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VI Ogólnopolska  
Konferencja Studentów 
Niepełnosprawnych  
w Częstochowie
Krzysztof Ceran 6

W dniach 8-10 grudnia 2017 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Nie-
pełnosprawnych organizowana przez Międzywydziałowe Koło Integracji i Wsparcia „‚Fe-
niks” działające na Politechnice Częstochowskiej. Hasłem przewodnim tej konferencji było: 
„‚Osoby Niepełnosprawne – pełne uczestnictwo w społeczeństwie. Podnoszenie jakości ży-
cia osób z niepełnosprawnościami w Polsce”. 

Dzień pierwszy

Do Częstochowy dotarliśmy  

w godzinach popołudniowych. Po 

zarejestrowaniu się jako uczest-

nicy konferencji oraz zameldowa-

niu  w akademiku, udaliśmy się 

na stołówkę, która znajduje się na 

Wydziale Zarządzania Politechniki 

Częstochowskiej, aby zjeść kolację. 

W tym samym miejscu odbyło się 

także uroczyste otwarcie konfe-

rencji oraz I panel merytoryczny.

Jednym z pierwszych wystą-

pień była prelekcja wygłoszona 

przez Adriana Szczepańskiego, 

przedstawiciela Politechniki Czę-

stochowskiej i Kingę Tadeusiak, 

którzy wspólnie przygotowali pre-

zentację zatytułowaną: „Ułatwie-

nia w transporcie dla osób niepeł-

nosprawnych”. Mogliśmy się z niej 

dowiedzieć wielu ciekawych rze-

czy  związanych z najnowszymi 

rozwiązaniami transportowymi, 

mającymi ułatwić osobom niepeł-

nosprawnym przemieszczanie się.

Jako druga w kolejności, Kata-

rzyna Król z Uniwersytetu Łódz-

kiego, wygłosiła prelekcję pod 

tytułem: „Zrozumieć niepełno-

sprawność - rola współczesnych 

mediów w poprawie jakości życia 

Osób Niepełnosprawnych”. Doty-

czyła ona współczesnych środków 

masowego przekazu i tego w jaki 

sposób mogą wpłynąć na poprawę 

jakości życia osób niepełnospraw-

nych.

Monika Kukla z Krakowa, po-

ruszyła temat integracji osób nie-

pełnosprawnych w środowisku 

sportowym. Opowiedziała o tym 

zagadnieniu na swoim własnym 

przykładzie, zwracając szczególną 

uwagę na to, że sport jest jednym 

ze sposobów aktywizacji osób  

z niepełnosprawnością. 

 

Jako ostatnie, w czasie piątko-

wej części konferencji, odbyło się 

wystąpienie Doroty Popke oraz 

Klaudii Browarskiej na temat osób 

niepełnosprawnych. Była to ana-

liza tego, jak wygląda zatrudnia-

nie osób z niepełnosprawnością  

w różnych krajach Europy. Następ-

nie miało miejsce podsumowanie  

i zakończenie tej części konferen-

cji. Wieczór spędziliśmy w BONie 

grając w planszówki i integrując się  

z innymi uczestnikami. 

Drugi dzień konferencji

 

Drugi panel merytoryczny od-

był się na Wydziale Inżynierii 

Mechanicznej i Informatyki. Tego 

dnia jako pierwsza wystąpiła Alek-
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sandry Gulip z prezentacją pod ty-
tułem „Czytelnictwo Osób Niesły-
szących oraz jego wpływ na jakość 
życia tychże osób”.

Aneta Buchenfeld, przedstawi-
cielka Politechniki Częstochow-
skiej, przybliżyła nam temat dota-
cji przyznawanej na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej 
przez osoby niepełnosprawne.

Następnie Sylwia Placzyńska 
przedstawiła swoją prelekcję „Er-
gonomia pracy Osób Niepełno-
sprawnych”. Z jej prezentacji do-
wiedzieliśmy się, jak dostosować 
stanowisko pracy przeznaczone 
dla osoby z niepełnosprawnością, 
tak żeby praca przebiegała zdrowo 
i komfortowo.

Ostatnią osobą, która wystą-
piła przed przerwą kawową była 
Marta Nowak, reprezentująca 
Uniwersytet Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Na swoim przykładzie 
przedstawiła sytuację kobiet z nie-
pełnosprawnością na rynku pracy.

Po krótkiej 20-minutowej prze-
rwie na kawę i „coś słodkiego” na-
stąpił III panel merytoryczny.  Jako 
pierwsza wystąpiła Karolina Cza-
ban z Lublina. Opowiedziała nam  
o tym, czy sport w wykonaniu osób 
niepełnosprawnych może być jed-
ną z dróg ich rozwoju.

Elżbieta Stolarska, doktorant-
ka Politechniki Częstochowskiej  
i przewodnicząca Międzywydzia-
łowego Koła Integracji i Wspar-
cia „Feniks” działającego na tejże 
uczelni, opowiedziała o mieszka-
niach wspomaganych. Ta forma 
wsparcia jest coraz bardziej popu-
larna. Mieszkania wspomagane są 
przeznaczone dla osób z niepeł-
nosprawnością. W jednym takim 
lokalu mieszka zazwyczaj kilka 
osób niepełnosprawnych oraz ich 
trener, który pomaga im w wyko-

nywaniu codziennych czynności, 
takich jak na przykład przygoto-
wywanie posiłków, sprzątanie czy 
robienie zakupów – tak, aby byli 
gotowi na wykonywanie tychże 
czynności samodzielnie po odby-
tym programie szkoleniowym.

Michał Modławski opowiedział 
nam o swoim największym zain-
teresowaniu jakim jest drukowa-
nie 3D. Tym razem odniósł się do 
zastosowania tego rozwiązania  
w medycynie oraz rehabilitacji. 
Jest to wielka szansa, szczególnie 
dla osób po amputacjach kończyn.

Ostatnią osobą, która wystąpiła 
w czasie tej części konferencji była 
Monika Bartczak ze swoją prezen-
tacją pod tytułem „Dostosowanie 
aplikacji sieciowych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych”. Dowie-
dzieliśmy się jak stworzyć aplika-
cje internetowe w taki sposób, aby 
korzystanie z nich było jak najwy-
godniejsze i najbardziej komfor-
towe dla osób z różnymi schorze-
niami. Następnie odbyła się krótka 
dyskusja, podsumowanie oraz za-
kończenie merytorycznej części 
tegorocznej konferencji.

Po około dwóch godzinach cza-
su wolnego udaliśmy się na uro-
czystą kolację z władzami uczelni. 

W godzinach wieczornych autokar 
odwiózł uczestników konferencji 
z powrotem na teren Politechniki 
Częstochowskiej, gdzie czekał nas 
kolejny wieczór z grami planszo-
wymi.

Ostatni dzień Konferencji

Na niedzielę zostały zaplano-
wane grupowe warsztaty zorga-
nizowane przez Fundację Oczami 
Brata. Polegały one na tym, że w kil-
ku-osobowych grupach mieliśmy 
ustalić jak dana osoba z niepełno-
sprawnością, przedstawiona przez 
pracowników wyżej wspomnia-
nej fundacji, może sobie poradzić  
z różnymi problemami wynika-
jącym z posiadanej przez nią nie-
pełnosprawności. I to już koniec 
VI Ogólnopolskiej Konferencji Stu-
dentów Niepełnosprawnych. Do 
zobaczenia za rok!
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