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Dni Integracji krakowskich uczelni – Integralia
„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – pisał Jan Paweł II. To właśnie hasło sta-

ło się ideą przewodnią kwietniowych Dni Integracji, które odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym 

oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Impreza miała na celu integrację krakowskich studentów niepełno-

sprawnych ze społecznością akademicką

Tegoroczne Dni Integracji rozpoczęły się 22 kwiet-
nia, od podpisania przez Rektorów AGH, PAT, PK, UEK i UP 
oficjalnego porozumienia o współpracy na rzecz wspie-
rania edukacji studentów niepełnosprawnych. W części 
oficjalnej wręczone zostały również wyróżnienia zarówno 
instytucjom Krakowa wspierającym szkoły wyższe w ich 
działaniach na rzecz dostępności uczelni dla studentów 
niepełnosprawnych, jak i pracownikom poszczególnych 
uczelni, którzy podjęli aktywne działania na rzecz studen-
tów. Po wręczeniu wyróżnień odbyła się debata dotycząca 
przyszłej współpracy pomiędzy pięcioma uczelniami, które 
postanowiły wspólnie wyjść naprzeciw potrzebom i oczeki-
waniom krakowskich studentów niepełnosprawnych.

„Każdy ma swoje Kilimandżaro”

W holu Pawilonu Sportowo-Dydaktycznego doko-
nano otwarcia wystawy fotograficznej „Każdy ma swo-
je Kilimandżaro”. Pod tymże hasłem odbyło się również 
spotkanie z uczestnikami wyprawy na Kilimandżaro: An-
geliką Chrapkiewicz-Gądek, Krzysztofem Głombowiczem, 
Jackiem Grzędzielskim, Markiem Kowalskim (fotografem 
wyprawy), Jasiem Melą, Piotrem Pogonem, Katarzyną 
Rogowiec. Wszyscy oni wzięli udział w tej ekscytującej 
podróży na afrykański wulkan i podczas spotkania posta-
nowili podzielić się z nami wrażeniami. W panelu dyskusyj-
nym uczestniczyła również Anna Dymna – aktorka, która 
na co dzień współpracuje z osobami niepełnosprawnymi. 
Pojawienie się Anny Dymnej podczas spotkania było bar-
dzo miłą niespodzianką nawet dla samych organizatorów, 
ponieważ zaprosili ją do wspólnych opowieści uczestnicy 
wyprawy. Dzięki fundacji „Mimo Wszystko”, grupa osób 
mogła zdobyć szczyt Kilimandżaro. Warto podkreślić, iż 
zdobycie tego szczytu to nie lada wysiłek dla osób niepeł-
nosprawnych, choć stanowi ono również wyzwanie dla 
osób pełnosprawnych. Każdy z nas ma swoje Kilimandżaro, 
dla jednych jest to wejście na górę, dla innych codzienne 
czynności. Dlatego też spotkanie z uczestnikami wyprawy, 
uświetnione pokazem slajdów z afrykańskiej przygody 
miało na celu nie tylko ukazanie odwagi, zaangażowania 
i wytrwałości uczestników wyprawy, ale pokazanie jak 
ważna jest w życiu determinacja. To spotkanie pokazało, iż 
osoby niepełnosprawne to ludzie, którzy mimo dysfunkcji 
i trudności, jakie napotykają w swym codziennym życiu, 
nie poddają się i nie wycofują.

Integrujmy się!

Dalszą część imprezy uświetnił występ zespołu CAN-
TITO, składający się z osób niewidomych i słabo widzących. 
Następnie studentka AGH Ania Butkiewicz poprowadziła 
z ogromną gracją prezentację na temat języka migowe-
go, zaś dr Małgorzata Trojańska – Pełnomocnik Rektora 
UP ds. ON, z ogromnym zapałem zorganizowała lekcję 
tańca integracyjnego. Pod koniec pierwszego dnia odbył 

się także konkurs sztafet uczelnianych. Do gry przystąpi-
ły zespoły pięcioosobowe przedstawicieli poszczególnych 
uczelni. Radość i zadowolenie gościły na twarzach wszyst-
kich uczestników. W przygotowaniu części integracyjno-
sportowej imprezy organizatorów wspierali: Fundacja UEK 
oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK, zaś 
samą sztafetę przygotowali i świetnie poprowadzili człon-
kowie Akademickiego Związku Sportowego UEK, potwier-
dzając tym samym pełne zrozumienie dla idei integracji.

W kolejnym dniu uroczyście zostało otwarte Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych UEK. Impreza ta nie miała 
w sobie nic z typowej oficjalnej uroczystości i pełna była 
niespodzianek. Pracownicy biura otrzymali od swoich kole-
gów z zaprzyjaźnionych biur krakowskich pełnomocników 
kilka wspaniałych prezentów, między innymi: malarską wi-
zję nowego pracownika, przechodni kubek likwidujący de-
presje i stany załamania, wspaniałego rzeźbionego Anioła 
Stróża, prawie hawajskie girlandy na szczęście oraz specjal-
nie napisane na tą okazję haiku. Podczas spotkania duch 
integracji był bardzo mocno odczuwany. W tym samym 
dniu odbył się również mecz koszykówki na wózkach, po-
między studentami AGH, a resztą świata, podczas którego 
liczne grono widzów zagrzewało do walki obie drużyny.

Następnego dnia już na terenie kampusu Akade-
mii Górniczo-Hutniczej odbyły się warsztaty taneczne i 
Wiosenna Impreza Integracyjna w klubie „Gwarek”, pod-
czas której wszyscy wspaniale się bawili. Natomiast w so-
botę, 25 kwietnia na Uniwersytecie Ekonomicznym od-
był się Turniej Tańca Towarzyszącego z udziałem osób 
niepełnosprawnych.

Tegoroczne Dni Integracji zostały dopełnione spek-
taklem pt. „Brat naszego Boga” w reż. Artura Dziurmana 
przygotowanym przez Stowarzyszenie Molière. W spekta-
klu, główną rolę odegrali Maciej Jackowski – aktor Teatru 
Słowackiego oraz osoby niewidome i niedowidzące w tym 
studenci krakowskich uczelni.

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu 

człowiekowi”

Krakowskie Dni Integracji Studentów Niepełnospraw-
nych, czyli Integralia, trwające od 22 kwietnia do 25 kwietnia 
br. zorganizowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Pełnomocni-
kiem Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych – prof. Ja-
niną Filek oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych 
UEK. Współorganizatorami imprezy było Biuro ds. ON AGH 
oraz Pełnomocnicy ds. Osób Niepełnosprawnych PAT, PK 
i UP. Osoby, które animują te działania udowadniają, że są 
niezwykle wartościowymi ludźmi. Wsparcie drugiego sta-
nowi przecież największą wartość.

Karolina Kotulska
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Kiedy usłyszałam temat spotkania, od razu wiedziałam, 
że to co usłyszę, będzie dla mnie wartościowe. I było. Wsłu-
chując się w osobiste przeżycia uczestników wyprawy byłam 
naprawdę głęboko poruszona ich determinacją i odwagą. Ale 
zachwycili mnie nie tylko tym, czego i w jaki sposób – jako 
osoby niepełnosprawne – dokonali, ale także, a może przede 
wszystkim, autentycznością i ciepłem obecnym w ich każdym 
słowie i zachowaniu. Atmosfera, która panowała na sali prze-
mawiała do mnie silniej niż wypowiadane słowa.

Uczestnicy wyprawy na Kilimandżaro pokazali swoją 
postawą wszystkim pełno – i niepełnosprawnym osobom 
– że ważniejsze od wzroku jest widzenie celów dla swojej 

Wrażenia studentki ze spotkania z uczestnikami wyprawy na Kilimandżaro

Każdy ma swoje Kilimandżaro
przyszłości, bo to ich osiąganie tworzy jakość życia; ważniejsze 
niż umiejętność chodzenia jest podążanie drogą, która stawia 
wyzwania, bo one zmieniają nas i ludzi, którzy są obok na lep-
sze; i wreszcie ważniejsze od umiejętności chwytania rękami 
jest branie w swoje ręce odpowiedzialności nie tylko za wła-
sne życie, ale także życie ludzi wokół nas, bo to właśnie nadaje 
głęboki sens naszemu życiu. Ogromnym przywilejem była dla 
mnie możliwość wysłuchania uczestników tej niezwykłej wy-
prawy, gdyż stali się dla mnie inspiracją i utwierdzeniem w tym, 
że życie to wciąż na nowo podejmowany wybór. DZIĘKUJĘ.

Ewa Piechula

W tym roku po raz pierwszy Pełnomocnicy postanowili 
wręczyć wyróżnienie „Integralia 2009” dla osób lub orga-
nizacji aktywnie wspierających działania na rzecz studen-
tów niepełnosprawnych. Wręczają (od lewej): Kierownik 
Biura ds. ON AGH mgr inż. Andrzej Wójtowicz oraz Pełno-
mocnicy Rektorów ds. ON: mgr Katarzyna Kutek-Sładek 
(PAT), prof. UEK dr hab. Janina Filek, mgr inż. Jan Ortyl (PK), 
dr Małgorzata Trojańska (UP).

Barbara Archacka odbiera wyróżnienie, które otrzymało 
Centrum Integracja za działania na rzecz studentów nie-
pełnosprawnych. Wyróżnienie to zostało jednogłośnie 
przyznane na wniosek przedstawicieli biur ds. ON pięciu 
krakowskich uczelni.

Wyróżnienie dla Pracowników poszczególnych uczelni, którzy aktywnie 
wspierali działania na rzecz Studentów Niepełnosprawnych otrzymali

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
Prof. AGH dr hab. inż. Stanisław Majewski
Prof. AGH dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

dr Małgorzata Duda
Politechnika Krakowska

mgr inż. Zofia Górska
Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

mgr Marek Frankiewicz
mgr Teresa Krupa
mgr Anna Walentynowicz
dr Tadeusz Filar – wyróżnienie przyznane przez 
niepełnosprawnych studentów UEK
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Michał Śliwa

Jak przebiegały Dni Integracji


