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cji nie korzysta Akademia Medyczna w Gdańsku oraz 
Politechnika Opolska. 

Deklarowane przez studentów propozycje wyko-
rzystania dotacji na kształcenie ON oraz dotacji na re-
habilitację leczniczą są zbieżne z inicjatywami podej-
mowanymi przez uczelnie. Inne proponowane przez 
studentów sposoby wykorzystania dotacji to: 

zakup busa dla ON;
wsparcie na rynku pracy; 
wyższe stypendia;
budowa sali rehabilitacyjnej; 
szkolenia dla pracowników;
organizowanie imprez kulturalnych np. wyjścia do 
kina, teatru. 
Informacja na temat V OSSN najczęściej docierała 

do respondentów poprzez Pełnomocników Rektorów 
ds. ON, e-maile, stronę www, organizacje zrzeszające 
studentów niepełnosprawnych, a także w przypadku 
uczelni nieposiadających takowych poprzez rozsyłane 
zaproszenia lub od wcześniejszych uczestników OSSN. 

Reasumując możemy zaobserwować dużą poprawę 
w zakresie podejmowanych działań na rzecz osób nie-

pełnosprawnych podejmujących studia na wyższych 
uczelniach. Widzimy, iż większość uczelni reprezento-
wanych podczas V OSSN podejmuje różnorodne inicja-
tywy na rzecz poprawy warunków studiowania oraz re-
habilitacji ON począwszy od powoływania organizacji, 
które mają bezpośrednio wspierać niepełnosprawnych 
studentów służąc informacją, pomocą w kwestii zakupu 
specjalistycznego sprzętu umożliwiającego naukę czy 
dostosowaniu formy egzaminów w zależności od posia-
danej dysfunkcji; skończywszy na inicjatywach podej-
mowanych w celu integracji ON, np. organizując obozy 
rekreacyjno-rehabilitacyjne. Uczelnie oferują także bez-
pośrednią pomoc finansową w postaci stypendiów. Na 
spotkaniu pojawiły się także szkoły wyższe, które zaczy-
nają rozwijać taką działalność, niewątpliwie OSSN może 
mieć dla nich ogromny walor informacyjny i motywa-
cyjny, o czym świadczy deklarowana chęć powołania do 
życia Biura ds. ON czy ZSN oraz inne wymienione wyżej 
propozycje działań na rzecz ON. Wzrost liczby uczelni 
biorących udział w V OSSN świadczy o rosnącej popular-
ności tej ogólnopolskiej, studenckiej imprezy. 

Kamila Albin

W dniach 10–24 sierpnia 2008 roku odbył się obóz 
integracyjny w okolicach Olsztynka na pograniczu 
dwóch krain geograficznych: Warmii i Mazur, w Ośrod-
ku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Perkoz” nad 
jeziorem Pluszne. Wyjazd ten został zorganizowany 
przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii 
Górniczo-Hutniczej przy pomocy Zrzeszeń Studen-
tów Niepełnosprawnych AGH, Politechniki Krakowskiej 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dofi-
nansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa.

W przedsięwzięciu wzięli udział studenci krakow-
skich uczelni oraz zaprzyjaźnieni pracownicy naukowi 
i administracyjni AGH. Dzięki staraniom organizatorów 
nie sposób było się nudzić. Obozowicze mieli okazję 

uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach sportowo- 
rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, a także warsztatach. 
Do zajęć cieszących się największym powodzeniem 
możemy zaliczyć: kurs języka migowego, tańca, masa-
żu oraz warsztaty psychologiczne i z zakresu doradz-
twa zawodowego. Rozgrywane były zawody, które 
dostarczały dużo emocji a były to m.in.: siatkówka, 
badminton, tenis stołowy. Oprócz powyżej wymienio-
nych zajęć odbyła się również ciekawa prelekcja na te-
mat praw osób niepełnosprawnych, a w szczególności 
studentów.

Na przystani do dyspozycji uczestników obozu cze-
kały łodzie wiosłowe, które dostarczały moc wrażeń, 
rowery wodne cieszące się dużą popularnością, kajaki 
oraz żaglówki. Z kolei na lądzie można było pojeździć 

Obóz Integracyjny w Olsztynku

Od lewej: Justyna i Wojtek biorą obozowy ślub, rejs po jeziorze Pluszne, Jacek i Marzena podczas turnieju tanecznego
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na rowerach turystycznych po ota-
czających ośrodek pięknych i czy-
stych lasach. W drugim tygodniu 
turnusu przybyli żeglarze, którzy 
umilali czas zabierając wszyst-
kich chętnych na rejs żaglówkami 
i jachtami.

Jedną ze znakomitych atrakcji 
była całodzienna wycieczka do 
Olsztyna i Olsztynka. W Olsztynie 
obozowicze mieli okazję zwie-
dzić Muzeum Warmii i Mazur, po-
znać dokładnie piękną historię 
tego miasta (zwiedzając centrum 
z przewodnikiem) a także obej-
rzeć śliczne gwiazdozbiory w Pla-
netarium. Z kolei w Olsztynku 
można było na własne oczy zo-
baczyć zabudowania z XIX w., wy-

posażenia gospodarstw domowych i rolnych w Skan-
senie Budownictwa Ludowego. Kolejną ze znakomi-
tych atrakcji tegoż obozu był 5-godzinny rejs statkiem 
Kanałem Ostródzko-Elbląskim, podczas którego wy-
cieczkowicze podziwiali przepiękne krajobrazy.

Wieczorami odbywały się ogniska z pieczeniem kieł-
basek i śpiewem w blasku płonącego ognia. Swoich sił 
każdy mógł wypróbować w wieczornych konkursach 
karaoke, idola czy kabaretonu, a także specjalnie przy-
gotowanym turnieju tanecznym. Dużą niespodzianką 
i fajną zabawą okazały się też dawno nieorganizowane 
śluby obozowe.

Podczas spotkania kończącego tegoroczny obóz 
wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że był to wspaniały 
wypoczynek, podczas którego obozowicze w pełni się 
zintegrowali.

Paulina Stabrawa 

Uczestnicy obozu wraz z Pełnomocnikami Rektorów 
ds. PK i UEK

Rejs statkiem wycieczkowym po Kanale Ostródzko-Elbląskim. W dali widać 
urządzenia służące do przeciągania statku po szynach między kanałami

Jezioro Pluszne w blasku księżyca

Integracja w Zakopanem

„Skądkolwiek wieje wiatr zawsze ma zapach Tatr”
Jan Sztaudynger

W dniach 22–26 września 2008 roku odbył się 
obóz integracyjno-adaptacyjny w Zakopanem.

Dla wielu z nas wrzesień wiąże się z sesją popraw-
kową, pakowaniem walizek i szykowaniem do prze-
prowadzki na czas trwania roku szkolnego, ale to tak-
że miesiąc wyjazdów z przyjaciółmi. To miesiąc, kiedy 
mamy ostatnią szansę zregenerować siły i znaleźć uko-
jenie przed „wielobojem studenckim” zwanym „Ro-


