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sportowo i tanecznie
Głównym celem Krakowskich Dni 
integracji jest zwiększenie świado-
mości środowiska akademickiego 
na temat zagadnień związanych 
z niepełnosprawnością. integracja 
poprzez udział w  wydarzeniach 
sportowych i  kulturalnych jest 
jedną z najefektywniejszych form 
jej wdrożenia. zatem nieodłącz-
nym elementem KDi, które w tym 
roku odbyły się już po raz szósty, 
są organizowane przez Krakowskie 
Uczelnie imprezy, mające przybliżyć 
nam wszystkim idee integracji.

Już po raz trzeci Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie zorganizowała 
Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych. 
Impreza odbyła się 18 kwietnia 2013 
roku w  godzinach 15:30 – 20:30 
w Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu AGH przy ulicy Piastowskiej 26a 
w Krakowie. Główną atrakcją wydarze-
nia były rozgrywki w ramach amator-
skiego turnieju koszykówki na wózkach 
inwalidzkich, podczas których rywalizo-
wały ze sobą drużyny: AZS AGH Kraków, 
Fundacja ACADEMICA, Fundacja 
Instytut Rozwoju Regionalnego 
(FiRR), drużyna Studentów Głuchych, 
ALL STARS Politechniki Krakowskiej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
członkowie Zrzeszeń Studentów 
Niepełnosprawnych oraz Pionu 
Kanclerza AGH. Rozgrywki były bar-
dzo zacięte. Finalnie zwycięzcami tur-
nieju zostali: na miejscu III – AZS AGH, 
wygrywając z UEK wynikiem 10 do 4, 
na miejscu II – ALL STARS PK, przegry-
wając wynikiem 10 do 24 z ACADEMICĄ 
która wygrała zawody i zdobyła I miej-
sce. Nagrody zwycięzcom wręczyła Pani 
Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. 
Anna Siwik.

Uczestnicy III Dnia Sportu Osób 
Niepełnosprawnych mogli również 

wziąć udział w konkursach organi-
zowanych w przerwach rozgrywek, 
podczas których można było zdobyć 
ciekawe nagrody oraz obejrzeć mecz 
pokazowy drużyny „Mustang” Konin 
z  drużyną AZS AGH ACADEMICA, 
w którym to meczu wygrała drużyna 
„Mustang” Konin wynikiem 64 do 42. 

iMpreza wiosenna

Drugą imprezą integracyjną w ramach 
VI KDI, zorganizowaną przez Zrzeszenia 
Studentów Niepełnosprawnych AGH, 
UEK, UP i PK była Impreza Wiosenna, 
ciesząca się ogromnym powodzeniem. 
W piątek 19 kwietnia niepełnosprawni 
studenci przybyli do klubu Gwarek 
w  towarzystwie swoich przyjaciół. 
Imprezę rozpoczęła część oficjalna, 
podczas której nagrodę „Integralia”, 
za działania na rzecz studentów nie-
pełnosprawnych odebrał prof. dr 
hab. inż. Zbigniew Kąkol. Nagrodę 
wręczył kierownik Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych, AGH mgr inż. 
Andrzej Wójtowicz. Ta uroczysta chwila 
poprzedzona została krótką prezenta-
cją różnych wydarzeń organizowanych 
przez BON i ZSN AGH.

Po części oficjalnej na scenie poja-
wił się DJ, zachęcający wszystkich 
uczestników imprezy do wspólnej 
zabawy.

Muzyka sprawiła, że na parkiecie 
zrobiło się bardzo kolorowo, a to za 
sprawą pomysłu organizatorów, by 
wszystkich uczestników imprezy 
obowiązywał barwny, wiosenny 
strój. Kolory czarny, szary, brązowy, 
granatowy oraz biały były zakazane. 
Wiosenną aurę wzbogacały organizo-
wane dodatkowo konkursy z nagro-
dami. Do pierwszej konkurencji 
zgłosiło się więcej chętnych niż prze-
widziano. Drużyny rywalizowały ze 

sobą, starając się jak najszybciej uło-
żyć ze swoich ciał figurę podpartą na 
wskazanej przez prowadzącą liczbie 
rąk i nóg. Zmaganiom uczestników 
konkursu bacznie przyglądało się 
jury w składzie Prorektor ds. Nauki 
AGH prof. Zbigniew Kąkol, kierow-
nik BON-u Andrzej Wójtowicz oraz 
przewodnicząca ZSN AGH Joanna 
Tarnowska. Również drugi konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Uczestnicy za pomocą słomki prze-
kładali czekoladowe draże z jednego 
kubka do drugiego. Po podliczeniu 
okazało się, że zwycięzca w  ciągu 
dwóch minut zebrał ponad 50 cukier-
ków! Wiele emocji wzbudziła ostatnia 
zabawa polegająca na jak najszyb-
szym znalezieniu i  przyniesieniu 
do wyznaczonego miejsca „fantów” 
wskazywanych przez prowadzącą. 
Czujność, pomysłowość i  zwin-
ność uczestników była naprawdę 
imponująca.

Krakowskie Dni Integracji z roku 
na rok zyskują rozgłos. Oprócz przed-
stawicieli i studentów krakowskich 
uczelni będących jej organizatorami 
tj. Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 

Zwycięzcy rozgrywek wraz z Panią Prorektor ds. Studenckich,  
prof. nadzw. dr hab Anną Siwik
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Prorektor ds. Nauki AGH  
prof. Zbigniew Kąkol
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Mecz pokazowy drużyny Mustang Konin z drużyną AZS AGH ACADEMICA
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Studenci podczas integracyjnego tańca belgijskiego

Uczestnicy w kolorowych, wiosennych strojach

II, Uniwersytetu Pedagogicznego, 
Politechniki Krakowskiej, w  tym 
roku do Krakowa przyjechali rów-
nież przedstawiciele Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
którzy wspólnie z krakowskimi stu-
dentami bawili się na imprezie wio-
sennej. Kto wie, może w przyszłym 
roku do Krakowa zawitają goście 
z innych ośrodków naukowych, aby 
wziąć udział w niewątpliwie intere-
sującej atrakcji, jaką są Krakowskie 
Dni Integracji? 

Uzasadnienie przyznania 
nagrody „integralna” prof. dr hab. 
inż. zbigniewowi Kąkolowi:

Prof. Zbigniew Kąkol w  latach 
2008-2012 pełnił funkcję Prorektora 
ds. Kształcenia AGH. Do Jego kompe-
tencji należały m.in. sprawy studentów 
niepełnosprawnych. W ciągu cztero-
letniej kadencji prof. Kąkol zdefinio-
wał na nowo zadania Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych, zadbał o wła-
ściwą strukturę zatrudnienia w BON, 
a także rozwiązał problemy lokalowe 
Biura i ZSN. 

Kadencję swoją rozpoczął od doko-
nania dokładnej diagnozy potrzeb 
i  bolączek studentów niepełno-
sprawnych. W następnej kolejności 
konsekwentnie realizował założony 
plan rozwoju BON i  wsparcia stu-
dentów niepełnosprawnych. Zawsze 
służył nam radą i pomocą, nie oba-
wiając się przy tym podejmowania 
trudnych decyzji. Dobrą współpracą 
i rozumieniem problematyki osób nie-
pełnosprawnych prof. Kąkol wykazał 
się już wcześniej – pełniąc funkcję 
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej. W obecnej kadencji 
władz AGH przestał być naszym sze-
fem, wiec z czystym sumieniem, nie 
narażając się dwuznaczność, przyzna-
liśmy tę nagrodę właśnie Jemu. Cały 
czas liczymy jednak na kontynuacje 
dobrej współpracy i wsparcie w obsza-
rach, którymi będzie się zajmował jako 
Prorektor ds. Nauki AGH.

Poza kwestiami czysto meryto-
rycznymi prof. Kąkol to dobry partner 
w dyskusjach, człowiek czynu, wyka-
zujący wiele empatii. Myślę, żenie 
zdradzę tajemnicy, iż przez ten okres 
doskonałej współpracy trochę się 
zaprzyjaźniliśmy. Za wszystko serdecz-
nie dziękujemy. Andrzej Wójtowicz – 
kierownik BON AGH

Karolina Jachimczyk (aGH)
olga Francuz (aGH)
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