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Wycieczka integracyjna do Kopalni Soli
W dniu 30 listopada 2008 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, zorganizo-
wana przez studentów niepełnosprawnych krakowskich uczelni

Specjalnie przygotowana trasa dla osób porusza-
jących się na wózkach i z problemami w poruszaniu się 
umożliwiła niepełnosprawnym zwiedzanie. Poruszano 
się na jednym poziomie, na który można się dostać za 
pomocą windy. Zapewniony był również tłumacz języka 
migowego, aby osoby niesłyszące mogły także zwiedzić 

kopalnię. Uczestnicy mogli podziwiać 
najstarsze na ziemiach polskich przed-
siębiorstwo solne, którego początki 
sięgają średniowiecza. Kopalnia usytu-
owana jest pod miastem i liczy dziewięć 
poziomów sięgających 327 metrów w 
głąb Ziemi. Podziemna Wieliczka to bli-
sko 300 km chodników i ok. 3000 komór, 
zawierających piękne podziemne jezio-
ra, oryginalne urządzenia i sprzęt, a tak-
że wiele rzeźb i płaskorzeźb solnych.

Dzięki wycieczce, osoby niepeł-
nosprawne mogły wypocząć fizycz-
nie i psychicznie od codziennej nauki, 
a także zapomnieć o problemach zdro-
wotnych. Była to świetna okazja do in-
tegracji i rehabilitacji społecznej. Wy-

jazd dofinansował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie ze środków PFRON. Dofinansowanie zostało 
uzyskanie dzięki współpracy z Fundacją Samorządu Stu-
dentów Politechniki Krakowskiej.

Aleksandra Kawa

Uczestnicy wycieczki do Wieliczki

Teatry i kina – również dla niepełnosprawnych!!!

Studenci niepełnosprawni z krakowskich uczelni, 
niezmiennie od kilku lat organizują „SPOTKANIA Z KUL-
TURĄ” – tj. wspólne wyjścia do kin i teatrów.

Wszystko zaczęło się w maju 2005 roku. Wtedy to, 
po raz pierwszy udało się wspólnie obejrzeć sztukę pod 
tytułem „Bez seksu proszę”, wystawianą na deskach Te-
atru Bagatela. W październiku tego samego roku ponow-
nie odwiedziliśmy tę scenę, aby obejrzeć sztukę w re-
żyserii Wojciecha Pokory pt. „MAYDAY”. Takie wspólne 
wyjścia wywarły tak silne wrażenie na studentach nie-
pełnosprawnych, że postanowili oni cyklicznie wybierać 

się grupowo na różne spektakle do różnych teatrów – bo 
przecież oni też mają prawo do korzystania z walorów 
kulturalnych Krakowa.

Obecnie organizowane są cztery wyjścia rocznie (po 
dwa w każdym semestrze). Do tej pory byliśmy w Tetrze 
Bagatela, Teatrze im. Juliusza Słowackiego oraz Teatrze 
Zależnym – Scena Politechniki Krakowskiej.

Osoby nie(do)słyszące podchwyciły bakcyla i jako, 
że w spektaklach nie mogli uczestniczyć, postanowili 
organizować dla swojej grupy wspólne wyjścia do kina 
na filmy z napisami w języku polskim. Obecnie również 
organizują cztery wyjścia rocznie.

Bardzo ważnym aspektem „SPOTKAŃ” jest to, że przy-
najmniej przez chwilę osoby niepełnosprawne mogą się 
poczuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, 
a jeśli jeszcze towarzyszy temu śmiech, dobra zabawa 
i mile spędzony czas, to w takich inicjatywach chętniej 
się uczestniczy.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Fundacją Studen-
tów i Absolwentów AGH, a także z Fundacją Samorządu 
Studentów Politechniki Krakowskiej, udaje się pozyskiwać 
dofinansowania na ten cel, z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krakowie ze środków PFRON.

Jacek Merdalski


