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Z mojej perspektywy jest jednak różnica – moment przełamania pod-
czas pierwszego lotu. Jako osoby niepełnosprawne mamy świadomość 
własnych ograniczeń fizycznych. Poza takimi barierami jak strach, lęk 

przed wysokością musimy pokonać również obawy związa-
ne z niedoskonałością swojego ciała. Mamy to mocno zako-
rzenione w podświadomości. Mam osłabione ręce i przed 
pierwszym samodzielnym lotem wciąż obawiałam się, czy 
będę wystarczająco silna, aby dać odpowiedni nacisk ste-
rówkom. Mimo tego, że ćwiczenia „na sucho” na ziemi wy-
chodziły mi idealnie. Jednak świadomość tego, że czuwają 
nade mną najlepsi szkoleniowcy i to, że dopuścili mnie do 
lotu dało mi pewność, że mogę startować bez obaw.

Przed samym startem najważniejsza jest pełna koncentracja

Latanie niepełnosprawnych 
różni się jedynie rodzajem 
uprzęży, do której przypinane 
jest skrzydło. W standardowym 
układzie jest to uprząż, w której 
pilot startuje na nogach, a pod-
czas lotu na niej wisi. W przy-
padku wózkowiczów uprząż 
podpięta jest pod specjalny wó-
zek – chodzi o start i lądowanie. 
W powietrzu nie ma różnic po-
między sprawnym a niepełno-
sprawnym. Obowiązują te same 
prawa fizyki, wiatr ten sam i ta-
kie same ruchy powietrza.
 Na drugim końcu lotniska stoi 
wyciągarka, która zwija linę 
nadając prędkość paralotni - 
skrzydło wzbija się do góry. 
Ważne jest aby utrzymywać 
odpowiedni kierunek lotu przy 
holowaniu.

        
Chętnych do latania było 

około    100 osób, spośród 
których wybrano 23 osoby 
z najlepszymi predyspo-
zycjami do latania. Zarów-
no te fizyczne, ale przede 
wszystkim osobowościo-
we, bo w lataniu na paralot-
ni nie potrzeba wiele siły. 
Jest to na tyle czuła kon-
strukcja, że zbyt mocne 
zaciąganie linek może tyl-
ko szkodzić. To co ważne  
w lataniu, to siła spokoju  
i rozwaga. 

Po więcej informacji na temat tego 
jak dokładnie przebiega szkolenie 
zapraszam na: 

www.julicza.pl

Skrzydła
Julita Kuczkowska

Historia jest dość ciekawa, po-
nieważ inicjatorem wszystkiego jest 
Jędrzej Jaxa-Rożen. Sam był kiedyś 
sprawnym pilotem paralotni, jed-
nak w wyniku wypadku porusza się 
na wózku. Z latania nie zrezygnował  
i póki co jest jedynym wózkowiczem 
w naszym kraju, który posiada takie 
uprawnienia. Od dłuższego czasu 
próbował znaleźć sposób, aby szkolić 
inne osoby niepełnosprawne. Udało 
się to dzięki Fundacji imienia Dokto-
ra Piotra Janaszka „Podaj Dalej” oraz 
szkole latania Pat-Paragliding. 

W Koninie już po raz trzeci odbyło się szkolenie paralot-
niowe osób niepełnosprawnych. Jest to pierwszy taki projekt  
w Polsce.

Kursanci, instruktorzy i silna kadra wolontariuszy
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Wakacje z BONem  
- Krynica Zdrój 2015
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Paulina Piotrowska

W dniach 20-31.07.2015r. Biu-
ro ds. Osób Niepełnospraw-
nych przy Politechnice Łódz-
kiej zorganizowało wyjazd 
szkoleniowy do Krynicy Zdroju. 
Letni obóz szkoleniowy w gó-
rach miał wynagrodzić trudy 
minionego roku akademickiego.  
W czasie dwóch tygodni mieli-
śmy okazję poznać nowych lu-
dzi, zwiedzić nieznane miejsca  
i doświadczyć niezapomnianych 
przygód. Jedną z atrakcji wyjaz-
du była podróż autokarowa do 
pobliskich miejscowości. Zwie-
dziliśmy Muszynę, Kamiannę  
i mogliśmy podziwiać tamtej- 
sze górskie krajobrazy. W Ogro-

dzie Zmysłów w Muszynie spacerowaliśmy wśród kompleksów kwiatowych, tworzących specjalne strefy  
oddziałujące na nasze zmysły, m. in. strefy zapachu, smaku i zdrowia. Kolejną wycieczką była wizyta  
w Kamiannej, malowniczej miejscowości słynącej z produkcji miodów. Zwiedziliśmy tutaj okoliczną  
cerkiew i Dom Pszczelarza. 

Paweł Trzęsowski – instruktor. Zawsze czuwa, nawet tam u góry jest i podpowiada przez radio co robić.

Ten moment przełamania własnych 
obaw, kiedy już wystartujemy, pocią-
gniemy za wyczep zwalniający linę, po-
lecimy i wylądujemy jest kluczowym 
elementem w lataniu osób niepełno-
sprawnych.

Oprócz samej przyjemności jaką daje 
latanie, zyskuje się pewność siebie i pod-
nosi świadomość własnych możliwości. 
Bo czym jest jakaś tam górka w porówna-
niu do tego, że samodzielnie latam? Po 
moim pierwszym locie pokonałam pod-
jazd, pod który do tamtej pory zawsze 
ktoś mnie podprowadzał. 

Już po pierwszym locie nie patrzy 
się w niebo tak jak dawniej. Chmury, 
ich kształty i wiatr nabierają innego 
znaczenia... Przede mną i pozostały-
mi uczestnikami jeszcze długa droga 
do tego, aby podejść do egzaminu na 
pilota i latać tam gdzie marzymy –  
w słoweńskich górach, nad Maro-
ko, w Kenii czy w Alpach. Wszyscy 
zgodnie przyznają, że latanie jest 
jedną z najpiękniejszych rzeczy ja-
kie robili w życiu. To nie jest tylko 
chwilowa przyjemność. To dozna-
nie, które daje mnóstwo siły i ener-
gii również w codziennym życiu.

Wolność, szczęście, piękno
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Kolejną wycieczką była podróż do mia-
sta Bardejów, położonego przy granicy 
Polski i Słowacji. Podczas kilku godzin 
mieliśmy okazję zobaczyć zabytkowy 
kościół, okoliczne, zabytkowe budowle  
i Rynek. 

W Krynicy czas spędziliśmy nie tylko na 
szkoleniach i zwiedzaniu. Jako, że lubimy 
wyzwania i adrenalinę, zorganizowaliśmy 
dodatkowo rozrywki takie jak górskie wy-
cieczki, spływ kajakowy czy paintball. 

Każdy dzień obozu spędziliśmy inten-
sywnie, nie było czasu na nudę ani ruty-
nę. Z Krynicy przywieźliśmy setki zdjęć  
i wspomnienia na długie lata.


