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Obóz integracyjny w gdańsku 
w tym roku po raz kolejny obóz 
wakacyjny odbył się w gdańsku 
w dniach 14–27 sierpnia 2012 r. 
i został zorganizowany przez biura 
ds. Osób niepełnosprawnych agH, 
Pk, uek, uP i uPjP2. 

„Pasażer na gaPę“
Pociąg relacji Kraków-Gdańsk ruszył 
z Dworca Głównego i od razu okazało 
się, że mamy dodatkowych obozo-
wiczów. Byli to znajomi jednego ze 
studentów, którzy nie zdążyli wysiąść. 
Na szczęście szybko naprawiono błąd 
i cała grupa bezpiecznie dojechała 
do Gdanska. W pociągu uczestnicy 
mieli pierwszą sposobność poznać się 
i zintegrować. Po dojechaniu na miej-
sce okazało się, że ośrodek, w którym 
mieliśmy być zakwaterowani, mieścił 
się na wyspie Sobieszewskiej bardzo 
blisko plaży, w środku lasu. Każdy 
mógł wsiąść na rower i zwiedzić oko-
liczne miejscowości. Jeśli ktoś chciał 
pojechać do Gdańska lub dalej, też 
nie było z tym problemów. 

na ObOzie nie ma  
czasu na nudę

Podczas obozu odbył się sze-
reg zajęć i warsztatów grupowych 
z zakresu dziennikarsko-filmowego, 
doradztwa zawodowego i psycholo-
gicznego, praw i obowiązków jako 
obywateli, w  szczególności praw 
i obowiązków osób niepełnospraw-
nych oraz warsztaty plastyczne. 

Uczestnicy nie mogli także narze-
kać, że nie mają co zrobić z wolnym 
czasem. Było wręcz odwrotnie. Jedni 
grali w siatkówkę i spędzali czas na 
sportowo, drudzy zajęli się orga-
nizacją wieczornych imprez inte-
gracyjnych, jeszcze inni korzystali 
z indywidualnych konsultacji. Była 
też grupka osób, która cały wolny 
czas spędzała na plaży. 

integracja, integracja, 
integracja!

Dzień nie kończy się na kolacji. 
Z tego założenia wychodzili uczest-
nicy obozu i organizowali wieczorne 
imprezy integracyjne. Mieliśmy oka-
zję bawić się na dyskotekach, impre-
zie w stylu PRL, randce w ciemno, po 
której odbyło się ognisko ze śpiewem 

przy akompaniamencie gitar, śpiewa-
liśmy w karaoke. Wspaniałym podsu-
mowaniem obozu był wernisaż prac 
zorganizowany przez uczestników 
warsztatów plastycznych, na którym 
wręczono również nagrody w konkur-
sie plastycznym. 

garść Praktycznej 
i POtrzebnej wiedzy!

Obóz miał przede wszystkim 
charakter szkoleniowy. Uczestnicy 
podzielili się na trzy zespoły i  brali 
udział w poszczególnych kursach. 
Grupa numer jeden w  pierwszym 
tygodniu uczęszczała na zajęcia fil-
mowo-aktorskie, w drugim zaś na 
zajęcia dziennikarskie. Pozostałe dwie 
grupy zgłębiały wiedzę i rozwijały 
umiejętności na szkoleniach z doradz-
twa psychologicznego i zawodowego 
oraz odkrywały swoje zdolności na 
warsztatach plastycznych. 

Każdy z  uczestników otrzymał 
pokaźną garść informacji na zajęciach 

dotyczących praw i obowiązków osób 
niepełnosprawnych oraz praktycz-
nych informacji na temat praw i obo-
wiązków jako obywateli wynikających 
z KPA oraz Kodeksu Pracy.

Obóz, Obóz i PO ObOzie!

Po raz kolejny z przykrością przy-
szło nam żegnać się z  Bałtykiem. 
Na szczęście to znowu tylko na rok. 
W  tym momencie gorąco zachę-
cam i  zapraszam do udziału w  XI 
Integracyjnym Obozie Studentów 
Niepełnosprawnych.

 jacek merdalski (agH)

Uczestnicy X Integracyjnego Obozu w Gdańsku
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Projekt został zrealizowany 
przy wsparciu finansowym Gminy 
Miejskiej Kraków, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Krakowie oraz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 


