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kiem Akademickim”. Chwilę przed jego rozpoczęciem 
roku, grupa 25 studentów trzech krakowskich uczelni 
AGH, PK i UEK, wyruszyła na wrześniową wycieczkę do
Zakopanego. 

Wrześniowy obóz stał się znakomitą okazją, by na-
wiązać nowe znajomości i odpocząć. Dla pierwszaków, 
czas spędzony w Zakopanem wiązał się z integracją
ze studentami lat wyższych, uzyskaniem informa-
cji o funkcjonowaniu Zrzeszenia, istniejących ulgach 
i udogodnieniach dla studentów niepełnosprawnych.
Studenci piątego roku mogli po raz ostatni odpocząć 
przed rokiem pełnym wyzwań związanych z pisaniem 
pracy magisterskiej, obroną i w końcu znalezieniem 
odpowiedniej ścieżki kariery.

Obóz został zorganizowany przez Pełnomocnika 
Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie Panią prof. UEK dr hab.
Janinę Filek przy pomocy Zrzeszenia Studentów Nie-
pełnosprawnych UEK oraz Fundacji UEK. Współorgani-
zatorami wyjazdu byli również Pełnomocnik ds. Osób 
Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej – Pan
mgr inż. Jan Ortyl, Kierownik Biura ds. Osób Niepeł-

nosprawnych AGH – Pan mgr inż. Andrzej Wójtowicz 
a także Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych tych 
Uczelni. Ponadto Pani mgr Inga Mizdrak – Asystent Peł-
nomocnika ds. ON UEK zrobiła wszystko, by czas spę-
dzony w górach przebiegał w pogodnej atmosferze. 
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Wrześniowy tydzień studenci spędzili w luksuso-
wym ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym Geovita, 
w pełni dostosowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Kilkudniowy pobyt rozpoczął się od zwie-
dzania Zakopanego oraz spaceru na Antałówkę. Nie-
którzy studenci odwiedzili także Wielką Krokiew, by 
stamtąd podziwiać panoramę Zakopanego. W ośrod-
ku, oprócz bilardu czy siłowni, były do dyspozycji sale 
konferencyjne, w których odbywały się warsztaty psy-
chologiczne prowadzone przez Panią psycholog mgr
Marię Augustyniak czy też spotkania integracyjne, gry
i zabawy z nagrodami, organizowane przez mgr Pa-
wła Pożaryckiego.

Pobyt w Zakopanem nie odbył się bez niespodzia-
nek. Gościem specjalnym okazał się paraolimpijczyk 
Pan Łukasz Szeliga, który przedstawił aktywne formy 
spędzania wolnego czasu przede wszystkim wśród 
osób niepełnosprawnych. Kilkugodzinne spotkanie na-
uczyło uczestników obozu, że osoby niepełnosprawne 
nie powinny być skazane na pasywność i mimo włas-
nych ułomności powinny korzystać z życia jak najwię-
cej, bo przecież wszyscy mają je tylko jedno. Chociaż
pogoda uniemożliwiła wyjazd na Kasprowy Wierch,
w ramach wolnego czasu studenci mieli również 
możliwość obejrzenia najnowszego filmu akcji „Upro-
wadzona”. Ostatni wieczór w Zakopanem odbył się 
w niezwykłej miłej atmosferze, w jednej z karczm na 
Krupówkach. Słuchając góralskiej muzyki i degustując
tamtejszą kuchnię wszyscy wspominali najciekawsze 
chwile spędzone na obozie.

Karolina Kotulska

Uczestnicy obozu po spotkaniu ze sportowcem Panem 
Łukaszem Szeligą (w środku)

Widok z Kasprowego Wierchu, na którym znajduje się 
punkt graniczny między Polską a Słowacją

Poskromić Tatry
Tatry urzekają swoim pięknem i dzikością każdego, 

kto ma możliwość choć raz znaleźć się w ich królestwie. 
W tym roku, we wrześniu postanowiłam wraz z rodzi-
ną ponownie je odwiedzić. Tym razem celem był ma-
lowniczy szczyt Kasprowy Wierch, który był jednym 
z programów naszej tygodniowej wycieczki do Zakopa-
nego. Było to dla mnie, jako osobie poruszającej się na 
wózku, możliwe dzięki przystosowanej kolejce linowej. 
Szczyt mierzący 1987 m n.p.m., usytuowany w środku 
pasma tatrzańskiego, stwarza wspaniałe możliwości 
podziwiania przepięknego górskiego krajobrazu. Jed-
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nak, o ile kolejką do góry było jak z górki, o tyle, aby 
dostać się do samej stacji natrafiłam na schody – dos-
łownie i w przenośni. 

Próby dostania się na szczyt mieliśmy dwie. 
Pierwsza niestety nieudana. Gdy dojechaliśmy do 
Kuźnic, okazało się, że nikt poza dorożkami i specjal-
nymi taksówkami nie może dostać się do stacji, do 
której jest 6 km. W punkcie informacji turystycznej 
poinformowano nas, że możemy dostać się do Kuź-
nic swoim samochodem pod warunkiem posiadania 
specjalnego zezwolenia. Poradzono nam, abyśmy 
poszli do Urzędu Gminy i złożyli podanie na Dzienni-
ku Podawczym. Na odpowiedź musielibyśmy czekać 
nawet miesiąc, co nie wchodziło w grę. Przy postoju 
taksówek i dorożek poradzono nam, żeby ustawić się 
w kolejce na Kasprowy o szóstej rano, wtedy jest duża 
szansa na krótkie oczekiwanie po bilet. Tak też uczyni-

liśmy, dzięki czemu druga próba miała zdecydowanie 
inne zakończenie. 

Dzień wyprawy na Kasprowy Wierch rozpoczęliśmy 
wczesnym rankiem. Zwarci i gotowi wyruszyliśmy na 
podbój Tatr. Dojechaliśmy do Kuźnicy, przy wsiadaniu 
i wysiadaniu pomogli nam kierowcy. Następnie do-
tarliśmy pod owe strome, kamieniste wzgórze. Dzięki 
uprzejmości turystów, mieliśmy możliwości szybkiego 
dotarcia do kasy biletowej, bowiem droga doń wiod-
ła poprzez kamienistą drogę. Następnie zabrano nas 
pod wejście do stacji. Przenieść wózek po schodach 
pomógł nam zarówno personel, jak i turyści czekający 
w kolejce. Pracownicy stacji również okazali nam dużo 
życzliwości. Do kolejki podjechaliśmy windą, do której 
wjazd był bezproblemowy dla wózka.

Ruszyliśmy. Widoki rozprzestrzeniały się tak okaza-
le, że wynagrodziły nam wszelkie trudy. Bezpiecznie 
zamknięci w wagonie, podziwialiśmy z lotu ptaka kró-
lestwo Tatr, dumnie prezentujące nam swoje szczyty 
i lasy. Gdy dotarliśmy na Kasprowy Wierch i wysiedliśmy 
z wagonu, musieliśmy jeszcze pokonać parę schodków, 
a następnie kilkunastometrową kamienistą drogę. I tu 
ponownie serdeczność swoją zaoferowali turyści. 
W końcu cel został osiągnięty – punkt graniczny mię-
dzy Polską a Słowacją, oświetlony blaskiem słońca. 
Górski wiatr i ostre wrześniowe promienie słoneczne 
znakomicie współgrały z przepięknymi widokami, a ja 
na szczycie tej okazalej góry, czułam się po prostu wolna.

Zofia Florek-Paszkowska

Wyprawa kolejką na Kasprowy Wierch
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