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Nasi Drodzy Czytelnicy!
Wraz z nadchodzącą wiosną docieramy do Was z kolejnym numerem
„Semestralnika”.
Jako temat numeru w ybraliśmy
Integracyjny Studencki Piknik Lotniczy,
który był bardzo emocjonujący, zwłaszcza dla osób, które tak jak prezentowana
na okładce Marta wykonały skok tandemowy ze spadochronem.
Tym razem sporo uwagi poświęciliśmy na zmiany, jakie zaszły w ustawie
o szkolnictwie wyższym. Wprowadza ona
wiele innowacji, które dotyczą również
studentów niepełnosprawnych. Oprócz
tego weszła również długo wyczekiwana
ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania. Przeczytajcie, co
uważa o niej środowisko akademickie.
Dla aktywnych oferujemy dużą dawkę
sportu, zarówno na siłowni, jak i na świeżym powietrzu. Gdzie warto się udać, aby
polepszyć kondycję na zbliżające się lato?
Dużo miejsca poświeciliśmy również
artchitekturze i dostosowaniu budynków do potrzeb ON. Jednakże nie tylko
budownictwo należy dostosowywać, ale
również strony internetowe, o czym przeczytacie w artykule o Utilitii.
Integracja krakowska środowiskowego
trwa w najlepsze! Przedstawiamy bogate
w zdjęcia relacje z naszych obozów
i wyjazdów z Muszyny, Żywca, Gdańska...
Standardowo oferujemy również dawkę
atrakcji dla ducha – trochę sztuki
w postaci poezji oraz fotografii.
Serdecznie pozdrawiamy!
Redakcja

4 Krakowskie uczelnie dla studentów
		niepełnosprawnych
6 Ustawa o języku migowym wreszcie gotowa!
8 Anosmia – czym to pachnie?
9 Komunikacja miejska w Krakowie
10 Jak uczyć się migać, aby być zrozumianym?
12 Z Madrytu do Krakowa. Czy to tak daleko?
14 Dostępność stron internetowych – fakty czy mity?
16 Głusi nie mają głosu – refleksje pokonferencyjne
18 Szef wszystkich szefów
20 Zmiany nadeszły w nowym roku
20 Brunet wieczorową porą
		 – felieton Jacka Zadrożnego
21 Pełno(s)prawny Student V
22 My house, my castle
23 Uczelnia wobec studentów chorujących
		psychicznie

Świat się zmienia
24
26
		
28
29
30
31
32
34

„Sprawne” podróżowanie
Przełamując bariery, czyli o nauczaniu
angielskiego studentów nie(do)widzących
AGH wyróżniona „Idolem 2011”
Roboty medyczne
Zmiany w ustawie o szkolnictwie
Nowości w Universal Design
Bariery Nowej Huty
Bez rozlewu krwi

Na sportowo
36
38
39
40
		
42
43
44

Siłownia już jest dostępna!
Krakowski świat sportu ON
Obóz żeglarski – relacja
Pisane szpadą – korespondencja z obozu
sportowego w Wiśle
Wspólne szaleństwa na stoku
Studenci UEK zdobywają medale
Sport, który łączy

Nasza integracja
46
48
49
50
52
54
56

Z głową w chmurach
Fotogaleria Pikniku
Na podbój Kalisza!
Integracja w Szczyrku
Morza szum, ptaków śpiew…
Feedback z 8 OSSNów
Andrzejki – wczoraj a dziś

fot. Anna Butkiewicz

Artystycznie
57
58

Twórczość własna
Portfolio artystyczne

Poza Krakowem
Redakcja miga „KSSN 7”

60
62
63

Ubrajlowienie świata
Inny, ale taki sam!
Kalendarium KSSN

WARTO WIEDZIEĆ

Krakowskie uczelnie dla
studentów niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne w coraz
większym stopniu podejmują
naukę na uczelniach wyższych. Jest
to spowodowane m.in. działaniami
zmierzającymi do likwidowania
barier technicznych, architektonicznych oraz mentalnych, jakie
występują w dostępie do nauki.
Edukacja jest istotnym narzędziem
rozwoju społeczeństwa, a dla pojedynczej jednostki wartością oraz
prawem do samorealizacji. Każda
osoba ma prawo do edukacji. Niestety
niepełnosprawnych nie spotykamy
tak często w szkołach średnich oraz
na uczelniach wyższych, jak byśmy
tego chcieli. Co prawda, z roku na rok
coraz więcej osób z niepełnosprawnościami studiuje, jednak jest to ilość
niewielka w porównaniu do liczby
osób niepełnosprawnych, którzy
mogliby podjąć dalszą edukację.
Nieustannie podejmowane są działania zmierzające do tego, aby osoby
niepełnosprawne mogły w aktywny
sposób pobierać wykształcenie
na takich samych prawach jak zdrowi
rówieśnicy. W sposób ciągły należy
udoskonalać otoczenie architektoniczne, dostosowywać formy nauki
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększać świadomość
społeczeństwa na temat niepełnosprawności. Te działania mają na celu
wyrównanie dostępu do nauki,
a następnie, do zdobycia i utrzymania
pracy przez osoby niepełnosprawne.
Dlatego tak istotna jest zmiana
ustawy, która mobilizuje uczelnie
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wyższe do większego zaangażowania
w udostępnianiu swoich ofert dla osób
niepełnosprawnych. W dniu 18 marca
2011 r. uchwalono Ustawę o zmianie
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Między innymi dodano punkt
do paragrafu 13. Zapis ten obecnie
brzmi: „Podstawowymi zadaniami
uczelni jest (…) stwarzanie osobom
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
i w badaniach naukowych”. Obliguje
to uczelnie do podejmowania działań na rzecz dostosowania uczelni
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Porozumienie
Na sześciu krakowskich uczelniach,
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
wspólnie działają na rzecz studentów
niepełnosprawnych, tak by wyrównywać szanse do nauki osobom niepełnosprawnym. Są to Biura: Akademii
Górniczo-Hutniczej (AGH), Politechniki
Krakowskiej (PK), Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (UEK),
Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ),
Uniwersytetu Pedagogicznego (UP)
oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II (UPJPII).
Porozumienie o współpracy zostało
uroczyście podpisane przez Rektorów
trzech pierwszych uczelni (AE, AGH
i PK) 15 listopada 2007 r. w murach
Akademii Górniczo-Hutniczej podczas
konferencji na temat zatrudniania
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. To wydarzenie
i współpraca wzmocniło zakres oraz

efektywność współpracy między tymi
uczelniami. Współpraca przekładała
się na organizowanie nowych przedsięwzięć i sprzyjała większej integracji studentów niepełnosprawnych
poprzez współpracę trzech Zrzeszeń
Studentów Niepełnosprawnych
(ZSN). Do współpracy stopniowo
dołączył Uniwersytet Pedagogiczny
oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła
II. Podpisanie dokumentu nastąpiło
podczas II Krakowskich Dni Integracji,
22 kwietnia 2009 r. na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie. 27 października 2010 r. do Porozumienia
przystąpił Uniwersytet Jagielloński,
podczas III Krakowskich Dni Integracji.
Działalność Biur ds. Osób
Niepełnosprawnych

W związku z faktem, że współpraca
pomiędzy sześcioma uczelniami jest
aktywna, to znaczna ilość projektów jest realizowana wspólnie lub
realizowana z myślą o studentach
niepełnosprawnych wszystkich
uczelni z Porozumienia. Poza projektami realizowanymi wspólnie,
każda uczelnia pracuje nad tym,
by na bieżąco wspierać swoich studentów, aby mieli dostęp do nauki
na równi ze zdrowymi rówieśnikami.
Założenia i misja biur jest zbliżona,
jednak w pewnych kwestiach występują oczywiste różnice, głównie
wynikające z liczby studentów niepełnosprawnych, rodzaju i stopnia
ich niepełnosprawności, wielkości
uczelni, historii i doświadczenia
w działalności na rzecz studentów
niepełnosprawnych itp. Główne
zadania to m.in. dostosowanie architektoniczne, zapewnienie sprzętu
specjalistycznego umożliwiającego
naukę osobom z niepełnosprawnością np. wzroku czy słuchu, udzielenie pomocy psychologicznej itp.
Pierwszy obszar działań polega
na dostosowaniu architektonicznym
uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem
w tym przypadku jest likwidacja
barier dotyczących osób poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich lub kul. Dostosowaniem jest
również umieszczanie oznakowań dla
osób niewidomych, niedowidzących
KSSN 1(7)/2012
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lub osób z niepełnosprawnością słuchu. Każda z uczelni stara się stworzyć
odpowiednie warunki do poruszania się na terenie uczelni osobom
niepełnosprawnym.
Kolejnym zadaniem jest dostęp
do specjalistycznego sprzętu, a wśród
nich urządzeń mających na celu
wspieranie osób z niepełnosprawnością wzroku. Chodzi tu np. o programy
udźwiękawiające, powiększające
oraz drukarki Brajla. Dwie uczelnie (AGH i UJ) posiadają pracownie
tyflo-informatyczne.
Temat pomocy psychologicznej
osobom niepełnosprawnym oraz
pełnosprawnym pojawia się od dłuższego okresu. Większość Biur ds. Osób
Niepełnosprawnych współpracuje
z jednostkami wewnątrzuczelnianymi, które zajmują się udzielaniem
wsparcia psychologicznego. BON UJ
realizuje projekt „Konstelacja Lwa”,
którego celem jest zaoferowanie
wsparcia studentom, borykającym się
z problemami psychicznymi. Ponadto,
na Uniwersytecie Ekonomicznym
pojawiła się inicjatywa utworzenia Międzyuczelnianego Centrum
Wsparcia Psychologicznego, które
ma również bogatą ofertę wsparcia,
tj. indywidualne konsultacje psychologiczne, szkolenia i warsztaty oraz
regularną pomoc psychologiczną. Do
Centrum należy BON UEK, AGH, PK,
UP oraz UPJPII.
Celem zwiększenia kwalifikacji studentów niepełnosprawnych
na rynku pracy biura organizują
kursy oraz warsztaty dla studentów.
BON Akademii Górniczo-Hutniczej
wraz z Fundacją Instytut Rozwoju
Regionalnego (FIRR) stworzył projekt
„Indywidualna praca z coachem – od
edukacji do pracy”, w którym oprócz
studentów z Akademii GórniczoHutniczej brali również udział studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego
oraz Uniwersytetu Pedagogicznego.
Uniwersytet Ekonomiczny, jak
inne uczelnie, współpracuje
z Akademickim Centrum Karier,
które organizuje szkolenia oraz
doradztwo zawodowe dla studentów
niepełnosprawnych.
Kolejnym programem wsparcia
jest organizacja zajęć sportowych.
Przykładów można szukać m.in.
w Biurach ds. ON AGH, UEK czy
PK. BON AGH ściśle współpracuje
z Akademickim Związkiem Sportowym
działającym na Akademii oraz
Fundacją Studentów i Absolwentów
w Krakowie ACADEMICA. Dlatego też
KSSN 1(7)/2012

studenci mogą uprawiać szermierkę
na wózkach, koszykówkę na wózkach, pływanie oraz inne zajęcia.
BON UEK również założył sekcję
pływacką przy współpracy z uczelnianym Akademickim Związkiem
Sportowym, Stowarzyszeniem
Druga Strona Sportu oraz Fundacją
Katarzyny Rogowiec AVANTI. BON PK
natomiast współpracuje z Centrum
Sportu i Rekreacji na tej uczelni.
Istotne staje się przystosowanie lektoratów języków obcych.
Szczególnie dla osób z problemem
słuchu lub wzroku nauka języka
obcego jest znacznie trudniejsza niż
nauka innego przedmiotu. Biura tworzą specjalistyczne sale wyposażone
w sprzęt dla osób np. z problemami
słuchu, organizują dodatkowe lektoraty itp.
Biura również organizują szkolenia dla pracowników uczelni. Zaliczyć
można do nich np. naukę języka
migowego lub szkolenia z tematyki
chorób psychicznych.
Techniczne działania nie są
wystarczające. Założeniem biur jest
przełamywanie barier mentalnych
oraz integracja studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim. Z Uniwersytetem Ekonomicznym
związane są początki Krakowskich
Dni Integracji, w których co roku
biorą udział wszystkie krakowskie
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
W kwestii integracji istotne są również działania Zrzeszeń Studentów
Niepełnosprawnych – organizacji
studenckich działających na AGH,
PK, UEK, UP. Zrzeszenia organizują
projekty na własnych uczelniach, ale
również współpracują ze sobą wzajemnie. Ich głównym zadaniem jest
integracja studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim,

a do ich projektów należą m.in.
Ogólnopolskie Spotkania Studentów
Niepełnosprawnych, wyjazdy oraz
imprezy integracyjne.
Formy pomocy są różnorodne.
W celu udzielania pomocy jak największej liczbie studentów, Biura
informują o możliwościach wsparcia. Oprócz możliwości oferowanych
przez Uczelnie, BON informuje również o wsparciu oferowanym przez
inne instytucje na czele z programami PFRON. Informacje są przekazywane przy pomocy np. strony
internetowej, poczty elektronicznej,
ulotek, plakatów itp.
Współpraca biur z innymi jednostkami jest bardzo szeroka. Obejmuje
ona większość instytucji, które mają
na celu wspieranie osób niepełnosprawnych. Należą do nich np.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Urząd Miasta, Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych Miasta Krakowa
Bogdan Dąsal, Fundacja Instytut
Rozwoju Regionalnego, organizacja
pozarządowa Centrum Integracja.
Ponadto Biura współpracują z Biurami
mieszczącymi się na terenie całej
Polski oraz zagranicą.
Ciągły rozwój działalności Biur
ds. Osób Niepełnosprawnych
pozwala na to, by polskie uczelnie stanęły na wysokości zadania
i przyjmowały w swoje progi osoby
niepełnosprawne. Przykładów odpowiedniego działania można szukać
zarówno wśród zaprzyjaźnionych
Biur w mieście, kraju jak również Biur
zagranicznych uczelni. Skutkiem tych
działań powinno być zapewnienie
osobom niepełnosprawnym dostępu
do edukacji na równych prawach
z osobami pełnosprawnymi.
Ewelina Durlak (BON UEK)
5
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Ustawa o języku migowym
wreszcie gotowa!
Od 1 kwietnia 2012 r. osoby głuche mają wreszcie prawo wyboru
i używania PJM jako swojego języka.
12 września 2011 r. Prezydent
Bronisław Komorowski podpisał
ustawę o języku migowym i innych
środkach komunikowania się. Polski
Język Migowy został oficjalnie zdefiniowany w akcie prawnym jako
język! Decyzja wzbudziła wiele
emocji…

16 poprawek
W pracę nad ustawą zaangażowało się wiele organizacji: m.in.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
AGH, Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego (FiRR), Towarzystwo
Pomoc y Głuchoniewidomym
(TPG), Organizacja Niesłyszących
Słabosłyszących Internautów (ONSI),
Instytut Polskiego Języka Migowego
(IPJM), Fundacja Promocji Kultury
Głuchych KOKON, Stowarzyszenie
Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
(STPJM) oraz Polski Związek Głuchych
(PZG). Przez kilka miesięcy pracownicy tych organizacji m.in. kierownik
BON AGH Andrzej Wójtowicz, intensywnie pracowali nad w/w ustawą.
Zorganizowali wiele spotkań w tej
sprawie, brali udział w posiedzeniach
Komisji i Podkomisji oraz zgłaszali
kilkanaście poprawek. Sejm przyjął
do tej ustawy aż 16 poprawek.
Zadawalające rezultaty?
Ustawa o konieczności zapewnienia tłumacza języka migowego w kontaktach z organami

fot. archiwum PSGiN

Gdy w 2007 r. w expose Prezesa Rady
Ministrów, Donalda Tuska, znalazło
się zdanie: „Podejmiemy również
pracę nad ustawą, która nada językowi migowemu status języka urzędowego”, wiele osób nie wierzyło, że
ten dzień nadejdzie. Na szczęście
premier dotrzymał słowa. Prezydent
RP podpisał ustawę w 2011 r. i ogłosił
to publicznie w Belwederze, a jego
słowa przedstawiał tłumacz języka
migowego. Ustawa nie tylko narzuca
polskim urzędom i instytucjom
publicznym zatrudnianie pracowników operujących językiem migowym,
ale także ma regulować wszystkie
inne możliwości komunikacyjne
ułatwiające funkcjonowanie osób
niesłyszących w dzisiejszym świecie.
Osoby takie mają mieć możliwość
załatwiania spraw w administracji

publicznej, ale także u innych podmiotów w języku migowym.

administracji publicznej, która
weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.,
ma pomagać w przełamaniu barier
komunikacyjnych między osobami
głuchymi a słyszącymi. W ustawie tej
określono wysokość stawki tłumacza
języka migowego, czyli 2% przeciętnego wynagrodzenia według GUS,
a także wysokość dofinansowania
do szkoleń z zakresu języka migowego dla pracowników. Poza tym
przewiduje utworzenie 17-osobowej Rady Języka Migowego, w której
skład mają wejść: osoby ze środowiska głuchych, przedstawiciele
ministerstw m.in. Sprawiedliwości,
Oświaty i Wychowania, Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Anna Sacha – redaktor portalu
www.onsi.pl, uczestnik prac nad
ustawą
Trzeba pamiętać, że początki
prac, których wynikiem jest
ustawa o języku migowym sięgają
15 lat wstecz. Wtedy to profesor
Marek Świdziński z Uniwersytetu
Warszawskiego rozpoczął badania
nad Polskim Językiem Migowym.
Zdobyta przez niego wiedza, będąca
owocem tych badań pomogła przekonać organy ustawodawcze, że
Głusi mają swój język i jest nim PJM.
Pamiętam też, że pierwotna wersja
i założenia do ustawy z 2008 r. obejmowały także sprawy edukacji dwujęzycznej. Tego nie ma w obecnej
ustawie. Nie ma też np. zagwarantowania przez sądy tłumaczy języka
migowego, a na policji czy u lekarza,
osoba głucha może zabrać ze sobą
tzw. osobę przybraną lub tłumacza,
którego niestety musi sama opłacić.
PJM nie został językiem urzędowym,
ale to pewnie by było bardzo trudne
do wdrożenia, jak podejrzewam,
gdyż każdy akt prawny musiałby
się ukazywać w dwóch językach.
Tak więc, ustawa została w stosunku do pierwotnej wersji dość
mocno okrojona, co ustawodawca
tłumaczył brakiem środków finansowych. Mam nadzieję, że teraz to
Głusi przejmą inicjatywę i powalczą
o uznanie pozostałych swoich praw.

Posiedzenie Podkomisji ds. ON w sprawie ustawy o języku migowym 14 lipca 2011 r.
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fot. Wojciech Grzędziński

Andrzej Wójtowicz – kierownik Biura ds. ON AGH, tłumacz
języka migowego AGH, Anna
Butkiewicz – pracownik Biura ds.
ON AGH, koordynator ds. języka
migowego

Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Bożena Nowak – tłumacz języka
migowego na AGH

Jestem bardzo zadowolona,
że ustawa o języku migowym już
wkrótce wejdzie w życie. Uważam,
że głusi powinni mieć równe prawo
i pełny dostęp do informacji tak jak
u słyszących. Ponieważ większość
osób niesłyszących mają trudności
w codziennym komunikowaniu się
z otoczeniem. Mam nadzieję, że
ta ustawa będzie miała znaczący
wpływ na rzecz głuchych.

Ustawa jest bardzo potrzebna.
Daje prawo osoby głuchej do tłumacza w każdej sprawie. Zdarzyło
mi się, że będąc jako tłumacz
pacjenta niesłyszącego, zostałam
przez lekarza wyproszona. Takie
sytuacje już nie będą miały miejsca. Ustawa to również szansa
dla niesłyszących do nauki języka
polskiego jako obcego. Do tej pory
uczniowie głusi realizowali program języka polskiego dla szkół
masowych. Obowiązywały ich te
same lektury, również te które napisane były piękną, ale niezrozumiałą
dla osoby głuchej staropolszczyzną.
Zniechęcało to uczniów do czytania. Mam nadzieję, że nareszcie
nauka polskiego będzie dla nich
przyjemnością a nie udręką.

Anna Suberlak – pracownik Biura
ds. ON UP, koordynator ds. Osób
z Wadą Słuchu
Ogromnie się cieszę, iż ustawa
w końcu została podpisana, gdyż
dzięki niej język migowy wreszcie
będzie mógł oficjalnie figurować
w urzędach oraz innych jednostkach, z których musi korzystać
każdy obywatel. Dla porównania,
w innych krajach Unii Europejskiej
język migowy jest jednym z języków urzędowych. Uważam, iż
dzięki ustawie nastanie „moda”
na język migowy, a co za tym
idzie, ludzie zrobią się bardziej
otwarci na naukę tego języka
oraz zwiększy się zapotrzebowanie na organizacje kursów PJM.
Z pewnością po drodze napotkamy wiele problemów, jednak
musimy być dobrej myśli i kierować sprawę na właściwe tory.
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Anna Butkiewicz (BON AGH)

fot. Wojciech Grzędziński

Edyta Kozub – głucha, tegoroczna
absolwentka AGH

BON AGH zaangażowało się
w prace nad ustawą o języku
migowym z myślą o potrzebach
niedosłyszących i niesłyszących
studentów, a także by podzielić
się kilkuletnim doświadczeniem
w organizacji tłumaczeń. Uważamy,
że jest to bardzo ważny pierwszy
krok w celu zapewnienia możliwości komunikacji nie(do)słyszących
w języku migowym. Pierwszy krok,
który co prawda nie jest idealny, ale
pozwala nam wprowadzić późniejsze zmiany tej ustawy na podstawie
bieżących doświadczeń.
Mamy nadzieję, że ustawa skłoni
do refleksji PFRON, do zmian procedur w programie „Pitagoras”.
Liczymy na podniesienie maksymalnego dofinansowania do godziny
pracy tłumacza z 1 do 2% przeciętnego wynagrodzenia, tym bardziej, że tłumaczenia na uczelni są
trudniejsze niż w urzędach. Bardzo
ważne jest by PFRON wrócił również
do finansowania także tzw. godzin
formalnych (sprawy w dziekanacie,
bibliotece, konsultacje itp.) a nie
tylko zajęcia dydaktyczne.
Chcielibyśmy, aby ustawa była
także impulsem do zmian w edukacji dla dzieci z wadą słuchu
oraz poprawy poziomu nauczania
w szkołach dla Głuchych. Uczelnie
są przygotowane do kształcenia studentów nie(do)słyszących, potrzeba
tylko dobrych kandydatów.

W prace nad ustawą mocno zaangażowali się posłowie (od lewej):
Sławomir Piechota i Marek Plura
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ANOSMIA – CZYM TO PACHNIE?
Utrata zdolności widzenia, słyszenia, czy czucia – to niepełnosprawności, o których każdy przynajmniej
słyszał. Ale czym jest utrata zdolności węchu? Albo smaku? Dla większości ludzi termin anosmia jest
zupełnie nieznany.

POMOC
Gdy w wyszukiwarce wpiszesz
brak węchu, wyświetli się mnóstwo rozpaczliwych postów z wołaniem o pomoc. Ludzie z anosmią
są osamotnieni w swojej chorobie.
Świadomość społeczna jest w tym
względzie uboga, a stan ten jest
bagatelizowany. Świadomość lekarzy jest również często, niestety, granicząca z żadną. Noangel22 pisze:
„Powiedziałam o tym mojej lekarce,
ale ona uznała, że to niemożliwe i że
ja sobie tak żartuję”. Pomoc ogranicza
się do przepisywania kolejnych kropli do nosa, które nie tyle nie ratują,
co mogą pogorszyć sprawę, lub są
główną przyczyną zmian.
CZYM TO GROZI?
Teoretycznie brak węchu nie utrudnia funkcjonowania. Nie licząc przypadków pożarów, ulatniania się
gazu, czy zepsutego jedzenia, brak
węchu nie jest, oceniając „z zewnątrz”
czymś potrzebnym. Jednak, jak pisał
Kochanowski, „Ślachetne zdrowie/Nikt
się nie dowie,/Jako smakujesz,/Aż się
zepsujesz.” Stopniowe zapominanie
zapachowych wspomnień, takich jak
aromat pieczonego, domowego ciasta, zapach perfum matki, czy nawet

fot. www.sxc.hu

Na forum gazety.pl osoba podpisująca
się nickiem noangel22 pisze: „jedni nie
słyszą, inni nie mówią, niektórzy nie
widzą – ale czy słyszeliście, żeby ktoś
„nie czuł”?”
Anosmia jest brakiem zdolności
odczuwania zapachu, zanikiem zmysłu węchu. Można się z tym urodzić
lub nabyć w wyniku wypadku, w którym urazu doznaje głowa; infekcji,
alergii, polipów nosa lub na skutek
zażywania nieodpowiednich leków;
może też stanowić pierwsze objawy
chorób mózgu takich jak Parkinson
czy Alzheimer. Nie jest to choroba
często spotykana. Jednakże wśród
znanych osobistości posiadają ją lub
posiadali muzyk Stevie Wonder, aktor
Bill Pullman, czy poeta doby romantyzmu William Wordsworth. Obniżona
zdolność rozpoznawania zapachów
nazywa się hiposmia. Tę mogą wywoływać te same bodźce, co anosmię.
W temacie węchu warto nadmienić jeszcze „superzdolność” odczuwania – hipersomię. Tę „dolegliwość”
miał zapewne bohater bestsellerowej
książki Patricka Süskinda „Pachnidło”
– Jean-Baptiste Grenouille, mordujący
kobiety w poszukiwaniu idealnego
zapachu. Jest ona najrzadziej spotykana z tych trzech. Czynniki ją wywołujące są, poza neurologicznymi, też

psychologiczne – może występować
jako sematyzacja depresji.
Anosmia bardzo często występuje z ageuzją – kolejną „egzotyczną”
nazwą niepełnosprawności, która jest
niczym innym jak utratą smaku.

„Ślachetne zdrowie / Nikt się nie dowie, / Jako smakujesz, / Aż się zepsujesz”
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smród szkolnej, piwnicznej szatni
oraz lekceważąca postawa społeczna
mogą prowadzić do stanów depresyjnych. W nielicznych przypadkach brak
odczuwania zapachu ludzkiej skóry
prowadzi do obniżenia libido. Mogą
zaistnieć problemy z odczuwaniem
smaków (integracja sensoryczna).
Zazwyczaj objawy te nie dotyczą
osób z wrodzona anosmią. Ci jednak,
jak wynika z badań, często w dzieciństwie udają, że czują zapachy, ponieważ wydaje im się, że to jest coś, co
robią dorośli, dojrzali ludzie oraz by
nie wydawać się innym od reszty, nie
rozumiejąc przy tym w ogóle, po co
się wącha. Gdy dorastają i prawda
wychodzi na jaw, jest to ogromną
niespodzianką dla rodziców.
UWAGA NA KROPELKI DO NOSA!
Paradoksalnie lekarstwa często szkodzą, zamiast ratować. W sieci znalazłam wiele historii ludzi, którzy lecząc
zwykły katar, stracili węch, a czasem i smak. Dlatego warto sięgnąć
po alternatywne sposoby leczenia,
nieraz z apteczki babci. Pewna lekarka
poradziła kiedyś mojej znajomej, by
katar swojemu dziecku leczyła inhalacją z cebuli. Można wdychać startą
cebulę lub przetrzeć patyczkiem
higienicznym wnętrze nosa oliwką,
a potem sokiem z cebuli. Działa –
słowo honoru.
JAK SOBIE RADZIĆ?
Najpiękniejsza recepta, sprawdzona
przez asia_minor, jaką znalazłam:
„Moja koleżanka nie czuje od urodzenia. Opisujemy jej zapachy: ja kolorami, a jej mąż dźwiękami (muzyk).
Dla niej to kosmos. Trudno jej pojąć
jak pachnie ziemniak, a co dopiero
takie subtelności, że każdy człowiek
ma swój specyficzny, „osobisty” zapach
(i nie mówię tu o braku higieny). Bliskie
sobie osoby potrafią się po tym zapachu rozpoznać, a dla innych jest on
tajemnicą. Bardzo często miewa
wpadki kulinarne – nie czuje spalenizny :D (…) A najciekawsze dla mnie
jest to, że chce pachnieć. Mąż wybiera
jej perfumy i zapachowe kosmetyki wg
własnego uznania i ona uważa, że są to
najcudniejsze pod słońcem aromaty.
Ich miłość jest bardzo piękna...”
Sara Korzec (BON AGH)
KSSN 1(7)/2012
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Jak szybko i sprawnie poruszać się
komunikacją miejską w Krakowie
to problem każdego pasażera,
a w szczególności niepełnosprawnego. Muszę przyznać, że komunikacja miejska w Krakowie pod
względem przystosowania do poruszania się niepełnosprawnych
należy do jednych z najlepszych
w Polsce. Jednak, jak wszystko co
zostało stworzone przez człowieka,
ma i swoje wady, które postaram
się przybliżyć Wam w artykule.
Początki zbiorowego transportu
w Krakowie sięgają już 1867 r.,
kiedy jeździł konny omnibus kursujący na trasie z Dworca Głównego
do mostu Podgórskiego w dzielnicy
Kazimierz. Pierwszą linie tramwajową
uruchomiono na trasie dawnego
omnibusu w 31 października 1882 r.,
a na przełomie 1900/1901 r. ruszyły
tramwaje elektryczne. Zaś w 1927 r.
zostaje uruchomiona pierwsza krakowska linia autobusowa.
MPK Kraków eksploatuje aktualnie
około 510 autobusów i 380 wagonów
tramwajowych. Z pomocą przesiadek
możliwy jest sprawny przejazd autobusem i tramwajem w każdy rejon
miasta, który umożliwiają bilety czasowe i skomunikowania linii.
Nowoczesność na drodze

fot. archiwum autora

Najlepszą stroną jest tabor, a szczególnie autobusy, które prawie wszystkie są niskopodłogowe. Jedynym
wyjątkiem są przegubowe Scanie
CN113ALB, które są najstarszymi
autobusami i w najbliższym czasie
zostaną wycofane z ruchu.
Standardowym wyposażeniem
prawie każdego „niskopodłogowca”

fot. archiwum autora

Komunikacja miejska w Krakowie

Przystanek UP, który może sprawiać problemy przy wsiadaniu dla ON

i zmodernizowanego lub nowego
tramwaju jest:
• 1 miejsce przystosowane dla
osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
• platforma podjazdowa w środkowych drzwiach,
• system informacji pasażerskiej
z informacją dla kierowcy o wsiadaniu
i wysiadaniu osoby niepełnosprawnej. Przyciski znajdują się obok drzwi
na zewnątrz i przy miejscu dla ON,
• niska podłoga na minimum 50%
długości pojazdu,
• w najnowszych autobusach i prawie wszystkich tramwajach została
zainstalowana głosowa informacja
pasażerska dla osób niewidomych.
Przemieszczanie
się po szynach
Tramwaje wypadają trochę gorzej
z uwagi na wysoką cenę wymiany
i dłuższą eksploatację, która przewidziana jest na 30 a nawet 40
lat. Tramwaje niskopodłogowe
w Krakowie stanowią 35% taboru
dysponowanego przez przedsiębiorstwo – co jest moim zdaniem dużym
sukcesem. Dodatkowo w najbliższym
czasie pojawią się kolejne fabrycznie
nowe nowe Bombardier-y i zmodernizowany gigant przebudowany
z „Akarium”, czyli Konstala 105Na.
Niskopodłogowe tramwaje kursują zazwyczaj na liniach: 3, 5, 6, 7,
8, 13, 50 i 51. Oczywiście zdarzają się
także inne linie, jednak są to pojedyncze przypadki.
Gdzie czekać na swoją
szansę?

Przyciski dla ON w tramwaju
KSSN 1(7)/2012

Stan przystanków w mieście jest różny
i część z nich może sprawiać poważne

problemy osobom poruszającym się
na wózku inwalidzkim. Największym
problemem są przystanki tramwajowe, które obsługują pasażerów
z jezdni. Niestety nie widzę innego
realnego sposobu na przebudowanie ich, szczególnie w newralgicznych
miejscach takich jak Uniwersytet
Pedagogiczny czy Basztowa.
Przywileje w MPK
Przewoźnik przewidział dodatkowe
przywileje dla osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży. Są to: bezpłatne
przejazdy lub zniżka dla osób niepełnosprawnych za okazaniem dokumentu poświadczającego ulgę.
W każdym pojeździe w początkowej części przewidziane zostały
specjalnie oznakowane znakiem [L+]
siedzenia dla osób niepełnosprawnych/kobiet w ciąży/osób starszych.
Dodatkowo mamy także miejsca dla
matki z dzieckiem lub kobiet w ciąży.
Co ważne możemy śmiało skorzystać
z miejsca prosząc o ustąpienie pasażera, który nas uprzedził.
Podsumowanie
Podsumowując, Komunik acja
Miejska w Krakowie umożliwia,
mimo pewnych wad, bezproblemowe przemieszczanie się
po Krakowie i zwiększa swoją mobilność ON. Inwestycje, które zostały
zrealizowane zwiększą jeszcze
wygodę i bezpieczeństwo pasażerów oraz osób niepełnosprawnych.
Podsumowując, park taborowy
krakowskiego MPK i Mobilisa jest
jednym z najlepszych w kraju, a planowane są kolejne zakupy!
Michał Bis (AGH)
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Jak uczyć się migać,
aby być zrozumianym?
Ukończenie kursu języka migowego
nie gwarantuje płynnej komunikacji między nadawcą a odbiorcą.
Rynek kusi nas różnymi rodzajami
publikacji, kursów, warsztatów…
Każda z tych możliwości prezentuje nam inną szkołę nauczania.
Większość z nas wybiera je nieświadomie. W jaki sposób mogę
opanować ten egzotyczny język?
Jak do tego podejść i na co zwrócić
szczególną uwagę?
Nie istnieje idealny sposób na skuteczne uczenie się jęz yków
obcych, gdyż każdy ma wypracowany indywidualny sposób nauki.
Najpopularniejszą metodą przyswojenia sobie nowego języka jest obcowanie z nim bezpośrednio poprzez
kontakt z osobą, dla której pożądany
przez nas język jest językiem ojczystym. Ta zasada obowiązuje również
w przypadku języka migowego, którego najłatwiej uczy się bezpośrednio
od ludzi Głuchych, a także na kursach
organizowanych przez stowarzyszenia działające na rzecz osób niesłyszących, jednakże nie wszystkie.
Nierzadkie są sytuacje, gdy ukończymy konkretny kurs i okazuje się,
że nikt nie rozumie, co migamy. Gdzie
został popełniony błąd?
PJM i SJM – dwa
języki migowe?

fot. BON UP

Pomimo ponad sześćdziesięciu lat istnienia Systemu Językowo-Migowego

Kadr ze słownika PJM – „wizualny”
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nadal panuje błędne przekonanie, iż
nazwa tego języka to język migowy.
Jednakże poprawną nazwą będzie tu
określenie „język migany” oraz zaznaczenie, iż jest to system, nie język, jak
np. język polski czy język angielski.
Jest to twór sztuczny, który umożliwia porozumiewanie się między
osobami niesłyszącymi a słyszącymi.
Dokładnie taki cel założyli sobie jego
twórcy. Podstawowymi cechami SJM
jest wykorzystanie zasad gramatycznych polskiego języka fonicznego
i używanie go równolegle z wyraźną
artykulacją (głosową lub bezgłosową),
dodając fakultatywnie lub obowiązkowo końcówki fleksyjne za pomocą
alfabetu palcowego. Jest prostszy
do opanowania przez osoby słyszące
ze względu na polską gramatykę
i łatwy sposób tłumaczeń (dosłowny).
Nie występuje tutaj mimika twarzy,
ani inne elementy prozodyczne pełniące podstawową rolę w gramatyce
Polskiego Języka Migowego.
W SJM istnieje dużo pułapek
językowych, które niejednokrotnie
zakłócają przekaz. Występują one
zwłaszcza w czasownikach, są to tzw.
„absurdy migane”, które łatwo wytłumaczyć na przykładzie słowa „leżeć”
– w SJM wspominane słowo wizualnie
powoduje skojarzenie osoby leżącej
na plecach. Jednakże, ten sam znak
wykorzystywany będzie w przypadku
zdania „śnieg leży na dworze” – czy
w tym przypadku śnieg może kłaść się
i leżeć? Zdecydowanie nie. Natomiast
w PJM słowo to będzie dopasowane
do kontekstu naszej wypowiedzi
i ulegnie odpowiedniemu przekształceniu, będziemy mieć do wyboru szeroki wachlarz synonimów. Podobnie
jest z wieloma innymi słowami, jak
np. pić, myć.
System Językowo-Migowy nie jest
w pełni rozumiały przez Głuchych,
pomimo, iż został wprowadzony
do szkół. Wiele znaków się pokrywa,
jednakże odmienna gramatyka
powoduje zaburzenie przekazu.
Zwłaszcza, gdy nasz rozmówca nie
opanował gramatyki języka polskiego
i nie miał wcześniej do czynienia
z SJM. Odmienny sposób nauczania
w szkole, w połączeniu z naturalnym językiem migowym wyniesionym z domu, powoduje niemałe

komplikacje w dalszej komunikacji ze
światem m.in. w urzędach, na poczcie
i innych tego typu instytucjach.
Polski Język Migowy jest naturalnym językiem wykorzystywanym
w codziennej komunikacji między
Głuchymi, jest to właściwy język
migowy, który przekazywany jest
naturalnie między członkami rodziny
i w środowisku.
Wbrew mitom, mówiącym o ubogości języka migowego, posiada on
niezwykle bogaty zasób słów i strukturę. W skład gramatyki, oprócz znaków i ich niezliczonych synonimów,
wchodzą także elementy prozodyczne
wypowiedzi w postaci bardzo ważnej
mimiki twarzy (nieodzownej przy np.
stopniowaniu przymiotników), sygnałów niemanualnych niebędących
znakami migowymi oraz użycie klasyfikatorów. Jest to język zawierający
dwie przestrzenie: składniową i topograficzną, czyli tzw. bliższą i dalszą.
Elementy prozodyczne odgrywają
taką samą rolę w wypowiedzi migowej,
jaką intonacja i modulacja głosu pełni
w języku mówionym. W wypowiedzi
przyimki nie występują samodzielnie
(umieszczone są w przestrzeni), a końcówki fleksyjne nie istnieją. Oprócz
tego mamy do czynienia z czasownikami kierunkowymi, obiektowymi,
przestrzennymi, liczebnikami inkorporowanymi oraz z wieloma innymi
elementami. Mitowi ubogości języka
migowego przeczyć może występowanie homonimów, synonimów oraz
polisemii, co stanowi o naturalności
języków, w tym języka migowego.
Brak uniwersalnego
słownika języka migowego
Obecność na rynku słownika, do którego możemy sięgnąć w każdej chwili,
bez wątpienia ułatwiłaby naukę nie
jednej osobie. Niestety, do tej pory nie
powstał żaden uniwersalny słownik
Polskiego Języka Migowego, który
pozwoliłby na szybkie odnalezienie
znaku dla konkretnego słowa. Wynika
to z różnorodności znaków, niezliczonych synonimów oraz dialektów. Jeśli
chodzi o System Językowo-Migowy,
to sięgnąć możemy do książek z kursu
(„Język migany w szkole” cz. 1–3) lub
do niebieskiego „Słownika języka
KSSN 1(7)/2012
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migowego”, który jest w obiegu od
kilkudziesięcu lat.
Dotychczas, oprócz dostępnych
w Internecie słowników (np. bardzo
popularny www.onsi.tv), powstały
głównie wewnętrzne słowniki akademickie zawierające zasób słów
związanych z konkretnym kierunkiem
lub przedmiotem nauczania niesłyszącego studenta. Pierwsze kroki
zostały w tym temacie podjęte przez
Akademię Podlaską, która nakręciła
słownik migowy pojęć matematycznych. Za nią poszły inne uczelnie
wyższe, w tym Akademia GórniczoHutnicza, która stworzyła słownik
obejmujący słownictwo techniczne
oraz ścisłe i Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, który nakręcił słownik
specjalistycznego słownictwa m.in.
z zakresu sztuki oraz pedagogiki.
Słowniki nie powstaną, póki nie
powstanie korpus języka migowego. Dopiero od zeszłego roku
Pracownia Lingwistyki Migowej
(Uniwersytet Warszawski) prowadzi na ten temat badania.

Wyzwala w nim kreatywność.
Dodatkowo bardzo często wprowadzane są elementy współpracy z tłumaczem – jak rozmawiać w obecności
tłumacza, jak z nim współpracować?
Powyższe zestawienie jest mocnym
kontrastem dla zajęć z SJM, które prowadzone są książkowo na zasadzie
opanowania układu palcowego oraz
powtarzania słów i zdań.
Idą zmiany
Dnia 12 września 2011 r. Prezydent
RP Bronisław Komorowski podpisał
ustawę. Podpisana ustawa zakłada
zapewnienie osobom niesłyszącym
tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji
publicznej oraz udostępnianie im
dokumentów w formie dla nich

zrozumiałej. Ustawa wejdzie w życie
z dniem 1 kwietnia 2012 r.
W związku z ustawą wzrośnie
zapotrzebowanie na profesjonalnych tłumaczy języka migowego,
a co za tym idzie, także kursów
języka naturalnego, a nie tylko systemowego. Przypuszczać możemy,
iż nastanie tzw. „moda” na miganie.
Język ten zacznie być traktowany
jako język obcy. Miejmy nadzieję, iż
pozwoli to na zwiększenie dostępności pięknego języka, jakim jest
Polski Język Migowy.
Anna Suberlak (BON UP)
Więcej o wchodzącej ustawie dot.
języka migowego poczytać możecie w na stronach nr 6–7 niniejszego
numeru „Semestralnika”.

Różne szkoły nauczania
W sytuacji, gdy nie mamy możliwości opanowania języka migowego poprzez bezpośredni kontakt
z Głuchym, możemy udać się na kurs.
Jednakże kursy PJM organizowane są
niezwykle rzadko. Wciąż brakuje lektorów wykwalifikowanych w nauczaniu
tego specyficznego języka. Krakowskie
uczelnie (AGH i UP) to jedne z kilku
jednostek w Polsce oferujących
kursy naturalnego języka migowego.
Prowadzone są przez słyszącego lub
Głuchego lektora oraz Głuchego asystenta. Zasada obowiązująca na zajęciach jest prosta – bezwzględny zakaz
mówienia. W momencie, gdy człowiek
skazany jest na użycie innych środków
niewerbalnych, staje się kreatywny, co
powoduje, iż język migowy staje się
prostszy do opanowania. Uczestnik
takiego kursu zaczyna odbierać świat
wzrokowo i przekładać go sobie
na obrazy. W trakcie zajęć prowadzone są również ćwiczenia z mimiki,
pantomimy oraz przede wszystkim
wprowadzane są elementy kultury
oraz zasady savoir-vivre związanego
z kulturą Głuchych. Poprzez alternatywną formę nauczania i bezpośredni
kontakt z osobą Głuchą oraz umiejętne
przekazywanie wiedzy przez lektora,
kursant nabywa zdolność komunikacji w każdej sytuacji, nawet, gdy jego
zasób słów organiczna się do kilkuset.
KSSN 1(7)/2012
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Z madrytu do krakowa
Czy to tak daleko?
15 marca 2011 r. pracownicy Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych UEK:
Marzena Dudek i Ewelina Durlak
wraz z przewodniczącym ZSN
UEK Markiem Świeradem odwiedzili zaprzyjaźnione Biuro ds. ON
na Uniwersytecie Complutense
w Madrycie. Celem spotkania była
wymiana poglądów oraz doświadczenia w pracy z niepełnosprawnymi studentami.
W październiku 2010 r. w Krakowie
gościł John Bennet – dyrektor The
Disability Resources and Services
w Temple University w USA. Spotkanie
było bardzo ciekawe. Nie da się jednak ukryć, że była to rozmowa przedstawicieli dwóch różnych światów.
W Stanach pomoc studentom różni
się od naszej ze względu na inny
model społeczeństwa. Tam nagrywanie wykładów i udostępnianie
ich wszystkim studentom, nie tylko
niepełnosprawnym, jest standardem.
Wyzwania, którym obecnie stawiają
czoła to: problemy w nauce, problemy
natury psychicznej czy dysleksja.
Ponadto traktują każdego studenta
jako osobę, która musi samodzielnie dbać o siebie i załatwiać własne
sprawy. Biorąc pod uwagę obecne
warunki w Polsce, nie jesteśmy w stanie zastosować wielu rozwiązań, które
przedstawił nam p. Bennet. Dlatego

zaczęliśmy szukać dobrych praktyk trochę bliżej, czyli w Zachodniej
Europie. Ile nas od niej dzieli? A może
nic? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przy
okazji wizyty w Madrycie odwiedziliśmy zaprzyjaźnione Biuro.
Ciepłe przedpołudnie. Godzina
10.00. Trafiamy na Kampus UCM
(Universidad Complutense de
Madrid). Odnajdujemy siedzibę
Oficina para la Integración de
Personas con Discapacidad (tutejsze
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych).
W skrócie OIPD. Spotykamy się
z bardzo miłym przyjęciem, jak
na Hiszpanów przystało. Siadamy
w kręgu i zaczynamy rozmowę o tym
jak wygląda sytuacja w Hiszpanii, jak
przedstawia się pomoc studentom
z niepełnosprawnością, z jakimi problemami boryka się OIPD? O dziwo
z bardzo podobnymi do naszych, ale
wszystko po kolei.
Hiszpania dla osób
z niepełnosprawnością
Na początek warto zaznaczyć, że
w Hiszpanii społeczeństwo jest bardziej wyedukowane i uwrażliwione
na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Dlatego szkolnictwo, budownictwo,
architektura bardziej niż w Polsce
uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza w stolicy

Hiszpanii jest to bardzo widoczne.
Przykładami są windy, a także przystosowane wejścia do wagonów
w metrze dla osób poruszających się
na wózku. Na chodnikach ułożone są
ścieżki prowadzące dla osób z problemami wzroku. Ciągną się one głównymi ulicami miasta. Przejścia dla
pieszych są podobnie jak u nas oznakowane i udźwiękowione. Dobrym
rozwiązaniem technicznym jest
również automatycznie wysuwany
podjazd dla osób poruszających się
na wózku w autobusach, którego działanie widzieliśmy na własne oczy.
Różnicę widać również w edukacji
osób niepełnosprawnych. W hiszpańskim szkolnictwie opieka nad uczniami
niepełnosprawnymi oraz pomoc
w doborze kierunku studiów rozpoczyna się na szczeblu szkoły średniej.
Na tym poziomie opiekuni szkolni
biorąc pod uwagę zainteresowania
i rodzaj niepełnosprawności danej
osoby wspierają ucznia w wyborze studiów. Następnie tą informację kierują
do wybranego uniwersytetu około rok
przed ukończeniem przez niego szkoły
średniej, zaś sam Uniwersytet w ciągu
tego okresu stara się jak najlepiej przygotować kampus i środowisko akademickie do przyjęcia takiego studenta.
Tym właśnie zajmuje się OIPD, które
powstało w 2003 r.
Każda osoba niepełnosprawna ma
bezpłatny dostęp do edukacji, włączając w to brak opłat rekrutacyjnych. Nie
ma natomiast żadnych ulg i ułatwień
w dostaniu się na Uniwersytet i w dalszym studiowaniu. Chodzi o umożliwienie jak najlepszego dostępu
do edukacji przy zachowaniu tych
samych zasad.

fot. archiwum autora

Oferta OIPD

Wspólne zdjęcie naszej delegacji z przedstawicielami OIPD
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Aby student mógł skorzystać z oferty
OIPD, musi się do niej zapisać. Jeśli to
zrobi, cała masa programów wsparcia
stoi dla niego otworem. Sam decyduje,
czy przyjść do siedziby i z któregoś
z nich skorzystać. Może skończyć studia bez jakiejkolwiek pomocy. OIPD
działa w o wiele przyjaźniejszym
środowisku niż nasze Biuro. Mamy
tu na myśli politykę rządu – cały system pomocy jest dobrze dopracowany. OIPD może liczyć na pomoc
KSSN 1(7)/2012
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organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym. Owszem, zdarza się,
że jedne organizacje pozarządowe
wyprzedzają inne i dlatego np. osoby
z problemami wzrokowymi mają „istny
raj”. A to za sprawą ONCE – organizacji, która wspiera właśnie osoby
niewidome i niedowidzące. Jest to
potężna organizacja zajmująca się
zakładami i grami liczbowymi. Coś
w rodzaju naszego Lotto. Niewidomi,
czy niedowidzący zapisani do tej organizacji mogą liczyć na naprawdę silne
wsparcie finansowe. Niemniej jednak
istnieje jeszcze kilka innych organizacji np. taka, która zrzesza tłumaczy
hiszpańskiego języka migowego. Jeśli
na Uniwersytecie pojawia się niesłyszący, OIPD „wynajmuje” tłumacza od
tej organizacji, oczywiście płacąc mu
za usługę. Tłumacze nie przynależą
do żadnej uczelni, zatem przejrzystość
i jasność korzystania z ich usług jest
o wiele wyższa w porównaniu z naszą
sytuacją. Funkcjonuje także organizacja, która zrzesza i integruje studentów
z niepełnosprawnością. Oferuje im
wyjścia do kina, spotkania i wycieczki
integracyjne etc. Uczelnia ściśle z nią
współpracuje informując studentów
o możliwościach aktywnego spędzania
czasu wolnego. Niestety podobnie jak
u nas, niewielu studentów z niepełnosprawnością na uniwersytecie korzysta
z tego rodzaju wsparcia. Niewielu jest
też pełnosprawnych chętnych do spędzania czasu z niepełnosprawnymi. Tak
KSSN 1(7)/2012

więc idea wspólnej integracji pełnosprawnych z niepełnosprawnymi jest
również trudna do realizacji.
Na Uniwersytecie studiuje ok. 85
tys. osób, w tym 638 niepełnosprawnych. Jest dużo osób ze znaczną
niepełnosprawnością.
Pomimo, że OIPD intensywnie
działa, to jednak nie wszystkie budynki
na Kampusie są dostosowane. Wynika
to z dawnego systemu architektonicznego. Jeżeli jednak OIPD dostosowuje
dany budynek, robi to na wszelkie
możliwe sposoby. W takim budynku
zamieszczane są platformy dla osób
poruszających się na wózku, nawet
instalowane na kręte schody. Schody
są oznaczone kolorowymi i antypoślizgowymi pasami, a do opisu sal
i pokoi służą tabliczki z powiększonym
numerem lub nazwą pokoju oraz opisane alfabetem brajla. Osoby poruszające się na wózkach mają możliwość
zamieszkania w pobliskim akademiku.
Dom studencki posiada 4 miejsca
przystosowane. W planach są kolejne
adaptacje pokoi.
Asystenci studentów
niepełnosprawnych
Studenci niepełnosprawni wymagający stosownego wsparcia mogą
liczyć na pomoc wolontariuszy lub
studentów np. przy przepisywaniu
notatek. W pierwszej kolejności OIPD
poszukuje zainteresowanych studentów do pomocy. Jako nagrodę
za wolontariat, studenci otrzymują
dodatkowe punkty na dyplomie
ukończenia studiów. Liczba punktów
zależna jest od stopnia zaangażowania. Jeżeli jednak studenci nie są
zainteresowani wolontariatem, uczelnia poszukuje wolontariuszy z firm
zewnętrznych. W ostateczności, gdy
te sposoby zawodzą, OIPD szuka studentów z tych samych grup co student
niepełnosprawny i zachęca do używania specjalnego notatnika z kalką.
Jednak nawet znalezienie takiej osoby
czasami graniczy z cudem ze względu
na wysoki poziom edukacji i dużą konkurencję wśród studentów, którzy nie
chcą dzielić się notatkami z innymi.
Do pomocy studentom z ciężką
niepełnosprawnością uczelnia
zatrudnia asystentów z zewnętrznych
organizacji. Ich zadaniem jest pomoc
zarówno na zajęciach, na stołówce czy
w toalecie. Jeden asystent pomaga
kilku niepełnosprawnym studentom.
Dzięki ustalonym grafikom i stałemu kontaktowi telefonicznemu

system pomocy jest skuteczny.
Wynagrodzenia zarówno dla asystentów, jak i dla tłumaczy pochodzą
z funduszy uczelnianych.
Nie tak daleko od Madrytu
Tak w dużym skrócie wygląda wsparcie na Uniwersytecie w Madrycie.
Nietrudno znaleźć podobieństwa
i różnice do naszego systemu.
Pełni nowych pomysłów opuściliśmy siedzibę OIPD, żegnając się z pracownikami i wymieniając zapewnienia
o wzajemnej pomocy i współpracy.
Jeszcze tylko krótkie oprowadzenie
po Kampusie, abyśmy na własne
oczy mogli zobaczyć udogodnienia,
o których dowiedzieliśmy się podczas rozmowy. W trakcie zwiedzania
nietrudno było zobaczyć studentów
z niepełnosprawnością: niewidomych
czy poruszających się przy pomocy
wózka. Jesteśmy na bardzo podobnym
poziomie w kwestii likwidacji barier
architektonicznych i mentalnych. Ta
wiedza nas uspokoiła i pokazała, że
my też już dużo zrobiliśmy, chociaż
zawsze jest miejsce na dalszy rozwój
i udoskonalanie naszych usług.
Bardzo dziękujemy pracownikom
OIPD za chęć spotkania, miłe przyjęcie
i otwartość.
Marzena Dudek (BON UEK)
Ewelina Durlak (BON UEK)
Marek Świerad (BON UEK)
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Dostępność stron
internetowych – Fakty czy mity?
Szacuje się, iż w Polsce ponad 3000
instytucji publicznych posiada
strony internetowe. Do tej liczby
należy dodać dziesiątki tysięcy
podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, informacje
zamieszczone na tychże stronach
powinny być przedstawione
w dostępnej formie. Niestety, dla
wielu osób dostęp do elektronicznej informacji publicznej jest
nadal utrudniony.

w jurysdykcji naszego kraju mają
mieć zapewniony dostęp do informacji publicznej. W rozumieniu art. 32 §
1 Konstytucji RP, prawo to przysługuje
każdemu, niezależnie od jego wieku,
rasy, płci czy niepełnosprawności.
Ponadto, zapis znajdujący się w art.
18 Ustawy z dn. 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne podkreśla,
iż informacja publiczna musi być rozpowszechniona w sposób dostępny
dla osób niepełnosprawnych.

Już w 2006 r., podczas konferencji ministrów krajów Unii Europejskiej – „ICT
for an inclusive society”, przedstawiony
został raport stwierdzający, że tylko
3% publicznych stron internetowych
spełnia minimalne wymogi dostępności. Na pomoc osobom wykluczonym, chcącym wyegzekwować prawo
do informacji, przychodzą przepisy.

Dostępność mylnie
pojmowana

Regulacje prawne
W myśl Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja
publiczna podlega powszechnemu
udostępnieniu. Ustawodawca podkreślił, iż wszyscy obywatele państwa
polskiego oraz osoby znajdujące się

Niestety, pomimo tak precyzyjnych
regulacji oraz deklaracji, jakie padły
na forum międzynarodowym, na przestrzeni minionych pięciu lat poziom
dostępności publicznych stron internetowych poprawił się w niewielkim
stopniu. Instytucje publiczne zbyt
często sięgają po rozwiązania tymczasowe, imitujące dostępność.
Jednym z tego typu rozwiązań jest
tworzenie alternatywnych wersji serwisów. W krótkim czasie powstawały
wersje dla słabowidzących, niewidomych, internautów, korzystających
z mobilnych urządzeń. Niestety,
jeszcze szybciej okazywało się, iż nie

UWAGA! Pilotażowy charakter projektu, badanie dostępności stron www
na AGH trwa do grudnia 2012 r. Już teraz zachęcamy do zgłaszania się
do BON AGH. Zachęcamy do współpracy i stworzenia serwisów w pełni
dostępnych dla osób niepełnosprawnych! Więcej o możliwościach usługi
Utilitia oraz dostępności stron internetowych na stronie www.utilitia.pl.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
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sposób jest przygotować tyle wersji
serwisu, ile jest grup wykluczonych.
Zaraz potem pojawiał się problem
jednoczesnej aktualizacji wszystkich
klonów portalu. Z dnia na dzień serwisy różniły się coraz bardziej i przestawały dostarczać wiarygodnych
i spójnych informacji.
Sprytni sprzedawcy zaczęli proponować publicznym serwisom różne
rozwiązania, w teorii udostępniające
strony internetowe grupom cyfrowo
wykluczonym. Przykładowo, jedna
z firm oferowała tzw. mówiącą przeglądarkę, narzędzie zdaniem jej autorów idealne do udostępniania stron
niewidomym. Aplikację przekazywano
użytkownikom końcowym bez opłat,
ale kompatybilna była tylko i wyłącznie z zamkniętą listą przystosowanych
do siebie stron, za którą to usługę
twórca kazał sobie słono płacić.
Innym sposobem „udostępniania” treści stron www użytkownikom
z dysfunkcją wzroku było umieszczanie skryptów, generujących dźwiękową wersję artykułu wyświetlanego
w przeglądarce. Syntezę mowy aktywowało się poprzez kliknięcie myszą
w graficzny przycisk. I właśnie tu
dochodzimy do sedna sprawy. Bardzo
często osoby decydujące się na implementację takiego rozwiązania nie
zastanawiały się, w jaki sposób osoba
niewidoma miałaby kliknąć w ikonę
na ekranie komputera.
Dostępna, czyli jaka?
Do niedawna panowało w społeczeństwie przekonanie, iż strona
dostępna to taka, która została
specjalnie do tego celu przystosowana, co jest założeniem z gruntu
złym. Strona dostępna to taka, która
została napisana zgodnie ze wszystkimi zasadami środowiska, w jakim
powstała. Podstawową kwestią, jaką
należy uwzględnić w trakcie tworzenia witryny www, jest bowiem dbałość
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o to, aby język używany do budowy
strony był stosowany prawidłowo.
Tak, jak w złym tonie jest publikowanie treści z błędami ortograficznymi,
równie naganne jest stosowanie błędnej składni języka HTML, używanego
do budowania witryn sieciowych.
Oczywiście poprawna składnia nie
jest jedynym czynnikiem, mającym
wpływ na dostępność strony www.
Grupa robocza WAI (Web Accessibility
Initiative), utworzona przy światowym
konsorcjum W3C (World Wide Web
Consortium), jest autorem dokumentów zawierających wskazówki, jakie
twórcy stron internetowych powinni
uwzględniać na etapie projektowym.
Najważniejszy ze wspomnianych
dokumentów to WCAG 2.0 (Web
Content Accessibility Guidelines 2.0).
Zawiera on szereg wytycznych, dzięki
którym autor witryny, o ile będzie się
do nich stosował, uzyska produkt
dostępny dla wszystkich, bez względu
na problemy czy ograniczenia danego
użytkownika. Właśnie z tego powodu,
w projektowanym przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
rozporządzeniu wykonawczym Rady
Ministrów do art. 18 Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących
zadania publiczne przyjęto, iż strony
internetowe muszą być zgodne ze
standardami WCAG 2.0 na poziomie
AA z wyłączeniem transmisji na żywo.
Czym to się je?
W tym miejscu pojawia się pytanie,
czy istnieje możliwość sprawdzenia, na ile nasz serwis jest dostępny
i zgodny z wytycznymi WCAG 2.0.
Przeprowadzane dotychczas audyty
stron internetowych koncentrowały
się głównie na tzw. użytkowej części
witryny. Metodologia działań oparta
była na ocenianiu przez zespół ekspertów oraz przedstawicieli grup wykluczonych kilku arbitralnie wybranych
podstron danego serwisu. Niestety,
wystawiana na tej podstawie ocena,
z uwagi na fragmentaryczność analiz oraz subiektywność odmiennych
rodzajów wykluczeń była bardzo
ogólna i mało wiarygodna. Dodatkowo,
nikt dotychczas nie podejmował się
sprawdzenia dostępności pod kątem
wskazówek WCAG 2.0. Na szczęście,
niedawno pojawiła się taka możliwość.
Firma Utilitia stworzyła serwis
internetowy, umożliwiający w bardzo prosty sposób dokonanie kontroli
dostępności i zgodności z międzynarodowymi standardami pojedynczych
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stron, a nawet całych serwisów internetowych. Analizy przeprowadzane są
w 100% w sposób automatyczny, co
wyklucza jakąkolwiek subiektywność.
Aby przekonać się, czy dana strona
spełnia wymogi dostępności, wystarczy przeprowadzić bezpłatną rejestrację w serwisie www.validator.utilitia.
pl. Po rejestracji, należy wpisać w pole
edycyjne adres witryny do przetestowania i na koniec nacisnąć przycisk
‘Rozpocznij analizę’. Po zakończeniu
testów użytkownik otrzyma raport
ogólny, określający w skali od 0 do 10
dostępność danej strony, oraz raport
szczegółowy, w którym, oprócz informacji o wykrytych błędach i ich lokalizacji, znajdą się sugestie i porady, jak
należy poprawić nieprawidłowości.
Serwis Utilitia jest jedyną tego
typu usługą na świecie. Wykorzystuje
tylko dwa zewnętrzne validatory,
rekomendowane przez konsorcjum
W3C. Pozostałe dwadzieścia testów
zostało opracowane przez programistów serwisu i stanowią one innowację
na skalę międzynarodową.
Unikalną cechą usługi jest możliwość dokładnego przeanalizowania
całego portalu internetowego. Bez
względu na to, czy posiada 100, 1000
czy 100 000 podstron.
Ogromnym atutem serwisu Utilitia
jest prostota i intuicyjność obsługi.
Nie trzeba być informatykiem albo
specjalistą ds. dostępności, aby
szybko sprawdzić dostępność i zgodność danej witryny z międzynarodowymi standardami.
Trzy różne formy raportów
końcowych zawierają informacje
zaprojektowane i prezentowane
na trzy różne sposoby. Pierwszy
dedykowany jest do kadry zarządzającej, drugi do menedżerów
i trzeci do specjalistów, zajmujących
się prowadzeniem i modernizacją

danej strony internetowej. Raporty
archiwalne, przechowywane w bazie
usługi, umożliwiają kontrolę postępów prac nad poprawą jakości analizowanego serwisu.
Utilitia na AGH
Wśród instytucji żywo zainteresowanych problemem dostępności
stron internetowych dla osób niepełnosprawnych znalazła się jedna
z największych polskich wyższych
uczelni, zaliczana do najlepszych
szkół technicznych w kraju – Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie.
W tym roku akademickim w naszej
uczelni wdrożony zostanie pilotażowy
program badania stron www pod
kątem spełniania przez nie wymogów dostępności, dzięki czemu kandydaci na studia, studenci, doktoranci
oraz pracownicy niepełnosprawni
zyskają pewność, iż serwisy poszczególnych jednostek organizacyjnych
uczelni – wydziałów, instytutów czy
choćby katedr będą odpowiadały
ich potrzebom – informuje Andrzej
Wójtowicz, kierownik Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych AGH.
Według pomysłodawcy wdrożenia projektu, ewentualne błędy znalezione w poszczególnych serwisach
będą korygowane, a strony staną się
zdecydowanie bardziej przyjazne dla
osób niepełnosprawnych, studiujących bądź chcących podjąć studia
na tej uczelni.
Pozostaje mieć nadzieję, że za przykładem AGH pójdą kolejne uczelnie,
co z pewnością da wymierne efekty
w zakresie zwiększenia dostępności uczelni wyższych dla studentów
niepełnosprawnych.
Joanna Piwowońska (FIRR)
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głusi nie mają głosu –
Refleksje pokonferencyjne
We wrześniu 2011 r. Polski Związek
Głuchych w Łodzi zorganizował konferencję „Edukacja Niesłyszących”
poświęconą problemom kształcenia
osób z wadą słuchu. Kiedyś uczniom
głuchym w szkole nie wolno było
migać „bo nie nauczą się mowy
polskiej”. Na szczęście te czasy już
minęły. Wchodząca w życie ustawa
o języku migowym uznaje prawo
osoby głuchej do posługiwania
się językiem migowym. Czy oferta
edukacyjna, którą proponuje polska szkoła odpowiada potrzebom
osoby głuchej?

Język migowy – pierwszy
język Głuchego Polaka
Głusi i wspierający ich środowisko
słyszący, walczą o uznanie ich za
mniejszość językowo-kulturową oraz
o uznanie języka migowego za ich
język naturalny i pierwszy, a co za tym
idzie o uznanie języka polskiego jako
języka dla nich obcego. Wydaje się, że
właśnie ten problem ma kluczowe znaczenie dla edukacji osób niesłyszących

fot. www.sxc.hu

Kiedyś powszechnie uważano, że tylko
nauka mowy oraz języka polskiego jest
w stanie wprowadzić dziecko głuche
w świat ludzi słyszących. Język migowy
uważano za twór, który pomaga osobom głuchym w porozumiewaniu się
między sobą, ale hamuje jego rozwój
i przeszkadza w nauce języka polskiego. Pamiętam jedną z takich konferencji zorganizowaną w Krakowie,
gdzie głos zabrała pani surdopedagog
– pracownik naukowy jednej z uczelni.
Wskazywała na bardzo ubogie możliwości komunikacyjne dziecka głuchego – jeżeli go coś boli, to powie
„pani boli”, ale już nie potrafi określić, jaki to jest ból, bo język migowy
zawiera tylko określoną ilość znaków.
W odpowiedzi, głos zabrała głucha
nauczycielka języka polskiego, która

pokazała, że ból może być: rwący,
kłujący, pulsujący itd., a wszystko to
wyraziła zarówno w języku polskim jak
i migowym. To, że jakiś znak nie został
ujęty w słowniku języka migowego nie
znaczy, że tego znaku nie ma.
Na szczęście, od tego czasu wiele
się zmieniło. Walka niesłyszących oraz
wspierających ich pedagogów praktyków oraz innych specjalistów znających ich problemy przyniosła wreszcie
efekty. Coraz więcej mówi się o prawie osoby niesłyszącej do posługiwania się językiem migowym (Polskim
Językiem Migowym). Jest to język ze
swoistą gramatyką, który podlega,
tak jak każdy inny język rozwojowi
i ma wiele odmian. W życie właśnie
wchodzi ustawa o języku migowym,
z którą niesłyszący wiążą bardzo duże
nadzieje. Niestety ustawa ta nie odnosi
się do istotnego problemu kształcenia
osób niesłyszących.

W imię integracji ze światem ludzi słyszących zmusza się dziecko głuche do nauki języka
polskiego i mowy odbierając mu możliwość wyrażenia siebie w języku dla niego dostępnym
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i temu zagadnieniu poświęconych
było szereg wystąpień na konferencji.
Maria Wiśniewska w wystąpieniu zatytułowanym „Język pierwszy
dziecka głuchego” wykazała, że: upośledzenie słuchu nie odbiera dziecku
kompetencji językowych. Ma ono te
same kompetencje, co słyszący rówieśnik. Ze względu na brak słuchu nie
może jednak „mimochodem” czerpać
doświadczeń językowych, nie może
być zanurzone w mowie. Jeżeli dziecko
głuche dostanie tę szansę, zostanie
„zanurzone w świat migów”, to jego
rozwój kompetencji językowych przebiega podobnie jak dziecka słyszącego.
Świadczą o tym badania porównujące
kompetencję językową dzieci głuchych mających głuchych rodziców (tu
w sposób naturalny dziecko przyswaja
język migowy, który jest dostępny jego
zmysłom podobnie jak mowę dziecko
słyszące). Przeświadczenie, że język
migowy jest przeszkodą w nauczaniu
mowy jest nieprawdziwe; to właśnie
dzięki niemu dziecko osiąga lepsze
wyniki w nauce języka polskiego.
Problemy z nauką
języka polskiego
Na nieskuteczność stosowanych
w edukacji programów i metod
nauczania jęz yk a polsk iego
w szkołach zwróciła uwagę Beata
Ziarkowska-Kubiak w referacie pod
tytułem „O potrzebie zmian w programach i metodach nauczania Głuchych
Polaków języka polskiego”. Uczniowie
głusi kończąc szkołę ponadpodstawową nie opanowują umiejętności na poziomie podstawowym A1,
choć język polski jest uważany za ich
język ojczysty. Opisuje paradoksy,
w jakich znajdują się głusi uczniowie i ich nauczyciele. Parodosem
jest, że w imię integracji ze światem
ludzi słyszących zmusza się dziecko
głuche do nauki języka polskiego
i mowy, odbierając mu tym samym
możliwość wyrażenia siebie w języku
dla niego dostępnym. Powszechnie
bowiem nadal panuje przekonanie
o agramatyzmie języka migowego,
jego ubóstwie i szkodliwym wpływie
na naukę języka polskiego. W konsekwencji dziecko głuche, oderwane
od swojego języka i kultury przeżywa
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trudności w rozwoju poznawczym,
emocjonalnym i społecznym. Wynika
to również z faktu, że słyszący rodzice
próbując, na ogół bezskutecznie,
nauczyć własnego języka (wspierani
w tym dążeniu przez specjalistów:
lekarzy, logopedów, protetyków słuchu, surdopedagogów), tracą z nim
kontakt. Potem to zadanie przejmuje
szkoła. Nauczyciele surdopedagodzy,
mimo, że są specjalistami, niejednokrotnie nie znają języka migowego.
Zobowiązani do realizacji programów nauczania, stawiają wymagania
wykraczające poza możliwości dziecka
głuchego. W efekcie mimo wieloletniego nauczania języka polskiego
głusi uczniowie nadal go nie znają.
Jedynie nauczanie języka polskiego dzieci niesłyszących, tymi
samymi metodami jak w przypadku dzieci z mniejszości narodowych, może dać pożądane efekty.
Nauczyciel wyposażony w znajomość języka migowego i w oparciu
o ten język naucza języka polskiego
wspierając się przy tym metodami
glottodydaktycznymi (wykorzystywanymi w nauce języka polskiego
przez obcokrajowców).
W podobnym tonie było wystąpienie dr Justyny Kowal pod tytułem
„Język polski jako obcy a edukacja
niesłyszących”. Dodatkowo wystąpienie to, było poparte omówieniem
wyników badań grupy osób niesłyszących, które uczestniczyły w lektoratach języka polskiego jako obcego
w szkole Języka Polskiego i Kultury
dla Cudzoziemców Uniwersytetu
Wrocławskiego. Ich rezultaty dowodzą trafności podejścia do nauczania
języka polskiego jako obcego wśród
niesłyszących. Okazuje się, bowiem, że
wyniki nauczania licealistów nauczanych metodą tradycyjną (około 10%
postępu po 420 godz. nauki) są dużo
gorsze niż wyniki grupy pilotażowej (postęp ok. 20% po 120 godz.
nauki). Niezbicie świadczy to, że problemy, z jakimi boryka się szkolnictwo w nauczaniu języka polskiego
niesłyszących nie są wynikiem braku
zdolności uczących się, ale wynikiem
nieprzystającego do ich potrzeb językowych systemu kształcenia.
Polskie „dostosowanie”
kształcenia do potrzeb
ucznia niesłyszącego
Głusi uczniowie szkół średnich mają
pewne udogodnienia. Decydując się
na zdawanie matury mogą skorzystać
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z arkuszy dostosowanych dla niesłyszących: z języka polskiego, historii
oraz wiedzy o społeczeństwie (pomijam tu problem, czy to dostosowanie jest adekwatne do ich potrzeb)
oraz do obecności surdopedagoga
lub tłumacza języka migowego podczas egzaminu. Uczniowie, którzy
chcą zdawać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
niestety już tych praw nie mają.
Wprawdzie Procedury Organizowania
i Przeprowadzania Egzaminu potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
zawierają stwierdzenie, że absolwenci
posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego maja prawo
przystąpić do egzaminu w warunkach
i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych, ale nie wiadomo,
na czym to dostosowanie ma polegać.
W praktyce sprowadza się to do obecności surdopedagoga na egzaminie
praktycznym. Tymczasem egzamin
teoretyczny jest niezwykle trudny.
Składa się z dwóch części: pierwsza
dotyczy sprawdzenia wiadomości
z danego zawodu, druga bada znajomość zagadnień z zakresu przedsiębiorczości. Arkusze egzaminacyjne
zawierają szereg specjalistycznych
sformułowań i badają rozumienie treści związanych z ekonomią. W praktyce absolwent niesłyszący nie ma
szans na pozytywne zdanie egzaminu
teoretycznego. Bariera językowa jest
dla niego nie do pokonania.
Tymczasem większość niesłyszących swoją przyszłość wiąże ze
zdobyciem zawodu. Na ogół stają

się znakomitymi fachowcami, a na
egzaminach praktycznych wykazują
się umiejętnościami większymi niż
ich słyszący rówieśnicy. Dochodzi
tu do swoistego paradoksu; niesłyszącym łatwiej jest zdać maturę niż
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Co więcej, dopiero
po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, na studiach niesłyszący student
zostaje potraktowany z szacunkiem,
a jego potrzeby są respektowane.
Wreszcie ma prawo do tłumacza
języka migowego, czego do tej pory
nie miał (o ile nie uczył się w szkole
specjalnej).
Na konferencję jechałam
z nadzieją i dużymi emocjami. Od
dziecka związana jestem ze środowiskiem niesłyszących prywatnie
(miałam głuchych rodziców) i zawodowo (wiele lat pracowałam z młodzieżą głuchą jako ich wychowawca
w jednym z krakowskich ośrodków
specjalnych oraz na uczelniach wyższych jako tłumacz języka migowego).
Nie zawiodłam się. Na konferencji
w Łodzi spotkałam znajome od lat
twarze osób, które walczą o godną,
respektującą ich potrzeby, edukację
niesłyszących. Byli też wykształceni,
otwarci na świat młodzi niesłyszący.
To dobrze, że już ich widać. Niech walczą o prawo do swojej odmienności
językowej, prawo do bycia Głuchymi
(to znaczy mniejszością kulturową
i językową) w imieniu swoich młodszych kolegów, którzy będąc uczniami
prawa głosu nie mają.
Bożena Nowak (BON AGH)
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Szef wszystkich szefów
Zazwyczaj czekamy na koniec studiów, żeby zacząć działać na własną
rękę. Liczymy, że z tytułem magistra
będzie nam łatwiej zdobyć wymarzone stanowisko. Jednak coraz
częściej oferty pracy dostępne
na rynku nie odpowiadają naszemu
wykształceniu, zainteresowaniom
czy wiedzy. Co wtedy? Ponieważ
pomysły na biznes rodzą się w różnych okolicznościach przyrody,
zatem nie należy czekać na obronę
pracy dyplomowej, aby ze swoim
pomysłem wyjść do ludzi...
Najkorzystniejsze rozwiązanie, szczególnie dla osób które dopiero wkraczają w świat biznesu, to założenie
jednoosobowej działalności gospodarczej. Z biegiem czasu zawsze można
ją przekształcić w coś większego.
Zaletą tego typu rozwiązania jest niski
koszt rozpoczęcia działalności. W wielu
miastach funkcjonuje stałe zwolnienie
z opłat administracyjnych oraz możliwość prowadzenia tzw. uproszczonej
księgowości. Kolejnym argumentem
przemawiającym za samozatrudnieniem jest możliwość ze skorzystania
z preferencyjnych składek ZUS przez
pierwsze dwa lata działalności, refundację części lub całości składek emerytalnych i rentowych z PFRON oraz
granty na start, przeznaczone tylko
dla tego typu rodzaju działalności
gospodarczej.
Skąd pozyskać środki?

fot. Jolanta Walczyk

Skoro już wiemy, że chcemy działać
na własną rękę, mamy pomysł i chęci,
pozostało najważniejsze – pozyskanie
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środków. Często właśnie brak funduszy na start, stanowi główną przeszkodę dla młodych przedsiębiorców.
Do najbardziej powszechnych form
pozyskania funduszy na prowadzenie firmy zalicza się zainwestowanie
własnych oszczędności, pożyczkę od
najbliższych oraz różnego rodzaju kredyty. Co jednak, gdy rodzina nie ma
czego pożyczyć, banki zamykają przed
nami drzwi, a oszczędności brak?
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną
i masz pomysł na własny biznes, możesz
skorzystać z porad fachowców i pozyskać fundusze na start z programów
unijnych oraz rządowych, Funduszu
Pracy lub skorzystać z wsparcia lokalnych organizacji. W Małopolsce prężnie działa Myślenicka Agencja Rozwoju
Gospodarczego Sp. z o.o. W bieżącym
roku realizowany jest projekt „Twój biznes – Twoja przyszłość”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet
VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Oprócz doradztwa i specjalistycznego szkolenia, wybierając
tę opcję, możemy liczyć na przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
do wysokości 40 000 zł oraz wsparcie
pomostowe finansowe 800 zł/m-c
udzielane w okresie 6/12 m-cy.
Nie jest to jednak program skierowany stricte do osób niepełnosprawnych, a konkurencja jest dość spora.
Dodatkowo wiele programów mających na celu wspomaganie samozatrudnienia wspiera osoby, które już

pracują i mają na swym koncie sukcesy zawodowe. O wiele łatwiej można
pozyskać środki z Urzędu Pracy. W prawej części zebrałam w tabeli rodzaje
pomocy, ich wysokość i warunki
jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać
wsparcie.
Granty dla „wzrokowców”
Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością wzroku i chcesz założyć własną firmę, możesz liczyć na dodatkową
pomoc Fundacji Instytut Rozwoju
Regionalnego z Krakowa. Do września 2012 r. realizuje ona projekt
“Vision in Enterprise”, w ramach którego wspiera osoby z niepełnosprawnością wzroku w drodze do własnej
działalności zarobkowej. Prowadzony
przez Fundację projekt jest przedsięwzięciem polegającym na przeniesieniu pozytywnych doświadczeń
z Wielkiej Brytanii do innych krajów
Unii Europejskiej. Dostępne wsparcie opiera się na indywidualnej pracy
z doradcą biznesowym i zawodowym,
który kieruje oraz wspiera na drodze
do założenia i później prowadzenia
własnej firmy osoby zakwalifikowane
do projektu. System ten jest całkowicie
elastyczny i w dużej mierze opiera się
na możliwościach, umiejętnościach
i predyspozycjach beneficjenta.
W ramach pilotażowego wdrożenia
systemu wsparcie otrzyma ok. pięć
osób, które będą mogły przejść przez
cały program.
Inne formy wsparcia
Oprócz standardowych form wsparcia,
istnieją jednorazowe lub cykliczne konkursy wyrównujące szanse i promujące
przedsiębiorczość wśród osób niepełnosprawnych. Pracodawców z niepełnosprawnością, którzy mają na swoim
koncie sukcesy w prowadzeniu własnej działalności, promuje nagroda
„Lodołamacz” w kategorii najlepszy
w kraju niepełnosprawny szef firmy.
Co roku startuje w niej coraz więcej
niepełnosprawnych przedsiębiorców.
Zanim zaczniesz…
Z umową o pracę wiążą się liczne
przywileje pracownicze, do których należy między innymi prawo
do urlopu, prawo do zwolnienia chorobowego. Ponadto pracownikowi
KSSN 1(7)/2012

WARTO WIEDZIEĆ
Rodzaj wsparcia

Środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej

Dodatkowe
warunki

Bezrobotne
osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy

Charakter pomocy

Jednorazowy

Miejsce i forma
składania wniosku

Wysokość pomocy

Wniosek składa się
do starosty właściwego ze względu
na miejsca rejestracji
osoby bezrobotnej

Wysokość środków nie może
przekroczyć piętnastokrotności
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu
Statystycznego
w Dzienniku
Urzędowym
Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor
Polski”

Osoby niepełnoWniosek składa się
sprawne prowadzące
w jednostce organidziałalność gospozacyjnej wyznaczodarczą min. 24 mieDofinansowanie
nej przez starostę lub
siące, niekorzystające
do 50% oproprezydenta miasta
Wielorazowy
wcześniej z pożyczki
Dofinansowanie
centowania kreMożna dostać kilka na prawach powiatu.
z Funduszu na rozdo kredytów
dytu bankowego
Najczęściej są to
poczęcie działalno- razy, o ile spłaciło się
zaciągniętych
zaciągniętego
powiatowe centra
poprzednie pożyczki
ści gospodarczej
na kontynuowana kontynuowanie
pomocy rodzinie
i kondycja firmy jest
albo rolniczej oraz
nie działalności
działalności gospolub miejskie ośrodki
dobra
z Funduszu Pracy
gospodarczej
darczej w ramach
pomocy rodzina rozpoczęcie
zasady de minimis
nie właściwe ze
działalności gospowzględu na miejsce
darczej, chyba, że
zamieszkania osoby
pożyczka została
niepełnosprawnej
spłacona lub w całości umorzona
Pomoc otrzymuje
się na podstawie
wniosku o wypłatę
refundacji składek za
dany miesiąc, który
Osoby niepełnoskładają do PFRON:
sprawne prowaosoby niepełnodzące działalność
Refundacja obosprawne wykonujące Ze względu na stoCiągły
gospodarczą,
wiązkowych
działalność gospo- pień niepełnosprawW postaci zwrotu
terminowo opłaskładek na ubezpieności od 30–100%
darczą składają
kosztów. Najpierw
cające składki ZUS.
czenie emerytalne
kwoty obowiązmy opłacamy składki, wniosek o symbolu
Wnioskodawca
i rentowe osób
kowych składek
Wn-U-G, w terminie
później PFRON
nie może posiadać
niepełnosprawna ubezpieczenia
do ostatniego dnia
zwraca nam poniezaległości w zobonych wykonująemerytalne i rentowe
miesiąca, w któsione koszty
wiązaniach wobec
cych działalność
rym upłynął termin
PFRON-u w wysokogospodarczą
do opłacenia składek
ści przekraczającej
na ubezpieczenie
ogółem kwotę 100 zł
społeczne, zgodnie
z przepisami o systemie ubezpieczeń
społecznych
przysługują obowiązkowe świadczenia ze strony pracodawcy,
do których należy odzież ochronna,
okulary korygujące wzrok, badania lekarskie, itp. Kiedy pracownik
zdecyduje się na samozatrudnienie
traci prawo do tych przywilejów.
Oczywiście może on pójść na urlop
KSSN 1(7)/2012

czy zwolnienie chorobowe, ale
będzie to skutkowało dużo mniejszymi przychodami w danym okresie. Sam też będzie musiał płacić
podatki i składki na ubezpieczenie
społeczne oraz zdrowotne. Ponadto
nie mogą oni skorzystać z ZUS
na preferencyjnych przeznaczonych

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jeżeli świadczą
usługi na rzecz byłego pracodawcy
w takim samym zakresie jaki przyjęty
był w umowie o pracę. Jednak, to już
temat na kolejny artykuł.
Jolanta Walczyk (BON AGH)
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Zmiany nadeszły w nowym roku
Rozpoczęcie 2012 r. przyniosło
sporo nowości w systemie prawa
pracy osób niepełnosprawnych.
Warto wspomnieć o trzech, które
mogą najbardziej zainteresować zarówno pracowników, jak
i pracodawców.
Wzrost wysokości
renty socjalnej
Pierwsza ze zmian dotyczy podpisanej 5 października ustawy nowelizującej ustawę o rencie socjalnej.
Od 1 stycznia 2012 r. osoby otrzymujące rentę socjalną, będą mogły
zarobić znacznie więcej niż teraz,
bez obawy utraty świadczenia. Limit
dochodu podniesiono bowiem z 30%
do 70% przeciętnego wynagrodzenia, a zatem ponad dwukrotnie – z ok.
1000 zł do niemal 2400 zł.
Zmiana w wymiarze
czasowym pracy
Druga zmiana dotyczy czasu pracy
pracowników niepełnosprawnych. Od
początku 2012 r. to lekarz decyduje

o tym, czy niepełnosprawny pracownik
będzie pracował w skróconym czasie
pracy czy też nie. Dotychczas pracownicy o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności pracowali 7 godzin dziennie i 35 godzin
tygodniowo, a z lekkim odpowiednio
8 godzin i 40 godzin. Od 1 stycznia
wszyscy będą pracować najwyżej 8
godzin dziennie, chyba że lekarz zdecyduje o konieczności skrócenia czasu
pracy. Lekarz może także zdecydować
o możliwości pracy w nadgodzinach
i w porze nocnej. Jeżeli nie wyda takiej
zgody, taka praca nie będzie możliwa.
Zmiana w wysokości
dofinansowań
do wynagrodzeń
Od początku stycznia zmieniła się także
wysokość dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
Co prawda posłowie zamrozili wysokość podstawy naliczania dofinansowań na poziomie 1276 zł (minimalne
wynagrodzenie z 2009 r.), ale zmieniają się wskaźniki procentowe. I tak
w wypadku pracowników ze znacznym

stopniem niepełnosprawności wynosi
on 170% minimalnego wynagrodzenia, w wypadku umiarkowanego stopnia – 125%, a w wypadku lekkiego
stopnia – 50%. Oznacza to spadek
dofinansowań do zatrudniania osób
z lekkim i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności i wzrost dofinansowań do wynagrodzeń osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Wydaje się, że wszystkie te zmiany
powinny podnieść atrakcyjność
niepełnosprawnych pracowników
na rynku pracy. Jak jednak się stanie?
Zobaczymy za kilka miesięcy.
Jesteś osobą niepełnosprawną?
Masz pytania dotyczące powyższych
zagadnień? Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Instytut Rozwoju
Regionalnego (www.firr.org.pl),
która w ramach dofinansowanego
przez PFRON projektu „Kontynuacja
prowadzenia placówki wsparcia
i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych” prowadzi doradztwo
prawne dotyczące zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
Jacek Zadrożny (FIRR)

Brunet wieczorową porą –
felieton Jacka Zadrożnego

fot. www.sxc.hu

Od jakiegoś czasu noszę się
z zamiarem napisania refleksji o szacunku i wreszcie znalazłem na to
czas. Ta okazja to tekst Michała Dębca
opublikowany w książce “Przekroczyć
próg” wydanej w tym roku.
Jednak to nie cały tekst robi
na mnie wrażenie, ale jedno zdanie:
„Po drugie, reakcje przechodniów
na białą laskę bywają dosyć tendencyjne – przestaje się być wysokim

Osoba niewidoma może być samodzielna
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brunetem, a staje się godnym litości
(politowania?) niewidomym z laską.”
Sam tego doświadczyłem, ale nie
ująłem tego w ten sposób. A przecież
to najświętsza prawda. Biała laska
zmienia człowieka w kogoś innego,
przynajmniej w oczach otoczenia.
To się może wydawać śmieszne,
ale ludzie mylą mnie z innymi niewidomymi mężczyznami w zbliżonym
wieku. Biała laska działa jak skośne
oczy Chińczyka – nie da się odróżnić dwóch egzemplarzy wyposażonych w taki atrybut. Chińczyk jest
podobny do Chińczyka, a niewidomy
do niewidomego…
Zdając sobie sprawę z mechanizmu trzeba znaleźć jakieś wyjście
z tego wiru. Trzeba pójść w zupełnie
odwrotną stronę: wyróżniać się, być
samodzielnym i nie pozwalać innym
na litowanie się.
Jednak poczucie własnej wartości,
dążenie do niezależności i wyróżnianie

się nie pasuje do schematu, a zatem
jest złe. To jak łupnięcie bębna podczas koncertu granego na harfie.
Ktoś taki z pewnością wyróżnia się,
bo chce się wyróżniać, a zatem jest
zarozumialcem.
Michał wziął białą laskę do ręki,
bo źle widział. Nadal jednak chodził
w przyzwoitych ciuchach. Mówił głośno, zdecydowanie i był pewny siebie.
Nie bał się zmieniać miejsca zamieszkania i pracy w czasie, który przeciętny
niewidomy poświęca na napisanie CV.
Pozostał wysokim brunetem, chociaż
z białą laską.
Zwycięstwem jest wzięcie do ręki
białej laski, która daje samodzielność.
Przegraną zaś uzależnienie się od
innych. I jak zwykle – każdy wybiera
sam.
Więcej tekstów autora na: zadzior.
wordpress.com
Jacek Zadrożny (FIRR)
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Pełno(s)prawny Student V
15 listopada 2011 r. goście z całego
kraju przyjechali do Krakowa, aby
w ramach V edycji konferencji
„Pełno(s)prawny Student” rozmawiać o zwiększaniu dostępności
uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych. Patronat honorowy
nad wydarzeniem, organizowanym
przez Fundację Instytut Rozwoju
Regionalnego, objęła Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prof. Barbara Kudrycka.
W liście, jaki do uczestników spotkania skierowała Pierwsza Dama RP
Anna Komorowska, napisała m.in.
„Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych przez zwiększanie możliwości zdobycia wyższego wykształcenia,
otwiera im drogę wyboru lepszego
życia i jest źródłem ogromnej satysfakcji, jak również podbudowuje wiarę
we własne siły. Od tego zależy bowiem
powodzenie w ich przyszłym życiu
osobistym i zawodowym”.
Prawo przyjazne dla
niepełnosprawnych
W pierwszej części konferencji Andrzej
Kurkiewicz z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezes
FIRR Aleksander Waszkielewicz objaśnili zmiany, jakie w kształceniu osób
niepełnosprawnych przyniosła nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (szczegóły w osobnym artykule – przyp. red.).
Z kolei o przepisach dotyczących
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w USA opowiedział

Jeffrey Vick – Konsul Generalny USA.
Niepełnosprawnych Amerykanów
wspiera od lat 90-tych ustawa antydyskryminacyjna (Americans with
Disabilities Act), która nie doczekała
się jeszcze ani jednej nowelizacji. Dla
porównania w Polsce „Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” doczekała się od początków jej
istnienia aż 47 nowelizacji!
Skąd środki
na dostosowanie uczelni?
Po przerwie przedstawiciele uczelni
rozmawiali o alternatywnych źródłach finansowania działań na rzecz
zwiększania dostępności uniwersytetów. Andrzej Wójtowicz z Akademii
Górniczo-Hutniczej opowiedział, jak
wykorzystując środki PFRON można
likwidować bariery architektoniczne
oraz organizować specjalistyczne
szkolenia zawodowe dla niepełnosprawnych absolwentów. Z kolei
reprezentantka Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego przedstawiła, jak dzięki środkom z programu
POKL można stworzyć dla pracowników uczelni cykl szkoleń. Dzięki
nim wykładowcy i przedstawiciele
kadry kierowniczej mogli przełamać
swoje bariery mentalne oraz poznać
konkretne sposoby pomocy osobom
z różnymi typami niepełnosprawności.
Kinga Dumnicka z FIRR ogłosiła
wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród kilkunastu uczelni dotyczącej
wydatkowania dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych.
Badanie wskazało trzy główne źródła
finansowania: dotacja z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środki
własne uczelni oraz pieniądze unijne
pozyskiwane na projekty realizowane
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

fot. FIRR

Dostępna edukacja

Wykład Andrzeja Kurkiewicza z MNiSW
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W trzeciej części spotkania Piotr Witek
z firmy Utilitia przedstawił działanie
Validatora – automatycznego narzędzia sprawdzającego dostępność
stron internetowych. Każdy kto ma
wątpliwości, czy jego strona jest
dostępna dla osób niepełnosprawnych może to sprawdzić w krótkim
czasie na stronie: validator.utilitia.pl.

Spotkanie zakończyła prezentacja
dobrych praktyk związanych z umocowaniem pełnomocników ds. Osób
Niepełnosprawnych w strukturach
uczelni. Podane przykłady pokazały
jak w sposób skuteczny i szeroki reprezentować interesy studentów niepełnosprawnych na uczelni.
Konferencja to nie koniec
Podczas konferencji wykształciły się
dwie grupy robocze, których zadaniem jest przedstawić stanowisko
środowiska akademickiego, dotyczące
Programu STUDENT II i Pitagoras.
Pierwsza grupa już zebrała uwagi
od bezpośrednio zainteresowanych,
a więc studentów niepełnosprawnych
korzystających ze STUDENTA II.
Najczęstszym postulatem było
usprawnienie procedury aplikacyjnej
oraz informacji na temat faktu oraz
wysokości wsparcia. Obecnie dotacja ma charakter refundacji z tym, że
korzystający z programu przez większą
część jego realizacji nie są świadomi,
jaka kwota im przysługuje.
Zwracano uwagę na socjalny
charakter dotacji, której przyznanie
zależy od stopnia niepełnosprawności studenta, nie zaś od rzeczywistych
potrzeb, jakie rodzaj jego dysfunkcji
generuje. Część środków, przeznaczana dotychczas na cele związane
z utrzymaniem studenta (np. transport) powinny być kierowane na cele
edukacyjne, czyli dostosowanie materiałów lub dodatkowe kursy wyrównujące. Taka zmiana wyrównywałaby
poziom dostępu do edukacji. Za
krzywdzące uznano wspomaganie
studentów kilku kierunków studiów,
co nieraz prowadziło do patologii.
Znacznie rozsądniejszym byłoby przeznaczanie części środków na działania kierowane do niepełnosprawnych
absolwentów.
Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego w dalszym ciągu przyjmuje zapisy do powstałych grup roboczych. Wszystkich zaciekawionych
tematyką zwiększania dostępności
uczelni wyższych zapraszam na stronę
www.firr.org.pl, gdzie można pobrać
materiały konferencyjne. Projekt
był współfinansowany ze środków
Fundacji im. Stefana Batorego oraz
Gminy Miejskiej Kraków.
Piotr Pawłowski (FIRR)
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My house, my castle
Wiele mówi się o zwiększaniu
dostępności budynków użyteczności publicznej, uczelni ale co ze
zwiększaniem dostępności domów
w których mieszkamy? Czy zmienia się coś i w tym kierunku? Jak
dostosować miejsca w których
mieszkamy, gdzie szukać informacji i najważniejsze – za co niwelować
bariery?
Warto dobrze przemyśleć, jakie są
nasze potrzeby. Niepełnosprawność
często wiąże się z trudnością w przemieszczaniu na pewnym obszarze,
uniemożliwionym lub ograniczonym
dostępie. Często rozwiązaniem jest
zamieszkanie w budynku z windą
lub na parterze, czy wprowadzenie
zmian w układzie mebli, odpowiedniego rozmieszczenia pewnych
przedmiotów bądź sprzętu z których
najczęściej korzystamy, a które ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie. Jeśli kwestia zakupu mebli np.
o dostosowanej wysokości blatu czy
zakupu dodatkowego sprzętu AGD
nie stanowi większego problemu,
to naprawdę dużym i kosztownym
staje się kwestia dostosowania naszej
łazienki, ułatwienia w przemieszczaniu się między poszczególnymi
pomieszczeniami, nie wspominając
już o barierze, często samodzielnie nie
do pokonania tj. schodów dzielących
nas od świata zewnętrznego.
Jak dostosować?
Najbezpieczniej jest zasięgnąć fachowej porady oraz zapoznać się z publikacjami, dostępnymi również w wersjach
elektronicznych, tak aby nie okazało
się, że uchwyt, który zamontowany
w łazience miał nam pomóc nagle
broni nam do niej dostępu… Znając
podstawowe informacje co i gdzie
należy zamontować, możemy również
przemyśleć czy będzie to wystarczająca
pomoc czy też potrzebne będą nam

dodatkowe specjalistyczne urządzenia, których zadaniem będzie ułatwienie nam funkcjonowania. Oczywiście
niezależnie od wiedzy uzyskanej
z porad czy z analizowanych publikacji musimy zachować zdrowy rozsądek
i pamiętać o naszych indywidualnych
potrzebach wynikających z problemów zdrowotnych. Pozwoli to nam
na możliwie najlepsze i najpraktyczniejsze dostosowanie naszego
mieszkania.
Kiedy koszty są za duże
I przekraczają nasze możliwości finansowe, możemy skorzystać z pomocy
oferowanej przez PFRON, który
w ramach likwidacji barier architektonicznych i likwidacji barier technicznych może dofinansować część
planowanych przez nas kosztów.
Wysokość dofinansowania, o które
możemy się ubiegać wynosi nawet
do 80% ponoszonych kosztów.
Na co możemy dostać
dofinansowanie?
W ramach likwidacji barier architektonicznych osoby niepełnosprawne
z narządu ruchu mogą starać się m.in.
o dofinansowanie budowy podjazdu,
likwidacji progów, montażu pochwytów, zamiany wanny na prysznic,
montażu wykładziny antypoślizgowej,
likwidacji progów.
Osoby niepełnosprawne ze
względu na narząd wzroku mogą
ubiegać się m.in. o znakowanie
lokalu i ciągów komunikacyjnych
różnymi kolorami, a osoby nie(do)
słyszące o montaż sygnalizacji świetlnej. W przypadku likwidacji barier
technicznych, możemy starać sie
o dofinansowanie specjalistycznego sprzętu ułatwiającego nam
funkcjonowanie.
W istocie wszystko wiąże się
z naszymi indywidualnymi potrzebami

wynikającymi z rodzaju naszej niepełnosprawności, dlatego jeśli mamy
jakieś wątpliwości zawsze należy
wcześniej dopytać o możliwość uzyskania wsparcia.
Gdzie ubiegać się o pomoc?
Przede wszystkim należy zgłosić się
do Ośrodka Pomocy Społecznej bądź
Centrum Pomocy Rodzinie znajdującego się na terenie swojego miejsca
zameldowania, które w ramach działalności realizują zadania na rzecz
osób niepełnosprawnych (nie tylko
te związane z likwidacją barier).
Dla niepełnosprawnych mieszkańców terenu Miasta Kraków wnioski
o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach likwidacji barier architektonicznych realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Dział Rehabilitacji,
ul. Józefińska 14 30-529 Kraków,
tel. (012) 616-54-27, fax. (012) 61654-28 www.mops.krakow.pl
Jakie dokumenty będą
nam potrzebne
Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć stosowny wniosek
dostępny na stronach internetowych
właściwych instytucji wraz z kompletem załączników, m.in. kserokopią
naszego orzeczenia o niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym zameldowanie, tytuł prawny
do lokalu.
Należy pamiętać
Dofinansowania nie otrzymamy, jeśli
posiadamy zaległości wobec PFRON
lub koszty realizacji prac, o których
dofinansowanie się staramy zostały
rozpoczęte przed jego uzyskaniem
i podpisaniem umowy.
Anna Serafin (BON AGH)

Podstawa prawna:
1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „d” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.)
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Uczelnia wobec studentów
chorujących psychicznie

W okresie maj – czerwiec 2011 r. 96
pracowników PK i UEK uczestniczyło
w spotkaniach szkoleniowych Uczelnia
wobec studentów chorujących psychicznie. Koordynatorem tych szkoleń jest Międzyuczelniane Centrum
Wsparcia Psychologicznego z ramienia
Biur ds. ON AGH, PK, UEK, UP i UPJPII.
Od roku akademickiego 2009/2010
MCWP realizuje program szkoleniowy
Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym, przybliżający pracownikom uczelni sytuację studentów
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szkolenie dotyczące chorujących psychicznie stało się koniecznym
i integralnym elementem tego programu z uwagi na wzrastającą liczbę
studentów z takimi problemami.
Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Otwórzcie
Drzwi”, którego przedstawiciele,
mgr Anna Liberadzka i dr Hubert
Kaszyński, prowadzili dotychczasowe
szkolenia na PK i UEK.
Formuła szkolenia
W jaki sposób mówić o chorobie psychicznej w środowisku akademickim?
Jaka jest rola uczelni w odniesieniu
do osób, których historia chorowania
splata się ze studiowaniem? Celem
szkoleń było przybliżenie pracownikom uczelni specyficznej sytuacji
studentów chorujących psychicznie.
Program spotkania zakładał przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy
z zakresu zdrowia i choroby psychicznej. Ponadto, ważnym elementem
było spotkanie z osobą chorującą,
która opisała swoje doświadczenie,
także w kontekście studiowania.
Uczestnicy zyskali zatem nie tylko
teoretyczną wiedzę, ale również bardziej całościowe rozumienie choroby.
KSSN 1(7)/2012
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Podjęcie problematyki zaburzeń
psychicznych w środowisku akademickim stanowi pilne wyzwanie
dla uczelni wyższych ze względu
na wzrastającą liczbę studentów
przeżywających trudności natury
psychicznej. Uczelnia wobec studentów chorujących psychicznie to
ważny projekt szkoleniowy, który
od maja 2011 r. realizowany jest
na krakowskich uczelniach.

Szkolenie na UEK

Szkolenie było okazją do omówienia
praktycznych form wsparcia osób
chorujących na uczelni, ale również
pozwoliło uczestnikom zorientować
się, że chorowanie jest sprawą bardzo indywidualną, że nie ma prostych
recept i gotowych rozwiązań dla różnych sytuacji, ale że trzeba szukać tych
rozwiązań razem ze studentem.

normalnym. Okazało się, że uczestnicy spotykają się w swojej pracy
z osobami chorującymi, i że przyszli
na szkolenie po to, aby lepiej rozumieć
ich potrzeby i dzięki temu lepiej funkcjonować w różnych, codziennych,
uczelnianych sytuacjach.

Wnioski

Wszystkich pracowników uczelni,
którym nie udało się wziąć udziału
w szkoleniach, zapraszamy na kolejne
spotkania. Zgodnie z założeniami,
szkolenie Uczelnia wobec studentów
chorujących psychicznie będzie organizowane cyklicznie, tak by wszyscy
zainteresowani mogli z niego skorzystać. Kolejne spotkania szkoleniowe
planowane są też na innych uczelniach. Więcej informacji na: www.bon.
uek.krakow.pl/mcwp

Pracownicy wysoko ocenili szkolenie, zebrano wiele pozytywnych opinii. Niemniej jednak równie ważny
– co merytoryczna ocena – był sam
fakt dużego zainteresowania problematyką. Nikogo nie trzeba było
przekonywać, że „jest taki problem,
że ma go wielu studentów itp.” Po
przekazaniu zaproszenia na szkolenie, wielu pracowników podkreślało,
że wychodzi ono naprzeciw ich oczekiwaniom i że stanowi przełamanie
podstawowej i najważniejszej bariery
– przemilczenia tematu, traktowania
choroby psychicznej jako tabu. Taki
stan rzeczy wiąże się ze stereotypem,
że student chorujący jest z założenia
kimś nienormalnym, kto tylko wyjątkowo pojawia się w „zdrowym” świecie uczelni. Szkolenie miało na celu
przede wszystkim zmianę i relatywizację tego sposobu myślenia poprzez
unaocznienie, że spotkanie z osobami
chorującymi psychicznie nie jest
żadnym „stanem wyjątkowym”, że
ich obecność na uczelni jest czymś

Zaproszenie

Komentarz jednego
z uczestników
Katarzyna Małek: „Spotkanie było
bardzo dobrze przygotowane, prowadzący posiadali sporą wiedzę
na omawiany temat i prowadzili je
w interesujący sposób, tak, że udało
się wywołać żywą dyskusję wśród
uczestników. Bardzo doceniam również przykład pani Ani, która miała
odwagę publicznie mówić o swoich
doświadczeniach”.
Maria Augustyniak (BON UEK)
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„sprawne” podróżowanie

Tereny Pogórza Ciężkowickiego są łatwo dostępne dla niepełnosprawnych turystów

Jak wyglądają podróże niepełnosprawnych studentów? Co decyduje o wyborze miejsca wyjazdu?
Jakie formy turystyki są przez nich
preferowane? Wśród studentów
największych krakowskich uczelni
przeprowadziłem ankietę na temat
aktywności turystycznej. Jej wynikami chciałbym się podzielić z czytelnikami KSSN.
W obiegowej opinii osoby niepełnosprawne są grupą mało aktywną.
Nie wychodzą z domów, nie spotykają się ze znajomymi, nie widać ich
w klubach. Taki obraz utrwalił w świadomości społecznej przez wiele lat,
w ciągu których mnogość barier
skutecznie utrudniała nam normalne
funkcjonowanie. Normalne, czyli
takie same, a przynajmniej zbliżone
do ludzi w pełni sprawnych. Na szczęście coraz powszechniejszy jest widok
ludzi na wózkach, z białymi laskami,
z mniej lub bardziej widoczną niepełnosprawnością. Nie dlatego, że jest nas
więcej, ale dlatego, że umożliwiono
nam wyjście z domów, korzystanie
z dobrodziejstw cywilizacji, do niedawna dla nas niedostępnych.
Jak?
Dziesięć lat temu zaledwie co piąty
niepełnosprawny Polak decydował się na jakikolwiek wyjazd turystyczny. Nasza aktywność turystyczna
była trzykrotnie niższa niż ogółu
24

społeczeństwa. Jeszcze gorzej było
w przypadku wyjazdów zagranicznych, tylko jedna niepełnosprawna
osoba na sto wyjeżdżała poza Polskę.
Obecnie dysproporcje te są znacznie
mniejsze. Poniekąd dlatego, że mniej
naszych rodaków wyjeżdża na wakacje, ale także dzięki temu, że my jesteśmy coraz aktywniejsi. W minionym
roku co drugi Polak przynajmniej raz
brał udział w wyjeździe turystycznym.
Trzydziestokilkuprocentowa aktywność wśród osób niepełnosprawnych
nie wygląda więc najgorzej.
Dokąd?
Poziom aktywności turystycznej
studentów niepełnosprawnych jest
trudny do oszacowania. Generalnie
ludzie młodzi wyjeżdżają częściej i na
dłużej niż ludzie starsi, czy ich pracujący rówieśnicy. Zatem można założyć,
że niepełnosprawna osoba studiująca
jest bardziej aktywna od niepełnosprawnego bez indeksu. Najwięcej
osób, które wzięły udział w badaniu,
deklarowało, że wyjeżdża poza miejsce zamieszkania kilka razy do roku.
Wakacje w kraju były trzykrotnie
częstsze niż za granicą. Zdecydowanie
najbardziej lubimy wypoczywać nad
morzem lub w górach. Ale na szlaku
naszych wakacyjnych podróży równie
często znajdują się miasta. Niechętnie
odwiedzamy parki narodowe i inne
obszary chronione. Co może dziwić zważywszy, że w Małopolsce

funkcjonuje aż 6 parków narodowych,
a połowa obszaru województwa to
obszary chronione. Również miejsca
kultu religijnego, uzdrowiska i jeziora
nie są ulubionym celem naszych
wakacyjnych wędrówek. Jesteśmy za
to lokalnymi, a raczej regionalnymi
patriotami. Aż 4 na 10 z nas wypoczywa w Małopolsce, najczęściej blisko
Krakowa oraz w powiatach: tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim, nowotarskim. Jeśli wyjeżdżamy poza teren
województwa, to kierujemy się oczywiście nad morze. Stosunkowo często
zaglądamy na Śląsk, do Wielkopolski
i na Podkarpacie, a zdecydowanie omijamy wschodnią Polskę. Z krajów pozaeuropejskich lubimy plaże Hiszpanii,
Włoch, Chorwacji, Grecji i Turcji.
Chętnie odwiedzamy sąsiadów, najczęściej Ukrainę i Litwę. Kuszą nas zabytki,
przyroda i kultura Austrii, Francji,
Irlandii i Malty. Niepełnosprawni studenci nie ograniczają się do eksplorowania Europy, odwiedzają też bardziej
odległe zakątki świata – Kanadę, Stany
Zjednoczone, Egipt czy Gruzję. Duża
część naszych wyjazdów to podróże
krótkie, połowa nie przekracza 7 dni.
Ale zdarzają się też wyprawy znacznie dłuższe, rekordzista wyjechał
w podróż trwającą 32 dni.
Po co?
Jako studenci, czyli ludzie ciekawi
świata, podróżujemy przede wszystkim po to, by poznawać. Co trzeci
KSSN 1(7)/2012
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W jaki sposób?
Można pokusić się o stwierdzenie,
że w naszym kraju nie istnieje oferta
wyjazdów turystycznych, która byłaby
skierowana dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Z tego powodu
trzy czwarte z nas organizuje swoje
podróże samodzielnie lub przy
pomocy rodziny albo znajomych.
W dwóch przypadkach na dziesięć
organizatorem wyjazdu jest organizacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Udział uczelni, biur
podróży i innych instytucji w organizacji naszych wyjazdów jest marginalny.
Specyfika niepełnosprawności
determinuje w dużym stopniu możliwości naszego przemieszczania się,
a bez tego trudno mówić o jakimkolwiek wyjeździe. Do wymarzonego
celu podróży, w połowie przypadków,
docieramy siedząc w fotelu samochodu, czasem własnego, czasem
znajomych. Dużo rzadziej korzystamy
z komunikacji publicznej – pociągów
i autobusów, co nie dziwi w kontekście fatalnego ich przystosowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W podróżach zagranicznych najwygodniejszym i najszybszym, a niejednokrotnie najtańszym środkiem
komunikacji jest oczywiście samolot. Nieliczni z nas, ale są też i tacy,
do celu podróży docierają rowerem
lub statkiem.
Oprócz wyboru miejsca, formy
wypoczynku i sposobu dotarcia
na miejsce, musimy zatroszczyć
się o miejsce do spania. Dość często korzystamy z gościnności znajomych i rodziny. Równie często
nocujemy w hotelach, przeważnie
KSSN 1(7)/2012

dwu i trzygwiazdkowych, hostelach
i pensjonatach. Znacznie mniej nocy
spędzamy w kwaterach prywatnych,
schroniskach, domach wycieczkowych, na kempingach i polach namiotowych. Z bardziej niecodziennych
obiektów noclegowych, z jakich korzystali niepełnosprawni studenci warto
wymienić łódź.

turystyczne, opinie innych ludzi,
dostępność miejsca docelowego
związaną z naszą niepełnosprawnością oraz łatwość i czas dojazdu. Bardzo
nikłe znaczenie mają takie elementy
jak prestiż danego miejsca czy chęć
bycia oryginalnym.

Dlaczego?

Turystyka jest jedną z najprężniej
rozwijających się form aktywności
człowieka, niezwykle pożądaną w rzeczywistości, która zmusza do codziennego wysiłku związanego z pracą czy
nauką. W przypadku osób niepełnosprawnych przyczynia się dodatkowo
do ich rehabilitacji zarówno zdrowotnej jak i społecznej, ułatwia wpasowanie się w świat ludzi pełnosprawnych.
O znaczeniu turystyki w życiu osoby
niepełnosprawnej napisano wiele książek. Natomiast najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest rosnąca grupa
osób niepełnosprawnych, pojawiających się w charakterze turystów
w najbardziej atrakcyjnych zakątkach
kraju i świata. Optymistycznym dopełnieniem niech będzie odpowiedź
na pytanie, skierowane do badanej
grupy niepełnosprawnych studentów
– czy biorąc pod uwagę swoje dotychczasowe doświadczenia turystyczne,
planujesz w podróż w najbliższym czasie? Bezwzględna większość odpowiedziała: „zdecydowanie tak!”.

Ciekawym zagadnieniem są motywacje skłaniające nas do podjęcia decyzji
o podróży. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzebę poznawania. Poprzez
wyjazd chcemy poznać nowe miejsca, ludzi, kulturę. Równie ważna jest
potrzeba samorealizacji, rozwijanie
własnych pasji, zainteresowań i talentów. Nie bez znaczenia jest potrzeba
wypoczynku oraz potrzeby emocjonalne, wśród nich sama przyjemność
z podróżowania, radość jaką daje
obcowanie z przyrodą czy ze sztuką.
Niewielką wagę przypisujemy potrzebie poprawy stanu zdrowia. Również
moda na podróżowanie nie jest dla nas
istotną motywacją do wyjazdu.
Niejako w opozycji do motywacji podróżowania stoją wszelkie
bariery, które nam to podróżowanie
utrudniają, a często uniemożliwiają.
Najpoważniejszym ograniczeniem
są finanse, co jest związane z niskimi
dochodami, brakiem możliwości
dorobienia do stypendium, ale też
koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków wynikających z naszej
niepełnosprawności. Bardzo poważną
przeszkodą są ograniczenia w dostępie do środków transportu oraz
do budynków i przestrzeni publicznej,
w tym do obiektów przyrodniczych.
Narzekamy również na brak ofert turystycznych przygotowanych z myślą
o osobach niepełnosprawnych,
na kulejącą informację o dostępności,
na niewykwalifikowanych pracowników branży turystycznej. Stosunkowo
rzadko, co jest bardzo pozytywnym
zjawiskiem, obawiamy się własnych
słabości czy braku akceptacji i zrozumienia ze strony innych ludzi.
Decydując się na wybór miejsca
naszego wyjazdu wakacyjnego i sposobu jego organizacji przede wszystkim zwracamy uwagę na atrakcyjność
miejsca docelowego oraz na koszty
wyjazdu. Ważne jest dla nas, aby
wyjazd był związany z naszymi zainteresowaniami. W nieco mniejszym
stopniu bierzemy pod uwagę nasze
dotychczasowe doświadczenia

Warto pamiętać

Mirosław Furmanek
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z nas uprawia turystykę poznawczą
– krajoznawczą, kulturową i przyrodniczą, oraz, co jest zjawiskiem coraz
częstszym – kulinarną (w tym degustację produktów lokalnych winnic,
browarów i gorzelni). Co szósty jest
turystą kwalifikowanym, czyli przez
wielu nazywanym turystą przez duże
„T”. Pomimo ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością jeździmy
na rowerach, wędrujemy po górach,
pływamy kajakami, nurkujemy.
Nieobca nam jest turystyka jeździecka,
a nawet narciarska. Równie często
lubimy po prostu wypocząć oraz spędzać wakacje u rodziny i znajomych.
Natomiast prawie zupełnie nie jesteśmy zainteresowani turystyką uzdrowiskową, religijną ani wypoczynkiem
w gospodarstwach agroturystycznych.

Wspólne wyjazdy studentów sprawnych
i niepełnosprawnych to znakomita
okazja do integracji
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przełamując bariery,
czyli o nauczaniu angielskiego
studentów nie(do)widzących
Nowoczesne podręczniki do nauki
języków obcych kuszą kolorami.
Wydawcy prześcigają się w oryginalnej grafice, która czasem jest równie
istotna jak tekst. Co jednak zrobić,
gdy trzeba taki materiał przygotować na potrzeby niewidomych?
W zasadzie, zajęcia z grupą nie(do)
widzących studentów nie różnią się
od innych: tak samo przygotowuję
się do zajęć, identycznie zadaję prace
domowe, podobnie odpytuję „ze słówek”, daję testy i w ten sam sposób
wystawiam zaliczenia. Chociaż byłam
świadoma specyfiki pracy z osobami
z dysfunkcją wzroku, nigdy dotąd
nie analizowałam różnic między studentami „zwykłymi”, a niewidomymi,
bo przecież i jedni i drudzy to młodzi ludzie, mający lepsze lub gorsze
dni. Nadarzyła się jednak okazja,
aby przyjrzeć się dokładniej swojej
codziennej pracy z grupą „nietypowych” podopiecznych i poddać analizie kilka problemów.
Problem pierwszy: „Nie
ogarniam tego” – czyli jak
znaleźć salę?

i razem pokonując drogę do/z SJO.
Pragnę niniejszym podziękować
wszystkim przypadkowym osobom,
które podprowadzały tych studentów
do naszego budynku czy nawet sali.
Ludzka empatia i życzliwość powoduje
czasem, że krawężniki i progi wydają
się niższe, drzwi szersze, korytarze
przestronniejsze, stopnie schodów
bardziej równe i stabilne, a mroczny
świat ludzi ociemniałych jaśniejszy.
Problem drugi: „Kolejno
odlicz: raz, dwa, trzy!”
– czyli mało nas
Grupa lektoratowa jest nieliczna, co
wydaje się niesłychanie komfortowe.
Mała grupa jest fizycznie i psychicznie łatwiejsza do prowadzenia, nie
potrzeba wytężonego głosu i uwagi,
aby nad nią zapanować. Jednak jest
i druga strona tego medalu: w kameralnym gronie silnie uwidaczniają
się indywidualne cechy charakteru
i grupa sama w sobie nie tworzy
spójnej społecznościm, lecz zlepek
indywidualności. Ponadto, mniejsza
liczba studentów w grupie oznacza
ich większą aktywność na zajęciach.
Przy ograniczonym zastosowaniu
materiału wizualnego (filmy video,
plakaty, foldery, zdjęcia, ilustracje itp.)
prowadzący musi wykazać się sporą

il. Anna Lulek

il. Anna Jarczyk

Wielu studentów zaczynających
zajęcia, ma problemy z trafieniem
do odpowiedniej sali we właściwym

czasie. Staje się to często przedmiotem
drwin ze strony kolegów, ale zwykle
nie trwa dłużej niż tydzień. Zasadnicza
różnica, która dzieli grupy standardowe
od grupy studentów niewidomych
polega na tym, że problem z dotarciem do sali istnieje nieustannie. Osoba
niewidoma, która nie zna otoczenia
i drogi dojścia do budynku skazana
jest na pomoc osób trzecich. Lekcje
z orientacji przestrzennej ułatwiają
„oswojenie się z terenem”. Warunki
atmosferyczne i hałas mogą „fałszować” obraz otoczenia, czyli zagłuszać
typowe dźwięki i odgłosy danego
miejsca, według których osoba niewidoma znajduje drogę, nie mówiąc
już o niespodziewanych zmianach
w otoczeniu np. zagrodzonych przejściach, powstałych znienacka płotach
itp. Zdarzyło się, że niewidomy student poruszając się sobie znaną trasą,
wszedł bez przeszkód na środek placu
budowy, jakim otoczony był budynek
SJO przez ostatnie dwa lata.
Aby więcej nie dochodziło do tego
typu przypadków, wszyscy moi studenci niewidomi i słabowidzący znają
numer mojego telefonu komórkowego i w razie potrzeby dzwonią.
Jest to jedyna grupa, od której nie
wymagam bezwzględnej punktualności. Ponadto, studenci pomagają
sobie wzajemnie, umawiając się

Zwykły materiał

Materiał zaadoptowany

Sposób adaptacji materiałów dydaktycznych – ukazuje istotę danego ćwiczenia
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inwencją, aby zagospodarować efektywnie czas zajęć i je uatrakcyjnić. Brak
bodźców wzrokowych oraz minimalna
aktywność ruchowa w trakcie zajęć
narażają osoby niewidome – w stopniu
o wiele większym niż osoby widzące
– na senność. Dość szybko przekonałam się, że warunkiem udanych zajęć
jest różnorodność środków i metod,
różnicowanie tempa pracy, włączanie
zajęć ruchowych, maksymalnie krótkie
teksty, nagrania i ćwiczenia oraz przerywanie dłuższych zadań jakąś formą
relaksu. Znużenie jest wrogiem uczących się, a niewidomych w szczególności. Nie zobaczą oni naszego karcącego
wzroku, gdy za bardzo podpierają
głowę. Warto czasem przypomnieć
studentom we wszystkich grupach,
które prowadzę, aby nie kładli się spać
przed świtem, bo wtedy nawet najlepszy pomysł na lekcję nie ma szans
na ich realizację.
Problem trzeci: „Jaki kolor
ma wiatr?”– czyli obraz
świata osoby niewidomej
Nikt z osób widzących nie może
w sposób jednoznaczny i pewny
wypowiedzieć się na temat postrzegania otaczającego świata przez
osobę niewidomą. Pytanie postawione
przez niewidomą dziewczynkę „Jaki
kolor ma wiatr?” wskazuje na złożoność tego problemu. To, czy osoba
widzi szczątkowo lub wcale, czy ma
zachowaną pamięć wzrokową, czy
też nie ma jej w ogóle, bo nie została
wykształcona przed utratą wzroku,
wpływa na postrzeganie świata i jego
wyobrażenia. Problem ten znajduje
swe odbicie w przygotowywaniu
materiałów graficznych dla osób niewidomych. Jak przygotować materiał
na potrzeby niewidomych?
Po pierwsze, wyrzucić wszystko
to, co jest dumą grafika-ilustratora,
czyli zdjęcia, ilustracje, ozdobniki
i ramki. Po drugie, wyrzucić z tekstu
wszystko, co nie jest istotne z punktu
widzenia metodyki i celu konkretnych
zajęć. Ograniczyć tekst do minimum.
Po trzecie, zastąpić najważniejsze ilustracje obrazkami dotykowymi. Można,
na przykład, stosując specjalny program komputerowy narysować obrazek, wydrukować go na specjalnym
„puchnącym” papierze, a następnie
wygrzać w specjalnej nagrzewarce,
gdzie wysoka temperatura powoduje
pęcznienie miejsc pokrytych tuszem.
Ciekawym pomysłem jest wykorzystanie tzw. folii perełkowej, która
KSSN 1(7)/2012

uwypukla ślad odciśnięty np. długopisem zaraz po zarysowaniu. Folia nie
jest dostępna w sprzedaży, trudno ją
zdobyć, a do rysowania wymaga specjalnej gumowej podkładki. Można
też pokusić się o zrobienie ilustracji
dotykowej wykorzystując ogólnie
dostępne materiały malarsko-hobbystyczne (np. reliefy do witraży, fakturowane tektury, tapety, tkaniny itp.)
oraz drobne przedmioty codziennego
użytku, które można po prostu na zajęcia przynieść. Czy warto? Na pewno
tak! Nawet najprościej wykonana ilustracja, czy też przyniesiony specjalnie
przedmiot uatrakcyjni lekcję, posłuży
za przedmiot zgadywanek lub punkt
wyjścia do dyskusji. Po czwarte, warto
również, tam gdzie to możliwe, zastąpić grafikę tzw. ilustracją dźwiękową.
Krótkie nagrania mogą równie dobrze
zilustrować tekst jak zdjęcia.
Powszechnie wiadomo, że osoby
niewidome rekompensują brak wzroku
doskonale wyostrzonym słuchem.
Otaczający ich świat to przede wszystkim świat dźwięków: ulicy, windy,
skrzypiących drzwi, kroków itd. Jak
łatwo się domyśleć, ta predyspozycja
ma znaczny wpływ na przebieg nauki
i samych zajęć. Po pierwsze, student
niewidomy, znacznie lepiej niż jego słabowidzący sąsiad, „wyłapie” i zareaguje
na odgłosy dochodzące spoza sali
np. rozmowy na korytarzu lub przed
budynkiem – wszyscy je słyszymy, ale
niewidomi słyszą je bliżej. Po drugie,
niewidomy bezbłędnie wychwyci
niuanse obcej fonetyki i opanuje je
szybciej niż osoba widząca. Po trzecie,
nagrania i piosenki będą zawsze przyjmowane chętnie i z entuzjazmem, bo
świat dźwięków jest jego żywiołem.
A gdzie napotkamy największy opór?
– Oczywiście w nauce pisania.
Problem czwarty: „Co to
za litera?!” – czyli alfabet
brajla i co z tego wynika
Stopień upośledzenia wzroku może
nawet dwuosobową grupę podzielić
na dwie podgrupy, bo o ile student
słabowidzący korzysta z tekstu czarnodrukowego, to student niewidomy
będzie potrzebował wydruku w alfabecie brajla. Jest to zupełnie inna
forma zapisu tekstu niż ta, do której
przyzwyczajeni są ludzie widzący.
Pomimo wszechstronnego zastosowania ma też wady. Największą z nich
jest stały rozmiar czcionki, odległość
między linami i liczby znaków, jaka
może zmieścić się na jednej stronie.

Jedna strona czarnodruku przekłada
się na mniej więcej cztery strony brajla.
W praktyce oznacza to wielokartkowe
pliki i opasłe tomy odpowiadające
standardowym podręcznikom, jak
również regularne wizyty w Pracowni
Tyflograficznej, prowadzonej przez
dr Michała Kępińskiego, dzięki pomocy
którego studenci na bieżąco otrzymują
potrzebne wydruki. Ponadto, czasochłonne przygotowania materiałów
tekstowych wykluczają ewentualne
improwizacje last minute w planowanych zajęciach.
Mówiąc o tekstach brajlowskich,
nie sposób nie wspomnieć o pewnej
istotnej sprawie. Osoba niewidoma,
w przeciwieństwie do osoby widzącej, nie ogarnia „wzrokiem” całej kartki,
lecz stopniowo odkrywa tekst. To
powoduje, że znalezienie pojedynczego słowa, wyrażenia czy informacji
w dłuższym tekście zajmuje jej dużo
więcej czasu. To w oczywisty sposób
spowalnia proces czytania. Poza tym,
to, jak osoba niewidoma radzi sobie
z tekstem napisanym brajlem, zależy
też od jej doświadczenia i przebytej
drogi edukacji. Dzisiejszy technologiczny postęp i dostępne rozwiązania nie wymagają już znajomości
brajla i wielu niewidomych posługuje się nim słabo lub wcale. Wzrok
potrzebny do czytania zastępowany
jest programami udźwiękowiającymi,
które za pomocą syntezatora mowy
„czytają” wyraz wskazany przez kursor na ekranie komputera. Takie rozwiązania umożliwiają pracę z tekstem
na zajęciach lub w domu. Pisemne
prace domowe przesyłane są prowadzącemu drogą mailową.
W przypadku osób całkowicie
niewidomych, tablica i zeszyt – nieodłączne atrybuty szkolnictwa – są
zupełnie zbędne. Przychodzą nowe
technologie, laptop zastępuje i zeszyt
i książkę, a dyktafon słowniczek.
Maszyna brajlowska z sześcioma klawiszami i papierem nawijanym na wałek,
jak w tradycyjnej maszynie do pisania,
odchodzi do lamusa.
Oprócz trudności czysto technicznych, pojawia się też problem
z różnymi odmianami zapisów
brajlowskich. Podobnie, jak nie ma
uniwersalnego języka migowego
identycznego dla wszystkich nacji,
tak też nie istnieje jedna forma zapisu
właściwa dla wszystkich języków. Jeśli
chcemy poprawnie odczytać tekst,
osoba niewidoma musi wiedzieć
w jakim języku został on zapisany,
ponieważ każdy z 63 znaków może
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mieć różne znaczenie w zależności od
sąsiednich znaków. Znajomość brajla
i samodzielne poruszanie się to 90%
szans na znalezienie pracy, jak wynika
z badań nad osobami z dysfunkcją
wzroku. Dlatego tak istotne jest wyrabianie nawyku czytania i rozwijanie
umiejętności pisania wręcz niezbędnych w zdobywaniu samodzielności.
Często spotykam się z pytaniem
o moją znajomość brajla. Odpowiadam,
że aby uczyć osoby niewidome nie
trzeba go znać, choć oczywiście znajomość podstawowych znaków bardzo się przydaje, a stały kontakt z tym
systemem ułatwia jego przyswajanie.
Osobie widzącej trudno jest odczytać
wzrokowo tekst brajlowski zwłaszcza

dwustronnie wydrukowany, widzimy
bowiem zarówno wypukłości z jednej strony jaki i wklęsłości z drugiej.
Odczytanie znaków dotykowo przez
osobę widzącą jest praktycznie niemożliwe z powodu niewykształconego
czucia w opuszkach palców.
Niewidomi czy niewidzialni?
– czyli zderzenie dwóch
światów
„Robię się niewidzialny” – powiedział mi
kiedyś niewidomy student, gdy jechaliśmy razem autobusem. Takie traktowanie niepełnosprawnych wystawia
Polakom hańbiące świadectwo na tle
współczesnej Europy. Jednak sama,

kiedy poproszono mnie o podzielenie
się swoimi obserwacjami i refleksjami
na temat uczenia języka angielskiego
studentów niewidomych i słabowidzących, w pierwszej chwili wzbraniałam
się przed tym wyzwaniem. Zupełnie
niepotrzebnie. Studenci niewidomi
i słabowidzący, których miałam przyjemność uczyć, mogą być dla wielu
z nas przykładem niezmiernej odwagi
i hartu ducha, wytrwałości w dążeniu
do celu, wiary we własne siły oraz
otwartości na innych ludzi. Patrząc,
jak odważnie sięgają po swoje marzenia, zadaję sobie pytanie – kto tak
naprawdę jest niepełnosprawny?
Anna Jarczyk (SJO AGH)

agh wyróżniona „idolem 2011”
Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie
za działalność na rzecz kształcenia osób niewidomych i słabowidzących otrzymała statuetkę
IDOLA w kategorii PLACÓWKA
OŚWIATOWA 2011. Wyróżnienie to
przyznaje co roku Fundacja Szansa
Dla Niewidomych z Warszawy.

fot. Jolanta Walczyk

Statuetka – GEONAUTA – jest autorstwa prof. Andrzeja Dłużniewskiego
– niewidomego artysty, rzeźbiarza, wieloletniego pracownika

naukowego warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Jest to postać ludzka
odlana z brązu, trzymająca w wyciągniętych do przodu rękach piłkę, siedząca na dużym białym postumencie.
Uroczyste wręczenie wyróżnienia
odbyło się podczas organizowanej
przez Fundację już IX edycji międzynarodowej konferencji REHA FOR THE
BLIND IN POLAND, która odbywała
się w Warszawie w dn. 1–2 grudnia
ubiegłego roku.
Jak powszechnie wiadomo
zdobycie wyższego wykształcenia

Statuetkę odebrał pracownik BON AGH Jacek Merdalski
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jest niezmiernie ważne. Daje ono
większe możliwości na znalezienie
satysfakcjonującej i dobrze płatnej
pracy. W przypadku osób niepełnosprawnych jest to jeszcze bardziej
utrudnione, z uwagi na pewne
ograniczenia zdrowotne oraz niechęć pracodawców do zatrudniania
osób z tzw. otwartego rynku pracy.
Wychodząc naprzeciw tym
aspektom w AGH od wielu lat
realizowana jest polityka pełnej
dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dla studentów
z różnymi wadami wzroku. W przypadku takich osób nie można zastosować jednego systemu wsparcia,
który rozwiąże wszystkie problemy.
Każdą sprawę należy rozpatrywać
bardzo indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości konkretnego studenta. Przykładowo,
dla jednej osoby niezbędne będzie
przystosowanie materiałów dydaktycznych do wersji elektronicznej
lub wykonanie ich w formie grafiki
wypukłej, a dla drugiej wystarczy
ustalić indywidualną formę zaliczania egzaminów z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu. Bardzo
istotną kwestią jest nauka języków
obcych z uwzględnieniem potrzeb
osób nie(do)widzących.
Cieszymy się, że nasze działania
w tym kierunku zostały dostrzeżone i docenione przez Fundację,
za co kapitule konkursu serdecznie
dziękujemy.
Jacek Merdalski (BON AGH)
KSSN 1(7)/2012
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fot. Center for Applied Biomechanics and Rehabilitation Research

roboty medyczne

Robot ARMin II

Nie tak dawno wyobrażenie o robotach kreowane było wyłącznie
przez filmy takie jak Terminator
czy RoboCop. Chociaż robotom
nie udało się jeszcze zawładnąć
światem, to wraz z intensywnym
rozwojem technologii znajdują
coraz liczniejsze zastosowanie
w każdej dziedzinie życia, w tym
także w medycynie, edukacji
i rehabilitacji.
Z roku na rok coraz częściej gazety
donoszą o wprowadzaniu urządzeń
do różnych dziedzin medycyny,
takich jak chirurgia czy rehabilitacja.
Niektórzy przyjmują to ze strachem,
wyobrażając sobie szereg maszyn nad
operowanym pacjentem, za to inni są
zwolennikami wprowadzania nowych
technologii mających na celu poprawę
zdrowia ludzi. Wózkiem można już
nie tylko kierować w tradycyjny sposób, sterowanie gałkami ocznymi czy
sygnałami z mięśni pozwala na poruszanie pojazdem w zależności od
możliwości pacjenta. Gdy potrzebna
jest pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak jedzenie,
picie czy zażywanie leków z pomocą
może przyjść robot obsługowy, taki jak
MySpoon czy HANDY One.
Rehabilitacja ma na celu przywrócenie pacjentowi utraconej sprawności
ruchowej i wzmocnienie siły mięśniowej, dlatego powstaje coraz więcej
robotów nastawionych na trening
konkretnej części ciała. Szereg robotów
KSSN 1(7)/2012

przystosowanych jest do rehabilitacji
kończyny górnej (system InMotion,
Armeo, ARMin, MIT-MANUS) i dolnej
(LOPES, Lokomat, Rutgers Ankle).
NIEUCHWYTNE MARZENIE?
Rozwój robotów medycznych i telerehabilitacji sprzyja aktywizacji
zawodowej pacjentów. Systemy zrobotyzowane w pomieszczeniach umożliwiają odpowiednie zorganizowanie
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (projekt RAID, AF-MASTER)
i są coraz chętniej stosowane przez
firmy. Roboty rehabilitacyjne przestają
być tylko nieuchwytnym marzeniem.
Powstaje wiele projektów w ramach
prac magisterskich i doktorskich
na Uniwersytetach, obejmujących
konstrukcję specjalistycznych robotów dla pojedynczych pacjentów
lub ośrodków. W Polsce powstał projekt pneumatycznego manipulatora
fizjoterapeutycznego na Politechnice
Świętokrzyskiej w Kielcach, robota
Arm-100 do rehabilitacji osób z niedowładami rąk w Instytucie Techniki
i Aparatury Medycznej w Zabrzu,
oraz manipulatora chirurgicznego
i robota dla dzieci po udarze mózgu
na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.
OD KONCEPCJI DO REALIZACJI
Choć bywa to czasochłonne i kosztowne, do każdego pacjenta zawsze

należy podchodzić indywidualnie.
Robot rehabilitacyjny musi być dostosowany do konkretnego przypadku.
Powinien reagować na sygnały wydawane przez człowieka – gesty, ruchy
głowy, polecenia głosowe czy mimikę
twarzy. To robot ma służyć człowiekowi.
Urządzenie musi być stabilne, wytrzymałe i wykluczające ryzyko wypadku.
Silnym kryterium jest odpowiednia,
wygodna dla pacjenta konstrukcja
i wykonanie z przyjaznych dla ciała
materiałów. Dąży się do tzw. sprzężenia
naturalnego (human interface) między
pacjentem a robotem. Stosuje się różnego rodzaju sensory umożliwiające
orientację robota w przestrzeni, wyczucie siły nacisku czy detekcję zbliżającej się przeszkody. Wymagana jest nie
tylko rejestracja obiektów w otoczeniu, ale budowa zawierająca elementy
„inteligencji”, które pozwolą wykonać
odpowiednią akcję (np. złapanie przedmiotu, jego przeniesienie). Urządzenie
musi działać dynamicznie i dostosowywać się na bieżąco do otoczenia.
Dobrym przykładem jest podniesienie
pustego kubka i stopniowe nalewanie
do niego wody – ciężar zmienia się,
więc wzrasta stopniowo siła potrzebna
na jego utrzymanie.
ROZMOWA KLUCZEM
DO ROZWOJU
Niezwykłą okazją do wymiany
informacji i spotkań z naukowcami
zajmującymi się robotami rehabilitacyjnymi są międzynarodowe
konferencje, które skupiają się
na promocji interakcji między inżynierami, klinicystami i terapeutami.
Pierwsza międzynarodowa konferencja dotycząca robotów rehabilitacyjnych ICORR (The International
Conference On Rehabilitation
Robotics) odbyła się w 1989 r. i od
tamtego czasu organizowana jest
co dwa lata. Ostatnia – dwunasta
odbyła się w lipcu 2011 r. w Zurychu,
w Szwajcarii.
W Polsce również odbywają się
tego typu imprezy. Ostatnia miała
miejsce 9 grudnia 2011 r. w Zabrzu.
Z niecierpliwością czekamy na
kolejne wydarzenia dające możliwość zapoznania się z najciekawszymi projektami i perspektywami
rozwoju robotów medycznych.
Arleta Korzec (ZSN AGH)
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Zmiany w Ustawie o szkolnictwie
Prezydent Bronisław Komorowski
w dniu 5 kwietnia podpisał nowelizację ustawy „Prawo o szkolnictwie
wyższym”, uwzględniającą wszystkie
postulaty zgłoszone przez Fundację
Instytut Rozwoju Regionalnego,
na mocy upoważnienia udzielonego
przez przedstawicieli uczelni wyższych
podczas ubiegłorocznych konferencji
„Pełno(s)prawny Student” (Ustawa
weszła w życie 1 października 2011 r.).
Dokument w nowym brzmieniu będzie
stanowić punkt wyjściowy do działań
na rzecz przekształcenia uczelni w środowisko przyjazne dla studentów
niepełnosprawnych.
Wszystko zaczęło się od konferencji
Pełnosprawny Student, którą od 2007 r.
organizuje FIRR. Podczas spotkań przedstawiciele ponad 100 wyższych uczelni
burzliwie dyskutowali na temat potrzebnych zmian w prawie. Dzięki temu wyklarowało się wspólne stanowisko w wielu
kwestiach, a Fundacja zgodziła się przyjąć na siebie pełnomocnictwo w sprawie
reprezentowania uczelni podczas prac
nad nową Ustawą.
Maraton legislacyjny
Od tego momentu zaczął się prawdziwy bój o wprowadzenie wszystkich
postulatów do powstającego prawa.
Początkowo dyskusja toczyła się na forum
Komisji Przyjazne Państwo. Potem
do prac nad projektem zmian włączyło
się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Przedstawiciele uczelni cały
czas wspierali działania FIRR-u, czy to
swoją obecnością podczas konsultacji oraz
publicznego czytania ustawy, jak i aktywnie uczestnicząc w forum dyskusyjnym
stworzonym do dyskusji nad zmianami.
Ostatecznie udało się przeforsować większość proponowanych postulatów zwiększających dostępność uczelni wyższych.
Pieniądze na zwiększanie
dostępności
Odtąd uczelnie będą miały obowiązek
stwarzania osobom niepełnosprawnym
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Państwo będzie musiało
zapewnić uczelniom publicznym i niepublicznym pieniądze na tego typu zadania.
Powinno to zlikwidować nieprawidłowości w postaci odrzucenia kandydatury studenta jedynie z przyczyn powiązanych
z jego niepełnosprawnością. Uczelnie
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publiczne będą mogły liczyć na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym służących kształceniu
studentów i doktorantów, będących
osobami niepełnosprawnymi. Dotyczy
to w szczególności projektów realizowanych z udziałem budżetu państwa
m.in. państwowych funduszy celowych,
środków rozwojowych pochodzących
z Unii Europejskiej lub innych źródeł
zagranicznych.

zawdzięczać należy wieloletniej współpracy ze studentami niepełnosprawnymi,
opartej na zaufaniu i dostrzeganiu wspólnych celów. Mamy nadzieję, że pozytywne
zmiany w zakresie obowiązujących przepisów zmierzające w kierunku wyrównania
szans osób niepełnosprawnych będą dalej
prowadzone, zwiększając szanse osób niepełnosprawnych na zdobycie wyższego
wykształcenia.
Anna Żebrak (FIRR)

Egzaminy wstępne bez barier
Sam proces dydaktyczny ma uwzględniać
szczególne potrzeby studentów niepełnosprawnych. Niestety w przypadku
doktorantów analogiczny wymóg wypadł
z ustawy. Egzaminy wstępne, tam gdzie
będą obowiązywały, mają respektować
szczególne potrzeby niepełnosprawnych
kandydatów. Analogiczny zapis dotyczy
również studiów doktoranckich. W myśl
nowelizacji proces dydaktyczny będzie
musiał brać pod uwagę szczególne
potrzeby studentów niepełnosprawnych,
które zostaną szczegółowo przedstawione w ministerialnym rozporządzeniu.
Podobny tryb będzie dotyczył niepełnosprawnych kandydatów na studia, w tym
na studia doktoranckie.
Wiele kierunków – jedno
stypendium
Dotacje inwestycyjne będą musiały
uwzględniać kwestie niepełnosprawności. Analogiczny wymóg dotyczy dotacji
dla uczelni niepublicznych. Zmieni się
algorytm dla dotacji przez uwzględnienie
liczby niepełnosprawnych doktorantów.
Ponadto standardy kształcenia dla wszystkich nauczycieli będą dostosowane
do wymogów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W nowelizacji nastąpiło doprecyzowanie delegacji
do podziału dotacji na pomoc materialną
studentów i doktorantów w ten sposób,
by uwzględniać liczbę studentów i doktorantów niepełnosprawnych. Do tej
pory nie było takiego uszczegółowienia
w ustawie, tylko w rozporządzeniu. Nowa
ustawa zawiera również ograniczenie
możliwości pobierania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
do jednego kierunku.
W jedności siła
Bez wątpienia sukces, jakimi są przedstawione powyżej zmiany w zapisach ustawy

Podstawowe zapisy zawarte w znowelizowanej ustawie Prawo o Szkolnictwie
Wyższym:
Art. 13. 1. Podstawowymi zadaniami
uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są: (...)
9) stwarzanie osobom niepełnosprawnym
warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia i w badaniach naukowych.
Art. 94. 1. Z budżetu państwa uczelnia
publiczna otrzymuje dotacje na:
11) zadania związane ze stwarzaniem
studentom i doktorantom, będącym
osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia.
Art. 94. 4a. Uczelnia niepubliczna
otrzymuje dotację na zadania związane
ze stwarzaniem studentom i doktorantom
będącym osobami niepełnosprawnymi
warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia.
Art. 162. Minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego określi, w drodze
rozporządzenia, warunki, jakim muszą
odpowiadać postanowienia regulaminu
studiów w uczelniach, uwzględniając: (...)
6) warunki właściwej realizacji procesu
dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb studentów będących
osobami niepełnosprawnymi.
Art. 184. 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów
może otrzymywać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium
rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
Art. 9c. Minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty
i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze wymagania
rynku pracy, standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela, uwzględniając:
1) efekty kształcenia w zakresie: (...)
b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z uwzględnieniem przygotowania
do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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NOWOŚCI W UNIVERSAL DESIGN

fot. www.sxc.hu

Terminu „universal design” jako
pierwszy użył amerykański architekt Ronald L. Mace. Idea, której się
poświęcił polegała na stworzeniu
środowiska pozytywnie odbieranego
pod względem estetycznym oraz
możliwie jak najbardziej funkcjonalnym. Jednakże dopiero publikacja
Selwyna Goldsmitha „Designing for
the Disabled” („Projektowanie dla
Niepełnosprawnych”) z 1963 r. przyczyniła się do rozpowszechnienia
tego sposobu myślenia. Architekt
sam był osobą niepełnosprawną,
zaraz po studiach został zaatakowany przez wirusa polio i sparaliżowany od pasa w dół po jednej
stronie ciała. W ten sposób szybko
zorientował się, że architektura nie
ułatwia funkcjonowania osobom
niepełnosprawnym i zaczął działać
w tym kierunku. Jednym z najważniejszych jego osiągnięć jest obniżanie krawężnika przy przejściach dla
pieszych i zakończeniach chodnika
oraz wywalczenie zwiększenia ilości toalet dla kobiet w budynkach
użyteczności publicznej (kiedyś

Tak wyglądałby hamburger z napisem „KSSN”
KSSN 1(7)/2012

standardowo projektowano trzy
razy więcej męskich „stanowisk”).
Jak widać, o rzeczach, które dla nas
wydają się oczywiste i niezbędne,
wtedy jeszcze nikt nie myślał.

fot. archiwum Multimed

Pozytywnym zjawiskiem sztuki
użytkowej, wzornictwa oraz architektury jest rozwój filozofii projektowania nazwanej „universal
design”. Jest to, najkrócej wyjaśniając, projektowanie służące
zarówno osobom niepełnosprawnym jak i zdrowym. W języku
polskim czasem nazywana „projektowaniem bez barier”. Obecnie
trudno znaleźć architekta czy
designera, który nie znałby zasad
projektowania z zachowaniem
wytycznych Selwyna Goldsmitha.
Jak wcielają swoją wiedzę w życie?
Zobaczcie sami!

UNIVERSAL DESIGN DZIŚ
W chwili obecnej projektowanie
bez barier ma szerokie zastosowanie. Dotyczy wszystkiego tego,
co tworzy człowiek dla człowieka.
Zatem nie tyczy się to tylko rzeczy
materialnych, ale także rzeczywistości wirtualnej. Universal design
to projektowanie ulic, budynków,
sprzętów codziennego użytku,
ale i interfejsów komputerowych,
czy serwisów internetowych. Na
całym świecie coraz więcej osób
stawia na proste rozwiązania, które
odpowiadają na skomplikowane
potrzeby. Jest wiele branż, w których przystosowanie przestrzeni
stoi na bardzo wysokim poziomie.
Istnieje też wiele stron www poświęconych projektowaniu bez barier.
Ciekawych odsyłam pod adres www.
universaldesign.com
HIGIENICZNA KLAMKA
Również w Polsce można znaleźć
przedmioty funkcjonalne dla ludzi
bez względu na wiek, niepełnosprawność czy płeć. Takim „wynalazkiem” jest klamka higieniczna ULNA
firmy Multimed z Łodzi. Klamka
ULNA służy otwieraniu drzwi bez
użycia dłoni. Jest to rozwiązanie,
które głównie miało na celu zwiększenie higieny – klamka przestaje
być elementem przekazującym dalej
bakterie, które użytkownicy na niej
zostawiają. Dodatkowo jej ergonomiczny kształt ułatwia otwieranie
drzwi osobom mającym problem
z chwytaniem czy też osobom,
które w danym momencie mają
zajęte dłonie. Klamkę można ustawić w różnych pozycjach. Na przykład zupełnie ku górze uniemożliwia
dzieciom otwieranie drzwi. Człowiek
stojący może otworzyć drzwi, gdy
ULNA jest w optymalnym położeniu, a gdy jest zamocowana końcem
nieco w dół, może być z łatwością
otwierana zarówno przez osoby stojące, jak i poruszające się na wózku
inwalidzkim. Produkt występuje
w różnych kolorach. Oprócz walorów

Klamka dostosowana do potrzeb ON

estetycznych ma to na celu wyróżnianie się, pomagające osobom
z dysfunkcją wzroku.
Zdjęcia dzięki uprzejmości producenta, firmy Multimed www.multimed.com.pl
BURGERY Z BRAILLEM
Niedawno pojawiła się w sieci
reklama firmy Wimpy Burgers
– pomysłem było stworzenie
opisu burgera właśnie na bułce,
za pomocą sezamu ALFABETEM
BRAILLE’A! Dzięki temu osoba niewidząca mogła dostać komunikat
o smaku burgera zanim wzięła go
do ust. Firma ta wypuściła tę kampanię, by rozreklamować wprowadzone w ich restauracjach menu
dla osób niewidzących, zapisane
oczywiście alfabetem Braille’a.
Polecam oglądnięcie całego materiału w Internecie!
Zdjęcia pochodzą ze strony globalaccessibilitynews.com i www.
dhani.nl
UNIVERSAL DESIGN JUTRO
Projektowanie bez barier jest coraz
bardziej obecne w naszym życiu.
Stopniowo staje się coraz bardziej
naturalne i przestaje być koniecznością, o której przypominamy sobie
na końcu procesu projektowego, czy
egzotycznym dodatkiem do projektu. Stwarza ono więcej wyzwań.
Czym byłoby projektowanie bez
nich – szablonowym powtarzaniem
tego, co już zostało ustalone, nudą
i martwym schematem?
Sara Korzec (BON AGH)
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bariery nowej huty
Architektura Nowej Huty, mimo
ciągłych prób adaptacji, wciąż wielokrotnie staje na przeszkodzie
w swobodnym poruszaniu się i życiu
w tej dzielnicy.
W 1949 r. decyzją władz komunistycznych (za którą stało polecenie samego
Stalina) rozpoczęto budowę Nowej
Huty, „dumy socjalizmu”, czyli kombinatu i miasta w jednym. Podczas jej
powstawania pominięto wiele ważnych spraw, koncentrując się głównie
na propagandowym znaczeniu projektu. Także w latach późniejszych,
władze komunistyczne kontynuujące
rozbudowę Nowej Huty traktowały ją
jako dzielnicę robotniczą – a więc stworzoną dla ludzi sprawnych i zdrowych.
Czy dziś, po wielu latach udało się
sprawić, by stała się przystępna także
osobom niepełnosprawnym? Żeby
to ustalić, postanowiłem odbyć kilka
dłuższych spacerów po tej dzielnicy
oraz odwiedzić najważniejsze miejsca
i urzędy Nowej Huty.
Przystanek w trawie,
przystanek pułapka

fot. archiwum autora

Zaczynam więc od sprawy podstawowej – dostania się do samej Huty. Na
szczęście jeździ do niej sporo niskopodłogowych autobusów (poza linią
501), jak i wiele tramwajów. Z tymi
drugimi jest jednak znacznie gorzej,
gdyż w całej Nowej Hucie od kilku lat
funkcjonuje tylko jedna linia, na której
kursują wyłącznie wagony niskopodłogowe – linia nr 5. Na szczęście pojawiają

Strome schody na rondzie Czyżyńskim
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się one także coraz częściej i w tramwajach o innych numerach, zwykle 9 i 10.
Niestety jednak, z rozkładu jazdy nie da
się już wyczytać kursu jakiego modelu
pojazdu możemy się spodziewać.
W Nowej Hucie dobrze zadbana
jest też większość przystanków, choć
sprawa znacznie się komplikuje, gdy
oddalimy się od samego centrum
Huty w kierunku pętli Pleszowskiej.
Niemiła niespodzianka czeka nas, gdy
będziemy chcieli wysiąść z ostatniego
wagonu na przystanku „Bieńczycka”. Za
drzwiami tramwaju zamiast podmurowanego chodnika, trafimy na położony znacznie niżej zwykły trawnik!
Oczywiście można wysiąść przystanek
dalej, na Rondzie Czyżyńskim... na którym jednak osoba na wózku utknie
na dobre. Przeciwko brakowi wind
i niesamowicie stromym podjazdom
do przejść podziemnych w tym miejscu, protestowali wózkowicze w lipcu
2010 r., jednak od tego czasu nic się
nie zmieniło.
„Budujemy nowy dom...”
Niezbyt pozytywnie prezentuje się
także znaczna część nowohuckich
budynków. Budownictwo z okresu
komunizmu nastawione było na zaspokajanie potrzeb mas, preferując ilość
ponad jakość. Całkowicie pomijano
i ignorowano wymogi jednostek.
Stąd dziś wiele bloków pozbawionych jest wind, przestrzenie manewrowe są bardzo małe, a czasem nawet
na poziom „parterowy” prowadzą
schody. Oczywiście problemy te

dotyczą głównie starszych konstrukcji,
trudnych do adaptacji z powodu swej
konstrukcji. W przypadku nowszego
budownictwa sytuacja ta wygląda
dużo bardziej optymistycznie. Wraz
z przebudową dróg i chodników znikają powoli wysokie krawężniki, a przybywa za to wyznaczonych specjalnych
miejsc parkingowych. Także nowsze
bloki i budynki budowane są rozsądniej i z rozwagą, przez co są znacznie
bardziej przystępne dla osób niepełnosprawnych. Choć przybywa w Nowej
Hucie także przejść dla pieszych
dostosowanych do osób niewidzących (wyposażonych w „brzęczyki”),
to jednak większa część dzielnicy
wciąż prezentuje się pod tym kątem
słabo. Zwłaszcza, jeżeli przyjrzymy się
domofonom lub wspomnianym już
wcześniej windom.
Na zakupy...
Dla odmiany bardzo dobrze pod
względem przystosowania prezentują się największe nowohuckie
hipermarkety. Czy to M1, Selgros,
Krokus, Kaufland, OBI czy Carrefour,
wszystkie te sklepy i centra handlowe
nie sprawiają większych problemów
osobom niepełnosprawnym. W większości to budynki parterowe, pozbawione progów, z automatycznymi
drzwiami. Hipermarkety te wyposażone są także w łazienki i toalety dla
osób niepełnosprawnych, a na parkingach odnajdziemy specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe. Sytuacja
nieco się skomplikuje, gdy zechcemy
odwiedzić osiedlowy supermarket.
Choć zazwyczaj umieszczone są one
na parterze budynków, niejeden raz
spotkamy się z prowadzącymi do nich
schodkami lub progami. Co więcej,
z racji lokalizacji w starych budynkach,
przestrzenie w środku będą zwykle
niewielkie, a wręcz ciasne. Wiele
sklepów bywa także umieszczonych
na piętrach pawilonów handlowych,
co powoduje, iż stają się one całkowicie niedostępne dla osób na wózkach.
Droga pełna przeszkód czeka nas
zwykle także do osiedlowych budek
z towarami spożywczymi, popularnych „warzywniaków”. Wielokrotnie
umieszczone są one gdzieś na trawniku z bardzo wysokim progiem
do pokonania. Szczęście więc mają
ci, którzy mieszkają blisko największych sklepów, pozostałych zrobienie
KSSN 1(7)/2012
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codziennych zakupów może kosztować sporo wysiłku.
...do urzędu...
Coraz lepiej wygląda natomiast kwestia
dostosowania nowohuckich urzędów
do osób niepełnosprawnych. Chyba najlepszy wzór do naśladowania dla instytucji mógłby stanowić Urząd Skarbowy
na osiedlu Bohaterów Września. Osobę
niepełnosprawną nie powinno spotkać
tu nic przykrego, naprzeciw jej potrzebom wychodzą specjalne miejsca
parkingowe, odpowiednio urządzone
przestrzenie, przystosowane windy,
osobne łazienki a także pomoc obsługi,
w tym tłumacza języka migowego.
Na drugim miejscu plasuje się Urząd
Miasta Krakowa na osiedlu Zgody. Przed
budynkiem także znajdziemy wyznaczone miejsca parkingowe, a wnętrze
nastawione jest na obsługę nie tylko
osób na wózkach. Ułatwienia znajdą tu
także osoby niedowidzące, niedosłyszące i nieme. To drugi i zarazem ostatni
urząd gdzie możemy liczyć na pomoc
tłumacza języka migowego. Niestety
nawet tutaj nie jest idealnie. To kolejny
przykład starego budownictwa, gdzie
windy są ciasne, a umywalka w toalecie dla niepełnosprawnych zamontowana stanowczo za wysoko. No
i po klucz do niej musimy się udawać
na portiernię...
Dobrze prezentują się także urzędy
dzielnicowe i poczty. Większość z nich
mieści się na parterach budynków,
a wejścia i wnętrza dostosowane są
do osób niepełnosprawnych. Często
także trafimy na wyznaczone miejsca
do parkowania przed budynkami.
...i do teatru.
Nowa Huta obfituje także w sporą
ilość miejsc kulturalnych. Liczne
kluby i domy kultury, a do tego kino
i dwa teatry gwarantują bogatą ofertę
możliwych zajęć na popołudnia i wieczory. Niestety, chyba właśnie owe
obiekty są najsłabszym punktem
tej dzielnicy, jeżeli spojrzymy na nie
przez pryzmat dostosowania do osób
niepełnosprawnych.
Kino „Sfinks” nie posiada żadnych
udogodnień, skazując nas mimowolnie na wycieczki do Cinema City, mieszczącego się w centrum handlowym
Plaza lub do Multikina. Na szczęście
lepiej pod tym kątem prezentują się
teatry. Przed Teatrem Ludowym odnajdziemy specjalne, wyznaczone miejsca
parkingowe, a dla osób na wózkach
KSSN 1(7)/2012

Wygodny podjazd przy urzędzie miasta na os. Zgody

funkcjonuje osobne wejście. W środku
z pomocą i ułatwieniami spotkają się
osoby niewidzące i niedosłyszące.
Dodatkowo, każde schody znajdujące
się wewnątrz zaopatrzone są w przenośną platformę.
Większych kłopotów nie powinna
nam sprawić także wizyta w teatrze
Łaźnia Nowa. Choć brak tu dodatkowych miejsc parkingowych, to odnajdziemy jednak pomocną, pochyłą
rampę oraz przystosowaną łazienkę.
Niestety czasem prezentowane
spektakle są „ruchome” i wymagają
poruszania się za aktorami, co może
znacznie skomplikować sprawę.
Zwłaszcza, gdy niezbędna okaże się
wizyta w piwnicach.
Miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych brakuje także
przed Nowohuckim Centrum Kultury.
To największy ośrodek tego typu
w dzielnicy, oferujący pełen zakres
kursów, klubów i innych sposobów
rekreacji. W jego wnętrzu nie natrafimy
na progi i inne przeszkody, a do naszej
dyspozycji będzie winda. Liczyć
możemy także na osobną łazienkę
i pomoc tłumacza języka migowego.
Sprawa znacznie się komplikuje
w przypadku mniejszych obiektów. Nieprzystosowany do osób
niepełnosprawnych jest Młodzieżowy
Dom Kultury im. Andrzeja Bursy (os.
Tysiąclecia), Klub Kuźnia (os. Złotego
Wieku 14) oraz Klub 303 (os. Dywizjonu
303). Do Domu Kultury „Jędruś”
na osiedlu Centrum A prowadzą schody
i brak jest jakichkolwiek usprawnień.

Z tego samego powodu osobom
na wózkach nie uda się także dotrzeć
do Nowohuckiej Biblioteki Publicznej
(os. Stalowe 12). Problem stanowi też
jej filia nr 1 (os. Młodości 8), gdzie drzwi
są za wąskie by mógł przejechać wózek.
W budynku głównym na Stalowym
czekać jednak będą pomoce dla osób
niedowidzących – linijki powiększające
i lupy. Podobne pomoce, wzbogacone
jeszcze o książki mówione znajdziemy
w fili biblioteki nr 4 (os. Zgody). Niestety
w sporej części pozostałych oddziałów
natrafimy wewnątrz budynków na przeszkody, uniemożliwiające swobodne
poruszanie się po całych obiektach.
I co dalej...?
Nowa Huta zmienia swe oblicze jak
każda inna krakowska dzielnica.
Pojawiają się coraz to nowe plany
modernizacji i rozbudowy. Czy jednak wystarczającą uwagę w nich
poświęca się kwestii adaptacji tego
miejsca do potrzeb osób niepełnosprawnych? Choć gołym okiem widać
wprowadzone usprawnienia, to jednak
tempo ich realizacji wciąż pozostawia
wiele do życzenia. Urzędnicy powinni
pamiętać, iż z każdym opóźnionym
o rok projektem, przedłużają o rok
istnienie problemu niepełnosprawnych mieszkańców Nowej Huty. Jak
za każdym dokumentem i w tym przypadku kryje się trudna codzienność
konkretnych osób.
Marcin Bojarski (UPJPII)
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bez rozlewu krwi

Był luty, a ja zjawiłam się w zimnym
Krakowie. Atmosfera ociepliła się, gdy
poznałam moich przyjaciół, jak się
z czasem okazało, na dobre i na złe…
Wrocław leży w lekko cieplejszej „strefie klimatycznej” – tak mogłam próbować wytłumaczyć sobie, dlaczego
moje zimowe ubrania wydawały mi
się być jesiennymi. Kraków to piękne
miasto, jednak nie bardzo nadaje się
do zwiedzania o tej porze roku. „Co ja
tu robię?” myślałam, a właśnie rozpoczynał się mój I rok studiów magisterskich.
Zaczynałam studia w obcym dla mnie
mieście, ale dla moich przyszłych znajomych dobrze już znanym. Świadomość,
że inni znają się od 3,5 roku paraliżowała
mnie. Wiedziałam, że mają już zawiązane
bliższe i dalsze przyjaźnie. Jakby tego
było mało to jeszcze nowi prowadzący.
Nie wiedziałam czego się spodziewać.
Na jednym z przedmiotów o nazwie:
„Identyfikacja i modelowanie struktur
i procesów biologicznych” podano
tematy projektów semestralnych. I tu
zderzyłam się z przykrą rzeczywistością rozdzielania tematów projektów
na kierunku Inżynieria Biomedyczna
w MSIB AGH.
STAROSTA – A KTO TO TAKI?
Przydział tematów zachodził wedle
zasad: przeprowadzane były na forum
ankiety, każda para wybiera sobie
temat projektu, który chce realizować.
Jeśli dochodziło do konfliktu interesów,
przydział był na drodze losowania. Jako
nowa osoba nie miałam łatwo z rejestracją na forum. Nie otrzymałam uprawnień
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na czas, tak samo jak moja partnerka od
projektu – Jola. Jedyną możliwością był
telefon do starosty. Dzwoniąc minutę
po „wrzuceniu” ankiety usłyszałam, że
po kilku sekundach tematy zostały
„rozerwane” przez studentów. Serce
zaczynało mocniej bić. Nie dość, że rozmawiałam z kimś nowym, to jeszcze miałam świadomość, że jest to ważna osoba
na roku. Zastanawiałam się „starosta –
kto to w ogóle jest?” Poprosiłam o zapisanie mnie i Joli na projekt o temacie
„Modelowanie układu krążenia”. W tym
momencie emocje sięgnęły zenitu, gdyż
usłyszałam po drugiej stronie pewny
donośny głos: „Wybacz, ale ten temat
jest już przeze mnie zajęty”. Krew we
mnie kipiała, serce chciało rozerwać
klatkę piersiową, a cisza, która trwała
przytłaczała mnie – miałam wrażenie,
że się nie skończy. Na szczęście przypomniałam sobie, że prowadzący powiedział, iż kilka tematów będzie mogło
się powtórzyć, gdyż jest nas więcej niż
tematów. Wykorzystałam powyższy
argument.
SPOTKANIE TWARZĄ W TWARZ
Pierwsze zajęcia projektowe – prowadzący omawia z każdą parą wybrany
temat oddzielnie. Czekam z Jolą cierpliwie w kolejce. W trakcie oczekiwania
znalazłyśmy wzrokiem naszego starostę. Ku mojemu zdziwieniu, twarz jego
partnera okazała się znajoma. Starałam
się przypomnieć, gdzie go wcześniej
widziałam, bądź kogo mi przypomina
i nagle uświadomiłam sobie, że tego
chłopaka spotkałam w czasie mojego
wolontariatu w FRK w Zabrzu. Przez

cały czas zastanawiałam się, jak miał
na imię, podczas gdy kolejka studentów do konsultacji z prowadzącym
szybko „topniała”. W końcu z szarych
komórek wydobyło się zapomniane
imię – Michał.
Podczas rozmowy z prowadzącym
na mojej twarzy malowało się
przerażenie, gdy usłyszeliśmy,
że możemy robić ten sam temat
pod warunkiem wybrania innej
metody rozwiązania problemu
postawionego w temacie. Tylko,
że tu znów się pojawił kłopot.
Myśląc nad rozwiązaniem problemu
wpadłam na, jak się z czasem okazało,
świetny pomysł, aby realizować projekt w FRK. Wtedy zadzwoniłam
do Kierownika Pracowni Sztucznego
Serca w FRK p. Kustosza i zapytałam
o możliwość realizacji projektu
w Fundacji. Otrzymałam zgodę i pełna
obaw zadzwoniłam do reszty z propozycja zmiany tematu i realizacji projektu
w cztery osoby w FRK. Wszystko„poszło
jak z płatka”, gdyż nawet prowadzący był
bardzo pozytywnie nastawiony do realizacji projektu w znanym i cenionym
ośrodku badawczym.
WILK SYTY I OWCA CAŁA
Tym sposobem ani się obejrzałam,
a w Krakowie zawitała już wiosna.
Umówiłam spotkanie w FRK i pojechaliśmy pewnego słonecznego dnia
do Zabrza. W tym dniu, jako kierowca
zaoferował się Tomek i został nim już
do końca realizacji projektu. Spotkanie
w gabinecie kierownika trwało dość
długo. Pracownicy zastanawiali się, co
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moglibyśmy zrobić, aby zarówno im się
to przydało w aktualnie prowadzonych
pracach badawczych i jednocześnie
byłoby na miarę naszych umiejętności.
Przydzielono nam temat: ”Modelowanie
numeryczne, identyfikacja i weryfikacja
na stanowisku fizycznym przepływu
przez mechaniczną dyskową zastawkę
serca”. Brzmi groźnie, ale później okazało się to niezwykle interesujące.
Przydzielono nam dwóch opiekunów:
odpowiedzialnego za realizację eksperymentalną badań – Macieja Darłaka,
oraz za modelowanie numeryczne
– Ievgeni’ego Altyntsev’a (zwanego
Gienkiem).
O 6 RANO NA STACJI
BENZYNOWEJ
Wszystko szło jak w szwajcarskim
zegarku do momentu ustalania terminów spotkań. Jedyny możliwy termin
wymagał od nas wstawania co czwartek o godzinie 5 rano. Pomimo tego,
że każde z nas o tej porze wyglądało
jak zombie, te spotkania powodowały
uśmiech na twarzach i szybko zapominaliśmy o wczesnej porze. Niestety,
pasażerowie zawsze zasypiali, a kierowca sam zmagał się z „kółkiem”.
Wchodząc do Fundacji od progu wszyscy serdecznie nas witali, a „dobra ciocia” Magda robiła wszystkim kawę, bądź
herbatę o smaku, na jaki tylko mieliśmy
ochotę. Następnie żwawo zabieraliśmy
się do pracy. W ramach projektu wykonywaliśmy pomiary na udostępnionym
przez FRK stanowisku eksperymentalnym. Po zrobieniu niezbędnych pomiarów i eksperymentów oraz opracowaniu
statystycznym wyników. Z nieodzowną
pomocą Gienka, przygotowaliśmy
CAD’owskie modele zastawki, przez
które następnie badaliśmy przepływ. Ani
się obejrzeliśmy, a mijała godzina 14 –
ocho! Spóźnię się na zajęcia w Krakowie!
MAŁO...
Po pewnym czasie praca nad projektem przestała być jedynie sposobem
zaliczenia przedmiotu, a stała się
bardziej wyzwaniem i ciągłym podnoszeniem sobie poprzeczki. Sami rozszerzaliśmy tematykę projektu o nowe

problemy, które wychodziły w czasie
pracy nad nim.
Gdy w Krakowie zagościła na dobre
piękna, słoneczna pogoda trzeba było
złożyć projekt. Oznaczało to najmozolniejszą pracę dla studentów kierunku
technicznego – lanie wody. Jednak
wbrew pozorom “pochłonęło nas to
całkowicie”. W ciszy i skupieniu każdy
pisał daną część, w razie problemów
na bieżąco je rozstrzygaliśmy. Byliśmy
tak zaangażowani, że nawet przerwa obiadowa na pizze trwała zaledwie kilka minut, gdyż każdy “siadał
z powrotem do laptopa”.
NIE MA JUŻ NIC?
Projekt został oddany i zaliczony. Co
dalej? Wakacje, wyjścia na piwo, kawę.
Pewnego razu Michał wspomniał, że
jest konferencja: “ Może byśmy napisali
publikację?” Jako, że pozostało niewiele
czasu na zgłoszenie artykułów rozpoczęliśmy wyścig z czasem i językiem,
gdyż publikacja miała być w języku
angielskim. Emocji nie brakowało, ale
dzięki pełnej mobilizacji i wspólnemu
zaufaniu udało się zgłosić artykuł
w terminie. Teraz zostało oczekiwanie
na akceptację. Mijał dzień za dniem,
aż pewnego popołudnia sprawdzając
skrzynkę pocztową, przeczytałam wiadomość, że nasz artykuł został zaakceptowany i uzyskał bardzo pozytywne
recenzje! Towarzyszyły nam mieszane
uczucia: radości, dumy z siebie nawzajem, a jednocześnie zaczęliśmy zdawać
sobie sprawę, że akceptacja artykułu to
nie wszystko.
MŁODZI NAUKOWCY
Oczywiście nie obyło się bez paru
problemów administracyjnych.
Pewnego dnia Tomek, zapukał
do pokoju Kierownika MSIB, prof. Piotra
Augustyniaka, z prośbą o pomoc. Dzięki
profesorowi mogliśmy wydelegować
jedną osobę, dlatego reprezentował nas
Tomek. Na konferencji przedstawił tak
perfekcyjnie nasze badania, że wszystkie “tęgie głowy” rozmawiały o naszym
projekcie i oczywiście o Tomku. Na
koniec dla ukoronowania naszej współpracy i jego aparycji wraz z nieocenioną

komunikatywnością “zgarnął” nagrodę
za najlepszą prezentację publikacji
w swojej sesji.
KRAKÓW vs WROCŁAW – 1:1
Wspólnie poznaliśmy, choć trochę “od kuchni”, jak wygląda praca
naukowców i przekonaliśmy się, że
są to normalni, z poczuciem humoru
ludzie. Przekonaliśmy się, że taka
forma zaliczania projektu wymaga
więcej zaangażowania, ale sprawia
znacznie więcej satysfakcji niż tradycyjne metody nauki na studiach.
Nauczyliśmy się wierzyć, że inna osoba
też może coś zrobić dobrze. Po prostu nauczyliśmy się pracy w zespole.
Dziś znów jest zima, na dworze (Tomek:
na polu!) jest mróz, choć nie odczuwam
już tego tak przeraźliwie. Pewnym krokiem przemierzam drogę z miasteczka
studenckiego AGH, gdzie mieszkam,
na uczelnię. Uczelnia ani ludzie nie
wyglądają już przeraźliwie. W przerwach wciąż podziwiam miasto, które
każdego dnia inaczej wygląda, a każda
jego “odsłona” jest niepowtarzalna
i piękna. Dziś wiem, że nie miałam
czego się obawiać przeprowadzając
się z innego miasta. Bałam się, że stracę
kontakt z przyjaciółmi z Wrocławia, lecz
okazało się, że prawdziwa przyjaźń
potrafi przetrwać każdą odległość,
a wiara w możliwość realizacji swoich
marzeń pomimo różnych przeciwności
losu jest najważniejsza. Tu utwierdziłam
się, że nie należy bać się ludzi. Wszędzie
można spotkać dobrych i złych, ale
wystarczy dobre nastawienie, a pojawiają się pozytywne osoby.
W tym miejscu chcieliśmy
podziękować zespołowi z Pracowni
Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu za umożliwienie realizacji projektu oraz za
wszelką pomoc. Chcielibyśmy też złożyć serdeczne podziękowania p. prof.
P. Augustyniakowi za wsparcie i pomoc
w publikacji naszych dokonań.
Benita Kostrzewa (ZSN AGH)
Współautorzy:
Tomasz Moszkowski (AGH)
Michał Jaworek (AGH)

Nasze trofeum
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Siłownia już jest dostępna!

Na lokalizację siłowni miała wpływ
dostępność zarówno otoczenia
budynku, jak i samych pomieszczeń przeznaczonych na siłownię.
W budynku znajduje się już siłownia,
jednak nieprzystosowana i niedostępna dla osób niepełnosprawnych,
co stanowiło dodatkowy argument za
wyborem miejsca.
DS. „Alfa” znajduje się na terenie
campusu AGH, czyli w bliskiej odległości od przystanków komunikacji miejskiej, co ułatwia korzystanie z siłowni.
Do budynku możemy wejść
z poziomu zero od strony ulicy
Akademickiej Bocznej, a do samych
pomieszczeń siłowni mieszczących się
na tym samym poziomie, tj. w suterenach budynku, dostaniemy się przez
pochylnię niwelująca różnicę poziomów.
W bezpośrednim sąsiedztwie siłowni
znajdziemy dostosowaną dla osób
niepełnosprawnych toaletę i prysznic.
Sam budynek „Alfy” wyposażony jest

fot. Marcin Królikowski

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego w Domu Studenckim
„Alfa” na Miasteczku Studenckim
AGH uruchomiona została jedyna
w Krakowie w pełni dostosowana
siłownia dla osób niepełnosprawnych, stanowiąca alternatywę do już
prowadzonych zajęć sportowych
dla ON. Siłownia wyposażona jest
w sprzęt oraz niezbędną infrastrukturę sanitarną dostosowaną
do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym o znacznie
obniżonej sprawności ruchowej.

Trening w siłowni w DS. „Alfa”

w podnośnik dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający w razie
potrzeb przemieszczanie się
w obrębie akademika.
SPRZĘT
Siłownia wyposażona jest w sprzęt,
z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, w tym ze znacznymi
problemami ruchowymi, co stanowi
alternatywę dla tradycyjnej siłowni.
Swoich sił spróbować możemy m.in.
na rolkach dla osób poruszających się

fot. Jadwiga Pociask

Rafał Szumiec – członek sekcji AZS UEK podczas biegu ulicznego w Warszawie
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na wózkach inwalidzkich, stepperze
dla osób z problemami w utrzymaniu równowagi w pozycji stojącej,
wioślarzu, jak i rowerach treningowych nożnym i ręcznym – wszystkich
posiadających opór wodny, a więc
wygodniejszych i bezpieczniejszych
od standardowych sprzętów (zwłaszcza kiedy zależy nam na utrzymaniu
sprawności fizycznej, a nie na tzw.
„pakowaniu”). W przyszłości pojawi
się wyposażenie zwiększające atrakcyjność siłowni.
ALTERNATYWA DO ZAJĘĆ
SPORTOWYCH
Jak mówią: „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, dlatego warto pomyśleć
o zapisaniu się nie tylko na zajęcia
w siłowni w DS. „Alfa” , ale i połączeniu ich z innymi zajęciami. Wśród
dostępnej oferty zajęć sportowych
dla osób niepełnosprawnych każdy
znajdzie coś dla siebie – basen, zajęcia
usprawniające w wodzie, szermierkę
czy koszykówkę na wózkach, prowadzonych przez wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrę trenerską.
Ponadto od wiosny na UEK planowane jest uruchomienie zajęć z jazdy
na handbike’u.
Sara Korzec (BON AGH)
Anna Serafin (BON AGH)
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Zajęcia sportowe prowadzone przez BON AGH
Rodzaj zajęć

Lokalizacja

Kiedy

Koszykówka na wózkach

Hala przy ulicy Piastowskiej 26 A

Wt 21:00 – 22:30
Czw 19:30 – 21:00

Szermierka na wózkach

Hala przy ulicy Piastowskiej 26 A

Czw 17:00 – 18:30
oraz dwa razy w tygodniu (ustalane
indywidualnie)

Siłownia

Hala przy ulicy Piastowskiej 26 A

Śr 19:30 – 21:00

Siłownia

DS. „Alfa” ul. Reymonta 17

Wt 19:00 – 20:30
Czw 18:00 – 19:30

Basen

ul. J. Buszka 4

Pon 19:45 – 20:30 i 20:30 – 21:15

Zajęcia usprawniające

ul. J. Buszka 4

Czw 18:30 – 19:15

Zajęcia sportowe prowadzone na UEK
Rodzaj zajęć

Lokalizacja

Kiedy

Basen

ul. Rakowicka 27, kampus UEK

Pon, wt, czw 17:30 – 18:15
Śr 19:45 – 20:30
Pt 11:30 – 12:15 i 19:45 – 20:30

Siłownia

ul. Rakowicka 27, kampus UEK

Śr 13:30 – 15:00

Jazda na handbike’u

Błonia lub Bulwary Wiślane
(w zależności od preferencji)

Początek maja 2012

opinia

Kamil Słota, student V roku
Inżynierii Materiałowej, Wydziału
Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej AGH: „Przede wszystkim dlatego, że jest blisko. Mieszkam
w Alfie i nie chcę tracić czasu na dojście czy dojazdy. Wcześniej chodziłem na siłownię na ul. Piastowskiej,
ale tu jest nowy sprzęt, dostosowany
do moich potrzeb rehabilitacyjnych.
Jestem w stanie skorzystać ze wszystkich sprzętów.
Bardzo podoba mi się współpraca
z trenerem, ćwiczenia dostosowuje się
do moich warunków, tak bym nie miał
takich zakwasów, że nie będę mógł
się poruszać po akademiku (śmiech).
Jestem zadowolony z zajęć zorganizowanych w siłowni, jak i innych
organizowanych przez BON AGH.
Zajęcia pomagają mi w rehabilitacji, poprawie sprawności fizycznej,
uaktywniają mnie, a także dzięki
nim mam kontakt z innymi osobami
niepełnosprawnymi.
Jak najbardziej poleciłbym zajęcia
wszystkim!”
KSSN 1(7)/2012

Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje dotyczące zajęć prowadzonych na AGH dostępne są w BON AGH lub na stronie www.bon.agh.edu.pl
Zajęcia te mogą stanowić alternatywną formę uzyskania zaliczenia z zajęć z WF
dla studentów AGH.
W przypadku zajęć prowadzonych przez UEK zgłoszenia przyjmowane są
w BON UEK. Dodatkowo zapisy na zajęcia pływania przyjmuje koordynator
sekcji Rafał Szumiec (szumir@op.pl).

fot. Jolanta Walczyk

Dlaczego zapisałeś się
na zajęcia sportowe na AGH?

ZAPISY

Trening w siłowni w DS. „Alfa”
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krakowski świat sportu on
Wiele osób niepełnosprawnych
przebywających w Krakowie szuka
możliwości uprawiania sportów. Jest
to bez wątpienia wspaniała forma
aktywizacji oraz integracji z innymi
ludźmi. Jakie zatem możliwości w tej
kwestii stwarza im nasze miasto?
W Krakowie brakuje klubów sportowych dla niepełnosprawnych.
Dotychczas jednym z nielicznych
miejsc, gdzie mogli oni uprawiać
sport, były zajęcia organizowane przez
Fundację Studentów i Absolwentów
AGH ACADEMICA. Oferta jednak
nareszcie się poszerza.
ACADEMICA oferuje zajęcia sportowo – rekreacyjne, w ramach których
można pograć w koszykówkę na wózkach, popływać, czy też spróbować
swoich sił na szermierczej planszy lub poprawić swoją tężyznę
fizyczną na siłowni. Uczestnicy zajęć
sportowych, w szczególności zajęć
na basenie oraz szermierce uczestniczą
w zawodach takich jak Mistrzostwa
Polski, Puchar Świata itp. Wśród szermierzy znajdują się również studenci
UEK, spośród których zawodniczka
Anna Samel zdobyła brązowy medal
podczas Mistrzostw Polski w 2011 r.
w Warszawie. Wydaje się jednak, że
oferta miasta wojewódzkiego powinna być bogatsza. Zdecydowanie
bowiem brakuje krakowskiej reprezentacji w różnych dyscyplinach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom krakowskiego środowiska
niepełnosprawnych przy UEKu

powstała sekcja, która poszerzy
ofertę zajęć sportowych o kolejne
dyscypliny. Niepełnosprawni będą
mieli możliwość udziału zarówno
w zajęciach rekreacyjnych, których
celem jest utrzymanie sprawności fizycznej, jak i profesjonalnych treningach
dla tych, którzy poważniej chcieliby
potraktować sport i poznać smak rywalizacji w prawdziwych zawodach.
Stowarzyszenie „Druga Strona
Sportu”przy współpracy z BON UEK, AZS
UEK oraz fundacją Katarzyny Rogowiec
„Avanti” organizuje takie właśnie
zajęcia. Od poniedziałku do piątku
w godzinach popołudniowych można
wziąć udział w treningach pływackich
lub po prostu nauczyć się pływać pod
okiem trenera.
Od wiosny rusz yć mają
także zajęcia, na których osoby
z niepełnosprawnością będą mogły
jeździć na rowerach napędzanych
rękoma – tzw. handbike’ach. Planowane
są również wyjazdy narciarskie i nauka
jazdy na nartach w pozycji siedzącej –
tzw. mono-ski.
Mamy nadzieję, że z czasem oferta
będzie się poszerzać i każdy kto będzie
miał chęć uprawiać sport znajdzie coś
dla siebie – tak jak grupa sportowców,
która uczciła Dzień Niepodległości
startując w zawodach.
Święto Niepodległości
na sportowo
W listopadowy długi weekend w całym
kraju odbyło się szereg imprez

sportowych upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Zawodnicy z niepełnosprawnością
z sekcji AZS UEK nie przepuścili okazji
i stanęli do rywalizacji w zawodach pływackich oraz biegu ulicznym.
Zawody pływackie
Po raz kolejny sportowcy z niepełnosprawnością AZS UEK mieli okazję
sprawdzić swoje umiejętności. Ośmioro
zawodników udało się do stolicy, gdzie
w dniach 11–13 listopada 2011 r. odbywały się Ogólnopolskie Integracyjne
Zawody Pływackie Wiślane Fale –
Święto Niepodległości.
Blisko setka zawodników stanęła
do rywalizacji na pływalni w CRS
Bielany, gdzie nie zabrakło najlepszych
Polskich zawodników, którzy szlifują
formę do przyszłorocznych Igrzysk
Paraolimpijskich w Londynie.
Spośród naszych zawodników
najlepiej spisał się Przemysław Bugla
– student UEK, który zajął ósme miejsce.
Wśród Pań na 5 miejscu znalazła się
nasza jedyna przedstawicielka płci
pięknej, Katarzyna Rogowiec, która
w oczekiwaniu na pierwszy śnieg
zamieniła narty biegowe na strój
kąpielowy.
Wyróżnić należy także pozostałych
zawodników, którzy z każdym startem
poprawiają wyniki i utwierdzają nas
w przekonaniu, że praca, jaką wykonują
pod okiem trenera Grzegorza Kubisa
idzie w dobrym kierunku i przynosi
efekty.
Ściganie w stolicy

fot. Jadwiga Pociask

11 listopada 2011 r. w Warszawie odbył
się bieg uliczny. Wzięła w nim udział
rekordowa (7,5 tys.) liczba uczestników – biegaczy, rolkarzy i zawodników
na handbike’ach. Również w tej imprezie wziął udział przedstawiciel AZS UEK.
Na drugim miejscu rywalizację ukończył Rafał Szumiec pokonując dystans
10 km w niespełna 20 minut.
Szczegóły dot. zajęć sportowych
i wyjazdów na zawody organizowanych
w ramach sekcji AZS BON UEK można
uzyskać w BON UEK, zaś informacje
dotyczących zajęć organizowanych
przez FSiA „Academica” w BON AGH.

Zawodnicy sekcji AZS UEK na zawodach pływackich w Warszawie
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Rafał Szumiec
(Prezes Klubu Sportowego
„Druga Strona Sportu”)
KSSN 1(7)/2012
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obóz żeglarski – relacja

W dniu 17 lipca 2011 r. uczestnicy
obozu po raz kolejny dotarli na teren
Ośrodka Żeglarskiego Politechniki
Krakowskiej w Żywcu. Jakież było
nasze zaskoczenie, gdy oczom naszym
ukazały się piękne nowe domki,
w pełni dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, z pełnym
węzłem sanitarnym, aneksem kuchennym i pięknym wyposażeniem. Duże
i przestronne, a przede wszystkim
ciepłe i pachnące świeżym drewnem
dawały niezapominiany klimat.
Teoria i praktyka
Przez całe 14 dni braliśmy udział
w pełnym szkoleniu żeglarskim,
gdzie mieliśmy okazję poznać sztukę
żeglarską, siłę natury oraz przede
wszystkim swoje własne możliwości.
Powoli ze szczurów lądowych stawaliśmy się żeglarzami z krwi i kości.
Niestraszne nam były wichury, burze
i ulewne deszcze. Nasz zapał nie stygł
nawet przy brzydkiej pogodzie, gdy
lało i wiało. Niektórzy z nas szkolili
już wcześniej zdobyte umiejętności.
Inni uczyli się tej sztuki od samego
początku. Oprócz zajęć praktycznych na wodzie oddawaliśmy się
też naukom teoretycznym (m.in.
dokładna budowa statku, rodzaje wiatrów, rodzaje lin, choć liny wiązaliśmy
także realnie, ćwicząc na drzewach lub
też na współbraciach). Poszerzanie
doświadczeń na wodzie dokonywało się dzięki wielkiej cierpliwości
naszych szanownych Instruktorów,
panów: Adama Bodziocha i Andrzeja
Kubica. Podsumowaniem dwutygodniowych zmagań był egzamin
na stopień żeglarza jachtowego, który
składał się z dwóch części: teoretycznej
KSSN 1(7)/2012

i praktycznej. Uczestnicy kursu byli
bardzo pilnymi uczniami i wszystkim
udało się pomyślnie zdać egzamin.
Nowi członkowie braci
żeglarskiej
Standardowy plan dnia wyglądał
następująco: pobudka, śniadanie
przygotowane z pomocą wachty, apel
na którym przekazywane były plany
na dany dzień, klar łódek (sprzątanie),
zbiórka załogi i zajęcia na wodzie,
obiad, zajęcia na wodzie, kolacja, zajęcia teoretyczne. Wolnego czasu było
bardzo niewiele.
W ostatni wieczór odbył się
tradycyjny chrzest przyjmujący
szczury lądowe do braci żeglarskiej.
Było to niezapomniane spotkanie
z Neptunem – władcą oceanów,
mórz, jezior i wszystkich kałuż, jego
żoną Prozerpiną i całym orszakiem
diabłów, fryzjerów, masażystów.
W rolach głównych wystąpili: Neptun –
instruktor Andrzej Kubic (przyodziany
w biało-niebieską szatę zrobioną ze
starej kołdry, zużytą sieć rybacką,
buty pływackie oraz trójząb i pierścień
z haczyka na prysznic), Prozerpina –
pielęgniarz Jan Walczyński (w kreacji
z białego prześcieradła oraz w małej
sieci rybackiej na głowie przystrojonej pomarańczowym kwiatem ofiarowanym przez jedną ze studentek).
Każdy ze szczurów lądowych przeszedł
wiele prób charakteru, po których
decyzją Neptuna zostało mu nadane
imię i został przyjęty do grona braci

żeglarskiej. Przykładowe imiona:
Śmiechawa na dziobie, Władca
Lucjana, Pieroński Dzwon, Sztywny Pal.
Przykładowe próby: zjedzenie kanapki
ze wszystkiego oraz popicie jej syropem podobnej treści, wizyta u fryzjera
(z polewaniem wodą i smarowaniem
pianką do golenia), hołd na kolanach
oddawany Neptunowi, pocałunek
w kolanko Prozerpiny.
Rozrywki niecodzienne
Ośrodek CSiR PK znajduje się zaraz
przy Jeziorze Żywieckim, zatem oprócz
zajęć żeglarskich mogliśmy oddawać
się uciechom związanym z kajakarstwem, opalaniem ciała na plaży, wieczornymi spacerami wzdłuż Jeziora.
Kilka razy odwiedziliśmy także samo
miasto, zwiedzając jego tajemnicze zakątki, jak choćby sam Zamek
Żywiecki i piękny park wokół niego.
Mam patent!
Każdy z nas powrócił z obozu
z głową pełną wspomnień, nowymi
umiejętnościami żeglarskimi, zapałem do ich rozwijania i oczywiście
z nowym imieniem. Mamy nadzieję,
że owocna współpraca Biur ds.
Osób Niepełnosprawnych krakowskich uczelni i CSiR PK przyniesie
w przyszłym roku organizację III
obozu żeglarskiego dla studentów
z niepełnosprawnością.
Monika Piega (BON UPJPII)

Cumy z polera, na wodę dziób!
Fala o burtę chlup, chlup, chlup...
A w główkach przyjdzie pierwszy szkwał,
Zezłości źle wybrany fał.
„Północno-wschodni pięć do sześć”
Będzie nas bajdewindem nieść.
Będzie nas bajdewindem nieść
„Północno-wschodni pięć do sześć.”
Szanta „Dziś przyjechali żeglarze”

fot. Tomasz Jończyk

Już po raz drugi w krakowskim środowisku akademickim zorganizowany
został obóz żeglarski dla studentów
z niepełnosprawnością. Głównymi
organizatorami wyjazdu byli:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Politechniki Krakowskiej, Centrum
Sportu i Rekreacji PK oraz Biuro
ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie. Obóz odbył się
w dniach 17–30 lipca 2011 na terenie ośrodka sportowego CSiR PK
w Żywcu. W obozie uczestniczyli
studenci pięciu uczelni: AGH, UEK,
PK, UP, UPJPII.
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pisane szpadą – Korespondencja
z obozu sportowego w Wiśle
Lekcje, walki i trochę wysiłku fizycznego, w takim rytmie w lipcu upłynął
mi jeden tydzień. Na szczęście nie
musiałem z nikim bić się na pięści.
Wyjechałem za to na zgrupowanie
z sekcją szermierzy na wózkach działającą przy Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu AGH.
„Obóz jest po to, żebyśmy mogli więcej czasu poświęcić na trening, który
tutaj jest skomasowany. Jak trenujemy
w Krakowie no to wiadomo, że nie
wszyscy dojadą na czas, mają swoje
obowiązki, nie wszyscy są wypoczęci.
A tutaj mamy możliwość tygodniowego treningu, który jest bardzo
efektywny. Oprócz szermierczych lekcji
dużo jest zajęć kondycyjnych, w formie pływania i siłowni. Przez ten czas
robimy to, co byśmy zrobili w Krakowie
przez 2 miesiące”. Tymi słowami ideę
organizowanego już po raz 4. (od
2008 r.) wyjazdu podsumowuje mgr
Wojciech Ryczek, pracownik SWFiS
AGH, brązowy medalista Mistrzostw
Europy we florecie ’91, trener sekcji.
Na pewno tutaj nie jest nudno.
Czas upływa od treningu do treningu,

a w wolnych chwilach warto wybrać się
na spacer. Obowiązkowo do centrum
życia turystycznego i spotkań, czyli
na deptak w Wiśle. Chociaż w letnim
sezonie miasto jest nieco gwarne,
daleko mu do zakopiańskiego tłoku
i da się też chwile posiedzieć w spokoju
na ławce. Do przebywania na świeżym
powietrzu dodatkowo zachęca panujący w regionie mikroklimat.
Nie jedziemy się obijać
Jeśli przed przyjazdem tutaj jednym z podstawowych Twoich zajęć
było uprawianie leżenia na kanapie
na czas lub praca siedząco-biurowa,
po dwóch dniach ruchu wiele mięśni przypomni Ci o swoim istnieniu.
Jednak jak zauważa trener Ryczek:
„Trening przeprowadzamy nie z dużą
intensywnością, ale z dużą objętością,
więc wszyscy to spokojnie wytrzymają.
Gdy rozmawiam z zawodnikami nie
uskarżają się na znużenie, a odrobina
zmęczenia, to normalne”. Jego wypowiedź w tej kwestii uzupełnia jedna
z uczestniczek Anna Samel, studentka
UEK: „Czasami czuje się zmęczenie,

ale w końcu po to tu przyjeżdżamy,
żeby się wzmocnić fizycznie i uczyć
nowych rzeczy”. Ten pogląd potwierdzają pozostali, a niektórzy są nawet
gotowi zostać jeszcze tydzień dłużej. Warto dodać, że trening zawsze
dostosowany jest do indywidualnego
samopoczucia, więc przetrenowanie
nikomu nie grozi.
Warto w tym miejscu nadmienić, że Anna Samel – studentka UEK,
która trenuje w sekcji szermierczej
AGH – zdobyła brązowy medal we
florecie na XVIII Mistrzostwach Polski
Seniorów w Szermierce na Wózkach,
które odbyły się w dniach 9–11 grudnia 2011 r. w Warszawie.
Nie samym treningiem…
Oprócz aspektów sportowych, obóz
organizowany jest po to, by członkowie sekcji się lepiej poznali zarówno
sportowo, jak i towarzysko. Na wcześniejszych edycjach obecna była też
drużyna koszykarzy na wózkach, co
jeszcze wzmacniało wymiar integracyjny. Beata Zelek, absolwentka UEK
i uczestniczka wszystkich dotychczasowych wyjazdów stwierdza:
„Przyjazd tutaj daje możliwość poznania nowych ludzi, ale też integruje nas
jako zawodników. Bo z roku na rok
spotyka się te same twarze”.
Sprzyja temu na pewno tradycyjna
wspólna zabawa przy grillu, wieńcząca każdy wyjazd. Aleksandra Wicik,
studentka AGH, obecna w tym roku
po raz pierwszy dodaje: „Obóz? Fajna
sprawa, ekipa niczego sobie i wyśmienita integracja oraz bardzo dobre
treningi. Dzięki wyjazdowi lepiej się
poznajemy, każdy wie, czego od drugiej osoby można oczekiwać. Jest to
potem pomocne w trakcie startów
w zawodach, jakie mamy w planach”.

fot. archiwum autora

Poczuć się zawodnikiem

Beata Zelek (od lewej) i Ania Samel się nie poddają
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Wszyscy podkreślają, że istotna dla
nich jest satysfakcja z uprawiania
tej dyscypliny i osiąganych wyników. Aleksandra podsumowuje:
„Najfajniejsza w tym wszystkim jest
satysfakcja dla samego siebie, że
w końcu coś możesz zrobić, w czymś
wziąć udział”. Beata stwierdza stanowczo: „Jestem przeciwna traktowaniu
KSSN 1(7)/2012

Dobra baza
Zgrupowania z roku na rok odbywają
się w ośrodku Polskiego Związku
Sportu Niepełnosprawnych „Start”
przy ul. Olimpijskiej 1. Oprócz stosunkowo wygodnych, w większości
przystosowanych do potrzeb poruszających się na wózkach pokoi
(z łazienkami) oraz wspominanych
przez wielu smacznych posiłków, placówka posiada solidne zaplecze dla
różnych dyscyplin sportowych. Jak
komentuje trener Ryczek: „Tutaj jest
bardzo dobry ośrodek, który umożliwia i ćwiczenia na siłowni, które
wzmacniają organizm i formę relaksu,
czyli basen oraz dostępne zabiegi
odnowy biologicznej (hydroterapia,
masaż, sauna i inne). To kompensuje
fakt, że w szermierce walczy się głównie jedną ręką”.
Praca wykonana tutaj traktowana
jest przez wszystkich, jako wstęp i rozgrzewka. Ania zauważa: „To, co uzyskamy jest podstawą, którą rozwijamy
na treningach w Krakowie, wykorzystując uzyskaną siłę i elementy techniczne, których się nauczyliśmy, ale
musi to być kontynuowane, by nie
wypaść z rytmu”. Mgr Ryczek dodaje:
„Dziewczyny po to tutaj trenują, aby
wystartować w Mistrzostwach Polski
w drużynie. Takich drużyn w Polsce
jest 4 lub 3, więc nie ma tak dużej
drużynowej konkurencji”.

Po treningach relaks przy stole tenisowym – mecz Oli i Tobiasza sędziuje Wojtek Jurek

płci faktycznie zbliża się do parytetu
50:50. Co więcej, walka szpadą lub
floretem interesuje na uczelni coraz
więcej osób, zwłaszcza, że dołączyć
może niemal każdy z legitymacją
studencką, niekoniecznie osoba
niepełnosprawna. „Zainteresowanie
tym sportem w środowisku międzyuczelnianym rośnie, ponieważ
zaczynaliśmy od 2. osób, a na tym
obozie zebraliśmy już 6. studentów. I
myślę, że pojawi się więcej, nie tylko
osób niepełnosprawnych, ale także
sprawnych zawodników chcących
się integrować, pomagać i wspólnie walczyć. Już mamy Tobiasza
Harasimowicza, studenta AGH
i utytułowanego zawodnika, który
bardzo pomaga w walkach swoim

doświadczeniem i poświęconym czasem” – opowiada Wojciech Ryczek.
Obóz ten odbył się w dniach
17–24 lipca 2011 i został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta
Krakowa. Jednak początek roku
akademickiego to doskonały czas,
aby poszukać informacji na temat
treningów na stronie internetowej:
http://www.bon.agh.edu.pl/sport/
index.html i dołączyć do sekcji.
Spróbujecie nowego doświadczenia walki białą bronią pod czujnym
okiem fachowca i zyskacie szanse
na udział w kolejnym takim wyjeździe. Byłem (już nieraz), sprawdziłem, polecam.
Paweł Rozmus (BON AGH)

„W przyszłym roku czekamy właśnie na Ciebie!” – zachęca Marcin Królikowski

fot. archiwum autora

tego jako rehabilitacje, to jest po prostu sport”. Jednak Ania dostrzega też
wpływ na jej stan zdrowia: „Od kiedy
zaczęłam trenować szermierkę poprawiłam swoją stabilność”. Jak widać,
do przyjścia na trening zachęcić
mogą zarówno ambicje do sportowej walki oraz chęć poprawy ogólnej
sprawności.
Zdaniem Wojciecha Ryczka:
„Szermierka to sport ciekawy i rozwijający. Na treningu nie można się
nudzić. Jest ogrom wiedzy psychomotorycznej i czysto technicznej.
Z każdym treningiem poznajemy
coś nowego. Jest to fajna zabawa
prowadząca do podwyższenia zdolności motorycznych i pozwalająca
na oderwanie się od rzeczywistości.
Mile spędzony czas, z pożytkiem dla
zdrowia i intelektu, bo w walce trzeba
cały czas myśleć”.

fot. archiwum autora
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Nie tylko dla dziewczyn
Chociaż w artykule wypowiada się
głównie damska część sekcji, rozkład
KSSN 1(7)/2012
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Wspólne szaleństwa na stoku

Z Krakowa wyruszyliśmy w niedzielę, autokarem z parkingu przy
Klubie Studenckim Kwadrat, zaraz
obok akademików Politechniki
Krakowskiej w Czyżynach. Wszyscy
stawili się przed czasem, tak więc
zbiórka odbyła się szybko i sprawnie.
Troszkę zmarznięci, ale pełni nadziei
na dobrą zabawę na stoku ruszyliśmy
w długą podróż do Muszyny.
Revita
Muszyna jest niewielką miejscowością położoną u stóp Beskidu
Sądeckiego. Jest to miejscowość
uzdrowiskowa, oferująca wiele
letnich i zimowych atrakcji. Od
niedawna oferta dla narciarzy poszerzyła się o nowe atrakcje po połączeniu dwóch ośrodków narciarskich:
Wierchomla i Szczawnik. Ośrodki
zwane teraz Dwoma Dolinami oferują
stoki o różnym poziomie trudności,
zaopatrzone są w wyciągi krzesełkowe i orczyki. Oferta jest bardzo
ciekawa i odpowiednia dla osób
o zróżnicowanym poziomie umiejętności narciarskich – dokładnie tak jak
w naszej grupie.
Po kilku godzinach jazdy przywieziono nas pod same drzwi
Sanatorium Revita w Muszynie,
w którym to spędziliśmy cały
tydzień. Budynek okazały, malowniczo położony, niedaleko od rynku
miejscowości. Na miejscu powitała
nas kierownik obozu Katarzyna
Kutek – Sładek. Po kilkuminutowej
odprawie rozpoczęliśmy kwaterunek.
Pokoje okazały się dwuosobowe,
w pełni wyposażone, wszystkie
obok siebie. Na pierwszym piętrze
42

fot. archiwum autora

Coroczną tradycją Biur ds. Osób
Niepełnosprawnych staje się organizacja sportowo – rekreacyjnych
obozów, z elementami szkoleń
i zajęciami integracyjnymi. W tym
roku w Muszynie odbył się już po raz
drugi obóz narciarski (w dniach
12–19 lutego 2012 r.). Głównymi
organizatorami wyjazdu było
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Politechniki Krakowskiej, Centrum
Sportu i Rekreacji PK, a także Biuro
ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie. W obozie
uczestniczyli studenci pięciu
uczelni: AGH, UEK, PK, UP, UPJPII.
Uczestnicy II Integracyjnego obozu sportowo-szkoleniowego w Muszynie

znajdowały się gabinety rehabilitacyjne, z których mogliśmy korzystać.
Pierwszy wieczór
Po rozpakowaniu i pierwszym
zapoznaniu z „terenem” spotkaliśmy się na kolacji. Po niej odbył
się wykład instruktora Arkadiusza
Jodłowskiego na temat bezpieczeństwa, zasad ruchu i kultury na stoku
oraz wieczorek integrac yjny.
Mieliśmy okazję wstępnie poznać
się nawzajem, zawiązać pierwsze
obozowe znajomości.
Narty, narty...
Nadszedł pierwszy dzień szaleństw
na stoku. Z miejsca naszego kwaterunku wyruszyliśmy autokarem
specjalnie dla nas przygotowanym
na stok narciarski. Wstępnie podzielono nas na grupy według stopnia
zaawansowania umiejętności narciarskich. Na stoku używaliśmy bardzo długo – od 9:30 aż do 15:30. Cóż
to była za frajda! Piękna pogoda.
Mroźno i słonecznie. Bez muld i lodu.
Od czasu do czasu robiliśmy małe
przerwy na odpoczynek i pokrzepienie się ciepłym napojem. Pierwsze
koty za płoty...
Potem było już tylko lepiej.
Doskonaliliśmy swoje umiejętności,
nie raz lądując na twardym
podłożu. Nabawiliśmy się kilku
siniaków, ale cóż to w porównaniu
z nieprawdopodobną przyjemnością
obcowaniu z piękną zimną naturą,
śniegiem, wiatrem na twarzy

i czasami niesamowitą wręcz
prędkością...
Codziennie odbywały się wieczorki wspólne: a to integracyjne,
a to filmowe, przy ognisku z gitarą
(pomimo siarczystego mrozu).
Nauczyliśmy się migać nasze
pseudonimy, poznaliśmy wiele
nowych interesujących osób. Trzeci
wieczór, walentynowy, przebiegł pod
znakiem gier, zabaw i konkursów zaproponowanych przez uczestników.
Do naszej dyspozycji był także stół
bilardowy i do ping-ponga. Atrakcji
poobiednich było wiele, natomiast
nie zawsze brak sił pozwalał nam
na pełny i energiczny udział w nich.
Niełatwy powrót do domu
Obóz trwał tylko przez jeden tydzień.
Był to tydzień pełen różnorodnych
wydarzeń, niesamowitych przeżyć.
Pomimo fizycznego zmęczenia każdy
z nas powrócił z obozu pełen wspaniałych wspomnień i z nowymi umiejętnościami narciarskimi.
Większość z nas odkryła w sobie
nowe pokłady energii i zapału
do doskonalenia umiejętności narciarskich, tak więc pozostajemy
z nadzieją, że w kolejnym roku uda
nam się zorganizować podobne
przedsięwzięcie raz jeszcze. Po to, aby
ubiegłoroczni i tegoroczni nasi narciarze mogli rozwijać swoje zdolności,
a także po to by kolejni studenci mieli
możliwość czerpać z dobrodziejstwa
naszej zimowej aury.
Monika Piega (BON UPJPII)
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studenci Uek zdobywają medale
14 maja 2011 r. w Poznaniu,
na pływalni Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza odbyły się VII
Ogólnopolskie Zawody Pływackie
Studentów Niepełnosprawnych
Szkół Wyższych. W zmaganiach
bardzo dobrze wypadli studenci
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
Na starcie zmagań pływackich stanęło 108 zawodników z 14 uczelni
wyższych. Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie reprezentował Przemysław
Bugla (z zamiłowania sportowego pływak) oraz Paweł Kwapień (z zamiłowania sportowego żeglarz). W biegu
pracowników wystartowała także
Katarzyna Rogowiec – wielokrotna
mistrzyni paraolimpijska i jednocześnie pracownik BON UEK.
Walka podjęta na 25 metrowym
basenie, w wodzie o temp 26°C, była
niezmiernie zacięta, doping bardzo
żywiołowy i głośny, a do tego doszła
jeszcze niepowtarzalna atmosfera,
jaka towarzyszyła całej imprezie.
Zdobyte medale są zarówno chlubą
indywidualną samych zawodników,
jak i reprezentowanych przez nich
uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny
nie ma się czego wstydzić; łącznie
3 złote i 2 brązowe medale zdobyte
w 6 możliwych biegach przy 3 startujących reprezentantach dały w rezultacie naszej Uczelni siódme miejsce
w klasyfikacji generalnej. Najwyżej

na podium uplasował się gospodarz
imprezy – Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Drugi był
Katolicki Uniwersytet Lubelski, trzecie zaś miejsce zajęła Politechnika
Poznańska.

Wrażenia studentów UEK

Zacięta, sportowa rywalizacja zakończyła się na basenie, ale to nie był
koniec całej imprezy. Wieczorem
bowiem nastąpiła integracja studencka w Ośrodku Szkoleniowo
– Wypoczynkowym „Exploris” nad
Jeziorem Kierskim w Poznaniu.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż
impreza o takim charakterze ma wiele
płaszczyzn. Jest tu miejsce na edukację, integrację, rehabilitację, wyczyn
sportowy, rekreację, a także relaks
i odpoczynek.
Współzawodnictwo w ramach
zawodów pływackich daje możliwość
wszechstronnego rozwoju; nie
tylko stanowi szansę samorealizacji
poprzez dyscyplinę sportową, ale
również pomaga przełamać strach
(adrenalina mobilizuje), zawiązać
nowe znajomości i otworzyć się
na innych ludzi, ale przede wszystkim
stwarza możliwość zdobycia nowych
doświadczeń.
Gratulujemy wyników i życzymy
dalszych sukcesów!

Moje wrażenie po zawodach są
jak najbardziej pozytywne. Pływam
już kilka lat, startowałem niejednokrotnie na Mistrzostwach Polski Osób
Niepełnosprawnych. Każde zawody
pływackie są dla mnie wielkim przeżyciem, jak również dostarczają mi
wiele radości i satysfakcji. Czuje się
dobry w tym co robię, a to jeszcze
bardziej mnie mobilizuje. Zmagania
studentów niepełnosprawnych
w pływaniu pozwalają nam osobom z różnorakimi schorzeniami
na oderwanie się od trudnej dla nas
często rzeczywistości i pozwalają się
nam w pełni samorealizować. Tego
typu zmagania sportowe są również dobrym sposobem na integrację, która na tych zawodach jest
najważniejsza. Dlatego uważam, że
nie warto nic w nich zmieniać i robić
ich bardziej profesjonalnymi, to jest
zabawa, ale poprzez taką rywalizację można odkryć talent, który w nas
drzemie. Dlatego zachęcam wszystkich studentów niepełnosprawnych
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie do tego, aby próbowali
swoich sił nie tylko w olimpiadach
naukowych czy konkursach, ale
także w sporcie. Ja spróbowałem
w gimnazjum i jak widać do dnia
dzisiejszego mi to nie przeszło.

Katarzyna Rogowiec (BON UEK)

Przemek Bugla

Nie tylko medale

fot. Danuta Palica

Jestem bardzo zadowolony
z pobytu i osiągniętego celu, teraz
przynajmniej dwa razy w tygodniu
będę chodził na mój lokalny basen,
a w weekendy, gdy wcześniej będę
kończył zajęcia chciałbym korzystać
z pływalni UEK. Każda dyscyplina
sportowa jest bardzo wciągająca
i uważam, że powinniśmy pływaniem zainteresować jak największą
ilość studentów. To przyjemne przeżycie zostać wyróżnionym do reprezentowania uczelni. Jak ja odbieram
pływanie? Jako dobre samopoczucie oraz dowartościowanie przede
wszystkim siebie, rozładowanie
stresu w kontakcie z wodą (szczególnie przed egzaminami). Udział
w zawodach sportowych to atrakcja, przyjemnością jest integracja
z innymi uczelniami.
Wspólne zdjęcie przed pływalnią uniwersytecką
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Sport, który łączy
Nie każdy jeszcze o nim słyszał,
a tymczasem jest starszy od piłki
nożnej. Curling jest wyjątkową
dyscypliną sportu, zarówno dla
osób pełnosprawnych, jak i tych
z niepełnosprawnością.
Curling jest olimpijską zimową dyscypliną sportu, której początki sięgają
średniowiecza. Początkowo rozgrywana była na zamarzniętych jeziorach w Szkocji, ale obecnie od wielu
już lat gra się na specjalistycznych
lodowiskach pod dachem. Jest to gra
zespołowa, w której naprzeciw siebie
występują dwie 4-osobowe drużyny.
Mecze rozgrywane są na lodowych
torach o długości 44,5 m i szerokości
4,75 m. Zawodnicy wykonują rzuty
niemal 20-kilogramowymi okrągłymi
kamieniami do celu nazywanego
„domem” znajdującego się po drugiej stronie toru. Drużyny wykonują
swoje rzuty na zmianę, a daną partię,
która w curlingu nazywa się „endem”,
wygrywa ta drużyna, której kamień
na końcu enda znajdzie się najbliżej
środka celu. W czasie partii rzucanych
jest 16 kamieni – każda drużyna po 8.
Mecz curlingowy zazwyczaj składa się
z 10 endów.
Szczotkowanie
Kto widział curling w telewizji lub
w Internecie zapewne zastanawiał się,
po co zawodnicy szczotkują lód przed
jadącym kamieniem. Początkowo

powód był banalny – gdy rozgrywano
mecze na zamarzniętych jeziorach
konieczne było odgarnianie sprzed
kamienia liści, śniegu i innych przedmiotów, które mogłyby zmienić jego
tor jazdy. Wykorzystywano to tego
normalne miotły z włosia lub słomy.
Później zauważono, że szczotkowanie przed kamieniem przyspiesza
jego prędkość i dzisiaj szczotki (choć
już zupełnie inne) wykorzystuje się
głównie właśnie w tym celu. Choć
szczotkowanie nie rozpuszcza lodu –
jak sądzi wiele osób, a jedynie zmienia jego temperaturę z –6ºC do –4ºC
to profesjonalni szczotkujący mogą
„wydłużyć” jazdę kamienia aż o 2–3
metry! Szczotkowanie dodatkowo
powoduje zmniejszenie intensywności jazdy kamienia po łuku, albowiem
kamienie curlingowe mają tę właściwość, że się „wkręcają” i potrafią
w całości wjechać za inny kamień. Jest
to oczywiście wykorzystywane przez
wytrawnych graczy.

sportu musi mieć idealnie równy
poziom. Dodatkowo, aby kamienie
łatwo się po nim poruszały, pokryty
jest w odpowiedni sposób niezliczoną
ilością kropelek wody.

Skąd nazwa curling?

Szachy na lodzie

Nazwa kojarzy się z angielskim „curl”
czyli kręcić, co zostało sprawnie
powiązane ze wspomnianą już cechą
kamieni curlingowych. Jednakże
nazwa pochodzi od dźwięku, jaki
wydaje jadący po lodzie kamień. Nie
da się go dobrze opisać słowami, warto
więc posłuchać na żywo. Lód, po którym jeżdżą kamienie nie jest zwykłym
lodem, ze względu na precyzję tego

Curling jest grą strategiczną. Po opanowaniu techniki do odpowiedniego
poziomu można rozpocząć planowanie strategii na każdą partię meczu
i taktyki na każde zagranie. Na najwyższym poziomie, gdy zawodnicy popełniają niewiele błędów technicznych,
bardzo ważna okazuję się właśnie
strategia. Nie jest to łatwe, aby opanować do perfekcji zarówno technikę,
jak i strategię równocześnie. Istnieje
wiele rodzajów zagrań, jak choćby:
wybicie, przebicie, schowanie się za
inny kamień czy wjazd na sam środek
„domu”. Nie bez powodu sport ten
nazywany jest „szachami na lodzie”.

Kamień, kamień, ale jaki?
Nie każdy rodzaj kamienia nadaje
się do gry w curling. A w zasadzie to
nadaje się tylko jeden, wydobyty ze
zbocza szkockiego wybrzeża. To właśnie granit pochodzący z tego miejsca jest jedynym surowcem, z którego
wytwarza się kamienie curlingowe.
Oczywiście próbowano także innych
surowców, ale wszystkie ulegały
zniszczeniu podczas gry, ze względu
na proces zamarzania wody pomiędzy
cząsteczkami, co powodowało kruszenie się danego materiału. Proces
wytwarzania kamieni do tej dyscypliny
sportu jest na tyle ciekawy, że poświecono mu osobny odcinek popularnego programu „How it’s made?”.

fot. Krakowski Klub Curlingowy

Curling
a niepełnosprawność

Uczesnicy kursu trenerskiego próbowali także gry na wózkach
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Opisywany sport wydaje się być całkowicie abstrakcyjny dla uprawiana
przez osoby z niepełnosprawnością,
zwłaszcza ruchową. A jednak curling
na wózkach jest to jedna z 5 paraolimpijskich dyscyplin! Obok narciarstwa
alpejskiego, hokeju na siedząco, biathlonu i biegów narciarskich jest to
dyscyplina budząca największe zainteresowanie, jak i uznanie ze wszystkich zimowych sportów uprawianych
przez osoby z niepełnosprawnościami.
W curling na wózkach w Europie gra
KSSN 1(7)/2012
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się od lat 90. XX wieku, później zaczęto
uprawiać ten sport także w Ameryce
północnej i od 2006 roku obecny jest
również na paraolimpiadach.
Curling tradycyjny
a curling na wózkach

Jeszcze większa integracja
Drużyny curlingowe na wózkach są
mieszane, tzn. w drużynie zawsze
musi występować przynajmniej
jedna kobieta. Dodatkowo, szczególnie w Kanadzie, często spotykane są
drużyny składające się zarówno z osób
pełnosprawnych, jak i tych z niepełnosprawnościami. Są także rozgrywane
zawody integracyjne, podczas których
w rywalizacji biorą udział zarówno pełnosprawni curlerzy tradycyjni, jak i ci
na wózkach. Zawodnicy na wózkach
niczym nie ustępują tym poruszającym
KSSN 1(7)/2012
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się normalnie. Najważniejsze w curlingu: precyzja, opanowanie i strategia nie zależą od sprawnych nóg, więc
gracze na wózkach nie są w niczym
gorsi. Podobnie jak podczas tradycyjnych zawodów, istnieje stara tradycja,
że wygrana w meczu drużyna zaprasza przeciwników na herbatę lub
piwo i wtedy wspólnie rozmawiają
na temat meczu.
Możliwości w Krakowie
Curling w Polsce istnieje dopiero od
10 lat, a curling na wózkach jeszcze
krócej. Istnieje kilkanaście klubów
curlingowych zrzeszających ponad
400 osób. Curlerów na wózkach jest
zdecydowanie mniej. Kiedyś było
kilka drużyn, ale obecnie tylko jedna
regularnie startująca, która działa
w Warszawie. Bolączką wszystkich curlerów w Polsce jest brak odpowiedniej
hali curlingowej, która pozwoliłaby
wszystkim się rozwijać, powiększać
swoje umiejętności i lepiej propagować ten wspaniały sport. Zawodnicy
trenują na lodowiskach hokejowych,
które dalekie są od zapewnienia prawdziwych warunków do gry w curling.
Tak jest też i w Krakowie gdzie bardzo
prężnie, jak na panujące możliwości,
działa Krakowski Klub Curlingowy –
jeden z najstarszych w Polsce. Zrzesza
obecnie ponad 50 zawodników. Dotąd
nie było jeszcze pod Wawelem drużyny curlingu na wózkach. Choć
warunki infrastrukturalne nie są
łatwe, to jednak Klub nie zamyka się
na nikogo. Również na osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego też w lipcu
2011 r. trójka instruktorów KKC odbyła
specjalistyczne szkolenie w niemieckim Fuessen dotyczące trenowania
drużyn curlingu na wózkach. Kurs
zorganizowany był przez najlepszych
specjalistów, czyli Światową Federację

Curlingu. Mając już odpowiednią wiedzę, Krakowski Klub Curlingowy jeszcze szerzej otwiera się na wszystkich.
Do curlingu używa się tych samych
wózków co na co dzień, więc nie jest
to kosztowne. Niestety KKC trenuje
na jedynym w Krakowie lodowisku
przy ul. Siedleckiego, które nie jest
dobrze dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli jednak
zbierze się grupa chętnych do gry
w curling na wózkach, niebojących
się przeciwności, klub zrobi wszystko,
aby uruchomić taką drużynę i zapewnić specjalistyczną opiekę sportową.
Osoby zainteresowane taką opcją proszone są o kontakt mailowy na adres:
kkc@curling.pl
Wsz ystk ich zainteresowanych curlingiem zapraszamy także
do odwiedzenia strony internetowej:
kkc-curling.pl
MICHAŁ CHUDZIŃSKI
(Krakowski Klubu Curlingowy)

fot. Krakowski Klub Curlingowy

Zasadniczo zasady gry nie różnią się
znacząco dla osób poruszających się
na wózkach. Drużyny także są 4-osobowe, mecze rozgrywane są na takich
samych torach i używa się takich
samych kamieni. Główną różnicą jest
brak szczotkowania, co jest zrozumiałe
ze względu na sposób poruszania się
po lodzie. Mecze składają się z 8 a nie
10 endów. Inny jest także sposób
wypuszczania kamienia. W tradycyjnej wersji zawodnik wybija się z przymocowanego do lodu gumowego
bloku nazywanego „hack’iem”, a w curlingu na wózkach zawodnik wypuszcza kamień z zatrzymanego wózka.
Technik wypuszczania jest kilka. Może
to być wózek zatrzymany pod kątem
w stosunku do toru jazdy wypuszczanego kamienia lub inny zawodnik
może przytrzymywać od tyłu wózek
kolegi z drużyny ustawiony na wprost
celu. Kamienie wypuszczane są za
pomocą ręki, wychylając się z wózka
– to w przypadku, gdy niepełnosprawność na to pozwala – lub za pomocą
specjalnego kija nazywanego „extenderem” zakończonego specjalną końcówką chwytającą rączkę kamienia.
Zawodnik, podobnie jak w wersji tradycyjnej, musi wypuścić kamień przed
linią spalonego („Hog-line”). Różnicą
jest to, że w curlingu na wózkach
kamień w momencie przekraczania
linii Hog-line musi dotykać innej linii
przebiegającej środkiem wzdłuż toru
gry nazywanego „center-line”. Jednym
ze szczegółowych przepisów jest także
zakaz dotykania nogami lodu podczas
rozgrywania meczu.

Jedna z technik wypuszczania kamienia
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z głową w chmurach

Pomimo, iż ostatni majowy weekend zapowiadał się deszczowo
i pochmurnie – niedzielny poranek rozświetliły promienie słońca,
które uprzyjemniły organizatorom
i uczestnikom zabawę podczas
V Studenckiego Integracyjnego
Pikniku Lotniczego.
Impreza organizowana była w ramach
XII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych
„Kocham Kraków z wzajemnością”
i odbywa się cyklicznie począwszy
od 2007 r. Ostatnio jednak udało
się pozyskać nową i jednocześnie
niezwykle atrakcyjną lokalizację –
Błonia Krakowskie. Dało to możliwość dotarcia do znacznie większej,
niż dotychczas, grupy potencjalnych
uczestników. Dodatkowo, intensywna
promocja wydarzenia w mediach
lokalnych i uczelnianych zapewniła
bardzo duże zainteresowanie.
Około godziny 12.00, kiedy miasteczko piknikowe zaczęli wypełniać
zaciekawieni goście w powietrze, po raz
pierwszy wzbił się helikopter, na pokładzie którego znajdowali się skoczkowie
gotowi do oddania skoku pokazowego.
Kilkanaście kolorowych spadochronów
nad Błoniami robiło ogromne wrażenie.
Stąpając twardo po ziemi

fot. Krzysztof Kalinowski

Na ziemi również nie brakowało
atrakcji. W rozstawionych w kształcie
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podkowy namiotach można było
zdobyć podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności kontaktu
z osobami niepełnosprawnymi.
Zorganizowano między innymi
mini kurs jęz yka migowego
i kurs pierwszej pomocy. Każdy mógł
wypróbować najnowsze rozwiązania technologiczne, takie jak pętle
indukcyjne wspomagające słyszenie, powiększalniki i sprzęt użytku
codziennego przeznaczony dla osób
nie(do)widzących. Uczestnicy mogli
na własnej skórze przekonać się,
z jakimi barierami na co dzień muszą
zmagać się osoby niepełnosprawne.
Służyły do tego odpowiednio przygotowane tory przeszkód, które należało
pokonać na wózku inwalidzkim bądź
z zasłoniętymi oczami. Na amatorów
sportu czekał wyczynowy rower ręczny
– handbike, rower poziomy, a także
sprzęt do szermierki na wózkach. Jak
co roku, swoje stoiska miały Biura ds.
Osób Niepełnosprawnych i Zrzeszenia
Studentów Niepełnosprawnych
krakowskich uczelni, firmy i organizacje: Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego, Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji, Altix, Vector Group
oraz Bank Nordea. Osoby chcące
na chwilę odpocząć od wrażeń mogły
skorzystać z masażu relaksacyjnego
w namiocie Krakowskiej Szkoły Masażu
Leczniczego. Na najmłodszych, ale nie
tylko czekało stoisko Fundacji Sztuki

Osób Niepełnosprawnych, gdzie
można było sprawdzić swoje zdolności plastyczne. W hali sportowej AGH
przy ulicy Piastowskiej wykonywane
były badania słuchu, gdzie chętnych
dowożono motocyklem sportowym.
Skok do samodzielności
Gwoździem programu bez wątpienia były tandemowe skoki spadochronowe. Trudno szukać lepszego
przykładu symbolizującego fakt, że
osoby niepełnosprawne tak jak wszyscy inny mogą się bawić, uprawiać
sporty, a także z powodzeniem pokonywać ograniczenia, jakie nieustannie stawia przed nimi rzeczywistość.
Po wcześniejszym przeszkoleniu
i przygotowaniu niezbędnego ekwipunku śmiałkowie zajęli miejsca
w śmigłowcu czekając na start. Joanna
Tarnowska – studentka matematyki
na Akademii Górniczo-Hutniczej
i przewodnicząca ZSN tak opisała
tamte chwile: „Od dłuższego czasu
chciałam skoczyć ze spadochronem.
To niesamowite móc dotknąć chmur
i zobaczyć wszystko z wysokości.
Daje to pozytywne uczucie strachu,
adrenaliny. Przecież nie jest się pewnym, czy spadochron się otworzy,
ale wtedy jest przecież drugi i jest
się bezpiecznym (…) No i stało się!
Skoczyłam w towarzystwie miłego
Pana Jędrka. Było szybkie szkolenie
– czyli co robić, by nie przeszkadzać
instruktorowi (...). W helikopterze
panowała przyjazna atmosfera,
ustanowili kolejność, kto kiedy skacze, jednak musieliśmy jeszcze czekać na pozwolenie na start. A ja nie
lubię czekać. Tylko jedna myśl: „No
dalej, dalej, ja chcę już!”. Osiągnęliśmy
wysokość 2500 metrów, szybkie
podejście na tyły i nawet nie zdążyłam spojrzeć w dół, by jakoś się przestraszyć. Bum! Skoczyliśmy, a raczej
wpadliśmy w podniebną przestrzeń.
KSSN 1(7)/2012
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Na ziemi, ale z głową
w chmurach
Na dole również nie brakowało osób
chętnych do podjęcia wyzwania – walki
w konkursie o tandemowy skok ze
spadochronem. Aktywność była
wysoko premiowana: uczestnicy
pikniku, którzy wykonali wszystkie
zadania przygotowane przez opiekunów poszczególnych stanowisk mogli
wygrać skok. Na chcących rozpocząć
podniebną przygodę nieco spokojniej czekały loty turystyczno – krajobrazowe. Wojciech Jamróg – student
i organizator imprezy z ramienia ZSN,
jako jeden z pierwszych miał okazję
podziwiać piękno Krakowa z lotu
ptaka: „Do ostatniej chwili nie wiedziałem czy będę miał możliwość wzięcia
udziału w Pikniku Lotniczym organizowanym na krakowskich Błoniach.
Naszym zadaniem jako Zrzeszeń
Studentów Niepełnosprawnych było
informowanie ludzi o tym czym się
zajmujemy oraz jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
KSSN 1(7)/2012

mają do zaoferowania poszczególne
uczelnie. Przyszło bardzo wielu ludzi
zainteresowanych wydarzeniami
oraz atrakcjami samego pikniku.
Przez nasze stoisko przewinęło się
bardzo wiele osób, niektórzy byli
zainteresowani pójściem na studia,
mieli dzieci chcące iść na studia lub
po prostu zainteresowani nagrodami i atrakcjami. Zamykając stoisko
dało się zauważyć duże zmęczenie,
ale i zadowolenie organizatorów.
Mam nadzieję że organizacja tego
typu spotkań stanie się już tradycją.
Pikniki takie jak ten, są idealną okazją
pokazania problemów osób niepełnosprawnych oraz przedstawić te
problemy, które już udało się rozwiązać. Największą atrakcją pikniku były
skoki ze spadochronem i lot helikopterem. Ja miałem przyjemność przelecieć się śmigłowcem nad Krakowem
i nie ukrywam że przerosło to moje
najśmielsze oczekiwania. Bardzo
lubię Kraków, a lot mimo, że był stosunkowo krótki to dostarczył mi niezapomnianych wrażeń. Możliwość
zobaczenia zabudowań i ulic, którymi
się codziennie przemieszcza było
naprawdę niesamowite.”
Na Błoniach nie brakowało
osób, które cenią sobie pewne
stąpanie po ziemi, a bujanie
w obłokach wolą pozostawić dla
innych. Sumiennie kompletowane
pieczątki na dowód zaliczenia
poszczególnych stanowisk można
było wymienić na aromatyczne grillowane specjały, owoce i napoje.

wszystkich uczestników można
śmiało podsumować, iż najważniejszy cel Pikniku – zmiana świadomości
społecznej oraz przekroczenie barier
mentalnych dotyczących osób niepełnosprawnych – został zrealizowany.
Integracyjne imprezy jak ta na stałe
zagościły w kulturalnym kalendarzu wydarzeń Krakowa. Zachęcamy
do odwiedzania strony internetowej
www.bon.agh.edu.pl/skoki, gdzie
znaleźć można zdjęcia, filmy, relacje
oraz informacje dotyczące przyszłorocznego Pikniku. Już dziś zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.
V Integracyjny Studencki Piknik
Lotniczy odbył się 29 maja 2011 r.
na Krakowskich Błoniach.
Organizatorami wydarzenia byli:
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
Ak ademii Górniczo -Hutniczej
w Krakowie, Politechniki Krakowskiej,
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II, Fundacja
Studentów i Absolwentów w Krakowie
ACADEMICA, Urząd Miasta Krakowa,
Województwo Małopolskie oraz
Fundacja Elektrociepłowni Kraków
Gorące Serce.
Anna Lulek (BON AGH)

Wszystko co dobre
szybko się kończy

fot. Krzysztof Kalinowski

Trudno złapać oddech, spadam
swobodnie w dół, jestem ponad
wszystkich, jestem królem wysokości, czuję wiatr. Reguluję oddech,
uśmiecham się na prawo i lewo
do kamerzysty, który zjawił się przy
nas (...), tańczymy w powietrzu, nawet
z obrotami. Czuję, że żyję! Kiedy spadochron otwiera się – przechodzimy
na spokojny spacer po rozległej
powietrznej trasie widokowej, gdzie
są już inni spadochroniarze widoczni
z daleka niczym małe kolorowe
plamki. Taki spokój – delektuję oczy
widokami (...) To jest właśnie mega
pozytywny odlot! Jestem pewna, że
na tym jednym skoku się nie skończy,
że złapałam tego „bakcyla” i jeszcze
zanurkuję w powietrzu. Bo niesamowicie jest czuć się wolnym jak ptak
i niczym niezobowiązanym (...)”.

W miłej atmosferze i przy wyśmienitej zabawie bardzo szybko upłynął
czas. Około godziny 19.00 konferansjer podziękował gościom i organizatorom za wspólnie spędzone chwile.
Dzięki dużemu zaangażowaniu
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fot. Krzysztof Kalinowski
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Na podbój Kalisza!
W dniach 6–8 maja 2011 r. odbył się
wyjazd integracyjno-szkoleniowy
ZSN UEK oraz ZSN „Ad Astra” UAM.
Miejscem spotkania wybrano Kalisz
– najstarsze polskie miasto. Łącznie
wyjazd zgromadził 15 uczestników.
Celem spotkania była wymiana
poglądów i doświadczeń oraz dyskusja na temat problemów, które
stoją przed społecznością studentów
niepełnosprawnych. Uczestnicy przeprowadzili kilka paneli dyskusyjnych.
Pierwszy z nich dotyczył działalności każdego ze Zrzeszeń. Następnie
dyskutowano nt. działań, jakie podejmują zarówno UEK jak i UAM na rzecz
przygotowania niepełnosprawnych
studentów do wejścia na rynek pracy.
Ostatni panel dyskusyjny dotyczył
nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i jej konsekwencjach. Dodatkowo koleżanka Marzena
Dudek poprowadziła dla uczestników
wyjazdu minikurs języka migowego.
nowelizacja ustawy
Dnia 5 kwietnia ubiegłego roku
Prezydent RP Bronisław Komorowski
złożył podpis pod przyjętą dnia
18 marca 2011 r. ustawą o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie
wyższym”. Zgodnie z informacjami
dostępnymi w trakcie trwania spotkania obu Zrzeszeń, wiadomo
było już, że każdy student uczelni

państwowej otrzyma pulę punktów
zapewniającą mu bezpłatne studia
na jednym kierunku.
Duże kontrowersje budzi wprowadzenie opłaty za kolejny kierunek
studiów. Mianowicie, jeśli ktoś zdecyduje się na drugie studia to pierwszy
rok będzie darmowy. Warto wtedy
pracować nad średnią, bo gdy taka
osoba znajdzie się wśród 10% najlepszych nie będzie musiała płacić.
W przeciwnym wypadku konieczna
będzie opłata za II rok drugiego
kierunku i dodatkowo w ratach za
I rok. Zmiana ta ma ograniczyć blokowanie miejsc, w wyniku którego
część osób zmuszona jest rozpocząć
naukę na studiach płatnych.
Kolejną istotną zmianą jest
zastąpienie stypendium za wyniki
w nauce nagrodą Rektora. Aby móc
ją otrzymać nie wystarczy wykazać
się tylko dobrymi stopniami, ale
także działalnością naukową,
artystyczną czy sportową. Pomysł
wydaje się dobry, gdyż promuje
bardziej niż wcześniej studentów
specjalizujących się w określonej
dziedzinie i osiągających na tym
polu bardzo dobre wyniki lub osoby
udzielające się na uczelni, które
z uwagi na ten fakt nie mają tak
dużo czasu na naukę, ale ich praca
i zaangażowanie przynosi ogromną
chlubę uczelni.
Ostatnią kwestią, którą warto
porusz yć jest wprowadzenie

katalogu bezpłatnych usług administracyjnych. Nieodpłatne będą
wszystkie egzaminy, wydanie suplementu do dyplomu, czy także wpis
na kolejny semestr. Dodatkowo
prawa studenta chronić będzie
obowiązkowa umowa zawierana
z uczelnią. Pomysł jest trafny,
gdyż zdarzało się, że uczelnie
wprowadzały obowiązek uiszczania dodatkowych opłat, o których
wcześniej nie było mowy.
Później wspólna
integracja i zabawa
Panele dyskusyjne były naprawdę
interesujące, ale wyjazd miał na celu
także wspólną integrację. Stąd też
wśród atrakcji znalazły się m.in.:
zwiedzanie Kalisza z przewodnikiem, wspólne wyjście na dyskotekę oraz bardzo ciekawa wizyta
w Rezerwacie Archeologicznym
„Zawodzie” poprzedzona spacerem urokliwą doliną rzeki Prosny.
W rezerwacie wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o naszych przodkach i ich życiu, jak również kilka
interesujących i niespotykanych
w książkach do historii anegdot
o pierwszych władcach naszego
państwa. Opowiadane z pasją przez
członków Bractwa Rycerskiego
Ziemi Kaliskiej historie uczestnicy
zapamiętają na długo.
Na koniec podziękowania

fot. archiwum autora

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim członkom ZSN „Ad
Astra” za naprawdę wspaniały i równie kształcący wyjazd. Szczególne
słowa uznania należą się Annie
Rutz, która miała szczególny wkład
w organizację wyjazdu.
Z uwagi na dystans członkowie
ZSN UEK wrócili do Krakowa dopiero
około 4:00 nad ranem. Bez względu
jednak na trudy podróży wszyscy
byli zadowoleni i zapamiętają ten
wyjazd na długo. Miejmy nadzieję, że
jego idea zostanie podtrzymana i na
stałe zagości w kalendarzu imprez
obu Zrzeszeń, a być może na udział
w kolejnych edycjach zdecydują się
także inne ZSN-y. Lista uczestników
jest bowiem otwarta i wszyscy są
mile widziani.
Spacer doliną rzeki Prosny

KSSN 1(7)/2012
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integracja w szczyrku
W długi listopadowy weekend
2011 r. odbył się kolejny już
obóz integracyjno-adaptacyjny
dla niepełnosprawnych studentów I roku. Tym razem miejscem
imprezy był malowniczo położony
w Beskidzie Żywieckim Szczyrk.
Nastroje jak również i pogoda
dopisały i tym samym uczestnicy
spędzili wspólnie naprawdę niezapomniany weekend.
Integracja jest idealną okazją
do nawiązania nowych znajomości i zwiększenia wiedzy na temat
niepełnosprawności.
Podobnie jak wcześniejsze obozy,
także i ten ostatni stanowił świetną
okazję do nawiązania nowych przyjaźni, a ponadto do zwiększenia swej
świadomości i zdobycia dodatkowej
wiedzy na tematy związane z niepełnosprawnością. Bez wątpienia
uczestnicy dobrze się czuli w swym
towarzystwie i nawiązali wiele nowych
znajomości. Wierzymy także (o czym
świadczą również wypełnione przez
studentów po zakończeniu obozu
ankiety), że dowiedzieli się wiele przydatnych i ciekawych informacji. Ale
jak to wszystko przebiegało – o tym
kroku po kroku.
Dzień pierwszy – podróż,
kolacja i wspólna
integracja

fot. archiwum autora

Wyjazd z kampusu UEK nastąpił
w czwartkowe słoneczne popołudnie.

W czasie wspólnego spaceru

50

Po kilkugodzinnej podróży bezpiecznie dotarliśmy do Ośrodka „Orle
Gniazdo” w Szczyrku, gdzie na wszystkich uczestników czekała już wspaniała kolacja (jedzenie w ośrodku było
naprawdę smaczne i chyba nawet
nieco za obfite). Jeszcze tego samego
wieczoru odbył się wieczór zapoznawczy prowadzony przez Monikę
Piegę – psycholog z BON UPJPII. Dla
lepszego odbioru studenci usiedli
w okręgu. Jedna z zabaw, które miały
posłużyć przełamaniu lodów, polegała na powtarzaniu imion wszystkich poprzedników wraz z nazwą
uczelni. Nietrudno domyślić się, że
każda kolejna osoba miała coraz cięższe zadanie, nie mówiąc już o osobie
ostatniej, która musiała powtórzyć
imiona oraz nazwy uczelni 35 osób.
Druga zabawa polegała na dobraniu
się dwójkami w pary i dowiedzeniu
się od swego rozmówcy w ciągu kilkuminutowej rozmowy jak najwięcej
informacji na jego temat, a następnie
ich powtórzeniu całej grupie. Sukces
został osiągnięty. Uczestnicy wstępnie
poznali się, co w dużej mierze ułatwiło
im dalszą integrację.
Dzień drugi – prezentacje,
Muzeum Browaru Żywiec,
zwiedzanie oraz „miganie”
Drugi dzień rozpoczął się wspólnym
śniadaniem o godzinie 9:00, po którym odbyła się prezentacja na temat
działań i projektów realizowanych
przez krakowskie Biura ds. Osób

Niepełnosprawnych. Po niej przewodniczący ZSN UEK Mateusz Macałka
dokonał kolejnych dwóch prezentacji. Pierwsza z nich dotyczyła Zrzeszeń
Studentów Niepełnosprawnych działających na krakowskich uczelniach
wyższych, natomiast tematem drugiej z nich był Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i programy, które ta instytucja ma
w swej ofercie dla studentów z niepełnosprawnościami. Następnie
uczestnicy mieli dłuższą chwilę czasu
wolnego aż do obiadu, po którym
wszyscy wspólnie wybrali się na zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec.
Bez wątpienia muzeum żywieckiego browaru jest miejscem godnym
polecenia. Trasa zwiedzania oraz ekspozycje zostały bardzo dobrze przygotowane i tym samym zaciekawiają
zwiedzających. Przedstawiają one
historię powstania i rozwoju browaru.
Na końcu oprowadzania każda osoba
otrzymuje prezent – pamiątkowy
kufel, a także bierze udział w darmowej degustacji. Wycieczka do Żywca
zajęła około 3 godzin. Była to bez
wątpienia jedna z głównych atrakcji
wyjazdu. Około godziny 18:00 cała
grupa wróciła bezpiecznie do ośrodka
na kolację. Ostatnim punktem piątkowego programu była prezentacja
na temat języka migowego, bardzo
interesująco przedstawiona przez
Magdalenę Sipowicz.
Dzień trzeci – warsztaty,
projekcja filmu, spotkanie
z podróżnikiem, grillowanie
i wspólne śpiewanie
Zdecydowanie dzień trzeci był najbardziej atrakcyjny i efektywnie spędzony,
choć zaczął się oczywiście podobnie
jak dzień wcześniejszy – mianowicie wspólnym śniadaniem. Po nim
uczestnicy wyjazdu zostali podzieleni
na dwie grupy. Jedna uczestniczyła
w warsztatach psychologicznych,
dotyczących radzenia sobie na I roku
studiów, które prowadziła psycholog
Monika Piega, podczas gdy druga
brała udział w projekcji filmu: „Moja
lewa stopa” i dyskusji na jego temat.
Później nastąpiła zamiana grup. Po ciekawym przedpołudniu przyszła pora
na obiad, zaś po nim czas na kolejną
atrakcję wyjazdu. Było nią spotkanie
z Panem Krzysztofem Gardasiem
– niepełnosprawnym zdobywcą
KSSN 1(7)/2012
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Wspólna integracja przy ognisku

do centrum Szczyrku, zaś pozostali
korzystali z udogodnień ośrodka:
masażu, jacuzzi, czy też sauny. Później
wszyscy wspólnie spotkali się, aby raz
jeszcze w pełnym gronie móc porozmawiać i zjeść ostatni już w ramach
tegorocznego obozu obiad.
Niestety, wszystko co dobre,
szybko się kończy. Dlatego po posiłku,
trzeba było się spakować i ruszyć
w podróż powrotną do Krakowa,
gdzie dotarliśmy przed godziną 18:00.
I tak oto kolejny obóz integracyjno-adaptacyjny pozostał już tylko wspomnieniem, ale bez wątpienia jakże
miłym wspomnieniem.
Na koniec należy dodać, iż w czasie
obozu studenci, którzy tego wymagali

Marek Świerad (BON UEK)

fot. Mateusz Macałka

takich szczytów jak Mount Blanc,
Kilimandżaro (dwukrotnie, w tym
w roku 2008 w ramach wyprawy
„Moje Kilimandżaro”, zorganizowanej
przez Fundację Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”), Elbrus, czy także prawie
ośmiotysięczna Aconcagua zlokalizowanego w Ameryce Południowej.
Spotkanie było naprawdę interesujące i studenci zadawali gościowi
wiele pytań. Wyczyny Pana Krzysztofa
(podróżnik porusza się o kulach) stanowią świetny przykład na to, że także
osoby z niepełnosprawnościami mogą
spełniać swoje marzenia i dochodzić
do rzeczy wielkich – nawet takich,
które wielu pełnosprawnym osobom
być może nie przeszłyby przez myśl.
Po efektywnie spożytkowanym
dniu przyszła część integracyjna.
W ramach kolacji ośrodek zorganizował dla uczestników obozu grill
wraz z ogniskiem. Nie obyło się bez
śpiewu i muzyki, tym bardziej, że
do dyspozycji mieliśmy nie tylko
gitarę, ale także trąbkę, na której grał
student UEK Martin oraz skrzypce,
którymi „dowodził” Przemek z UPJPII.
Gdy już zabrakło drewna na ognisko,
uczestnicy przenieśli się do wnętrza ośrodka. Śpiew i zabawa trwały
dobrych kilka godzin.

mieli zapewnioną pomoc asystenta.
Ponadto, z myślą o osobach mających problemy ze słuchem, w obozie
wzięli udział także dwaj tłumacze
języka migowego. Byli nimi wspomniana już Magdalena Sipowicz oraz
Alicja Pietrzyk, które wytrwale służyły
pomocą w kontaktach z osobami niesłyszącymi. Przy tej okazji zarówno tłumaczom, jak i asystentom za pomoc
dziękujemy. Oczywiście zakwaterowanie miało miejsce w ośrodku
dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
W imprezie udział wzięli studenci
pięciu krakowskich uczelni wyższych
(UEK, AGH, PK, UP i UPJPII). Wszyscy
otrzymali pamiątkowe gadżety
oraz koszulki. Uczestnicy nocowali
w malowniczo położonym na zboczach masywu Klimczoka Ośrodku
„Orle Gniazdo”, z okien którego rozpościerał się piękny widok na masyw
Skrzycznego oraz na położony kilkaset
metrów niżej Szczyrk. Wrażenia wizualne były tym wspanialsze, że przez
cały czas towarzyszyła nam piękna,
słoneczna pogoda.
Z opinii uczestników, a także
z wypełnionych przez nich kwestionariuszy ankiet wiemy, że obóz się podobał i że będą go oni miło wspominać.
Za wszystkie cenne wskazówki oraz
sugestie przy tej okazji dziękujemy.
Dziękujemy także za pomoc wszystkim osobom, które aktywnie włączyli
się w przygotowanie i przebieg obozu,
zaś samym uczestnikom za udział
i życzliwość w czasie wyjazdu.

Dzień czwarty – czas wolny,
krótka rozmowa i powrót
do Krakowa
W niedzielę między śniadaniem,
a obiadem studenci mieli kilka godzin
czasu wolnego. Część z nich wybrała
się na spacer w góry, część zeszła
KSSN 1(7)/2012
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Morza szum, ptaków śpiew…
W takiej właśnie przyjemnej
aurze mijał czas uczestnikom IX
Obozu Integracyjnego Studentów
Niepełnosprawnych w Gdańsku
w dniach 15–27 sierpnia 2011 r.,
zorganizowanego przez Biura ds.
Osób Niepełnosprawnych AGH, PK,
UEK i UP.
Już w pociągu w drodze do Gdańska
uczestnicy mieli okazję poznać się
i zintegrować, co zaowocowało
dobrze spędzonym czasem na obozie. Ośrodek, w którym byliśmy zakwaterowani położony był na wyspie
Sobieszewskiej bardzo blisko plaży,
w środku lasu. Można by powiedzieć,
że byliśmy odcięci od świata. W rzeczywistości nie było tak dramatycznie.
Każdy mógł wsiąść na rower i zwiedzić
okoliczne miejscowości. Znalazły się
też osoby, które za pomocą komunikacji miejskiej robiły wypady do Gdańska.
Na obozie było co robić

Integracja, integracja,
integracja !
Niemal w każdy dzień – przy bardzo
dużym udziale uczestników – były
organizowane wieczorne imprezy integracyjne. Mieliśmy nawet okazję bawić
się na obozowej biesiadzie weselnej
na świeżym powietrzu, zakończonej
ogniskiem i śpiewem przy akompaniamencie gitar. Wspólnie oglądaliśmy
mecze Wisły Kraków w eliminacjach
Ligi Mistrzów, byliśmy również na stadionie PGE Arena – jednym z obiektów,
na których rozgrywane będą mecze
EURO 2012, graliśmy w mafię, oraz
bawiliśmy się na dyskotekach.
Garść praktycznej
i potrzebnej wiedzy !
Obóz miał przede wszystkim charakter szkoleniowy. Uczestnicy podzielili
się na trzy zespoły i niemal codziennie uczęszczali na zajęcia między
śniadaniem a obiadem, lub obiadem
a kolacją. Grupa numer jeden w pierwszym tygodniu uczęszczała na zajęcia
fotograficzne, w drugim zaś na zajęcia dziennikarskie. Głównie dzięki

zaangażowaniu tej grupy powstała
gazetka obozowa „ECHO WYSPY”.
Pozostałe 2 grupy zgłębiały swoją
wiedzę i umiejętności na warsztatach doradztwa psychologicznego
i zawodowego. Każdy z uczestników
otrzymał pokaźną garść informacji
na zajęciach dotyczących praw i obowiązków osób niepełnosprawnych
oraz praktycznych informacji na temat
praw i obowiązków jako obywateli
wynikających z KPA m.in. dlaczego
nie opłaca się nie odbierać listu poleconego z urzędu, czy też, co zrobić jak
nie jesteśmy w stanie dostarczyć jakiś
dokumentów do urzędu, o które nas
proszą, a od tego uzależnione jest dalsze postępowanie w naszej sprawie.
Obóz, obóz i po obozie!
Z przykrością przyszło nam się
żegnać z Bałtykiem. Na szczęście
to tylko na rok. Z pewnością większość uczestników powróci nad
polskie morze i wyjedzie na dziesiąty Obóz Integracyjny Studentów
Niepełnosprawnych, do udziału
w którym już w tym momencie gorąco
zachęcam i zapraszam.
Galerię zdjęć i film zrealizowany
podczas tegorocznego obozu, jak również gazetkę obozową można zobaczyć na stronie www.bon.agh.edu.pl
Projekt został zrealizowany przy
wsparciu finansowym Gminy Miejskiej
Kraków oraz Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jacek Merdalski (BON AGH)

fot. Sławomir Stachura

Podczas obozu odbyło się szereg zajęć
i warsztatów grupowych z zakresu
dziennikarsko – fotograficznego,
doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz z praw i obowiązków jako
obywateli, w szczególności praw i obowiązków osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy nie mogli także narzekać, że nie mają co zrobić z wolnym czasem. Było wręcz odwrotnie.
Różnorodność zaproponowanych
zajęć i atrakcji spowodowała to, że
każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Jedni grali w siatkówkę

i spędzali czas na sportowo rywalizując
w różnych turniejach indywidualnych
i zespołowych, drudzy zajęli się organizacją wieczornych imprez integracyjnych, jeszcze inni zgłębiali wiedzę
w ramach indywidualnych konsultacji. Była też grupka osób, która ponad
wszystko ceniła sobie leniuchowanie
na plaży.

„Dalej w morze wyruszajmy…”
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feedback z 8. ossnów
W Krakowie nie brak turystów
przez cały rok. Jednak w pierwszy
wakacyjny weekend lipca 2011
do miasta Kraka zawitali niebywali
goście – byli to studenci niepełnosprawni z różnych uczelni w Polsce.
Dlaczego, po co i z jakim skutkiem?
Wzorem lat ubiegłych, do Krakowa
przyjechali przedstawiciele wielu
uczelni z różnych krańców Polski,
po to, by wziąć udział w ósmym już
Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów
Niepełnosprawnych w dniach 8–10
lipca 2011 r. Reprezentowaliśmy
w sumie aż 20 uczelni w Polsce (w tym
16 spoza Krakowa!). Spotkanie to
organizują Zrzeszenia Studentów
Niepełnosprawnych krakowskich
uczelni wyższych. W organizacji OSSN brały udział Zrzeszenia
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Politechniki Krakowskiej
oraz Uniwersytetu Papieskiego
im. Jana Pawła II, a głównym koordynatorem było ZSN Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Całego zamieszania
przyczyna
Tematem tegorocznego spotkania
była „Rola uczelni i innych organizacji we wspieraniu zawodowym
osób niepełnosprawnych”. Studenci
wymieniali się swoimi doświadczeniami, opowiadali, jak ta kwestia
wygląda na danej uczelni. Przyznać

trzeba, że z roku na rok coraz więcej
uczelni ułatwia niepełnosprawnym
studiowanie – np. poprzez dostosowanie stanowisk komputerowych, tłumaczy języka migowego, możliwość
zmiany formy egzaminu, asystentów,
czy też poprzez organizację różnych
warsztatów podnoszących umiejętności miękkie. Sama działalność
w Zrzeszeniu już wpływa na naszą
ocenę w oczach przyszłych pracodawców. Mamy okazję uczestniczyć
w koordynacji i organizacji różnego
rodzaju wydarzeń, pracować w grupie,
negocjować, prezentować się na tego
typu spotkaniach. Każdy z nas może
opowiedzieć o swoich pomysłach,
przeżyciach, o tym jak radzi sobie
z trudnościami w codziennym życiu.
Przed face to face
z pracodawcą
Z ankiety ewaluacyjnej, którą przeprowadziliśmy ostatniego dnia, wynikło,
że szczególnym zainteresowaniem
cieszyło się szkolenie z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych, które
przeprowadziła dla nas pani Monika
Domańska, doradca zawodowy pracujący w Centrum Karier AGH. Udzieliła
rad, jak napisać list motywacyjny
czy przygotować CV, by pracodawca
zwrócił na nas uwagę i zaprosił na rozmowę kwalifikacyjną. Uczestnicy zadawali sporo pytań, głównie dotyczyły
one tego, co zawierać w CV, czy wspominać o swojej niepełnosprawności,

czy też lepiej nie. Okazuje się, że nie
ma utartego schematu, że trzeba przy
aplikowaniu do danej firmy dobrze
przemyśleć sprawę, wyszukać jak najwięcej informacji o przyszłym miejscu
pracy i wtedy dopiero zabrać się za
edytowanie CV.
After party
Owe Spotkanie to nie tylko prezentacje i dyskusje w chłodnych murach
uczelni. Wieczorami integracja odbywała się na zupełnie innym poziomie
– bardziej na luzie. Po pierwszym
wieczorze w klubie studenckim, gdy
pierwsze lody zostały przełamane,
tylko w jednym pokoju świeciło się
bardzo długo w nocy. I bynajmniej
nie z tego powodu, że pozostali spali.
Wszyscy zeszli się do jednego pokoju!
Okazywało się wtedy, kto zna się
z wcześniejszych spotkań tego typu,
że mamy wspólne zainteresowanie,
wspólnych znajomych i kolejną opcję
na wakacyjną, czy też weekendową
wycieczkę.
Drugi, a zarazem ostatni wieczór
był jeszcze dłuższy niż poprzedni,
gdyż musieliśmy jakoś wrócić do miejsca zakwaterowania. Kolację bowiem
jedliśmy w jednej z restauracji przy
Rynku Głównym, gdzie później rozmawialiśmy, tańczyliśmy, słowem
– dobrze się bawiliśmy. Oczywiście,
nikt nie wie, jak to się stało, że zaginął
klucz do pokoju lub w jakich okolicznościach złamał się.

fot. archiwum autora

Czas na uwagi

Wieczorna integracja – i były powody do uśmiechów...
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Większość ankietowanych uznała, iż
OSSN w dużym lub bardzo dużym
stopniu spełniło ich oczekiwania.
Spotkanie ocenione było przede
wszystkim jako bardzo dobra płaszczyzna integracji, koleżeństwa, na bazie
którego rodzą się nowe pomysły i projekty działania. Ankietowani podkreślali korzyści, jakie płyną z wymiany
doświadczeń na temat studiowania,
funkcjonowania organizacji studentów niepełnosprawnych w całej Polsce.
Bardzo wysoko ocenili prezentacje,
szkolenia i warsztaty. Zdecydowanie
gorzej wycieczkę niespodziankę.
Jednak jest na to wytłumaczenie
– niejeden w Krakowie już był i niejedno widział, a z kolei nas nie poinformowano np. o ślubie w Kościele
Mariackim! Stąd też zamiast ołtarza
KSSN 1(7)/2012
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Czy Twoim zdaniem zdobyte
tutaj wiadomości i doświadczenia
innych będziesz mógł wykorzystać wcielając w życie w swoim
otoczeniu?
W jakim stopniu?
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mogliśmy podziwiać parę młodą
przed kościołem. Może następnym
razem poobserwujemy z lotu ptaka?
Właśnie dzięki takim uwagom uczestnicy stawiają organizatorom wysoko
poprzeczkę.
Krytyczne uwagi dotyczyły przede
wszystkim braku wydzielonego czasu
na panel dyskusyjny oraz niedotrzymywania ustalonego harmonogramu.
Przyznajemy, nad wszystkim nie dało
się od razu zapanować – choćby
nad awarią windy na parę minut…
Na szczęście okazało się, że to nic
poważnego i tata jednej z uczestniczek szybko się z tym uporał.
Trzeźwym okiem…
„Spotkanie było na poziomie europejskim: czas pracy i odpoczynku;
integracja perfekcyjnie zaplanowana. Najlepsze szkolenie i całość
spotkania na jakim byłam w Polsce
dla ON” – pisze w ankiecie jedna
z uczestniczek Spotkania. Mimo
niedociągnięć, chwilowego chaosu
organizacyjnego całość spotkania
ankietowani ocenili na satysfakcjonującym poziomie 4,25. Dodam,
iż obowiązywała 5-cio stopniowa
skala. Jest dobrze, mamy do czego
dążyć! Za rok będzie lepsza ocena,
bo ankieta ewaluacyjna pozwoliła na wskazanie najważniejszych
obszarów, w których odczuwane
były niedostatki organizacyjne
i niedociągnięcia. Ukazała również
mocne strony przedsięwzięcia, które
z powodzeniem mogą być kontynuowane i rozwijane w przyszłości.
„Ze swojej strony dziękuję za możliwość uczestniczenia w OSSN. Takie
imprezy pozwalają szerzej spojrzeć
KSSN 1(7)/2012
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na sprawy dotyczące osób z niepełnosprawnością oraz dostrzec w nich
wartościowych i pełnych potencjału
młodych ludzi” – pisze uczestniczka
z Białegostoku. Słowa te cieszą, i to
jak! Ale też mobilizują, by nie spocząć
na laurach, a stale coś uatrakcyjniać.
Okiem organizatora
Zapanowanie nad grupą prawie 60
osób z pozoru nie wydaje się być
trudne. Jednak „w praniu” wychodzi inaczej. Trzeba być gotowym
na wszystko, a przede wszystkim
elastycznym. Gdy coś się posypie –
szybko znaleźć rozwiązanie, bądź
alternatywę. Dla naszej grupy z AGH
było to pierwsze Spotkanie tego typu,
które organizowaliśmy, a do tego –
pierwsze takie, w którym uczestniczyliśmy. Musieliśmy więc posiłkować się
tylko opiniami i radami uczestników
wcześniejszych OSSN-ów. Daliśmy
radę! Przyznam, że gdy wyjechał z akademika ostatni uczestnik, usiadłam

Zwiastun 9 OSSN-ów
Korzystając z propozycji uczestników, tematyka kolejnego spotkania może dotyczyć programów UE
skierowanych do studentów niepełnosprawnych, sposobów docierania do potencjalnych kandydatów
na studia z niepełnosprawnością,
metod motywowania i aktywizacji
studentów, innego równie dobrego
tematu dotyczącego nas samych…
Pomyślimy też nad wydłużeniem
czasu Spotkania, wprowadzeniem
pracy w grupach, warsztatów czy to
właśnie dotyczących dokumentów
aplikacyjnych czy też umiejętności
miękkich, tak bardzo przydatnych
w szukaniu pracy. Profesjonalny
wodzirej, który poprowadziłby wieczorek integracyjny też by się przydał.
Jedno jest pewne – będzie zupełnie
inaczej niż dotychczas! Zostawione
z roztargnienia buty czy też kurtka
świadczą o czymś – trzeba tu wrócić!
Już dziś rezerwujemy sobie początek
lipca na intensywny i twórczy czas
w Krakowie .
Joanna Tarnowska (ZSN AGH)

fot. Iwona Pietralik
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na krześle i… po prostu zasnęłam.
Wojtek – głowa całego wydarzenia,
też niejedną kroplą potu przypieczętowywał pracę. Zaowocowało to jednak ogromną satysfakcją oraz nowymi
doświadczeniami i znajomościami.
A słowa studentki z Uniwersytetu
Śląskiego: „jeszcze wciąż jestem pod
wrażeniem Waszego profesjonalnego
podejścia do organizacji spotkania tak
licznej grupy, nie mówiąc już o tym, że
organizatorzy to fantastyczni, pozytywni młodzi ludzie” długo zostaną
w pamięci, powodując uśmiech od
ucha do ucha.

Część merytoryczna konferencji – czerpanie doświadczeń z działalności innych
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ANDRZEJKI – WCZORAJ A DZIŚ

ANDZEJKI DZIŚ
W czasach obecnych Andrzejki obchodzone są w całej Europie. Bawimy się
w dyskotekach, klubach, domach. Jest
to czas, w którym prawie wszyscy chcą
wróżyć i poznać swoją przyszłość. Na
tegorocznych Andrzejkach w „Gwarku”
licznie przybyli studenci krakowskich
uczelni, a także pracownicy Biur ds.
Osób Niepełnosprawnych. Tradycyjnie,
jak co roku, imprezę rozpoczął polonez tańczony przez wszystkich
uczestników zabawy. Impreza była
prowadzona przez profesjonalnego
wodzireja, a doborowa muzyka stwarzała radosną atmosferę. Nie można
było narzekać na nudę. Uczestnicy
brali udział w licznych konkursach,
w którym do wygrania były m.in. wejściówki do kina. W konkursie na najlepsze przebranie zwycięzców wybierali
uczestnicy Andrzejek. Wskazali dwie
osoby. Jedna z nich przebrana była za
szalonego lekarza, natomiast druga za
czarownicę. Kolejnym konkursem było
jedzenie jabłka zawiązanego na nitce.
Najwięcej entuzjazmu wzbudził konkurs na największą liczbę pocałunków. Panowie ubrani byli w białe
56

Wbijaj śmiało! :)

podkoszulki a Panie, z pomalowanymi
na czerwono ustami, miały w określonym czasie złożyć jak największą ilość
pocałunków na białych koszulkach.
Dodatkową atrakcją było losowanie
szczęśliwego numeru, który znajdował
się na zakupionym bilecie wstępu.
ANDRZEJKOWA WROŻBA
W trakcie zabawy każdy z uczestników
otrzymał ciasteczko chińskie, które
kryło w środku karteczkę z wróżbą.
Jedna z nich brzmiała: „Masz nad sobą
aurę zwycięstwa. Nic nie zatrzyma Cię
w drodze do sukcesu. W Totolotka
zagraj: 2, 11, 24, 31, 39, 41”. Ponadto,
w kolejnej wróżbie przekuwając
szpilką andrzejkowe serce, można
było poznać imię przyszłej żony czy
męża. Uczestnicy pytani, czy wierzą
we wróżby, jednogłośnie odpowiadają, że traktują je tylko jako dobrą

zabawę, ale tak naprawdę niektórzy
z nas chcieliby, aby wróżby spełniły
się. Jeśli nie w tym roku to może
w kolejne Andrzejki przepowiednie
się sprawdzą…
Przez całą imprezę nie było
chwili, aby parkiet nie był pełen tańczących i roześmianych studentów,
po raz kolejny pokazali, że potrafią dobrze bawić. Organizatorem
imprezy było Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych AGH przy współpracy ZSN UEK oraz ZSN PK, Fundacji
Studentów i Absolwentów AGH
w Krakowie ACADEMICA oraz Urzędu
Miasta Krakowa. Zabawa zakończyła
się wczesnym rankiem, a wszyscy
uczestnicy opuszczali klub w dobrych
humorach z nadzieją, że następne
Andrzejki będą równie udane, jak
tegoroczne.
Anna Wesołowska (BON AGH)

fot. Lucjan Baran

Andrzejki to wieczór wróżb, który
w przeszłości należał do niezamężnych dziewcząt i był traktowany
bardzo poważnie. W ten wyjątkowy
wieczór panny spotykały się i wróżyły,
która wyjdzie za mąż, kiedy i za kogo.
Wierzono, że ten dzień ma magiczną
moc i wskaże dziewczynie przyszłość.
Do popularnej wróżby wskazującej,
która panna wyjdzie za mąż można
zaliczyć ustawianie butów gęsiego
i przestawianie ich od ostatniego
z kolejki na przód. Dziewczyna, której
but pierwszy przekroczy próg, znajdzie jako pierwsza męża. Natomiast
wróżbą, która wskazywała imię przyszłego męża było wyciągniecie karteczki z jego imieniem. Przed snem
należało przygotować karteczki
z imionami, które trzeba było włożyć
pod poduszkę. Rano, następnego
dnia należało wyciągnąć jedną kartkę
i odczytać imię przyszłego wybranka.

fot. Lucjan Baran

Każdy, kto brał udział w imprezie
andrzejkowej zorganizowanej przez
studentów niepełnosprawnych
wie, że jest to wspaniała okazja
do dobrej i niezapomnianej zabawy
w gronie przyjaciół i znajomych.

Taniec po grecku w kółko...
KSSN 1(7)/2012
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twórczość własna
Wiersze krzysztofa rączki
alquizar
zgubiłem świat
nie ja jeden na tej ziemi
nie ja pierwszy na ziemi
nie ja ostatni żyje taki
tęsknota za dawnym
czasem wraca
jak piorun bije we mnie
uderzam o ziemię
i leżę
po omacku błądzę
światło przelatuje blade
zamazane jak jadąc
samochodem w tunelu
szepty i pogłosy pojawiają się
jakbym je słyszał w przeszłości
próbuję odpowiedzieć na nie
lecz swoich słów już nie

duch kwiaty zrywa
marzenia jak z nieba spadły
radości wiele przysporzyły
okruchy spokoju przybyły
uśmiech na ustach przywróciły
marzenia fale wezbrane porwały
nie zdążyłem uratować je
dzwony kościelne rozdzwonione
ostrzegają przed
niebezpieczeństwem
myślałem, że jesteś na tyle silna
by zrozumieć problemy jakie
dotknęły mnie, lecz wciąż słyszę
że tak nie jest. niesmak we mnie jest.
zamykam w końcu oczy
wiatr pył płatków kwiatów zrywa
duch wiosennych pól ożywa
kolejny raz zwątpiłem w ciebie

arsene lupin
chwile słabości nadchodzą
one zbliżają się i o mnie myślą
złowrogie spojrzenia ślą
przed siebie, ku moim uszom
ręce kierują, chłodnym oddechem
rozpalić złość panującą we mnie
obudzić zazdrość, ocalić swój głos
rozpalić gniew życia by sen zniknął
obudzić senność, która nigdy nie
zamiera
głos nigdy nie spotykany
roznosi się w przestrzeni
nie każdy w stanie jest usłyszeć
słowa nigdy nie milknące
w powietrzu wciąż rozchodzą się
słowa nigdy nie milknące
do świadomości wnikają

prócz ciszy
oddechu złapać nie mogę.
zmęczony jestem biegiem
gdzie i tak celu nie widzę
kiedy myślałem, że jestem
już na szczycie góry.
jakże łatwość przychodzi
wam w zaklinaniu mnie
od tych co rozumu nie mają
słabości mnie ogarniają
niechęć do znanych mi osób.
głodny ogień zżera co napotka
rozpalony do granic możliwości
wciąż niesyty wchłania umysł
i przerzuca się na innych
kiedy nic nie będzie. prócz ciszy.

kubek
kubek gorącej czekolady
z mlekiem przyniosłem
i łyżką cukru trzcinowego
jak lubisz w łóżku kołdrą okryty.
w toalecie słyszę prysznic
para wodna wydobywa się
spod drzwi, światła migają
gwiazda wychodzi. nadchodzi.
garderoba oświetlona
w lustrach tańczysz ty
mój wzrok zawisł na tobie
a mnie wciąż mało jest.
czy to było wspomnienie
może to było tylko złudzenie
i w ogóle nie było ciebie
lecz jak zawsze tak zawsze
będę sam

żebym był mądrzejszy
żebym już nie łapał następnego oddechu.
będąc obecnie martwym
nie będąc przez nikogo słyszany.
zawieszony gdzieś pomiędzy
przeróżnymi światami
nie jestem w stanie drogi
swojej odnaleźć.
kto w stanie jest zrozumieć
mój język, moje zachowanie
charakter i narzekanie ... ?
światy latają wokół mnie
na żadną orbitę dotrzeć nie mogę
w otchłani, w ciemności, w ciszy
KSSN 1(7)/2012
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portfolio artystyczne

Anna Suberlak (ur. 1987
w Krakowie) – wnuczka Jerzego
Suberlaka. Absolwentka filologii
polskiej ze specjalizacją edytorską
na Uniwersytecie Pedagogicznym im.
KEN w Krakowie. Obecnie pracownik
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
na wspominanym uniwersytecie.
Dom, wciąż ciepły i zamieszkany /fot. AMS

O sobie
Pasję do fotografii odziedziczyłam po dziadku, Jerzym Suberlaku,
którego nigdy nie było dane mi
poznać. Największym skarbem jaki
zdążył przekazać, jest 40 kg metalowa skrzynia zawierająca niezliczone
dotąd negatywy, rolki filmów oraz
odręczne notatki dotyczące zrobionych fotografii.
Zdjęcia wykonuję aparatem Canon
EOS 600D najchętniej przy użyciu
obiektywów o wysokiej jasności,
zaopatrzonych w filtry polaryzacyjne
i połówkowe. Moje sesje są związane
z chwilą, natchnieniem, pomysłem
sprzed sekundy. Spośród milionów
ujęć wybieram to jedno najlepsze.
Oprócz fotografii interesuję się
grafiką komputerową oraz książką,
a co za tym idzie – każdym jej pierwiastkiem – od okładki, poprzez treść,
łamanie, użyty krój i stopień…
W poniższym portfolio prezentuję prace nie tylko swoje, ale pierwiastek również Dziadka, które mają
dla mnie wyjątkową wartość emocjonalną. Pomimo ich nieliczności, mam
nadzieję, iż dostrzeżecie w nich to,
co ja – niezwykłość fotografii portretowej, prostotę, a zarazem dopracowanie każdego szczegółu, piękno,
jednakże bez użycia Photoshopa
i efektów specjalnych dostępnych
w dzisiejszych czasach.
Poniższy cykl prezentuje zdjęcia
wykonane w roku 2011 – Lanckorona,
Cmentarz Rakowicki w Krakowie,
dworzec Lubocza na Grębałowie.
Wszystkie zdjęcia łączy pierwiastek
zapomnienia.
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Przyszłość w oknie przeszłości /fot. AMS

Niewidoczny /fot. AMS

Pusta droga w Lanckoronie /fot. AMS
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Jerz y Suberlak (ur. 1926
w Krakowie, zm. 1977 tamże)
– Absolwent socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziennikarz
i fotorepor ter w Gazecie
Opolskiej, kierownik literacki
Teatru Opolskiego. Dziennikarz
w zakładowej gazecie Kombinatu
HiL „Budujemy Socjalizm” (obecnie „Głos Nowej Huty”). Autor
licznych opowiadań i powieści
„Matura” (nakładem Wydawnictwa
Literackiego).
Jako wielki miłośnik fotografi zawiązał w Nowej Hucie
Oddział Polskiego Towarzystwa
Fotograficznego, którego został
pierwszym przewodniczącym.
Na swoich zdjęciach ukazuje
ludzi w czasie pracy, zabawy
i wypoczynku. Tworzył serie portretów osób związanych z dziedziną kultury i sztuki, z którymi
spotkania i wieczory autorskie
odbywały się w ówczesnym Klubie
Międzynarodowej Prasy i Książki.
Jego fotografie zamieszczane
były w licznych krakowskich
gazetach, takich jak „Gazeta
Południowa”, „Dziennik Polski”,
„Przekrój” itp. oraz prezentowane
na wielu wystawach fotograficznych w Polsce.
Prezentowany nieliczny zbiór
przedstawia najbliższą rodzinę
Jerzego – żonę Krystynę oraz syna
Marka.

Odnalezione po 35 latach w piwnicy – klisze, rolki filmów, pudełka, opisy, już
wywołane fotografie... Niektóre zniszczone doszczętnie, niewielka część z nich
zachowana w stanie idealnym. Dzięki skanerowi i nowoczesnemu oprogramowaniu
okazały się możliwe do odzyskania.
Nie znamy przynajmniej połowy osób, które na nich są. Pewnie juz nigdy ich
nie poznamy, lecz może ktoś kiedyś rozpozna swojego krewnego, znajomego lub
nawet samego siebie na tych zdjęciach...

„Kraków Lubocza” /fot. AMS

Usiądziemy, poczekamy aż pociąg przyjedzie /fot. AMS
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ubrajlowienie świata

Niebywałą okazją do zapoznania się
z najnowszymi urządzeniami i oprogramowaniem niwelującym skutki
inwalidztwa wzroku jest konferencja
Reha For The Blind In Poland. W tym
roku odbyła się już po raz dziewiąty w dniach 1–2 grudnia 2011 r.
w Warszawie. Brali w niej udział przedstawiciele krakowskich uczelni m.in.
UEK, UPJPII i AGH. Jest to niesamowite
wydarzenie nie tylko dla całego środowiska osób niewidomych i słabo
widzących, ale dla wszystkich, którzy
chcą bliżej poznać „ten świat” – świat
dźwięku i dotyku.
Czym skorupka za młodu
nasiąknie…
Życie niewidomych dzieci nie musi różnić się od dzieciństwa widzących. Bo
im także nieobca jest szmaciana Zuzia,
lalka nieduża… Lalka ta pomaga małym
dzieciom w nauce brajla. Z przodu,
na ubranku, znajduje się sześć przycisków odpowiadających poszczególnym
punktom znaku brajlowskiego. Poprzez
zabawę – zachęca do nauki.
Dostępne są też breloki składające
się z trzech obrotowych elementów

zawierających po dwa punkty jednego
poziomu znaku brajlowskiego. Każdy
punkt może być wypukły lub wklęsły,
dzięki czemu wykonując odpowiednie
obroty, można ułożyć na ściance breloka dowolny brajlowski znak.
Z kolei książeczki dotykowe wprowadzają dzieci w świat kształtów,
figur geometrycznych, zwierząt, różnorodnych materiałów. Pomagają
rozwijać zmysł dotyku oraz koordynację ruchową – dziecko szuka rączką
elementów, chwyta je, łączy i układa.
Przykładów przedmiotów wspomagających rozwój dzieci jest wiele. Widzimy
też, że zabawki takie – rzec można –
są uniwersalne, bo dzieci widzące nie
przejdą obojętnie obok nich, a dorosłym też mogą sprawić radość.
Posłuchajmy zamiast
patrzeć
Na rynku istnieje wiele aplikacji, lup
optycznych, elektronicznych powiększalników obrazu, „rozgadanych”
urządzeń mówiących – zegarki, krokomierze, kalkulatory, termometry, czytniki tekstów, itp., które to umożliwiają
niewidomych normalne i samodzielne
funkcjonowanie. Żeby w tych kwestiach być „na czasie” trzeba na bieżąco śledzić nowinki techniczne,
bo przyznać trzeba, że producenci
wysoko stawiają sobie poprzeczkę
i chcąc sprostać oczekiwaniom osób
niewidomych, wciąż udoskonalają
swoje produkty.
W dzisiejszych czasach popularne są już audiobooki, dlatego
też dostępnych jest wiele sprzętów

fot. archiwum autora

Nasza cywilizacja rozwija się! To
nie ulega wątpliwości. Czy we właściwym kierunku? Czy dla dobra
wszystkich ludzi? Rozważając
odpowiedź na to pytanie należy
wziąć pod uwagę wiele aspektów,
wiele kategorii i grup społecznych.
Przyjrzyjmy się, jak wygląda sprawa
postępu technologicznego w środowisku osób niewidomych.

Zuzia – lalka do zabawy i nauki brajla

i programów służących do słuchania cyfrowych książek mówionych.
Atrakcyjny dla wielu osób, nie tylko
dla niewidomych, ale wszystkich,
którzy chcą słuchać książek wprost ze
swojej komórki, może być na przykład
Mobile DAISY Player. Jest to program,
dzięki któremu można słuchać tekstów z komórki (opartej na systemie
Symbian).
Wiele jest też różnego rodzaju
„Czytaków”, czyli przenośnych i lekkich urządzeń z wbudowanym syntezatorem mowy, które odtwarzają
muzykę, jak też dokumenty tekstowe.
Z komputerem łączą się za pomocą
USB czy też kart pamięci. Przyznać
trzeba, iż jednak urządzenia te do najtańszych nie należą. Np. cena takiego
„Czytaka”, w zależności od zaawansowania technologicznego, waha się
do 600 zł do nawet 1900 zł!

fot. archiwum autora

„Ułatwiacze”

Strzelanie z zasłoniętymi oczami udźwiękowionym pistoletem
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Do listy rzeczy, na które zwróciłam
uwagę dodam kilka małych, a jakże
użytecznych w życiu codziennym każdego z nas. Któż z nas nie miał problemów z nawlekaniem nici na igłę?
I tu z pomocą przychodzą nam igły
ze specjalnym pęknięciem w główce.
Wystarczy tylko położyć nić na wcięciu, przeciągnąć w dół i już możemy
zacząć szyć!
W naszych szafach pewnie znajdzie się niejedna skarpetka nie
do pary… Bywa przecież, że podczas
KSSN 1(7)/2012

Udźwiękowione otoczenie
STEP-HEAR to zaprojektowany specjalnie dla niepełnosprawnych wzrokowo
system informacyjny wspomagający
orientację w terenie. Już wkrótce
dzięki niemu niewidomi z łatwością
będą mogli korzystać z komunikacji
miejskiej, gdyż zamontowany w autobusie będzie informował o numerze
zbliżającego się pojazdu. Będzie mógł
tez informować kierowcę autobusu
o tym, że na przystanku czeka niewidomy, który może potrzebować asysty.
System ten służy głownie jako informator i nawigacja wewnątrz budynków. Składa się z bazy i pilota. Bazy
przechowujące nagrane informacje
instalowane są w kluczowych lokalizacjach budynku lub na zewnątrz w taki
sposób, aby udźwiękowić kluczowe
miejsca. Gdy właściciel pilota będzie
w zasięgu bazy, jego pilot będzie
sygnalizować ten fakt dźwiękami
i wibracjami. Technologia ta ułatwia
niewidomych odnajdywanie drogi.
Środowisko osób niewidomych
wymaga wiele pracy. Sukcesy
KSSN 1(7)/2012

Na konferencji zobaczyć można było sprzęt różnego zaawansowania technologicznego

następnych buduje się na przykładzie innych osób. Dlatego też, co
roku, podczas konferencji wybierani
są wybitni niewidomi, a także ich
widzący przyjaciele, którzy najskuteczniej im pomagają.
Szansa dla wszystkich
Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć
udział w tej międzynarodowej konferencji, największej w Europie
Wschodniej i Środkowej, po raz
drugi. Mogłam dowiedzieć się więcej
o aktywności środowiska osób niewidomych, o możliwościach, specjalistycznym sprzęcie, a także posłuchać
o sytuacji osób niewidomych w sąsiednich państwach. A wszystko to dzięki
Fundacji Szansa dla Niewidomych (i
w miejscu tym dziękuję bardzo za
umożliwienie uczestnictwa). Każdy
z nas miał szansę poszerzyć swoje
horyzonty, wziąć udział w zawodach
strzelectwa bezwzrokowego, pograć
w ping-ponga, zobaczyć film „1920

Bitwa Warszawska” lub dla młodszych
uczestników – „Gwiazda Kopernika”.
Dosłownie „zobaczyć” – zobaczyć słowem, dzięki opisowi słownemu tego,
co dzieje się na ekranie. Mogliśmy
zobaczyć świat muzyką, podczas
koncertu niewidomego pianisty
z Węgier – Tamas Erdi, a także skorzystać z porad dotyczących kreowania
swojego wizerunku.
Co więcej, można było też spotkać
tam samego św. Mikołaja, który sprawiał nam mnóstwo radości obdarowywując słodkościami!
Joanna Tarnowska (ZSN AGH)

Kształcenie niewidomych wymaga
wykształcenia widzących
E.E. Allen – Pensylwański Instytut
Nauczania Niewidomych

fot. archiwum autora

prania zapodzieje się nam druga.
Przy praniu skarpetek w pralce
pomocny jest „skarpetnik”. Jest to
odpowiednio wyprofilowana plastikowa tabliczka z dwoma otworami,
przez które przeciąga się skarpety, aby
zapobiec pomieszaniu par w praniu.
Wykonana jest ona z wytrzymałego
i elastycznego plastiku odpornego
na wodę oraz wysokie temperatury. Zdecydowanie bezpieczniejsze dla pralki niż spinanie skarpetek
agrafkami.
Podobnie z kluczami – często
gdzieś je gubimy. Smart Finder to proste urządzenie umożliwiające odnajdywanie drobnych przedmiotów.
W zestawie jest nadajnik o niewielkich rozmiarach, wyposażony w cztery
przyciski o różnych kolorach oraz
cztery breloki – odbiorniki. Wystarczy
przypiąć breloczek do niesfornego
przedmiotu, który nam ciągle ginie.
Gdy naciśniemy przycisk na pilocie,
wysłany zostanie sygnał dźwiękowy
przez przypisany do niego brelok.
Wspomnę jeszcze tutaj o czytniku kolorów. Takie urządzenie może
identyfikować nawet do 400 kolorów
i odcieni, używając przy tym wysokiej rozdzielczości. Wbudowana
funkcja porównywania pomaga
dobierać kolor ubrań. Hmm… taki
tester kolorów przydałby się niejednemu mężczyźnie.

fot. archiwum autora
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Skarpetniki – i życie staje się prostsze…
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Inny, ale taki sam!
Alter Idem z łac. oznacza inny, ale taki
sam. Z faktu, że jest człowiekiem ma te
same – zagwarantowane konstytucyjnie prawa – szczególnie do godności,
wolności, poszanowania jego praw, jak
również obowiązki. I właśnie ta idea,
że każdy z nas jest inny, ale taki sam
przyświecała nam podczas tworzenia Zrzeszenia Alter Idem. Głównym
aspektem, na który położyliśmy nacisk
było to, aby ZSN zrzeszało na równych
prawach studentów niepełnosprawnych i pełnosprawnych wszystkich lat,
kierunków i rodzajów studiów. Dzięki
temu, nigdy nie staliśmy się – co próbowano nam zarzucić „gettem studentów niepełnosprawnych”. Nasza nazwa,
logo, motto – wszystko to mówi o tym
czym się zajmujemy i co jest naszym
głównym celem.
Logiem Zrzeszenia jest kod kreskowy – który według nas – podobnie
zresztą jak my – każdy jest inny, ale taki
sam. Każdy ma inną sekwencje liczb,
ale nie ma to wpływu na jego przeznaczenie. I niezależnie od tego, czy w tle
naszego życia pojawi się niepełnosprawność, to nie wpływa to na naszą
wartość. Jan Paweł II powiedział kiedyś,
że człowiek jest tyle warty, ile może
dać z siebie drugiemu. Przystąpienie
do Alter Idem było dla wielu studentów momentem przełomowym. Dzięki
temu, że znajdujemy tu akceptacje dla
siebie takimi, jakimi jesteśmy, zawiązują się tu prawdziwe przyjaźnie,
a nawet związki.
(nie)pełnosprawni
w przyjaźni
Inicjatywą, która integruje nas najbardziej, są wspólne wyjazdy na Adapciaka
czy Wiosnowisko. Cieszą, ale zarazem
dziwią słowa studentów pełnosprawnych po takich wyjazdach: „nie wiedziałem, że z niepełnosprawnymi można się
tak świetnie bawić”. Nasuwa się pytanie
Ważniejsze od wzroku
jest widzenie celów swojej przyszłości…
Ważniejsze od umiejętności chodzenia
jest podążanie ścieżką, która stawia wyzwania…
I wreszcie, ważniejsze od umiejętności chwytania rękami
jest branie odpowiedzialności nie tylko za własne życie
ale także za ludzi wokół nas…
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Każdy z nas jest inny, ma inne
plany, inne marzenia, inne życiowe
doświadczenia. Jednakże każdy
z nas jest taki sam i czuje…

Dni Adaptacyjne w Janowie Lubelskim

– a dlaczego miałoby być inaczej?
Właśnie dzięki temu, że biorą w nich
udział studenci niepełnosprawni i pełnosprawni udaje nam się przełamać
bariery świadomościowe. Pokazać, że
dysfunkcja nie tworzy nas kimś innym,
że jesteśmy takimi samymi młodymi
ludźmi, którzy chcą śmiać się i bawić,
przeżyć okres studiów w sposób niepowtarzalny i wyjątkowy. Czasem się
zastanawiam, czy Alter Idem jest bardziej potrzebne studentom niepełnosprawnym czy pełnosprawnym.
(bez)produktywne
plotkowisko
Traktujemy się jak jedna wielka rodzina,
dlatego nieraz spotykamy się na tzw.
plotkowisku, czyli luźnym, totalnie
bezproduktywnym spotkaniu, gdzie
możemy podzielić się swoimi przeżyciami, problemami, sukcesami. Jak
w każdej rodzinie, każdemu członkowi
przysługują prawa, ale i ciążą na nim
określone obowiązki. Przygotowując
różne inicjatywy dzielimy się obowiązkami – wiemy, że tylko robiąc coś
wspólnie możemy osiągnąć sukces.
Uczymy się przez to odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za
ludzi wokół nas. Ta odpowiedzialność,
która zawarta jest w naszym motto, to
nie tylko wspólne zabawy i uśmiech. To
dzielenie również problemów i wątpliwości – bo łatwiej dźwigać swój krzyż
we dwoje.
Tym, co szczególnie jednoczy
ludzi jest wigilijny stół. Szanujemy
siebie i swoje poglądy w każdej sferze,
dlatego też nie zważając na wyznanie
religijne zasiadamy przy jednym stole

i ogromnie cieszymy się wspólnie
spędzonym czasem.
Dla (nie)potrzeby
Dzięki Alter Idem udało nam się
przełamać największy mit panujący
na uczelni – „że niepełnosprawni nie
mają potrzeb”. Będąc Zrzeszeniem
łatwiej nam jest mówić o swoich
potrzebach, proponować nowe rozwiązania. Nie jesteśmy już bezbronną
jednostką – ale organizacją, która
potrafi wyartykułować swoje potrzeby,
jednocześnie przedstawiając konstruktywne rozwiązania. Dzięki staraniom
Zrzeszenia, został zatrudniony specjalista ds. studentów niepełnosprawnych obecnie pracujący w Punkcie
Informacyjno–Konsultacyjnym dla
Studentów Niepełnosprawnych. Dzięki
bardzo dobrym relacjom pomiędzy ZSN
a PiK, połączeniu studenckiego zapału
z doświadczeniem i racjonalnością,
zawsze udaje nam się wypracowywać
optymalne rozwiązania. Organizując
wyjazdy, szkolenia, nowe formy wsparcia, jako ZSN jesteśmy odciążeni od
strony formalnej i administracyjnej. Z
drugiej strony dzięki konsultacji z bezpośrednio zainteresowanymi, PiK wprowadza formy wsparcia dostosowane
do naszych potrzeb, cieszące się zawsze
ogromnym zainteresowaniem.
Nie ma jednego uniwersalnego
przepisu na zbudowanie prężnie działającego Zrzeszenia. Jednak jest coś,
bez czego Zrzeszenie nie ma szans
powstać – są to gorące serca i ręce
gotowe do pracy.
Ewa Piechula (UMCS)
KSSN 1(7)/2012
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1% dla M agd y
Wracała do Krakowa pociągiem, który w Szczekocinach zderzył się
z jadącym z naprzeciwka pociągiem z Przemyśla...
Magdalena Sipowicz jest dyplomowaną tłumaczką akademicką
i konferencyjną Polskiego Języka Migowego. Współpracuje z krakowskimi uczelniami (Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia GórniczoHutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwerystet Ekonomiczny,
Uniwerystet Papieski Jana Pawła II, Uniwerystet Jagielloński)
w zakresie tłumaczeń zajęć dydaktycznych, konferencji oraz prowadzi lektoraty PJM dla pracowników uczelnianych. Jest aktywnym
członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego.
Właśnie tego dnia, po Walnym Zjeździe członków STPJM, Magda
wracała do Krakowa pociągiem, który w Szczekocinach zderzył
się z jadącym z naprzeciwka pociągiem z Przemyśla. W domu na
Magdę czekał mąż i niespełna dwuletnia córeczka. Niestety, nie
dojechała do nich. W wypadku odniosła bardzo poważne obrażenia – straciła prawą nogę, ma złamania kości miednicy i żeber,
przez wiele tygodni była utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej. Jej stan powoli się poprawia, jednak wiadomo, że
czeka ją ciężka i długotrwała rehabilitacja.
Państwa wsparcie finansowe, tak w postaci 1% podatku, jak również innych darowizn, będzie dla Magdy i jej rodziny nieocenioną
pomocą w powrocie do normalnego funkcjonowania.

Numer KRS fundacji:
0000052038
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków
Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym ZIELONY LIŚĆ

Uwaga!
W formularzu PIT w miejscu „cel szczegółowy”
należy wpisać „Magdalena Sipowicz”

http://fundacjazielonylisc.org

Niezależnie od 1%, na rzecz Magdy, można przekazywać także darowizny

Szczegółowe informacje oraz numer subkonta znajdą Państwo na stronie:
http://fundacjazielonylisc.org/pomagamy/nasi-podopieczni-subkonta/magdalena-sipowicz

Koniecznie z dopiskiem „darowizna na leczenie i rehabilitację Magdaleny Sipowicz”

