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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
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