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Morza szuM, ptaków śpiew… 
w takiej właśnie przyjemnej 
aurze mijał czas uczestnikom iX 
obozu integracyjnego studentów 
Niepełnosprawnych w  Gdańsku 
w dniach 15–27 sierpnia 2011 r., 
zorganizowanego przez Biura ds. 
osób Niepełnosprawnych aGH, pk, 
uek i up.

Już w pociągu w drodze do Gdańska 
uczestnicy mieli okazję poznać się 
i  zintegrować, co zaowocowało 
dobrze spędzonym czasem na obo-
zie. Ośrodek, w którym byliśmy zakwa-
terowani położony był na  wyspie 
Sobieszewskiej bardzo blisko plaży, 
w środku lasu. Można by powiedzieć, 
że byliśmy odcięci od świata. W rze-
czywistości nie było tak dramatycznie. 
Każdy mógł wsiąść na rower i zwiedzić 
okoliczne miejscowości. Znalazły się 
też osoby, które za pomocą komunika-
cji miejskiej robiły wypady do Gdańska. 

Na oBozie Było co roBić

Podczas obozu odbyło się szereg zajęć 
i warsztatów grupowych z zakresu 
dziennikarsko – fotograficznego, 
doradztwa zawodowego i psycholo-
gicznego oraz z praw i obowiązków jako 
obywateli, w szczególności praw i obo-
wiązków osób niepełnosprawnych. 

Uczestnicy nie mogli także narze-
kać, że nie mają co zrobić z  wol-
nym czasem. Było wręcz odwrotnie. 
Różnorodność zaproponowanych 
zajęć i atrakcji spowodowała to, że 
każdy znalazł dla siebie coś intere-
sującego. Jedni grali w  siatkówkę 

i spędzali czas na sportowo rywalizując 
w różnych turniejach indywidualnych 
i zespołowych, drudzy zajęli się orga-
nizacją wieczornych imprez integra-
cyjnych, jeszcze inni zgłębiali wiedzę 
w ramach indywidualnych konsulta-
cji. Była też grupka osób, która ponad 
wszystko ceniła sobie leniuchowanie 
na plaży. 

iNteGracja, iNteGracja, 
iNteGracja !

Niemal w każdy dzień – przy bardzo 
dużym udziale uczestników – były 
organizowane wieczorne imprezy inte-
gracyjne. Mieliśmy nawet okazję bawić 
się na obozowej biesiadzie weselnej 
na świeżym powietrzu, zakończonej 
ogniskiem i śpiewem przy akompa-
niamencie gitar. Wspólnie oglądaliśmy 
mecze Wisły Kraków w eliminacjach 
Ligi Mistrzów, byliśmy również na sta-
dionie PGE Arena – jednym z obiektów, 
na których rozgrywane będą mecze 
EURO 2012, graliśmy w mafię, oraz 
bawiliśmy się na dyskotekach. 

Garść praktyczNej 
i potrzeBNej wiedzy !

Obóz miał przede wszystkim charak-
ter szkoleniowy. Uczestnicy podzielili 
się na trzy zespoły i niemal codzien-
nie uczęszczali na  zajęcia między 
śniadaniem a obiadem, lub obiadem 
a kolacją. Grupa numer jeden w pierw-
szym tygodniu uczęszczała na zajęcia 
fotograficzne, w drugim zaś na zaję-
cia dziennikarskie. Głównie dzięki 

zaangażowaniu tej grupy powstała 
gazetka obozowa „ECHO WYSPY”. 
Pozostałe 2 grupy zgłębiały swoją 
wiedzę i  umiejętności na  warszta-
tach doradztwa psychologicznego 
i zawodowego. Każdy z uczestników 
otrzymał pokaźną garść informacji 
na zajęciach dotyczących praw i obo-
wiązków osób niepełnosprawnych 
oraz praktycznych informacji na temat 
praw i obowiązków jako obywateli 
wynikających z KPA m.in. dlaczego 
nie opłaca się nie odbierać listu pole-
conego z urzędu, czy też, co zrobić jak 
nie jesteśmy w stanie dostarczyć jakiś 
dokumentów do urzędu, o które nas 
proszą, a od tego uzależnione jest dal-
sze postępowanie w naszej sprawie. 

oBóz, oBóz i po oBozie!

Z przykrością przyszło nam się 
żegnać z  Bałtykiem. Na szczęście 
to tylko na rok. Z pewnością więk-
szość uczestników powróci nad 
polskie morze i  wyjedzie na  dzie-
siąty Obóz Integracyjny Studentów 
Niepełnosprawnych, do  udziału 
w którym już w tym momencie gorąco 
zachęcam i zapraszam. 

Galerię zdjęć i film zrealizowany 
podczas tegorocznego obozu, jak rów-
nież gazetkę obozową można zoba-
czyć na stronie www.bon.agh.edu.pl 

Projekt został zrealizowany przy 
wsparciu finansowym Gminy Miejskiej 
Kraków oraz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

jacek Merdalski (BoN aGH)
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„Dalej w morze wyruszajmy…”
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