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Spotkanie na Sportowo!
Dwadzieścia trzy uczelnie, pięćdzie-
sięciu pięciu uczestników, cztery 
dni, 200 metrów nad krakowem, 
10-minutowe mecze koszykówki 
na wózkach i całe mnóstwo wrażeń, 
a do tego po raz 9 – inaczej, cieka-
wiej, bardziej intensywnie!

Po raz dziewiąty już, w pierwszy lip-
cowy weekend (6-9.07.2012 r.), do 
Krakowa zjechali się studenci nie-
pełnosprawni z całej Polski, by wziąć 
udział w Ogólnopolskim Spotkaniu 
Studentów Niepełnosprawnych. 
Reprezentowaliśmy 23 uczel-
nie (w  tym 19 spoza Krakowa). 
Spotkanie to organizują Zrzeszenia 
Studentów Niepełnosprawnych 
krakowskich uczelni. W  tym roku, 
po raz kolejny głównym koordy-
natorem było Zrzeszenie Akademii 
Górniczo-Hutniczej, a współorgani-
zatorami Zrzeszenia Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Pedagogicznego 
i Politechniki Krakowskiej.

i like to move it! 

Tematyką tegorocznego Spotkania 
był “Sport Osób Niepełnosprawnych”. 
Reprezentanci każdej uczelni przy-
gotowali prezentację na temat zajęć 
sportowych, z których mogą korzystać 
studenci niepełnosprawni, jak też na 
temat własnych doświadczeń i zmagań 
sportowych. Dowiedzieliśmy się sporo 
o alternatywnych sposobach zalicza-
nia WF, o  dodatkowych zajęciach, 
m.in. jaździe konnej, kursie tańca, jak 
też o wycieczkach górskich. Była to 

okazja, by zaczerpnąć z doświadczenia 
innych i zacząć wdrażać nowe pomysły 
we własnym środowisku.

Zmagań cZaS

Sobotnie popołudnie, spędzone na 
hali Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu, było spocone! Uczestnicy 
wsiadali na wózki i rozgrywali mecze 
koszykówki. Inni w tym czasie próbo-
wali swoich sił w szermierce, też na 
wózkach. „Te zajęcia sportowe poka-
zały, że nie tak łatwo jest uprawiać sport 
jeżdżąc na wózku, ale nie jest to nie-
możliwe, w myśl „jak się czegoś mocno 
pragnie, to można wszystko osią-
gnąć”” – przyznaje Emil z Politechniki 
Częstochowskiej. Zwycięscy uczest-
nicy wrócili do domów z gadżetami 
krakowskich uczelni. 

wiSienka na torcie

Zielona trawa, błękit nieba, słońce 
i … Błonia! Uczestnicy OSSN-ów w nie-
dzielę mieli okazję uczestniczyć (po 
raz pierwszy!) w jedynym tego typu 
wydarzeniu w  Polsce – w  Pikniku 
Lotniczym, podczas którego odbywały 
się tandemowe skoki spadochronowe 
osób niepełnosprawnych. Niektórzy 
mogli podziwiać Kraków podczas lotu 
helikopterem, a  każdy miał okazję 
zapoznać się z atrakcjami oferowa-
nymi przez różne stanowiska związane 
z niepełnosprawnością. Można było 
napisać coś w Brajlu, zamigać, pokonać 
tor przeszkód na wózku czy też z białą 
laską, przejechać się handbikem, a tym 

samym zbierać punkty wymieniać je 
na: napoje, lody, słodycze, karkówkę, 
a co więcej – brać udział w konkur-
sie na skok spadochronowy! Jedna 
z uczestniczek – Kasia z Politechniki 
Częstochowskiej, zachęciła sporo osób, 
by włączyli się do zabawy i tym samym 
pomogli jej w konkursie. 

I udało się – Kasia wygrała skok! 
Chłopcy zaś wykazali się wiedzą lot-
niskową i wygrali darmowe zwiedza-
nie lotniska Balice w wybranym przez 
nich terminie. „Ten Piknik to taka 
wisienka na torcie całego Spotkania” 
– podsumowuje Iwona z Politechniki 
Krakowskiej.

Z ekranu na Scenę…

W  planie na poniedziałkowe 
przedpołudnie było tajemnicze spo-
tkanie z  Gościem. Owym Gościem 
była Katarzyna Rogowiec, dwukrotna 
mistrzyni paraolimpijska z  Turynu 
(2006) w  biegach narciarskich. 
Opowiadała nam o swoich doświad-
czeniach, o zawodach, przygotowa-
niach do nich. Podzieliła się również 
wrażeniami z wyprawy trekkkiggowej 
na Kilimandżaro w 2008 roku, mówiła 
o tym, jak pokonywać własne słabo-
ści i  mobilizować się (temat moty-
wacji przybliżył nam też pan Janusz 
Grząśko z  Centrum Karier AGH). 
Niesamowite było to, że najpierw, 
w  sobotę, Sylwek z  Uniwersytetu 
Marii-Cure Skłodowskiej w Lublinie 
(wielki fascynat sportu) Opowiadał 
o niepełnosprawnych sportowcach, 
w tym o Kasi, a potem w poniedziałek 
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uczestnicy poznali ją osobiście! Radość 
w oczach Sylwka nie do opisania.

inacZej, bo…

„To Spotkanie różniło się od 
poprzednich, gdyż oprócz wykładów 
i spotkań dyskusyjnych był też czas 
na sportową rywalizację” – opowiada 
Emil z Politechniki Częstochowskiej. 
Każdy mógł spróbować i wykazać się 
w  sportach na wózkach. Niektórzy 
mieli okazję przelecieć się helikop-
terem, a  jeszcze inni wygrać skok 
spadochronowy czy też zwiedzanie 
lotniska. Tego wcześniej nie było! 
W relacji z OSSNów w tamtym roku 
napisałam: „Może następnym razem 
poobserwujemy z  lotu ptaka?” Nie 
przypuszczałam, że tak faktycznie się 
stanie. Piknik był przełożony na ten ter-
min właśnie z powodu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych w maju. 
Nic nie dzieje się bez przyczyny. 
Skorzystaliśmy też z  ankietowych 
wypowiedzi uczestników poprzed-
nich spotkań. Zaaranżowaliśmy piąt-
kowy wieczór integracyjny, grając 
w „Zgadnij kto”. Mieliśmy na plecach 
przyczepione karteczki z  różnymi 
postaciami i naszym zadaniem było 
zadawanie pytań innym, tak byśmy 
byli w stanie zgadnąć, kim jesteśmy. 
Niektórym szło to szybko, inni sporo 
się nagłówkowali. Nie każdy musi prze-
cież kojarzyć Nicole Kidman czy też 

uczelnie uczestniczące w 9. oSSn-ach:

Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Śląska
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Politechnika Krakowska

Tabalugę. Spotkanie trwało też dłużej. 
Wcześniej spotykaliśmy się w piątkowy 
wieczór, a kończyliśmy na niedzielnym 
obiedzie. Teraz zakończyliśmy ponie-
działkowym południowym panelem 
dyskusyjnym.

integracja!

O gólnopolsk ie  Spotk anie 
Studentów Niepełnosprawnych to 
przede wszystkim okazja do wymiany 
doświadczeń i integracji. Już podczas 
pierwszych rozmów okazuje się, kto 
wcześniej brał udział w podobnych 

spotkaniach, konferencjach, kto kogo 
zna i czym się interesuje. Rozmowom 
w kuluarach nie ma końca. W jednym 
pokoju gromadzi się większość, rozma-
wiamy, opowiadamy, żartujemy, gramy 
(hitem – kalambury). Był też czas na 
tańce (a wcześniej kibicowanie polskim 
siatkarzom) i śpiewy przed klubem. 
Ukazywały się różne talenty – wokalne, 
taneczne, w  skojarzeniu kolejnych 
piosenek. W pamięci pozostanie kilka 
historii (myślę, że legendarnych wręcz, 
w albumie pamiątkowe zdjęcia, na 
Facebooku nowe znajomości i wpisy, 
zaproszenia na kolejne konferencje.

Dwie Sprawy

Hasło „Dwie Sprawy” na twa-
rzy każdego uczestnika 9 OSSN-ów 
wywołuje uśmiech, prawda? Myślę, 
że przyszli uczestnicy też poznają tę 
historię. Wystarczy tylko przyjechać 
do Krakowa! Ja też nam swoje „dwie 
sprawy”. Po pierwsze –  to ludzie two-
rzą ten klimat. Dziękujemy Wam, że 
tak chętnie przyjeżdżacie do Krakowa 
i  polecacie innym, że czerpiecie 
z naszego doświadczenia i sami też 
organizujecie. Dziękujemy pracowni-
kom Biur ds. Osób Niepełnosprawnych 
i  Fundacji „Academica” za wszelką 
pomoc, rady i cierpliwość dla nas. Po 
drugie – początkiem lipca 2013 odbę-
dzie się jubileuszowe 10. Spotkanie. 
Już dziś myślimy nad planem, atrak-
cjami, prezentacjami. Bo z każdym 
rokiem trzeba podnosić poprzeczkę. 
Oczekiwania rosną. Rezerwujcie czas! 
Zapewniam „It’s gonna be legen… wait 
for it… dary!” 

joanna tarnowska (agH)
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Uczestnicy podczas sobotnich prezentacji 


