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SPORTOWY DUCH WALKI 
Wisła 18–25 lipca 2010
Treningi, ćwiczenia, basen… nie było ani chwili wy-
tchnienia, jednak endorfiny i  świetna kondycja dały 
nam o sobie znać! Uczestniczyło 18 osób łącznie z kadrą. 
Zorganizowano treningi z zakresu koszykówki na wóz-
kach oraz szermierki na wózkach. Pieczę nad poprawnym 
przebiegiem zajęć trzymali trenerzy Wojciech Ryczek oraz 
Adam Zdechlikiewicz, którzy mają wieloletnie doświad-
czenie w pracy z ON. Organizatzorzy to: FSiA ACADEMICA 
AGH w Krakowie przy współpracy z  AGH w Krakowie, 
Urzędem Miasta Krakowa oraz Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego.

NADAWCA
Marcin Królikowski (AGH)

NIEZAPOMNIANA PRZYGODA POD ŻAGLAMI 
Żywiec 18–31 lipca 2010

Obóz żeglarski dla studentów z  niepełnosprawnością zorganizowano w  środowisku krakowskim 
po raz pierwszy. Do tej pory studenci niepełnosprawni wypoczywali na obozach integracyj-
no-rehabilitacyjnych lub na typowych obozach sportowych. Biuro ds. ON PK, Centrum Sportu 
i Rekreacji PK przy współpracy Biura ds. ON UPJPII w Krakowie zorganizowało I Integracyjny Obóz 
Żeglarski – Żywiec 2010. Obóz odbył się na terenie ośrodka sportowego CSiR PK w Żywcu. Studenci 
mieli wątpliwości, czy ich problemy zdrowotne nie będą przeszkodą w uczestnictwie w takiej for-
mie wypoczynku. Dzięki wsparciu pana Adama Badziocha rozwiewaliśmy wszelkie obiekcje naszych 
potencjalnych uczestników. Nasz nowy pomysł, nie sprawdzony jeszcze w środowisku akademickim 
Krakowa, zarówno wśród studentów, pracowników BON-ów jak i  Pełnomocników wzbudził wielki 
entuzjazm, ale też wywołał wiele pytań czy to jest możliwe do realizacji? Czy się uda? Przez 14 
dni uczestniczyliśmy w pełnym szkoleniu żeglarskim, gdzie mieliśmy okazję poznać ar-
kana sztuki żeglarskiej. Powoli ze szczurów lądowych stawaliśmy się żeglarzami. Zmaganiom 
na łodziach towarzyszyły ćwiczenia z prac bosmańskich, a także wykłady z różnych dziedzin sztu-
ki żeglarskiej. Podsumowaniem dwutygodniowych zmagań był egzamin na stopień żeglarza 
jachtowego, który składał się z  dwóch części: teoretycznej i  praktycznej. Uczestnicy kursu byli 
bardzo pilnymi uczniami i wszystkim udało się pomyślnie zdać egzamin. Nasi drodzy Instruktorzy 
na ostatnie przedpołudnie przygotowali nam nie lada niespodziankę: niezapomniane spotkanie 
z  Neptunem – władcą oceanów, mórz, jezior i  wszystkich kałuż, jego żoną Prozerpiną 
i całym orszakiem. Każdy ze szczurów lądowych przeszedł wiele prób charakteru, po których de-
cyzją Neptuna zostało mu nadane imię i został przyjęty do grona braci żeglarskiej. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku uda nam się zorganizować obóz – w tym samym pięknym, gościnnym miejscu, 
pod opieką tej samej wspaniałej kadry szkoleniowej. Chcielibyśmy, aby przyszłoroczni uczestnicy 
mogli przeżyć niezapomniana przygodę pod żaglami. Do zobaczenia za rok!!!

NADAWCY
Katarzyna
Kutek-Sładek (UPJPII)
Iwona Skalbmierska 
(UP)

Gdyby tak ktoś przyszedł 
i powiedział: 
Stary, czy masz czas? 
Potrzebuję do załogi 
jakąś nową twarz…

Fragmenty pieśni 
żeglarskiej  
„Gdzie ta keja?”

Gdzieś na dnie 
wielkiej szafy 
leży ostry nóż, 
Stare dżinsy 
wystrzępione 
impregnuje kurz, 
W kompasie igła 
zardzewiała, lecz 
kierunek znam, 
Biorę wór na plecy 
i przed siebie gnam...

Przeszły lata zapyzia-
łe, rzęsą zarósł staw, 
A na przystani 
czółno stało – 
kolorowy paw. 
Zaokrągliły 
się marzenia, 
wyjałowiał step, 
Lecz dalej marzy 
o załodze ten 
samotny łeb.

TO CO DOBRE SZYBKO SIĘ KOŃCZY… Wysowa Zdrój 11-14 listopada 2010

Długo wyczekiwany przez nas obóz u stóp Beskidu Niskiego okazał się czymś niezapomnianym, a wszystko to co dobre, nie-
stety, szybko się kończy. Jednak pozostała magia wspomnień! Na początku odbył się wieczór zapoznawczo-integracyjny. 
Poznaliśmy swoje imiona, a także wszystkim uczestnikom nadano przydomki migowe. Kartki z imionami, które podczas tego 
wieczoru mieli wszyscy uczestnicy, były wykorzystane do zabawy „pif-paf”, trwającej cały obóz. Następnego dnia wyruszy-
liśmy z przewodnikiem na całodzienną wycieczkę do Biecza i jego okolic. Podziwialiśmy m.in. kościoły św. Filipa i św. 
Jakuba w Sękowej oraz zwiedziliśmy cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu. Obozowicze mieli również okazję zwiedzić 
Mały Rynek z ratuszem, kościół parafialny pw. Bożego Ciała oraz Muzeum Ziemi Bieckiej. Kolejny wieczór spędzaliśmy przy 
ognisku z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewem. Odbył się również mini kurs Polskiego Języka Migowego. 
Zainteresowani mieli okazję poznać kilkanaście podstawowych słów migowych, zaś dla grupy umiejących migać wprowadzo-
no dialogi w PJM. Jedną z atrakcji tego obozu było oglądanie filmu pt. Murderball – gra o życie. Ten film zapadł mi 
najbardziej w pamięci, gdyż opowiada o graczach w rugby poruszających się na wózkach. Niezwykle inspirująca dla nas oka-
zała się ich wiara w siebie, odwaga i dążenie do celu. W sobotę odwiedziliśmy stadninę koni huculskich w Gładyszowie. 
Na początku zapakowaliśmy się do dorożek i objechaliśmy nimi po okolicy. Kiedy wróciliśmy, każdy miał okazję do przejecha-
nia się samemu paru kółek, w siodle lub na oklep. Przed wyjazdem do Krakowa dla zainteresowanych była górska wędrów-
ka po Beskidzie Niskim, na Św. Górze, Jaworzu, Cigielce i Ostrym Wierchu, a dla niezainteresowanych była możliwość 
popływania w basenie, który się znajdował w naszym ośrodku. Obóz był pełen atrakcji i wrażeń. 

NADAWCA
Anna Butkiewicz (AGH)
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SZALEŃSTWA NA STOKU! Muszyna 13–20 lutego 2011 

Muszyna – miejscowość uzdrowiskowa w pobliżu Popradzkiego Parku Krajobrazowego, położona 5 km od 
granicy ze Słowacją. Niedaleko stoki narciarskie, wokół turyści zaopatrzeni w snowboard i narty oraz grupa 
studentów krakowskich uczelni wraz z kadrą i instruktorami narciarstwa. Jego głównymi organizatorami byli: 
Centrum Sportu i Rehabilitacji PK, Biuro ds. ON Politechniki Krakowskiej oraz Biuro ds. ON UPJPII w Krakowie. 
W obozie uczestniczyli też studenci AGH, UE i UP w Krakowie. Z czego mogliśmy skorzystać? Dzień rozpoczy-
naliśmy od nauki jazdy na nartach na pobliskim stoku narciarskim. Instruktorzy podzielili uczestni-
ków na grupy mniej i bardziej zaawansowane w technice bezpiecznego „szusowania” po śniegu. Początkowo 
każdy z uczestników zaliczył kilka bolesnych upadków, nie obyło się też bez siniaków, z którymi niektórzy 
wrócili do domu – jak z ciekawą pamiątką po zmaganiach z siłami przyciągania ziemskiego. Jednak po kilku 
próbach techniki zjazdu zostały udoskonalone i nawet droga pod górę na orczyku nie była już przerażająca. 
Walka ze stokiem trwała do popołudnia. Po obiedzie rozpoczynały się zabiegi rehabilitacyjne. Dla każdego 
coś innego, według uznania i zapotrzebowania: masaże, magnetronic, sollux, gimnastyka indywi-
dualna, rowerki, bieżnie itp. Ponadto uczestnicy w trakcie zajęć szkoleniowych mieli okazję zintegrować 
się, popracować nad własnym CV, zbadać swoje predyspozycje zawodowe, odkryć kolor osobowości i rodzaj 
temperamentu. Wieczory spędzano na integracyjnych spotkaniach studentów w pokojach, urozmaicano je 
ogniskiem, karaoke, spotkaniami w hotelowej restauracji. Często jednak zdarzało się, że z wszystkimi 
tymi rozrywkami wygrywało zmęczenie i tak potrzebny wszystkim sen. Bo na następny dzień znowu narty!

NADAWCA
Monika Piega (UPJPII)

PRZEPIS NA UDANE WAKACJE Dźwirzyno 11–21 sierpnia 2010 
Dla smakoszy rozgrzewająco-rozśmieszających wspomnień przygotowano zestaw sprawdzonych przez stu-
dentów niepełnosprawnych atrakcji z obozu integracyjnego w Dźwirzynie!

Składniki na dobre towarzystwo
  studenci krakowskich uczelni: AGH, PK, UEK, UP, UPJPII
  kadra obozowa organizatorów 

Wszystkie składniki starannie wymieszać i rozdysponować w dostępnych pokojach. Pokoje kolonijne bywają 
ciasne, jednak odpowiednio dobrana „śmietanka” daje się w nich bez trudu „ubić”.

Składniki na masę… śmiechu
  imprezy integracyjne, wycieczki

Żaden obóz nie może odbyć się bez tzw. imprez integracyjnych. Spełniają one wiele istotnych funkcji: zapo-
znawczą i zwiększającą kreatywność całego towarzystwa. 

Na obozie w Dźwirzynie na szczególną uwagę zasłużyły sobie poniższe formy integracji:
  dzielenie się papierem toaletowym – jedni przyjmowali dla siebie po kilka listków, a niektórzy popadali 

w skrajność i robili sobie zapas na cały okres, 
  karaoke – najlepszy sposób na uzyskanie oryginalnego połączenia wrzeszcząco-krzyczących głosów.

Oprócz indywidualnych wycieczek po mieście w poszukiwaniu pysznej rybki lub najlepszych lodów, ciekawą 
formą zabawy okazała się wyprawa do parku rozrywki ekstremalnej w Trzebiatowie. Młodzież miała możli-
wość dokończyć proces integracji poprzez paintball lub przejażdżkę samochodem wojskowym. Ale to, jacy 
dzięki temu staliśmy się bliscy, pokazaliśmy dając się uwięzić w średniowiecznej klatce. Dla entuzjastów wspi-
naczek górskich przygotowano alternatywną atrakcję – konkurs drużynowy, który polegał na budowaniu 
wieży ze skrzynek od piwa i jednoczesnym wspinaniu się na wznoszoną budowlę.

Składniki na masę… wiedzy
Nieodłącznym elementem typowych obozów są warsztaty. Były to zajęcia z dziedziny dziennikarstwa, foto-
grafii, psychologii, a  także doradztwo zawodowe i  kurs języka migowego. Zdobyte umiejętności niektórzy 
mieli okazję wypróbować jeszcze w czasie obozu, przyłączając się do redagowania gazetki. Przygoda z krót-
kim kursem dziennikarstwa przyczyniła się do zwiększenia grona redaktorów naszego semestralnika KSSN – 
czego dowodem jest ten oto artykuł.

Przygotowanie dobrej… formy
Same składniki na udaną zabawę nie wystarczą. Na szczęście w  Dźwirzynie o  naszą kondycję dbała Kasia 
Rogowiec (biegaczka narciarska, medalistka paraolimpijska. Wywiad z  Kasią można przeczytać w  papiero-
wym wydaniu KSSN 1(5)/2010). Treningi biegania i  stretchingu były tak skuteczne, że nawet w  obozowej 
gazetce porannej podjęty został temat rozciągania nie tylko mięśni, ale i zegarków sportowców-amatorów.

Wypiekanie… dobrego towarzystwa…
A w wolnych chwilach, przy sprzyjającej pogodzie i odpowiedniej temperaturze, „piekliśmy się” dobrowolnie 
plackiem na plaży na złoty kolor, od czasu do czasu przewracając się na drugą stronę lub zwilżając lekko wodą.
I tym sposobem dobrnęliśmy do końca przepisu na udane wakacje.

NADAWCA
Agata Turkiewicz (AGH)

O zbliżających obozach możecie dowiedzieć się ze stron internetowych Biur ds. Osób Niepełnosprawnych  
ZAPRASZAMY!


