galeria Czarna, Warszawa
2009, Bez Śladu, Otwarta Pracownia, Kraków 2006),
jej prace pokazywano także na wystawach zbiorowych. Laureatka nagród, wyróżnień oraz stypendiów,
m.in.: Lexmark European Award 2003, wyróżnienie na
37. Biennale Bielska Jesień w 2005, nagroda główna
na Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 5 w 2008, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
stypendium „Młoda Polska”, czy ostatnio polski finał
Henkel Art.Award 2009. Mieszka i pracuje w Krakowie.
Paweł Rozmus (FSiA „Academica”)
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TO ONA MNIE UWIODŁA!
A JA JESTEM DOBROCZYŃCĄ…
Sztuka Wszystko o mężczyznach w Teatrze Ludowym
Główne zasady mężczyzn to:
Uwodzenie kobiet… jak najbardziej pożądane.
Picie z kumplami… wskazane.
Romansowanie z żoną przyjaciela... to czynienie
dobra.
Męskie sprawy, męski świat. Poznajemy go dzięki
trzem aktorom (Krzysztof Górecki, Tomasz Obara, Piotr
Plichtowskich), którzy wcielają się w różne postaci: przyjaciele od lat, pracujący, singiel i dwóch żonatych, gejów,
ojca i synów, pornomenagerów. Dodamy jeszcze, że sztuka napisana o mężczyznach przez mężczyznę (!) a zarazem występującego w niej aktora (Tomasz Obara).

SIŁOWNIA…
Miejsce męskich spotkań po pracy i zwierzeń. Ach, co to
są za zwierzenia! Podrywy, podboje, kobiety, możliwości
i słabości. Tematem jednej z rozmów jest nowa, młoda
i atrakcyjna sekretarka jednego z nich. Któż jest w stanie
oprzeć się jej urokowi… przecież ona specjalnie te miniówki i bluzki z dekoltem ubiera, kręci się i nęci… przecież to po to tylko, by uwieść… tak tłumaczą sobie to
mężczyźni. Ależ jacy oni bezbronni i niewinni…

Dzięki niemu kobieta nie narzeka, a zatem i atmosfera w domu lżejsza, dzieci nie obrywają i mąż ścigany nie
jest. A i „wujek” zadowolony – słowem, wszyscy szczęśliwi. Nowe spojrzenie na zdradę… zdradę przyjaciela…
a ten tak się stara dla swej żony. Ona zapisała się na fitness, więc i on zaczął ćwiczyć, by nie zostać w tyle. Typ
dobrego, wiernego męża, nie dostrzegającego, co dzieje
się wokół. Naiwny…?

ZMIANA KLIMATU NA… PORNO…
Męski klub, męskie porno… niski, niepozorny chłop
we flanelowej, kraciastej koszuli poszukuje pracy, bo
poprzednią stracił, dzieci chore, a ktoś rodzinę utrzymać musi. Ma odegrać rolę „wstydliwego źrebaka”.
Początkowo całkiem dobrze mu to idzie, kobiety szaleją, piszczą, och, ach, ech… jednak… to za wiele dla
niego. Może za bardzo wczuł się w rolę wstydliwego? Uciekł… zawstydzony. Jego menager musi zatem
odegrać za niego tę „rozbieraną” robotę. Taki cwany
macho, jednak i jego ta rola przerosła. Jeśli panie nie
zobaczą tego wieczoru „wstydliwego źrebaka” koszty
biletów będą zwrócone plus darmowe drinki. Za dużo
kasy, wyzwania podejmuje się menager menagera,
najcwańszy z cwanych, skóra, łańcuch… kręci tyłkiem,
zdejmuje koszulę, wywija nią i… są brawa, piski, jednak… wymięka. No proszę, niby takie proste, łatwa
kasa, porozbierać się trochę, a panowie nie dają rady…
Bywają wstydliwi…

fot. Sebastian Strama

OJCIEC – SYN

Wstydliwy źrebak odsłania swoje prawdziwe wstydliwe oblicze

Kolejny dowód na to – romans jednego z nich (singla)
z żoną przyjaciela. On w ogóle nie ma poczucia winy,
przecież to ona zaprosiła go na kieliszek wina, żaliła się
na męża, smuciła, to ona go uwiodła. A on… cóż, on dobroczyńcą został.

Teraz z kolei bardziej sentymentalnie, a może nawet dramatycznie… poznajemy chorego na raka ojca
i jego dwóch synów. Jeden z nich przyjechał na kilka
dni do kraju po pięciu latach nieobecności od pogrzebu matki, którą tak idealizował, ubóstwiał. Do ojca ma
żal, pretensje o samobójstwo rodzicielki. A tu prawda
okazuje się inna. To ona zawiniła, zdradziła porzuciła,
a potem sama została porzucona i nie wytrzymała tego
psychicznie. A ojciec… chciał, by syn zachował o matce dobre wspomnienie, nie wyjawił jak było naprawdę
i z cierpieniem znosił odrzucenie przez syna. Jednak
czas na happy-end – ze wzruszeniem padają sobie
w ramiona, są łzy, są przeprosiny… może dawne urazy
pójdą w niepamięć…
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NIE MOŻE TEŻ HOMO-TEMATU
ZABRAKNĄĆ!
Jakże by inaczej, wątek homoseksualistów też musi być!
Ich trzech – w związku dwóch, jeden eks… i zazdrość!
Niczym u kobiet – facet węszy podstęp, zazdrosny jest
o eks-partnera, który ma w ich domu spędzić parę dni.
Kombinuje, by ani przez chwilę tamci nie byli sami. Bo kto
powiedział, że tylko kobiety mogą robić sceny zazdrości?
Zwiewne fatałaszki, szaliczki, czasem odpowiedni ton
głosu. Jednak typowych „ochów i achów” kojarzonych
– czasem niewłaściwie – z gejami brak. Ktoś z widowni
skomentował: „To ja już bym lepiej geja zagrała…” Może
o to chodziło, by ukazać, że to takie błędne skojarzenie,
że oni nie zawsze tacy muszą być. Mogą być niepozornymi homoseksualistami, a o związek walczyć jak lwica,
drapieżnie, jak to bywa u kobiet.

PRZYSTANEK: TEATR LUDOWY!
Męski świat okiem widza siedzącego wygodnie w fotelu
Teatru Ludowego w Nowej Hucie 17 października 2010 r.,
czyli kolejne nasze spotkanie z kulturą.
Trzy osoby, a tyle postaci. Kilka wątków, a tyle sytuacji.
Mogliśmy „podejrzeć” męskie spojrzenie, próbować zgłębić tajniki ich myślenia. Lekkie rozczarowanie wśród widzów wynikało z braku „typowych odruchów” gejów, no
i sentymentalnego happy-endu między ojcem i synem.
Wielkie zainteresowanie wzbudzały akcje w klubie go-go,
czyli męski striptiz, a raczej jego próby i adekwatna muzyka. Gwóźdź programu to ostatnia scena – wspominki
bohaterów, jak to z nimi było, a potem ta radość ponownego bycia razem i oczekiwania na hot linię. Męska natura…? Kobieciarze, uwodziciele, którzy winę za to zganiają na kobiety: zdradzający przyjaciel, troskliwy ojciec,
chowający urazę syn, zazdrosny gej, „wstydliwy źrebak”,
sklerotyczny starzec… różne oblicza mężczyzn… a może
tak naprawdę to tylko namiastka jednego? Czy wszystko
o nich wiemy?

fot. Sebastian Strama

Po spektaklu uśmiech gościł na każdej twarzy.
Na zdjęciu: zadowolona publiczność

Nawet w siłowni głównym tematem są kobiety. Rozmawiają
(od lewej): Piotr Pilitowski, Tomasz Obara, Krzysztof Górecki

SPOTKANIE PO LATACH!
Dom spokojnej starości „Przyszłość”, spotkanie po kilkudziesięciu latach, problemy z pamięcią, spacery, wynoszone ukradkiem papierosy, „zaoszczędzone parę
gorszy”. Tu znów się spotykają bohaterowie. Rozdzieliła
ich zdrada, choć teraz już sami nie pamiętają, kto czyją
żonę „posuwał”. Nieważne to, teraz znów będą razem, zamieszkają w „trójce”, tym samym zaoszczędzą pieniądze,
które będą mogli wykorzystać na podrywy pań na hot
linii. Znów będą w swoim „żywiole”. Nieważne, że starzy,
ze sklerozą… wciąż męscy!
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Po paru głębszych i męskie
sekrety mogą wyjść na jaw...

Kobiecy niedosyt po spektaklu… a może jesteśmy wobec nich za surowi? Może za dużo oczekujemy, a oni aż
tacy prości są? Padły też zdania, że sztuka Wszystko o kobietach była bardziej interesująca. Może dlatego, że to kobiety są bardziej skomplikowanymi i nieprzewidywalnymi istotami… jednak przyznać trzeba, że złożoność akcji
i przeplatanie się wątków zasługuje na uwagę (a przede
wszystkim wymaga skupienia, bo nawet w męskim świecie można się pogubić). „Poszczególni widzowie płci męskiej mogą mieć wątpliwości czy dany wątek na pewno
można zaliczyć do tych, które cechują przedstawicieli ich
płci i powszechnie występują” – wypowiada się jeden
z widzów.
Było sporo powodów do śmiechu, ale też okazja do
refleksji nad męskich światem i nad tym jak postrzegają
go kobiety. Było to też spotkanie z aktorami, których być
może znamy już z poprzednich wspólnych zrzeszeniowych kulturalnych wyjść.
Joanna Tarnowska (AGH)
Ewelina Durlak (UEK)

MUZYKA POWAŻNA
NIE TYLKO DLA
POWAŻNYCH

JUE WANG –
Uśmiechnięty główny
bohater wieczoru, który
swoją grą zachwycił
zgromadzoną
w filharmonii
publiczność

Kto powiedział, że muzyka klasyczna jest przeznaczona tylko dla starszych, poważnych odbiorców,
a przy tym jest szalenie nudna i przewidywalna?
W trakcie Recitalu Mistrzów w Roku Chopinowskim
mieliśmy okazję przekonać się, że tak absolutnie
nie jest! Poniżej relacja z koncertu fortepianowego Jue Wanga w Filharmonii Krakowskiej
W ciągu ostatnich kilku miesięcy podróżując przez Kraków można było zaobserwować fortepiany ustawione w najpopularniejszych miejscach miasta – na Placu
Wszystkich Świętych, Rynku Głównym, a nawet w Nowej
Hucie. W całym mieście stanęły niezwykłe fortepiany,
każdy inny, każdy niepowtarzalny. Tą inicjatywą miasto
przywitało Rok Chopinowski 2010 z okazji 200. rocznicy
urodzin kompozytora. W związku z tym klimatów chopinowskich absolutnie nie mogło zabraknąć w LXVI sezonie koncertowym Filharmonii Krakowskiej.

„I rozmawiają z sobą struny cztery”
W dniu 13 listopada odbył się Recital Mistrzów w Roku
Chopinowskim – Jue Wang, wyśmienity szanghajski
pianista oraz laureat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego, przez wiele tygodni spoglądał na mieszkańców Krakowa z licznych plakatów. Budził niemałe
poruszenie wśród znawców muzyki poważnej – wszyscy
byli ciekawi czy młody, 26-letni mistrz podoła zadaniu,
jakim było wykonanie niezwykle trudnych utworów m.in.
Maurice Ravela. Oprócz Sonatina i cyklu Miroirs Maurice
Ravela w swoim ambitnym repertuarze Jue Wang umieścił również Intermezzo Roberta Schumanna, Poloneza
As-dur i Balladę f-moll Fryderyka Chopina, a na sam deser zostawił Frederica Liszta z Polonezem z opery Piotra
Czajkowskiego Eugeniusz Oniegin.

„Zacząłże on uderzać w ton...”
Filharmonia Krakowska ma specyficzny, niezwykle przyjemny i zarazem tajemniczy klimat – nie sposób jej się
oprzeć, gdy wchodzi się na salę i podziwia mocno oświetlony środek sceny, na której tego wieczoru czekało piękne
dzieło Steinwaya, czarny, lśniący, bezsprzecznie doskonały fortepian. Wraz z gromkim powitaniem Jue Wanga rozpoczął się niezapomniany wieczór. Twarz Wanga wyrażała wszystkie emocje, które w nim siedziały. W momencie,
w którym spojrzał na klawisze fortepianu, nie było go już
z nami, całkowicie oddał się muzyce. Po kilku głębszych
wdechach rozpoczął starcie z Ravelem – zmierzenie się
z jego muzyką oznacza, iż mistrz musi zapanować nie

tylko nad podstawowymi
parametrami dźwiękowej
materii, lecz także nad mnóstwem szczególnych dookreśleń, a każde odstępstwo od danych reguł powoduje zatarcie się intencji twórcy. Z każdym utworem wyraźnie
było widać ulgę na twarzy Wanga, gdyż utwór okazywał
się niezwykle udany, perfekcyjnie wykonany. Ukazał silny charakter Schumanna, jego ulotność, lecz zarazem
niezwykle silne oddziaływanie, które zapada w pamięć.
Chopin również nie zawiódł – ogromny ładunek emocji
wprost spływał ze sceny na słuchaczy. Wszystko ociekało tajemnicą, by potem przejść w eksplozję w głównym
temacie. Liszt przybrał niemal demoniczną postać, a fortepian stał się diabelskim wehikułem, lecz wszyscy delektowali się feerią zalewających nas dźwięków.

„A w tym... coś grał – taka była prostota”
Koncert przyciągnął nie tylko ludzi starszych, poważnych,
lecz także młodych, pragnących poznać dźwięki fortepianu. Nie dzielił ich wiek, nie dzieliła ich płeć – każdy
pragnął słuchać, nie było mowy o jakiejkolwiek nudzie,
czy oderwaniu wzroku ze sceny. Pod koniec recitalu, gdy
ulotniły się ostatnie nuty Lisztowskiego Poloneza, widownia łatwo nie odpuściła Wangowi. Po gromkich brawach
Wang nie odmówił publiczności bisu, uległ za pierwszym
razem, za drugim, a za trzecim z wrażenia aż nie wiedział,
gdzie ma ręce podziać, aż w końcu pożegnał nas trzema
bisami i szerokim, prawdziwie szczerym uśmiechem oraz
górą kwiatów. Został niezwykle ciepło przyjęty, wyraźnie
się tego nie spodziewał, nie z taką siłą.

„I chwiejnych dotknięć
– jak strusiowe pióro –
Mieszała mi się w oczach z klawiaturą”
Nie dało się uniknąć oddziaływania emocji płynących
ze sceny – prawdziwa uczta dla ucha, dla oka i przede
wszystkim dla duszy. Muzyka klasyczna w wykonaniu
młodego mistrza fortepianu nie mogła się okazać czymś
zwyczajnym. Powodowała ona, że serce biło mocniej,
ciśnienie zmierzało niebezpiecznie do góry, aby potem
opaść wraz z przyjściem spokojnych nut. Nie ukrywam, iż
był to jeden z moich najlepszych wieczorów w Filharmonii Krakowskiej. Uważam, że muzyka poważna jest dla każdego z nas, każdy z nas ją inaczej odbierze, zinterpretuje.
Anna Suberlak (UP)
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DEAF ART
Czym jest dla mnie malarstwo? To moja pasja, mój świat uczuć i myśli, to całe moje
życie… Jako osoba niesłysząca mam pewną trudność w wyrażaniu swoich uczuć za
pomocą słów. Inni ludzie nie znają mojego języka, którym jest język migowy. Tylko
poprzez sztukę mogę dotrzeć do wszystkich odbiorców. Dużo pełniej i doskonalej
mogę to robić malując.
Lubię obserwować świat i później o nim „opowiadać” za pomocą koloru, kreski,
plamy, ruchu pędzla… malowanie czy rysownie sprawia mi również wielką radość.
Radość tym większą, jeśli moje prace ciekawią innych. To znaczy, że potrafiłam coś
powiedzieć o sobie, że umiałam wyrazić to, co nie zawsze umiałam wyrazić za pomocą języka mówionego.
Malując, przekraczam pewną granicę. Lubię również patrzeć na świat przez obiektyw aparatu fotograficznego, a później robić zdjęcia. To, że nie słyszę, przestaje mieć
znaczenie w sensie niepełnosprawności. Malarstwo widzę też jako moją drogę na
przyszłość, mój zawód, moje miejsce w świecie.
Monika Kozub (UP)

MALARSTWO
Pejzaż z Wysowej Zdrój 2010 r.

Morze w Dźwirzynie – 2010 r.

Storczyk orchidea
– 2010 r.
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FOTOGRAFIA

Światło – 2011 r.

Rynek Główny w Krakowie – 2011 r.

Wyspa Syros w Grecji – 2009 r.

Wyspa Mykonos w Grecji – 2009 r.

Tulipany – 2011 r.

Monika Kozub (ur. 1990 w Alwerni) – Absolwentka szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół dla
Dzieci Niedosłyszących w Krakowie. Wychowanka mgr inż. Janiny Mordawskiej, wieloletniej nauczycielki
plastyki niesłyszących dzieci. Absolwentka Państwowego Liceum Plastycznego. Brała udział w wielu akcjach
charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych, aukcjach, koncertach, licznych wystawach prac autorskich
oraz wernisażach. Obecnie studentka edukacji artystycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
W przyszłości chciałaby się dostać na drugi kierunek do Akademii Sztuk Pięknych.
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WYŻSZY STOPIEŃ INTEGRACJI

Rektorzy w trakcie podpisywania „Porozumienia”

Impreza odbywa się w ramach Porozumienia międzyuczelnianego, zawartego przez Akademię GórniczoHutniczą, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
oraz Uniwersytet Pedagogiczny. Celem tych dni jest
wspólna, międzyuczelniana działalność na rzecz zwiększania dostępności wyższych uczelni dla studentów niepełnosprawnych. W tym roku do Porozumienia przystąpiła
kolejna uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym –
Uniwersytet Jagielloński.

DZIEŃ PIERWSZY
Na początek relacja z Vancouver
Główną atrakcją na Uniwersytecie Ekonomicznym było
spotkanie z paraolimpijczykami, wśród których znalazła
się Katarzyna Rogowiec – biegaczka i biatlonista, zdobywczyni dwóch złotych medali w Turynie i brązowego
medalu na ostatnich zimowych igrzyskach w Vancouver,
a jednocześnie pracownik BON UEK. U jej boku zasiedli
alpejczycy: Łukasz Szeliga (występy w Nagano, Salt Lake
City i Turynie, drugi trener kadry w Vancouver), Maciej
Krężel (jeden z najmłodszych alpejczyków na świecie, reprezentant Polski w Vancouver, sukcesy w Pucharze Świata i Pucharze Europy) oraz Rafał Szumiec (debiutant w kadrze na Vancouver, sukcesy na arenie krajowej). W trakcie
rozmowy sportowcy odkrywali kulisy paraolimpiady,
co spotkało z się dużym zainteresowaniem. Pojawiło się
sporo pytań od publiczności i dzięki temu wywiązała się
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także żywa dyskusja na temat aktywizacji sportowej osób
niepełnosprawnych.

Później rozpoczęły
Bo do tanga
się tańce integratrzeba dwoja...
cyjne prowadzone
przez panią Pełnomocnik Rektora ds. Studentów
Niepełnosprawnych
UP – dr Małgorzatę
Trojańską, po których miały miejsce
dwie prezentacje.
Najpierw odbył się
pokaz tańca na
wózku w wykonaniu Beaty Zelek oraz jej partnera Mateusza Wójtowicza,
po czym zawalczyli szermierze na wózkach z sekcji szermierki AZS AGH.

fot. Krzysztof Rączka

„Do tańca i do szpady”

Na koniec zaś coś dla publiczności
Po pokazach rozpoczęła się bardziej „luźna” część, w czasie której chętne osoby mogły m.in. wziąć udział w meczu
siatkówki na siedząco, który sędziował członek ZSN UEK,
Marcin Skrobot, spróbować swoich sił w rzucaniu do kosza z wózka, czy pokonać tor przeszkód poruszając się na
wózku. Na sam koniec odbyła się sztafeta z przeszkodami, w której walczyły drużyny składające się z niepełnosprawnych studentów krakowskich uczelni: PK, UEK, UP
i UPJPII, a także sztafeta reprezentująca KSSN. Zwyciężyła
drużyna Politechniki Krakowskiej, a sztafeta naszej Redakcji zajęła trzecie miejsce!

DZIEŃ DRUGI
Wspólnymi siłami
W budynku głównym
Uniwersytetu Pedagogicznego impreza
rozpoczęła się otwarciem wystawy Mój
świat – można było
obejrzeć niezwykłe
obrazy,
fotografie
(m.in.
niesłyszącej
studentki
Moniki
Kozub, której prace
możecie podziwiać

Wszystkie
wystąpienia
były dzielnie
przekazywane
przez tłumaczy
języka migowego

fot. Krzysztof Rączka

fot. Krzysztof Rączka

Integracja – słownikowo: proces scalania się zachodzący na poziomie grup, społeczeństw lub narodów.
Niezwykle istotne zjawisko, coraz częściej pokonujące tabu dotyczące niepełnosprawności i problemów
z nią związanych. W ciągu trzech magicznych dni
mogliśmy przekonać się, iż wśród sześciu krakowskich gigantów uczelnianych takie tabu niemal nie
istnieje! W dniach 26–28 października już po raz
trzeci odbyły się Krakowskie Dni Integracji
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na stronach 52-53) i inne dzieła niepełnosprawnych
uczniów oraz studentów. Oficjalna część, odbywająca się
na Auli, rozpoczęła się przywitaniem gości przez Jego
Magnificencję Rektora UP prof. dr. hab. Michała Śliwę.
Następnie swoje wystąpienia mieli pracownicy naukowi
uczelni, m.in. prof. dr hab. Janina Wyczesany z UP oraz
pełnomocnicy rektorów krakowskich uczelni. Wszystkie
wypowiedzi dzielnie oraz wytrwale tłumaczyli na język
migowy mgr Magdalena Sipowicz oraz mgr inż. Andrzej
Siejko. Impreza otwarta była dla wszystkich, każdy mógł
zobaczyć, poczuć, posłuchać, zrozumieć.
Nowa uczelnia przystępuje do Porozumienia
Jednak najważniejszą częścią programu było uroczyste
przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego do Porozumienia o współpracy krakowskich uczelni na rzecz osób
niepełnosprawnych. Nie odbyło się bez braw na stojąco
i błysków fleszy. To już szósta uczelnia przystępująca do
Porozumienia. Wszyscy pracownicy, lecz zwłaszcza studenci (gdyż ono ich głównie dotyczy) liczą na owocną
współpracę, która pozwoli pokonywać kolejne bariery,
zarówno architektoniczne jak i mentalne.
Nagrody dla zasłużonych
Niezwykle ważną częścią było również wręczenie tzw.
Integraliów – nagród dla osób, które wyjątkowo przyczyniły do poprawy sytuacji studentów niepełnosprawnych.
Każda z uczelni wynagrodziła swoich wykładowców, pracowników oraz ludzi dobrej woli.

Trochę rozrywki, trochę zabawy…
Dni Integracji uświetniły występy artystyczne dzieci
i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie. Młodzi artyści przepięknie śpiewali wpadające w ucho szlagiery. Słuchaczy najbardziej poruszyła piosenka pt.: Bal z repertuaru Maryli Rodowicz.
Interesujące było również seminarium pod patronatem Katedry Pedagogiki Specjalnej UP Nic o nas bez
nas, czyli wystąpienia studentów niepełnosprawnych.
Szczególnie w pamięci zapadło wystąpienie naszej redakcyjnej koleżanki Ani Suberlak, w którym opowiadała o swoim studiowaniu i o problemach, z jakimi boryka się jako osoba niepełnosprawna.
Filadelfia na Pedagogicznym
Wyjątkowym gościem był bez wątpienia John
Bennett – szef Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Temple University w Filadelfii, który na dwugodzinnym spotkaniu ze studentami opowiadał jak wyglądają
działania na rzecz niepełnosprawnych w USA.
Czego się dowiedzieliśmy? Że przed nami jeszcze
długa droga, by przystosować nasze uczelnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaskoczyło nas, że
w Temple University przystosowanie budynków dla
osób z niepełnosprawnością ruchową trwało 20 lat,
a mimo to uczelnia nie jest jeszcze w pełni przystosowana, wciąż trwają prace nad ulepszeniami. Wszyscy studenci obecni na sali zadali sobie pytanie – to

WRĘCZENIE INTEGRALIÓW
Akademia Górniczo-Hutnicza
Sylwester Malina – „twórca” i pierwszy przewodniczący ZSN AGH w latach 2000–2003
mgr inż. Radosław Serwicki – Wiceprezes FSiA AGH w Krakowie „Academica” w latach 2002-2006 - „twórca”
Referatu ds. ON w Fundacji, obecnie dyrektor Miasteczka Studenckiego AGH
mgr inż. Mikołaj Skowron – Wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH
w latach 2002–2005
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Maria Banach – Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych
Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – Prorektor ds. Ogólnych, Studenckich oraz Polityki Kadrowej
Uniwersytet Ekonomiczny
mgr inż. Małgorzata Macuga – Kierownik Działu Nauczania
mgr Agnieszka Marczyńska – Starszy Specjalista, Kancelaria Rektora
inż. Izabela Podsiadło – Dyrektor ds. Technicznych.
Wyróżnienie przyznane przez niepełnosprawnych studentów UEK dla wykładowcy najbardziej przyjaznego
studentom niepełnosprawnym: mgr Agnieszka Kądziołka-Zaręba – Wykładowca języka niemieckiego
Politechnika Krakowska prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski – Prorektor ds. Studentów
Uniwersytet Pedagogiczny
mgr Barbara Henzel-Garbarz – lektor języka angielskiego dla niedosłyszących
prof. dr hab. Roman Malarz – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą
dr inż. Paweł Kurtyka – Prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego
Biblioteka Główna UP
Od wszystkich Uczelni mgr Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych
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Gość specjalny – John Bennett – szef Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych, Temple University w Filadelfii

ile to będzie trwało u nas? Na szczęście dalsza część
rozmowy przekonała nas, że mamy ogromny potencjał.
W filadelfijskiej uczelni poszukuje się rozwiązań innowacyjnych, stare metody zastępuje się nowymi, bardziej
efektywnymi, a także, co bardzo ważne – tańszymi. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze i sprawia, że studenci
radzą sobie lepiej z nauką. Nasz gość z USA przedstawił nam kilka bardzo dobrych pomysłów, które można
zrealizować na polskich uczelniach niewielkim kosztem.
Krytykował nasz system stypendialny i wskazywał, że
każdy student i pracownik niepełnosprawny nie powinien być traktowany ulgowo, należy od niego wymagać
tyle, ile od innych. Sam wyrzucił z pracy kilku niepełnosprawnych za spóźnienia. Mamy nadzieję, że z tego spotkania wypłyną jakieś korzyści dla naszych studentów,
że to spotkanie i pomysły tam przedstawione nie pójdą
w zapomnienie.

KSSN 1 (6)/2011

w które nie do końca się samemu wierzy) zasługuje na
uznanie. Całości też dopełniały „hostessy”, które zebrały opinie słuchaczy na powyższy temat zarówno przed
wejściem do Sali Senackiej, jak i po wysłuchaniu argumentów każdej ze stron.
Przed debatą znaczna większość była za tym, że studentom niepełnosprawnym nie studiuje się łatwiej. Jednak po wymianie zdań, argumentacji obu stron wynik ten
przedstawiał się nieco inaczej. Więcej osób opowiadało
się za tym, że jednak jest im łatwiej. Końcowym rezultatem było to, że wygrała strona zwolenników. W pewnym momencie trzeba było podejść do tego rozumowo,
nie emocjonalnie jak to często robimy, jeśli mówimy
o osobach niepełnosprawnych, czyli w pewnym stopniu pokrzywdzonych przez los. Debata oksfordzka nie
ma na celu udowodnić słuszności, bądź nie danej tezy,
lecz pokazać jak argumenty, przebieg debaty wpływają
na opinię słuchaczy. Przygotowanie zwolenników tezy
zrobiło na publiczności duże wrażenie, tak duże, że byli
w stanie zmienić swoje zdanie.
Warto podkreślić, że w obydwu grupach zasiadały też
osoby niepełnosprawne. Nie do końca wiadomo, czy
bardziej utrudniało im to zadanie, czy ułatwiało, jednak
trzeba przyznać, że dobrze bronili zdania i mężnie wręcz
odpierali argumenty. Jednak to grupie opowiadającej
się za tezą udało się przeciągnąć na swoją stronę więcej
zwolenników. Ostatecznie zwyciężył sąd taki, że studentom niepełnosprawnym studiuje się łatwiej.

DZIEŃ TRZECI

Gadu-gadu całkiem serio, czyli
Czy studentom niepełnosprawnym
studiuje się łatwiej?
Jedni od razu odpowiedzą: nie, inni zaś pomyślą trochę i powiedzą: tak. Niepełnosprawni napotykają na
sporo trudności, muszą pokonywać np. liczne bariery
architektoniczne, mają problemy z dostępem do materiałów dydaktycznych, mogą być alienowani. A co
z pierwszeństwem w długich kolejkach do dziekanatu,
z dodatkowymi terminami egzaminów, z bezproblemowym przedłużeniem sesji, dodatkowymi funduszami (stypendium specjalne)? Zarówno na odpowiedź
twierdzącą, jak i przeczącą znajdujemy argumenty. Co
więcej, każdy jeden rodzi kolejny i kolejne „ale”. I tak
można o tym debatować i debatować…
Taka oto debata oksfordzka odbyła się na terenie
UEK. Zwolennikami głównej tezy byli: Beata Zelek, Natalia Folga, Marek Świerad. Przeciwnikami zaś: Joanna
Zysnarska, Michał Mryczko, Jakub Palowski. Marszałkiem był dr Marek Benio, który na rzeczy się zna i nie
pozwalał na odstępstwa od tematu i reguł. Czas był
ograniczony, więc i liczba argumentów także, jednak
sztuka argumentacji i bronienia zdania (nawet tego,
56

Gorąca debata – Studentom niepełnosprawnym jest łatwiej
czy trudniej na studiach?

Diagnoza i co dalej?
Praca: niewykorzystana szansa integracji społecznej
osób niepełnosprawnych – od takiej tezy prof. Barbara Gąciarz rozpoczęła wykład w ramach cyklicznego
seminarium Dobre rządzenie na Uniwersytecie Ekonomicznym. Opierając się na własnych badaniach naukowych wyliczała przyczyny niskiego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce – jednego
z najniższych wskaźników w zestawieniu państw Unii
Europejskiej.
Wśród powodów niewykorzystania tego potencjału
pojawiły się m. in.: wykluczenie społeczne, dysfunkcjonalna polityka rządu, a także niedofinansowanie wystarczającymi środkami finansowymi władz lokalnych. Jednym z głównych zarzutów był natomiast spontaniczny

fot. Krzysztof Rączka

fot. Marian Pasternak
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i doraźny charakter działań instytucji oraz urzędów państwowych, bez wypracowanej strategii.
Odkrywanie kulis paraolimpiady

Jako swego rodzaju remedium prof. Gąciarz postulowała tzw. „politykę inteligentną”, polegającą na koncentracji
na celach (a nie samych wysiłkach) wyrażonych przez precyzyjne działania adresowane do konkretnych grup wśród
niepełnosprawnych. Według tych sugestii same osoby niepełnosprawne powinny uczestniczyć w opracowywaniu
i wdrażaniu mechanizmów nowej polityki.
Uzupełnieniem do tego referatu było wystąpienie
prof. Tadeusza Mariana Ostrowskiego o znaczeniu wsparcia psychologicznego dla studentów niepełnosprawnych
oraz jego formach dostępnych na UPJPII. Poruszone tematy zainspirowały wiele pytań i rozpoczęły żywiołową
dyskusję zgromadzonych w Sali Senackiej UEK.

fot. Krzysztof Mazgaj

fot. Krzysztof Rączka

Dorota Dąbrowska (UP)
Anna Suberlak (UP)
Kinga Kilijanek (AGH)
Paweł Rozmus (FSiA „Academica”)
Marek Świerad (ZSN UEK)
Joanna Tarnowska (ZSN AGH)

STUDENCKI
ODLOT
NA
ZIEMI I NIEBIE
Mimo że pogoda tego dnia była od rana nieco kapryśna, około 11.00, kiedy konferansjer wypowiedział do
mikrofonu: „Witam wszystkich serdecznie” – pojawiły
się pierwsze promienie słońca, a z każdą kolejną minutą było już tylko goręcej (nie tylko w odniesieniu do
temperatury powietrza).
Adrenalina znacząco podniosła się wszystkim wtedy,
gdy pierwsi wyczytani wystąpili ze zgromadzonego tłumu, aby przygotować się do skoku spadochronowego.
Główną atrakcją imprezy były właśnie tandemowe skoki

5 lipca 2010 roku na pasie startowym Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Czyżynach w Krakowie już po
raz czwarty odbył się Integracyjny
Studencki Piknik Lotniczy. Zabawa,
jak co roku była odlotowa

spadochronowe osób niepełnosprawnych. Natomiast
wszyscy obecni na Pikniku, uczestniczący w przygotowanych zadaniach, mieli szansę na loty turystyczno-krajobrazowe samolotem nad Krakowem.

1, 2, 3 I LECIMY!
Po krótkim szkoleniu na ziemi wszystko wydawało się stosunkowo proste: „Podchodzimy do progu samolotu spięci w tandemie, delikatnie musimy się rozhuśtać, a potem
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kierujemy się na skrzydło
samolotu i lecimy w dół,
musimy wygiąć ciało jak
banan i ewentualnie zasłonić nos przed strugami pędzącego powietrza,
po jakichś 10 sekundach
rozkładamy spadochron,
zaczynamy krążyć spokojnie nad miastem, a po
chwili lądujemy” – tłumaMonika i jej tandem-pilot
czył mi Paweł Zgierski,
szczęśliwie lądują,
tandem pilot, członek sekpo emocjonującym skoku
cji spadochronowej WKS
„Wawel”, od lat współpracującej przy realizacji imprezy.
Chociaż pierwsze spojrzenie za burtę lecącego Antonowa
AN 2 może przyprawić o zawroty głowy, każde następne
odczucie było przyjemne i wyjątkowe. Dynamiczny pęd
powietrza, obroty w chmurach i unoszenie się pod niebem. Jak zaraz po skoku relacjonowała Sylwia – studentka
UEK: „Choć był to mój pierwszy skok, nie bałam się. To
było takie nierzeczywiste, szalone i niesamowite. To cudowne uczucie, gdy rzucasz się niczym w przepaść, szybujesz wolny jak ptak. Czułam się wielka a jednocześnie
taka mała. Po chwili swobodnego spadania skończyła
się adrenalina i szalony pęd, a pozostał spokojny spacer
w przestworzach. Uczucie nadludzkiej mocy zastąpiło
poczucie spokoju i szczęścia. Niestety ziemia zbliża się
nieubłaganie i czas lądować, wrócić do rzeczywistości,
ale wspomnienia zostają na całe życie!"
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kubek sygnalizuje dźwiękiem wlanie wystarczającej ilości wody.
Podczas Pikniku można było również bezpłatnie zbadać
słuch oraz wziąć udział w minikursie z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej. O przydatności tej ratującej życie umiejętności mówią wszyscy, opanowało ją niewielu,
a choć nie jest trudna zdecydowanie warto trenować ją na
fantomie, aby mieć pewność, że skutecznie i bezboleśnie
potrafi się pomóc człowiekowi. Systematyczne wykonanie
zadań przygotowanych na każdym ze stoisk, gwarantowało ukończenie potwierdzonego zaświadczeniem szkolenia
pt. „Pierwszy kontakt z osobami niepełnosprawnymi”.

JAK PIKNIK TO PIKNIK
Oprócz dawki wrażeń i praktycznej wiedzy nie zabrakło
także czegoś smacznego dla żołądka i ciekawego dla oczu –
także tych którzy nie unosili się w powietrze. Poza jedzeniem grillowanej kiełbaski i podziwianiem lądujących kolegów, można było wybrać się na spacer i zwiedzić znajdujące
się nieopodal hangary krakowskiego Muzeum Lotnictwa,
a tam całe stado „żelaznych królów przestworzy” z różnych
okresów. Impreza zakończyła się o 20.00, by to wszystko
zobaczyć i we wszystkim wziąć udział nie należało tracić
ani chwili, więc na nudę, na szczęście, nie starczyło czasu.
Tak całość podsumowała Karolina – studentka AGH:
„Myślę, że ta impreza to bardzo fajny pomysł. Uczestnicy pikniku mieli okazje zapoznać się z życiem studentów
niepełnosprawnych i przekonać się, że dla osób niepełnosprawnych nie ma barier. Uważam, że takie imprezy
powinny być w dalszym ciągu organizowane”

NIE SAMYM LATANIEM
ŻYJE CZŁOWIEK
Zaraz po locie można było twardo stanąć na ziemi, a odwiedzając namioty rozstawione przy Czyżyńskim pasie
startowym, zapoznać się z możliwościami pomocy i komunikacji z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności. Gościły tam organizacje i firmy pracujące na co
dzień na rzecz tych osób (m. in. Biura ds. Niepełnosprawnych krakowskich uczelni, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, firmy Altix oraz Vector). Odwiedzając ich uczestnicy
próbowali swoich sił m.in. w mini-kursie języka migowego, pokonywaniu toru przeszkód na wózkach, szermierce
na wózkach, wycieczce na handbike’u (rowerze napędzanym dłońmi) oraz w innych sportach. Do zobaczenia
i wypróbowania na sobie były również ciekawe nowinki techniczne służące wsparciu edukacji i codziennego
funkcjonowania niepełnosprawnych.
Na mnie osobiście największe wrażenie zrobiły słuchawki z pętlą indukcyjną, dostarczające dźwięk wolny od szumów oraz prosty klips, który zapięty na

DOFINANSOWANIE

fot. Krzysztof Mazgaj

fot. Krzysztof Mazgaj
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Po co studentowi Biuro ds. Niepełnosprawnych?
Na te i inne pytania odpowiedź można było znaleźć
na przygotowanych stoiskach wielu firm i organizacji

Organizatorami Pikniku były Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, PK, UEK, UJ, UP, UPJPII oraz Fundacja
Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie „Academica”,
Referat ds. Problematyki ON Urzędu Miasta Krakowa oraz
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Czyżynach w Krakowie.
Paweł Rozmus (FSiA „Academica”)

SPONSORZY

Finansowo wspomogli nas też Nordea i Vector Group
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Sesja zakończona, praca obroniona, dyplom w kieszeni… i co teraz? Czas szukać pracy. Tak, ale gdzie?
Jak zacząć? Jakie mam szanse, jako osoba niepełnosprawna? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi
szukano podczas VII Ogólnopolskiego Spotkania
Studentów Niepełnosprawnych, które odbyło się
w dniach 9–11 lipca 2010 roku w Krakowie
Jak co roku w wakacyjny weekend do Krakowa zjechali przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni z całego kraju,
aby wziąć udział w spotkaniu zorganizowanym przez
Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej,
Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II. Tematem tegorocznej integracji były formy przygotowania studentów niepełnosprawnych do
wejścia na rynek pracy.
Wykład „Możliwości
rozwoju i pomocy
dla studentów
poszukujących pracy”

fot. Dominik Undak

POROZMAWIAJMY
O PRZYSZŁOŚCI

Zwiedzanie Krakowa –
powrót z Bulwarów Wiślanych

prym wiedli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, prezentując nowoczesną formę autoprezentacji w postaci Video CV.

W CZASIE WOLNYM
W czasie weekendowego zjazdu nie zabrakło oczywiście
rozrywki. Organizatorzy zapewnili uczestnikom atrakcje
w postaci ponad dwugodzinnego rejsu po Wiśle, jak również pokazali jak wygląda krakowski rynek nocą. Studenci
mieli także okazję do zwiedzenia najbardziej urokliwych
miejsc w Krakowie.

fot. Dominik Undak

EFEKTY SPOTKANIA

ROZMOWY, DYSKUSJE, OBRADY
Podczas dwudniowych obrad poruszono wiele kwestii dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jak zauważyły studentki z Poznania, problem zatrudniania osób
niepełnosprawnych rozpoczyna się już od samej definicji.
Anna Rutz, przewodnicząca Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu, uważa, że nie jest osobą niepełnosprawną,
ale osobą z niepełnosprawnościami, które ograniczają
jej możliwości znalezienia pracy, ale nie wykluczają jej
z otwartego rynku pracy. Niedosłysząca studentka z Kolegium Karkonoskiego podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w pracy, jako rehabilitantki. Opowiedziała o dostosowaniach swojego stanowiska pracy,
jakie zapewnił jej pracodawca w związku z jej niepełnosprawnością. Na spotkaniu omawiano również problem
barier, jakim muszą sprostać studenci niepełnosprawni
ubiegający się o pracę. Poruszono również kwestię zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy. W tym temacie

Wspólne spotkanie polskich studentów nie ograniczyło się jedynie do tematu zatrudnienia. Studenci wymienili się swoimi doświadczeniami, ale też problemami,
z jakimi borykają się na co dzień. Seminarium pomogło
zawrzeć nowe znajomości, a także pogłębić już istniejące więzi między uczestnikami tego spotkania. Było
ono także inspiracją dla wielu studentów do wdrożenia na swoich uczelniach nowych projektów związanych z osobami niepełnosprawnymi. Jednym z efektów spotkania było powstanie internetowej bazy CV
www.niepelnosprawni.podejmesie.pl, portalu prowadzonego przez Małgorzatę Kędziorek, niepełnosprawną
studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Tak więc krakowskie spotkanie polskich żaków nie
tylko pozwoliło porozmawiać na temat oczekiwań i problemów związanych ze znalezieniem pracy, ale również
podjąć działania zmierzające do aktywizacji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Serdecznie zapraszam na kolejne Ogólnopolskie
Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych, które planowane jest w dniach 8–10 lipca 2011 r. Więcej szczegółów dotyczących tego spotkania można będzie znaleźć na stronie www.zsn.agh.edu.pl
Sylwia Sowińska (UEK)
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SPORTOWY DUCH WALKI
Wisła 18–25 lipca 2010
Treningi, ćwiczenia, basen… nie było ani chwili wytchnienia, jednak endorfiny i świetna kondycja dały
nam o sobie znać! Uczestniczyło 18 osób łącznie z kadrą.
Zorganizowano treningi z zakresu koszykówki na wózkach oraz szermierki na wózkach. Pieczę nad poprawnym
przebiegiem zajęć trzymali trenerzy Wojciech Ryczek oraz
Adam Zdechlikiewicz, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z ON. Organizatzorzy to: FSiA ACADEMICA
AGH w Krakowie przy współpracy z AGH w Krakowie,
Urzędem Miasta Krakowa oraz Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego.

NADAWCA
Marcin Królikowski (AGH)

TO CO DOBRE SZYBKO SIĘ KOŃCZY… Wysowa Zdrój 11-14 listopada 2010
Długo wyczekiwany przez nas obóz u stóp Beskidu Niskiego okazał się czymś niezapomnianym, a wszystko to co dobre, niestety, szybko się kończy. Jednak pozostała magia wspomnień! Na początku odbył się wieczór zapoznawczo-integracyjny.
Poznaliśmy swoje imiona, a także wszystkim uczestnikom nadano przydomki migowe. Kartki z imionami, które podczas tego
wieczoru mieli wszyscy uczestnicy, były wykorzystane do zabawy „pif-paf”, trwającej cały obóz. Następnego dnia wyruszyliśmy z przewodnikiem na całodzienną wycieczkę do Biecza i jego okolic. Podziwialiśmy m.in. kościoły św. Filipa i św.
Jakuba w Sękowej oraz zwiedziliśmy cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu. Obozowicze mieli również okazję zwiedzić
Mały Rynek z ratuszem, kościół parafialny pw. Bożego Ciała oraz Muzeum Ziemi Bieckiej. Kolejny wieczór spędzaliśmy przy
ognisku z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewem. Odbył się również mini kurs Polskiego Języka Migowego.
Zainteresowani mieli okazję poznać kilkanaście podstawowych słów migowych, zaś dla grupy umiejących migać wprowadzono dialogi w PJM. Jedną z atrakcji tego obozu było oglądanie filmu pt. Murderball – gra o życie. Ten film zapadł mi
najbardziej w pamięci, gdyż opowiada o graczach w rugby poruszających się na wózkach. Niezwykle inspirująca dla nas okazała się ich wiara w siebie, odwaga i dążenie do celu. W sobotę odwiedziliśmy stadninę koni huculskich w Gładyszowie.
Na początku zapakowaliśmy się do dorożek i objechaliśmy nimi po okolicy. Kiedy wróciliśmy, każdy miał okazję do przejechania się samemu paru kółek, w siodle lub na oklep. Przed wyjazdem do Krakowa dla zainteresowanych była górska wędrówka po Beskidzie Niskim, na Św. Górze, Jaworzu, Cigielce i Ostrym Wierchu, a dla niezainteresowanych była możliwość
popływania w basenie, który się znajdował w naszym ośrodku. Obóz był pełen atrakcji i wrażeń.

NADAWCA
Anna Butkiewicz (AGH)

NIEZAPOMNIANA PRZYGODA POD ŻAGLAMI
Żywiec 18–31 lipca 2010
Obóz żeglarski dla studentów z niepełnosprawnością zorganizowano w środowisku krakowskim
po raz pierwszy. Do tej pory studenci niepełnosprawni wypoczywali na obozach integracyjno-rehabilitacyjnych lub na typowych obozach sportowych. Biuro ds. ON PK, Centrum Sportu
i Rekreacji PK przy współpracy Biura ds. ON UPJPII w Krakowie zorganizowało I Integracyjny Obóz
Żeglarski – Żywiec 2010. Obóz odbył się na terenie ośrodka sportowego CSiR PK w Żywcu. Studenci
mieli wątpliwości, czy ich problemy zdrowotne nie będą przeszkodą w uczestnictwie w takiej formie wypoczynku. Dzięki wsparciu pana Adama Badziocha rozwiewaliśmy wszelkie obiekcje naszych
potencjalnych uczestników. Nasz nowy pomysł, nie sprawdzony jeszcze w środowisku akademickim
Krakowa, zarówno wśród studentów, pracowników BON-ów jak i Pełnomocników wzbudził wielki
entuzjazm, ale też wywołał wiele pytań czy to jest możliwe do realizacji? Czy się uda? Przez 14
dni uczestniczyliśmy w pełnym szkoleniu żeglarskim, gdzie mieliśmy okazję poznać arkana sztuki żeglarskiej. Powoli ze szczurów lądowych stawaliśmy się żeglarzami. Zmaganiom
na łodziach towarzyszyły ćwiczenia z prac bosmańskich, a także wykłady z różnych dziedzin sztuki żeglarskiej. Podsumowaniem dwutygodniowych zmagań był egzamin na stopień żeglarza
jachtowego, który składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy kursu byli
bardzo pilnymi uczniami i wszystkim udało się pomyślnie zdać egzamin. Nasi drodzy Instruktorzy
na ostatnie przedpołudnie przygotowali nam nie lada niespodziankę: niezapomniane spotkanie
z Neptunem – władcą oceanów, mórz, jezior i wszystkich kałuż, jego żoną Prozerpiną
i całym orszakiem. Każdy ze szczurów lądowych przeszedł wiele prób charakteru, po których decyzją Neptuna zostało mu nadane imię i został przyjęty do grona braci żeglarskiej. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku uda nam się zorganizować obóz – w tym samym pięknym, gościnnym miejscu,
pod opieką tej samej wspaniałej kadry szkoleniowej. Chcielibyśmy, aby przyszłoroczni uczestnicy
mogli przeżyć niezapomniana przygodę pod żaglami. Do zobaczenia za rok!!!
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Fragmenty pieśni
żeglarskiej
„Gdzie ta keja?”
Gdzieś na dnie
wielkiej szafy
leży ostry nóż,
Stare dżinsy
wystrzępione
impregnuje kurz,
W kompasie igła
zardzewiała, lecz
kierunek znam,
Biorę wór na plecy
i przed siebie gnam...
Przeszły lata zapyziałe, rzęsą zarósł staw,
A na przystani
czółno stało –
kolorowy paw.
Zaokrągliły
się marzenia,
wyjałowiał step,
Lecz dalej marzy
o załodze ten
samotny łeb.

Gdyby tak ktoś przyszedł
i powiedział:
Stary, czy masz czas?
Potrzebuję do załogi
jakąś nową twarz…
NADAWCY
Katarzyna
Kutek-Sładek (UPJPII)
Iwona Skalbmierska
(UP)
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PRZEPIS NA UDANE WAKACJE Dźwirzyno 11–21 sierpnia 2010
Dla smakoszy rozgrzewająco-rozśmieszających wspomnień przygotowano zestaw sprawdzonych przez studentów niepełnosprawnych atrakcji z obozu integracyjnego w Dźwirzynie!
Składniki na dobre towarzystwo
studenci krakowskich uczelni: AGH, PK, UEK, UP, UPJPII
kadra obozowa organizatorów
Wszystkie składniki starannie wymieszać i rozdysponować w dostępnych pokojach. Pokoje kolonijne bywają
ciasne, jednak odpowiednio dobrana „śmietanka” daje się w nich bez trudu „ubić”.
Składniki na masę… śmiechu
imprezy integracyjne, wycieczki
Żaden obóz nie może odbyć się bez tzw. imprez integracyjnych. Spełniają one wiele istotnych funkcji: zapoznawczą i zwiększającą kreatywność całego towarzystwa.
Na obozie w Dźwirzynie na szczególną uwagę zasłużyły sobie poniższe formy integracji:
dzielenie się papierem toaletowym – jedni przyjmowali dla siebie po kilka listków, a niektórzy popadali
w skrajność i robili sobie zapas na cały okres,
karaoke – najlepszy sposób na uzyskanie oryginalnego połączenia wrzeszcząco-krzyczących głosów.
Oprócz indywidualnych wycieczek po mieście w poszukiwaniu pysznej rybki lub najlepszych lodów, ciekawą
formą zabawy okazała się wyprawa do parku rozrywki ekstremalnej w Trzebiatowie. Młodzież miała możliwość dokończyć proces integracji poprzez paintball lub przejażdżkę samochodem wojskowym. Ale to, jacy
dzięki temu staliśmy się bliscy, pokazaliśmy dając się uwięzić w średniowiecznej klatce. Dla entuzjastów wspinaczek górskich przygotowano alternatywną atrakcję – konkurs drużynowy, który polegał na budowaniu
wieży ze skrzynek od piwa i jednoczesnym wspinaniu się na wznoszoną budowlę.
Składniki na masę… wiedzy
Nieodłącznym elementem typowych obozów są warsztaty. Były to zajęcia z dziedziny dziennikarstwa, fotografii, psychologii, a także doradztwo zawodowe i kurs języka migowego. Zdobyte umiejętności niektórzy
mieli okazję wypróbować jeszcze w czasie obozu, przyłączając się do redagowania gazetki. Przygoda z krótkim kursem dziennikarstwa przyczyniła się do zwiększenia grona redaktorów naszego semestralnika KSSN –
czego dowodem jest ten oto artykuł.
Przygotowanie dobrej… formy
Same składniki na udaną zabawę nie wystarczą. Na szczęście w Dźwirzynie o naszą kondycję dbała Kasia
Rogowiec (biegaczka narciarska, medalistka paraolimpijska. Wywiad z Kasią można przeczytać w papierowym wydaniu KSSN 1(5)/2010). Treningi biegania i stretchingu były tak skuteczne, że nawet w obozowej
gazetce porannej podjęty został temat rozciągania nie tylko mięśni, ale i zegarków sportowców-amatorów.
Wypiekanie… dobrego towarzystwa…
A w wolnych chwilach, przy sprzyjającej pogodzie i odpowiedniej temperaturze, „piekliśmy się” dobrowolnie
plackiem na plaży na złoty kolor, od czasu do czasu przewracając się na drugą stronę lub zwilżając lekko wodą.
I tym sposobem dobrnęliśmy do końca przepisu na udane wakacje.

NADAWCA
Agata Turkiewicz (AGH)

SZALEŃSTWA NA STOKU! Muszyna 13–20 lutego 2011
Muszyna – miejscowość uzdrowiskowa w pobliżu Popradzkiego Parku Krajobrazowego, położona 5 km od
granicy ze Słowacją. Niedaleko stoki narciarskie, wokół turyści zaopatrzeni w snowboard i narty oraz grupa
studentów krakowskich uczelni wraz z kadrą i instruktorami narciarstwa. Jego głównymi organizatorami byli:
Centrum Sportu i Rehabilitacji PK, Biuro ds. ON Politechniki Krakowskiej oraz Biuro ds. ON UPJPII w Krakowie.
W obozie uczestniczyli też studenci AGH, UE i UP w Krakowie. Z czego mogliśmy skorzystać? Dzień rozpoczynaliśmy od nauki jazdy na nartach na pobliskim stoku narciarskim. Instruktorzy podzielili uczestników na grupy mniej i bardziej zaawansowane w technice bezpiecznego „szusowania” po śniegu. Początkowo
każdy z uczestników zaliczył kilka bolesnych upadków, nie obyło się też bez siniaków, z którymi niektórzy
wrócili do domu – jak z ciekawą pamiątką po zmaganiach z siłami przyciągania ziemskiego. Jednak po kilku
próbach techniki zjazdu zostały udoskonalone i nawet droga pod górę na orczyku nie była już przerażająca.
Walka ze stokiem trwała do popołudnia. Po obiedzie rozpoczynały się zabiegi rehabilitacyjne. Dla każdego
coś innego, według uznania i zapotrzebowania: masaże, magnetronic, sollux, gimnastyka indywidualna, rowerki, bieżnie itp. Ponadto uczestnicy w trakcie zajęć szkoleniowych mieli okazję zintegrować
się, popracować nad własnym CV, zbadać swoje predyspozycje zawodowe, odkryć kolor osobowości i rodzaj
temperamentu. Wieczory spędzano na integracyjnych spotkaniach studentów w pokojach, urozmaicano je
ogniskiem, karaoke, spotkaniami w hotelowej restauracji. Często jednak zdarzało się, że z wszystkimi
tymi rozrywkami wygrywało zmęczenie i tak potrzebny wszystkim sen. Bo na następny dzień znowu narty!

NADAWCA
Monika Piega (UPJPII)

O zbliżających obozach możecie dowiedzieć się ze stron internetowych Biur ds. Osób Niepełnosprawnych
ZAPRASZAMY!
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OOOO, WEŹ TO POCZUJ…,
ŚWIAT DŹWIĘKU I DOTYKU
a zatem niebyt ciekawie. Ale… wystarczy trochę ciepłej
wody i już totalnie nas zaskakują. Tutaj owa woda ma
szersze znaczenie. Są to nowoczesne technologie, które
umożliwiają niewidomym widzieć świat i w pełni korzystać z jego możliwości. Czyli różnego rodzaju aplikacje,

fot. Joanna Tarnowska

Niebawem dzięki udźwiękowieniu jeziora niewidomi
będą mogli swobodnie pływać wpław i na kajakach.
Bo „naszym marzeniem jest, aby niewidomi mogli
żyć z widzącymi, a nie obok nich”. Takie informacje
znalazłam w materiałach przygotowanych przez
Fundację Szansa dla Niewidomych na konferencję
„Reha for the Blind in Poland”, która miała miejsce
2–3 grudnia 2010 r. w Warszawie
Konferencja ta jest największym wydarzeniem tego typu
w Środkowej i Wschodniej Europie. Stanowi niepowtarzalną szansę wniknięcia w problemy, na jakie natrafia
środowisko osób niewidomych i niedowidzących. To
również okazja poznania najnowocześniejszego sprzętu
rehabilitacyjnego, specjalistycznego oprogramowania
oraz metod rehabilitacyjnych, które w istotnym stopniu
mogą zniwelować skutki inwalidztwa wzroku.

„ŻEBY WIDZIEĆ JASNO,
WYSTARCZY ZMIENIĆ
PERSPEKTYWĘ”

fot. Joanna Tarnowska

Antoine De Saint-Exupéry

Wystawa „rozgadanych” i brajlowskich urządzeń w warszawskiej
Bibliotece Narodowej

To, co mi szczególnie zapadło w pamięć, to powiązanie
osób niewidomych z magicznymi kubkami. Możemy je
kojarzyć np. z bardzo modnymi ostatnio „Demotywatorami”. Są to kubki, które po zalaniu wrzątkiem zmieniają
się, ujawniają efekty specjalne, obrazki. Jednak na początku są one czarne, niezbyt interesujące. Osoby niewidome postrzegają świat, jak my te kubki – na czarno,
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Wyczuj cyferki, czyli zestaw sudoku dla niewidomych

lupy optyczne, elektroniczne powiększalniki obrazu,
urządzenia brajlowskie – notatniki, maszyny do pisania,
specjalne klawiatury, „rozgadane” urządzenia mówiąc –
zegarki, kalkulatory, krokomierze, termometry, czytniki tekstów, wypukłe ryciny itp., itd. Teraz na rynku jest
tego naprawdę bardzo dużo. Dzięki takim urządzeniom
niewidomi mogą spełniać swoje marzenia, a przede
wszystkim normalnie i prawdziwie żyć, uczestniczyć
w życiu społecznym. Niestety, do najtańszych rzeczy te
nie należą.
Na szczególną uwagę w tym roku zasługuje atlas
turystyczny dla niewidomych. Liczy on aż 7 brajlowskich tomów, zawiera 100 wypukłych rycin, a uwypuklenie jest naniesione na obraz graficzny, przez co
atlas jest dostosowany zarówno do niewidomych jak
i niedowidzących. Na mnie duże wrażenie wywarło
sudoku dla niewidomych, pewnie dlatego, że jestem
jego fanką. Składa się ono z blachy aluminiowej i folii magnetycznej, dzięki czemu metalowe elementy
mogą być z łatwością ustawiane. Owe elementy to
małe, kwadratowe płytki z wytłoczonymi cyframi 1–9.
W zestawie jest też magnetyczne pióro, które służy do
nanoszenia żetonów na arkusz, na którym jest już kilka
wypukłych pól z cyframi. Można śmiało robić zawody
na czas w rozwiązywaniu sudoku o różnych poziomach
trudności.

POZA KRAKOWEM

KSSN 1 (6)/2011

Oprócz wystawy sprzętu rehabilitacyjnego i książek dla
niewidomych było też coś typowo dla ciała, czyli nauka
makijażu dla pań i kreacja wizerunku dla panów, a także zmagania sportowe. Odbył się turniej ping-ponga,
w którym to brali udział niewidomi, a także osoby widzące z zasłoniętymi oczami. Każdy gracz miał rakietkę,
którą bronił dostępu do swojej strefy. Uderzał udźwiękowioną piłeczkę w taki sposób, by wpadła do siatki
przeciwnika. Stół był otoczony 16-centymetrową burtą,
która nie pozwalała piłce spaść na podłogę. Dyscyplina
ta jest uznana na całym świecie, organizowane są nawet mistrzostwa świata, a wkrótce ma się stać sportem
paraolimpijskim.
Widzący mieli okazję chociaż przez chwilę bardziej
wytężyć zmysł słuchu i dotyku. W „Gabinecie dotyku
i dźwięku” panowała ciemność, a chętni mieli okazję
podążać za głosem… tym razem nie serca, a hałasującego dzwonka. Chodziło o to, by zrobić to jak najszybciej, a przy okazji nie poobijać się zbytnio, bo na drodze
przeszkód było sporo, a dzwonek wciąż zmieniał swoje
położenie. Trafialiśmy też do bramki dźwiękową piłką
lub próbowaliśmy bronić, by nie wpadła. Liczył się refleks i umiejętność słuchania.

USŁYSZEĆ TO, CZEGO
ZOBACZYĆ NIE MOŻNA…

fot. Joanna Tarnowska

Niewidomi lubią muzykę, czują to! – tego chyba każdy
jest świadomy. Mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch
wyjątkowych koncertach – chopinowskim (występ
krakowianina Marcina Koziaka, pianisty, laureata Konkursu Chopinowskiego) i jazzowym (trio z Januszem
Skowronem na czele, wybitnym niewidomym pianistą jazzowym, kompozytorem i aranżerem). Kraków
reprezentowała też grupa uczniów Ośrodka SzkolnoWychowawczego przy ulicy Tynieckiej. Dzieciaki według
mnie zrobiły furorę! Tematyka piosenek lekka i przyjemna: kobiety, mężczyźni, relacje, radość, miłość, a z tą
bywa różnie, co też w trakcie występu poruszyli. A to,
jak dwóch prowadzących ponad godzinny występ zapowiadało poszczególnych uczestników naprawdę zachęcało do pozostania. Myślę, że swoim przygotowaniem

fot. Joanna Tarnowska

CO, GDZIE I JAK, CZYLI
WCZUWAMY SIĘ

Turniej ping-ponga, czyli „usłysz, wyczuj, odbij i czuwaj”

wyrażali też wdzięczność za pomoc, jaką uzyskali od
różnych firm i instytucji, by zniwelować straty, jakie ponieśli w wyniku zeszłorocznej powodzi.
Byliśmy też świadkami pokazu niewidomych tancerzy
ze Stowarzyszenia „Cross”. Te latynoskie dźwięki i wirujący tancerze… słowem pokaz unikatowy. Tym bardziej, że
ponoć nigdzie indziej na świecie nie odbywają się pokazy
tańca osób z dysfunkcją wzroku!
Wspomnę też o projekcji filmu Quo vadis z audiodeskrypcją. Bo nic nie stoi na przeszkodzie, by niewidomi
oglądali filmy! Umożliwia to owa wysublimowana technika, która za pomocą opisu słownego scenerii, języka
ciała, kostiumów ułatwia samodzielną interpretację treści wizualnych i podążanie za rozwijającym się wątkiem
historii. Audiodeskrypcja zatem pozwala usłyszeć i zrozumieć, co dzieje się na scenie, ekranie, obrazie.

POCIĄG DO… OTWIERANIA
HORYZONTÓW
Działo się sporo, a wszystko to w świątecznym
klimacie – w blasku choinki i w towarzystwie św. Mikołaja, który co chwilę wyciągał ze swojego wielkiego worka
słodkie niespodzianki.
Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tej konferencji, poszerzyć swoje horyzonty, dowiedzieć się o osiągnięciach, szansach i możliwościach osób niewidomych,
o ich „ułatwiaczach” marzeń. A to dzięki Fundacji Szansa
dla Niewidomych. Swoją drogą, nie słyszałam wcześniej
o „Crossie”. I nie chodzi tu o rowery i motory, chociaż
pewnie też bywa ekstremalnie, bo stowarzyszenie to
zajmuje się propagowaniem i rozwijaniem kultury fizycznej i sportu wśród niewidomych i słabowidzących, także
w takich dyscyplinach jak kręgle.
Kto wie, może spróbuję tam swoich
„kręgielskich” zdolności… jeszcze
nieodkrytych…
Niezapomniana też była sama
podróż, przez zasypane śniegiem
pola, pociągiem, który swoją drogą
też zasypany był (ubikacje, przejścia miedzy wagonami) – śnieg był
wszędzie, ale uśmiech i sympatyczni ludzie też.

Porywający występ uczniów z Tynieckiej – usta same się otwierały do wspólnego śpiewania,
a dłonie podnosiły do klaskania

Joanna Tarnowska (AGH)
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ŁÓDZKIE BADANIA WŁASNE
Sytuacja edukacyjna dzieci, młodzieży i dorosłych
z niepełnosprawnościami w Polsce nadal jest
bardzo trudna. O ile jednak w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym istnieją przyjęte
systemowe rozwiązania, to na etapie szkolnictwa
wyższego z takimi rozwiązaniami nie mamy do
czynienia
Ogromna rzesza młodych osób niepełnosprawnych kończy edukację na wcześniejszych etapach kształcenia –
w Polsce w 2009 r. wyższe wykształcenie miało tylko 6%
osób niepełnosprawnych, co jest rażącą dysproporcją
w stosunku do populacji osób sprawnych (18%). Niepełnosprawni w wieku 15 lat i więcej to ponad 3,5 mln
osób, a aż 75,4% z nich pozostaje biernych zawodowo.
Biorąc pod uwagę, iż wyższe wykształcenie jest istotnym
czynnikiem warunkującym zatrudnienie i sukces w pracy,
postanowiono przeanalizować czynniki sprawiające, że
młodzież niepełnosprawna nie kontynuuje edukacji na
poziomie szkolnictwa wyższego.

 Problemy finansowe (małe dofinansowanie na pod-

ręczniki, brak finansów na kształcenie),
 Problemy administracyjne i brak rozwiązań systemowych (np. zła organizacja kształcenia – „okienka”,
brak jednostek na uczelniach zajmujących się wsparciem niepełnosprawnych).
Poniższy wykres obrazuje rozkład procentowy wypowiedzi studentów odnośnie głównych barier edukacyjnych
w szkołach wyższych:

BADANIA NA ŁÓDZKICH
UCZELNIACH
Badania, przeprowadzone w latach 2009–2010 w dwudziestu łódzkich uczelniach, miały na celu identyfikację
barier w dostępie do szkolnictwa wyższego oraz analizę
form wsparcia udzielanego przez uczelnie swoim niepełnosprawnym studentom. Ostatecznie w badaniach wzięło udział 7 uczelni (3 państwowe i 4 niepubliczne) oraz 69
studentów niepełnosprawnych z uczelni państwowych.
Najczęściej wymieniane przez studentów niepełnosprawnych bariery utrudniające bądź uniemożliwiające
im edukację na poziomie wyższym to:
 Bariery architektoniczne (nieprzystosowane budynki
dydaktyczne i administracyjne – brak wind, brak podjazdów, nieautomatyczne drzwi, wysokie krawężniki,
nieprzystosowane wyposażenie sal dydaktycznych),
 Problemy infrastrukturalne (duże odległości między
miejscami odbywania się zajęć, często w budynkach
w różnych punktach miasta, brak specjalnych miejsc
parkingowych),
 Problemy psychologiczne i mentalne („opory psychologiczne niepełnosprawnych studentów w stosunku do siebie, swoich ograniczeń i możliwości, negatywne stereotypy”),
 Problemy z kadrą akademicką (brak wiedzy na temat niepełnosprawności w środowisku akademickim,
„niecierpliwość wykładowców”, „dyskryminowanie
przez wykładowców”, „szczególne względy profesorów dla osób niepełnosprawnych”),
 Problemy z dostępem do pomocy naukowych (brak
właściwie dostosowanych materiałów dydaktycznych,
brak komputera, brak sprzętu wspomagającego),
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Główne bariery edukacyjne w szkołach wyższych wymieniane
przez studentów niepełnosprawnych

WYBRAĆ DOSTOSOWANĄ CZY
WYMARZONĄ UCZELNIĘ?
Aż 68% spośród ankietowanych studentów stwierdziło,
że istnieją czynniki, które znacząco wpływają na ich decyzję o studiowaniu na danej uczelni. Głównymi warunkami były przede wszystkim:
 dostosowanie architektoniczne i infrastrukturalne,
 pomoc opiekuna lub asystenta,
 tłumacze języka migowego i odpowiednie nagłośnienie sal dydaktycznych,
 pomoce dydaktyczne dla osób niewidomych i słabo
widzących, odpowiednie oznakowania na uczelni dla
tych studentów,
 możliwość wypożyczania specjalistycznego sprzętu,
 kadra dydaktyczna i administracyjna przeszkolona
w zakresie niepełnosprawności,
 istnienie wyspecjalizowanej jednostki organizującej
i realizującej wsparcie studentów niepełnosprawnych.

FORMY WSPARCIA
By przeanalizować w pełni problematykę dostępności szkolnictwa wyższego w Łodzi dla osób niepełnosprawnych, zapytano również przedstawicieli łódzkich
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Formy wsparcia studentów niepełnosprawnych w badanych
uczelniach

Forma wsparcia

Ilość uczelni
stosujących tę
formę (N=7)

Wsparcie materialne (stypendia)

7

Możliwość zdawania egzaminów
w alternatywnych formach (np.
powiększenie czcionki, ustny
zamiast pisemnego itp.)

4

Pomoc psychologiczna

4

Możliwość wypożyczenia
specjalistycznego sprzętu

4

Pomoc w kształtowaniu umiejętności
związanych ze studiowaniem (pamięć,
radzenie sobie ze stresem)

3

Zwiększanie mobilności – pomoc
asystentów transportowych,
zapewnienie transportu

3

Podwyższanie umiejętności
psychospołecznych

3

Doradztwo zawodowe
i aktywizacja zawodowa

3

Podnoszenie aktywności
fizycznej i rehabilitacja

3

Usługi specjalistyczne (tłumacz
jęz. migowego, tyflopedagog)

3

uczelni o formy wsparcia udzielanego niepełnosprawnym studentom.
Zestawienie, w kolejności od najczęściej występującego, rozwiązań stosowanych przez uczelnie dla wsparcia
niepełnosprawnych jest przedstawione w tabeli.
Oprócz wymienionych, pojawiały się jeszcze inne
rozwiązania stosowane przez uczelnie:
 opracowywanie opinii o dostosowaniu procesu
kształcenia do potrzeb i możliwości studenta,
 wsparcie kadry dydaktycznej w zakresie kształcenia
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 instalowanie specjalistycznych urządzeń umożliwiających kształcenie osobom niepełnosprawnym (pętle
indukcyjne, przystosowane stanowiska komputerowe).

BIURA DS. ON WCIĄŻ
RZADKOŚCIĄ
Wszystkie uczelnie państwowe, które wzięły udział
w badaniach mają powołane jednostki, zajmujące się
wsparciem osób niepełnosprawnych na uczelni (Biura
ds. ON), natomiast uczelnie prywatne głównie opierają
wsparcie na Pełnomocnikach ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy wykonują tę funkcję jako dodatkową.
Większość badanych szkół wyższych (5 z 7) zadeklarowała, iż posiada zapisaną politykę działań na rzecz
osób niepełnosprawnych. Nawet jeśli jednak polityka

ta jest wdrażana, to jej efekty nie są w żaden sposób
monitorowane – tylko jedna spośród badanych uczelni
wykonuje np. cykliczną ankietyzację.

ŁAMANIE BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH
Wszystkie z analizowanych uczelni przyznały, że ich
budynki nie są całkowicie pozbawione barier architektonicznych. Tylko 3 z 7 uczelni zadeklarowały, że większość budynków jest pozbawiona barier. W pozostałych
uczelniach dostępne są tylko niektóre budynki. Tutaj
w szczególnie złej sytuacji są studenci uczelni publicznych, które mieszczą się w budynkach starych, zabytkowych, wymagających ogromnych nakładów finansowych. Zdecydowanie lepiej pod tym kątem wypadają
uczelnie niepubliczne, które – choćby z racji tego, iż powstawały stosunkowo niedawno – są wyremontowane
i dostosowane.
Negatywne wyniki przyniosła też analiza dostępności cyfrowej badanych szkół wyższych – tylko 2 łódzkie
uczelnie (państwowe) mają dostosowane niektóre swoje
strony internetowe do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących. Żadna natomiast z uczelni, które wzięły
udział w badaniu nie posiada dostępnego dla niepełnosprawnych elektronicznego formularza rekrutacyjnego. Wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych jest
więc – oprócz barier architektonicznych – jednym z najpoważniejszych problemów.

WNIOSKI KOŃCOWE
Podsumowując, ogólnie dostępność łódzkich uczelni jest też stosunkowo dobrze oceniana przez samych
niepełnosprawnych studentów (48% ocenia łódzkie
uczelnie jako dobrze i bardzo dobrze dostępne), a wymieniane bariery stanowią kilka kategorii problemów,
z którymi uczelnie muszą się uporać w pierwszej kolejności. Nie wszystkie wymagają nakładów finansowych,
czasem wystarczy trochę dobrej woli, by nie utrudniać
kształcenia. Na uwagę zasługuje fakt, że część czynników wymienianych jako bariery w dostępie do szkolnictwa wyższego nie jest specyficzna dla potrzeb grupy
studentów niepełnosprawnych, dotyczy bowiem ogółu
studentów. Jest tak i w aspekcie dostosowań architektonicznych i w związku z akustyką, czy oświetleniem
sal dydaktycznych – brak odpowiednich warunków studiowania jest bolączką wszystkich studentów. Dotyczy
to również samych wykładowców. Możliwość korzystania z materiałów w formie elektronicznej powinna
być standardem dostępnym dla wszystkich. Likwidacja tych problemów i wprowadzenie innowacyjnych
rozwiązań przyczyniłoby się do istotnego podniesienia jakości kształcenia w odniesieniu do całej uczelni
i społeczności akademickiej, a nie tylko wąskiej grupy
zainteresowanych.
Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz
65

POZA KRAKOWEM

KSSN 1 (6)/2011

KONFERENCJA
„NIEPEŁNOSPRAWNI W ŁODZI”
Reprezentacja BON AGH w składzie: Andrzej
Wójtowicz, Kinga Kilijanek, Anna Wesołowska oraz
ZSN AGH: Joanna Tarnowska skorzystała z zaproszenia na konferencję „Niepełnosprawny w Łodzi”,
która odbyła się 7 grudnia 2010 r. na Politechnice
Łódzkiej

Projekt badawczy realizowany był w latach 2009–2010.
Koordynatorem projektu była prof. dr hab. Wielisława
Warzywoda-Kruszyńska (Uniwersytet Łódzki). Uczestniczyła w nim również również mgr Joanna SztobrynGiercuszkiewicz (BON Politechniki Łódzkiej).

Uczestnicy w trakcie konferencji

Prócz przedstawicieli łódzkich uczelni pojawili się również reprezentanci Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego Anna Żebrak i Aleksander Waszkielewicz w wykładzie pt. Aspekty dostosowania uczelni do specyficznych
potrzeb studentów niepełnosprawnych – teoria, praktyka,
efekty. Wystąpił również Andrzej Wójtowicz, kierownik
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH z interesującą
prelekcją pt. Organizacja BON od podstaw, 10-lecie doświadczenia AHG, krakowska współpraca międzyuczelniana z BON PK, UEK, UJ, UP i UPJPII. Naszkicował obraz
powstawania, przekształcania się i etapów rozwoju
BON. Było wiele interesujących wystąpień, m.in.: Projekt
łódzkich uczelni: Opis funkcjonowania niepełnosprawnego ucznia i studenta w systemie edukacji i analiza systemu
wsparcia dostępnego rodzinom wychowującym dziecko
z niepełnosprawnością w Łodzi
„Wstyd własnej niepełnosprawności, odrzucenie
przez kolegów – to dotkliwy problem, szczególnie
w wieku dojrzewania”. Doktor Grażyna MikołajczykLerman (Uniwersytet Łódzki) cytowała wypowiedzi
rodziców, udowadniając postawioną przez siebie tezę,
dotyczącą trzech aspektów – uczeń niepełnosprawny
ze względu na osłabienie lub brak relacji rówieśniczych
jest samotny, żyje w biedzie, ma ograniczone perspektywy zawodowe. Doktor Mikołajczyk-Lerman uczestniczyła w projekcie pt: Problemy osób niepełnosprawnych
w mieście: 1. Uczeń i student niepełnosprawny w systemie
edukacji. 2. Formy i efektywność pomocy społecznej świadczonej osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom.
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Stworzono ankietę skierowaną do rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Otrzymano 600 wypełnionych ankiet. Wysłano również wersję elektroniczną
ankiety, skierowaną do niepełnosprawnych studentów,
otrzymano około 70 zrealizowanych formularzy. Wyniki
nie nastrajały optymistycznie, ponad 45% dzieci i młodzieży żyje w rodzinach osiągających niskie dochody.
Co drugie dziecko dorasta w biedzie. W szkołach brakuje
osób o przygotowaniu medycznym. Młodzież skazywana
jest na nauczanie indywidualne, często wykluczana z pozaszkolnych aktywności. Niestety wciąż zbyt mało jest
szkół przystosowanych do potrzeb ON.

fot. archiwum autora

fot. Joanna Tarnowska

EFEKT PROJEKTU

Krakowska delegacja została ciepło przyjęta w łodzkim BONie

ZMIANY W ŁÓDZKIM BONIE
Oprócz interesujących wykładów udało nam się obejrzeć nowo wybudowane Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej. Budynek jest wolnostojący, przystosowany dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, dostanie się do biura nie stanowi
problemu, dzięki wybudowanemu podjazdowi i automatycznym drzwiom prowadzącym bezpośrednio do
głównego pomieszczenia biura. Całość jest przestronna
i wykończona w nowoczesnym stylu. Ściany pomieszczeń są pomalowane w kontrastowych barwach, a ich
wyposażenie stanowią awangardowe meble. Cała stylizacja zrobiła na nas duże wrażenie.
Kinga Kilijanek (AGH)

K A L E N DA R I UM K SS N

Co się wydarzyło w 2010/2011
5 lipca 2010 Integracyjny Studencki Piknik Lotniczy w Czyżynach
9–11 lipca 2010 VII Ogólnopolskie Spotkania Studentów
18–25 lipca 2010 Obóz Sportowy w Wiśle
18–31 lipca 2010 Integracyjny Obóz Sportowo-Żeglarski w Żywcu
11–21 sierpnia 2010 Obóz Integracyjny w Dźwirzynie
26–28 października 2010 Krakowskie Dni Integracji
11–14 listopada 2010 Obóz adaptacyjny w Wysowej Zdrój
30 listopada 2010 Impreza Andrzejkowa w klubie "Gwarek"
15 grudnia 2010 Spotkanie Opłatkowe
13–20 lutego 2011 I Obóz Sportowo-Rehabilitacyjno-Szkoleniowy

CO SIĘ WYDARZYŁO W
2010/2011
w Muszynie

2 marca 2011 Impreza Karnawałowa w klubie "Karlik"

Co się wydarzy w 2011
12–14 kwietnia IV Krakowskie Dni Integracji
Maj Impreza Wiosenna w klubie "Gwarek"
27 maja – 3 czerwca XII Tydzień Osób Niepełnosprawnych
„Kocham Kraków z wzajemnością”

31 maja (1 czerwca) Integracyjny Studencki Piknik Lotniczy
Lipiec II Integracyjny Obóz Sportowo-Żeglarski w Żywcu
8–10 lipca 2011 Ogólnopolskie Spotkanie

Studentów Niepełnosprawnych

17–24 lipca Obóz Sportowy w Wiśle
Sierpień Obóz Integracyjny
Październik Ognisko Integracyjne
Listopad Impreza Andrzejkowa

Szczegóły na stronach internetowych Redakcji

