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Wykręcona Politechnika, 
czyli akcja zbioru  
nakrętek dla Sławka
Sławek Akimow

Od 2010 roku byłem studentem Politechniki Łódzkiej na 
kierunku Informatyka na wydziale FTiMS. Moim celem było 
skończenie studiów i podjęcie wymarzonej pracy jako ad-
ministrator baz danych. Poza nauką - sport. Ciągle akty-
wny, spędzałem wiele czasu z kolegami na basenie, siłowni  
i treningach kolarskich. Byłem młodym, energicznym człow-
iekiem, moje życie płynęło w zaplanowanym kierunku. 
Wszystko zmieniło się w jednej chwili…

Wypadek

W kwietniu 2014 roku podczas treningu kolarskie-
go uległem wypadkowi komunikacyjnemu, w którym 
doznałem złamania kręgosłupa i uszkodzenia rdze-
nia kręgowego. Mój stan był bardzo poważny i rok 
spędziłem w szpitalach.  Gdy odzyskałem część sił, 
po rozmowie z koleżanką z Poli-
techniki doszedłem do wniosku, 
że nie mogę zaprzepaścić wysił-
ku jaki włożyłem przez cały tok 
studiów. Postanowiłem postawić 

„kropkę nad i” i obronić pracę in-
żynierską. Dzięki przychylności 
oraz zaangażowaniu uczelni zor-
ganizowano dla mnie egzamin  
w szpitalu. Moja historia roze-
szła się echem wśród studentów 
i pracowników Politechniki…

Akcja nakrętkowa

Za pośrednictwem przyjaciół 
została zapoczątkowana akcja 
zbierania plastikowych nakrętek 
na wydziale, na którym studio-
wałem. Bardzo szybko poprzez 
studentów udało się rozpo-
wszechnić akcję na innych wydziałach Politechniki 
Łódzkiej. Ogromne ilości, zbierane w krótkim czasie 
były potwierdzeniem tego, że mamy wielkie serca  

i jesteśmy chętni by bezinteresownie pomagać po-
trzebującym. 

Wielkim wsparciem w akcji okazała się pomoc Biu-
ra ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ. Pracownicy po-
ruszeni moją historią postanowili zająć się koordyna-
cją zbioru nakrętek i ich przechowywania. Wiem, że 
wymaga to poświęcenia czasu, by odwiedzić wszyst-

kie miejsca i zorganizować do 
nich transport. Jestem bardzo 
wdzięczny wszystkim osobom 
wkładającym w to serce.

Efekty

Dotychczas udało się ze-
brać na Politechnice Łódzkiej 
około 2 ton plastikowych kor-
ków. Pozyskane fundusze ze 
sprzedaży przeznaczane są na 
codzienną rehabilitację i akty-
wizację. 

Jak widać współpraca  
i chęć pomocy jest domeną 
środowiska Politechniki Łódz-
kiej, czego przykładem jest 
ta akcja. Serdecznie dziękuję 
za dotychczasowe wsparcie 
wszystkim studentom, gronu 

pedagogicznemu uczelni oraz pracownikom Biura  
ds. Osób Niepełnosprawnych.
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Pozycja GPS
 
51° 45' 9,36'' N
19° 27' 5,04'' E
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Radwańska

Wydział Technologii Materiałowych 
i Wzornictwa Tekstyliów (budynek A33)

Wydział Mechaniczny (budynek A22)

(budynek A30)

Jak do nas trafić

Administracja Osiedla Akademickiego PŁ

al. Politechniki 3a
tel.  42 631 20 19, 42 631 20 27

http://samorzad.p.lodz.pl/

Biblioteka PŁ

al. Politechniki 3a, 
tel. 42 631 20 19, 42 631 20 27

http://bg.p.lodz.pl/

Stołówka Studencka

Budynek Osiedla Akademickiego
al. Politechniki 3a

http://www.p.lodz.pl/studenci

Sekcja Rekrutacji PŁ

ul. Radwańska 29 (budynek A13)
tel.:  42  631 29 74, 42  631 20 92
http://www.p.lodz.pl/rekrutacja

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Czynne:

pon-pt
8.00-15.00


