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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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Jak przebiegały Dni Integracji
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Było coś dla ducha, ale też i ciała. Wszyscy mogli spróbować swoich sił 
w tańcach integracyjnych pod kierownictwem wyśmienitego „wodzire-
ja” dr Małgorzaty Trojańskiej – Pełnomocnika Rektora ds. ON UP.

Ważnym wydarzeniem tegorocznych Dni Integracji było spotkanie z uczestnikami wyprawy na Kilimandżaro. Nasi 
Goście zrobili nam nielada niespodziankę, zapraszając pomysłodawczynię wyprawy Panią Annę Dymną. Na zdjęciu: 
Krzysztof Głombowicz, Anna Dymna, Jan Mela, Angelika Chrapkiewicz-Gądek, Jacek Grzędzielski, Katarzyna Rogowiec, 
Marek Kowalski, Piotr Pogon. Kasia Rogowiec oraz Jacek Grzędzielski to absolwenci jeszcze Akademii Ekonomicznej 
(obecnie UEK).

Występ zespołu Cantito z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie. 
W skład zespołu wchodzą uczniowie gimnazjum i technikum, których 
połączyła pasja śpiewania.

Mini-lekcja języka migowego w wy-
konaniu studentki AGH, Anny Butkie-
wicz. Nauka języka migowego była 
połączona z prezentacją savoir-vivre u 
osób niesłyszących. 

Wystawa zdjęć z wyprawy na Kilimandżaro 
w obiektywie Marka Kowalskiego.
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Prawdziwe oblicze Pełnomocników Rektora ds. ON 
UEK i UP. Na zdjęciu prof. Janina Filek i dr Małgorzata 
Trojańska.

Uczestnicy sztafety w duchu zdrowej rywalizacji 
i z uśmiechem na ustach zmagali się z różnymi konku-
rencjami sportowymi przygotowanymi przez AZS UEK 
m.in. przeturlanie piłki i trafienie do bramki z zamknię-
tymi oczami, „pięcionoga” – czyli bieg na czas ze zwią-
zanymi szarfą nogami. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

23 kwietnia br. miało miejsce uroczyste 
otwarcie Biura ds. ON UEK na wesoło. 
Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor 
ds. Studenckich Prof. UEK dr hab. inż. 
Andrzej Chochół. 

Drugiego Dnia Integracji odbył się widowiskowy 
mecz koszykówki na wózkach pomiędzy repre-
zentacją studentów niepełnosprawnych krakow-
skich uczelni a „resztą świata”. Kilkuletnie trenin-
gi przyniosły efekty i studenci zwyciężyli.


