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Ostatniego dnia marca, na drzwiach nowego bu-
dynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
UJ, zakwitły żółte kwiaty forsycji – główny motyw skrom-
nych plakatów informacyjnych, zapraszających na Wio-
senno-Wielkanocny Kiermasz. Zaraz za drzwiami czekało 
na studentów kilka barwnych, starannie przygotowanych 

stanowisk. Spieszący się na ćwiczenia mimowolnie zwal-
niali, przystawali na chwilę, przyglądali się, zainteresowa-
ni niecodziennym zjawiskiem, by za jakiś czas – w prze-
rwie między wykładami lub po zakończeniu zajęć – wziąć 
udział w przygotowanych atrakcjach.

Głównymi organizatorami całego przedsięwzięcia 
byli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – pomysło-
dawca Kamila Kuźniar, Katarzyna Chudzik, Andrzej Krężel 
– oraz członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej, których 
wyroby można było zakupić w czasie kiermaszu.

W trakcie trwania imprezy (31 marca i 1 kwietnia 
2009 r.), oprócz organizatorów, w przedsięwzięcie zaan-
gażowało się 8 różnych Warsztatów i łącznie około sto 
trzydzieści gości – osób niepełnosprawnych, oraz piętna-
stu wolontariuszy, studentów UJ.

Oprócz biżuterii, obrazów i grafiki, ceramiki i wielu 
innych pięknych i ciekawych produktów, przygotowa-
nych przez uczestników warsztatów, publiczność Kierma-
szu w każdej chwili mogła liczyć na skromny poczęstu-
nek (kawa, wiosenna herbata i zdrowe ciasteczka) i liczne, 
dodatkowe atrakcje. Wśród nich – zwiedzanie, wciąż bu-
dzących duże zainteresowanie i liczne kontrowersje – 
budynków Kampusu i „egzotyczne” zajęcia w Bibliotece. 
Organizatorzy przygotowali ciekawe wykłady – prezen-
tacje kultur bliskowschodnich, w czasie których można 
było między innymi, przy udziale komputera, zwiedzić 
meczety świata, obejrzeć Torę i Koran w różnych wyda-
niach (na przykład – Koran w srebrze), nauczyć się wią-
zać hidżab (kobiece nakrycie głowy w krajach islamskich), 
czy zapisać własne imię i podstawowe zwroty w języku 
japońskim (zajęcia przygotowane przez Andrzeja Krężela 
i Basię Jastrzębską), hebrajskim (Kamila Kuźniar) i arab-

skim (Karolina Jaworska i Ola – członkinie Koła Arabistów 
– oraz Michał Lipa).

Wiosenno-Wielkanocny Kiermasz był, już drugą 
w tym roku akademickim, spontaniczną inicjatywą stu-
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrobiony nakła-
dem własnych sił, pomysłowości i chęci. Prawdziwym 

celem imprezy była zmiana wize-
runku osób niepełnosprawnych 
oraz doprowadzenie do wzajemnej 
integracji. Jak deklarują organiza-
torzy: „chcieliśmy złamać stereoty-
py”. I to niejednostronnie: pokazać 
nie tylko czym są Warsztaty Terapii 
Zajęciowej i jak wspaniale pracują 
osoby niepełnosprawne, ale też – 
jak wygląda zwykły dzień zajęć na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 
wzajemne poznanie się osób upo-
śledzonych, chorych psychicznie 
i studentów organizatorzy chcieli 
również zwrócić uwagę na fakt, że 
niepełnosprawni mogą być świet-
nymi potencjalnymi pracownikami 

w przyszłych firmach absolwentów naszej uczelni.
Pomysłodawcy całego przedsięwzięcia zapraszali 

także studentów do zrzeszenia na rzecz integracji i szero-
ko pojętej tolerancji. Można mieć więc nadzieję, że takie 
„powiewy wiosny” – ciekawe, pomysłowe inicjatywy – za-
czną jeszcze częściej pojawiać się w przestrzeni UJ.

PS. Organizatorzy Wiosenno-Wielkanocnego Kier-
maszu chcieliby serdecznie podziękować Administracji 
i Bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecz-
nej za pomoc w organizacji imprezy.
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