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IV Ogólnopolskie Forum 
Studentów  
z Niepełnosprawnościami
Agnieszka Perlińska, Izabela Matczak

W dniach 13-15 maja 2018 odbyło się w Łodzi kolejne Forum Studentów z Niepełnospraw-
nościami – za nami już IV edycja tego wydarzenia. W tym roku przyświecało nam hasło 
„‚Innowacyjni Niepełnosprawni”. Chcieliśmy pokazać, że niepełnosprawność to nie koniec 
świata. Pogłębiliśmy naszą wiedzę oraz wiedzę uczestników spotkania na temat rozwiązań 
technologicznych i społecznych, które pomagają oswoić się z naszymi barierami, a także 
w miarę możliwości je pokonywać. Podczas trwania Forum wymieniliśmy się również do-
świadczeniami, doskonale się przy tym bawiąc. 
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Całą konferencję zorganizo-

wała Rada Studentów Niepełno-
sprawnych Politechniki Łódz-
kiej wraz ze Stowarzyszeniem 
Niepełnosprawnych Studentów 
i Absolwentów Uniwersytetu 
Łódzkiego. Patronat objęły: Po-
litechnika Łódzka, Uniwersytet 
Łódzki, Fundacja Politechniki 
Łódzkiej, Prezydent Miasta Ło-
dzi oraz program „Młodzi w Ło-
dzi”. 

W tym roku konferencja zo-
stała połączona z obchodami 
10 rocznicy powstania Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych Poli-
techniki Łódzkiej, które odbyły 
się w piątek. To niesamowite pa-
trzeć na  zmiany, jakie zaszły na 

naszych uczelniach w przeciągu 
dekady. Uświadomić sobie, jak 
zmieniało się postrzeganie stu-
dentów niepełnosprawnych oraz 
to, że uczelnie w końcu przestają 
się nas bać, dając zielone światło 
dla realizacji pomysłów i odkry-
wania naszego potencjału. 

Sobota to przede wszystkim 
część merytoryczna spotkania. 
Swoje wykłady poprowadzili   
prof. Łukasz Kaczmarek, mgr 
inż. Paweł Oleksy, mgr inż. Ro-
bert Kawecki, mgr inż. Jarosław 
Kawecki, prof. Paweł Strumiłło, 
mgr inż. Damian Jóźwiak, Anna 
Zgrzebnicka, Monika Bartczak, 
Patryk Pomykalski, Lesław Ba-
zylak oraz Tomasz Raułowski. 
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Każdy z nich wniósł coś nowego 
do naszego świata. 

Podczas drugiego dnia konfe-
rencji odbyły się warsztaty twór-
czego rozwiązywania problemów. 
Poprowadziły je dr Joanna Szto-
bryn-Giercuszkiewicz z Politech-
niki Łódzkiej oraz dr Anna Gu-
towska z Uniwersytetu Łódzkiego. 
Warsztaty pozwoliły nam spojrzeć 
na problemy z trochę innej per-
spektywy. Przemianować „pro-
blem” na „wyzwanie”, a czasami po 
prostu się do niego zdystansować.

W sobotę uczestniczyliśmy 
też w wystawie Leonardo da 
Vinci – Energia Umysłu w EC1 – 
Łódź. Poznaliśmy niektóre jego 
prace od szkicu aż po gotowy 
projekt. Pogłębiliśmy wiedzę  
o znanym wynalazcy oraz da-
liśmy się oczarować jego umy-
słowi. Bardzo intensywny dzień 
zakończyła impreza integracyj-
na, która odbyła się w Galerii 
Łódzkiego Sejmiku Osób Nie-
pełnosprawnych na Piotrkow-
skiej 17.

W niedzielę nastąpiła dru-
ga część wykładów. Swoje 
prezentacje poprowadzili dr 

Anna Gutowska, Izabela Matczak, 
Ewa Wierzbowska, Agnieszka 
Perlińska oraz Dariusz Krajew-
ski. Większość z nich motywo-
wała oraz udowadniała, że nie 
warto iść utartymi ścieżkami.   
W niedzielę również oficjalnie za-
kończyliśmy te 3 niesamowite dni 
oraz pożegnaliśmy naszych gości.

Łódzka konferencja to jedna  
z wielu inicjatyw studentów nie-
pełnosprawnych, których celem 
jest to, aby wspierać, motywować 
oraz działać na rzecz środowiska. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku uda się dotrzeć do większej 
ilości osób zainteresowanych – 
również pełnosprawnych. I że po-
goda nie sprawi, że Łódź znów za-
słynie z podwodnych tramwajów ;)
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