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Konferencja w Krakowie,  
„‚Jak ONi się kochają”

W dniach 10-13 lipca 2015 r. miało miejsce, zgodnie już z wieloletnią tradycją, kolejne  
spotkanie ogólnopolskie w Krakowie. XII Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełno-
sprawnych, odbyło się pod hasłem ‚‚Jak ONi się kochają”.

Paulina Piotrowska 

Tematyka konferencji

Konferencja w Krakowie doty-
czyła spraw, wydawałoby się tzw. 

„tabu” dla osób niepełnospraw-
nych, budzących silne kontrower-
sje i liczne dyskusje wśród wielu 
środowisk. W trakcie trzech dni 
wystąpień i referatów, próbowano 
odpowiedzieć zarówno na pytania 
merytoryczne jak i natury etycz-
nej. Podczas prelekcji dochodziło 
także do ciekawej wymiany zdań 
i burzliwych konfrontacji, co czy-
niło konferencję jeszcze bardziej 
oryginalną. 

O czym była mowa?

Pierwszy dzień konferencji roz-
począł się od uroczystego przy-
witania licznie zgromadzonych 
gości. Na powitanie kilka słów od 
siebie dodały też Profesor Anna 
Siwik, Prorektor AGH ds. Stu-
denckich oraz Profesor Barbara 
Gąciarz, Pełnomocnik Rektora 
AGH ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Jedną z pierwszych prelekcji było 
wystąpienie dr Remigiusza Kijaka  
z Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie pt. „O seksualności 
osób niepełnosprawnych, od igno-
rowania ku inkluzji”, które miało 
pokazać , że przez wiele lat był 
to temat zakazany, ignorowany,  

a przy tym pełen dylematów natu-
ry społecznej. Wystąpienie wska-
zywało na zwyczajność potrzeb 
w tym aspekcie życia, niezależnie 
od niepełnosprawności.   
 Kolejną prezentacją było prze-
mówienie Joanny Piwowońskiej, 
koordynatorki projektu „Równe 
szanse rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych w powrocie na ry-

nek pracy”, pt. „Rodzice niepeł-
nosprawnych dzieci, Monitoring 
Obywatelski, Dice - platforma 
wymiany wiedzy ON”. Mówiono 
tutaj o prawach każdego człowie-
ka do godnego, normalnego życia. 
Dyskutowano również  nad kwe-
stiami finansowymi w przypadku 
niepełnosprawnych dzieci, spo-
sobach pozyskiwania takich do-
finansowań. Podejmowano także 
problematykę równości dzieci 
niepełnosprawnych względem 
ich rówieśników w aspekcie 
prawnym oraz spostrzegania ich 
przez otoczenie. Przeanalizowa-
no sytuację prawną, społeczną  
i ekonomiczną rodzin z niepełno-

sprawnymi dziećmi. W dyskusji 
próbowano znaleźć rozwiązania 
mające poprawić jakość życia ta-
kich rodzin. 

W sobotę odbyły się także wy-
stąpienia Joanny Wawrzyniak  
z Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach, pt. ‚‚Nie widzę sie-
bie w roli żony? Ale czy na pewno?” 

„Tu i teraz” Magdaleny Sipowicz, 

• Michał      Twardoski     z       Wyższej       Szkoły     Gospodarki  
w Bydgoszczy.

Te osoby będą odpowiadały za rozwój i promocję 
Stowarzyszenia, które miejmy nadzieję, szybko roz-
winie swoje skrzydła. Kontrole nad wszelkimi poczy-
naniami Zarządu będzie sprawował Piotr Leśniewski  
z UAM w Poznaniu jako przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, natomiast  wszelkie spory, które 
miejmy nadzieje nie nastąpią, rozsądzać będzie 
Marian Barański z PWSZ im. Jana Grodka w Sano-
ku. W Częstochowie zostało zaprezentowane rów-
nież logo jakie dla Stowarzyszenia przygotował  
i sprezentował Paweł Dondajewski, student Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi.

Misją Stowarzyszenia jest pomoc studentom z nie-
pełnoprawnościami, a głównymi celami jego działal-
ności są:

•  kształtowanie warunków do godnego życia i samo-
realizowania się niepełnosprawnych studentów  
i absolwentów uczelni wyższych,

•  działania na rzecz posiadania przez studentów  
z niepełnosprawnością takich samych praw i  obo-
wiązków jakie posiadają studenci pełnosprawni,

•  współpraca z Parlamentem Studentów RP oraz  
z  Samorządami Studenckimi,

•  działanie na rzecz podniesienia świadomości spo-
łecznej na temat niepełnosprawności,

•  koordynacja działań organizacji skupiających stu-
dentów z  niepełnosprawnością Uczelni Wyższych 
w całej Polsce,

•  inicjowanie powstawania nowych organizacji stu-
dentów z niepełnosprawnościami i o zapewnienie 
im wszechstronnej pomocy,

•  wsparcie procesu kształcenia studentów i dokto-
rantów z niepełnosprawnościami,

•  wymiana doświadczeń między organizacjami stu-
dentów z niepełnosprawnościami i członkami Sto-
warzyszenia,

•  działalność informacyjna na uczelniach prywat-
nych i publicznych,

•  pozyskiwanie środków finansowych na działal-
ność statutową,

•  współpraca z innymi organizacjami wspierają-
ca studentów z niepełnosprawnościami z kraju  
i z zagranicy,

•   współpraca i lobbowanie w instytucjach publicznych,

•  budowanie pozytywnego wizerunku studentów  
z niepełnosprawnościami,

•  propagowanie szkolnictwa wyższego wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

•  aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepeł-
nosprawnościami,

• propagowanie możliwości studiowania za granicą,

•  wspieranie działalności naukowej studentów  
z niepełnosprawnościami,

•  występowanie z własnymi propozycjami zmian  
legislacyjnych,

•  kontrola nad wprowadzanymi zmianami w usta-
wach dotyczących studentów z niepełnosprawno-
ściami.

Swoje cele Stowarzyszenie chce realizować poprzez:

•  spotkania z przedstawicielami władzy, Parlamen-
tu RP, Parlamentu Studentów RP oraz PFRON,

•  działanie na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych,

•  organizowanie konferencji, rajdów, imprez kultu-
ralno-rozrywkowych, kursów, warsztatów, odczy-
tów i szkoleń,

•  współpracę z organizacjami, instytucjami i osoba-
mi fizycznymi w zakresie wsparcia osób niepełno-
sprawnych, zwłaszcza z Parlamentem Studentów RP,

•  aktywizację społeczną i zawodową osób z niepeł-
nosprawnościami,

•  organizowanie wzajemnej pomocy członków sto-
warzyszenia w celu pokonywania wszelkich barier.

•  udział w konferencjach, targach związanych z pro-
blemami niepełnosprawnych,

•  współpracę z pracodawcami, instytucjami i orga-
nizacjami zajmującymi się pomocą w poszukiwa-
niu pracy,

•  współpracę z innymi organizacjami działającymi 
w środowisku akademickim,

•  udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych  
i rekreacyjnych odbywających się w  środowisku 
akademickim,

• organizowanie i promocję wolontariatu.

Miejmy nadzieje, że uda nam się zrealizować więk-
szość z postawionych sobie celów i będziemy osiągać 
sukcesy. Nawet takie małe, jak zmiany w projekcie 
Aktywny Samorząd Moduł II, który pokazał nam, że 
jeśli mówimy jednym głosem, możemy dużo osią-
gnąć. Zapraszamy wszystkich do współpracy z nami 
i wstępowania w nasze szeregi. Razem łatwiej zmie-
niać otaczający nas świat na bardziej przyjazny.
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Konferencja była okazją do tego, 

aby w szerokim gronie specjali-
stów rozmawiać o problemach 
osób z niepełnosprawnościami. 
Szczególnie rozmawiać o szeroko 
rozumianym rynku pracy. Cieszy-
my się, że konferencja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, ponie-
waż świadczy to randze problemu, 
który podjęliśmy. Kon-
ferencja to również 
okazja do spotkania  
i wysłuchania wykła-
dów osób, które swoją 
niepełnosprawność 

„przekuły” w sukces  
i pokazały, że ich de-
terminacja i siła cha-
rakteru mogą pokonać 
wszystkie przeciw-
ności losu. Gościem 
specjalnym II edycji 
był Jasiek Mela - Za-
łożyciel fundacji Poza 
Horyzonty. Najmłod-
szy w historii zdobywca biegunów 

- północnego i południowego w cią-
gu jednego roku. Jest jednocześnie 
pierwszym niepełnosprawnym, 
który dokonał takiego wyczynu. 
Drugim wyjątkowym gościem był 
Jerzy Płonka – pretendujący do 
zdobycia „Korony Europy”, będąc 
osobą niewidomą.

Nasze spotkanie odbyło się   
w pięknym budynku Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, który 
łączy historię i nowoczesność, któ-
ry nie stanowi barier w dostępie 
dla osób niepełnosprawnych. 

Konferencja „Niepełnosprawni 
na rynku pracy” to szereg wykła-
dów, debat oraz prelekcji, ale to 

również Giełda Pracy, którą zorga-
nizowaliśmy wspólnie z Polską Or-
ganizacją Pracodawców Osób Nie-
pełnosprawnych już po raz drugi. 
Do udziału w niej zgłosiło się 27 
wystawców. Były to firmy z otwar-
tego  i chronionego rynku pracy, 
organizacje pozarządowe oraz 
instytucje rynku pracy.  Podczas 

giełdy można było skorzystać z po-
rad ekspertów Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, Państwowej In-
spekcji Pracy oraz Wojewódzkiego  
i Powiatowego Urzędu Pracy. Gieł-
dę pracy odwiedziło ok. 150 osób 
niepełnosprawnych.Podczas 
konferencji prasowej  mogliśmy 
przedstawić Parakolarzy - pod-

opiecznych Uniwer-
sytetu Medyczne-
go w Łodzi, którzy 
zdobyli tylko  
w tym sezonie aż 9 
medali imprez mi-
strzowskich (ME  
i MŚ) oraz 22 me-
dale Mistrzostw 
Polski. Największy-
mi sukcesami po-
chwalić się mogą 
zawodnicy naszej 
kadry narodowej 
w parakolarstwie. 
Para Marcin Po-

lak / Michał Ładosz rozpoczęła 
sezon znakomitym brązowym 
medalem Mistrzostw Świata  
w Parakolarstwie Torowym  
w holenderskim Appeldorn. Na 
tej samej imprezie dwa srebrne 
medale zdobyła Anna Harkow-
ska. Prawdziwą polską dominację 
nasi zawodnicy pokazali jednak 

Konferencja
„‚Niepełnosprawni  
na rynku pracy”

Za nami już druga edycja konferencji „„Niepełnosprawni na rynku pracy”,  która w pierw-
szej jak i w tegorocznej odsłonie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz uzyskała wy-
sokie recenzje uczestników. Organizatorzy to:  Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja 
Łódź Akademicka”.

Hubert Gęsiarz, Witold Olszewski, Maria Religa

tłumacza Polskiego Języka Migowego i „Wózek nie 
stwarza barier” Brygidy Stępniewskiej z Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego oraz „Rodzina CODAka” Pau-
liny Kalety, tłumacza Polskiego Języka Migowego. 
Joanna Wawrzyniak jest przykładem osoby, która 
mimo choroby wyszła za mąż i wychowywała dzie-
ci. Opowiedziała nam o swoich wyzwaniach, prze-
szkodach i sukcesach, co mogło wielu dodać wiary 
w siebie, we własne możliwości. Pani Wawrzyniak 
musiała przekonać najpierw siebie, potem zaś oto-
czenie, że dla osób niepełnosprawnych nie ma rze-
czy niemożliwych, a jedyne ograniczenia wynikają  
z obaw przed niepowodzeniem. 

 
 Dodatkowe atrakcje
 
Wieczorem zaplanowano liczne atrakcje, w tym 

imprezę integracyjną oraz dodatkową zabawę typu 
randka w ciemno. Część gości skorzystała z moż-
liwości zwiedzania Krakowa, a było ich naprawdę 
wiele. Urokliwy Rynek witał właśnie turystów poka-
zem sztucznych ogni w asyście kolorowych klaunów. 
Obowiązkowym punktem do zwiedzania był rów-
nież słynny Wawel. Zaś późnym wieczorem do swo-
jego wnętrza zapraszały liczne krakowskie knajpki  
i restauracje. 

 
Drugi dzień konferencji

W trakcie drugiego dnia panelu konferencyjnego 
Filip Loba i Jakub Waszak, przedstawiciele Parlamen-
tu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, opowiedzieli 

o aktualnie prowadzonych  działaniach i celach Par-
lamentu Studentów RP. Mogliśmy poznać strukturę 
organizacji, wykonane projekty oraz te czekające na 
realizację. Tego dnia odbyły się również  następujące 
wystąpienia „Intymne związki osób niepełnospraw-
nych w opinii młodych osób dorosłych” Patrycji Wo-
łosz  z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 

„Relacje małżeńskie z osobą niepełnosprawną” Danie-
la Zawodnika z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw-
ła II w Krakowie, „Gotowość na związek. Prawdziwa 
dojrzałość w dojrzałości” Katarzyny Rogowiec z Fun-
dacji „Avanti”, „Etyka seksualna. Podstawy antropo-
logiczne” Filpa Loby z Politechniki Łódzkiej, „Tango 
mężczyzny i kobiety, czyli bitwa, przygoda i piękno” 
Rafała Dąbrowskiego oraz „Dostępność antykoncep-
cji dla osób niepełnosprawnych” Adriana Peliszko  
z Uniwersytetu Łódzkiego. Niemal każde z nich bu-
dziło wiele emocji, dostarczając materiału do burzli-
wej dyskusji osób o różnych  poglądach.  

 
Podsumowanie

W ostatni dzień konferencji również zaplanowa-
no kilka wystąpień o tematyce rodzinnej. Wszystkie  
z nich miały pokazać, że osoby niepełnosprawne 
również potrzebują okazywania uczuć i miłości, mają 
takie same potrzeby jak rówieśnicy. Nadzieją na lep-
sze rokowania w spostrzeganiu ich świata przez oto-
czenie są zmieniające się normy i świadomość spo-
łeczna. Dzięki takim konferencjom tematy tabu stają 
się przedmiotem dyskusji, z których wyciągane są 
wnioski na przyszłość. 
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