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Poruszające historie czterech osób – 
edukatorów, którzy doświadczyli kry-
zysu psychicznego ponownie stały się 
przyczynkiem do dyskusji na temat roli 
środowiska akademickiego w profilak-
tyce zdrowotnej. Jesienne Seminaria 
zgromadziły łącznie ponad 40 słucha-
czy, m.in. pracowników i studentów 
AGH, których połączyła chęć znalezie-
nia odpowiedzi na pytanie: w jaki spo-
sób pomagać?  

Seminaria zostały zapoczątkowane 
przez Biuro ds. Osób Niepełnospraw-
nych AGH w 2015 roku i tradycyjnie 
już odbywały się w Bibliotece Głównej 
AGH. Spotkaniom przyświecała idea 
stworzenia kameralnej i komfortowej 
atmosfery do rozmowy, dyskusji oraz 
poszukiwania odpowiedzi na wciąż po-
wracające pytania: czym jest zdrowie 
psychiczne? Gdzie zaczyna się choro-
ba? Jak trafnie rozpoznać problem? Co 
zrobić, aby nie pozostać obojętnym na 
sytuacje osób w naszym najbliższym 
otoczeniu? Czy w środowisku uczelni 
możemy skutecznie pomóc studentowi 
w kryzysie?

ROZMAWIAJMY
Tegoroczną edycję seminariów zorga-
nizowano we współpracy ze stowarzy-
szeniem „Otwórzcie drzwi” zrzeszają-
cym osoby po kryzysach psychicznych 
oraz pracowników działających na 
rzecz rozwoju psychiatrii środowisko-
wej. Spotkania przebiegały według 
sprawdzonej formuły: w części pierw-
szej swoimi doświadczeniami dzieliły 
się osoby przeżywające trudności na-
tury psychicznej, w drugiej zaś prze-
widziano czas na swobodną dyskusję 
oraz pytania uczestników. Edukatorami 
którzy opowiedzieli swoje historie byli: 
Barbara Banaś i Dorota Wypich (spo-
tkanie listopadowe) oraz Anna Libe-
radzka i Jacek Nowak (spotkanie gru-
dniowe). Moderatorką rozmów była 
Dorota Kurbiel. Słuchacze poznali zarys 
charakterystycznych objawów choroby 
oraz sygnałów, które powinny zwrócić 

naszą uwagę. Edukatorzy opowiadali 
o osobistych odczuciach związanych  
z kryzysem, reakcjach ze strony naj-
bliższego otoczenia, a także o trudnych 
relacjach rodzinnych i koleżeńskich. 
Cechą łączącą biografie edukatorów, 
a zarazem faktem niezwykle istotnym 
dla uczestników było to, iż pierwsze 
objawy choroby pojawiły się u progu 
dorosłości. Przypadły na okres rozpo-
częcia studiów, a ich przebieg wiązał 
się bezpośrednio z radykalną zmianą 
otoczenia: zamieszkaniem w akade-
miku, nowymi obowiązkami uczelnia-
nymi, zmianą trybu pracy, brakiem 
bezpośredniego wsparcia ze strony ro-
dziny oraz dotychczasowych przyjaciół. 
Rozmówcy podkreślali wszechogarnia-
jące poczucie strachu i samotności. 
Poruszające historie zrodziły mnóstwo 
pytań, które początkowo wypowiada-
ne nieśmiało, pod koniec spotkania 
przerodziły się w niezwykle ciekawą 
dyskusję.

AGH WOBEC OSÓB DOŚWIADCZAJĄ-
CYCH KRYZYSÓW PSYCHICZNYCH
Naukowcy szacują, iż problem zabu-
rzeń psychicznych dotyka ¼ Polaków. 
Jest zagrożeniem dla każdej osoby  
i w każdym momencie życia. Okres 
studiów jest czasem, w którym młody 
człowiek staje przed zupełnie nowy-
mi obowiązkami i zadaniami. Okolicz-
ności te mogą powodować silny stres  
i stanowić podłoże do poważniejszych 
problemów. Środowisko studentów 
AGH nie jest niestety pod tym wzglę-
dem wyjątkiem. Rok rocznie wzrasta 
liczba studentów zmagających się  
z zaburzeniami psychicznymi, proble-
mami w adaptacji do nowych warun-
ków czy nieradzących sobie ze stresem. 
Pomoc osobom potrzebującym stano-
wi duże wyzwanie dla wykładowców, 
obsługi administracyjnej uczelni oraz 
Miasteczka Studenckiego. Jednocze-
śnie pozytywnym sygnałem jest to, iż 
stale rośnie odsetek studentów, którzy 

Porozmawiajmy o zdrowiu 
psychicznym – otwarte Seminaria 
BON AGH edycja 2017/18  

W A R T O  W I E D Z I E Ć
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wraz z powrotem do zdrowa i wycho-
dzeniem z kryzysu powracają na studia 
realizując z sukcesem swoje plany edu-
kacyjne i zawodowe. Sprzyja temu fakt 
budowania w naszej uczelni efektyw-
nego systemu wsparcia oraz atmosfery 
zrozumienia, zaufania i odpowiedzial-
ności. Rzetelna wiedza oraz możliwość 
bezpośredniego kontaktu z osobami 
doświadczającymi trudności pozbawia-
ją chorobę mitów. Odzierają z wielu, 
często krzywdzących i nieprawdziwych 
stereotypów. Tworzenie wspólnoty 
akademickiej, w której każda osoba, 
bez względu na sytuacje zdrowotną 
odnajdzie swoje miejsce oraz wsparcie 
jest naszym wspólnym zadaniem.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
W czasie spotkań uczestnicy otrzyma-
li informacje gdzie uzyskać bezpłatną 
pomoc psychologiczną (również w try-
bie 24-godzinnym) oraz wsparcie do-
radcze. Rozmawiano o najbardziej po-
wszechnych formach adaptacji procesu 
kształcenia do potrzeb osób chorują-
cych przewlekle. Wszystkich chcących 
uzyskać więcej informacji zapraszamy 
do kontaktu z Biurem ds. Osób Nie-
pełnosprawnych AGH oraz udziału  
w kolejnych spotkaniach seminaryj-
nych i warsztatowych planowanych na 
rok 2018.

Studenci i pracownicy AGH mogą uzy-
skać bezpłatną pomoc psychologiczną 
oraz wsparcie edukacyjne w Biurze ds. 
Osób Niepełnosprawnych AGH: 
Dyżur psychologiczny BON AGH (za-
chęcamy do mailowego powiadomie-
nia o planowanej wizycie): 
psycholog@agh.edu.pl

Nierzadko sytuacje i zachowania innych 
osób, które interpretujemy jako fana-
berie lub lekceważenie stanowią kon-
sekwencje faktycznych problemów ze 
zdrowiem psychicznym. My, nie mając 
takiej świadomości błędnie je oceniamy 
(…). W naszej społeczności – społeczności 
akademickiej kontakt ze studentem nie 
jest sporadyczny, a długofalowy i powta-
rzalny. Akademik niejednokrotnie jest 
dla studenta drugim domem, miejscem 
regularnych spotkań z administracją  
i obsługą Miasteczka Studenckiego. Przez 
ten fakt, stajemy się niejako po części od-
powiedzialni za studentów. Oczywiście 
nie mamy bezpośredniego wpływu na 
fakt zaistnienia problemu natury psy-
chicznej, jednak nasza rola nie ogranicza 
się jedynie do załatwiania spraw admini-
stracyjnych. To od nas zależy atmosfera 
i to, w jaki sposób mieszkańcy będą się 
czuli w tym drugim domu i czy będą czuli 
się bezpiecznie.
Szkolenia i seminaria dają nam wiedzę  
o tym, jak dostrzec problem, zareagować 
w sytuacji kryzysowej lub zapobiegać 
jej skutkom. Ze względu na to, że temat 
zaburzeń psychicznych jest od pewnego 
czasu szeroko omawiamy, na przykład  
w mediach, wydaje nam się, że wszystko 
już wiemy. Ale w istocie rzeczy każda sy-
tuacja jest inna. Podobnie, jak każdy z nas 
może się zetknąć z problemem choroby. 
Szkolenia zgłębiają ten temat, otwierają 
oczy na nowe aspekty, pomagają wyjść 
poza schematy, utarte sposoby myślenia 
i działania. Otwarta dyskusja i wymiana 
poglądów pozwala zrozumieć świat wi-
dziany oczami innej osoby – osoby, która 
doświadczyła kryzysu psychicznego. Nikt 
nie przedstawi nam rzeczywistości cho-
roby lepiej. Zaczynamy dostrzegać rze-
czy, których dotąd nie widzieliśmy. Dzięki 
takim spotkaniom dowiadujemy się jak 
rozmawiać i jak pomagać.

DS. ALFA pok. 9A:
Wtorki 18.30-20.30
Czwartki 13.00-15.00

Wsparcie doradcze i edukacyjne:
bon@agh.edu.pl
ul. Reymonta 17/10 
tel 12 617 4630
www.bon.agh.edu.pl

Dyżury psychologiczne realizowane 
są również na terenie Miasteczka Stu-
denckiego oraz Centrum Karier AGH.

Całodobowa bezpłatna pomoc psy-
chologiczna:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Radziwiłłowska 8b
tel. 12 421 92 82

Anna Lulek (BON AGH)
 

Takie spotkania są bardzo potrzebne 
w środowisku uczelni. Na co dzień nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, ilu osób  
z naszego otoczenia dotyka problem 
zdrowia psychicznego. Wielu studentów 
potrzebuje pomocy, ale nie wiedzą gdzie 
jej szukać lub obawiają się o nią zapytać. 
Tego rodzaju spotkania dają nam, pra-
cownikom uczelni odwagę do tego, aby 
rozmawiać ze studentami. Dowiadujemy 
się o miejscach, w których osoba potrze-
bująca znajdzie profesjonalną i przede 
wszystkim dyskretną pomoc. Historie 
osób chorujących opowiedziane w cza-
sie seminarium bardzo mocno zapada-
ją w pamięć. Na ich przykładzie łatwiej 
jest nam zrozumieć sytuacje, które mają 
miejsce w naszym biskim otoczeniu. 

W A R T O  W I E D Z I E Ć

Uczestnicy podczas spotkania 16 grudnia 2017 r. 

fo
t.

 A
nd

rz
ej

 W
ój

to
w

ic
z

fot. Archiwum własne M. Góry

Marta Góra - Pełno-
mocnik Dziekana 
WIMiIP ds. Studen-
tów Niepełnospraw-
nych, uczestniczka 
seminariów

fot. Archiwum własne M. Staniszewskiej

Mgr Marta Sta-
niszewska – Kie-
rownik Domu 
S t u d e n c k i e go 
nr 1 – „Olimp”, 
uczestniczka se-
minariów
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• (…) bycie stuprocentowo dumnym z 
każdego wykonanego zadania zlecone-
go przez kogoś lub przez samego siebie.
• Sukces osiąga się wtedy, kiedy może-
my godnie żyć, nie martwić się zbytnio 
o przyszłość (tą finansową głównie)  
i być szczęśliwym.

SUKCESY STUDENTÓW Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIAMI
Respondenci odnoszą sukcesy każdego 
dnia pokonując bariery, jakie spotykają 
na swojej drodze. Ogromnym sukce-
sem jest to, że mimo swojej niepełno-
sprawności nie poddają się i chcą żyć, 
jak ich rówieśnicy. Fakt studiowania 
jest odbierany przez badane osoby 
jako sukces, zarówno zawodowy jak  
i osobisty. Dodatkowo studenci niepeł-
nosprawni odnoszą sukcesy naukowe. 
Poniżej kilka cytatów wypowiedzi ba-
danych:
• Obrona pracy inżynierskiej i ukończe-
nie studiów. (…) Także uważam za suk-
ces to, że mnie przyjęli do pracy.
• Najbardziej cieszę się mimo wszystko 
z tego, że się mogę uczyć. I że obroni-

łam licencjat.
• Zero sesji poprawkowych przez trzy 
lata studiów.
• Dostanie się na AGH i pokonywanie 
barier (radzenie sobie z niedosłuchem) 
w trakcie studiów.
• Posiadanie rodziny oraz najbardziej 
wartościowych przyjaciół. Reszta to są 
dodatki.
• Zdecydowanie prawo jazdy. (…) Trud 
polegał na tym, że nikt się nie chciał 
podjąć przeróbki mojego samochodu 
(tak, przed zrobienie prawka musia-
łem kupić samochód), więc znalazłem 
dopiero ośrodek w Warszawie, i tak ro-
biłem wszystko, przeróbka samochodu 
trwała bardzo długo i strasznie duże 
koszta generowała.

SAMODZIELNOŚĆ
Z racji tego, że osoby z niepełnospraw-
nościami często postrzegane są jako 
osoby niesamodzielne czy wymagające 
pomocy, badanym studentom zadałam 
również pytanie o to, czy uważają się 
za osoby samodzielne. Respondenci 
odpowiadali na to pytanie w większo-

W A R T O  W I E D Z I E Ć

Nick Vujicic, Jasiek Mela, czy Stephen 
Hawking to ludzie sukcesu, o których 
usłyszał świat. Jednak są też osoby spo-
tykane przez nas na ulicy, w szkole czy 
pracy, które mimo niepełnosprawności 
świetnie sobie radzą, co więcej studiu-
ją na bardzo dobrych uczelniach. Zain-
spirowana tym tematem, podjęłam go 
w swojej pracy licencjackiej i postano-
wiłam przeprowadzić wywiady z nie-
pełnosprawnymi kolegami z Akademii 
Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Sta-
szica w Krakowie.

Studiuję socjologię na Wydziale Hu-
manistycznym AGH. Pracę licencjac-
ką realizowałam pod kierownictwem  
i nieocenionym wsparciem dr Marze-
ny Mamak-Zdaneckiej oraz dzięki stu-
dentom, którzy chętnie zgłosili się do 
wzięcia udziału w wywiadach. Badania 
przeprowadzałam od maja do sierpnia 
2017 roku. 
W wywiadach wzięło udział ośmiu 
studentów oraz trzy studentki, w tym 
dwie z mojego wydziału. Przyczyny 
niepełnosprawności były różne. Trzy 
osoby spośród wszystkich badanych 
były osobami nie(do)słyszącymi (dwie 
osoby w stopniu znacznym, jedna  
w stopniu umiarkowanym). Dwie oso-
by cierpiały na skoliozę, a jedna z nich 
dodatkowo na Młodzieńcze Zapalenie 
Stawów oraz Zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa. Jedna osoba była 
niepełnosprawna z powodu braku nóg 
i dłoni. Kolejna osoba z powodu wodo-
głowia wtórnego, inna miała kostnia-
komięsaka, a jeszcze inna zespół Holta-
-Orama. 

CZYM JEST SUKCES?
Pojmowanie sukcesu przez osoby ba-
dane nie różni się od tego jak pojmuje 
go zdrowy, w pełni sprawny człowiek. 

Sukces według studentów AGH z nie-
pełnosprawnościami to: 
• To osiągnięcie najwyższych celów 
mimo przeszkód i porażek.
• (…) spełnianie swoich marzeń i celów, 
ale przekraczanie także kolejnych eta-
pów naszego życia.

Ludzie sukcesu  
z niepełnosprawnościami w AGH

Bardzo często miarą sukcesu osobistego i zawodowego jest faktu studiowania.
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W A R T O  W I E D Z I E Ć

cia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
działającego na uczelni (BON AGH).

Najczęstszą odpowiedzią na pytanie 
o wsparcie i motywacje była rodzina. 
Pozostali wymieniali również swoich 
partnerów, przyjaciół, inne osoby z nie-
pełnosprawnościami oraz swoją wiarę:
• Mój narzeczony, który od samego po-
czątku naszej znajomości w ogóle nie 
zwracał uwagi na moją niepełnospraw-
ność. (…) To, że mam przy sobie osobę, 
którą kocham i która kocha mnie. Cie-
szymy się prawie każdym dniem spę-
dzonym razem i tym, że mamy siebie 
nawzajem.
• (…) Przede wszystkim rodzice, siostra 
z którą mieszkam i jest moim stróżem, 
ale też moi przyjaciele, którzy potrafią 
przytulić wesprzeć, a czasem powie-
dzieć a wręcz zmusić do odpoczynku 
czy pójścia wcześniej spać.

RADZENIE SOBIE 
Z BRAKIEM MOTYWACJI
Jeśli chodzi o motywacje do osiągania 
celów oraz pokonywania barier, jakie 
pojawiają się w związku z niepełno-
sprawnością respondenci twierdzili, że 
czasami miewają problemy z motywa-
cją, jednak radzą sobie z tym na różne 
sposoby:    
• Czasem mam problem z motywacją, 
ale kiedy im jest mniej czasu to jestem 
świadomy, że muszę to zrobić jak naj-
szybciej to robię, więc motywuję to, 
aby dokończyć to zadanie.
• Każdego dnia motywują mnie ludzie, 
których kocham. Poza tym tak napraw-
dę nie wiadomo, kiedy życie się skoń-
czy, więc trzeba z niego korzystać.
• (…) motywuje mnie moja dziewczyna 
i to bardzo i to ona częściej proponuje 
mi abym spróbował czegoś nowego,  
z kimś się spotkał, gdzieś wyszedł.

RELACJE 
Znaczna większość badanych oceniała 
swoje kontakty i relacje z innymi pozy-
tywnie. Zdarzały się jednak i negatyw-
ne odczucia, szczególnie jeśli chodzi  
o studentów niesłyszących i niedosły-
szących. Wspominali oni, że spotykają 
się ze znacznym dystansem ze strony 
otoczenia zarówno kolegów/koleżanek 
na studiach jak i ludzi spotykanych na 
co dzień. Takie osoby mogą liczyć na 
zrozumienie jedynie ze strony ludzi 
bliskich oraz takich, którzy ich lepiej 
znają:

ści twierdząco: 
• Tak, istnieje bardzo niewiele rzeczy,  
z którymi sobie nie radzę.
• Jasne. Z większością rzeczy radzę 
sobie sama. (…) Jedynie przy przepro-
wadzkach muszę prosić o pomoc, czy  
w sklepie, gdzie towary są powysta-
wiane na wyższych półkach.

Aspekt, który sprawiał, że osoby te nie 
czują się w pełni samodzielne wynikał
z przyczyn, które nie są związane z nie-
pełnosprawnością, lecz takich, które 
towarzyszą większości zdrowych stu-
dentów. Były to głównie przeszkody 
finansowe:
• Tak, jestem osobą prawie że w pełni 
samodzielną. Pod względem fizycznym 
tak natomiast ogólnie jeszcze finanso-
wo nie jestem w pełni samodzielny.
• Dopóki jestem na czyimś utrzymaniu 
(rodzice finansują mi akademik plus je-
dzenie na okres studiów), to nigdy nie 
będę się uważał za osobę samodzielną.

A CO Z PORAŻKAMI I BARIERAMI?
Porażka to niezrealizowanie każdej 
rzeczy w przeszłości, gdzie mogłem ją 
wykonać i być z niej dumnym do teraz.
Studenci AGH z niepełnosprawnościa-
mi porażki traktują jako coś, co może 
„przerodzić się” w sukces. Warta przy-
toczenia jest tutaj wypowiedź jednej  
z badanych studentek: „Porażki czegoś 
uczą, dają nam do zrozumienia coś lub 
pokazania czegoś, gdzie czasem i z po-
rażki może powstać coś wspaniałego, 
jakiś sukces.”
Nie są im obce również przeszkody  
w postaci psychicznej, do której należą 
m.in. brak pewności siebie w pewnych 
sytuacjach: chyba relacje ludzkie, my-
ślę że choroba nie była najtrudniejsza, 
lecz nie można powiedzieć że była też 
łatwa.
Pozostali studenci zaznaczali, że ich 
ograniczenia są związane z niemożli-
wością podnoszenia cięższych przed-
miotów oraz bólami kręgosłupa. Kło-
potliwa dla części z nich była również 
rezygnacja ze sportów, pasji i aktywno-
ści takich, jak jazda na rolkach, basen, 
jazda na rowerze. Poza tym niepełno-
sprawność dla niektórych wiązała się 
z rezygnacją z marzeń takich, jak np. 
posiadanie dzieci czy znalezienie pracy, 
w której ich choroba nie będzie prze-
szkodą. 

TRUDNOŚCI OSÓB Z WADAMI SŁUCHU
Badani w wywiadach opowiadali  
o swoich trudnościach, które wynikają 
z niepełnosprawności. Były to różne-
go rodzaju problemy, w zależności od 
rodzaju choroby. Najwięcej przeszkód 
(również takich, które stanowią znacz-
ne utrudnienie w procesie kształcenia 
na uczelni) podawały osoby Głuche. 
Były to trudności gramatyczne, utrud-
niające kontakty z innymi oraz rozu-
mienie przekazów, ale również trudno-
ści takie jak akceptacja swojej sytuacji:
• Musiałem się pogodzić z utratą słu-
chu. Wszystkie problemy musiałem 
nosić swój cały ciężar, mimo że radzę 
sobie bardzo dobrze, dzięki mojej cięż-
kiej pracy nad sobą. Najtrudniejszą 
było to ze musiałem zaakceptować ta-
kim jakim jestem i znalazłem w takiej 
sytuacji.
• Dla mnie jest najwyżej trudność ko-
munikacja z ludźmi słyszącymi, np. jak 
załatwić w urzędzie, sądu i itd.

ZMAGANIA Z INSTYTUCJAMI 
I PROCEDURAMI
W wywiadach pytałam również o pro-
cedury, przez jakie przechodzą osoby 
badane oraz o doświadczenia z nimi 
związane. Wszyscy respondenci zali-
czali je do nieprzyjemnych, a wręcz iry-
tujących:
• Wyrabianie orzeczenia o niepełno-
sprawności, bo ktoś nie rozumie, że mi 
te pręty nie wyparują i cały czas dosta-
ję tymczasowe. Straszna biurokracja.
• (…) poza tym to głównie urzędy spę-
dzają sen z powiek. (…) Stawanie na 
komisję odnośnie orzeczenia o nie-
pełnosprawności (tu było problemy  
w tamtym roku, bo znowu dostałem na 
cztery lata i odwoływałem się od tej de-
cyzji). Jeśli chodzi o instytucje to temat 
rzeka, bo cały czas trzeba się starać  
o dofinansowania na robienie pro-
tez, przechodzić przez ZUS i starać się  
o rentę, a procedury tego wszystkiego 
są tak okropne, że lepiej nie mówić. 
Mam wrażenie, że są po to, aby ludzie 
tracili siłę i ochotę za tym chodzić i w 
końcu nie dostaną tego. Największemu 
wrogowi nie życzę.

WSPARCIE I MOTYWACJE
Studenci wspominali, że nowe techno-
logie w znaczący sposób ułatwiają im 
funkcjonowanie na uczelni i pokony-
wanie trudności. Niektórzy z badanych 
korzystają również z pomocy i wspar-

Bardzo często miarą sukcesu osobistego i zawodowego jest faktu studiowania.
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MARZENIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
O tym, że studenci z niepełnospraw-
nościami są osobami sukcesu świadczy 
również to, że mają ambitne plany na 
przyszłość i chcą się rozwijać. Ich ma-
rzenia nie różnią się niczym od marzeń 
osób zdrowych, co więcej, wielu z nich 
głęboko wierzy, że się spełnią:
• (…) jestem bardzo ambitny i chcę roz-
wijać zawodowo. Mam zamiar zmienić 
na lepszą pracę. Już złożyłem swoje CV 
do znanej firmy korporacyjnej, zajmu-
jącą się nad rozwiązywaniem nowo-
czesnych technologii, dostarczane we 
wszystkich markach pojazdów samo-
chodowych na całym świecie. Jest tam 
możliwość rozwoju osobistego, dlatego 
się staram, aby tam się dostać. Także 
słyszałem, ze ta firma planuje utworzyć 
dział dla pracowników z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawnych. Mam 
nadzieję ze mnie przyjmą.
• Ukończyć studia i całkowicie stać się 
samodzielną. Znaleźć dobrą pracę i na 
stałe zamieszkać w Krakowie. To naj-
bliższe moje plany. Jasne, że chcę się 
rozwijać. Myślałam o tym, żeby zrobić 
aplikację kuratorską. Ale wszystko się 
okaże w przyszłości. Chciałabym też za-
łożyć rodzinę.
• W najbliższym czasie ukończyć stu-
dia, przeżyć cudowne studenckie chwi-
le, znaleźć taką pracę, gdzie nie będę 
musiał się w niej męczyć. Zawsze chcę 
się rozwijać w każdym obszarze, jak to 

W A R T O  W I E D Z I E Ć

• (…) jeśli dobrze mnie znają to bardzo 
mnie lubią i rozumieją moje problemy. 
Starają się abym ja wszystko dobrze ro-
zumiał. Są pomocni, oczywiście są tacy 
którzy mnie unikają (np. niektórzy kole-
dzy z klasy, ze studiów itp.). Muszę ich 
tłumaczyć swoją niepełnosprawność 
tak aby oni wiedzieli ze ważna jest dla 
mnie dobra komunikacja i współpraca, 
niestety mnie olewają.
• Szkoda, że większości nie rozumieją 
moich problemów. Wydaję mi się ze 
mają złe stereotypy o mnie. Na stu-
diach działałem sam, czułem się osa-
motniony i to bardzo.

Niektóre osoby z niepełnosprawno-
ściami służą pomocą ludziom ze swoje-
go otoczenia, w tym również na uczel-
ni:
• -(…) A w czym pomagasz innym stu-
dentom? 
-(…) informatyka, czasami ktoś pyta 
mnie o problem z laptopem albo kom-
puterem.
• Staram się pomagać ludziom w róż-
nych problemach, którymi się do mnie 
zwrócą.

HOBBY I CZAS WOLNY
Studenci z niepełnosprawnościami 
oprócz studiowania prowadzą w więk-
szości aktywny tryb życia, posiadają 
też różnego rodzaju hobby i zainte-
resowania. Są one podobne do tych, 
które mają osoby sprawne. Ich niepeł-
nosprawność nie stanowi przeszkody  
w spełnianiu i realizacji marzeń. Badani 
wymieniali różnego rodzaju rzeczy za-
czynając od podróży, a kończąc na czy-
taniu książek czy rysowaniu:
• Podróżowanie (…). Także lubię pro-
jektować w wyspecjalizowanych pro-
gramów technicznych CAD, ponadto 
bardzo lubię rozmawiać z moimi przy-
jaciółmi. Kiedy mam wolny czas, to słu-
cham dobrej muzyki.
• Mam wiele hobby,  czyli informatyka, 
matematyka, mechanika, elektroni-
ka, narciarstwo i pływanie, prawie już  
6 razy wakacje przepracowałem w in-
nym mieście.
• Moim hobby jest wędkarstwo, 
motoryzacja czy w ostatnim cza-
sie spacery po górach. Zaś w wol-
nym czasie lubię oglądać filmy, 
słuchać muzyki czy wybierać się  
w przejażdżki samochodowe.
• Moim hobby jest obróbka audio, 
mam swoje własne domowe studio na-

tylko jest możliwe.
• Chciałbym ukończyć AGH na kierun-
ku Informatyka Stosowana i zacząć 
zdobywać doświadczenia w firmach  
w branży programowania, by móc 
stale, w którejś pracować. A poza tym 
dalszy rozwój swojego hobby, czyli gier 
karcianych.
• Podróże, założenie rodziny oczywiście 
w swoim czasie. 

BYŁO WARTO!
Badani studenci AGH z niepełnospraw-
nościami posiadają pasje, talenty  
i chcą się rozwijać zarówno w życiu na-
ukowym, zawodowym jak i osobistym 
– są ludźmi sukcesu! Mają plany na 
przyszłość oraz marzenia. Już sam fakt 
studiowania na uczelni wyższej oraz 
chęć do rozwoju świadczy o ich dużym 
sukcesie. Cały proces badawczy był dla 
mnie cennym doświadczeniem zarów-
no z perspektywy badacza jak i zwykłe-
go człowieka. Rozmowy z rówieśnika-
mi, którzy studiują na tej samej uczelni 
i mimo choroby, jaka ich dotyka mają 
dystans do swojej sytuacji były przeży-
ciem, z którego wiele wyniosłam.  My-
ślę, że nie tylko ja, ale też inni studenci 
mogą się wiele od nich nauczyć i czer-
pać motywacje do własnych zmagań.

Monika Pachla (AGH)

Sukces to spełnianie swoich marzeń i celów, ale przekraczanie także 
kolejnych etapów naszego życia.
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W A R T O  W I E D Z I E Ć

formy po porodzie mamy wspiera die-
tetyk i fizjoterapeuta. 
Wystarczy przystąpić do projektu.

PO CO TO ROBIMY?
Celem naszych działań jest wdrożenie 
modelu wczesnej, kompleksowej opie-
ki nad rodzicami z dzieckiem oraz ich 
edukację w zakresie wypełniania funk-
cji rodzicielskich oraz przysługujących 
im form wsparcia, tak by mogli odna-
leźć się w nowej roli społecznej, jed-
nocześnie nie rezygnując z aktywności 
społecznej i zawodowej rodziców.
Działania w ramach projektu opiera-
ją się na współpracy Gminy Miejskiej 
Kraków z Fundacją Instytut Rozwoju 
Regionalnego oraz partnerem po-
nadnarodowym, którym jest Urząd ds. 
Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie 
nad Menem.

Termin realizacji projektu:
01.10.2017 – 31.03.2020 r.

Projekt „Rodzicu, nie jesteś sam” jest 
adresowany do krakowskich rodzin wy-
chowujących małe dzieci (do lat 3). W 
ramach realizowanych działań rodziny 
mogą liczyć na bezpłatne wsparcie: 
psychologa, dietetyka, pielęgniarki pe-
diatrycznej, doradcy laktacyjnego, asy-
stenta rodziny i pracownika socjalnego. 
Rekrutacja uczestników przebiega wie-
lotorowo. Wszyscy chętni mogą się 
zgłaszać telefonicznie pod nr 12 350 63 
67 (poniedziałek – piątek, 9.00-14.00), 
osobiście w Punkcie Konsultacyjnym 
Fundacji Instytut Rozwoju Regional-
nego (Kraków ul. Wybickiego 3, po-
niedziałek, piątek od 08.00 do 13.00, 
wtorek, środa, czwartek od 12.00 do 
17.00). 

Jako realizatorzy tego projektu wierzy-
my, że bardzo ważny jest kontakt oso-
bisty. Dlatego podjęliśmy współpracę 
z krakowskimi szpitalami i oddziałami 
położniczymi, na których kobiety mogą 
porozmawiać z naszymi specjalnie 
przeszkolonymi Przewodniczkami, uzy-
skać informacje o przysługujących im 
formach wsparcia oraz przystąpić do 
projektu.

CO MY WŁAŚCIWIE ROBIMY?
Pomagamy rodzinom, w których wła-
śnie pojawiło się małe dziecko. Wyja-
śniamy, jak zarejestrować potomka w 
urzędzie, gdzie i jak złożyć dokumenty 
niezbędne do uzyskania świadczenia 
rodzicielskiego 500+. 
Informujemy, na jakie wsparcie mogą 
liczyć rodziny (zwłaszcza takie, w któ-
rych jest osoba z niepełnosprawnością) 
i prowadzimy je krok po kroku przez 
wszystkie formalności. 
Wyszukujemy terminy badań i wizyt u 
specjalistów w ramach NFZ. 
Udzielamy wsparcia psychologicznego 
i fachowej pomocy laktacyjnej. Nasze 
konsultantki dojeżdżają do domów – 
bezpłatnie! 
W razie niepokojących sygnałów, do 
dyspozycji jest doświadczona pielę-
gniarka pediatryczna. W powrocie do 

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://rodzicuniejestessam.pl 
https://www.facebook.com/rodzicunie-
jestessam/
tel.: 12 350 63 67 
(poniedziałek – piątek,  9.00-14.00) 

Projekt „Rodzicu nie jesteś sam!” 
finansowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś prioryte-
towa IV Innowacje społeczne i współ-
praca ponadnarodowa, Działanie 4.3 
Współpraca ponadnarodowa

Agnieszka Niedźwiedzka (FIRR)

Rodzicu nie jesteś sam 
– innowacyjny projekt dla krakow-
skich rodziców dzieci do lat trzech

Projekt pomaga rodzicom odnaleźć się w nowej roli społecznej.
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Józef Ignaciak – Wydział Zarządzania
• Sportowiec, laureat zawodów  
w wioślarstwie w ramach UKS Salwa-
tor oraz Sekcji Wioślarskiej AZS AGH
• Zdobywca 3 miejsca Mistrzostw 
Polski na ergometrze wioślarskim we 
Wrocławiu
• Zdobywca 10 miejsca na Mistrzo-
stwach Europy na ergometrze wioślar-
skim w Paryżu
• Srebrny medalista Mistrzostw Polski 
w Regatach Wioślarskich w Poznaniu 
• Działacz Zrzeszenia Studentów Nie-
pełnosprawnych AGH:
• Współorganizator wydarzeń, m.in.: 
Dnia Sportu i happeningu świadomo-
ściowego nt. osób z niepełnosprawno-
ścią obywającego się podczas Juwena-
liów (organizacja sekcji wioślarskiej)
• Prowadzący Imprezę Wiosenną  
w Klubie Gwarek odbywającą się w 
ramach Krakowskich Dni Integracji
• Działacz na rzecz dzieci z niepełno-
sprawnościami 
• Realizator zajęć ogólnorozwojowych 
związanych z wioślarstwem, m.in. 
na rzecz dzieci niewidomych i słabo 
widzących.

15 grudnia 2017 poznaliśmy zwycięz-
ców kolejnej edycji konkursu stypen-
dialnego „STALe Przełamując Bariery”. 
Realizowane od 2012 roku wspólne 
przedsięwzięcie AGH oraz ArcelorMit-
tal Polska dedykowane jest dla studen-
tów z niepełnosprawnościami. 

Tegoroczni laureaci odebrali gratulacje 
i dyplomy z rąk Pani Profesor Anny Si-
wik – Prorektor ds. Studenckich AGH 
oraz Pani Karoliny Muza – Adamiec 
– Szefowej Biura Odpowiedzialności 
Biznesu ArcelorMittal Polska. Komisja 
decydująca o przyznaniu stypendiów 
postanowiła wyróżnić czterech stu-
dentów za działalność, m.in. na rzecz 
społeczności studentów AGH z niepeł-
nosprawnościami, aktywność w orga-
nizacjach studenckich, pracę na rzecz 
społeczności lokalnych oraz wolonta-
riat. Przedstawiamy sylwetki nagrodzo-
nych:

W A R T O  W I E D Z I E Ć

STALowi stypendyści 2017

Laureaci konkursu.  
Uroczystość wręczenia dyplomów konkursowych przebiegła w ciepłej atmosferze. 
Na zdjęciu widoczni od lewej: Alicja Zawada, Magdalena Paruch, Magdalena Tete-
rycz, Józef Ignaciak, Profesor Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich AGH, Karolina 
Muza-Adamiec - Szefowa Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Polska.
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Magdalena Teretycz 
- Wydział Humanistyczny
• Działaczka w Studenckim Kole  
Naukowym Ekoakustyki „Żubr”
• Realizatorka pomiarów akustycznych 
związanych m.in. z hałasem w środo-
wisku, parkach miejskich oraz soun-
dwalkingiem
• Graficzka przygotowująca plakaty 
informacyjne
• Graficzka wspierająca organizacje 
studencki w obszarze projektowania 
materiałów informacyjnych
• Autorka projektów graficznych na 
rzecz Zrzeszenia Studentów Niepełno-
sprawnych AGH
• Projektantka materiałów promocyj-
nych (plakatów, koszulek, smyczy itp.) 
dla innych organizacji studenckich, na 
potrzeby konferencji itp.
• Wolontariuszka 
• Współorganizatorka m.in.: warszta-
tów z ceramiki dla dzieci, stoiska  
w ramach Krakowskiego Festiwalu 
akordeonowego oraz Nocy Poezji  
w Pracowni i Muzeum Witrażu.

Magdalena Paruch - Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki
• Członkini  Zarządu Chóru i Orkiestry 
Smyczkowej AGH Con Fuoco 
• Śpiewaczka  i organizatorka zaplecza 
technicznego koncertów i wyjazdów 
chóru
• Reprezentantka Polski podczas ob-
chodów Jubileuszu Powstania Trójkąta 
Weimarskiego
• Reprezentantka AGH podczas 
13. Międzynarodowego Festiwalu 
Chóralnego „Mundus Cantat”  
w Sopocie
• Koordynatorka projektu – produkcji 
spotu video promującego AGH oraz 
chóru 
• Uczestniczka akcji wspierających 
osoby chorujące na nowotwory
• Współorganizatorka koncertów cha-
rytatywnych
• Promotorka i uczestniczka akcji 
Dzień Dawcy Szpiku oraz przekazy-
wania włosów na peruki dla fundacji 
Rak´n Roll.

Alicja Zawada 
- Wydział Humanistyczny
• Wolontariuszka na rzecz osób 
nie(do)słyszących i nie(do)widzących, 
m.in.:
• Tłumaczka tekstów sakralnych na 
język migowy, śpiewaczka psalmów  
w języku migowym, recytatorka w 
języku migowym
• Organizatorka Ogólnopolskich Nie-
powtarzalnych Spotkań (wydarzenia 
integracyjno-edukacyjne kierowane 
do młodzieży oraz osób dorosłych z 
wadami słuchu)
• Vlogerka, autorka video spotów 
informacyjnych 
• Organizatorka grupy niesłyszącej, 
zrzeszającej osoby z całej Polski w 
ramach wydarzenia „Życie bez ograni-
czeń 2” w Krakowie
• Zawodniczka sportowa
• Zdobywczyni medali podczas V Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Osób Niepeł-
nosprawnych 21-23.04.2017  
w Częstochowie
• Zawodniczka curling przygotowująca 
się do udziału w krajowych i między-
narodowych zawodach –np. Mistrzo-
stwach Polski Głuchych, Mistrzo-
stwach Europy Głuchych 2018

Anna Lulek (BON AGH)

* Fotografie laureatów: Archiwa własne nagrodzonych
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Po rodzicach prawie alkoholik, dzięki 
kolegom ćpun. Sierota, bez wykształ-
cenia i pieniędzy, przygarnięty do 
przytułku. Ile jestem wart? Tyle co nic - 
podsumowałem swoje 21 lat. A potem 
wstałem z gorącej od lipcowego słońca 
ławki, wszedłem do najbliższego domu, 
wspiąłem się na trzecie piętro, staną-
łem we framudze okna i skoczyłem. 
Teraz siedzę na wózku inwalidzkim i 
zastanawiam się, dlaczego byłem taki 
głupi i co mądrego ze sobą zrobić.

WITAJCIE W MOJEJ „BAJCE”
Pokój ma 12 m. kw. Pod jedną ze ścian 
stoi łóżko. Duże, stabilne, rehabilita-
cyjne, ze specjalnym wyposażeniem, 
abym sam mógł się na nim położyć  
i z niego wstać. Codziennie je rów-
no zaścielam, ale i tak przypomina mi 
szpital. Nad łóżkiem niemęski obrazek 
z trzema lalkami narysowanymi jakby 
ręką dziecka. W drugiej ścianie szafa 
wnękowa z upchniętymi kartonami, 
torbami i ciuchami. Głównie rozpina-
nymi bluzami z kapturem i dresami. 
Dżinsy, spodnie z kant i koszule z koł-
nierzykiem lubię, ale rzadko noszę. 
Trudniej mi je założyć i zdjąć.

W trzeciej ścianie są drzwi. Rzadko 
otwierane przez rodzinę i przyjaciół. 
Oni mają mało czasu, a ja nie mam 
krzeseł czy foteli, aby mogli dłużej ze 
mną posiedzieć. 
W czwartej ścianie okno. Udekorowa-
ne zasłonami i kotarami identycznymi 
jak w innych pokojach. Za szybą widok 
na hurtownię. Na parapecie kwiatek 

doniczkowy. „Dbaj o niego jak o nas” 
- powiedziała przyjaciółka wręczając 
mi go. Kwiatek rośnie kojąc oczy so-
czystą zielenią. Pod oknem, na biurku, 
wreszcie kawałek mojego świata. Kom-
puter ze słuchawkami i mikrofonem. 
Tutaj tworzę swoje rytmiczne, z taktem  
w punkt teksty rapowe. 
Pokój nie jest mój. Należy do Domu Po-
mocy Społecznej w Żarowie k. Wrocła-
wia. Przygarnęli mnie, zadbali. Jestem 
wdzięczny, ale wybaczcie – nie potra-
fię nazwać tego pokoju moim domem. 
Dom był gdzie indziej.

„(…) CIĘŻKO WYOBRAZIĆ SOBIE, CO 
DZIAŁO SIĘ W TYM ŻYCIU 
GDZIE RODZICE POLEGALI JEDYNIE NA 
PICIU (...)”* 
Polkowice – środek polskiego zagłębia 
miedziowego. Mieszkanie na piątym 
piętrze wieżowca. W nim ojciec, dla 
którego moja mama jest drugą żoną, 
a my – starszy brat, ja i młodsza sio-
stra – kolejnymi dziećmi. Przyrodnie 
rodzeństwo jest jak rodzone. Z miesz-
kania uciekamy wszyscy na kolorową 
działkę z paleniskiem grilla. Ja uciekam 
na podwórko. Do piaskownicy, do gier 
z dziecinnymi scenariuszami, w któ-
rych bohaterami są te przedmioty, któ-
re akurat mamy pod ręką. Ławki służą 
nam za bramki, do których strzela się 
gole, a napełnione piaskiem butelki za 
piłki, które trzeba przetoczyć koniecz-
nie po trawniku, bo jeśli wpadną na 
chodnik to „skucha”. Rowery „prze-
rabiamy” na motory, a żołnierzyki na 
dzielnych spadochroniarzy. 
Zmuszam się, żeby wrócić z podwórka 
do domu. Do zimnego obiadu, kłótni  
i awantur pijanych rodziców, rozbijane-
go szkła i tulącej się do mnie ze strachu 
siostry. Tata po wypadku na kopalni już 
nie pracuje. Mama też już nie. Utrzy-
mujemy się z ojcowej renty. Pewnego 
dnia ludzie z opieki społecznej odbiera-
ją nas „niewydolnym rodzicom”. Mam 
10 lat i razem z 4-letnią siostrą trafiam 
do domu dziecka. Ona ma szczęście. 
Szybko znajdują się chętni, aby „wziąć 
ją do siebie”. Mnie nie chcą, ale pyta-
ją o zgodę. Kiwam głową na tak. Niech 
przynajmniej siostra ma normalny 
dom. 

„(…) NIE WSTYDZI SIĘ TEGO, 
ŻE PRZEŻYŁ COŚ, CZEGO TY NIE DO-
ŚWIADCZYŁEŚ KOLEGO (...)” *
Cztery lata mieszkam w „bidulu”. Po-
tem „zaliczam” cztery ośrodki socjote-
rapeutyczne. Bo kradnę, przeklinam, 
namawiam kolegów do złego. Nie 
przyjmuję tego tłumaczenia. Odpo-
wiadam tylko za swoje grzechy. System 
opiekuńczy z ulgą przyjmuje moje 18 
urodziny. „Jesteś dorosły. Teraz radź 
sobie sam”. 
Wracam do matki. Mieszkania na pią-
tym piętrze już nie ma. Nie ma też bra-
ta, który „poszedł na swoje” i ojca, któ-
ry odszedł na zawsze. Jest matka, która 
zmusza się do kolejnych terapii odwy-
kowych, aby tuż po nich wypić kolejną 
butelkę za zwycięstwo nad swoją sła-
bością. I są coraz mniejsze mieszkania, 
do których się przeprowadzamy, aby 
spłacić rodzeństwo ze schedy po ojcu. 
Po kilkumiesięcznej tułaczce mama  
z wyniszczoną wątrobą dołącza do taty. 
Zostają mi po nich liche wspomnienia, 
zdjęcia i renta rodzinna. 

Pieniądze dają mi złudną siłę, poczucie 
panowania. Realizuję swój najgłupszy 
pomysł – rzucam szkołę, aby praco-
wać. Mam 1000 zł renty, mieszkanie 
i mrzonki, że otworzę własne studio, 
aby nagrywać rap. Kilka lat wcześniej 
znajomy wciska mi w rękę mikrofon,  
a ja chwytam ten rytm, który zlewa się 
z uderzeniami mojego serca. Scena, 
światła, aplauz nie pociągają mnie. Pi-
szę teksty, żeby wyskandować ludziom 
to, czego nie mogę im powiedzieć. Ty-
tuł pierwszego utworu to „Pustka”. Nie 
moja, ale kuzyna porzuconego nagle 
przez dziewczynę. Ustawiam utwór na 
youtubie. Upajam się pierwszym suk-
cesem – na „Pustkę” klika ponad 1000 
osób. „Gwardia” kumpli z podwórka 
nadaje mi ksywę. Podpisuję się Eros. 
Nie wiem dlaczego? Że niby taki kochli-
wy jestem…? A może po prostu od mo-
jego imienia – Eryk.

„(…) STARANNIE UKRYWAŁ POD MA-
SKĄ SWÓJ STRACH I ŁZY 
STARANNIE OSZUKIWAŁ SIEBIE I BLI-
SKICH (...)”*
Świat ulicy wciąga mnie. Błąkam się po 
nim „upalony” marihuaną, otumanio-
ny coraz twardszymi narkotykami po-
pijanymi alkoholem. Realne doznania 
mieszają mi się z diabelnymi wizjami. 

„Eros” wyjeżdża z pustki
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Nigdy się nie poddawaj!
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Zaczynam więc od naprawienia naj-
większego błędu – od nowego roku 
szkolnego wracam do szkoły. Jeszcze 
nie wiem, w którym mieście. Koczow-
nikiem pewnie już zostanę. Spróbuję 
grafiki komputerowej. Zawsze ładnie 
rysowałem, ale teraz sparaliżowany-
mi dłońmi nie chwycę, ani kredki, ani 
pędzla. Odszukam młodszą siostrę, któ-
rej nie widziałem już osiem lat. Zmuszę 
swoje płuca do regularnego oddechu  
i nagram kolejną płytę ze swoimi tek-
stami. Potem dołączę do niej tę pierw-
szą, którą stworzyłem przed „wypad-
kiem” i dam posłuchać fachowcom. 
Bałem się tego DPS-u. Dekorowałem 
sobie wizje mieszkania w nim. Ale choć 
nie czuję, że jest moim domem, to wła-
śnie w nim okrzepłem i nabrałem chęci, 
aby się „ogarnąć” i wyjechać z pustki. 
* Bohaterem reportażu jest młody, 23 
letni niepełnosprawny raper Eryk „Eros” 
Szerszeń. Śródtytuły zaczerpnięto z tek-
stów utworów Eryka. 

* * *
Jesteś osobą niepełnosprawną rucho-
wo?
Masz 18-25 lat?
Chcesz być człowiekiem niezależnym?
Wstąp do „Akademii Życia”!

„Akademia Życia” to autorski projekt 
aktywizacji życiowej młodych osób  
z niepełnosprawnością ruchową, reali-
zowany od września 2013r. do czerwca 
2018r. przez Fundację im. Doktora Pio-
tra Janaszka PODAJ DALEJ i Miasto Ko-
nin przy wsparciu finansowym duńskiej 
Fundacji VELUX. Sześciomiesięczny 
program Akademii obejmuje m.in. tre-
ningi samodzielności, zajęcia aktywnej 
rehabilitacji, warsztaty z psychologiem 
i coachem zawodowym, a także płatne 
staże zawodowe. Pobyt w Akademii 
jest bezpłatny. 

Informacji o projekcie udziela: 
Karol Włodarczyk, tel. (63) 211 22 19, 
e-mail: 
k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl. 
Formularz rekrutacyjny i dodatkowe 
informacje dostępne są na  
www.akademiazycia.org 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ
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Obu się panicznie boję. Zaczynam wie-
rzyć w rzeczy i sytuacje, które nie ist-
nieją. Ludzie mówią, że zwariowałem. 
Lekarze, że to schizofrenia. A ja nazy-
wam to wpajaniem sobie nieprawdy. 
Szpital psychiatryczny ma mi pomóc 
pozbyć się strachu. 
Pieniędzy z ZUS już mi nie wystarcza. 
Sprzedaję mieszkanie. Nie trudno mnie 
oszukać, więc ludzie korzystają z okazji. 
Za swój ostatni dach nad głową dosta-
ję połowę tego, co mi się należy. Za-
mykam się w wynajętym pokoju. Jeśli  
z niego wychodzę, to tylko do obcych. 
O rodzinie nie myślę. 

Ulica, ludzie, alkohol, narkotyki kosz-
tują coraz więcej. Właścicielka pokoju 
wyrzuca mnie, kiedy zaczynam zalegać 
z czynszem. „Przytulam się” do podob-
nych do mnie rozbitków w przytułku. 
Pewnego lipcowego dnia wychodzę, 
aby spróbować załatwić coś z urzędzie. 
W połowie drogi siadam na ławce. Nie 
jestem nic wart – podsumowuję swoje 
21 lat. A potem wchodzę do najbliższe-
go domu, wspinam się na trzecie pię-
tro, staję we framudze okna i skaczę. 

„(...) WYJDŹ Z DOMU I ZOBACZ WIĘCEJ, 
NIŻ DOTYCHCZAS 
KAŻDEMU Z NAS W ŻYCIU PRZYDARZY-
ŁA SIĘ KRZYWDA (…)” * 
Mdleję w locie. Uderzenia o bruk  
i przelotu helikopterem ratowniczym 
nie pamiętam. Budzę się w szpitalu 
we Wrocławiu. Pierwsza myśl: cho-
lera, jednak przeżyłem… Nie mówię  
o swoim locie: samobójstwo. Nazywam 
go: wypadkiem. Czymś, co dopada nas 
nagle, nie jest świadome, przemyślane 
i wykalkulowane. Ludzie twierdzą, że 
gdybym chciał umrzeć, to bym skoczył 
z 10 piętra, a nie trzeciego. Dla nich to 
był akt rozpaczy, domaganie się pomo-
cy. Dla mnie – sposób na to, aby się 
ukarać za wszystko złe, co zrobiłem. 

Lekarze nie muszą mnie uświadamiać. 
Nie czuję nóg i rąk. Po prostu wiem, że 
nie będę chodzić. Takie fachowe termi-
ny jak: przerwanie rdzenia kręgowego 
i porażenie czterokończynowe poznaję 
później. Po dwóch miesiącach leżenia 
plackiem, siadam na wózek. Z Wrocła-
wia przewożą mnie do Wołowa. Żebym 
się do tego wózka przyzwyczaił. Od-
wiedzają mnie bracia i siostry. Odwie-
dza wychowawczyni z domu dziecka. 
Przywożą ratunek – informację o Aka-
demii Życia Fundacji im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie. 

„(…) JESTEM TU DZIŚ, BRAT, BYŚ MÓGŁ 
ZROZUMIEĆ,
 ŻE NAPRAWDĘ JESTEŚ W STANIE TO 
UNIEŚĆ (...)”*. 
W Akademii Życia nie mają ze mną ła-
two. Docieram do Konina w fazie buntu 
przeciwko rzeczywistości. Zasady mnie 
krępują, łamię je na każdym kroku. 
Uciekam od decyzji i odpowiedzialno-
ści za siebie. Mówią: taki zdolny, szko-
da, że taki krnąbrny. Podziwiam cier-
pliwość ludzi z Akademii – opiekunów, 
asystentów, specjalistów od każdej 
dziedziny życia. To, że mnie ustawiają 
psychicznie i usadzają mocno na wóz-
ku. Uczą wchodzić na niego, siedzieć 
stabilnie, nie spaść, gdy spastyczne 
mięśnie zaczynają gwałtownie drżeć, 
pokonywać na nim płaskie powierzch-
nie i niespodziewane progi, a także 
zejść z niego na odpoczynek. Uczą 
mnie, jak ubrać się i rozebrać, jak myć 
się i jeść. Uczą mnie samodzielności. 
Zaliczam jedną edycję Akademii. Pro-
szę o pozostanie na drugą, ale nie zo-
stająę do jej końca. Budzi się we mnie 
leń, który zawsze we mnie siedział. 
Ludzie z Akademii załatwiają mi rentę 
socjalną i pokój w domu pomocy spo-
łecznej (DPS). Mówią: to jest na start, 
gdzie dalej pojedziesz na swoim wózku 
zależy od ciebie. 

Komputer, słuchawki i mikrofon. 
Kawałek mojego świata.
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Kącik polskiego języka migowego

CZAS PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA

CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA

NIEDZIELA

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ
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MAJ LIPIEC SIERPIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

ROKDATA KIEDY

Źródło:
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski w ramach projektu „MAŁOPOLSKA W CISZY RÓWNIE PIĘKNA”   
zrealizowanego przy wsparciu finansowanym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa 
Małopolskiego. 

RUCH WYKONANY 
PO KOLE WIDZIANY 
W PERSPEKTYWIE

PRZECZENIE „NIE” 
LEKKIE OBRACANIE 

GŁOWY

RUCH PODWÓJNY RUCH ZAKOŃCZONY 

OZNACZENIA POMOCNICZE

MIESIĄC

OBRÓT RĘKI 
WOKÓŁ OSI

GRUDZIEŃ

CZERWIEC
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Środowisko, wykształcenie, stan ma-
jątkowy, podejście do życia, cele, ma-
rzenia, nadzieja… Tak wiele czynników 
wpływa na to, jacy jesteśmy. Nie ma 
recepty ani sprawdzonego przepisu na 
życie. Jednak… to od nas zależy, na ile 
procent jesteśmy. Swoich procent. 

ŻYCIE JAK OPOWIADANIE
Może zbytnio uproszczę sprawę, jeśli 
powiem, że życie jest jak opowiadanie 
– ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie 
– jednak właśnie tak uważam. Wstęp – 
no cóż – na niego nie mamy wpływu. 
Rozwinięcie – to jest miejsce dla nas! – 
każdy może się wykazać, jak tylko chce. 
Zakończenie? Może teraz pomińmy ten 
temat…

ŻYCIE TO NIE BAJKA
Zapewne nie jest Ci obce zdanie: „życie 
to nie bajka”? W artykule tym nie prze-
czytasz historii o księżniczce i zamku. 
Żeby nie było, że nie ostrzegałam. Bę-
dzie o zwykłych, a jednak niezwykłych 
ludziach, którzy na co dzień zmagają 
się z chorobą czy niepełnosprawno-
ścią. Jedni ze względu na diagnozę, inni 
– na pracę.

„DZIEŃ DOBRY? … 
TAKĄ MAM NADZIEJĘ.”
Tak zaczyna się autobiografia „Taki tro-
chę chory” (Jacek Noch, Karolina Piór-
kowska). Skrót SM można rozwinąć na 
wiele sposobów… Książka to opowieść 
o życiu – przed i po diagnozie: „stward-
nienie rozsiane”.
Jacek Noch jest współautorem książki, 
znamy go również ze sceny i z serwisu 
internetowego YouTube. W informa-
cjach na jego facebookowym profilu 
przeczytamy:
„Zaczęło się od trzech magicznych 
słów: ŻAL, ŻENADA, WSTYD. Następnie 
pojawiło się ŁÓŻKO... PIĘTROWE. Cho-
roba śmiała się ze mnie, teraz ja śmieje 
się z niej... i tak już zostanie dopóki siły 
mi na to pozwolą ;)”
Stand-uper walczy ze swoją chorobą 
śmiechem. Takie tworzy rozwinięcie w 
swoim życiowym opowiadaniu. „Moje 
ciało ze mną nie współpracuje. Ale 
prawdopodobnie nie byłbym w miej-

scu, w którym się znajduję, bez niej – 
bez choroby.” 

FILM „BOTOKS”
Jakiś czas temu na ekranach kin wy-
świetlany był film „Botoks” (kraj pro-
dukcji: Polska, 2017, reż. Patryk Vega). 
Chciałam się udać na jeden z seansów, 
jednak – może dziwnie to zabrzmi – nie 
zdążyłam.
Nie wierzę w przypadki. Myślę, że w 
życiu wszystko dzieje się po coś. Może 
czasem nie od razu widzimy to „po 
co?”
Od ludzi, którzy zdążyli – obejrze-
li wspomniany wyżej film na wielkim 
ekranie – słyszałam różne opinie. Nie 
będę ukrywać, że bardzo skrajne. Byli 
tacy, którzy twierdzili, że wyszli 

w połowie seansu i żałowali 20 zł, któ-
re wydali na bilet. Inni twierdzili, że 
sceny, które można było ujrzeć na du-
żym ekranie są prawdziwe. Natomiast 
jeszcze inni wspominali, że woleliby 
pewnych rzeczy nie widzieć, czy też  
o innych nie wiedzieć.
Z racji tego, że należę do osób cieka-
wych świata i lubię wiedzieć to posta-
nowiłam, że obejrzę ten film, gdy tylko 
będzie taka możliwość. Może nie bę-
dzie to duży ekran, ale cel osiągnę. 
A później… a później będę wiedzieć,  
z którymi opiniami się utożsamiam. 
Jak sobie rzekłam, tak zrobiłam. Moim 
„po co?” było to, że mogłam „cofnąć”, 
jeśli czegoś np. nie usłyszałam, czy nie 
zrozumiałam i obejrzeć w spokoju i ci-
szy. Seans w kinie jest przyjemny, jed-

Trudności związane z chorobą czy niepełnosprawnością nie muszą być 
przeszkodą do napisania książki, a wręcz „okazją” do zrobienia tego.

Problemy zdrowotne w książkach 
i na ekranie 
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więc jak tylko zobaczyłam w katalogu 
jednej z bibliotek publicznych książkę 
Pawła Reszki to wybrałam się do biblio-
teki. Okazało się, że nie będę mogła od 
razu zagłębić się w lekturze, jednak nie 
od dziś wiadomo, że jak się na coś dłu-
żej czeka to zwykle lepiej się to doce-
nia. Tak było i tym razem. Nie potrzeba 
mi było wiele czasu, żeby wziąć ją do 
ręki i przeczytać od deski do deski A za-
raz po tym udać się do biblioteki, żeby 
kolejny czytelnik mógł zrobić to samo.
Dziennik? Wywiad? A może krótkie hi-
storie? W tej książce jest wszystkiego 
po trochu.
Jeśli nie są Wam obce pobyty w szpi-
talu, godziny oczekiwania przed gabi-
netem lekarskim, czy też miesiące/lata 
korzystania z usług NFZ (humorystycz-
niej rzecz ujmując: jeśli ktoś jest „sta-
łym klientem” w szpitalach, przychod-
niach, laboratoriach) to jest to pozycja, 
którą powinniście przeczytać, by cza-
sem spojrzeć na pewne rzeczy z innej 
perspektywy niż tylko pacjenta. 

ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE…
Uśmiecham się do siebie klikając w kla-
wiaturę. Myślę, że większość z nas wie, 
że życie to nie bajka, choroba to nie 
cel życiowy, a pobyt w szpitalu nie jest 
spełnieniem marzeń. Jednak sprawmy, 
żeby zakończenie było iście bajkowe. 
Tylko OD NAS zależy to, jak będziemy 
patrzeć na innych, jak będzie wyglądać 
dzisiejszy dzień i do kogo się uśmiech-
niemy. Na ile procent będziemy żyć, 
biorąc pod uwagę nasze możliwości. 
Napiszmy takie rozwinięcie naszego 
życiowego opowiadania, by ludzie, 
wspominając nas mówili: „żyli długo 
i szczęśliwie”!

Anna Kwiecińska (AHE Łódź)

W A R T O  W I E D Z I E Ć

nak czasem warto powtórzyć go sobie 
w domu. Można zrobić wtedy przerwę 
na toaletę, kiedy się tego potrzebuje, 
przygotować sobie takie przekąski, 
jakie się chce lub może (wątpię, że  
w multipleksie dostaniemy coś, na co 
pozwala nasza dieta) i… nie będziemy 
się denerwować z powodów takich 
jak, np. dziwne reakcje innych widzów  
z sali, chrupanie popcornu albo siorba-
nie napoju (bo przecież nic nie może 
się zmarnować!). Duży ekran i nagło-
śnienie? Wystarczy laptop, rzutnik  
i dobry głośnik.
Może myślicie, że Wam coś opowiem 
o filmie? A może chcecie przeczytać 
moją opinię czy recenzję? Jeśli tak to 
– no cóż – rozczaruję Was. Nie napiszę.
Dlaczego? Bo uważam, że jak chcecie 
wiedzieć to sami go obejrzycie (albo 
już obejrzeliście). Jedno, co śmiało po-
wiem to: „polecam ten film każdemu”. 
Dlaczego? Bo jeśli o czymś/kimś są 
skrajne opinie to najlepiej sprawdzić to 
samemu – „u źródła”. Nie wszystko się 
da. Plotki, opinie czy wywiady bywają 
różne, jednak w przypadku filmu… wy-
starczy go obejrzeć. Trochę refleksji po 
seansie też wskazane.
Dodam tylko jedno zastrzeżenie: jeśli 
pierwsze kilka/kilkanaście minut filmu 
się komuś nie podoba i ma się męczyć, 
żeby go obejrzeć do końca to lepiej od 
razu wyłączyć. Moim zdaniem robienie 
czegoś na siłę mija się z celem, więc… 
unikajmy tego.

SERIAL „BOTOKS”
Było o filmie, to teraz na odmianę tro-
chę o serialu „Botoks”.
W „czeluściach” Internetu znaleźć 
można serial o tym samym tytule (kraj 
produkcji: Polska, 2018, reż. Patryk 
Vega, 6 odcinków). Jeśli są tacy, którzy 
przetrwali film to polecam obejrzeć 
także serial. Czemu piszę „przetrwali”? 
Zarówno film, jak i serial nie należą do 
gatunku „lekkich” czy „do poduszki”.
Nie będę ukrywać, że sceny z filmu 
powtarzają się w serialu, jednak…  
6 odcinków to nie jeden film. Roz-
szerzona wersja sprawia, że można 
dostrzec rzeczy, których nie widziało 
się oglądając je za pierwszym razem, 
a także są „łagodniejsze” przejścia, 
dzięki którym można zrozumieć, co  
i z czego wynika (uważam, że w filmie 
jest pokazane „dużo i szybko”, czasem 
niekoniecznie widać przyczyny i skutki 
pewnych zachowań). Ci, którzy oglą-

dali pewnie wiedzą, co mam na myśli. 
A ci, którzy tego jeszcze nie widzieli? 
Hmmmm… jesteście wolnymi ludźmi, 
zrobicie, jak uważacie.

WSTĘP
Wcześniej napisałam o „Botoksie”. Jest 
tam trochę scen, które pasują mi do 
„wstępu”. Od poczęcia do porodu może 
się wiele wydarzyć. Dla uproszczenia 
przyjmuję, że „wstęp” w opowiada-
niu zwanym życie to moment porodu. 
W „Botoksie” jest pewien fragment, 
gdzie niejako „robi się dziecku niepeł-
nosprawność”. Jak już wspomniałam, 
nie mamy wpływu na to, jak zacznie 
się nasze życie, jednak… dobrze, że się 
zacznie. Gdyby nie to nie mielibyśmy 
szansy napisać rozwinięcia, więc do-
brze, że jesteśmy!
Napisałabym więcej, ale nie chcę 
„spojlerować” tym, którzy jeszcze nie 
widzieli. Warto zwrócić uwagę na frag-
menty, w których jest mowa o niepeł-
nosprawności lub ją widać. To, w jakim 
stanie jest się w momencie, kiedy to 
mamy wpływ na samodzielne pisanie 
rozwinięcia zależy od wielu czynników. 
Pieniądze „niestety albo stety” grają tu 
dużą rolę.

POKONYWAĆ PRZESZKODY
MPD – mózgowe porażenie dziecięce. 
Laura – autorka i bohaterka książki 
„Moje pory roku” – zmaga się z prze-
szkodami codziennie. Urodziła się  
z czterokończynowym niedowładem, 
pomimo tego pokazuje, że warto o sie-
bie i swoje marzenia walczyć. I warto 
mieć nadzieję. Książka jest opowieścią 
i fragmentem – wstępu i rozwinięcia – 
opowiadania zwanego życiem. 

KSIĄŻKA „MALI BOGOWIE. 
O ZNIECZULICY POLSKICH LEKARZY”
Mam w zwyczaju wypożyczać książki, 
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Wakacje to świet-
ny moment na 
nadrabienie zale-
głości książkowych 
i filmowych.
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Odpowiedzialne wsparcie 
a zrównoważony rozwój

wspólnie osiem uczelni, aby dostęp do 
wykształcenia, a co za tym idzie, tak-
że i do zatrudnienia, był coraz szerszy  
i realizowany efektywnie. Poza Krako-
wem natomiast zawierane są lokalne 
porozumienia uczelni – we Wrocławiu, 
Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Byd-
goszczy. Tak jak i my, każda z nich ma 
jakieś kontakty międzynarodowe, cza-
sem bliższe, czasem dalsze, ale zawsze 
pomagają one utwierdzić się w przeko-
naniu, że droga, którą obraliśmy, jest 
słuszna, że prowadzi ku większej spój-
ności społecznej, sprawiedliwości, lep-
szemu podziałowi dóbr, czyli po prostu 
ku zrównoważonemu rozwojowi.
Słusznie zauważa Profesor Janina Filek 
we wstępie do tej publikacji, że cały ten 
nasz ruch na rzecz edukacji włączającej 
i zrównoważonego rozwoju jest w isto-
cie rzeczy umacnianiem demokracji, 
bo tym jest przecież zmniejszanie wy-
kluczenia, niedyskryminacja i równe 

W A R T O  W I E D Z I E Ć

Gdy przyjmujemy w Paderevianum 
II Uniwersytetu Jagiellońskiego gości  
z całego niemal świata i podziwiając 
panoramę Krakowa rozciągającą się  
z naszej sali szkoleniowej, dyskutuje-
my o równym traktowaniu, Konwencji 
ONZ i edukacji włączającej, wspomina-
my też często tak zwane stare czasy.
Te stare czasy to lata 1999–2005, gdy 
nie było pięknego Paderevianum II,  
a tylko mały pokój w przyziemiu Colle-
gium Novum, gdy brakowało kompu-
terów do codziennej pracy dla mnie 
samego i nielicznych moich współpra-
cowników, nie wspominając o urzą-
dzeniach specjalistycznych na potrze-
by wsparcia edukacyjnego studentów 
z niepełnosprawnościami. Nie było 
też Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych ani żadnych we-
wnętrznych procedur umożliwiających 
realizację idei, którą nazywamy obec-
nie edukacją włączającą i włączeniem 

Począwszy od bieżącego numeru w 
KSSN publikować będziemy kolejno 
każdą z Siedmiu Zasad Wsparcia Edu-
kacyjnego, będących efektem prac 
Komisji ds. Wyrównywania Szans Edu-
kacyjnych działającej przy Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich. Zbiór wraz z analizą przypadku 
ukazał się w publikacji  pod redakcją 
Małgorzaty Perdeus-Białek pn.: „Od-
powiedzialne wsparcie a zrównowa-
żony rozwój, czyli o siedmiu zasadach 
wsparcia edukacyjnego będących fila-
rami edukacji włączającej w szkolnic-
twie wyższym”. Przytoczymy również 
słowo wstępne, jakim do lektury wpro-
wadzają nas Profesor Janina Filek oraz 
Ireneusz Białek.
Publikacja dostępna jest na stronie in-
ternetowej: 
http://konferencja.odpowiedzialnew-
sparcie.pl/publikacja/Publikacja ukazała się przy okazji konferencji „Odpowiedzialne wsparcie a 

 zrównoważony rozwój”, która miała miejsce 16 kwietnia 2018 rok na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w ramach XI Krakowskich Dni Integracji.

społecznym – albo różnorodnością  
i włączeniem społecznym, jak woli  
o niej mówić biznes.
Wspominam o tym, bo słyszę nader 
często, że UJ-otowi jest łatwo to wszyst-
ko mówić i wdrażać z takim zespołem  
i w takich warunkach. Warto więc wie-
dzieć, że ani zespół, ani warunki nie 
spadły z nieba, ale są wynikiem dłu-
giego i żmudnego procesu wytyczania 
ścieżynki w gęstym lesie i wprawdzie 
widzimy już w oddali światełko, do któ-
rego owa ścieżka ma nas zaprowadzić, 
ale bynajmniej nie jest ono bardzo duże 
i jasno świecące. Zatem długa droga 
jeszcze przed nami wszystkimi, zanim 
będziemy mogli ostatecznie stwierdzić, 
że podwaliny edukacji włączającej są w 
Polsce trwałe i owocują coraz bardziej 
wymiernymi wskaźnikami rozwoju.
Na szczęście wiemy, że na tej drodze 
jest nas o wiele więcej niż dwie deka-
dy temu. W samym Krakowie działa już 

Widoki z Paderevianum
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Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Paderevianum II, na zdjęciu: Katarzyna Du-
raj-Per, zastępczyni kierownika DON UJ; Ireneusz Białek, kierownik DON UJ; prof. 
dr hab. Dorota Malec, prorektor UJ ds. rozwoju; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw 
Obywatelskich

traktowanie czy też poszanowanie dla 
różnorodności i mniejszości społecz-
nych w edukacji i pracy. Osoby z nie-
pełnosprawnościami to zresztą zwykle 
największa z tych mniejszości, stano-
wiąca ok. 10% każdego społeczeństwa 
(i w wyniku rozmaitych czynników licz-
ba ta wciąż rośnie).
Mając to właśnie na uwadze, dumny 
jestem z wpływu Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego na ten proces, ale mam też 
świadomość, że wciąż jest on nieza-
kończony i cały czas zgłaszają się do 
nas uczelnie i pojedyncze osoby, które 
tak samo jak ja kiedyś, zaczynają go 
realizować w małym pokoju z jednym 
komputerem i mnóstwem pozytyw-
nej energii, ale bez odpowiedniego 
zaplecza, zarówno jeśli mówimy o in-
frastrukturze, jak i do świadczeniach 
praktycznych.
Wspomniałem już jednak, że nie od 
razu Paderevianum II zbudowano,  
i wierzę, że z czasem zaprosicie nas 
Państwo do swoich uczelni, które będą 
w pełni przygotowane do prowadzenia 
edukacji włączającej. Aby Wam ułatwić 
dojście do tego celu, chcemy oddać  
w Wasze ręce tę publikację. Stanowi 
ona cenne źródło wiedzy i wszelkich 
inspiracji, a jest owocem pracy wielu 
ludzi przez wiele lat na tej wąziutkiej 
ścieżynce, gdy nie widać było na jej 
końcu żadnego światełka. Wierzyli-
śmy jednak w słuszność tej idei oraz 
we własny sukces, którego emanacją, 
w symbolicznym oczywiście sensie, są 
widoki z Collegium Paderevianum II.
Pragnę dla wszystkich takich widoków. 
Sobie i Państwu życzę dokończenia na-
szej wspólnej misji, aby każdy w Polsce, 
kto chce się kształcić, miał taką możli-
wość, niezależnie od stopnia i rodzaju 
niepełnosprawności, pozycji społecz-
nej oraz miejsca zamieszkania. Chciał-
bym, aby ta misja odpowiedzialności 
uczelni realizowana była w sposób ra-
cjonalny. Zbyt często dowiadujemy się 
bowiem, że domagamy się czegoś, co 
jest nie realne, nie na te czasy, za dużo 
kosztuje, a zbyt rzadko słyszymy pyta-
nia, jak można Wam pomóc, co mogę 
dać od siebie, aby to się udało, czy 
konkluzje typu: robicie fajne rzeczy dla 
dobra wspólnego. Wierzę, że pewnego 
dnia może się to zmienić i większość 
dotychczasowych krytyków idei włą-
czenia społecznego uzna, że wypraco-
wane dobre praktyki i standardy, które 
staraliśmy się w tej publikacji opisać, 

przyniosą korzyści całemu społeczeń-
stwu, które stanie się poprzez to trochę 
lepsze, bardziej spójne i – raz jeszcze 
powtórzę za Panią Profesor – bardziej 
demokratyczne.
Życzę Państwu inspiracji i ciekawej lek-
tury oraz zapraszam do codziennego 
kontaktu z zespołem DON UJ w Colle-
gium Paderevianum II. Zawsze znajdzie 
się też odrobina czasu, aby wspólnie 
podziwiać piękne widoki.

Ireneusz Białek
Kierownik DON UJ

Ireneusz Białek 
Kierownik DON UJ, absolwent Instytutu 
Nauk Politycznych UJ, od 2017 r. Ashoka 
Fellow, członek międzynarodowej sieci 
innowatorów społecznych. Znalazł się 
na „Liście mocy” Stowarzyszenia Przy-
jaciół Integracji. Był członkiem komisji 
ekspertów ds. osób z niepełnospraw-
nością przy Rzeczniku Praw Obywatel-
skich.
Inicjator wielu innowacyjnych progra-
mów wdrażanych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w obszarze edukacji włą-
czającej i wsparcia edukacyjnego, m.in. 
„Hamlet”, „Konstelacja Lwa”, „Dare”.
Wiedzę o różnorodności i włączeniu 
społecznym zdobywał w czasie wielo-
letniej współpracy z Uniwersytetem  
w Aarhus w Danii i podczas realiza-
cji programów europejskich, m.in. na 
uczelniach w Cambridge, Reykiaviku, 

Bangor, Paryżu oraz w czasie wizyt stu-
dyjnych w Stanach Zjednoczonych.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Wizyta studyjna Rzecznika Praw 
Obywatelskich dra Adama Bodnara  
w Collegium Paderevianum II miała 
na celu zapoznanie się ze standardami 
wsparcia edukacyjnego wdrażanego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczest-
nicy spotkania dyskutowali tę kwestię  
w kontekście zapisów art. 24 Kon-
wencji ONZ o prawach osób niepeł-
nosprawnych i wymogów prawodaw-
stwa polskiego. Standardy te, uznane  
także przez Konferencję Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, uznano  
za bardzo wysokie, ale jednocześnie 
zgodzono się, że dużym wyzwaniem po-
zostaje ich upowszechnianie w całym 
kraju. Celem jest tu bowiem spójność  
społeczna i zagwarantowanie osobom  
z niepełnosprawnościami równego do-
stępu do wszystkich szczebli nauczania. 
W spotkaniu wzięły udział przedstawi-
cielki władz UJ i UEK, pracownicy zaj-
mujący się wsparciem edukacyjnym 
oraz reprezentanci społeczności stu-
dentów, którzy zadawali pytania rzecz-
nikowi i towarzyszącym mu osobom. 
Poruszano najbardziej palące proble-
my związane z wdrażaniem edukacji 
włączającej w Polsce, a także równym 
traktowaniem osób z niepełnospraw-
nościami w innych dziedzinach życia.
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Zjawisko niepełnosprawności nabiera 
coraz większego znaczenia w kontek-
ście funkcjonowania współczesnych 
społeczeństw, głównie dlatego, że 
wzrasta udział osób z niepełnospraw-
nościami w populacji globalnej. Do 
przyczyn tego stanu rzeczy niewątpli-
wie należą: postęp wiedzy i technologii 
medycznych, wydłużenie się ludzkiego 
życia oraz zmiany kulturowe odnoszą-
ce się do kwestii zdrowia.
Konieczność wyjścia naprzeciw wy-
zwaniu, jakie niesie ze sobą zjawisko 
niepełnosprawności, staje się ważnym 
obszarem polityki i rozwoju nowocze-
snych społeczeństw. Warto też zauwa-
żyć, że sytuacja osób z niepełnospraw-
nościami stanowi jeden z probierzy 
rzeczywistego poziomu demokracji.
Miejsce osób z niepełnosprawnościa-
mi w demokratycznym społeczeństwie 
od czasów Klejstenesa (zwanego oj-
cem demokracji ateńskiej), pod rząda- 
mi którego powstała w Atenach pierw-
sza demokracja, napisano na jej temat 
tak wiele, że nie sposób nawet ogar-
nąć całej tej myśli. Jednakże większość 
badaczy zgodnie przyjmuje, że jedną 
z zasadniczych cech demokracji jest 
stwarzanie każdej jednostce możliwo-
ści pełnego i nieskrępowanego uczest-
nictwa w życiu swojej społeczności.
Jeśli jednak przeanalizować realne 
możliwości osób z niepełnosprawno-
ściami żyjących w naszym kraju, to 
nawet bez zastosowania jakiejś spe-
cjalnej aparatury badawczej nietrudno 
zauważyć, że ze względu na cały szereg 
ograniczeń znaczna ich część nie ma w 
praktyce możliwości pełnego i nieskrę-
powanego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym.
Udział w życiu społecznym każdego  
z nas jest w znaczącym stopniu zależ-
ny od uzyskania możliwości kierowa-
nia własnym życiem, a zatem zdobycia 
zdolności do rozwoju. Aby uzyskać te 
możliwości, potrzebne jest spełnie-
nie co najmniej dwóch warunków. Po 
pierwsze, trzeba zdobyć odpowied-
nią wiedzę, a po drugie, odpowiednie 
zatrudnienie. Odpowiednia wiedza 
to taka, która z jednej strony pozwoli 

dokonywać świadomych wyborów na 
drodze do kształtowania własnego ży-
cia, a z drugiej pozwoli na uzyskanie 
pracy, która jest jednym z istotniej-
szych czynników rozwojowych. Odpo-
wiednia praca to taka, która z jednej 
strony gwarantuje zdobycie środków 
finansowych na realizację tego celu, 
a z drugiej jest inspiracją dla dalszego 
rozwoju.
W systemie demokratycznym gwaran-
cją spełnienia pierwszego warunku 
jest odpowiednia edukacja. Jednakże 
w przypadku osób z niepełnospraw-
nościami musi to być edukacja włącza-
jąca. Gwarancją spełnienia drugiego 
warunku jest natomiast otwarty rynek 
pracy, monitorowany jednak 
w tym obszarze przez państwo. Tak jak 
każda niedoskonałość polskiego sys-
temu edukacji ogranicza możliwości 
zdobycia przez osoby z niepełnospraw-
nościami odpowiedniej wiedzy, w tym 
także wiedzy zawodowej, tak dyskry-
minujący te osoby rynek pracy ograni-
cza ich szanse na zdobycie dobrej, czyli 
rozwijającej pracy.
Warto w tym miejscu zauważyć, że dla 
zobrazowania niezadowalającej sytu-
acji osób z niepełnosprawnościami w 
polskich realiach należy dorzucić zjawi-
sko braku świadomości Polek i Polaków 
na temat potrzeb i możliwości osób  
z niepełnosprawnościami. Dotyczy to 
nawet przedstawicieli instytucji powo-
łanych do wspierania tych osób. Owe 
braki świadomościowe polskich oby-
wateli, wzmacniane stereotypami na 
temat osób z niepełnosprawnościami, 
znacząco zawężają możliwości eduka-
cyjne tych ostatnich oraz możliwości 
znalezienia przez nich jakiejkolwiek 
pracy, ograniczając tym samym znaczą-
co ich pełne i nieskrępowane uczest-
nictwo w życiu społecznym.
Ponadto należy zauważyć, iż nadal  
w naszym kraju posługujemy się  
w definiowaniu niepełnosprawno-
ści najczęściej modelem medycznym 
zamiast modelem społecznym. To  
z kolei oznacza, że winą za niemożność 
zdobycia wykształcenia czy znalezienia 
zatrudnienia przez osoby z niepełno-

sprawnościami obarczane są te wła-
śnie osoby i tłumaczone to jest ich bra-
kami, podczas kiedy Konwencja ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych 
widzi tę niemożność po stronie społe-
czeństwa. To nie te osoby są winne po-
wstających barier, ale społeczeństwo, 
które nie jest w stanie zagwarantować 
swoim obywatelom warunków do zdo-
bycia edukacji i znalezienia odpowied-
niego zatrudnienia.
Jeśli możliwość pełnego i nieskrępowa-
nego uczestnictwa w życiu publicznym 
wszystkich obywateli uznać za koniecz-
ny warunek uznania społeczeństwa 
za w pełni demokratyczne, to niewąt-
pliwie stajemy przed trudnym proble-
mem oceny zakresu demokracji w na-
szym kraju.
Nie wystarczą w przypadku osób nie-
pełnosprawnych zapewnienia władz  
o konstytucyjnych gwarancjach równo-
ści szans. Cieszyć może istnienie wie-
lu przepisów antydyskryminacyjnych, 
ale już Amartya Kumar Sen – noblista  
w zakresie ekonomii – wykazał, że 
prawna (konstytucyjna) równość szans 
nie gwarantuje rzeczywistej równo-
ści społecznej (czyli zasady równo-
uprawnienia) i że ocena owej równości  
(a zatem rzeczywistego wyelimino-
wania dyskryminacji) jest zależna od 
rzeczywistej możliwości zrealizowania 
owych szans. Cóż po zapisie konstytu-
cyjnym osobie z niepełnosprawnością, 
która nie może zdobyć wykształcenia 
albo odpowiedniego zatrudnienia, bo-
wiem część instytucji edukacyjnych boi 
się takie osoby przyjąć, a większość 
pracodawców boi się je zatrudnić.
Rzeczywiste zagwarantowanie praw 
człowieka w przypadku osób z niepeł-
nosprawnościami wymaga stworzenia 
odpowiednich mechanizmów wyrów-
nania szans i stworzenia im warunków 
do korzystania z praw przysługują-
cych wszystkim obywatelom. Aby tak 
się stało, osoby te powinny korzystać  
z pewnych szczególnych praw, swo-
istych dla tej grupy społecznej – po to, 
aby w takim samym stopniu mogły ko-
rzystać z praw przysługujących wszyst-
kim ludziom. Dlatego też Konwencja 
ONZ odwołuje się do mechanizmu 
wsparcia opartego na zasadach racjo-
nalnej adaptacji.
Zatem, aby idea wyrównywania szans 
edukacyjnych, dających możliwość 
bycia zatrudnionym, stała się faktem, 

Odpowiedzialne 
wsparcie edukacyjne 
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potrzeba nam dobrze funkcjonujące-
go systemu edukacji włączającej na 
wszystkich szczeblach nauczania.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 
W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ – OD-
POWIEDZIALNOŚĆ UNIWERSYTETU
Od samego początku istnienia uni-
wersytetów należały one do instytucji 
bardzo silnie oddziałujących na kształt 
społeczeństwa. Pierwotnie, powsta-
łe głównie dla pogłębiania poznania, 
przyjęły na siebie zadanie prowadze-
nia badań i gromadzenia wiedzy. Od 
czasów oświecenia rozwinęły także 
działalność edukacyjną na potrzeby 
nowego, rodzącego się społeczeń-
stwa demokratycznego. Przez ostatnie 
dwa stulecia oba te zadania zapisane  
w misjach badawczej i edukacyjnej 
określały miejsce uniwersytetu w spo-
łeczeństwie i wyznaczały sposób jego 
funkcjonowania. Coraz częściej zaczy-
na się jednak mówić o trzeciej misji 
uniwersytetu, określanej jako misja 
społeczna. I choć do danie jej do zadań 
uniwersytetu nie jest jeszcze powszech-
nie uznane i ma swoich krytyków, to 
wydaje się, że pojawienie się tej misji 
jest naturalną konsekwencją rozwoju 
samej idei uniwersytetu, uznawanej 
dość powszechnie za jedną z najcen-
niejszych idei człowieka. Uniwersytety 
bowiem przez wieki obok dążenia do 
prawdy były też matecznikiem nowych 
idei wartości. Poszukując prawdy, aka-
demicy zdobywali i gromadzili wiedzę 
o świecie, człowieku i społeczeństwie, 
tym samym wskazując kolejnym po-
koleniom nowe kierunki rozwoju. Ale 
też poprzez swoje badania, otwarte 
dyskusje czy dialog akademicki odkry-
wali, upowszechniali te wartości, które 
w najlepszy sposób pozwalały konkret-
nym społeczeństwom rozwijać się bar-
dziej harmonijnie.
W ramach nowej misji uniwersytet po-
winien nawiązywać ściślejszy kontakt 
z grupami swoich interesariuszy oraz 
przyjąć na siebie odpowiedzialność 
za kreowanie właściwych i społecznie 
wartościowych relacji opartych na naj-
cenniejszych społecznie wartościach. 
Powinien też wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za rozwiązywanie proble-
mów interesariuszy uczestniczących  
w tych relacjach. Obok odpowiedzial-
ności za to, co zostało już uczynione, 
np. za poziom i jakość procesu badaw-
czego i edukacyjnego i ich konkretne 

efekty społeczne, uniwersytet musi 
wziąć na siebie odpowiedzialność tak-
że za to, co pozostaje w jego zasięgu, 
czyli za to, co mógłby jeszcze zrobić dla 
bardziej efektywnego procesu badaw-
czego i harmonijnej edukacji.
Jedną z istotnych społecznie grup in-
teresariuszy są studenci z niepełno-
sprawnościami, dla których efektyw-
ność edukacji przejawia się w edukacji 
włączającej.
Jeszcze do niedawna w naszym kraju 
osoby z umiarkowanym, a szczególnie 
ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności nie mogły studiować, ze wzglę-
du na nieprzygotowanie uczelni do tej 
edukacji. Dzisiaj jest już to możliwe. 
Dzięki tej zmianie nadrabiamy duże 
zaległości w doskonaleniu polskiej 
demokracji. Wiele uczelni dokonało  
w ostatnich latach ogromnego postę-
pu w eliminowaniu barier architekto-
nicznych oraz komunikacyjnych. Tych 
pierwszych poprzez ogromny trud 
inwestycyjny, natomiast tych drugich 
poprzez wykorzystanie nowoczesnej 
technologii. Jednakże edukacja włą-
czająca to nie tylko dostępność do bu-
dynków czy do technologii. To także 
właściwe wsparcie edukacyjne, które 
wymaga zastosowania rozlicznych na-
rzędzi i metod wyrównujących szanse 
studentów z niepełnosprawnościami 
na zdobycie wiedzy takiej, jaka jest 
udziałem studentów sprawnych. To 
jednak w praktyce oznacza rozpozna-
nie konkretnych potrzeb każdego stu-
denta niepełnosprawnego i dopasowa-
nie do nich form wsparcia.
Zastosowanie odmiennych lub dodat-
kowych form wsparcia rodzi czasami 
(szczególnie przy wspomnianym bra-
ku świadomości, dotyczącej potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami oraz 
przez funkcjonowanie upraszczających 
stereotypów) wiele nieporozumień  
i trudności, nawet w środowisku aka-
demickim. Edukacja włączająca z jednej 
strony narażona jest na krytykę, której 
zasadniczym argumentem jest oskar-
żenie o nowe formy dyskryminacji, zaś 
z drugiej – na niewystarczające formy 
wsparcia. Dlatego tak istotne jest, aby 
owe włączające formy wsparcia zosta-
ły osadzone na jasno zdefiniowanych 
zasadach, które będą fundować model 
edukacji włączającej i chronić z jednej 
strony przed krytyką o dyskryminowa-
nie sprawnych studentów, zaś z dru-
giej przed nadmiernymi roszczeniami 

studentów z niepełnosprawnościami. 
Wprowadzenie owych zasad ma też za 
zadanie uświadomić wszystkim człon-
kom wspólnoty akademickiej, na jakich 
wartościach opiera się ta edukacja i że 
ich przestrzeganie jest nie tylko zgodne 
z duchem demokratycznych zasad, ale 
nawet je znacząco wzmacnia.

PODSUMOWANIE
Krakowskie środowisko akademickie, 
poprzez reprezentantów uczelni, po-
dejmujących trud wsparcia edukacyj-
nego studentów z niepełnosprawno-
ściami w ramach tzw. Porozumienia 
krakowskiego, zgłosiło kilka lat temu 
inicjatywę powołania przy KRASP Ko-
misji ds. Wyrównywania Szans Edu-
kacyjnych. Władze KRASP przyjęły tę 
propozycję uchwałą z dnia 2 czerwca 
2016. Do uchwały został dołączony za-
łącznik, opisujący siedem zasad wspar-
cia edukacyjnego przygotowany przez 
DON UJ, a następnie przedyskutowany 
przez związane z tą inicjatywą uczelnie.
Powołanie Komisji, jak i przygotowa-
nie owych siedmiu zasad, a także ich 
wdrażanie przez kolejne uczelnie jest 
znakomitym przykładem społecznej 
odpowiedzialności uczelni, które nie 
tylko poczuwają się do odpowiedzial-
ności za podjęte już działania, ale także 
kreują nowe zasady, wyznaczając tym 
samym nowe, lepsze standardy współ-
życia społecznego

Janina Filek (UEK)

prof. zw. dr hab. Janina Filek
Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Spo-
łecznej. Od 2002 r. Pełnomocniczka Rek-
tora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych, 
od 2014 przewodnicząca grupy robo-
czej ds. Społecznej Odpowiedzialności 
Uczelni (SOUEK), od 2016 r. Przewodni-
cząca Komisji ds. Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych przy KRASP oraz członek 
Komisji Komunikacji i Społecznej Od-
powiedzialności KRASP. Od września 
2016 r. Prorektor UEK ds. Komunikacji  
i Współpracy.
Znawczyni problematyki społecznej od-
powiedzialności biznesu i autorka wielu 
prac na ten temat, m.in. Wprowadzenie 
do etyki biznesu, Wolność i odpowie-
dzialność podmiotu gospodarującego, 
Społeczna odpowiedzialność jako nowa 
wersja umowy społecznej.
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W zależności od rodzaju oraz stopnia 
niepełnosprawności, a także w związku 
z innymi czynnikami, takimi jak prze-
bieg wcześniejszej edukacji czy możli-
wości finansowe, student może mieć 
różne ograniczenia oraz różne umie-
jętności i techniki kompensowania 
niepełnosprawności. W wielu przypad-
kach możliwe jest wdrożenie rozwią-
zań, które dają możliwość osiągnięcia 
tego samego celu, czyli skutecznego 
zaadaptowania procesu kształcenia 
bez naruszania standardu akademic-
kiego. 
Z drugiej strony, w zależności od tego, 
jakie są kluczowe elementy danych za-
jęć, sugerowane adaptacje mogą być  
w niektórych przypadkach bardziej 
asekuracyjne, a w innych dalej idące.
Zmiany dokonywane w celu zaadapto-
wania procesu studiowania do potrzeb 
konkretnego studenta zawierają się  
w pewnym katalogu, jaki związany jest 
z określoną niepełnosprawnością, jed-
nakże nie oznacza to, że w przypadku 
każdej osoby zestaw sugerowanych 
adaptacji będzie taki sam.
Na wybór wskazówek edukacyjnych 
wpływ może mieć wiele czynników, 
wśród których bardzo istotny jest sto-
pień niepełnosprawności. Dokonanie 
adaptacji pod kątem sytuacji zdro-
wotnej studenta pozwala na to, aby  
w niektórych przypadkach zaingerować  
w proces mocniej (choć nadal pozosta-
nie to zgodne z zasadą 5, czyli zacho-
waniem standardu akademickiego) lub 
słabiej (aby zmiana w możliwie najbar-
dziej skuteczny sposób spełniała po-
stulat zasady 3 – rozwijania potencjału 
studenta).
Innym istotnym czynnikiem branym 
pod uwagę będzie to, jakie techniki po-
konywania niepełnosprawności dany 
student preferuje. Dwie osoby z tym 
samym rodzajem i stopniem niepełno-
sprawności mogą oczekiwać różnych 
adaptacji, które będą akceptowalne 
z punktu widzenia uczelni (zasada 5 – 
utrzymanie standardu akademickiego). 
Przykładem może tu być forma egza-
minu dla osoby z niepełnosprawnością 
słuchową: egzamin ustny to nie tylko 
egzamin, w czasie którego egzamina-
tor rozmawia ze studentem w języku 
polskim, lecz także egzamin w języku 

Zmiana paradygmau niepełnospraw-
ności trwająca przez ostatnie kilkana-
ście lat oraz przyjęcie sposobu myśle-
nia o tym zjawisku w duchu Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnospraw-
nych stawiają przed instytucjami ta-
kimi jak uczelnie wyzwanie w posta-
ci konieczności znalezienia sposobu 
skutecznego włączania osób z niepeł-
nosprawnościami do wspólnoty aka-
demickiej w roli studentów, badaczy  
i pracowników.
Zadanie to nie może opierać się o dzia-
łania charytatywne. Niewystarczające 
też będzie przekazanie funduszy do rąk 
osób potrzebujących z nadzieją, że sa-
modzielnie rozwiążą wszystkie swoje 
problemy. Oczywiście nie jest celem tej 
publikacji krytyka działań charytatyw-
nych, będących wyrazem troski o in-
nego człowieka i chęci pomagania mu, 
ani też transferu pieniędzy, które wy-
datkowane bezpośrednio przez osoby  
z niepełnosprawnościami dają im szan-
se pokrywania zwiększonych kosztów 
życia z niepełnosprawnością w zakre-
sie, który bezpośrednio od nich zależy. 
Jednakże osoby w taki sposób wspie-
rane muszą trafić do otoczenia, które 
będzie dostępne. 
W społecznej odpowiedzialności uczel-
ni mieści się zatem przekształcanie śro-
dowiska fizycznego, procedur funkcjo-
nowania oraz metodyki prowadzenia 
zajęć w taki sposób, aby każda osoba 
z niepełnosprawnością mogła w tej 
przestrzeni funkcjonować na zasadzie 
równoważnej z innymi. Poza dyskusją 
pozostaje to, że taka zmiana musi się 
odbywać. Pytaniem, na które należy 
sobie cały czas odpowiadać, jest: „Jak 
to robić?”.
Oczywiste jest przyjęcie jako standar-
dowych takich działań, które w sposób 
możliwie głęboki będą uwzględniać 
potrzeby jak najszerszej grupy osób, 
czyli budowania obiektów w pełni do-
stępnych architektonicznie i spełniają-
cych wymogi projektowania uniwer-
salnego, a także tworzenia materiałów 
elektronicznych dostępnych dla osób  
z różnorodnymi niepełnosprawnościa-
mi oraz szkolenia pracowników każ-
dego szczebla w zakresie pogłębiania 
świadomości niepełnosprawności.
Doświadczenia niemal dwudziestu lat 

działań Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w tym zakresie, liczne kontakty  
z uczelniami z całego świata oraz ścisła 
współpraca lokalna w ramach Porozu-
mienia krakowskiego przyczyniły się do 
sformułowania 7 zasad wsparcia edu-
kacyjnego, które przyjęła Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
i które stanowią kanon dla osób wdra-
żających ideę edukacji włączającej na 
poziomie uczelni.
W niniejszej pracy zostanie przedsta-
wione uzasadnienie dla takiego, a nie 
innego wyboru poszczególnych zasad 
oraz wyjaśnienie, jakie znaczenie mają 
one dla całego procesu adaptacji. Przy-
toczone studia przypadku ilustrujące 
mechanizm działania, i otwarte na ich 
specyficzne potrzeby, motywacje, pro-
blemy i skutki podejmowanych decyzji 
zostały zaczerpnięte z codziennej prak-
tyki Działu ds. Osób Niepełnospraw-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie. Dane umożliwiające iden-
tyfikację opisywanych osób zostały 
zmienione, natomiast zachowano se-
kwencję działań i kontekst umożliwia-
jący zrozumienie charakteru adaptacji 
oraz wpływ przyjętych zasad na proces 
podejmowania decyzji.

DO OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH…

…zalicza się te osoby, które mają długo-
trwale naruszoną sprawność fizyczną, 
umysłową, intelektualną lub w zakre-
sie zmysłów, co może, w oddziaływaniu  
z różnymi barierami, utrudniać im peł-
ny i skuteczny udział w życiu społecz-
nym, na zasadzie równości z innymi 
osobami.
Art. 1 Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych

 ZASADA 1
Indywidualizacja – adaptacje procesu 
studiowania osoby niepełnosprawnej 
do jej indywidualnych potrzeb eduka-
cyjnych, wynikających ze specyfiki sta-
nu zdrowia oraz specyfiki zajęć, w tym 
warunków, w jakich się one odbywają.

7 zasad wsparcia edukacyjnego



23

W A R T O  W I E D Z I E Ć

migowym, zdawany przy wsparciu tłu-
macza.
Na wybory dokonywane przez studen-
tów wpływ będzie miał rodzaj wcze-
śniejszej edukacji, a przykładem jest 
to, jakie techniki były studentowi pro-
ponowane w szkole i w związku z tym 
są lepiej przez niego/nią opanowane. 
Wiąże się z tym także moment utra-
ty sprawności. Praktyka pracy w DON 
UJ pokazuje, że osoby, które utraciły 
wzrok w dzieciństwie i trafiły do ośrod-
ków specjalnych, znają doskonale al-
fabet Braille’a i bardzo cenią go jako 
narzędzie w edukacji. Z kolei osoby 
tracące wzrok w późniejszym wieku 
często rezygnują z niego, zadowalając 
się możliwościami, jakie daje komputer 
z odpowiednim oprogramowaniem. 
Adaptacja tekstów do formatu elek-
tronicznego i dokonywanie wydruków  
w brajlu są tymi rodzajami udogod-
nień, jakie bez wątpienia można stoso-
wać wymiennie.
Na rodzaj wybieranych rozwiązań 
wpływ może mieć też sytuacja rodzin-
na studenta. Wsparcie rodziny, na jakie 
student mógł liczyć wcześniej, oraz to, 
jak może modyfikować swą sytuację, 
rozpoczynając kolejny etap edukacji, 
jest niezwykle istotne. Ma to wpływ 
na poziom samodzielności studenta 
zarówno w negatywny, jak i pozytywny 
sposób i nie jest celowe, przy wyborze 
rodzaju adaptacji, zastanawianie się, 
jaka powinna być rola takiego zaple-
cza. Pamiętać jednak należy, że osoba 
z niepełnosprawnością potrzebująca 
pomocy w zakresie samoobsługi i wy-
konywania czynności życia codzienne-
go potrzebuje wsparcia systemowego 
asystenta osobistego. Nie może być 
ono oferowane przez uczelnie i nie 
powinna być nim obarczona rodzina 
takiej osoby.
Z punktu widzenia uczelni istotne jest 
natomiast odniesienie się do sytuacji 

studenta i uwzględnienie w możliwie 
wysokim stopniu jego/jej preferencji. 
Znaczenie będzie miał w tym na przy-
kład fakt, czy osoba z niepełnospraw-
nością słuchową urodzi się w rodzinie 
osób głuchych, które posługują się ję-
zykiem migowym. Ta sama osoba wy-
chowywana w rodzinie słyszących, nie-
posługujących się językiem migowym 
będzie miała inne potrzeby i oczekiwa-
nia od uczelni, pomimo, że rodzaj i sto-
pień niepełnosprawności hipotetycz-
nie jest taki sam.
Przygotowując zakres adaptacji, do-
radca edukacyjny bierze pod uwagę 
wszystkie możliwe formy i odnosi je do 
sytuacji studenta oraz wymogów dane-
go kursu. Uwzględnia w szczególności 
oczekiwania i pomysły studenta (zasa-
da 2 – podmiotowość).

ANALIZA PR ZYPADKU:
POWIĘKSZONA CZCIONKA
Na początku roku akademickiego do 
DON UJ zgłosiła się dwójka studentów  
I roku, obaj byli osobami słabowidzą-
cymi. Studiowali na różnych kierun-
kach o profilu humanistycznym. Mimo, 
że stopień i rodzaj niepełnosprawno-
ści był podobny, nie zaproponowano 
im takich samych adaptacji. Pierwszy  
z nich poprosił o przygotowanie ada-
ptacji materiałów dydaktycznych wy-
korzystywanych przez prowadzącego 
oraz dodatkowej literatury do dostęp-
nej formy elektronicznej. Korzystał  
z programu udźwiękawiającego, który 
był bardzo pomocny w nauce.
Drugi student zgłosił, że w ostatnim 
czasie nastąpiło pogorszenie jego 
wzroku. Próbował nauczyć się obsługi 
programu udźwiękawiającego, jednak 
nie bardzo mógł się w nim odnaleźć. 
Dlatego zaproponowano mu adaptację 
materiałów poprzez wydruk ich w po-
większonej czcionce (dotyczyło to tek-
stów, z których korzystał na zajęciach) 

oraz skanowanie podręczników, które 
mógł przeglądać za pomocą lupy kom-
puterowej. Drugiemu studentowi za-
proponowano także szkolenie z obsługi 
programu udźwiękawiającego, który  
w przyszłości mógłby okazać się bar-
dziej pomocny niż powiększona czcion-
ka.
ANALIZA PRZYPADKU:
PODRĘCZNIK DO STATYSTYKI
Niewidomy doktorant (kierunek  
humanistyczny) zwrócił się do DON UJ 
z prośbą o zaadaptowanie wybranych 
rozdziałów podręcznika do statystyki. 
Podręcznik napisany w języku angiel-
skim zawierał niemałą liczbę tabel, 
wykresów i wzorów matematycznych, 
nierzadko bardzo skomplikowanych.
Adaptacja tabel i wykresów była bar-
dzo czasochłonna, nie stanowiła jednak 
większego problemu. Pierwsze trudno-
ści pojawiły się w momencie adaptacji 
wzorów. Najprostszym rozwiązaniem 
byłoby wydrukowanie ich w alfabecie 
Braille’a. Niestety doktorant nie znał 
brajlowskiej notacji matematycznej,  
a i samym brajlem posługiwał się dość 
rzadko. Zdecydowanie bardziej prefe-
rował materiały edukacyjne w wersji 
elektronicznej. Postanowiono więc, że 
wzory zostaną opisane słownie 
w dokumencie tekstowym.
Specjalista w zakresie technologii 
wspierających, znając możliwości  
i sposób działania programu odczytu 
ekranu, z którego korzystał wówczas 
doktorant, zaproponował kilka spo-
sobów opisywania poszczególnych 
składników wzorów (symboli, skrótów 
itp.). Doktorant wybrał te, które uznał 
za najbardziej „przyjazne” dla siebie,  
i w taki sposób opisano je w adaptacji. 
Szczegółowy opis metody, jaką rozpisa-
no wzory występujące w podręczniku, 
został umieszczony na początku doku-
mentu tekstowego. Dzięki temu z ada-
ptacji mogły skorzystać również inne 
osoby niewidome.

ARTcodzienny
Różnorodność świata, który nas otacza 
i w którym żyjemy, niekiedy zachwyca, 
przeraża lub ciekawi, a póki nas cieka-
wi to jest punktem zapalnym do tego, 
aby zagłębiać się w wielowymiarowość 
otaczającej nas rzeczywistości.

Myśląc o studiach na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej, Politechnice Krakow-
skiej, Uniwersytecie Rolniczym czy 
Uniwersytecie Ekonomicznym od razu 
ma się skojarzenie, że są to miejsca 
kształcące w obszarach powiązanych  
z rozwojem przemysłu i gospodarki. 

Myśląc o Uniwersytecie Jagiellońskim 
czy Uniwersytecie Pedagogicznym ma 
się przede wszystkim skojarzenie z sze-
roko rozumianymi naukami społeczno-
-humanistycznymi, natomiast słysząc 
Akademia Sztuk Pięknych, Akademia 
Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła 
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Teatralna skojarzenia idą w kierunku 
kształcenia artystycznego, a uczelnie te 
to miejsca, w których powstają obrazy, 
rzeźby, utwory muzyczne czy też sztuki 
teatralne.
Każda z wymienionych przez mnie 
uczelni – choć charakteryzuje się  
z pozoru tylko i wyłącznie konkretnym 
zakresem działalności – tak naprawdę 
kształci ludzi, którzy mają służyć innym.
Przechodząc do meritum sprawy chcia-
łam zwrócić uwagę czytelników na 
społeczny wymiar studiów wyższych, 
w tym studiów artystycznych i wspo-
mnieć o projektach realizowanych  
w krakowskich uczelniach wyższych, 
które w sposób szczególny zwróciły 
moją uwagę i stały się inspiracją do na-
pisania tego artykułu. 

IMPLANT Z AGH
Przeglądając strony internetowe kra-
kowskich uczelni pod kątem działalno-
ści prospołecznej o charakterze użyt-
kowym moją uwagę zwróciło m. in. 
naukowe osiągnięcie Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, która może 
się szczycić stworzeniem tzw. „oto-
implantu”, czyli lekkiej konstrukcyjnie 
protezy ucha środkowego wykonanej  
z polimeru. Ma ona bakteriobójcze 
działanie, dzięki czemu ogranicza ry-
zyko infekcji i ewentualnych powikłań. 
Jej celem jest umożliwienie rekon-
strukcji kosteczek słuchowych w prze-
strzeni ucha środkowego osób, które 
na skutek wad wrodzonych, urazów 
lub stanów zapalnych mają problemy 
ze słuchem. Główną rolą protezy jest 
polepszenie słuchu oraz usunięcie za-
każenia bakteryjnego. Materiał, z jakie-
go wykonany jest „otoimplant” dobrze 
przewodzi dźwięk oraz ma właściwości 

pozwalające usuwać stany zapalne.

POJAZD Z PK
Politechnika Krakowska może nato-
miast pochwalić się projektem pojaz-
du dla osób z niepełnosprawnością 
poruszających się na wózku. „Buzz” to 
elektryczny ultralekki pojazd, z którego 
osoba przy użyciu tylko i wyłącznie rąk 
może wygodnie i w bezpieczny sposób 
poruszać się po ulicach miast. Auto po-
zwala bez konieczności przesiadania 
się, po opuszczeniu tylnej klapy pełnią-
cej rolę podjazdu, wjechać do środka 
pojazdu. Wózek, na którym porusza 
się dana osoba po zablokowaniu pełni 
funkcję fotela kierowcy. 

NACZYNIA Z ASP
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 
jest także jednym z tych miejsc, gdzie 
powstają i można zobaczyć oprócz wie-
lu obrazów i dzieł rzeźbiarskich, szereg 
projektów mających na celu poprawie-
nie warunków funkcjonowania jedno-
stek. Wśród wielu projektów można 
odnaleźć i takie, które są projektami 
przedmiotów stricte użytkowych m.in. 
przeznaczonych dla osób z konkretną 
niepełnosprawnością, osób starszych, 
dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, 
itd. 
Ciekawym dla mnie projektem był ze-
staw naczyń stołowych TOTU adreso-
wany do osób ociemniałych w starszym 
wieku. Czytając opis, jak i oglądając fo-
tografie tego zestawu stwierdzam, że 
może on mieć bardzo wielu adresatów 
w różnym wieku. Konstrukcja naczyń 
jest w sposób szczególny przemyślana, 
a ich kształt skonstruowany tak, aby 
pozwalał na swobodne korzystanie, 
stabilne trzymanie oraz wygodne ich 

unoszenie i przesuwanie. Zestaw skła-
da się z tacy oraz naczyń. Taca wypo-
sażona jest w wyżłobienia ułatwiające 
określenie miejsca, w którym powinno 
znaleźć się dane naczynie oraz magne-
sy przytrzymujące. Dzięki magnesom 
naczynie pozostaje w danym miejscu 
tacy i jest zabezpieczone przed przy-
padkowym przesunięciem i wylaniem 
płynu, który się w nim znajduje. Na-
czynia są zaprojektowane tak, że nie 
stygmatyzują osoby z nich korzystają-
cej, ponieważ posiadają bardzo prosty 
i przyjazny dla oka design. Ważne jest 
także to, że mogą z niego korzystać 
osoby prawo, jak i leworęczne. 

POMYSŁOWOŚĆ BEZ KOŃCA
Wyżej wymienione projekty to tylko 
kropla w morzu pomysłów i realizacji, 
jakie powstają na uczelniach wyższych. 
Zarówno projekt samochodu, jak i na-
czyń to przedstawienie użyteczności 
połączonej z wygodą. Są to przedmio-
ty, których konstrukcja jest wizualnie 
przyjemna dla oka odbiorcy. 
Mam nadzieje, że ten tekst zachęci czy-
telnika do pogłębienia wiedzy na temat 
istnienia tego typu projektów oraz bę-
dzie punktem zapalnym do zapoznania 
się z twórczością użytkowo-projekto-
wą szkół wyższych. W poszukiwaniach 
nie należy zapominać, ani omijać szkół 
artystycznych. Uczniowie tych szkół, 
tworząc tego typu przedmioty, przykła-
dają bardzo dużą wagę do jakości wy-
konania danego projektu, który oprócz 
swej użyteczności zawsze ma w sobie 
element dzieła artystycznego.

Karolina Jachimczyk (ASP Kraków) 
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AGH sygnatariuszem partnerstwa 
na rzecz dostępności

Andrzej Wójtowicz pomaga dr Doro-
cie Żuchowskiej-Skibie, która założyła 
symulator odczuć osób starszych
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Premier Mateusz Morawiecki podpisuje 
partnerstwo na rzecz dostępności

W uroczystej inauguracji programu 
„Dostępność plus” uczestniczył Rek-
tor AGH prof. Tadeusz Słomka, który 
sygnował partnerstwo na rzecz do-
stępności, jako jedna z dwóch polskich 
uczelni.

„Dostępność plus” to jedno z pięciu 
priorytetowych działań rządu premie-
ra Mateusza Morawieckiego. Celem 
Programu jest podniesienie jakości 
życia i zapewnienie niezależności ży-
cia wszystkich obywateli, w tym osób 
starszych i osób z trwałymi lub cza-
sowymi ograniczeniami. Służyć temu 
ma poprawa dostępności przestrzeni 
publicznej, produktów i usług w aspek-
cie architektonicznym, informacyjnym  
i komunikacyjnym. Program ma objąć 
8 obszarów: architekturę, transport, 
edukację, służba zdrowia, cyfryzację, 
usługi, konkurencyjność i koordyna-
cję. Beneficjentami Programu będą nie 
tylko osoby z niepełnosprawnościami 
czy też starsze. Szacuje się, że nawet 
30% społeczeństwa może mieć trwałe 
lub czasowe ograniczenia w mobilno-
ści czy percepcji. Są to nie tylko ludzie 
poruszający się przy pomocy kul, lasek, 
balkoników, protez, wózków inwalidz-
kich, niesłyszący, niedowidzący, z trud-
nościami manualnymi i poznawczymi 
po udarze czy też chorujący na Alzhe-
imera, ale także kobiety w ciąży, osoby 
z wózkiem dziecięcym, z ciężkim baga-
żem oraz słabsze fizycznie.

AMBITNE ZAŁOŻENIA
Program Dostępność Plus to pierwsza 
próba całościowego ujęcia tematu do-
stępności w Polsce. Nie są planowane 
nowe koszty a jedynie udoskonalenie 

już zaplanowanych inwestycji. Program 
powstał przy znaczącym współudziale 
środowiska osób z niepełnosprawno-
ściami. Planuje się:
• około 1 000 miejsc i budynków uży-
teczności publicznej, w których znie-
sione zostaną bariery architektoniczne 
i komunikacyjne,
• co najmniej 20% mieszkań wybudo-
wanych w programie Mieszkanie Plus 
będzie dostępnych dla osób o szczegól-
nych potrzebach,
• strony internetowe wszystkich urzę-
dów i instytucji dostępne dla osób nie-
widomych 
i niesłyszących,
• likwidację barier i poprawę jakości 
już istniejącej przestrzeni publicznej w 
100 gminach, zakup nowych autobu-
sów i tramwajów, które będą dostępne 
dla osób 
o szczególnych potrzebach,
• budowę nowych budynków publicz-
nych, które będą w pełni dostępne dla 
osób 
o szczególnych potrzebach,
• systematyczną poprawę istniejącej 
infrastruktury i otoczenia (dworce, 
przystanki, parki, chodniki),
• programy w TV dostępne dla osób 
niewidomych i niesłyszących (co naj-
mniej połowa czasu antenowego tele-
wizji publicznej).

HUCZNY POCZĄTEK
Konferencja inaugurująca program od-
była się 23 kwietnia  2018 r. w Warsza-
wie w Centrum Nauki Kopernik. Pod-
czas wydarzenia doszło do podpisania 
deklaracji Partnerstwa na rzecz do-
stępności. Deklaracja została podpisa-
na przez przedstawicieli rządu, samo-

rządów, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców, instytucji publicznych 
i mediów. Konferencje uzupełniały 
stoiska firm i podmiotów prezentują-
cych różne niepełnosprawności oraz 
wspierające rozwiązania technologicz-
ne. Z ramienia AGH w tym wydarzeniu 
uczestniczyła także dr Dorota Żuchow-
ska-Skiba z Wydziału Humanistycz-
nego oraz Andrzej Wójtowicz z Biura  
ds. Osób Niepełnosprawnych.

PARTNERSTWO 
NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI:
„Świadomi znaczenia podstawowych 
praw i wolności człowieka, w posza-
nowaniu godności, potencjału i woli 
każdego, wskazujemy konieczność 
zapewnieni a wszystkim obywatelom 
dostępności do otoczenia fizycznego, 
społecznego, kulturalnego, rekreacji, 
wypoczynku, sportu, opieki zdrowot-
nej, edukacji, pracy, transportu, infor-
macji i środków komunikacji.
W celach Programu Dostępność Plus 
upatrujemy szans na samodzielne  
i niezależne funkcjonowanie wszyst-
kich osób, w tym z niepełnosprawno-
ściami, osób starszych i innych osób  
o szczególnych potrzebach, na równi  
z innymi obywatelami.
Poprawa dostępności to zadanie dla 
rządu, samorządów, organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorców, instytu-
cji publicznych i mediów. Apelujemy  
o współpracę do wszystkich środowisk. 
Uznajemy, że osiągnięcie ambitnych 
celów jest możliwe dzięki mobilizacji 
sił, wspólnemu działaniu, kreowaniu 



26

W A R T O  W I E D Z I E Ć

Słuch jest zmysłem umożliwiającym 
percepcję fal dźwiękowych. Wie o tym 
każdy, nawet dziecko. Lecz co robić, 
gdy narząd słuchu wskutek wypad-
ku, nagłej, bądź postępującej głucho-
ty przestaje spełniać swoje funkcje? 
Ludzkość rozwiązania problemu poszu-
kuje zazwyczaj w medycynie, środkach 
farmakologicznych, bądź technologii, 
tj. aparaty słuchowe, implanty ślima-
kowe.

Co, jeśli środki farmakologiczne oka-
zują się nieskuteczne, by powstrzymać 
głuchotę, która postępuje wskutek 
jakiejś choroby? Co, jeśli aparaty słu-
chowe okazują się zawodne? Co, jeśli 
jakieś czynniki uniemożliwiają wszcze-
pienie implantów ślimakowych? 

Jak wówczas wesprzeć komunikację 
osoby ogłuchłej z otoczeniem? Warto 
nad tym się zastanowić.
Przypadki nieuleczalnej i nieoperowal-
nej głuchoty nie należą do rzadkości, 
lecz o tym raczej się nie mówi. Jest to 
temat tabu w czasach, kiedy ludzkość 
jest w stanie wysyłać w kosmos sondy 
międzyplanetarne, a nie jest w stanie 
poradzić sobie z głuchotą. Głuchota 
dla wielu staje się synonimem porażki  
– i to jest wielki błąd, bo można pogrą-
żyć się w ciszy, lecz jednocześnie moż-
na sprawić, by cisza nadała życiu sens. 
Życie w świecie dźwięków jest piękne, 
ale piękne jest również i życie w ciszy – 
jest inne, bez wątpienia znacznie trud-
niejsze, ale również piękne. Posiada 
inny wymiar.

Jakiś czas temu, w mediach szerokim 
echem odbił się występ głuchej woka-
listki Mandy Harvey. Był to jej występ 
w amerykańskim programie America-
’s Got Talent. Serca widzów poruszył 
nie tylko jej śpiew, ale i jej historia, jej 
postawa, heroiczna walka z przeciw-
nościami losu i walka o spełnienie mu-
zycznych marzeń. 
U Mandy bowiem już młodym wieku 
zdiagnozowano chorobę Ehlersa-Dan-
losa oraz towarzyszącą tej chorobie 
postępującą głuchotę. Taka diagnoza 
byłaby szokiem dla każdego, a cóż do-
piero dla osoby, dla której muzyka była 
całym światem.
Tak więc widzicie, że świat ciszy jest je-
den, lecz żyją w nim osoby o różnych 
ubytkach słuchu: osoby słabosłyszące 

Całkowita utrata słuchu. Co dalej? 
Jak się porozumiewać z innymi?

AGH zostało pierwszym sygnatariuszem partnerstwa na rzecz dostępności
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synergii, wzmocnionemu partnerstwu, 
opartym na dialogu i otwartości dla 
wszystkich zainteresowanych stron.
Dążąc wspólnie do wykorzystania szans 
na dokonanie zmian w kraju, regio-
nie czy firmie, zwiększania wpływu na 
bardziej sprawiedliwy i zrównoważony 
rozwój naszego kraju, wyrażamy inten-
cję współpracy w ramach niniejszego 
partnerstwa na rzecz realizacji celów 
programu Dostępność Plus.
Deklarujemy, że w ramach prowadzo-
nych przez nas działań, będziemy kie-
rować się ideą dostępności i równego 
traktowania.”

LISTA SYGNATARIUSZY PARTNERSTWA 
NA RZECZ DOSTĘPNOŚCI:
1.Akademia Górniczo Hutnicza
2.Fundacja Aktywizacja
3.Fundacja Integracja 
4.Fundacja Katarynka
5.Fundacja Widzialni
6.Grupa ON Inclusion 14-20
7. Kler
8. Izba Architektów RP
9. Łódzka Kolej Aglomeracyjna
10.Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
11.Przemysłowy Instytut Motoryzacji
12.Pirs Creative Lab
13.Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

14.Polskie Linie Kolejowe S.A.
15.Polskie koleje Państwowe S.A.
16.Poczta Polska S.A. 
17.Politechnika Gdańska
18.Polska Rada Centrów Handlowych 
19.Polski Związek Głuchych
20.Polski Związek Niewidomych 
21.Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze
22.Stowarzyszenie Szczecińskiego Ob-
szaru Metropolitarnego
23.T-Mobile Polska S.A.
24.Towarzystwo Urbanistów Polskich
25.Urząd Miasta Gdynia
26.Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podkarpackiego
27.Urząd Miasta Brzeziny
28.Urząd Miasta Konin
29.Zespołu Szkół Architektoniczno-Bu-
dowlanych i Licealnych, im. Stanisława 
Noakowskiego w Warszawie
30.Związek Banków Polskich

Więcej informacji można znaleźć:
https://www.miir.gov.pl/strony/zada-
nia/dlaczego-dostepnosc/
https://www.facebook.com/dostepno-
scplus
https://www.miir.gov.pl/strony/aktual-
nosci/inauguracja-programu-dostep-
nosc-plus-2018-2025/

Andrzej Wójtowicz (AGH)
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noszące aparaty słuchowe, osoby po-
siadające implanty ślimakowe, osoby 
głuche od urodzeniai te, które podob-
nie jak Mandy ogłuchły później. Po-
strzeganie różnorodności świata ciszy 
jest niezmiernie ważne, gdyż poziom 
opanowania mowy jest różny, zależy 
od wielu czynników. Biorąc pod uwa-
gę aspekt nauki mowy – nie powin-
no się porównywać osób głuchych od 
urodzenia do osób, które słuch traciły 
stopniowo, mając przy tym jeszcze czas 
na naukę mowy i rehabilitację logope-
dyczną, bądź utraciły go nagle wskutek 
gwałtownej choroby, leków uszkadza-
jących struktury narządu słuchu, czy 
wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dla 
osoby głuchej od urodzenia pierwszym 
naturalnym językiem zawsze będzie ję-
zyk migowy. 
Zaś w przypadku osoby głuchej, która 
przed całkowitą utratą słuchu zdążyła 
się nauczyć mówić pojawia się zatem 
problem – jak skutecznie porozumie-
wać się otoczeniem nie słysząc gło-
su? Taka osoba późnoogłuchła może 
mówić, nie słyszy, zatem jak się z nią 
porozumiewać? A warto wiedzieć, że 
odczytywanie mowy z ust jest talen-
tem, który nie każdy posiada, nie każdy 
może wypracować sobie taką umiejęt-
ność. Ciągłe pisanie na kartkach może 
być niekiedy uciążliwe, a w niektórych 
sytuacjach niemożliwe. Naprawdę 
warto więc rozważyć naukę języka mi-
gowego. Po występie Mandy Harvey 
wielu widzów zadawało sobie pytanie 
– skoro Mandy pomimo głuchoty po-
trafi komunikować się werbalnie, to 
w takim razie po cóż jej tłumacz języ-
ka migowego? Właśnie po to Mandy 
nauczyła się Amerykańskiego Języka 
Migowego (ASL - American Sign Lan-
guage), aby móc w życiu codziennym 
lepiej porozumiewać się z otoczeniem. 

W Polsce również istnieją takie osoby, 
które są głuche, bądź mają głębokie 
ubytki słuchu pozwalające na korzysta-
nie z aparatów słuchowych i pomimo, 
że komunikują się werbalnie (jedni le-
piej, inni gorzej) potrzebują tłumaczy 
Polskiego Języka Migowego. Osoba 
głucha mówiąca to wciąż egzotyczne 
zjawisko, a wynika to jedynie z małej 
świadomości społeczeństwa na temat 
tego, jakże zróżnicowany jest świat ci-
szy.
W dzisiejszych czasach coraz częściej 
spotyka się osoby z różnymi ubytkami 
słuchu. Najczęściej, kiedy osoba zgłasza 
swoje problemy z pogarszającym się 
słuchem – oferuje się jej cały wachlarz 
nowoczesnych aparatów słuchowych 
wspomagających słyszenie przy lekkim 
niedosłuchu, bądź aparaty umożliwia-
jące wykorzystanie resztek słuchowych 
do odbioru tylko niektórych dźwięków. 
Oferuje się także implanty ślimakowe. 
Jednak nie wszyscy są świadomi faktu, 
że nie każdy może korzystać z apara-
tów słuchowych, nie każdy kwalifikuje 
się do wszczepienia implantu ślima-
kowego. Poza tym po zdjęciu aparatu 
słuchowego, czy procesora będącego 
integralną częścią implantu ślimako-
wego – użytkownik na powrót staje się 
osobą głuchą.
Mandy jest mieszkanką Colorado, za-
tem opanowała ASL. W Polsce zaś 
osoba będąca w podobnej sytuacji 
może nauczyć się Polskiego Języka Mi-
gowego (PJM). Należy pamiętać, że w 
każdym kraju miga się inaczej, języki 
migowe, tak jak języki mówione, różnią 
się między sobą swą gramatyką i całym 
bogactwem słów. 

Osoby, które straciły słuch, ale zdąży-
ły się nauczyć mówić – bardzo często 
mówią, że czują, iż żyją na pograniczu 

dwóch światów, świata ciszy i świa-
ta dźwięków i nie należą do żadnego  
z nich. Dla słyszących są głuche, dla 
głuchych słyszące, „bo mówią”. 
Warto wiedzieć, że w społeczności 
głuchych dyskryminacja niestety też 
występuje. W świecie ciszy można 
spotkać osoby, które nie słyszą od uro-
dzenia, nie czują się niepełnosprawne, 
czują się Kulturowo Głuche – wśród 
takich osób zdarzają się osoby, które 
posługują się wyłącznie językiem mi-
gowym, nie tolerują osób mówiących, 
razi ich to, że ktoś może jednocześnie 
migać i komunikować się werbalnie.  
W Polsce na szczęście są to bardzo 
rzadkie przypadki, lecz niestety jak 
podaje BBC News – nasza bohaterka 
Mandy po swoim występie w “Ame-
rica’s Got Talent” otrzymywała listy  
z pogróżkami od osób Głuchych, które 
uważały, że Mandy swoimi występami 
promuje oralizm, czyli doktrynę we-
dług, której osoba głucha powinna wy-
łącznie uczyć się mówić. 
Tymczasem każdy powinien porozu-
miewać się tak, jak najlepiej potrafi, 
tak jak jemu jest wygodnie. Osobom 
ogłuchłym, takim jak Mandy, należy 
umożliwić naukę języka migowego, nie 
ma w tym niczego wstydliwego, języki 
migowe nie są prymitywne, nie są ubo-
gie, jak to niektórym się wydaje. Nato-
miast ortodoksyjne osoby Kulturowo 
Głuche powinny wykazać się wyrozu-
miałością wobec osób, które znalazły 
się w takiej sytuacji jak Mandy – mają 
prawo zarówno do migania, jak i komu-
nikacji werbalnej.

Więcej interesujących tematów zwią-
zanych ze światem ciszy można znaleźć 
na blogu https://www.mocnacisza.pl/

 Luszka Gosia Szok-Ciechacka
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Mandy Harvey wystąpiła w programie „Mam Talent”
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Mandy zawsze kochała muzykę  
i uwielbiała śpiewać
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Zdobyli pracę, a wkrótce otrzyma-
ją wsparcie, aby ją utrzymać. Mowa  
o beneficjentach dwuletniego projektu 
„Staże drogą do zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy”, realizowanego przez 
Fundację Instytut Rozwoju Regionalne-
go (FIRR). Jej warszawski oddział pro-
wadzi ponadto nabór kandydatów do 
innego przedsięwzięcia. W tym przy-
padku celem jest również aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób 
z niepełnosprawnościami.

Projekt, który współfinansowany jest 
ze środków PFRON, składa się z dwóch 
etapów. Na okres od 1 kwietnia 2017 
r. do 31 marca 2018 r. przewidziano 
miejsca dla 50. osób z niepełnospraw-
nościami. Dla nich przygotowano 
program obejmujący m.in. wsparcie 
coacha, indywidualne oraz grupowe 
konsultacje dotyczące tematyki rynku 
pracy, a także warsztaty. Zapewniono 
też pomoc asystenta, kursy zawodo-
we (30 proc. uczestników) oraz trzy-
miesięczne płatne staże zawodowe  
(90 proc. uczestników). 
Te ostatnie zostały zorganizowane  
w wielu różnych miejscach. To korzyst-
na zmiana, w poprzednim projekcie 
(http://naszesprawy.eu/praca/12884-
-staz-droga-do-zatrudnienia.html) 

nacisk był położony na administrację 
publiczną. Sporą część aplikujących 
stanowili kandydaci o profilu tech-
nicznym. Przyczyniła się do tego m.in. 
ścisła współpraca z Biurem ds. Osób 
Niepełnosprawnych Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie. 
− Z założeń wynika, że co najmniej  
20 proc. wszystkich uczestników musi 
podjąć pracę i utrzymać ją przez okres 
co najmniej sześciu miesięcy. Jest jesz-
cze trochę czasu do zakończenia pierw-
szego etapu, ale już możemy mówić  
o sukcesie, ten wysoki wskaźnik zo-
stanie zrealizowany. Dostrzegamy, że 
praca beneficjentów i naszej kadry 
skutkuje, a to naprawdę cenne − mówi 
Marcin Piwowoński, koordynator pro-
jektu z FIRR.
Na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 
marca 2019 r. przewidziane są kolej-
ne działania. Skorzystają z nich tyl-
ko uczestnicy, którzy na zakończenie 
pierwszego etapu będą pracować. FIRR 
zapewni im różnego rodzaju wsparcie 
zmierzające do utrzymania zatrud-
nienia. Dziś jeszcze trudno mówić  
o szczegółach. Powód? Lista zakwali-
fikowanych osób dopiero powstanie,  
a podejście będzie indywidualne.   
− Coachowie wspólnie z beneficjen-
tami określą, co jest potrzebne, aby 
utrzymać pracę. Ewentualnie w jakich 
kierunkach powinni się rozwijać, żeby 
byli cenionymi pracownikami, jak naj-
bardziej niezbędnymi swojemu praco-
dawcy − opisuje M. Piwowoński.

CHĘCI I WSPARCIE
Barbara Morawska miała nadzieję, że 
dzięki projektowi znajdzie zatrudnie-
nie. Dziś pracuje w jednym z krakow-
skich wydawnictw. Najpierw dostała 
się tam na staż. Początkowo otrzymała 
propozycję związaną z wprowadza-
niem danych do komputera. Ostatecz-
nie trafiła na inne stanowisko. 
− Miałam szczęście. Osoba, która od-
chodziła z firmy, zaczęła mnie uczyć. 
Powoli przejmowałam jej obowiązki 
zawodowe. Pod koniec stażu dostałam 
już ofertę pracy, co mnie bardzo ucie-
szyło − mówi. Na co dzień odpowiada 
przede wszystkim za dystrybucję gaze-
ty dla seniorów. Dostawa do czytelni-
ków odbywa się dwoma kanałami, po-

przez różne instytucje (np. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku) oraz prenumeratę. 
Barbara Morawska uważa projekt za 
bardzo dobrze zrealizowany. Dzięki 
udziałowi zdobyła nie tylko pracę. Do-
strzegła nowe możliwości, a także po-
szerzyła swoje umiejętności. Ponadto 
poznała miłe i uczynne osoby, które 
pomogły jej w różnych sytuacjach.
− Wielu niepełnosprawnych mówi: 
„Mnie się to należy” czy „Nie będzie do-
brze”, ale ja tak nie uważam. Jeśli ktoś 
z niepełnosprawnością chce pracować 
i ma wsparcie, to na pewno sobie po-
radzi. Na każde pytanie zawsze dosta-
wałam odpowiedź. Miła atmosfera 
była dla mnie jednym z największych 
zaskoczeń związanych z tym projektem 
– opisuje.  

DOBRY START
W 2013 r. Marek Rusiniak rozpoczął 
naukę na AGH, wybierając kierunek 
edukacja techniczno-informatyczna. 
Jeszcze na pierwszym roku studiów zo-
baczył ofertę stażu w Comarchu. Wie-
dział, że w przyszłości z niej skorzysta. 
Plan zrealizował w okresie od lipca do 
września ub.r., przed ostatnim seme-
strem studiów inżynierskich. Przesądził 
o tym udział w projekcie FIRR. – Dużym 
zaskoczeniem było dla mnie wsparcie 
ze strony opiekuna stażu. Po przedsta-
wieniu potencjalnych miejsc, w któ-
rych mogę zdobywać doświadczenie 
zawodowe, bardzo szybko zorganizo-
wał rozmowę. Zostałem przyjęty na 
stanowisko Industrial Design – infor-
muje 26-latek. 
Zakres jego obowiązków skupiał się na 
tworzeniu i projektowaniu grafiki do 
aplikacji. Dzięki różnym zadaniom mógł 
wykorzystać dotychczasową wiedzę in-
formatyczną, ale też zdobytą podczas 

Zdobyć i utrzymać zatrudnienie
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projektu. Wziął bowiem udział w kur-
sach z programów Corel, GIMP, Auto-
CAD oraz WordPress. Dziś łączy studia 
z pracą w Comarchu. Pod koniec stażu 
otrzymał ofertę zatrudnienia. Obec-
nie jest wdrażany w nowe zadania, co 
wiąże się z udoskonalaniem i dużym 
rozwojem umiejętności programistycz-
nych.
Marek Rusiniak miał obawy, że może 
sobie z czymś nie poradzi. Jednak do-
strzegał szanse związane z udziałem  
w projekcie, tj. dobrym startem i od-
nalezieniem się na rynku pracy jeszcze  
w trakcie studiów. – Warto było skorzy-
stać z tej oferty. Za największą zaletę 
uważam możliwość wyboru miejsca 
odbywania stażu. Chciałem rozwijać 
się zawodowo, wzbogacić swoją wie-
dzę informatyczną. To jednak obszerna 
dziedzina, jeszcze dużo pracy przede 
mną – mówi.

NOWE ŚRODOWISKO
Zdobyć pierwsze doświadczenie na 
rynku pracy oraz zwiększyć pewność 
siebie. To główne oczekiwania, które 
Stanisław Ciesielka miał przed przy-
stąpieniem do projektu. Wcześniej 
poszukiwał zajęcia dla siebie, ale czę-
sto próby te kończyły się fiaskiem. Dziś 
sytuacja 25-latka wygląda zupełnie ina-
czej. 
Od listopada 2017 r. pracuje w Comarch 
Healthcare w Krakowie jako młodszy 
inżynier kontroli jakości oprogramo-
wania. Na tym stanowisku zajmuje się 
realizacją testów manualnych i analizą 
dokumentacji. Do jego obowiązków 
należy też przygotowanie scenariuszy  
i środowiska testowego. 
Drogę do zatrudnienia otworzył mu 
staż w Pitney Bowes Polska w Biel-
sku-Białej. Tam zdobył doświadczenie 
zawodowe jako młodszy tester opro-
gramowania. Po okresie wdrożenia był 
odpowiedzialny za realizację testów 
manualnych, a także przygotowywanie 
i realizację testów automatycznych.  
– Obawiałem się, jak sobie poradzę  

płatne staże. 
− Złożyliśmy ponadto wniosek dotyczą-
cy kolejnego projektu prozatrudnienio-
wego. Chcielibyśmy go realizować od  
1 kwietnia, ale czekamy na odpowiedź 
z PFRON. Przewidzieliśmy 60 miejsc 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
Plan zakłada, że działania rekrutacyjne 
będą prowadzone przede wszystkim  
w dwóch naszych centrach, czyli w Kra-
kowie i Warszawie − informuje Marcin 
Piwowoński. 

Zgłoszenia do projektu „Od stażu do 
angażu – aktywizacja społeczno-zawo-
dowa osób z niepełnosprawnościami”, 
realizowanego na rzecz osób zamiesz-
kałych na terenie województwa mazo-
wieckiego:
- adres e-mail: power@firr.org.pl
- telefon: (22) 400 50 73
- Biuro projektu: FIRR Oddział Warsza-
wa, Plac Konstytucji 5/4

MARCIN PIWOWOŃSKI, 
KOORDYNATOR PROJEKTU Z FUNDACJI 
INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO
„Staże drogą do zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy” to projekt określo-
nych rezultatów, które  trzeba osiągnąć. 
Dla nas bardzo ważne było sprawdzenie 
motywacji kandydatów. Oni faktycznie 
chcieli się czegoś nauczyć, pójść na staż 
czy zdobyć pracę. Bez problemów po-
radziliśmy sobie z obsadzeniem miejsc. 
Do projektu dostały się osoby z róż-
nymi niepełnosprawnościami, m.in.  
z dysfunkcją wzroku, słuchu, z proble-
mami ruchowymi czy psychicznymi. 
Nie prowadzimy wielkiej akcji reklamo-
wej, kolejne rekrutacje ułatwia bardzo 
tzw. marketing szeptany. Beneficjenci 
rekomendują nasze działania, mamy 
już wyrobioną pewną renomę na ryn-
ku. Staramy się, żeby każdy uczestnik 
miał indywidualnie dobrany program. 
Na samym początku wspólnie określa-
my potrzeby danej osoby. Nie wyślemy 
kogoś na staż, jeśli nie jest do niego 
przygotowany. 

Marcin Gazda 

Artykuł ukazał się w Magazynie Infor-
macyjnym Osób Niepełnosprawnych 
Nasze Sprawy (Praca, Projekty, Data 
publikacji: 05.03.2018):
http://naszesprawy.eu/praca/13998-
-zdobyc-i-utrzymac-zatrudnienie.html
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Stanisław Ciesielka

Marek Rusiniak

w nowym środowisku, nowej dziedzi-
nie. Skończyłem bowiem fizykę me-
dyczną na AGH. Miałem trudności ze 
znalezieniem pracy, więc podjąłem 
decyzję, żeby pójść w kierunku IT. Po-
stanowiłem rozwijać się jako tester 
oprogramowania, co daje duże szanse 
w przyszłości – opowiada. 

Docenia pomoc coachów, pracow-
ników FIRR-u oraz kierownika firmy, 
w której został zorganizowany staż. 
Poszerzył swoją wiedzę m.in. z pro-
gramów AutoCAD i GIMP. Ponadto 
uczestniczył w szkoleniach związanych 
z prawem pracy, kwestiami rozmowy 
rekrutacyjnej oraz pracy w zespole. 
Miał też zagwarantowane konwersacje 
z języka angielskiego. 

NABÓR KANDYDATÓW
− Drodzy Czytelnicy, jeśli macie szansę 
skorzystania z podobnej oferty i pod-
noszenia swoich umiejętności, to nie 
obawiajcie się tego. Strach może się 
pojawić, ale profity na pewno was za-
skoczą. One będą o wiele większe, niż 
przypuszczacie. Bez obaw, ruszajcie po 
marzenia – zachęca Stanisław Ciesiel-
ka. 

Jedną z propozycji Fundacji jest pro-
jekt „Od stażu do angażu – aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób z niepełno-
sprawnościami”. FIRR realizuje go od  
1 stycznia, obecnie trwa nabór kan-
dydatów. Przyjęte zostaną 72 osoby  
z niepełnosprawnościami z terenu 
województwa mazowieckiego. W gro-
nie tym znajdzie się 65 osób z lekkim 
i umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, a także 7 osób ze stopniem 
znacznym, z niepełnosprawnością 
sprzężoną lub z zaburzeniami psychicz-
nymi. Program obejmuje warsztaty 
podnoszące kompetencje społeczne, 
kursy zawodowe, wsparcie coacha  
i trenera, doradztwo zawodowe oraz 
pośrednictwo pracy. Uczestnicy mają 
też zagwarantowane doradztwo psy-
chologiczne, poradnictwo prawne  
i obywatelskie, a także trzymiesięczne 
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Wraz z rosnącym poziomem rozwoju 
gospodarczego świata coraz dotkliwiej 
wzrastają dysproporcje ekonomiczne 
między jednostkami w społeczeństwie. 
Jeśli wierzyć statystykom, ośmiu naj-
bogatszych świata zgromadziło na ten 
czas ponad 400 mld dolarów, czyli tyle, 
ile w sumie 3,6 mld mniej zamożnych 
ludzi. Zaledwie rok wcześniej równo-
wartość majątku połowy ludności po-
siadało “aż” 62 miliarderów, co dobit-
nie pokazuje, że zmiany dokonują się 
na naszych oczach. 

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
Dzieje się to podczas gdy w krajach 
najbiedniejszych nie widać żadnego 
spektakularnego postępu. Co 5 sekund 
na planecie z głodu umiera 1 dziecko, 
a miliardowi ludzi, którym dane jest 
jeszcze egzystować, na życie musi wy-
starczyć dolar dziennie. Rzeczywistość 
współczesnego świata to rozwijające 
się kraje tonące w korupcji, na której 
tracą lwią część dochodu oraz państwa 
pozornie demokratyczne, które rządy 
ludu dawno zamieniły na rządy pienią-
dza. Od początku bowiem adaptowa-
ni jesteśmy do konsumpcyjnego stylu 
życia, uczymy się, jak zarobić najwię-
cej oraz jak najwięcej wydać. Kapitali-
styczny model funkcjonowania gospo-
darek sam w sobie nie jest zły, wiemy 
przecież, że “kto się nie rozwija ten się 
cofa”. Jednakże wprost proporcjonal-
nie do dochodów rośnie znieczulica 
społeczna na ludzką krzywdę czy na 
stan środowiska naturalnego. W wyści-
gu szczurów nie oglądamy się za siebie, 
nie podajemy ręki upadłym, ani nie do-
strzegamy, że biegniemy po grząskim 
gruncie. Kiedyś być może obudzimy się 
w świecie na wzór Indii podzielonym 
na kasty, w którym jak za antycznych 
czasów tylko najbogatsi będą mieli do-
stęp do podstawowych instytucji, jak 
służba zdrowia czy szkoły. Reszcie za-
braknie waluty, by przekonać ludzkość 
do dania im szansy na godne życie. Ten 
pesymistyczny scenariusz pokazuje, że 
niezrównoważony rozwój gospodarczy 

może prowadzić do zacofania społecz-
nego. Dlatego niesłychanie ważne jest 
wyrównywanie szans. 

WYRÓWNANIE SZANS
Ma to znaczenie nie tylko na płasz-
czyźnie ekonomicznej. Także nie-
pełnosprawni często znajdują się na 
marginesie społecznym. Osoby te 
niejednokrotnie nie mają możliwości 
samodzielnego funkcjonowania i ich 
współuczestniczenie w zbiorowości 
jest w większym lub mniejszym stopniu 
utrudnione. Warto więc zwrócić szcze-
gólną uwagę na możliwości integracji 
i udziału w inicjatywach społecznych 
osób niepełnosprawnych. Podstawo-
wym krokiem jest zniesienie barier ar-
chitektonicznych. Podesty w miejscach 
użyteczności publicznej, obniżone kra-
wężniki na przejściach dla pieszych czy 
szerokie miejsca parkingowe, umożli-
wiające swobodne opuszczenie samo-
chodu w przypadku zaburzenia układu 
ruchu, to absolutna konieczność, jeśli 
mówimy o aktywizacji osób z niepełno-
sprawnością. Niestety, proces integra-
cji jest zdecydowanie bardziej zaawan-
sowany i konieczne jest dokonanie 
wielu innych istotnych przedsięwzięć. 
Kluczowe jest przygotowanie środo-
wiska i ukształtowanie odpowiednich 
postaw względem niepełnosprawnych 
poprzez np. wychowywanie młodych 
ludzi w taki sposób, aby rozumiały  
i tolerowały ich odmienność. Niewła-

ściwa edukacja może prowadzić do 
powszechnego zjawiska wykluczenia 
społecznego osób niepełnosprawnych 
i dyskryminacji. Ta doświadczana jest 
w wielu przypadkach, tj. odtrącenie 
przez pracodawcę, przez członków 
grup społecznych bądź przez partnera 
życiowego. Niestety, w polskim społe-
czeństwie zauważalny jest niski poziom 
orientacji w powyższym temacie oraz 
niepoprawny sposób myślenia i oceny 
sytuacji życiowej osób z problemami 
zdrowotnymi. Według badań przepro-
wadzonych przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
dotyczących postrzegania osób niepeł-
nosprawnych, wśród odsetka populacji 
istnieje pogląd, iż niepełnosprawność 
to “kara za grzechy”. 

PODSUMOWUJĄC
Jeśli stawiamy na rozwój gospodarczy, 
czyńmy to z korzyścią dla każdego czło-
wieka, z poszanowaniem jego praw  
i godności. Pamiętajmy, że wszyscy je-
steśmy tacy sami.
 To my stoimy za sterami okrętu zwane-
go “przyszłością” w rejsie po dobrobyt. 
Postarajmy się, by nikt nie wypadł za 
burtę. 

Jerzy Jabcoń (ZSN UEK)
Dominik Woźniczka (ZSN UEK)

Niezrównoważony rozwój gospodarczy 
może w skrajnych przypadkach prowa-
dzić do zacofania społecznego
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w kontekście nierówności 
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Dwie największe łódzkie uczel-
nie, Uniwersytet Łódzki oraz Poli-
technika Łódzka podpisały w dniu  
9 kwietnia 2018 r. porozumienie  
o współpracy w zakresie wspiera-
nia studentów z niepełnospraw-
nościami. 

Celem porozumienia jest szero-
ko rozumiana współpraca mię-
dzy jednostkami istniejącymi  
w ramach Politechniki Łódzkiej  
i Uniwersytetu Łódzkiego (biurami 
ds. osób niepełnosprawnych, peł-
nomocnikami rektorów) na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami, 
studiującymi w łódzkich uczel-
niach. 
Dotychczas uczelnie te współpra-
cowały nieformalnie na takich po-
lach jak m.in. wymiana doświad-
czeń i dobrych praktyk, wspólne 
organizowanie corocznej konfe-
rencji „Ogólnopolskie Forum Stu-
dentów z Niepełnosprawnościa-
mi” czy wzajemne wypożyczanie 
specjalistycznego sprzętu wspo-
magającego edukację studentów. 
Obecnie współpraca ta będzie mo-
gła być poszerzona o inne aspek-
ty, m.in. wspólne organizowanie 
przedsięwzięć edukacyjnych, 
sportowych oraz tych związanych 
z podnoszeniem świadomości 
społeczności akademickiej na te-
mat niepełnosprawności, pro-
wadzenie wspólnej działalności 
wydawniczej, czy też współpracę  
w ramach wsparcia psychologicz-
nego i konsultacyjnego. 

NA POLITECHNICE OD 2008…
Biuro ds. Osób Niepełnospraw-
nych Politechniki Łódzkiej funk-
cjonuje od 2008 r. BON w każdym 
roku akademickim obsługuje po-
nad 300 studentów, doktoran-
tów i absolwentów tej uczelni, 
wyrównując szanse edukacyjne i 

wspierając w pokonywaniu barier 
wynikających z niepełnosprawno-
ści. Oprócz działalności związanej  
z zwiększaniem dostępności infra-
struktury uczelni dla studentów  
z różnorodnymi niepełnosprawno-
ściami oraz zapewnianiem usług 
asystenckich i translacyjnych, 
BON skupia się na działalności 
„miękkiej” – szkoleniach i warsz-
tatach dla studentów, również  
w formie corocznych letnich obo-
zów, oraz zindywidualizowanym 
wsparciu edukacyjnym i psycholo-
gicznym. Przy BON PŁ działa Aka-
demickie Centrum Zaufania oraz 
Punkt Konsultacyjno-Terapeutycz-
ny, realizujący zadania związane  
z przeciwdziałaniem uzależnie-
niom na uczelni. Za swoją dzia-
łalność na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami Politechnika 
Łódzka została nagrodzona I miej-
scem wśród instytucji publicznych 
w Polsce w konkursie „Lodołama-
cze 2013”.

KILKA LAT PÓŹNIEJ 
NA UNIWERSYTECIE…
Biuro ds. Osób Niepełnospraw-
nych i Profilaktyki Uzależnień 
Uniwersytetu Łódzkiego działa 
od 2010 roku i aktualnie jest na 
etapie restrukturyzacji. Obecnie 
obsługuje ponad 500 studentów 
i doktorantów z niepełnospraw-
nościami, głównie w zakresie 
wyrównywania szans edukacyj-

nych, wsparcia informacyjnego, 
psychologicznego, andragogicz-
nego i terapeutycznego (w tym 
w zakresie terapii uzależnień). 
Wychodząc naprzeciw zgłasza-
nym i obserwowanym potrzebom 
Biuro, od przyszłego roku akade-
mickiego, zostanie przekształcone  
w Akademickie Centrum Wspar-
cia UŁ – instytucję oferującą 
szeroko rozumiane wsparcie 
wszystkim członkom społeczności 
akademickiej Uniwersytetu Łódz-
kiego, które doświadczają trudności  
w procesie studiowania. Istotnym 
celem działalności ACW ma być 
także edukacja w zakresie higieny 
psychicznej i psychoprofilaktyki 
(zdrowy styl życia, radzenie sobie 
ze stresem, doskonalenie umie-
jętności interpersonalnych, efek-
tywny wypoczynek, zarządzanie 
czasem wolnym) dla wszystkich 
studentów UŁ. 
Łódzkie porozumienie jest kolej-
nym „miejskim” porozumieniem 
uniwersytetów, zainspirowanym 
dobrymi praktykami uczelni kra-
kowskich. W przyszłości plano-
wane jest włączenie do porozu-
mienia kolejnych szkół wyższych, 
których w Łodzi jest ponad 20.

Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkie-
wicz (Politechnika Łódzka)
Dr Anna Gutowska (Uniwersytet 
Łódzki)

Przemówienie Prorekto-
ra ds. Studenckich PŁ dra 
hab. inż. Witolda Paw-
łowskiego
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Nothing  about us without us! - Nic  
o nas bez nas! To hasło przewodnie 
podczas obrad IV Europejskiego Parla-
mentu Osób Niepełnosprawnych, który 
się odbył w Brukseli 6 grudnia 2017 r. 
Raz na pięć lat w głównej sali obrad PE 
w ławach europosłów zasiadają przed-
stawiciele organizacji działających na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami, 
by wypracować wspólne stanowisko,  
w którym zwracają się do PE o konkret-
ne działania.

Nomen-omen, ale dokładnie 12 lat 
mi- W historii obrad Europejskiego 
Parlamentu Osób Niepełnosprawnych 
jeszcze nigdy nie było tylu reprezen-
tantów z naszego kraju. To będzie bar-
dzo mocny głos z Polski! – zapowiedział 
europoseł Marek Plura. To właśnie 
dzięki jego staraniom i wysiłkowi oraz 
ogromnej pracy całego zespołu jego 
biura w Brukseli i Polsce udało się  
z powodzeniem sprostać temu logi-
stycznemu i mentalnemu wyzwaniu 
– za co szczególnie serdecznie podzię-
kował mu przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, Antonio Tajani. 
„Jako wiceprzewodniczący Intergrupy 
do spraw Niepełnosprawności, jestem 
z ramienia Parlamentu Europejskiego 
współodpowiedzialny za organizację 
tego wydarzenia, dlatego zależy mi, 
aby mogli Państwo aktywie uczestni-

czyć w tej ważnej debacie. Szczegól-
nie istotne jest dla mnie, aby podczas 
obrad wyraźnie i głośno wybrzmiał 
głos polskiego środowiska osób z nie-
pełnosprawnościami” – napisał euro-
poseł Marek Plura w liście do polskich 
uczestników debaty.

Do PE przyjechała rekordowa liczba 
uczestników z Polski, tj. prawie setka 
reprezentantów organizacji pozarzą-
dowych, parlamentarzystów, dzienni-
karzy, przedstawicieli środowisk osób 
z niepełnosprawnościami. Ogółem 
przyjechało do Brukseli na te obrady 
prawie 800 reprezentantów organizacji 
działających na rzecz tego środowiska  
z całej niemalże Europy.
Tegoroczna edycja poświęcona była 
trzem głównym zagadnieniom. Pierw-
sze to zniesienie barier w pełnym 
uczestnictwie w życiu politycznym  

i społecznym oraz czynny i bierny 
udział w nadchodzących wyborach do 
Europarlamentu. Debata ta zakończy-
ła się przyjęciem Manifestu, w którym 
podkreślono, że prawo wyborcze jest 
niezbywalnym prawem każdego czło-
wieka – prawo do głosowania, prawo 
bierne i czynne! Osoby z niepełno-
sprawnością muszą mieć zapewniony 
dostęp do lokali wyborczych, możli-
wość głosowania, a także startowania 
w wyborach, zaś kampanie wyborcze, 
informacyjne, strony internetowe  
i programy telewizyjne powinny być 
łatwe do zrozumienia i muszą uwzględ-
niać potrzeby tych osób.
Druga sesja skupiła się na Europejskiej 
Strategii Niepełnosprawności na lata 
2020-2030, jej aspektach budżeto-
wych i funduszach europejskich. Trze-
cią debatę poświęcono zagadnieniu 
wdrażania Konwencji o prawach osób 
z niepełnosprawnościami oraz roli Unii 
Europejskiej, jako światowego lidera  
i przykładu w tym zakresie.
 – Nasze modele społeczne nie mogą 
pozwolić na pozostawienie kogokol-
wiek samemu sobie. Każdy musi mieć 
prawo do pracy i wyrażania siebie, każ-
dy musi mieć dostęp do swobody gło-
sowania. Jest to niezwykle ważne, aby 
wszystkie osoby brały czynny udział  
w procesie demokratycznym – oświad-
czył Antonio Tajani, przewodniczący 
PE, który otworzył obrady tego forum. 
Podkreślił również, że należy także po-
prawić dostęp osób niepełnospraw-
nych do rynku pracy. W większości 
krajów tzw. starej Unii poziom ich za-
trudnienia jest wciąż o 20 proc. niższy 
od zatrudnienia osób w pełni spraw-
nych.

Nic o nas bez nas – wybrzmiało 
w Parlamencie Europejskim
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- Jesteśmy obywatelami UE wtedy, 
kiedy możemy głosować – stwierdził 
Yannis Vardakastanis, prezydent Euro-
pejskiego Forum Osób Niepełnospraw-
nych, które było gospodarzem tego 
zgromadzenia. Apelował, by usunięto 
wszelkie bariery, które uniemożliwia-
ją osobom z niepełnosprawnościami 
czynne uczestnictwo w wyborach.
- Dziękuję, że podjęliście tak duży wy-
siłek, by przybyć do Parlamentu Eu-
ropejskiego – powiedział europoseł 
Marek Plura podczas pierwszej sesji 
obrad. – Bardzo wiele udało nam się 
uzyskać, zdobyć dobre doświadczenia. 
Chciałbym abyśmy się nimi wymienili, 
to pozwoli na zidentyfikowanie barier. 
Unia musi zadbać o to, by ludzie nie-
pełnosprawni mogli skorzystać ze swo-
ich praw.
- Osoby niepełnosprawne mają coraz 
większą determinację, by działać we 
własnym imieniu – podkreśliła Mau-
reen Piggot, członkini Komitetu Wyko-
nawczego Europejskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych (EDF). – Tak długo 
jak ostatni z nas nie będzie wolny – 
NIKT nie będzie wolny – podsumowała.
Delegat Portugalii wskazał, że niepeł-
nosprawność (również intelektualna) 
nie może wykluczać z życia społecz-
nego, z możliwości korzystania z praw 
i wartości, i osoba taka musi być do-
strzeganai traktowana na zasadzie 
równości, bez stygmatyzowania.
Austriak rzucił hasło: „Tylko wspól-
nie możemy coś osiągnąć. Nic o nas 
bez nas!” Wtórowała mu delegatka 
Słowackiej Rady Niepełnosprawnych 
podkreślając, że najważniejszy jest dia-
log. Sławomir Besowski, polski delegat 
zwrócił uwagę na znaczenie dla osób 
niepełnosprawnych idei niezależnego 
życia, którego się jednak nie osiągnie 
bez asystencji.
– Dotychczas mieliśmy się napraw-
dę czym pochwalić, polscy obywatele  
z niepełnosprawnością chcą uczestni-
czyć w wyborach i licznie brali w nich 
udział. Specjalnie dla nich przystoso-
wano i utworzono lokale wyborcze, 
m.in. w szpitalach – stwierdził obec-
ny na obchodach senator PO Jan Fi-
lip Libicki. – Zadbano o możliwość 
zagłosowania m.in. dzięki nakładce 
brajlowskiej dla osób z dysfunkcją 
wzroku – podkreślił senator. – Bardzo 
liczyliśmy na to, że w następnym roku 
wprowadzimy możliwość głosowania 
przez internet. Niestety, projekt nowej 

ordynacji wyborczej likwiduje m.in. 
możliwość głosowania koresponden-
cyjnego. Chcę zdecydowanie zaprote-
stować i powiedzieć, że to nie obywatele  
z niepełnosprawnością stwarzają za-
grożenie fałszowania wyborów! To 
wielki krok wstecz!
– To absolutnie nie do zaakceptowania. 
Nie wolno do tego dopuścić – poparł 
senatora Marek Plura, na spotkaniu 
z dziennikarzami. Wyraził ogromny 
niepokój z powodu prób ograniczania 
praw wyborczych osobom z niepełno-
sprawnością w Polsce, która jest prze-
cież w gronie liderów państw bardzo 
pozytywnie postrzeganych przez ogół 
społeczności niepełnosprawnych, jako 
państwo wrażliwe na ich problemy.
Krzysztof Pater z Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC) 
jednakże podkreślił, że nieograniczo-
nego prawa do głosowania nie ma  
w żadnym z państw członkowskich UE  
i w bardzo wielu są problemy z dostęp-
nością lokali wyborczych. Wszędzie 
więc są potrzebne zmiany. – Prawo do 
głosowania to kwestia godności osoby 
ludzkiej! Jeszcze jest czas, by do wybo-
rów w 2019 roku to zmienić – zakoń-
czył wezwaniem.
Przedstawiciele międzynarodowych 
organizacji apelowali o przestrzega-
nie istniejących norm i przepisów,  
o niemarginalizowanie praw osób  
z niepełnosprawnością, zrozumienie 
ich potrzeb i ograniczeń wynikających 
z rodzaju dysfunkcji, także o wdrożenie 
dobrych praktyk i ich monitorowanie. 
Unia Europejska winna być promoto-
rem dobrych rozwiązań – podsumowa-
no.
Uczestnicy tej sesji PE wskazywali na 
zasługi naszego kraju w budowaniu 
właściwych relacji społecznych i reali-
zacji Konwencji o prawach osób z nie-
pełnosprawnościami.

Ten temat był również ważnym wąt-
kiem obrad PE w kontekście Europej-
skiej Strategii w Sprawie Osób Niepeł-
nosprawnych na lata 2020-2030, której 
priorytety zostały wyznaczone przez 
delegatów i przyjęte w końcowym do-
kumencie.

- To był bardzo udany dzień. Ponad 800 
reprezentantów z całej Europy – i nie 
tylko – sprawia, że widzimy, że ruch 
niepełnosprawnych jest żywotny bar-
dziej niż kiedykolwiek. Dla nas jest to 
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informacja, że musimy jeszcze bardziej 
pracować, by stworzyć przestrzeń dla 
udziału w PE większej liczby osób z nie-
pełnosprawnością – podkreślił A. Taja-
ni. – Kryzys ekonomiczny i społeczny 
dotknął również osoby niepełnospraw-
ne. Dzisiejsze obrady odbywają się  
w momencie, gdy Unia podnosi się  
z tego kryzysu. Nie jest źle, ale insty-
tucje europejskie nie upomniały się  
o osoby z niepełno sprawnościami,  
o zachowanie tego, co już osiągnięto!
Każdy ma prawo do głosowania, prawo 
bierne i czynne – inaczej nie jesteśmy 
członkami Unii – skonstatował prze-
wodniczący. – Chcemy wejść w nową 
dekadę poprzez zaangażowanie więk-
szych sił i środków. Mamy odpowied-
nie instrumenty, ale potrzeba znacznej 
determinacji, by doszło do spotkania  
z panami Junckerem i Tuskiem.
– Wszyscy musimy to, co tu usłysze-
liśmy włączyć do własnych działań, 
by stały się częścią pracy nad pełnym 
uczestnictwem osób z niepełnospraw-
nością we wszystkich dziedzinach ży-

cia. Przyjęliśmy Manifest i przyjmu-
jemy Rezolucją na rzecz Strategii na 
lata 2020-2030. Pomiędzy 2019-2024 
–powinniśmy się znów spotkać. Jest 
wiele zagadnień do przedyskutowania. 
Wróćcie do siebie z determinacją, by 
umieć żądać – zaapelował, zamykając 
obrady przewodniczący EDF Yannis 
Vardakastanis.
Ten bardzo ważny dzień w PE zakoń-
czono polskim akcentem. Wieczorem,  
w ramach imprezy towarzyszącej 
wszyscy mieli okazję zobaczyć pokaz 
– współorganizowany przez europosła 
Marka Plurę – wybranych filmów zwią-
zanych z problematyką niepełnospraw-
ności z prestiżowego i unikatowego 
Europejskiego Festiwalu Filmowego 
„Integracja Ty i Ja”, który od 14 lat od-
bywa się w Polsce, w Koszalinie.

Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko, Dawid Fik

To pierwsza relacja ad hoc z tego waż-
nego wydarzenia, do którego, już bar-

dziej szczegółowo, będziemy powracać 
w najbliższych wydaniach NS.

Artykuł ukazał się w Magazynie Infor-
macyjnym Osób Niepełnosprawnych 
Nasze Sprawy (Aktualności, Data publi-
kacji: 11.12.2017 r.)
http://naszesprawy.eu/aktua-
lnosci/13704-nic-o-nas-bez-nas-
wybrzmialo-w-parlamencie-
europejskim.html
http://naszesprawy.eu/aktualno-
sci/13713-ni.html
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W dniach 21-22 marca 2018 r. na Wy-
dziale Historycznym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
odbyło się III Forum Pełnomocników 
ds. Studentów z Niepełnosprawno-
ściami „Formy wsparcia studentów  
z trudnościami natury psychicznej i po-
znawczej w szkolnictwie wyższym” or-
ganizowane przez Biuro ds. Studentów 
z Niepełnosprawnościami.

CZYM JEST FORUM 
PEŁNOMOCNIKÓW?
Forum Pełnomocników jest corocz-
nym spotkaniem pracowników wie-
lu polskich uczelni, w czasie którego 
omawiane są zagadnienia związane  
z dostępnością szkół wyższych dla osób 
z różnymi niepełnosprawnościami. W 
Forum wzięli udział przedstawiciele 25 
polskich uczelni, pracownicy i studenci 
UAM oraz wolni słuchacze – łącznie ok. 
80 osób. 

CO BYŁO CELEM FORUM?
Celem tegorocznego Forum było po-
szukiwanie odpowiednich rozwiązań  
w zakresie wspierania studentów 
z trudnościami natury psychicznej  
i poznawczej w procesie edukacji 
na poziomie wyższym. Podjęty temat 
stanowił odpowiedź na narastający 
na wielu polskich uczelniach problem 
zaburzeń psychicznych i poznawczych, 
z jakimi zmaga się coraz większa liczba 
studentów.

PRZEBIEG FORUM
Znaczna część Forum została poświę-
cona tematowi wspierania studentów 
z zespołem Aspergera – swoimi do-
świadczeniami w tym zakresie podzie-
lili się specjaliści z Fundacji SYNAPSIS. 
Ta część Forum byłą otwarta również 
dla wolnych słuchaczy – studentów 
i pracowników UAM.
Podczas sesji plenarnej Biuro ds. Stu-
dentów z Niepełnosprawnościami za-
prezentowało dotychczasowe działania 
UAM w ramach pilotażowego projektu 
na rzecz wsparcia zdrowia psychiczne-
go. Swoje dokonania w tym zakresie 
przedstawiły także Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie oraz 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

PATRONATY 
Począwszy od 2011 roku konferen-
cje i spotkania Pełnomocników w Po-
znaniu są postrzegane jako miejsce 
merytorycznej dyskusji na wysokim 
poziomie oraz transferu wiedzy po-
między uczelniami z całego kraju. 
Poprzednia edycja Forum pt. „Dosko-
nalenie form wspierania studentów 
z niepełnosprawnościami w szkolnic-
twie wyższym” (marzec 2017 r.), była 
objęta m. in. patronatem Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych. Tegoroczna, trzecia już 
edycja organizowanego przez Biuro ds. 
Studentów z Niepełnosprawnościami 
UAM Forum Pełnomocników, zosta-
ła objęta patronatem Magnificencji 
Rektora UAM, Parlamentu Studentów 
RP, Komisji ds. Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych przy Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich, 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepeł-
nosprawnych oraz Honorowym Patro-
natem Prezydenta Miasta Poznania.

EFEKTY 
Głównymi rezultatami Forum była 
szeroka wymiana najlepszych praktyk 
pomiędzy uczelniami z całego kra-
ju, co stanowi kolejny krok na drodze 
tworzenia odpowiednich rozwiązań  
w zakresie wspierania studentów 
z trudnościami natury psychicznej i po-
znawczej w procesie edukacji na pozio-
mie wyższym.

Krzysztof Osóbka (BON UAM)

III Forum Pełnomocników ds. Stu-
dentów z Niepełnosprawnościami 
na UAM w Poznaniu

P O Z A  K R A K O W E M

Interaktywne ćwi-
czenie prezentujące 
teorię umysłu.
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Sesja plenarna – prelegentki z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie prezentują 
formy wsparcia studentów z trudnościami 
natury psychicznej i poznawczej na UJ.
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jest dziś przełamywanie barier mental-
nych. Uczelnie powinny dążyć do sytu-
acji, kiedy przystosowanie do potrzeb 
studentów z niepełnosprawnościami 
będzie czymś naturalnym w rzeczywi-
stości akademickiej.
Pan Stanisław Trociuk w swoim wystą-
pieniu podkreślił, iż możemy być dum-
ni z przystosowania polskich uczelni 
wyższych do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. Ponadto mówił, że 
uczelnie bazując na dotychczasowych 
osiągnięciach mogą stawiać czoła 
kolejnym wyzwaniom wynikającym  
z Konwencji o Prawach Osób Niepeł-
nosprawnych przyjętej przez Zgroma-
dzenie ONZ dnia 13 grudnia 2006 r.  
a ratyfikowanej przez Polskę
 
6 WRZEŚNIA 2012 ROKU.
Osiągnięcia i wnioski w zakresie przy-
stosowania uczelni wyższych do po-
trzeb studentów z niepełnosprawno-
ściami przedstawiła także Prorektor 
UEK ds. Komunikacji i Współpracy, Pani 
prof. dr hab. Janina Filek. Jako prze-
wodniczącą Komisji ds. Wyrównywania 
Szans Edukacyjnych przy KRASP pod-
kreśliła wagę współpracy i porozumie-
nia wyższych uczelni. Wspomaga to 
działania niwelowania barier mogących 
uniemożliwiać bądź utrudniać osobom 
z niepełnosprawnościami zdobywanie 
wyższego wykształcenia. Jednocześnie 
Pani Profesor zaapelowała do instytu-
cji niższych szczebli edukacyjnych, aby 
korzystały z wiedzy i doświadczenia 
uczelni wyższych. Usprawni to działa-
nia przystosowawcze oraz umożliwi 
wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
Podczas Konferencji nastąpiło również 
uroczyste wręczenie nagrody głównej 
Integralia za działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, Pani Barbarze 
Imiołczyk i Pani Annie Błaszczak-Bana-
siak z Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Przyznano również indywidualne 
nagrody Integralia przez uczelnie dla: 
mgra inż. Ryszarda Niszczoty, mgr Boże-
ny Nowak i mgr inż. Iwony Piotrowskiej 
(AGH), mgr inż. Katarzyny Pułczyńskiej 
(UEK), mgra inż. Gerarda Żychowicza 
(UJ), Sekcji Charytatywnej Dziennikar-

skiego Koła Naukowego (UPJPII), prof. 
dr hab. Katarzyny Potyrały i Instytutu 
Informatyki Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie (UP), dr inż. Bożeny 
Szewczyk-Taranek (UR) oraz dla Biblio-
teki Krakowskiej Akademii (KA).

WYDARZENIA PODCZAS 
KRAKOWSKICH DNI INTEGRACJI
Podczas kolejnych dni w ramach KDI od-
było się szereg wydarzeń tematycznych 
na krakowskich uczelniach. Wśród nich 
znalazły się warsztaty, szkolenia, semi-
naria oraz panele dyskusyjne z wiedzy 
na temat zdrowia, przestrzeni i per-
spektywy oraz samorozwoju. W mu-
rach Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie odbył się cykl warsztatów 
Zobacz niepełnosprawność: zobacz 
obraz, zobacz przestrzeń, zobacz inne 
oblicze i zobacz dźwięk, a na Akademii 
Górniczo Hutniczej odbyły się warszta-
ty Migając przełamujemy bariery, które 
poświęcone były tematowi komunika-
cji z osobami z niepełnosprawnościa-
mi. Tematyce zdrowia psychicznego zo-
stało poświęcone seminarium Student 
w kryzysie psychicznym. Zdrowienie, 
odbywające się na Uniwersytecie Pe-
dagogicznym oraz warsztaty Krakow-
skiej Akademii Bez zespołu Aspergera 
nie byłoby Doliny Krzemowej? Czyli 
słów kilka o osobach z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, na których szcze-
gółowo poruszono problemy osób  
z zespołem Aspergera.

Uniwersytet Rolniczy przygotował cykl: 
Zdrowie z natury. Wykład i panel dys-
kusyjny Zdrowie z natury: Żywność  
i odżywianie a zdrowie obfitowały  
w wiedzę dotyczącą zasad racjonalne-
go żywienia w prewencji przewlekłych 
chorób niezakaźnych oraz wartościach 
odżywczych. Z kolei warsztaty Zdrowie 
z natury: szlaki sensoryczne wokół nas, 
poruszyły tematykę sensorycznego 
znaczenia roślin. Podczas odbywające-
go się spaceru istniała możliwość gier 
terenowych, pobudzających integrację 
sensoryczną oraz pamięć. Inną per-
spektywę przestrzeni i obrazu, istot-
ną dla osób z niepełnosprawnościami 
ukazał warsztat zorganizowany przez 

Wywodzące się z Konwencji ONZ o Pra-
wach Osób Niepełnosprawnych hasło 
Nic o nas bez nas, przyświecało tego-
rocznej konferencji Odpowiedzialne 
wsparcie a zrównoważony rozwój. Kon-
ferencja otworzyła XI Krakowskie Dni 
Integracji, które odbyły się w dniach 
16-20 kwietnia 2018 roku na krakow-
skich uczelniach.

Krakowskie Dni Integracji (KDI) są wy-
darzeniem cyklicznym, organizowa-
nym przez osiem krakowskich uczelni 
wyższych reprezentowanych przez 
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Do grona tych uczelni należą: Akade-
mia Górniczo-Hutnicza, Politechnika 
Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 
Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersy-
tet Rolniczy, Krakowska Akademia oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
który jest pomysłodawcą i głównym 
koordynatorem wydarzenia. Celem 
przedsięwzięcia jest wspólna integracja 
oraz zwiększenie świadomości środo-
wisk akademickich na temat zagadnień 
związanych z niepełnosprawnością.
XI Krakowskie Dni Integracji rozpoczę-
ły się w poniedziałek 16 kwietnia uro-
czystą Konferencją pt.: Odpowiedzial-
ne wsparcie a zrównoważony rozwój. 
Wystąpienia wygłoszone przez zapro-
szonych gości wprowadziły słuchaczy  
w tematykę wydarzeń organizowanych 
w ramach KDI oraz zaprezentowa-
ły dotychczasowe osiągnięcia i plany  
w zakresie wsparcia osób z niepełno-
sprawnością. W pierwszej części kon-
ferencji głos zabrali: prof. dr hab. med. 
Wojciech Nowak – Rektor Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Dorota 
Malec – Prorektor UJ ds. Rozwoju oraz 
prof. dr hab. Janina Filek – Przewodni-
cząca Komisji ds. Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych przy KRASP i Prorektor 
UEK ds. Komunikacji i Współpracy.
Rektor UJ, Pan prof. dr hab. med. Woj-
ciech Nowak, stwierdził, iż polskie 
uczelnie wyższe dużo osiągnęły przez 
minione lata w zakresie przystoso-
wywania i wspomagania studentów 
z niepełnosprawnościami. Określił, że 
najważniejszym zadaniem dla uczelni 

XI Krakowskie Dni Integracji 
– Nic o nas bez nas

N A S Z A  I N T E G R A C J A
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Akademię Górniczo-Hutniczą: Likwidu-
jemy bariery architektoniczne.
Odbyło się również szkolenie: Ocena 
potrzeb edukacyjnych i planowanie 
procesu wsparcia organizowane przez 
Uniwersytet Jagielloński, gdzie wskaza-
no kluczowe elementy procesu wspar-
cia edukacyjnego studentów z niepeł-
nosprawnościami. Ponadto podjęta 
została równie ważna kwestia udziela-
nia pierwszej pomocy na szkoleniu Jak 
pomóc, żeby nie zaszkodzić? Integra-
cyjny Kurs Udzielania Pierwszej Pomo-
cy, zorganizowanym przez Uniwersytet 
Papieski.

COŚ DLA CIAŁA I DLA DUCHA
W ramach stałego elementu KDI 19 
kwietnia odbył się również Dzień spor-
tu, w którym uczestniczyło wiele osób 

z niepełnosprawnościami, jak i pełno-
sprawnych. Główną atrakcją były roz-
grywki amatorskiego turnieju koszy-
kówki na wózkach. Swoich sił można 
było także spróbować m.in. na handbi-
kach, w AMP football, w blind football, 
w wioślarstwie czy szermierce. Podczas 
całego wydarzenia odbywało się wiele 
zawodów, w których do wygrania były 
atrakcyjne nagrody.
Z kolei osoby zainteresowane swo-
im samorozwojem miały możliwość 
uczestnictwa w warsztatach: Włącz 
motywację – aby chciało się chcieć – 
trening motywacji na Uniwersytecie 
Papieskim, Tworzenie map myśli zor-
ganizowanym przez Uniwersytet Ja-
gielloński, Slow life – jak żyć w swoim 
tempie? odbywającym się na Uniwer-
sytecie Ekonomiczny w Krakowie oraz 

w warsztacie Rekrutacja poprzez Social 
Media na Akademii Górniczo-Hutni-
czej.
Krakowskie Dni Integracji zostały po-
przedzone 42. Biegiem Kościuszkow-
skim, który odbył 26 marca. Z kolei  
w ramach całego cyklu imprezy KDI 
Zrzeszenie Studentów Niepełnospraw-
nych ogłosiło również konkurs fotogra-
ficzny pt. Ekspedycja życia, z którego 
prace konkursowe zostały wywieszone 
w przestrzeni Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie.
Całość wydarzeń dopełniła natomiast 
Impreza Wiosenna, która odbyła się 20 
kwietnia w Klubie Studenckim Gwarek, 
gdzie było gwarno i wesoło.

Ewa Mynarska (BON UEK)
Wioleta Gaweł (BON UEK)
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Zobacz dźwięk
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Zajęcia sportowe dla 
niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy AGH organizuje zajęcia sportowe 
dla studentów niepełnosprawnych. 
Oferta skierowana jest do uczniów róż-
nych uczelni. 
W jej ramach uczestnicy uzyskują dar-
mowy dostęp do siłowni czy basenu. 
Wolnych miejsc jest jednak znacznie 
więcej niż chętnych. Skąd to wynika i 
jak zachęcić do uczestnictwa w zaję-
ciach?

CZYM ZAJMUJE SIĘ BON
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
jest jedną z prężniej działających orga-
nizacji na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. We współpracy z inny-
mi organizacjami (m.in. Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych PFRON) oferuje rozmaite 
formy zajęć dla osób, które borykają się 
z niepełnosprawnością różnego rodza-

ju. Oprócz odbywających się regularnie 
warsztatów czy kursów, każdy zainte-
resowany może w dowolnej chwili, na 
przestrzeni całego semestru dołączyć 
do zajęć sportowych. W ich ramach 
możliwe jest uczęszczanie zarówno na 
siłownię, jak i basen. Zajęcia odbywają 
się w każdym tygodniu, zgodnie z har-
monogramem dostępnym na stronie: 
http://bon.agh.edu.pl/. To właśnie tam 
można znaleźć wszystkie niezbędne 
informacje związane ze wspomniany-
mi powyżej wydarzeniami. Strona nie-
ustannie aktualizowana jest również  
o wiadomości dotyczące nadchodzą-
cych imprez integracyjnych, ciekawych 
projektów czy nawet ofert pracy. War-
to więc być z nią na bieżąco. W po-
szukiwaniu dalszych informacji można 
zarówno napisać maila: bon@agh.edu.
pl, jak i złożyć osobistą wizytę w Biurze, 
kierując się pod adres ul. Reymonta 

17/10 (wejście przez Dom Studencki 
Alfa). 

WYPOSAŻENIE SIŁOWNI
Wracając jednak do tematu samych za-
jęć, są one prowadzone w dwóch miej-
scach: 
w Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu AGH przy ulicy Piastowskiej 
oraz we wspominanym już DS Alfa przy 
ulicy Reymonta. Obie sale zaopatrzo-
ne są w bardzo dobrej jakości sprzęt, 
niczym zresztą nieodstającym od roz-
wiązań stosowanych na komercyjnych 
siłowniach. Siłownia na Piastowskiej 
cechuje się dużą przestrzenią i szero-
kim wachlarzem maszyn do wyboru, 
zarówno aerobowych (rowerek, orbi-
trek), jak i siłowych (odwodziciele 
i przywodziciele ud, wyciągi). Użyt-
kownik ma także dostęp do ławeczek 
różnego rodzaju, tak prostych, jak  
i skośnych, a dzięki bogatemu asor-
tymentowi gryfów i talerzy istnieje 
spora dowolność doboru obciążenia 
oraz rodzaju wykonywanych ćwiczeń. 
Na szczególną uwagę zasługuje także 
siłownia w Alfie, która, choć mniejsza 
od Piastowskiej, ma na wyposażeniu 
urządzenia korzystające z wodnego 
systemu oporu. Dołączone do maszyn 
wyświetlacze LCD dostarczają użyt-
kownikowi informacji na temat czasu 
treningu, ilości wykonanych powtórzeń 
itp., a w połączeniu z pasem piersio-
wym są w stanie rejestrować także tęt-
no ćwiczącego. Ponadto do dyspozycji 
jest również wielofunkcyjny sprzęt, 
którego konstrukcja, choć z wyglądu 
niepozorna, pozwala na wykonywanie 
wszechstronnych ćwiczeń, z dowolną 
prędkością, dowolnym obciążeniem  
i bez siły inercji. Wszystkie wymienione 
urządzenia cechują się przemyślanym 
wykonaniem oraz szerokimi możliwo-
ściami regulacji, co sprawia, że są one 
predysponowane zarówno do typowe-
go treningu sportowego, jak i ćwiczeń 
o charakterze rehabilitacyjnym. 
Co zyskujesz chodząc na naszą siłow-
nię?
Częstotliwość zajęć jest tak duża, że na-
wet osoby realizujące konkretne plany 
treningowe mogłyby, zamiast wydawać 
pieniądze na karnety, z powodzeniem 
zastąpić własną, płatną siłownię tymi 
właśnie zajęciami. Ponadto nabywa się 
możliwość poznania trenerów, goto-
wych w każdej chwili odpowiedzieć na 
pytania i udzielić wskazówek dotyczą-
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U r z ą d z e n i e 
F u n c t i o n a l 
Trainer marki 
Keiser, mimo 
n iepozornego 
wyglądu pozwa-
la na wykonanie 
naprawdę sporej 
liczby ćwiczeń 
na każdą partię 
mięśniową

Urządzenie 
Sci-Fit jest pre-
d y s p o n o w a -
ne do ćwiczeń  
o charakterze 
re h a b i l i ta c y j -
nym. 
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wość skonfrontowania swojej spraw-
ności ze sprawnością pozostałych. 
Sprzyja to zawieraniu zarówno no-
wych, niezobowiązujących znajomości, 
jak i budowaniu silnych więzi. Przede 
wszystkim zaś stanowi ważną lekcję po-
kory. Sam, widząc zaangażowanie tych 
osób, mogłem jedynie pozazdrościć ich 
determinacji i natychmiast pożałować 
ze wstydem, że jeszcze 5 minut temu 
narzekałem na swój dzień. Jak widać, 
chodzić na siłownię nie trzeba od razu 
dla realizacji nie wiadomo jak zuchwa-
łych planów kulturystycznych, ale cho-
ciażby dla poprawy samopoczucia. 

NIKOMU NIE PRZESZKADZASZ
Ponieważ z własnego doświadczenia 
wiem, jak trudno jest uwierzyć we 
wzniosłe hasła, których sam naprodu-
kowałem wiele w poprzednich akapi-
tach, pozostaje mi jedynie zwrócić się 
bezpośrednio Czytelniku do Ciebie: 
wykorzystaj okazję i przyjdź na zaję-
cia! Jeśli wciąż zastanawiasz się nad 
zagospodarowaniem swojego wolnego 
czasu, albo nawet zdążyłeś już zrezy-
gnować z zajęć W-F, odsyłam do wstę-
pu i wymienionych tam wszelkich dróg 
komunikacji z Biurem. Warto choć „na 
próbę”, niezobowiązująco, przejść się 
na takie zajęcia, a nawet, jeśli miało-
by to sprawić, że poczujesz się raźniej, 
zaprosić do współuczestnictwa swoich 
(niepełno)sprawnych kolegów i kole-
żanki. 

Piotr Stec (AGH)

cych treningu i poprawnej techniki dla 
danego ćwiczenia. Jest to o tyle istotny 
zysk, że w czasach trenerów personal-
nych nawet tego typu rady traktowane 
są jako odpłatna usługa. A przecież do-
stęp do zajęć jest kompletnie DARMO-
WY! Przy tak bogato prezentującej się 
ofercie można by się spodziewać, że 
chętnych do skorzystania z atrakcji bę-
dzie przytłaczająca liczba. Tymczasem 
okazuje się, że towarzystwo na siłowni 
jest kameralne, a nawet pojawiają się 
trudności z otwarciem nowych sekcji. 
Z danych udostępnionych przez BON 
AGH wynika, że na naszej Uczelni przy-
najmniej 400 osób zadeklarowało się 
jako osoby niepełnosprawne. Chciało 
by się więc zawołać, jak w piosence Re-
publiki: „Gdzie oni są?!”.
Uczestniczyć w zajęciach ON można 
ze względów czysto pragmatycznych. 
Stanowi to jeden z alternatywnych 
sposobów uzyskania zaliczenia z obo-
wiązkowych na studiach pierwszego 
stopnia zajęć W-F. Nie oznacza to, że 
po ukończeniu W-F nie można spor-
tów ON kontynuować. Dostęp do zajęć 
pozostaje otwarty i dotyczy wszystkich 
studentów, także tych pełnospraw-
nych oraz tych z innych uczelni. Nie-
stety oprócz zajęć ON „problem” W-F 
można również rozwiązać całkowicie 
się z tego przedmiotu zwalniając. Ob-
serwując frekwencję na siłowni można 
wnioskować, że spore grono osób taką 
metodę właśnie wybiera. Wizja pozby-
cia się zbędnego przedmiotu z planu 
zajęć oraz zyskania większej ilości cza-
su wolnego wydaje się rozwiązaniem 
bezpieczniejszym, niż zaryzykowanie 
pójścia na zajęcia, na których „nie wia-
domo, co to będzie” i „czy ja się tam  
w ogóle nadaję”. 

NIEPEŁNOSPRAWNI NA SIŁOWNI
Niestety trzeba przyznać, że komercja-
lizacja tej dyscypliny spowodowała, iż 
stosunkowo prosty temat skompliko-
wano do granic możliwości, dopisując 
do niego niestworzone filozofie oraz su-
rowe, wymyślne reguły, których nie po-
wstydziliby się średniowieczni asceci. 
Brak obeznania z tematem powoduje, 
że jawi się on jako coś kompletnie od-
ległego, nierealnego, wykraczającego 
poza możliwości niepełnosprawnych, a 
tym samym będącego całkowicie poza 
ich zasięgiem. Siłownię przedstawia się 
jako miejsce zarezerwowane tylko dla 
prawdziwych „pakerów”, mogących się 

popisać ponadprzeciętną formą nawet 
w porównaniu do pełnosprawnych lu-
dzi. Czegóż więc dopiero miałyby tam 
szukać osoby dotknięte kalectwem?
Być może ten sposób myślenia wynika 
z faktu, że takie osoby już od samego 
początku postrzegają W-F jako coś dla 
nich upokarzającego, a wspomnienia 
wyniesione ze szkoły budzą jedynie 
przykre skojarzenia. Po czymś takim 
trudno niepełnosprawnych zmobilizo-
wać i wykazać, że warto się postarać  
i rozbudzić w sobie na nowo zaintere-
sowanie sportem.
Chciałbym jednak spróbować prze-
konać, że nie tylko nie ma przeciw-
wskazań (oczywiście na miarę naszych 
możliwości i warunków zdrowotnych), 
ale wręcz aktywny tryb życia jest dla 
takich osób zalecany. Na siłownię cho-
dzą chociażby studenci borykający się 
z niepełnosprawnością ruchową na-
prawdę różnych stopni i absolutnie  
w żaden sposób nie kompromituje ich 
to w oczach innych ćwiczących. Wręcz 
przeciwnie: świadczy to o ich pracy nad 
sobą, konfrontacji z własnymi słabo-
ściami i poznaniu możliwości swojego 
ciała. Systematyczne ćwiczenie nie jest 
tylko sztuką samą w sobie, ale przyczy-
nia się do wzrostu siły i wytrzymałości, 
realnie wpływających na koordynację 
ruchową w życiu codziennym. To tak-
że „wyjście z domu” ze swoją niepeł-
nosprawnością i budowanie pewności 
siebie. Robimy to zresztą nie tylko dla 
siebie, ale również dla innych. Chodząc 
na zajęcia w grupie zyskujemy możli-
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Urządzenia First Degree Fitness bazują na systemie wodnego oporu. 
Dzięki temu opór podczas treningu wzrasta wraz z siłą wkładaną w ruch. 
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Wewnątrz doszło do przekazania sym-
bolicznego klucza do nowego obiektu 
przez prezydenta Jacka Majchrowskie-
go Panu Adamowi Smoleniowi – pre-
zesowi KS Cracovia 1906. Poświęcenia 
obiektu dokonał ks. infułat dr Dariusz 
Raś, który również przekazał na ręce 
prezesa Smolenia obraz z wizerunkiem 
Świętego Jana Pawła II. W trakcie uro-
czystości odbył się pokazowy pojedy-
nek szermierzy – swoje umiejętności 
zaprezentowali Marcin Królikowski – 
Koordynator ds. Sportu ON oraz szef 
sekcji szermierczej w Centrum Sportu 
Osób Niepełnosprawnych oraz Karol 
Kostka – medalista mistrzostw Polski. 
Ich zmagania komentował Radosław 
Zawrotniak, który zdobył wicemistrzo-
stwo olimpijskie z drużyną szpadzistów 
w 2008 r. w Tokio.

PIERWSZY TEGO TYPU OBIEKT
Operatorem obiektu, będącego wła-
snością Gminy Miejskiej Kraków, jest 
Klub Sportowy Cracovia 1906. Z wie-
lofunkcyjnej hali będą mogli korzystać 
także sportowcy z niepełnospraw-
nościami. Jest to prawdopodobnie 
pierwszy obiekt sportowy w pełni 
dostosowany i dedykowany dla osób 
niepełnosprawnych w Małopolsce. 
Cały obiekt ma powierzchnię ponad 
5 tysięcy metrów kwadratowych,  
a główną jego część zajmuje sala z try-
bunami liczącymi 788 miejsc, w tym 
48 miejsc dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. Płaski dach 
budynku porasta zieleń, tworzący ta-
ras o powierzchni ponad 700 metrów 
kwadratowych, na który z poziomu te-
renu można dostać się dzięki pochylni 
o długości 250 m, bez konieczności ko-
rzystania z windy przez osoby mające 
problemy z poruszaniem się. W całym 
obiekcie długość wszystkich ramp ko-
munikacyjnych wynosi 430 mb. Przed 
halą został również wybudowany par-
king, liczący 42 miejsca postojowe,  
w tym 16 miejsc dla osób niepełno-
sprawnych i 2 miejsca autokarowe.

Halę 100-lecia KS Cracovii oraz Cen-
trum Sportu Osób Niepełnosprawnych 
otwarto w czwartek 10 maja 2018 roku 
w Krakowie. Budowa nowoczesnego 
obiektu trwała ponad dwa lata. Dzię-
ki tej inwestycji miasto zyskało nowy 
obiekt sportowy, w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

UROCZYSTE OTWARCIE
Uroczystego otwarcia i odsłonięcia na-
zwy hali dokonali: 
Prezydent Miasta Krakowa Jacek  
Majchrowski, Zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu 
Katarzyna Król, Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, 
Prezes KS Cracovia 1906 Antoni Smo-
leń, Przewodniczący Rady i Zarządu 
Dzielnicy VII Zwierzyniec Szczęsny Fili-
piak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych 
Bogdan Dąsal oraz Dyrektor Zarządu 
Infrastruktury Sportowej w Krakowie 
Krzysztof Kowal.

Wśród gości byli obecni również spor-
towcy, trenerzy i działacze KS Cracovia 
1906 oraz parlamentarzyści, radni Mia-
sta Krakowa i Dzielnicy VII Zwierzyniec. 
Na uroczystości obecna była również 
Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób 
Niepełnosprawnych prof. nadzw. dr 
hab. Barbara Gąciarz oraz Koordyna-
tor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
AGH mgr inż. Anna Wesołowska. Hala 
jest objęta Patronatem honorowym 
przez Rektora AGH prof. dr hab. inż. 
Tadeusza Słomkę.

GOALBALL I INNE ATRAKCJE 
W budynku będą organizowane roz-
grywki piłki ręcznej na wózkach,  
a także zajęcia sekcji szermierki i łucz-
nictwa na wózkach. W hali będą się 
odbywać m.in. rozgrywki GoalBall, 
gry drużynowej dla osób słabowidzą-
cych i niewidomych. Centrum Sportu 
Niepełnosprawnych będzie miejscem 
również przygotowań i treningów pa-
raolimpijczyków. Oprócz hali do gier 
w centrum znajduje się hotel, lokale 
gastronomiczne oraz zaplecze rehabi-
litacyjno-sanitarne. Ciekawostką jest 
fakt, że płyta boiska jest położona na 
głębokości 4 m poniżej poziomu terenu 
– jest to rozwiązanie rzadko stosowa-
ne, w Polsce takie boiska można spo-
tkać jedynie w Bochni (komora Ważyn 
– 250 metrów pod ziemią) i Wieliczce 
(komora Warszawa – 125 metrów pod 
ziemią). 

Uroczyste otwarcie Hali 100-lecia 
KS Cracovia wraz z Centrum Sportu 
Osób Niepełnosprawnych
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LOKALIZACJA
Hala usytuowana jest przy Alei Focha 
40, naprzeciwko Błoń Krakowskich – 
pod halę można łatwo dostać się ko-
munikacją miejską, którą można rów-
nież dojechać do Dworca Głównego  
i Portu Lotniczego Kraków-Balice. Loka-
lizacja hali zapewnia dogodny dostęp 
użytkownikom i widzom wydarzeń 
sportowych oraz kulturalnych.

Karolina Góra (BON AGH)
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Pływackie emocje w Poznaniu 
W ramach tegorocznego XIV Zjazdu 
Studentów z Niepełnosprawnościa-
mi organizowanego przez Uniwersy-
tet Adama Mickiewicza w Poznaniu w 
dniach 11-13 maja odbyły się III Inte-
gracyjne Mistrzostwa Polski w Pływa-
niu, w których wzięli udział studenci 
Akademii Górniczo-Hutniczej.

PRZYGOTOWANIA
Sekcja pływacka Akademickiego Związ-
ku Sportowego AGH osób niepełno-
sprawnych pod opieką trenera Stani-
sława Dudy ma na swoim koncie już 
liczne sukcesu. Aby i tym razem wypaść 
jak najlepiej, pływacy z uczelnianej 
sekcji ciężko trenowali szlifując wiele 
różnych elementów sztuki pływackiej. 
Jednak dopiero nadchodzące zawody 
miały być ostatecznym testem ich for-
my pływackiej.

Dzień przed zawodami, w piątek o go-
dzinie 15:00 ekipa wyruszyła w skła-
dzie 7-osoobowym, tj. Paweł Bieniek, 
Łukasz Leśny, Artur Kubasiak, Karolina 
Kowalik, Alicja Zawada, Gabriela Wolak 
i Łukasz Kozieł wraz z trenerem, by 
wziąć udział w pływackich zmaganiach. 
Pomimo deszczowej i wydawałoby się 
niesprzyjającej aury na twarzach pły-
waków zaobserwować można było po-
zytywne nastawienie.
Po dojechaniu na miejsce w godzinach 
wieczornych najpierw miała miejsce 
odprawa trenerów w hotelu Compa-
niale. Następnie po sytej kolacji, zmę-
czona ekipa udała się do hotelu Lechic-
ka System, by po trudach całego dnia 
zregenerować siły przed nadchodzący-
mi zawodami sportowymi.

SOBOTA PEŁNA WRAŻEŃ
Następnego dnia, po porannym śnia-
daniu, o godzinie 8:55 wypoczęta  
i pełna energii grupa sportowców uda-
ła się na docelowe miejsce zawodów 
– pływalnię Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Po godzinnej 
rozgrzewce oraz ostatnich ustaleniach 
z trenerem o godzinie 10:00 nastąpiło 
długo wyczekiwane, uroczyste rozpo-
częcie zawodów.

W wydarzeniu sportowym wzięło 
udział w sumie czternaście uczelni  
z całej Polski. Studenci podzieleni byli 
na siedem klas startowych, w zależno-
ści od ich predyspozycji zdrowotnych. 
Można było wyróżnić następujące gru-
py: narząd słuchu, narząd wzroku, na-
rząd ruchu, grupa rehabilitacyjna oraz 
kategoria „open”, dostępna dla wszyst-
kich startujących. 

Nasi zawodnicy dosłownie spisali się 
na medal – w dodatku nie jeden! Każdy 
z pływaków startował w dwóch konku-
rencjach (style do wyboru: klasyczny, 
dowolny, grzbietowy oraz delfin). Na 
pierwszy ogień poszedł Paweł Bieniek, 
który w fenomenalnym stylu zdobył 
złoto na krótkim oraz srebro na długim 
dystansie.

Następnie kolejni zawodnicy naszej 
sekcji pływackiej: Łukasz Leśny, Kuba-
siak Artur oraz Łukasz Kozieł stylem 
dowolnym i grzbietowym zdobyli w su-
mie dwa złote, jeden brązowy oraz trzy 
srebrne medale. Po bardzo dobrych 
występach Panów przyszła kolej na 
nasze pływaczki. I tak Karolina Kowalik 
rozbiła konkurencję, zdobywając dla 
naszej reprezentacji dwa złote medale 
w stylach: klasyczny i grzbietowy. Na-
tomiast dwóm innym zawodniczkom: 
Alicji Zawadzie oraz Gabrieli Wolak 
udało się wywalczyć dwa brązowe i je-
den srebrny medal. Na końcu pierwsza 
nasza sztafeta o mały włos przegrała 
walkę o złoto, natomiast druga sztafeta 
uplasowała się tuż za podium.
W sumie walecznej reprezentacji pły-
waków z AGH udało się zdobyć aż 13 
medali! Osiągnięcia te cieszą tym bar-
dziej, że konkurencja była naprawdę 
silna i nasi zawodnicy momentami 
musieli wznieść się na wyżyny walcząc 
o najwyższe stopnie na podium. Po-
dziękowania za włożoną pracę w ten 
sukces należą się również trenerowi 
Stanisławowi Dudzie, który wsparciem 
motywował zawodników do ciężkiej 
pracy.
Nasi młodzi zawodnicy już wyczekują 
kolejnych sportowych emocji, by raz 
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Integracyjne Mistrzostwa 
Polski AZS w Poznaniu

Interesującym elementem budynku 
jest również jego elewacja – wykonana 
została ze stali typu Cor-Ten, materiału 
o podwyższonej odporności na koro-
zję; pod wpływem oddziaływania wa-
runków atmosferycznych z powierzch-
nią stopu wydzielają się tlenki miedzi, 
tworząc ochronną warstwę patyny  
o charakterystycznym rdzawym zabar-
wieniu. 
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Wioślarstwo to nie 
sport – to styl życia

jeszcze zaskoczyć wszystkich swoją wa-
lecznością i niegasnącą chęcią walki  
o najwyższe lokaty na podium. A nam 
pozostaje jedynie trzymać kciuki za ich 
dalsze sportowe osiągnięcia!

Łukasz Kozieł (AGH)

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Poznaniu
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możliwości aktywizacji ruchowej dla 
osób o różnym rodzaju niepełnospraw-
ności. Regaty odbywają się na dystan-
sie 2000 metrów, a zawodnicy zostają 
podzieleni na kategorie według rodza-
ju  schorzeń (niepełnosprawności). W 
regatach mogą brać udział zarówno ko-
biety, jak i mężczyźni, bez względu na 
wiek. Najważniejsze wioślarskie impre-
zy organizowane są w taki sposób, aby 
miały charakter integracyjny. Regaty 
odbywają się równolegle z wyścigami 
dla pełnosprawnych zawodników i są 
równie widowiskowe i emocjonujące”. 

Dodatkowo wioślarze niepełnospraw-
ni startują na specjalnym urządzeniu 
imitującym ruch wioślarski, zwanym 
ergometrem wioślarskim. Niestety, 
ta „sucha odmiana” wiosłowania nie 
znajduje się w programie igrzysk olim-
pijskich. 

OGÓLNE INFORMACJE 
O TRENINGU WIOŚLARSKIM
Podczas wioślarskiego treningu  
do pracy zaangażowanych jest  
około 70% masy mięśniowej człowieka.  
W przypadku niektórych konkurencji 

Zapraszamy na kolejną odsłonę z kart 
historii wioślarstwa. W tym artykule 
zostanie opisany rozwój wioślarstwa 
niepełnosprawnych oraz opisane kate-
gorie rozgrywanych konkurencji.

Termin parawioślarstwo (wioślarstwo 
osób niepełnosprawnych) pochodzi od 
greckiego słowa para co znaczy „przy” 
lub „obok”. Podczas zawodów dla peł-
nosprawnych rozgrywają się równole-
gle zawody dla osób z różnymi scho-
rzeniami fizycznymi lub psychicznymi. 
Ta forma aktywności fizycznej otwiera 
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fot. www.rowingcanada.org/discover-rowing/types-ro-
wing/para-rowing

fot. www.en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_ro-
wing#/media/File:Oksana_Masters_Rob_Jones_
mixed_sculls_final_2012.jpg

fot. www.insidethegames.biz/artic-
les/1064897/rivalries-to-resume-at-para-
rowing-international-regatta-in-gavirate
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N A   S P O R T O W O

Symbol osady Rodzaj łodzi Członkowie osady

PR1 jedynka M/W

PR2 dwójka M+W

PR3 czwórka  
ze sternikiem

C+M+W+W+M

Legenda: M – mężczyzna; W – kobieta; C – sternik

osób niepełnosprawnych, procento-
wy udział mięśni jest inny, ponieważ 
konkurencje zostały podzielone w taki 
sposób, aby sportowcy z różnymi scho-
rzeniami mogli startować w swojej ka-
tegorii. Wioślarz wykonując cykliczne 
ruchy uruchamia kończyny dolne, mię-
śnie tułowia oraz kończyny górne. 
Praca ta powinna być wykonana  
w sposób symetryczny i synchroniczny, 
tak, aby przy użyciu dwóch „krótkich” 
lub jednego „długiego” wiosła w odpo-
wiedni sposób napędzić łódź. Metody 
i zasady treningowe są analogiczne, 
jak w przypadku sportu pełnospraw-
nych. W przypadku sprzętu występują 
drobne korekty, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo, komfort i ergonomię 
pracy. Są to między innymi: siedziska, 
pasy, pływaki stabilizujące oraz nieru-
chomy wózek. 

ETAPY ROZWOJU 
PARAWIOŚLARSTWA
Debiut wioślarstwa niepełnospraw-
nych na mistrzowskich imprezach miał 
miejsce w Sewilli w 2002 roku, a na 
igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie 
w 2008 roku odbyły się pierwsze wy-
ścigi o olimpijski prym. Od tego czasu 
wioślarstwo dla osób z niepełnospraw-
nościami zaczęło się dynamicznie 
rozwijać. Polskie parawioślarstwo na 
dobrą sprawę rozpoczęło się od 2006 
roku. Dość niespodziewanie podczas 
Mistrzostw Świata w niemieckim Mo-
nachium polska osada TAMix2x zdoby-
ła brązowy medal. Swój sukces powtó-
rzyła w 2009 roku w Poznaniu. Obecnie 
Polska znajduje się wśród 23 krajów, 
do których dotarła ta dyscyplina. War-
to także podkreślić, że polscy parawio-
ślarze każdego roku przywożą medale 
z halowej odmiany tego sportu, tzw. 
wioślarstwa halowego (na ergome-
trach wioślarskich). Dziś zawodników 
z niepełnosprawnościami, trenujących 
wyczynowo, możemy spotkać w Krako-
wie, Szczecinie, Bydgoszczy i Warsza-
wie. 
O ile rekreacja wioślarska pozwala 
na uczestnictwo w niej niemal każdej 
osoby niepełnosprawnej, która jest  
w stanie wykorzystać swoje możliwo-
ści, o tyle wioślarstwo jako sport obwa-
rowane jest szczegółowymi przepisami 
Międzynarodowej Federacji Wioślar-
skiej FISA. Na podstawie odpowiednich 
przepisów stanowi ona, czy wioślarz  
z danym rodzajem niepełnosprawności 

może wystartować w regatach. 
Według najnowszych przepisów FISA, 
które zostały opublikowane na kongre-
sie w Tokio 27 stycznia 2017 roku, wy-
różniamy trzy konkurencje paraolim-
pijskie i jedną nieolimpijską, w których 
mogą startować odpowiednio sklasyfi-
kowani zawodnicy: 
• PR1 (dawny symbol ASW1x/ASM1x 
ang. Arms, ShouldersWomen/Men) je-
dynka kobieca lub męska, w której osa-
da wykorzystuje siłę kończyn górnych 
i/lub ramion, 
• PR2 (dawny symbol TAMix2x ang. 
Thorax, Arms Mix) dwójka mieszana 
w osadzie zasiada kobieta i mężczyzna, 
którzy do napędzania łodzi wykorzy-
stujący siłę tułowia i kończyn górnych, 
• PR2 (dawny symbol LTAMix2x ang. 
Legs, Thorax, Arms Mix) dwójka mie-
szana, w osadzie zasiada kobieta i męż-

czyzna, którzy do napędzania łodzi wy-
korzystują siłę nóg, tułowia i kończyn 
górnych (dyscyplina nieolimpijska), 
• PR3 (dawny symbol LTAMix4+ ang. 
Legs, Thorax, Arms Mix) czwórka mie-
szana ze sternikiem, w osadzie zasia-
dają dwie kobiety i dwóch mężczyzn, 
którzy do napędzania łodzi wykorzy-
stują siłę nóg, tułowia i kończyn gór-
nych (jako piąty w osadzie znajduje się 
sternik) 

Opracował: Józef Ignaciak – Instruktor 
wioślarstwa (Wydział Zarządzania AGH)
Opracowano na podstawie: Ignaciak J. 
„Zarządzanie organizacją społeczną po-
przez źródła jej finansowania na przykła-
dzie Klubu Sportowego”, praca licencjac-
ka AGH, Kraków 2017.

Józef Ignaciak (AGH)

fot. www.pztw.pl/szkolenie/niepelnosprawni/267-ms-na-ergometrze-
wioslarskim-jolanta-pawlak-vice-mistrzostwo-swiata-michal-gadowski-i-
leszek-niewiarowski-brazowy-medal
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Podopieczny Fundacji Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 
(od 2013 r.)

KRZYSZTOF KOT

Krzysiek był zawsze aktywną osobą. Od dziecka uprawiał sport – jeździł na nartach, łyżwach, trenował przez kilkanaście lat 
taniec towarzyski. Ruch był jego żywiołem.

Od 16-go roku życia Krzysiek choruje na nieuleczalną chorobę – toczeń układowy. W 2012 roku, podczas pobytu w szpita-
lu, został zarażony bakterią, która spowodowała wstrząs septyczny wraz z ropnym zapaleniem opon mózgowych. Przez 11 
dni walczył o życie, przebywając w stanie śpiączki farmakologicznej. I choć lekarze nie dawali Mu żadnych szans – przeżył. 

Od 6 lat Krzysztof walczy z powikłaniami po sepsie – wieloogniskową martwicą kości. Gronkowiec zaatakował stawy 
kolanowe i barkowe, przez co od tamtego czasu jest w stanie leżąco-siedzącym. W sumie Krzysiek przebył 14 operacji, 
a wszystkie po to, aby uratować Jego nogi. Koszt ostatnich 2 operacji to ponad 50 tys. zł – Krzysiek uzbierał fundusze za 
pomocą Fundacji SiePomaga. Nogi będą już zawsze wyprostowane ze względu na brak kolan, ale istnieje szansa, żeby 
Krzysiek mógł chodzić.

Rekonwalescencja i codzienna, wielomiesięczna, bolesna rehabilitacja sprawiły, że Krzyśkowi wróciły siły do podjęcia walki 
o przywrócenie sprawności. W 2015 roku Krzysiek uzyskał stopień inżyniera na Informatyce Stosowanej na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej. Poza opisanymi wyżej problemami, ma zaćmę posterydową. Jest w stanie wykonywać jedynie niewielkie 
prace na komputerze, który jest Jego głównym narzędziem pracy. Obecnie utrzymują Go rodzice.
Miesięczne koszty, które Jego rodzina musi obecnie ponosić, są ogromne – to około 6 tys. zł. Pieniądze pochłania kosz-
towna rehabilitacja w domu, wizyty i konsultacje u lekarzy, leki, opatrunki i urządzenia rehabilitacyjne. W związku z tym, 
potrzebna jest nieustanna pomoc finansowa!

W przyszłości Krzyśka marzeniem jest kupno auta i dostosowanie go do Jego potrzeb (wyprostowanych nóg) – wierzymy, 
że uda Mu się spełnić to marzenie! Ponieważ Krzysiek nie może żyć bez sportu, rozpoczął niedawno jazdę na Handbike’u. 
Być może kiedyś wróci również do jazdy na nartach, ale do tego potrzebny jest zakup drogiego sprzętu – Mono ski.

Zwracamy się o pomoc – liczy się każda złotówka.

Pieniądze można wpłacać na konto:
 
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
W tytule proszę wpisać: 595/K-Kot Krzysztof – darowizna
  
Odbiorca: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” 77-400 Złotów, Stawnica 33A
Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo Oddział w Złotowie
 
Więcej informacji:  HYPERLINK „http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=595/K” http://fundacja-slonecz-
ko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=595/K

WWW.FACEBOOK.PL/KSSN.KRAKOW

WWW.KSSN.PL


