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Wydarzenia

1III OFSN Łódź 2017

W dniach 24-26 marca 2017 roku odbyło się III Ogólnopolskie Forum Studentów z Nie-
pełnosprawnościami Łódź 2017. Już po raz trzeci Rada Studentów z Niepełnosprawnością 
Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwer-
sytetu Łódzkiego oraz Niepełnosprawni Studenci z Uniwersytetu Medycznego, wspólnymi 
siłami zorganizowali konferencję skierowaną do niepełnosprawnych studentów z wszyst-
kich uczelni wyższych w Polsce. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „‚Zdobywaj cele 
– możliwości masz wiele”. III OFSN zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Mia-
sta Łodzi oraz patronatem Fundacji Politechniki Łódzkiej.

Monika świerska
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Instytut Fizyki Politechniki 
Łódzkiej

Pierwszego dnia w Instytu-
cie Fizyki Politechniki Łódzkiej 
uczestników konferencji przy-
witały: władze Politechniki 
Łódzkiej, władze Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Przedstawicie-
le Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. Podczas konferencji 
zostały wygłoszone liczne pre-
lekcje, które wygłosili uczest-
nicy oraz zaproszeni goście. Już 
tego dnia szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyło się wystąpie-
nie prof. dr hab. inż. Pawła Stru-

miłło pt. „Elektroniczne systemy 
wspomagające osoby z niepełno-
sprawnościami”, które wywołało 
długie dyskusje. Następnie swoje 
prezentacje przedstawili uczest-

nicy. Jako pierwszy wy-
stąpił Michał Modławski 
z prelekcją: „Języki obce 

– mój cel”. Kolejni byli: Ma-
teusz Kargul, który mówił 
o „Nowych możliwościach 
z fizjoterapią i rehabili- 
tacją, jako sukcesie do ka-
riery zawodowej” oraz 
Aleksandra Pietrzak, która 
opowiedziała jak przejść 

„Od marzeń do realizacji”. 
Po części oficjalnej wszy-

scy udali się na kolację. Wieczo-
rem odbyła się impreza integra-
cyjna, która jak zwykle cieszyła  
się dużym zainteresowaniem.
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Czarne dziury

Drugi dzień III OFSN Łódź 2017 przyniósł nie  
mniej atrakcji, co dzień pierwszy. Po śniadaniu  
w hotelu uczestnicy przybyli na Wydział Fizyki 
Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Łódzkiej. Podobnie jak poprzedniego 
dnia odbyły się prezentacje uczestników oraz gości.  
Jako pierwsza wystąpiła Karolina Czaban z tematem: 

„Jak dostać power’a, by osiągnąć cele z sukcesem?  
Z perspektywy żywienia, sportu”. Jako następna wy-
stąpiła Julita Kuczkowska, która przedstawiła swój 

„przepis” na „Eliksir z możliwości”, opowiadając nam 
w ten sposób historię swojego życia. Następnie zo-
stały przeprowadzone warsztaty w grupach, które  
ściśle wiązały się z tematem naszej konferencji. Po-
prowadziły je Pani Joanna Sztobryn-Giercuszkie-
wicz oraz Pani Barbara Jeziorska. Po warsztatach  
wystąpiła kolejna prelegentka, niepełnosprawna 
fotomodelka Sylwia Gajewska ze swoją „Wieżą do 
marzeń”. Po porannych prezentacjach i warsztatach 
przyszedł czas na trochę atrakcji. Po obiedzie za-
braliśmy naszych uczestników na wycieczkę-nie-
spodziankę. Wspólnie odwiedziliśmy Planetarium 
EC1, gdzie obejrzeliśmy widowisko „Czarne dziury”.  
Następnie udaliśmy się na kolację, po której podo- 
bnie jak w piątek została zorganizowana impreza 
integracyjna dla uczestników.

Uniwersytet Łódzki

Trzeci, ostatni już dzień konferencji, to dzień na-
leżący do Uniwersytetu Łódzkiego. W związku z tym, 
miejscem w którym spotkali się uczestnicy i goście 
był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego. Po oficjalnym rozpoczęciu na Uniwersy-
tecie Łódzkim, jako pierwszy swoją prelekcję wygło-
sił gość zaproszony przez organizatorów z Politech-
niki Łódzkiej, wicemistrz Świata w para-badmintonie, 
Bartłomiej Mróz, który opowiedział o swojej historii 
sportowej i nie tylko. Jego wystąpienie wzbudziło 
wiele emocji, a po nim uczestnicy mogli zrobić sobie 
pamiątkowe fotografie z gościem. Następnie wystąpi-
li Beata Tomecka-Nabiałczyk przedstawiając „Prawne 
aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnością”, 
Ewa Jabczyk z wykładem: „Moja przygoda z korpo”, 
a także Arkadiusz Jędrzejczak, który zaprezentował: 

„Aktywne metody poszukiwania pracy”. Na koniec 
uczestnikom zostały wręczone certyfikaty uczest-
nictwa, a po obiedzie rozjechali się oni na uczelnie,  
z których przyjechali.

III OFSN Łódź 2017 to z pewnością wydarzenie, 
które zostanie zapamiętane na długi czas. Przyniosło 
ono organizatorom oraz uczestnikom wiele nowych 
znajomości. Przełamaliśmy podczas niego liczne ba-
riery i kolejny raz pokazaliśmy, że razem możemy 
jeszcze więcej.
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