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Zapraszamy Cię do lektury wyjątkowego, z uwagi na
wszechogarniające nas wszystkich zagrożenie natury
egzystencjalnej, Newslettera dokumentującego "Świat
przed Pandemią", który tętnił emocjami wyrażanymi
w czasie wykładów, konferencji, realizacji
przedsięwzięć studenckich czy podróży studyjnych ...
W dobie pandemii jesteśmy zdani na siebie samych, co
sprzyja refleksji ... W tym kontekście pozwólcie, że
podzielę się z Wami słowami Krzysztofa Czyżewskiego,
który w murach naszej Alma Mater (25.10.2017 r.)
miał sposobność obdarować audytorium cennymi
rozważaniami" o budowaniu przez każdego z nas
własnego centrum świata, które trzyma się tam, gdzie
Idea spotyka się z Działaniem!".
Nie traćmy więc nadziei; kiedyś powrócimy do
"normalności", a wtedy "nasze, indywidualne małe
centrum świata" będzie twórczo oddziaływać na
innych ...
dr Marta Kołodziejczyk

Zapraszamy do lektury!

MGR KINGA JURECZKA

Numer 6 Newslettera
Kiedyś była w filmach teraz jest rzeczywistością,
Obostrzeń nie było dzisiaj są oczywistością.
NEWSLETTER EQUAL - BIURO WSPARCIA STUDENTÓW ATH W BIELSKU - BIAŁEJ.

Kiedy jest coraz gorzej myślimy, że to koniec,
W obawie i w bojaźni składamy nasze dłonie.
Ale zawsze po burzy, w końcu staje słońce,
Oznajmia nam, że mamy do czynienia z końcem.
Bo kiedyś koniec nastanie.
I skończy się rozważanie,
Czy jest dobrze czy też gorzej,
Co zaszkodzi, co pomoże.
Przetrwamy trudne czasy, każdy na swój sposób.
Wiem, że jest tyle metod ile mamy osób.
Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte,
Odróżniajcie powagę, od tego co jest żartem,
a będzie wszystko dobrze. Nadzieja nie umiera.
Z wiarą gdy połączona coraz mocniej wzbiera.
Nim się obejrzymy, z największą radością,
znowu się będziemy cieszyć normalnością.
- Damian Maderak

Dziękuję autorowi za stałą współpracę i tworzenie
wierszy na potrzeby Newslettera Equal :)
- Kinga Jureczka

KINGA JURECZKA

Satysfakcja kluczem do sukcesu
Phil Bosmans mówił, że „ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosie”.
Kilkukrotnie spotkałam się ze stwierdzeniem, iż wielu ludzi definiując szczęście wspomina o doświadczaniu tego
"czegoś". Większość z nas zapewne po przeczytaniu powyższego fragmentu zastanawia się, czym właściwie jest "to
coś", czego poszukujemy w relacji, w pracy, w życiu ... Faktem jest, iż pieniądze są niezbędne do życia i
funkcjonowania każdego człowieka lecz powszechnie wiadomo, że ich otrzymywanie często jest niewystarczające
do osiągnięcia satysfakcji z życia zawodowego. Zatem, skoro zarabianie pieniędzy nie potrafi w pełni
ukontentować pracownika, to co takiego sprawia, iż dany pracownik odczuwa "to coś", co daje mu poczucie
szczęścia?

Klimat w organizacji

Aneta Wróbel Al Project Manager

W moim odczuciu "to coś" o czym wspomniałam na początku, można
odnaleźć współpracując z firmą WEimpact.Ai, która skupia w swoich
szeregach zespół różnorodny, składający się z osób pełnosprawnych oraz
pracowników z niepełnosprawnościami. Zespół rozproszony jest po całym
kraju, a pracownicy codziennie spotykają się w przestrzeni wirtualnej, aby
omówić zadania, skonsultować pojawiające się problemy oraz wspólnie
wypracować skuteczne rozwiązania. Nie istnieją zasady, mówiące o tym, by
pracownik w trakcie spotkania musiał siedzieć przy biurku - wręcz
przeciwnie, pracownicy mogą uczestniczyć w spotkaniach, przybierając
dowolną pozycję - najważniejsze jest to, by każdemu było wygodnie.
W pracy jest także czas na ... przyjemności! Zespół spotyka się raz w
tygodniu na wirtualnych kawach, gdzie prowadzone są luźne, relaksacyjne
rozmowy, po których pracownicy wracają do swoich obowiązków z jeszcze
większą siłą i motywacją. Tom Horecki - prezes firmy, głęboko wierzy, iż w
każdym pracowniku WEimpact.Ai drzemie potencjał. Warto też wspomnieć,
że w celach integracji zespołu, pracownicy spotykają się na wieczornych,
wirtualnych wypadach "na piwku", gdzie rozmawiają na różnorodne tematy,
popijając ulubione napoje i spożywając przygotowane wcześniej przekąski.
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Tom Horecki - CEO

Aby przybliżyć profil działalności firmy WEimpact.Ai zapraszam do lektury fragmentu przemówienia Anety i
Toma, którzy reprezentowali firmę 15 grudnia 2020 roku podczas wirtualnego wydarzenia WAITalk,
zorganizowanego przez społeczność Women in AI Polska oraz Data Freaks Polska. Spotkanie w całości było
poświęcone tematyce danych, które jak wiemy napędzają rozwój sztucznej inteligencji. Aneta i Tom mówili o:
"Best practices etykietowania danych". Przemówienie zostało nagrane a następnie przetworzone w autorskiej
aplikacji firmy WEimpact.Ai. Poniżej efekty!

Best practices etykietowania danych
Aneta Wróbel: Witamy Was serdecznie, dziękujemy za możliwość bycia tutaj razem z Wami i dzielenia się
naszymi doświadczeniami. Reprezentujemy firmę WEimpact.Ai. Trzy główne projekty, które chcemy wam
zaprezentować to: projekt tworzenia napisów i transkrypcji po systemie ASR (automatic speech recognition)
do modelu rozpoznawania mowy. Testujemy również chatboty oraz zajmujemy się etykietowaniem danych
kartograficznych do modelu rozpoznawania obrazu. Tutaj mamy zobrazowany projekt tworzenia napisów i
transkrypcji po systemie ASR. Jak możemy zobaczyć, ten proces wygląda następująco: otrzymujemy pliki
dźwiękowe od klienta. Te pliki są załadowywane do naszej autorskiej aplikacji. ASR tworzy tekst. Model
uczenia maszynowego osadza interpunkcję, ale oczywiście jak każda maszyna - nie jest idealna. Nie jest
zdolna do przestrzegania wszystkich wyjątków jakie znajdują się w naszym trudnym języku polskim, stąd
potrzebna jest ludzka poprawka - czyli udział człowieka. Po poprawie tekstu klient otrzymuje rezultaty.

ł

Odpowiedni dobór zespo u
Kluczowy jest dobór zespołu w oparciu o kompetencje. Pożądanymi kompetencjami osób zaangażowanych w
ten projekt jest dobre posługiwanie się językiem polskim a szczególnie: znajomość zasad interpunkcji,
umiejętność dokładnego wychwycenia ze słuchu treści nagrania, nawet jeżeli jest ono nie najlepszej jakości.
Transkrybent powinien posiadać umiejętność wyszukiwania najdrobniejszych błędów w gąszczu tekstu.
Mówię tutaj o prawidłowej odmianie przez przypadki, LAST but not least - trzeba googlować wszelkie
nieznane nam wyrażenia, po to, aby poprawnie je zapisać. Tutaj mam na myśli na przykład zapożyczenia z
obcych języków lub jakieś specjalistyczne słownictwo branżowe, tak jak na przykład business english. Cenna
jest też umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze, co zwiększa też efektywność całego procesu. Dobrymi
praktykami w transkrypcjach jest optymalizacja oprogramowania, która pozwala w automatyczny sposób na
przykład rozdzielać rozmówców w wypowiedziach. To o czym należy pamiętać, to też jest pomijanie
powtórzeń oraz słów typu: yhym, ach och. Czyli takich, które nic merytorycznego nie wnoszą do tekstu,
który transkrybujemy. W wypowiedziach mamy taką tendencję do tworzenia słowotoku. Te nasze
wypowiedzi nie zawsze są poprawne składniowo czy nie zawsze akcentujemy, kiedy kończymy zdanie.
Dlatego pracą transkrybenta jest również rozbijanie długich wypowiedzi na krótsze zdania, czyli według
wyczucia stawianie kropek.

chu;
a
r
t
s
ę
i
s
e
i
yzbyc
w
e
i
n
o
t
ryzyka
a
i
ń
a
ł
a
i
z
„Odwag
d
anie
w
o
m
j
e
d
o
p
odwaga to mimo strachu".
po
róbel
W
a
t
e
n
A
`
~

KINGA JURECZKA

ł

Tacy sami, poza podzia ami
W styczniu 2020 roku, wzięłam udział w sesji fotograficznej zorganizowanej przez innowacyjną Agencję Modelek
i Modeli - UNDIVIDED. Sesja odbyła się w Forum Designu w Krakowie i poprzedzała Walentynkowy Pokaz Mody
„Tacy Sami Poza Podziałami”. W dniu 15 lutego 2020 roku w klimatycznym Browarze Lubicz (Kraków) na
jednym wybiegu modelki i modele z niepełnosprawnościami wraz ze sprawnymi osobami, zaprezentowali stroje
od polskich projektantów z butiku IDEA FIX oraz Pavilon Vintage Classics. Była to doskonała okazja do tego, by
pokazać, że wszyscy jesteśmy TACY SAMI! A jak to wszystko się zaczęło? Zapraszam do lektury wywiadu, który
przeprowadziłam z Justymą Wojtoń - Prezes Fundacji Gotowi na Zmiany.
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EQUAL: Justyno, opowiedz nam kilka słów o tym, jak to
wszystko się zaczęło ... skąd w Twojej głowie pojawił się
pomysł na powołanie do życia Fundacji? Czym się
zainspirowałaś?

JW: Gdy miałam 16 lat, wraz z przyjaciółką z ławki –
rozpoczęłyśmy naszą przygodę jako wolontariuszki w Domu
Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek NMP w Brzesku. Nie przeraził nas natłok
informacji dotyczący różnych schorzeń i chorób. Z chęcią tam
wracałyśmy. Od razu upatrzyło nas sobie dwóch przyjaciół –
Filip i Łukasz. To właśnie z nimi spędzałyśmy szkolne
popołudnia, czasem dostając tzw. wyjściówkę na spacer po
mieście. Nie bałam się wzroku innych, wręcz kipiałam z dumy,
że mogłam z nimi wyjść na dłuższy spacer, niż tylko po
ogrodzie.
Od pierwszego momentu czułam się tam, jak ryba w wodzie –
wtedy też zrozumiałam, że to jest to, co chce robić ... ale po
swojemu wedle własnej myśli. Dziecięce marzenie o byciu
wróżką rozdającą uśmiechy – przerodziło się w marzenie
stworzenia Fundacji – Ośrodka – taki mój plan na robienie
tego co, się lubi.
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EQUAL: Przyszły mi do głowy kolejne dwa pytania ... Kiedy
Twoje marzenie o założeniu Fundacji się spełniło? I dlaczego
akurat ukierunkowałaś swoją działalność na pomoc osobom z
niepełnosprawnościami?
JW: Po 18 latach moje marzenie się spełniło. W dniu 26 września
2019 roku, po długiej batalii - Fundacja GOTOWI NA ZMIANY została zarejestrowana w KRS! Dlaczego akurat osoby z
niepełnosprawnościami? Odkąd pamiętam, zawsze czułam się
„inna” – obserwowałam ludzi, czasem miałam swój świat. Do
dziś mam wrażenie, że lepiej rozumiem świat osób z
niepełnoprawnościami niż sprawnych. Zawsze byłam wrażliwa na
tym punkcie. Widząc uśmiechy i radość osób którym pomagam
(czasem przez zwykłą rozmowę) – rosnę, aż po same niebo. To
też miało fajne skutki. Poznawałam ciekawe osoby i ich historie
– od tak, bez większego wysiłku. Fascynuje mnie poznawanie
świata z innej perspektywy, zwalczanie stereotypów, tworzenie
zdarzeń uruchomiających integracje społeczną. Dzięki ciężkiej
pracy nad sobą i walce z przeciwnościami losu dotarłam do
miejsca, w którym jestem. teraz.

EQUAL: Justyno, jak wiesz - miałam okazję wziąć udział w
pokazie mody TACY SAMI POZA PODZIAŁAMI. Wprowadź nas
w szczegóły dotyczące Innowacyjnej Agencji Modelek i Modeli
UNDIVIDED, która jest projektem Fundacji Gotowi na Zmiany.
JW: Już jako mała dziewczynka, dostałam swoją pierwszą
maszynę do szycia, na której szyłam ubranka dla lalek. Odkąd
pamiętam, lubiłam się stroić, przebierać i bawić stylizacjami.
Uznałam, że to super pomysł połączyć działania Fundacji z modą.
Trzymając się cały czas jednego z głównych celów, który sobie
założyłam - czyli integracji i aktywizacji społecznej a moda i
sesje zdjęciowe świetnie dają możliwości do aktywizacji,
integracji i podwyższania samooceny. Tuż po pierwszym pokazie
mody, który odbył się 26 września 2019 roku, postanowiłam
stworzyć projekt Agencji Modelek i Modeli – autorką logo i
nazwy jest Wioletta Więckowska, uczestniczka Miss Wheelchair
World 2017.

EQUAL: Kiedyś usłyszałam bardzo ładny i skłaniający do
refleksji cytat: "Piękno jest w każdym z nas i ujawnia się na
wiele sposobów" - czy misję Fundacji Gotowi na Zmiany oraz
Agencji Undivided, można utożsamić z tym cytatem?
JW: Oczywiście, że tak. W Agencji i Fundacji wierzymy, że każdy
człowiek jest wyjątkowy. Bez względu na wiek, rozmiar, wzrost
czy cyferki na wadze. Nie skupiamy się na ograniczeniach.
Najważniejsza jest dla nas indywidualna historia każdego z
kandydatów. To właśnie cechy charakteru i osobowość powodują
ten niesamowity błysk w oku, którego poszukujemy. Pragniemy
burzyć stereotypy i reguły dotyczące agencji modelek i modeli.
Stawiamy na naturalne piękno. Wprowadzamy innowacyjne
pomysły i pragniemy je realizować.

EQUAL: Powoli lądujemy i zbliżamy się do końca naszego
wywiadu lecz zanim to nastąpi chciałam jeszcze zapytać o
plany Fundacji na przyszłość. Oczywiście, zdaję sobie sprawę
z tego, że Twoja głowa jest pełna pomysłów. Wymień zatem,
te które jako pierwsze przychodzą Ci teraz do głowy.
JW: Jeżeli chodzi o Agencję to chciałabym wymienić tutaj:
warsztaty stylizacji i wizażu, których projekt jest na końcowym
etapie i rusza niebawem. Następnie, indywidulane konsultacje u
wizażystki, doradztwo dotyczące kosmetyków, doboru makijażu
itp. Personal shopper – stylistka z daną osobą, wybiera się na
zakupy i doradza dobór stylizacji właściwy dla danej osoby. W
planach mam też stworzenie własnej kolekcji odzieżowej.
Z kolei, jeśli chodzi o Fundację to wymienię tutaj może: spektakl
pt. STOP – pokazujący codzienność widzianą moimi oczami, z
włączeniem mojej poezji – spektakl o miłości o jej braku a
czasem jej konsekwencjach. Nie można też pominąć reportaży po
całej Polsce (a może kiedyś po Europie) – głownie osobach z
niepełnosprawnościami i osobach z różnymi problemami, które
mimo przeciwności losu radzą w życiu i spełniają się w życiu
osobistym i zawodowym.

EQUAL: Dziękuję Ci za wartościowy wywiad i życzę dalszych
sukcesów w realizacji życiowych planów i marzeń .
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PAULINA ŻMIJOWSKA
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W oku pandemii: gdzie jeste my?
Czytając postawione pytanie możemy poczuć się
zdezorientowani. No bo jak to nie wiem gdzie
jestem? Dobrze wiem! W samochodzie, w domu,
może w lesie i…no właśnie. Pomysły odpowiedzi
na pytanie „gdzie jestem” szybko się kończą.
Życie w obliczu pandemii zweryfikowało wiele
istotnych obszarów społecznego
funkcjonowania, między innymi tych, które
dotyczą naszych miejsc przebywania. Nakazy,
restrykcje czy obostrzenia to tylko wierzchołek
góry lodowej, z którą przyszło nam się zmierzyć.
Konsekwencje głębokich zmian, które
zapoczątkowała pandemia, będą zauważalne
dopiero w bliższej lub dalszej przyszłości,
ponieważ stanowią rozwijający się proces
technologiczny.
Wirtualizacja życia społecznego dotknęła niemal
wszystkie jego obszary, wpłynęła na interakcje
międzyludzkie i zmianę postrzegania „ja” w
otaczającym świecie. Globalny ład gospodarczy
oraz kulturalny, będący bezpieczną i znaną
dotąd przestrzenią, został „wprzęgnięty”
w takie zjawiska jak koronamarketing czy
infodemia, które na długo pozostaną
przedmiotem badań naukowców oraz
specjalistów. Zdalne komunikowanie,
niezależnie od kraju, czasu czy języka, nigdy
wcześniej nie było tak mocno eksponowane.
Dzięki nowym mediom znacznie łatwiej możemy
znieść trudy światowej pandemii niż nasi
przodkowie na kartach historii, borykający się z
podobnymi problemami. Z jednej strony mamy
ekran i niedoskonały substytut świata realnego,
z drugiej jednak gwałtowne przyspieszenie
technologiczne,które wymusiło powstanie
nowych programów, funkcji oraz możliwości
wspierających zdalną pracę, nauczanie czy
prowadzenie biznesu.

Zadanie świadomych uczestników wirtualnej
komunikacji jest rozwijanie umiejętności
wyraźnego rozróżnienia płaszczyzn on-line i
off-line w taki sposób, aby praktyka
elektronicznej rozmowy stanowiła wartościowe
wsparcie dla żywych kontaktów, a nie ich
zamiennik. Sztuka odnalezienia się w nowej
rzeczywistości, a także późniejsze „wyjście” z jej
objęć będzie doskonałym wyznacznikiem naszej
dojrzałości społecznej.

O Autorce:
Paulina Żmijowska: Absolwentka ATH,
nauczyciel akademicki UKSW w
Warszawie, doktorantka UO w Republice
Czeskiej w Ostrawie, koordynatorka
projektu B+R w zakresie konsultacji
marketingowej i wizerunkowej. Pasjonatka
nowych mediów i komunikacji społecznej,
autorka licznych tekstów z zakresu
komunikacji oraz budowania wizerunku w
sieci. Ambasador ATH.

KINGA JURECZKA

Projekt Inna Rodzina
25 lipca 2020 roku w ramach obchodów
Tygodnia Świętej Kingi, miałam przyjemność
uczestniczyć w wernisażu, który odbył się w
Wielickim Centrum Kultury. W uroczystym
otwarciu wystawy „Inna rodzina”, będącej
owocem kilkumiesięcznej współpracy fotografki
- Pani Evy Hajduk z osobami z
niepełnosprawnościami – powstał wyjątkowy
zbiór fotografii. Zdjęcia ukazały, jak osoby z
ograniczoną sprawnością intelektualną czy
ruchową tworzą i budują swoje własne związki i
rodziny, realizują pasje i cele zawodowe.

Siłę miłości osób, które są ze sobą pomimo różnych
ograniczeń, można dostrzec spoglądając na zdjęcia
Marysi i Jurka – którzy tańczą, zdobywają nagrody
w turniejach tańca, są wolontariuszami. Pani Eva
zrealizowała marzenie pary, którym było wzięcie
udziału w sesji ślubnej. Podczas sesji ludzie
przechodzący obok składali młodym gratulacje,
myśląc, iż zawarli oni związek małżeński. Jak
wiadomo, w Polsce istnieją przeszkody do zawarcia
związku małżeńskiego przez osoby z Zespołem
Downa.

Wystawę uświetniła obecność bohaterów zdjęć,
którzy podczas transmisji na żywo podzielili się
niezwykłymi historiami dotyczącymi swoich
pasji, marzeń, dążeń. Każda fotografia
zaprezentowana na wernisażu to historia z
życia osób, które uświadamiają nam, że
marzenia są czymś, co mobilizuje człowieka do
działania; czymś, czego nikt i nic nie jest w
stanie nas pozbawić.

Wierzę, że to właśnie siła marzeń pozwoli Marysi i
Jurkowi w przyszłości zawrzeć związek małżeński.
Mam nadzieję, że prezent w postaci pięknego
portretu z sesji zdjęciowej, który otrzymali
zakochani od Pani Evy Hajduk – zawiśnie kiedyś na
ścianie w ich WSPÓLNYM salonie ... bo marzenia się
spełniają!

Fot. https://evahajduk.com/i
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MARTA KOŁODZIEJCZYK

The World University Rankings
ThE World University Ranking jest jednym z
trzech najbardziej cenionych i najszerzej
komentowanych międzynarodowych rankingów
szkół wyższych - obok Academic Ranking of
World Universities (tzw. rankingu
szanghajskiego) oraz QS World University
Rankings. Uwzględniono w nim 1102 najlepsze
szkoły wyższe na świecie.
Na szczycie światowego rankingu po raz drugi z
rzędu uplasował się University of Oxford. Na
drugie miejsce awansował University of
Cambridge, zaś trzecią pozycję zajmują ex aequo
California Institute of Technology oraz Stanford
University. Oprócz tych uczelni w pierwszej
dziesiątce zestawienia znalazł się również:
amerykańskie Massachusetts Institute of
Technology, Harvard University, Princeton
University, brytyjski Imperial College London,
amerykański University of Chicago oraz wspólnie na 10. miejscu - szwajcarska ETH
Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
Zurich i amerykański University of
Pennsylvania.
W 2019 roku w zestawieniu ThE World
University Ranking znalazło się 12 polskich
uczelni, w tym 9 z nich w czołowym TOP 1000.
Najwyżej - w piątej setce rankingu - znalazł
się Uniwersytet Warszawski.

W przedziale 601-800 ujęto z kolei Akademię
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet
Jagielloński oraz Politechnikę Warszawską.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet
Śląski oraz Uniwersytet Wrocławski uplasowały
się w przedziale 801-1000. Oprócz tych uczelni,
miejsca 1001+ zajęły Uniwersytet Gdański,
Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka.
Twórcy rankingu, biorąc pod uwagę trzy
elementy misji uczelni - edukację, naukę i
transfer wiedzy - oceniają szkoły wyższe za
pomocą pięciu podstawowych kryteriów:
nauczanie, umiędzynarodowienie, badania
naukowe, cytacyjność i współpraca z biznesem.
W rankingu uczestniczą wyłącznie uczelnie,
które w ciągu pięciu ostatnich lat opublikowały
przynajmniej tysiąc artykułów w czasopismach
indeksowanych w międzynarodowej bazie
Scopus.
Cały ranking jest dostępny na stronie
internetowej: www.timeshighereducation.com
Źródło: PAP Nauka w Polsce.

Times
Higher Education 2019
Europe Teaching Ranking
TAkademia Techniczno-Humanistyczna w
Bielsku-Białej znalazła się w gronie 258
europejskich uczelni sklasyfikowanych w
prestiżowym rankingu the Times Higher
Education Europe Teaching Rankings 2019. Po
raz pierwszy w tym roku autorzy globalnej
edycji the Times Higher Education World
Teaching Rankings opublikowali ranking
regionalny skoncentrowany na uczelniach
europejskich. Kolejnym novum jest metodologia
tego badania, w którym poza dokonaniami
naukowymi poszczególnych ośrodków
akademickich, wzięto pod uwagę głosy 125 tys.
studentów z 18 krajów.
W tym gronie znaleźli się również studenci (102
osoby) Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej, którzy wyrazili swoją opinię,
stosując skalę 1-10, w odniesieniu do takich
aspektów jak: infrastruktura uczelni, proces
kształcenia, w tym doskonalenie zdolności
krytycznego myślenia i zastosowania nabytej
wiedzy i umiejętności w praktyce. W
szczególności studenci odpowiedzieli na
następujące pytania:
1. Jak oceniasz możliwość interakcji (wymiany
poglądów, formułowani zapytań) z
nauczycielami akademickimi?
Studenci ATH-7.2 w stosunku do średniej- 7.7
2. W jakim stopniu na uczelni stosuje się w toku
procesu kształcenia tzw. wspólne uczenie się
(Collaborative learning), np. pracę w grupach
warsztatowych?
Studenci ATH- 7,1 w stosunku do średniej- 7.1

3. W jakim stopniu uczelnia sprzyja aktywności
studenckiej (zaangażowaniu społecznemu)?
Studenci ATH- 7,1 w stosunku do średniej- 7.4
4. Jak w procesie kształcenia doskonalona jest
zdolność krytycznego myślenia?
Studenci ATH-6.2 w stosunku do średniej- 7.1
5. W jakim stopniu proces kształcenia proces
kształcenia ukierunkowany jest na refleksję,
wyciąganie wniosków, tworzenie powiązań
zjawisk, problemów badawczych z zakresu
omawianej wiedzy?
Studenci ATH-6.1 w stosunku do średniej- 7.1
6. W jakimi stopniu proces kształcenia
ukierunkowany jest na zastosowanie nabytej
wiedzy w praktyce?
Studenci ATH-5.8 w stosunku do średniej- 6.9

7. W jakim stopniu zajęcia na które
uczęszczałaś/łeś była dla Ciebie wyzwaniem?

13. W jakim stopniu uczelnia umożliwia
nawiązywanie kontaktów z rynkiem pracy
(praktyki, działalność biura karier)?

Studenci ATH-7 w stosunku do średniej- 7.3
Studenci ATH-7.1 w stosunku do średniej- 6.8
8. Czy poleciłabyś/poleciłbyś studia na Twojej
uczelni znajomym, członkom rodziny?
Studenci ATH-7 w stosunku do średniej- 7.7
9. Jeśli miałabyś/ miałbyś raz jeszcze rozpocząć
studia, o czy wybrałabyś/ wybrałbyś tą samą
uczelnię?
Studenci ATH-6.5 w stosunku do średniej- 7.7
10. Jako oceniasz dostęp do pomocy naukowych
(biblioteki, laboratoriów, pomoce on-line)?
Studenci ATH-7.7 w stosunku do średniej- 7.8
11.

Jak oceniasz jakość infrastruktury uczelni
(sale wykładowe, laboratoria itp.)?

Studenci ATH-7.3 w stosunku do średniej- 7.1
12. W jakim stopniu proces kształcenia na
Twojej uczelni doskonali umiejętności, które
będą pomocne w przyszłym życiu zawodowym?

Jak wynika z powyższego zestawienia studenci
Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej szczególnie doceniają infrastrukturę
uczelni w postaci jakości sal wykładowych,
dostępu do zasobów edukacyjnych, jak również
możliwość nawiązywania kontaktów z
potencjalnymi pracodawcami.
Na ostateczną pozycję uczelni w the Times
Higher Education Europe Teaching Rankings
2019 wpływ mają również dane w odniesieniu
do liczby zatrudnionych racowników naukowych
czy artykułów naukowych indeksowanych przez
bazę Elsevier’a-Scopus w latach 2013-17.
Podsumowując, Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej za
pośrednictwem badania sondażowego the Times
Higher Education Europe Teaching Rankings
2019 weszła w skład prestiżowego grona uczelni
europejskich, które udoskonalając
wielowymiarowo proces kształcenia, stają się
przyjazne studentowi, a zarazem konkurencyjne
na wspólnym europejskim rynku edukacyjnym.

Studenci ATH-6.5 w stosunku do średniej- 7.1

"Wykształcenie to dobro, którego nikt
nie jest w stanie nas pozbawić”
- J. Menander

KINGA JURECZKA

ł

Coaching dla osób z niepe nosprawnosciami
Na jednej z grup facebookowych zetknęłam się z postem Maćka Pasowicza, który oferował 6 darmowych sesji
coachingu w ramach badań doktorskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat wykorzystania life
coachingu w rehabilitacji psychologicznej dorosłych osób z fizyczną niepełnosprawnością. Moje zainteresowania
psychologią, problematyką niepełnosprawności oraz fakt, iż badania prowadzone przez Maćka - są jednymi z
pierwszych badań tego typu na świecie - sprawiły, że w mojej głowie pojawiła się chęć udziału w oferowanym
projekcie. Nie zastanawiając się zbyt długo, zapisałam się na coaching i w taki właśnie sposób poznałam Maćka zaangażowanego w pracę, z pasją i poczuciem humoru coacha, który podobnie jak ja - zmaga się z fizyczną
niepełnosprawnością.

Pomimo tego, iż od naszego ostatniego spotkania coachingowego minęło już kilkanaście
miesięcy, w mojej pamięci nadal pozostaje jedno z ćwiczeń, które nazwałam w myślach:
Motywacją do realizacji marzeń. Siedząc w wygodnym fotelu na Wydziale Zarządzania i
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maciek poprosił, abym zamknęła oczy
i wyobraziła sobie, że jestem osobą w podeszłym wieku, siedzącą w bujanym fotelu,
nieopodal rozpalonego kominka. W ten sposób oczami wyobraźni mogłam spojrzeć na swoje
życie przez pryzmat tego, co udało mi się w życiu osiągnąć / zrealizować, jak również
mogłam zobaczyć to, czego wciąż nie doświadczyłam. Po otwarciu oczu i "powrocie do
swojego ciała" uświadomiłam sobie, że przecież mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, a tak
mało czasu! Zatem, zacznijmy działać już dziś, bo tak naprawdę to, jaka przyszłość nas
czeka zależy od tego co zrobimy TERAZ, ponieważ to właśnie konsekwencje naszych
teraźniejszych decyzji ukształtują naszą przyszłość.
A tymczasem ... serdecznie zachęcam Cię do lektury wywiadu, który miałam przyjemność
przeprowadzić z Maćkiem.
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EQUAL: Maćku, opowiedz nam o tym, dlaczego coaching dla osób z
niepełnosprawnościami jest ważny. Czym różni się on od
„standardowego” coachingu?

MP: Na początku wspomnę, że osobiście zmagam się z
niepełnosprawnością ruchową, więc znam to zjawisko z własnego
doświadczenia. Osoby z niepełnosprawnością doświadczają w swoim
życiu wiele trudności na drodze do realizacji swoich celów. Dlatego
pomyślałem, że coaching to idealnie dostosowana metoda do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadziłem przez coaching 41
osób z niepełnosprawnościami na UJ i mam na swoim koncie
obliczenia, które potwierdzają skuteczność metody coachingu. Myślę,
że kluczowe jest to, że metoda ta skupia się na tym, co jest mocne w
kliencie, na jego zasobach (umiejętnościach) - i to się bardzo
przydaje osobom zmagającym się z niepełnosprawnościami, gdyż
często są oni skoncentrowani na tym, czego im brakuje.
EQUAL: Czy indywidualne sesje coachingu, które prowadziłeś na UJ
cieszyły się zainteresowaniem? Powiedz proszę kilka słów nt.
feedbacku jaki otrzymywałeś od osób uczestniczących w coachingu.

MP: Zainteresowanie było dosyć spore. Choć muszę przyznać, że
startując z tym projektem miałem w sobie obawy, że nie uda mi się
zebrać pożądanej grupy badawczej. Feedback był ogólnie bardzo
pozytywny, ludzie zwracali szczególną uwagę na zmianę swojego
myślenia. Dostrzegali, że są świetnymi, wartościowymi ludźm, a
niepełnosprawność jest tylko jedną z ich cech. Dla wielu osób była to
też zachęta do tego, aby nie rezygnować ze swoich pragnień, marzeń i
pomimo wszelkich trudności – iść do przodu, nie poddawać się. Dla
mnie też sam fakt tego, iż nikt nie zrezygnował z udziału w sesji
coachingu świadczy o tym, że uczestnicy widzieli w tym sens.
EQUAL: Czy jest może jakiś uniwersalny temat, który podejmowała
większa liczba uczestników?

MP: Na potrzeby doktoratu dokonuję analizy jakościowej, z której
miedzy innymi wynika, iż największą popularnością cieszył się temat
samooceny, szerzej mówiąc - miłości do samego siebie, doceniania
swojej własnej wartości. Temat ten często się kamuflował pod
pojęciem - pewności siebie. Uczestnicy chcieli rozmawiać o pewności
siebie, a finalnie okazywało się, że ten brak pewności siebie jest
spowodowany brakiem poczucia własnej wartości / niedoceniania
samego siebie. Często też pojawiał się temat asertywności. Warto
też zwrócić uwagę na to, że te dwa tematy są ze sobą powiązane.

Witaj, nazywam się Maciej Pasowicz.
Mieszkam w Krakowie.
Prowadzę indywidualną psychoterapię oraz life
coaching. Te dwa narzędzia pomagają moim
klientom dążyć do pełni - pełni życia.
Kocham swoją pracę, ponieważ ma ona
bezpośredni wpływ na losy i szczęście
innych. Psychoterapia pozwala uwolnić się od
bagażu trudnych doświadczeń, a life coaching
jest narzędziem, dzięki któremu można dążyć do
takiego życia, o jakim marzymy.
Wiele można zrobić, zmienić, poprawić. Nie
jesteś skazany, na emocjonalny ból czy
powtarzanie tych samych błędów. Możesz żyć
lepiej. Żyć pełnią życia.

https://www.pelniazycia.net/

https://www.facebook.com/maciejpas
owicz/
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EQUAL: Maćku, dlaczego akurat coaching? Czy potrafisz wskazać jakiś pr zełomowy moment w
Twoim życiu, kiedy stwierdziłeś, że jest to obszar w który chciałbyś się zaangażowac?

MP: Pierwszy raz zetknąłem się z coachingiem na stażu, a później brałem udział w konkursie,
który zorganizował Instytut dr Ewy Mukoid w Krakowie. Jest to Instytut prowadzący studia
zawodowe z coachingu, który oferował program stypendialny dla osoby, która najlepiej wykona
zadanie konkursowe. Wygrałem! I udało mi się ukończyć te studia. To był mój pierwszy moment
zachwycenia się coachingiem i takim sposobem pracy, który może zachwycić, gdyż pracujemy z
drugim człowiekiem i pomagamy mu osiągać ważne dla niego cele oraz odkrywamy to, co jest
piękne i dobre w nim. I myślę, że to właśnie jest pociągające w tej pracy.
EQUAL: Od kilku miesięcy zmagamy się z sytuacją, w której większość naszego życia przenosimy
do wirtualności. Czy przed pandemią ludzie chętniej wybierali spotkania stacjonarne czy online?

MP: Spotkania w ramach badań odbywały się na żywo na WZIKS i udało się je zakończyć przed
pandemią. Jeśli chodzi o moich prywatnych klientów to są to częściowo osoby z
niepełnosprawnością, a częściowo pełnosprawne mieszkające poza Krakowem – i z nimi pracuję
od początku przez Skype. Dla nich to jest zupełnie naturalne, dobrze czują się spotykając się przez
Skype. Jednak, przed pandemią miałem też liczne grono klientów, z którymi spotykałem się w
gabinecie lecz teraz spotykamy się tylko i wyłącznie zdalnie, aby nie narażać siebie i innych w
czasie tego trudnego czasu pandemii. Mi osobiście kontakt przez Skype nie przeszkadza, jednakże
z pewnością spotkania w gabinecie pozwalają na lepszy, pełniejszy kontakt z pacjentem. W
momencie gdy pandemia trochę ustanie – myślę, że wrócimy do spotkań face to face.
EQUAL: Kogo byś chciał zachęcić do udziału w coachingu, który prowadzisz?

MP: Ciekawe pytanie. Myślę, że takie osoby, które chciałyby lepiej o sobie myśleć. Coach
koncentruje się na tym, co pozytywne w kliencie i pomaga to odkrywać. Zachęciłbym też do udziału
osoby,
które mają poczucie, ze wycofały się z życia, że nie potrafią realizować z odwagą swoich
.
pragnień i marzeń.
EQUAL: Czy zetknąłeś się z sytuacją, kiedy ludzie mieli negatywne przekonania na temat coachingu?
Jeśli tak, to z czego to wynika?

MP: Tak, często spotykam się z tym, że ludzie mają negatywne przekonania nt. coachingu, które
wynikają z tego, że jest to nowa dziedzina, coaching dopiero się rozwija / modyfikuje. Ale też
powody są takie, że czasem ten coaching w kontekście biznesowym jest takim „biczykiem na
pracowników” – stosuje się go po to, aby ludzie lepiej pracowali, aby można było ich bardziej
„wykorzystywać”. Jest to niestety pewnego rodzaju patologia coachingu. Zdarza się też, że za
coachów przedstawiają się osoby, które nie mają wykształcenia psychologicznego i bardziej są
mówcami motywacyjnymi – mówią różne rzeczy, czasem mądre, czasem całkiem głupie. I kiedy
przedstawiają się za coachów to robią też antyreklamę tej dziedzinie. Kingo, a co dla Ciebie było
ważne /wartościowe w coachingu, w którym miałaś okazję uczestniczyć?
EQUAL: Dla mnie najbardziej wartościowe było to, że coaching z Tobą pozwolił mi odtworzyć w
głowie obraz mojej przyszłości, mogłam usystematyzować w hierarchii wartości rzeczy, na których
najbardziej mi zależy, do których chciałabym dążyć / które chciałabym zrealizować. Dodał mi
pozytywnej energii i motywacji do działania. Dziękuję Ci Maćku za wartościowy wywiad!

BIURO WSPARCIA STUDENTÓW

Studiuj bez barier
W 2019 roku Biuro Wsparcia Studentów reprezentowane przez Panią dr Martę Kołodziejczyk
partycypowało w cyklu seminariów szkoleniowych (Kraków, Warszawa, Poznań) przybliżających
projekt „Uczelnia dostępna” dotyczący realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie
do kształcenia na poziomie wyższym. W rezultacie, powołano Grupę roboczą ds. realizacji tego
przedsięwzięcia złożoną z prodziekanów ds. studenckich i kształcenia, pracowników naukowych i
administracyjnych uczelni. W rezultacie, na kanwie działań projektowych powstała quasi strategia
działań Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Punktem wyjście do wskazania celów strategicznych była diagnoza stanu dostępności Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla osób z niepełnosprawnościami zorientowana wokół
sześciu kluczowych obszarów dostępności.

Struktura Organizacyjna
W latach 2011-2016 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej funkcjonował
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w osobie Pana płk (r) mgr Henryka Cebrata. Z
początkiem roku akademickiego 2016/17, w miejsce biura Pełnomocnika powołano nową jednostkę
organizacyjną Uczelni – Biuro Wsparcia Studentów (BWS) reprezentowane przez Panią dr Martę
Kołodziejczyk. Warto w tym kontekście zauważyć, iż nazwa jednostki, odbiegająca od tradycyjnego
nazewnictwa w rodzaju Biuro/Dział Osób Niepełnosprawnych, ma walor integracyjny, gdyż inicjuje
działania mające na celu integrację studentów sprawnych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami; za
przykład może posłużyć tutaj zorganizowanie przez Biuro Wsparcia w dniu 3 grudnia 2017 roku
(Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych) we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób
Niepełnosprawnych oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji symulacji trudności z jakimi borykają się na
co dzień osoby niepełnosprawne ruchowo. Podobnie, odpowiadając na apel Rzecznika Praw
Obywatelskich w sprawie przeciwdziałania nietolerancji/dyskryminacji na uczelniach wyższych BWS
zrealizowało projekt zatytułowany „Kalendarium Antydyskryminacyjne” w ramach którego odbyły się
tematyczne projekcje filmowe, a podsumowując ten projekt studenci wykonali tematyczne graffiti, a
kadra kierownicza uczelni symbolicznie zasadziła drzewa. W tym kontekście warto odnotować, iż Biuro
Wsparcia studentów dostrzega potrzebę organizowania cyklicznych szkoleń/warsztatów podnoszących
świadomość niepełnosprawności.

Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
- Stanisław Lem

Rodzaje wsparcia edukacyjnego
W odniesieniu do zagadnienia form dostosowania procesu kształcenia dla studentów i doktorantów z
niepełnosprawnościami Zarządzenie Nr 1106/2016/2017 przewiduje: wsparcie asystenta dydaktycznego
dla studentów z niepełnosprawnościami; możliwość zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np.
poprzez uczestnictwo za pomocą wideokonferencji lub zwiększenia dopuszczalnej liczby godzin
nieobecności na zajęciach z opcją nadrobienia ich w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia), możliwość
zmiany miejsca/ terminu egzaminu, wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia, zajęcia/ egzaminy
odbywają się w miejscu wolnym od barier architektonicznych. Uczelnia nie zapewnia adaptacji
materiałów dydaktycznych/dokumentów urzędowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Architektura
Na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej znajdują się oznakowane miejsca parkingowe, jak
również infrastruktura dla wózków inwalidzkich: windy (za wyjątkiem budynku „B”), progi, podjazdy.
W nawiązaniu, w roku 2017 poprawiono jakość chodnika wzdłuż budynku A, poprawiono stolarkę
meblową w dziekanatach, dostosowano toalety na parterze budynku „A” do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami. Warto odnotować, że te działania korespondują z propozycjami zgłoszonych do
Biura Wsparcia przez poszczególne jednostki Uczelni; prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h.c.
kierownik Katedry Inżynierii Produkcji postulował dostosowanie toalet na parterze budynku „A”; Pan dr
hab. inż. Jacek Nowakowski, ówczesny dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, a obecnie
rektor Akademii, proponował budowę windy w budynku „B”. W nawiązaniu, studenci ATH z
niepełnosprawnością ruchową w badaniu ankietowym nt. barier architektonicznych uznali budynek B za
najgorzej przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[1]. Modelowym przykładem działań
dostosowawczych są budynki: „C” i „L”, jak również nowopowstała (grudzień 2019 r.) hala sportowa.
Sale wykładowe budynków „C” i „L” są przestronne, dobrze oświetlone, wyposażone w tablice, bądź
ekrany wraz z projektorami multimedialnymi. Uczelnia nie dysponuje salami indukcyjnymi, gdyż na
Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej nie uczęszczają studenci z całkowitą dysfunkcją
wzroku/słuchu. Na parterze budynku C i L do dyspozycji jest toaleta przystosowana dla osób z
niepełnosprawnościami.

Technologie wspierajace
Odnosząc się do zagadnienia przystosowania stron internetowych, wewnętrznych systemów
informatycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aktualnie na stronie ATH istnieje możliwość
powiększenia czcionki/zmiany kontrastu, jakkolwiek zalecane jest przygotowanie spójnego środowiska
publikacji stron internetowych, jak również instalacja nowej wersji platformy e-uczelnia zgodnych z
WCAG 2.0.

W Czytelni Ogólnej uczelnianej biblioteki, usytuowanej na parterze budynku L, gdzie istnieje możliwość
zaparkowania samochodu blisko wejścia, a brak progów oraz wykładziny ułatwiają poruszanie się osób
na wózkach inwalidzkich, znajduje się stanowisko dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w 23calowy monitor, umożliwiający łatwe powiększenie tekstu, klawiaturę przystosowaną dla osób
niewidomych i słabowidzących (kontrastowe kolory, duże litery oraz znaki brajlowskie), słuchawki.
Zainstalowano również oprogramowanie IVONA Text-to-Speech. W odniesieniu do korzystania ze zbiorów
biblioteka dysponuje katalogiem on-line Prolib zawiera opisy bibliograficzne wszystkich dostępnych w
bibliotece zbiorów. Książki dostępne w Wypożyczalni można zamawiać zdalnie. W sieci uczelnianej, ze
strony Biblioteki czytelnicy mają dostęp do pełnotekstowych baz danych polsko- i obcojęzycznych. Do
baz na platformie EBSCO można logować się spoza sieci uczelnianej. Hasło dostępu czytelnicy mogą
uzyskać drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (telefon 33 82 79 272)
lub wysyłając prośbę na adres: biblioteka@ath.bielsko.pl. W roku 2016 z funduszu dla osób z
niepełnosprawnościami wykupiono dostęp na hasło z dowolnego miejsca i na dowolnym nośniku do
wersji elektronicznych 31 podręczników akademickich z zakresu informatyki, wydawanych przez
wydawnictwo HELION (platforma NASBI) za kwotę 1578,51 netto (1941,55 brutto). Warto odnotować w
tym kontekście, że czytelnicy niepełnosprawni są obsługiwani poza kolejnością. Pracownicy biblioteki
służą pomocą w wyszukiwaniu i dostarczaniu materiałów bibliotecznych. Upoważnione osoby mogą
odbierać książki z wypożyczalni w imieniu osoby z niepełnosprawnością. Odpowiedni wzór dokumentu
można pobrać ze strony Biblioteki.

Szkolrnia podnoszace Swiadomosc
Na Akademii Techniczno-Humanistycznej dotychczas nie przeprowadzano kompleksowych, obejmujących
wszystkie sześć obszarów dostępności szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności.
Podsumowując, jak wynika z powyższej analizy system wsparcia Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej oferowanego studentom z niepełnosprawnościami wymaga udoskonalenia w
następujących obszarach:
a) architektura: budowa windy w budynku B; b) technologie wspierające: dostosowanie
administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych (biblioteka, platforma e-Uczelnia,
aplikacja mobilna nawigująca studenta po terenie całego kampusu); c) Wsparcie edukacyjne: znajomość
podstaw posługiwania się przez pracowników administracyjnych/dydaktycznych językiem migowym, jak
również dostarczanie studentowi materiałów dydaktycznych/egzaminacyjnych w zaadaptowanej formie
(np. druk w powiększonej czcionce, alfabecie Braille’a); D) Szkolenia podnoszące świadomość
niepełnosprawności. Kluczowe jest również zaoferowanie wsparcia zdrowia psychicznego.
Biorąc pod uwagę powyższe, Grupa Robocza ds. projektu „Uczelnia dostępna” wyznaczyła następujące
cele:
1) Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez przygotowanie
aplikacji kompatybilnej z różnego typu urządzeniami mobilnymi, która ułatwiałaby studentom z
niepełnosprawnościami poruszanie się po całym terenie kampusu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz
budynków.

2) Likwidacja barier architektonicznych na terenie uczelni w miejscu ważnym dla codziennego
funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami.
3) Podnoszenie kompetencji pracowników dydaktycznych/administracyjnych uczelni poprzez szkolenia z
języka migowego.
4) Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez zatrudnienie
psychologa zajmującego się wsparciem zdrowia psychicznego.
5) Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie
administrowanych stron internetowych do standardów WCAG.
6) Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie
narzędzi informatycznych poprzez instalację nowej wersji platformy e-uczelnia z szablonem
spełniającym wymagania WCAG.
7) Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez udział w krajowych i zagranicznych konferencjach
dotyczących dostępności, dniach integracji, forach eksperckich, seminariach i wizytach studyjnych.
8) Zwiększenie dostępności biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami.
9) Podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez szkolenia w wiodących ośrodkach akademickich w
zakresie wsparcia edukacyjnego w powyższych obszarach tematycznych współpraca z projektami maxi.
10) Zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie
materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
9) Przygotowanie materiałów upowszechniających ideę edukacji włączającej, włączenia społecznego i
różnorodności w postaci elektronicznego Newslettera, który będzie dystrybuowany do wszystkich
komórek organizacyjnych uczelni.
10) Wdrażanie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez wdrażanie
procedur wsparcia edukacyjnego i ich upowszechnianie na uczelni, przygotowanie materiałów
upowszechniających ideę edukacji włączającej, włączenia społecznego i różnorodności.

KATARZYNA URBAŃCZYK

Felieton z Czech
Pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, który przez
kilka stuleci związany był politycznie i
kulturowo z dawną Koroną Królestwa Czeskiego.
Współcześnie, wpływy czeskie są nadal
widoczne, przejawiają się m. in. w podobnych
zwyczajach ludowych, potrawach kulinarnych,
czy znacznych naleciałościach językowych w
gwarze cieszyńskiej.
Początkowo bardzo chciałam studiować historię
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
jednakże na skutek problemów zdrowotnych
zdecydowałam się rozpocząć studia slawistyczne
specjalizacja: język czeski na Akademii
Techniczno – Humanistycznej.
W trakcie studiów licencjackich sukcesywnie
narastało moje zainteresowanie językiem i
państwem czeskim. Nawet nie przypuszczałam
jak bardzo wciągnie mnie literatura tego kraju,
a zwłaszcza twórczość najwybitniejszego pisarza
okresu międzywojennego Karela Čapka.

Po przeczytaniu fragmentów felietonów
podróżniczych pisarza w podręczniku do nauki j.
czeskiego, postanowiłam pośpiesznie przeczytać
całą książkę. Zachwyciłam się ciekawym stylem
autora, jego „bezpośrednim“ kontaktem z
czytelnikiem, sposobem w jaki przedstawiał
poszczególne kraje europejskie po których
podróżował, a także owym niezwykłym
połączeniem erudycji i humoru. Jego
twórczość zafascynowała mnie do tego stopnia,
że postanowiłam moją pracę licencjacką
poświęcić porównaniu i analizie czeskiego
oryginału Cestopisné fejetony z polskim
przekładem Listy z podróży.
Kontynuacją moich zainteresowań literatem i
jego twórczością było napisanie pracy
magisterskiej, której tematem była analiza
stylistyki językowej pisarza w publicystyce
beletrystycznej.

W trakcie pisania pracy dyplomowej,
nawiązałam kontakt z wykładowcą akademickim
dr Hasanem Zahirovićem prawdziwym
pasjonatem życia i twórczości Karela Čapka, od
którego otrzymałam materiały naukowe
dotyczące autora.. Dzięki niemu, zostałam także
członkinią Towarzystwa Braci Čapków
(Společnost Bratří Čapků) z siedzibą w Pradze.
W zeszłym roku, miałam przyjemność
uczestniczyć w Praskim Muzeum Narodowym w
corocznym posiedzeniu Towarzystwa, na którym
poproszono mnie o zabranie głosu w
kwestii mojego zainteresowania K. Čapkiem. W
czasie spotkania, zawarłam znajomość z
wieloma ludźmi nauki i kultury, między
innymi z panią historyk mgr Olgą Rohelovą,
która odwiedziła mnie w moim rodzinnym
mieście Skoczowie. Wspólnie uczestniczyłyśmy w
spotkaniu historycznym na zamku w Cieszynie.
Ponownie pani historyk z kolegą z Towarzystwa
SBČ, wzięli udział w mojej prelekcji dot. Čapka w
kawiarni artystycznej „Avion“ w Czeskim
Cieszynie.
Kolejne wydarzenia związane z pisarzem
zawiodły mnie do karkonoskiego miasteczka
Hronova, w którym znajduje się młyn babci i
dziadka, gdzie Čapek wraz z rodzeństwem
spędzali szczęśliwe dzieciństwo.

Natomiast kilka kilometrów dalej w wiosce Malé
Svatoňovíce (miejsce urodzenia literata)
zwiedziłam bardzo atrakcyjne muzeum
poświęcone Karelowi i Josefowi Čapkom. Miałam
okazję poznać kolejne osoby, które nieustannie
popularyzują autora.
Pod koniec września 2019 roku, zostałam
zaproszona do dawnej posiadłości wiejskiej
Karela Čapka, zwanej Strž, znajdującej się pod
Pragą, gdzie miał miejsce festiwal „Svátek
barevného listí/ Święto kolorowych liści”.
Impreza odbywała się w ogrodzie, gdzie
rzeczywiście w owym jesiennym, słonecznym
dniu, barwom nie było końca.
Uczestniczyłam w zwiedzaniu muzeum i prelekcji
poświęconej relacjom rodzinnym literata.
Zajmujące rozmowy oraz występy artystyczne
trwały do późnych godzin wieczornych.
Jak to zwykle bywa w ciekawych chwilach, czas
bardzo szybko biegnie i niestety nie udało mi się
wszystkiego zobaczyć ani dowiedzieć.
Ucieszyłam się jednak, że język czeski nie
sprawiał mi już trudności i mogłam swobodnie
prowadzić szeroko rozumiane dyskusje, nawet
pochwalono mnie za tak dobrą znajomość języka
.... Więcej można przeczytać w Głos Cieszyński,
27/11/2020 - nr 47, str 20.

fot. Pani Justyna Rogowska - BON

MARTA KOŁODZIEJCZYK

Relacja z podrózy studyjnej
Uniwersytet Gdanski - BON
BON UG usytuowany jest przy ul. Bażyńskiego na nowoczesnym, przystosowanym dla osób z
niepełnosprawnościami i okolonym zielenią kampusie Oliwa.
Panią Justynę Rogowską-kierowniczkę Biura ds. osób z Niepełnosprawnościami zastałam w trakcie rozmowy
przez telefon w Jej kameralnym biurze; ustalała ostatnie szczegóły rejsu z udziałem studentów z
niepełnosprawnościami w ramach sekcji żeglarskiej BON UG , która zaprasza studentów i doktorantów z
niepełnosprawnościami zainteresowanych tematyką żeglarską i marynistyczną do udziału w jej zajęciach;
przy takim wsparciu studenci z pewnością złapią przysłowiowy wiatr w żagle …
Wspólną płaszczyzną naszych rozważań była analiza potencjalnych zadań uczelni wyższej w nawiązaniu do
projektu „Uczelnia dostępna”.
Jak podkreśliła Pani Justyna na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie studiuje aktualnie około 23 tysiące
studentów, w tym około 500 z różnymi rodzajami niepełnosprawności; narządu ruchu, słuchu, wzroku oraz
zaburzeniami natury poznawczej skoncentrowano się na szkoleniach pracowników administracyjnych i
naukowych, jak również wypracowaniu, bądź scalenie istniejących już przepisów. W ramach form wsparcia
przewiduje się: adaptację materiałów dydaktycznych na potrzeby studentów z dysfunkcją wzroku,
wypożyczanie sprzętu i oprogramowania specjalistycznego; m.in.: udostępnianie wózków elektrycznych dla
studentów z dysfunkcją narządu ruchu w obrębie UG, wyposażenie w system FM wspomagający słyszenie,
szkolenia w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, wsparcie psychologiczne oraz
usługę asystenta.
Warto w tym kontekście odnotować, że powyższy katalog form wsparcia nawiązuje do rozwiązań
przewidzianych w projekcie „Akademia dostępna”; m.in. zakup drukarki brajlowskiej, która umożliwiłaby
dostosowywanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z dysfunkcja wzroku ….

Projekt przy wsparciu merytorycznym BON był
przygotowywany przez dział obsługi wniosków UE na
Uniwersytecie Gdańskim. W nawiązaniu, z rozmów na
innych uczelniach, w tym na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie, wynika iż proces konsultacji
założeń projektowych przebiegał podobnie jak na Akademii
Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej, natomiast
stronę techniczną obsługi wniosku o dofinansowanie
przejmowały, z uwagi na swoje doświadczenie w
przygotowywaniu tego rodzaju dokumentacji, działy
organizacyjne uczelni obsługujące unijne wnioski. Warto
byłoby wcielić w życie tego rodzaju praktykę na bielskiej
uczelni.

Na gdańskiej starówce spotkałam sobowtóra mopsa Maksa.
Fotografia poniżej.

fot. notatnik breilowski z którego korzysta
Pani Justyna

"Podróżnik, który nie potrafi obserwować,
jest jak ptak pozbawiony skrzydeł”
~` Moslih Eddin Saadi

Udałam się do kawiarni ciekawa-wyjątkowego miejsca na kulinarnej mapie Gdańska, funkcjonowanie
którego zainaugurowała 1 sierpnia 2019 r. ceremonialnym przecięciem wstęgi Pani prezydent Aleksandra
Dulkiewicz. Tak się składa, że po drodze spotkałam Panią prezydent, która poświęciła mi chwilę swojego
cennego czasu …

fot. Spotkanie z Panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz

fot. Spotkanie z pracownikami CieKAWA

Kawiarnia zawiaduje Ciekawa Spółdzielnia Socjalna. Baristami są cztery osoby z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, które zdobywały wiedzę na profesjonalnych
szkoleniach baristycznych. W CieKawej przy Świętojańskiej 68 w Gdańsku napijemy się kawy z ziarna
dostarczanego przez rodzinną palarnię Coffee Time z Gdyni i zjemy domowe ciasta. Espresso kosztuje 6 zł,
cappuccino 10 zł, a latte - 12 zł. Za dzbanek herbaty z etykietą fair trade zapłacimy 12 zł, a za kawałek
ciasta od 8 zł do 12 zł.

Kawiarnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-19 oraz w weekendy w godz. 10-20.
CieKawa to kolejny taki pomysł w Trójmieście. Kilka lat temu we Wrzeszczu ruszył pub Browar Spółdzielczy,
prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną Dalba w Pucku. Jest ona właścicielem pierwszego w Polsce i
szóstego na świecie browaru, którego większość pracowników stanowią osoby niepełnosprawnościami.
Podobnie jak w bistro w podziemiach gdańskiego magistratu prowadzonym przez tą samą spółdzielnię

Uniwersystet Warminsko - Mazurski
Gdy tydzień później udałam się do tożsamego biura na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
kierownik Biura- Pana Andrzeja Prószyński wraz z Panią Dorotą Filip czynili ostatnie przygotowania do
wrześniowego integracyjnego spływu kajakowego. Przeglądając wydawnictwo albumowe dokumentujące to
wydarzenie, nawiązałam do dorocznych Regat o puchar Rektora ATH organizowanych przez, działającym
przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademicki Klub Żeglarski „Raksa”. Może w
przyszłości uczelniane kluby żeglarskie połączą siły i udadzą się we wspólny rejs ...?

fot. Spotkanie z kierownikiem BON - Panem Andrzejem
Prószyńskim oraz z Panią Dorotą Filip

BON mieści się w nowoczesnym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, jego usytuowanie koresponduje z
umiejscowionym w pobliżu biblioteki Biurem Wsparcia Studentów ATH. Obsługuje w przybliżeniu 500
studentów z niepełnosprawnościami, którym oferuje się pomoc materialną, dedykowane lektoraty językowe
dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu. Biblioteka uniwersytecka
dysponuje szeroką gamą urządzeń wspomagających pracę; komputery z programami udźwiękawiającymi i
powiększającymi, drukarka brajlowska, skanery, powiększalniki, video tłumacz polskiego języka migowego).
Dbałość o czytelników z niepełnosprawnościami wykazuje biblioteka ATH: w czytelni ogólnej znajduje się
stanowisko dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w 23-calowy monitor, umożliwiający łatwe
powiększenie tekstu, klawiaturę przystosowaną dla osób niewidomych i słabowidzących (kontrastowe
kolory, duże litery oraz znaki brajlowskie),słuchawki. Zainstalowano również oprogramowanie IVONA Textto-Speech.

W odniesieniu do korzystania ze zbiorów biblioteka dysponuje katalogiem on-line Prolib zawiera opisy
bibliograficzne wszystkich dostępnych w bibliotece zbiorów. Książki dostępne w Wypożyczalni można
zamawiać zdalnie. W sieci uczelnianej, ze strony Biblioteki czytelnicy mają dostęp do pełnotekstowych baz
danych polsko- i obcojęzycznych. Do baz na platformie EBSCO można logować się spoza sieci uczelnianej.

Wszelkie ułatwienia i bariery architektoniczne wskazuje „mapa-Przewodnik po UWM” – w nawiązaniu w
projekcie „Akademia dostępna” przewidziano przygotowanie aplikacji kompatybilnej z różnego typu
urządzeniami mobilnymi, która ułatwiałaby studentom z niepełnosprawnościami poruszanie się po całym
terenie kampusu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Kampus Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego położony jest nad malowniczym j. Kortowskim (zdjęcia: łabądek, promenada).
Na terenie Olsztyna znajduje się aż trzynaście różnych jezior. Hasło promocyjne uczelni: studia w dobrym
klimacie komponuje się, zarówno krajobrazowo, jak również słowotwórczo, ze zrealizowanym na ATH
projektem „Studiuj w górach” ukierunkowanego na doskonalenie procesu kształcenia oraz polepszeniu
jakości zarządzania Uczelnią poprzez m.in. urozmaicenie oferty edukacyjnej, zwiększenie kompetencji
dydaktycznych oraz kadry zarządzającej i administracyjnej, bezpieczeństwa systemów wewnętrznych i
zewnętrznych związanych z zarządzaniem uczelnią.
Pierwsze wzmianki o Olsztynie datowane są na rok 1334, kiedy za sprawą ówczesnego wójta
warmińskiego założono drewniano-ziemną strażnicę mająca chronić przez najazdami Litwinów. Być może
już wtedy nadano jej nazwę Allenstein (dosł. „kamień nad Łyną”, a w tym znaczeniu prawdopodobnie:
„gród nad Łyną”), pochodzącą od staropruskiego słowa alna, które oznaczało samicę jelenia. Późniejsza
nazwa – Holstin – za sprawą polskich osadników przekształciłasię w Olsztyn. Wspomniana łania dała
natomiast początek nazwie rzeki przepływającej przez miasto – Łyny.

Tradycja nakazuje, by na Stare Miasto wejść przez Wysoką
Bramę – jedyną ocalałą spośród trzech katedralną św.
Jakuba-patrona miasta. W nawiązaniu przez miasto
przebiega szlak pielgrzymkowy św. Jakuba wiodący do
katedry Santiago de Compostela.
W centrum olsztyńskiej starówki znajduje się Stary Ratusz najstarsza, pochodząca z początku XVI wieku, siedziba
władz miejskich i sądowniczych miasta. Obecnie w budynku
tym mieści się biblioteka. Koniecznie trzeba też zajrzeć do
Zamku Kapituły Warmińskiej, zwłaszcza że jego najbardziej
znanym mieszkańcem był Mikołaj Kopernik, pełniący
funkcję jego administratora w latach 1516-1521.
Przebywając w Olsztynie, prowadził obserwację ruchu
planet. Wykonał również tablicę astronomiczną, dzięki
której – jako pierwszy – ustalił datę wiosennej i jesiennej
równonocy. To w Olsztynie Kopernik stworzył rewolucyjne
dzieło „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach
sfer niebieskich”). Stąd warto też znaleźć czas na wizytę w
olsztyńskim planetarium, które otwarto w 1973 roku, w
pięćsetną rocznicę urodzin wielkiego astronoma.

fot. Przewodnik po Olsztynie w alfabecie Braille’a.

fot. Wysoka Brama w Olsztynie

Podsumowanie
Składam serdeczne podziękowania osobom
zaangażowanym w tworzenie Newslettera i zachęcam
do dalszej współpracy!
Na Wasze pytania oraz propozycje tekstów do
publikacji czekamy pod następującymi adresami:
jureczka.kinga@wp.pl
mkolodziejczyk@ath.bielsko.pl
Do usłyszenia /napisania/ zobaczenia! Trzymajcie się
ciepło! :)

Wesołych
Świąt
Ściskamy Was,
mgr Kinga Jureczka i dr Marta Kołodziejczyk

Nasza maskotka!
Czy pamiętacie wizytę mopsa Maksa w
naszej Akademii?
Przypomnijmy, że hasłem przewodnim
Newslettera Equal jest "Żyj na Maksa!".

