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O pokonywaniu barier, edukacyjnych sukcesach i początkach zawodowej kariery opowiada Paweł Urbański, stypendysta Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

Utraciłem wzrok w wieku 13 lat w wyniku pogłębienia się retinopatii wcześniaczej. Stało się to w czasie przerwy wakacyjnej pomiędzy szóstą i siódmą klasą szkoły podstawowej. Udało mi się jednak ukończyć podstawówkę w rodzinnym mieście. Dalsza edukacja nie mogła jednak opierać się na uczeniu się tylko ze słuchu, byłem tak naprawdę analfabetą ze świadectwem z czerwonym paskiem i trzeba było nauczyć się uczyć „po niewidomemu”; przede wszystkim poznać brajla i zbudować nowy warsztat pracy. 
Nieprzypadkowo więc znalazłem się w liceum w Laskach, w klasie realizującej rozszerzony program nauczania języka angielskiego. Trudny był stosunkowo start, bo wszystko było inne – nie tylko brajl i biała laska – ale finiszowałem z dobrymi wynikami i zakończenie pierwszej klasy liceum było początkiem dość ciekawej ścieżki mojej kariery edukacyjnej. 
W czasie drugiego roku nauki pojawiła się propozycja wyjazdu na stypendium do jednej z międzynarodowych szkół. Laskowskie liceum realizowało bowiem od 1996 roku program współpracy z Red Cross Nordic UWC. Mogłem wyjechać i zdobyć dyplom matury międzynarodowej, a jednocześnie Laski – delegując swego nauczyciela Jarosława Wiazowskiego – przygotowywały kolegium norweskie do pracy z osobami niewidomymi i adaptowały na brajla w języku angielskim wszystkie materiały, pomocne do realizacji programu nauczania. 
Wyjazd dla każdej młodej osoby, nie tylko niewidomej, jest szansą na doskonałą edukację. Szkoły Zjednoczonego Świata przyjmują uczniów na podstawie rekrutacji prowadzonej przez narodowe komitety, w których skład wchodzą absolwenci tych szkół. W przypadku osoby niewidomej warte jest podkreślenia – ze względu choćby na inną technikę pracy – większe ryzyko wyjazdu. W moim przypadku osiągnięcie dyplomu matury międzynarodowej wymagało równolegle realizacji założeń Red Cross Nordic UWC, jakim było – wspomniane już – przygotowanie szkoły dla innych uczniów niewidomych. Otrzymałem wprawdzie dyplom rok później niż moi koledzy (po powrocie z Norwegii przez rok solidnie zgłębiałem jeszcze w Laskach matematykę), ale kolegium zostało otwarte na innych zdolnych niewidomych z całego świata, a ja jestem – jak dotąd – jedynym niewidomym Polakiem, który posiada dyplom międzynarodowej matury. 
W Norwegii zaczęło się też moje sportowe życie i moja przygoda z górami, a znajomości nawiązane w kolegium można po latach określić przyjacielskimi relacjami. Na Północy poznałem urok skałkowej wspinaczki na naturalnych ściankach nad fiordami i zacząłem jeździć na nartach. Wygrałem najstarsze zawody narciarskie w Europie dla osób niewidomych Ridderrennet – Norwegia 2000 (bieg na 20 i 10 kilometrów) zdobyłem srebrny medal w biathlonie. Dzisiaj trenuję 
wspinaczkę i judo. Dwa lata w kolegium nauczyły mnie też właściwego podejścia do własnej osoby oraz do otoczenia, w którym znajduje się osoba w sytuacji – innej niż wszyscy – realizowania swych możliwości. 
Kiedy uczy się chemii, matematyki czy języków, liczy się wynik, a nie forma. Jedynym problemem do pokonania jest więc komunikacja oraz samodzielność w uczeniu się. Na szczęście nowe technologie informatyczne są w stanie pomóc osobie niewidomej przekroczyć bariery komunikacyjne. Ważna jest jeszcze społeczna interakcja z otoczeniem, ale pamiętajmy, że i otoczenie, i same osoby niewidzące mają taki sam problem, i to osoby niepełnosprawne powinny przełamywać bariery, a nie tylko społeczeństwo. Nie warto marnować czasu na zgadywanie i domyślanie się, jak pomóc i dlaczego – dodajmy – ktoś ma zgadywać we własnym interesie osoba niewidoma powinna podpowiedzieć, udzielić koniecznych informacji najbliższemu środowisku. Taka postawa stanowi podstawę do realizacji się osoby niepełnosprawnej na studiach. 
Nieprzypadkowo zaangażowałem się więc też w pracę Rektorskiej Komisji ds. Projektu „Uniwersytet bez Barier”. Kończę studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Nie jest to pedagogika, prawo czy kierunek lingwistyczny, czy tak popularna wśród osób niewidomych socjologia lub psychologia. Ekonomia to nauka łącząca wielu dziedzin. Właśnie ta interdyscyplinarność zawsze mnie pociągała. 
Ekonomia stwarza także doskonałe pole do zastosowania technologii informatycznych. Dodatkowy smak ekonomii tkwi w tym, że w jednej chwili można wiele zyskać, ale i wiele stracić. Możliwości jest wiele: od gry na giełdzie przez analizy po budowanie nowych rozwiązań dla inwestorów. 
Piszę pracę magisterską (opracowuję model referencyjny dla Real-Time Enterprise), ale za sobą mam już pracę i współpracę z kilkoma firmami, polskimi i międzynarodowymi. Mapowałem już modele reprezentacji projektów na procesy biznesowe. Działanie to staje się teraz – ze względu na regulacje prawne – coraz ważniejsze. Firma realizując projekt, który jest statyczny, musi go operacyjnie prowadzić według pewnych uregulowań prawnych. Przykładami są Sarbeins-Oxley Act w USA czy standardy odnoszące się do obiegu i retencji dokumentów. 
Ekonomia pojawia się w wymiarze kosztowym takich procesów. W marcu 2005 roku przygotowałem model koncepcyjny rachunku kosztów działań procesów biznesowych. Było to połączenie technologii Business Process Management z Activity-based Costing. Przedstawiłem efekty swojej pracy na SAS Forum 2005 w Warszawie (SAS Institute to największa prywatna firma informatyczna świata). Potem był – wspólnie z Oracle Corporation (to z kolei największy światowy dostawca oprogramowania biznesowego) – referat na Information Management Conference 2005 w Gdańsku. Oczywiście, połączenie studiowania (pomocny bardzo indywidualny tok od drugiego roku) i pracy wymaga ogromnego wysiłku, ale jest możliwe i pozwala właściwie na rozwój zawodowy. 
Ostatnie wakacje były też pracowite. W ramach praktyk dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostałem przyjęty do Departamentu Informatyzacji i pracowałem nad tematem zarządzania dokumentami elektronicznymi. Uczestniczyłem w pracach grupy roboczej, zajmującej się platformą usług klasy E-government. 
Ten ostatni rok studiów na długo zapamiętam. Wspólnie z grupą dziesięciu osób udało mi się wyjechać na wyprawę wspinaczkową na najwyższy szczyt w Andach – Aconcagua (6962 m n.p.m.), jak dotąd zdobyty tylko przez jedną osobę niewidomą. Była szansa na drugie miejsce na świecie, ale chciałem też udowodnić jeszcze raz, że – mając ograniczenia – można żyć aktywnie, niestety, za bazą skręciłem kolano i doszedłem na wysokość 5600 metrów n.p.m.; to miejsce, skąd startuje się na szczyt. Szczyty można osiągać – nawet bez dalekich wyjazdów – na wiele sposobów, bo w życiu jest wiele możliwości, o które warto zawalczyć. Na pewno trzeba też ważyć koszty – znać cenę, jaką trzeba zapłacić za sukces. Nie wiem, jak potoczy się moja kariera, znam tylko jej kierunek i ufam, że nie będę się w życiu nudzić. 
Biuletyn Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku, numer 2(6) 2007 

Niewidomy alpinista 

Paweł Urbański w dniu 30 stycznia br., o godz. 01.10 naszego czasu, zdobył szczyt Góry Kościuszko. 

Paweł Urbański urodził się 15 kwietnia 1982 roku. W lipcu 1995 roku stracił wzrok, co zdeterminowało jego dalsze życie. Jest pierwszą osobą niewidomą z Polski i trzecią na świecie, która otrzymała pełne stypendium w jednej z dziewięciu wówczas na świecie United World College (Szkół Zjednoczonego Świata) w Norwegii. Tam narodziła się jego wielka pasja – sporty ekstremalne. Podczas nauki w college zrealizował program matury międzynarodowej, jako pierwsza i jak dotąd jedyna osoba niewidoma w Polsce. W czasie pierwszego roku w college wspólnie z trzema kolegami zorganizował i brał udział w Interrail po Skandynawii – Norwegia, Szwecja i Finlandia. 
Po ukończeniu college rozpoczął studia na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie był pierwszym niewidomym studentem. Przez kilka lat uczestniczył w pracach Rektorskiej Komisji Uniwersytet bez Barier. Podczas czwartego roku studiów wrócił do wspinaczki sportowej, a potem do judo, które aktywnie uprawia do dziś. Paweł Urbański od trzeciego roku studiów realizował program w trybie indywidualnym, który jest przyznawany tylko nielicznym osobom, na podstawie bardzo dobrych wyników w nauce. Brał wówczas udział w wysokiej rangi konferencjach technologicznych, gdzie prezentował własne opracowania naukowe. Informatyk, ekonomista zajmujący się modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, projektowaniem systemów zarządzania treścią, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz integracją i analizą danych. Od lipca do września 2008 roku pracował dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Departamencie Informatyzacji przy projektach informatycznych systemów rządowych klasy e-government. Brał również aktywny udział przy tworzeniu pierwszej zintegrowanej platformy takich usług w Polsce. Do tej pory uczestniczył i współorganizował trzy wyprawy w ramach projektu Korona Ziemi – ja to widzę inaczej: 
– Aconcagua (2007), 
– Kilimandżaro (2008), 
– Elbrus (2008). 
26 stycznia Paweł Urbański wyrusza na podbój Góry Kościuszki. Paweł Urbański – informatyk i ekonomista zajmuje się modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, projektowaniem systemów zarządzania treścią, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz integracją i analizą danych. Poza pracą zawodową realizuje projekt Korona Ziemi, czyli wyprawy na siedem najwyższych szczytów kontynentów, trenuje judo oraz narciarstwo alpejskie. 
http://e-urbanski.pl 

Paweł Urbański na szczycie Europy 

Paweł Urbański, niewidomy alpinista, wyrusza na kolejną wyprawę. Tym razem celem będzie Mont Blanc – najwyższy szczyt Alp i Europy Zachodniej. 
Przedsięwzięcie to kolejny etap realizacji projektu „Korona Ziemi – ja to widzę inaczej”, mającego na celu zdobycie przez Pawła Urbańskiego najwyższych szczytów na wszystkich kontynentach. Wyprawa na Mont Blanc wyrusza 20 sierpnia i będzie trwać 2 tygodnie. Sponsorem oraz ubezpieczycielem podróży jest Mondial Assistance. 
W wyprawie na Mont Blanc, obok Pawła Urbańskiego, weźmie udział 2 uczestników – Piotr Cichy i Artur Kraszewski. Na koncie alpinisty jest już kilka dużych osiągnięć. Do tej pory Paweł Urbański, jako pierwszy niewidomy Polak, zdobył najwyższy szczyt Afryki, Kilimandżaro (luty 2008) oraz Górę Kościuszki w Australii (styczeń 2009). W ubiegłym roku, na przełomie kwietnia i maja, przeszedł 50 km przez lodowiec na Spitsbergenie, a już w czerwcu brał udział w wyprawie na Elbrus, gdzie zabrakło mu zaledwie 200 metrów do zdobycia szczytu góry. 
– Tegoroczna wyprawa to zdobycie Mont Blanc. Szczyt ten pod wieloma względami jest znacznie przyjaźniejszy dla podróżników od np. Elbrusu, jednak wymaga dobrego zorganizowania i doświadczenia. Organizacja wyjazdu obejmowała więc głównie przygotowanie kondycyjne. Góry płatają jednak figle. Mont Blanc jest stosunkowo niską górą, ale posiada tzw. pazur – mówi Paweł Urbański. 
Projekt „Korona Ziemi – ja to widzę inaczej” obejmuje zdobycie siedmiu najwyższych szczytów poszczególnych kontynentów, w tym Antarktydy. Do tej pory Koronę Ziemi zdobyło niewielu ponad 200 podróżników i tylko jedna osoba niewidoma. Paweł Urbański, jako pierwszy niewidzący Europejczyk, ma szansę dołączyć do tego grona. 
– Realizacja tego projektu to nie tylko osiągnięcie wytyczonych, trudnych celów. To również pogłębianie wiedzy o własnych możliwościach i inspiracja dla innych. W górach nauczyłem się ciężkiej pracy i wytrwałości, które nigdy mnie nie zawiodły i przynosiły efekty. To natomiast przekłada się na satysfakcję. 
A czemu akurat góry? 
Są wyzwaniem, a jednocześnie dobrą alternatywą dla mojego życia codziennego – jako analityk i architekt korporacyjny spędzam po 12 czy 14 godzin przed komputerem – dodaje Paweł Urbański. 
Ekspedycję wspiera Mondial Assistance. Firma obok sponsorowania podróży, zapewnia także ochronę ubezpieczeniową całego wyjazdu. – Mont Blanc to szczyt, na którym stosunkowo często dochodzi do wypadków. W ciągu ostatnich lat polski oddział Mondial Assistance kilkukrotnie interweniował na szlakach prowadzących na ten szczyt. 
Dzięki dużemu doświadczeniu i właściwemu zapleczu czujemy się pewnie nawet przy ubezpieczaniu tak trudnych i ryzykownych wypraw – mówi Rafał Mrozowski, specjalista ds. marketingu w Mondial Assistance. Wsparcie w trudnych sytuacjach i realizowaniu pasji ludzi, którzy powierzyli swoje bezpieczeństwo Mondial Assistance jest jednym z filarów działalności tej firmy. Do tej pory Mondial Assistance wspierał i ubezpieczała wyprawy takich podróżników jak: kpt. Jarosław Kaczorowski, który brał udział w regatach transatlantyckich oraz próbę samotnego przemierzenia Atlantyku kajakiem podjętą przez Pawła Napierałę. 
Wiedza i Myśl, październik 2010 [Źródło: Bankier.pl, 2010-08-23] 

