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WYŻSZY STOPIEŃ INTEGRACJI
Integracja – słownikowo: proces scalania się zacho-
dzący na poziomie grup, społeczeństw lub narodów. 
Niezwykle istotne zjawisko, coraz częściej pokonują-
ce tabu dotyczące niepełnosprawności i problemów 
z  nią związanych. W  ciągu trzech magicznych dni 
mogliśmy przekonać się, iż wśród sześciu krakow-
skich gigantów uczelnianych takie tabu niemal nie 
istnieje! W  dniach 26–28 października już po raz 
trzeci odbyły się Krakowskie Dni Integracji

Impreza odbywa się w  ramach Porozumienia między-
uczelnianego, zawartego przez Akademię Górniczo-
Hutniczą, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Ekono-
miczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w  Krakowie 
oraz Uniwersytet Pedagogiczny. Celem tych dni jest 
wspólna, międzyuczelniana działalność na rzecz zwiększa-
nia dostępności wyższych uczelni dla studentów niepeł-
nosprawnych. W  tym roku do Porozumienia przystąpiła 
kolejna uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym – 
Uniwersytet Jagielloński. 

DZIEŃ PIERWSZY

Na początek relacja z Vancouver

Główną atrakcją na Uniwersytecie Ekonomicznym było 
spotkanie z  paraolimpijczykami, wśród których znalazła 
się Katarzyna Rogowiec – biegaczka i  biatlonista, zdo-
bywczyni dwóch złotych medali w  Turynie i  brązowego 
medalu na ostatnich zimowych igrzyskach w Vancouver, 
a  jednocześnie pracownik BON UEK. U  jej boku zasiedli 
alpejczycy: Łukasz Szeliga (występy w Nagano, Salt Lake 
City i  Turynie, drugi trener kadry w  Vancouver), Maciej 
Krężel (jeden z najmłodszych alpejczyków na świecie, re-
prezentant Polski w Vancouver, sukcesy w Pucharze Świa-
ta i Pucharze Europy) oraz Rafał Szumiec (debiutant w ka-
drze na Vancouver, sukcesy na arenie krajowej). W trakcie 
rozmowy sportowcy odkrywali kulisy paraolimpiady, 
co spotkało z  się dużym zainteresowaniem. Pojawiło się 
sporo pytań od publiczności i dzięki temu wywiązała się 

także żywa dyskusja na temat aktywizacji sportowej osób 
niepełnosprawnych.

 „Do tańca i do szpady”

Później rozpoczęły 
się tańce integra-
cyjne prowadzone 
przez panią Peł-
nomocnik Rekto-
ra ds. Studentów 
Niepełnosprawnych 
UP – dr Małgorzatę 
Trojańską, po któ-
rych miały miejsce 
dwie prezentacje. 
Najpierw odbył się 
pokaz tańca na 
wózku w  wykona-
niu Beaty Zelek oraz jej partnera Mateusza Wójtowicza, 
po czym zawalczyli szermierze na wózkach z sekcji szer-
mierki AZS AGH.

Na koniec zaś coś dla publiczności

Po pokazach rozpoczęła się bardziej „luźna” część, w cza-
sie której chętne osoby mogły m.in. wziąć udział w meczu 
siatkówki na siedząco, który sędziował członek ZSN UEK, 
Marcin Skrobot, spróbować swoich sił w rzucaniu do ko-
sza z wózka, czy pokonać tor przeszkód poruszając się na 
wózku. Na sam koniec odbyła się sztafeta z przeszkoda-
mi, w której walczyły drużyny składające się z niepełno-
sprawnych studentów krakowskich uczelni: PK, UEK, UP 
i UPJPII, a także sztafeta reprezentująca KSSN. Zwyciężyła 
drużyna Politechniki Krakowskiej, a sztafeta naszej Redak-
cji zajęła trzecie miejsce!

DZIEŃ DRUGI

Wspólnymi siłami

W budynku głównym 
Uniwersytetu Peda-
gogicznego impreza 
rozpoczęła się otwar-
ciem wystawy Mój 
świat – można było 
obejrzeć niezwykłe 
obrazy, fotografie 
(m.in. niesłyszącej 
studentki Moniki 
Kozub, której prace 
możecie podziwiać 
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Rektorzy w trakcie podpisywania „Porozumienia”

Bo do tanga 
trzeba dwoja...

Wszystkie 
wystąpienia 
były dzielnie 
przekazywane 
przez tłumaczy 
języka migowego
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na stronach 52-53) i  inne dzieła niepełnosprawnych 
uczniów oraz studentów. Oficjalna część, odbywająca się 
na Auli, rozpoczęła się przywitaniem gości przez Jego 
Magnificencję Rektora UP prof.  dr.  hab.  Michała Śliwę. 
Następnie swoje wystąpienia mieli pracownicy naukowi 
uczelni, m.in. prof. dr hab. Janina Wyczesany z  UP oraz 
pełnomocnicy rektorów krakowskich uczelni. Wszystkie 
wypowiedzi dzielnie oraz wytrwale tłumaczyli na język 
migowy mgr Magdalena Sipowicz oraz mgr inż. Andrzej 
Siejko. Impreza otwarta była dla wszystkich, każdy mógł 
zobaczyć, poczuć, posłuchać, zrozumieć.

Nowa uczelnia przystępuje do Porozumienia

Jednak najważniejszą częścią programu było uroczyste 
przystąpienie Uniwersytetu Jagiellońskiego do Porozu-
mienia o współpracy krakowskich uczelni na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Nie odbyło się bez braw na stojąco 
i błysków fleszy. To już szósta uczelnia przystępująca do 
Porozumienia. Wszyscy pracownicy, lecz zwłaszcza stu-
denci (gdyż ono ich głównie dotyczy) liczą na owocną 
współpracę, która pozwoli pokonywać kolejne bariery, 
zarówno architektoniczne jak i mentalne. 

Nagrody dla zasłużonych

Niezwykle ważną częścią było również wręczenie tzw. 
Integraliów – nagród dla osób, które wyjątkowo przyczy-
niły do poprawy sytuacji studentów niepełnosprawnych. 
Każda z uczelni wynagrodziła swoich wykładowców, pra-
cowników oraz ludzi dobrej woli. 

Trochę rozrywki, trochę zabawy…

Dni Integracji uświetniły występy artystyczne dzieci 
i  młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych i  Słabowidzących 
w  Krakowie. Młodzi artyści przepięknie śpiewali wpa-
dające w  ucho szlagiery. Słuchaczy najbardziej poru-
szyła piosenka pt.: Bal z  repertuaru Maryli Rodowicz. 
Interesujące było również seminarium pod patrona-
tem Katedry Pedagogiki Specjalnej UP Nic o  nas bez 
nas, czyli wystąpienia studentów niepełnosprawnych. 
Szczególnie w pamięci zapadło wystąpienie naszej re-
dakcyjnej koleżanki Ani Suberlak, w którym opowiada-
ła o swoim studiowaniu i o  problemach, z jakimi bory-
ka się jako osoba niepełnosprawna. 

Filadelfia na Pedagogicznym

Wyjątkowym gościem był bez wątpienia John 
Bennett – szef Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
Temple University w  Filadelfii, który na dwugodzin-
nym spotkaniu ze studentami opowiadał jak wyglądają 
działania na rzecz niepełnosprawnych w USA. 

Czego się dowiedzieliśmy? Że przed nami jeszcze 
długa droga, by przystosować nasze uczelnie do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Zaskoczyło nas, że 
w  Temple University przystosowanie budynków dla 
osób z  niepełnosprawnością ruchową trwało 20 lat, 
a  mimo to uczelnia nie jest jeszcze w  pełni przysto-
sowana, wciąż trwają prace nad ulepszeniami. Wszy-
scy studenci obecni na sali zadali sobie pytanie – to 

WRĘCZENIE INTEGRALIÓW
Akademia Górniczo-Hutnicza
Sylwester Malina – „twórca” i pierwszy przewodniczący ZSN AGH w latach 2000–2003
mgr inż. Radosław Serwicki – Wiceprezes FSiA AGH w Krakowie „Academica” w latach 2002-2006 - „twórca” 

Referatu ds. ON w Fundacji, obecnie dyrektor Miasteczka Studenckiego AGH
mgr inż. Mikołaj Skowron – Wiceprzewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego AGH 

w latach 2002–2005
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Maria Banach – Kierownik Międzywydziałowego Studium Języków Obcych
Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – Prorektor ds. Ogólnych, Studenckich oraz Polityki Kadrowej
Uniwersytet Ekonomiczny
mgr inż. Małgorzata Macuga – Kierownik Działu Nauczania
mgr Agnieszka Marczyńska – Starszy Specjalista, Kancelaria Rektora
inż. Izabela Podsiadło – Dyrektor ds. Technicznych.
Wyróżnienie przyznane przez niepełnosprawnych studentów UEK dla wykładowcy najbardziej przyjaznego  
studentom niepełnosprawnym: mgr Agnieszka Kądziołka-Zaręba – Wykładowca języka niemieckiego
Politechnika Krakowska prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski – Prorektor ds. Studentów 
Uniwersytet Pedagogiczny
mgr Barbara Henzel-Garbarz – lektor języka angielskiego dla niedosłyszących
prof. dr hab. Roman Malarz – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą
dr inż. Paweł Kurtyka – Prodziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego
Biblioteka Główna UP 
Od wszystkich Uczelni mgr Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych 
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ile to będzie trwało u  nas? Na szczęście dalsza część 
rozmowy przekonała nas, że mamy ogromny potencjał.

W filadelfijskiej uczelni poszukuje się rozwiązań inno-
wacyjnych, stare metody zastępuje się nowymi, bardziej 
efektywnymi, a także, co bardzo ważne – tańszymi. Po-
zwala to zaoszczędzić pieniądze i  sprawia, że studenci 
radzą sobie lepiej z  nauką. Nasz gość z  USA przedsta-
wił nam kilka bardzo dobrych pomysłów, które można 
zrealizować na polskich uczelniach niewielkim kosztem. 
Krytykował nasz system stypendialny i  wskazywał, że 
każdy student i  pracownik niepełnosprawny nie powi-
nien być traktowany ulgowo, należy od niego wymagać 
tyle, ile od innych. Sam wyrzucił z pracy kilku niepełno-
sprawnych za spóźnienia. Mamy nadzieję, że z tego spo-
tkania wypłyną jakieś korzyści dla naszych studentów, 
że to spotkanie i pomysły tam przedstawione nie pójdą 
w zapomnienie. 

DZIEŃ TRZECI
Gadu-gadu całkiem serio, czyli  

Czy studentom niepełnosprawnym 
studiuje się łatwiej?

Jedni od razu odpowiedzą: nie, inni zaś pomyślą tro-
chę i  powiedzą: tak. Niepełnosprawni napotykają na 
sporo trudności, muszą pokonywać np. liczne bariery 
architektoniczne, mają problemy z  dostępem do ma-
teriałów dydaktycznych, mogą być alienowani. A  co 
z pierwszeństwem w długich kolejkach do dziekanatu, 
z  dodatkowymi terminami egzaminów, z  bezproble-
mowym przedłużeniem sesji, dodatkowymi fundusza-
mi (stypendium specjalne)? Zarówno na odpowiedź 
twierdzącą, jak i przeczącą znajdujemy argumenty. Co 
więcej, każdy jeden rodzi kolejny i  kolejne „ale”. I  tak 
można o tym debatować i debatować…

Taka oto debata oksfordzka odbyła się na terenie 
UEK. Zwolennikami głównej tezy byli: Beata Zelek, Na-
talia Folga, Marek Świerad. Przeciwnikami zaś: Joanna 
Zysnarska, Michał Mryczko, Jakub Palowski. Marszał-
kiem był dr Marek Benio, który na rzeczy się zna i nie 
pozwalał na odstępstwa od tematu i  reguł. Czas był 
ograniczony, więc i  liczba argumentów także, jednak 
sztuka argumentacji i   bronienia zdania (nawet tego, 

w które nie do końca się samemu wierzy) zasługuje na 
uznanie. Całości też dopełniały „hostessy”, które zebra-
ły opinie słuchaczy na powyższy temat zarówno przed 
wejściem do Sali Senackiej, jak i po wysłuchaniu argu-
mentów każdej ze stron. 

Przed debatą znaczna większość była za tym, że stu-
dentom niepełnosprawnym nie studiuje się łatwiej. Jed-
nak po wymianie zdań, argumentacji obu stron wynik ten 
przedstawiał się nieco inaczej. Więcej osób opowiadało 
się za tym, że jednak jest im łatwiej. Końcowym rezul-
tatem było to, że wygrała strona zwolenników. W  pew-
nym momencie trzeba było podejść do tego rozumowo, 
nie emocjonalnie jak to często robimy, jeśli mówimy 
o  osobach niepełnosprawnych, czyli w  pewnym stop-
niu pokrzywdzonych przez los. Debata oksfordzka nie 
ma na celu udowodnić słuszności, bądź nie danej tezy, 
lecz pokazać jak argumenty, przebieg debaty wpływają 
na opinię słuchaczy. Przygotowanie zwolenników tezy 
zrobiło na publiczności duże wrażenie, tak duże, że byli 
w stanie zmienić swoje zdanie. 

Warto podkreślić, że w obydwu grupach zasiadały też 
osoby niepełnosprawne. Nie do końca wiadomo, czy 
bardziej utrudniało im to zadanie, czy ułatwiało, jednak 
trzeba przyznać, że dobrze bronili zdania i mężnie wręcz 
odpierali argumenty. Jednak to grupie opowiadającej 
się za tezą udało się przeciągnąć na swoją stronę więcej 
zwolenników. Ostatecznie zwyciężył sąd taki, że studen-
tom niepełnosprawnym studiuje się łatwiej. 

Diagnoza i co dalej?

Praca: niewykorzystana szansa integracji społecznej 
osób niepełnosprawnych – od takiej tezy prof. Barba-
ra Gąciarz rozpoczęła wykład w  ramach cyklicznego 
seminarium Dobre rządzenie na Uniwersytecie Ekono-
micznym. Opierając się na własnych badaniach nauko-
wych wyliczała przyczyny niskiego poziomu zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w  Polsce – jednego 
z  najniższych wskaźników w  zestawieniu państw Unii 
Europejskiej. 

Wśród powodów niewykorzystania tego potencjału 
pojawiły się m. in.: wykluczenie społeczne, dysfunkcjo-
nalna polityka rządu, a także niedofinansowanie wystar-
czającymi środkami finansowymi władz lokalnych. Jed-
nym z  głównych zarzutów był natomiast spontaniczny 
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Gość specjalny – John Bennett – szef Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Temple University w Filadelfii

Gorąca debata – Studentom niepełnosprawnym jest łatwiej  
czy trudniej na studiach?
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i doraźny charakter działań instytucji oraz urzędów pań-
stwowych, bez wypracowanej strategii. 

Jako swego rodzaju remedium prof. Gąciarz postulowa-
ła tzw. „politykę inteligentną”, polegającą na koncentracji 
na celach (a nie samych wysiłkach) wyrażonych przez pre-
cyzyjne działania adresowane do konkretnych grup wśród 
niepełnosprawnych. Według tych sugestii same osoby nie-
pełnosprawne powinny uczestniczyć w  opracowywaniu 
i wdrażaniu mechanizmów nowej polityki.

Uzupełnieniem do tego referatu było wystąpienie 
prof. Tadeusza Mariana Ostrowskiego o znaczeniu wspar-
cia psychologicznego dla studentów niepełnosprawnych 
oraz jego formach dostępnych na UPJPII. Poruszone te-
maty zainspirowały wiele pytań i rozpoczęły żywiołową 
dyskusję zgromadzonych w Sali Senackiej UEK. 

Dorota Dąbrowska (UP)
Anna Suberlak (UP)  

Kinga Kilijanek (AGH)
Paweł Rozmus (FSiA „Academica”)

Marek Świerad (ZSN UEK)
Joanna Tarnowska (ZSN AGH)

STUDENCKI  
ODLOT 
NA  
ZIEMI I NIEBIE

Mimo że pogoda tego dnia była od rana nieco kapry-
śna, około 11.00, kiedy konferansjer wypowiedział do 
mikrofonu: „Witam wszystkich serdecznie” – pojawiły 
się pierwsze promienie słońca, a  z  każdą kolejną mi-
nutą było już tylko goręcej (nie tylko w odniesieniu do 
temperatury powietrza).

Adrenalina znacząco podniosła się wszystkim wtedy, 
gdy pierwsi wyczytani wystąpili ze zgromadzonego tłu-
mu, aby przygotować się do skoku spadochronowego. 
Główną atrakcją imprezy były właśnie tandemowe skoki 

spadochronowe osób niepełnosprawnych. Natomiast 
wszyscy obecni na Pikniku, uczestniczący w przygotowa-
nych zadaniach, mieli szansę na loty turystyczno-krajo-
brazowe samolotem nad Krakowem.

1, 2, 3 I LECIMY!

Po krótkim szkoleniu na ziemi wszystko wydawało się sto-
sunkowo proste: „Podchodzimy do progu samolotu spię-
ci w tandemie, delikatnie musimy się rozhuśtać, a potem 

5 lipca 2010 roku na pasie starto-
wym Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Czyżynach w Krakowie już po 
raz czwarty odbył się Integracyjny 
Studencki Piknik Lotniczy. Zabawa, 
jak co roku była odlotowa
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Odkrywanie kulis paraolimpiady 


