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6Roczne Spotkanie  
Podsumowujące  
w Biurze ds. Osób  
Niepełnosprawnych PŁ
Jakub Klimczak

Okres świąteczny kojarzy się z padającym śniegiem, kolędami, radosnym nastrojem i rzecz jasna z prezentami. Chociaż 
tego pierwszego nie spotkaliśmy nawet długo po Bożym Narodzeniu, to o pozostałe elementy nie było trudno. Tym bardziej, 
że jak co roku w BON-ie odbyło się Roczne Spotkanie Podsumowujące.

Rozpoczęcie

Dla wielu było to spotkanie inaugurujące serię spo-
tkań „opłatkowych”. W tym czasie spotykamy się  
ze znajomymi ze studiów przed wyjazdem w rodzinne 
strony, wspólnie kolędujemy ze współpracownikami, jed-
nocześnie racząc się przepysznymi potrawami. W tym 
roku spotkanie w małym budyneczku BON-u pomiędzy 
gmachami  Wydziału Mechanicznego i Wydziału Tech-
nologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów wypa-
dło 11 grudnia 2019 r., więc faktycznie dosyć wcześnie. 
Z drugiej strony taka data dawała szansę, że nie wszy-
scy będą jeszcze pochłonięci przygotowaniami do świąt.

Rozpoczęcie zaplanowane na godzinę 17:00 odbyło 

się punktualnie po studencku, zatem kwadrans po czasie, 
przewodniczący Rady Studentów z Niepełnosprawnością 
Politechniki Łódzkiej – Piotr Zając, uroczyście przywitał 
wszystkich zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele władz uczelni, administracji, jednostek  
z którymi BON i RSN współpracują oraz oczywiście pra-
cownicy biura, studenci,  absolwenci i osoby zaprzyjaźnione. 
O tym, że to wydarzenie cieszy się poważaniem kierownic-
twa Politechniki świadczy chociażby obecność takich osób 
jak Prorektor ds. Studenckich, dr hab. inż. Witold Pawłow-
ski, prof. PŁ, Kanclerz Politechniki Łódzkiej mgr inż. Wło-
dzimierz Fisiak, prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, czy nasi 
Koordynatorzy Wydziałowi ds. Osób Niepełnosprawnych.
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Człowiek z sercem

Wyjątkowość tegorocznej wigilii w BONie, jak zazna-
czyli niektórzy mówcy, polegała m.in. na kończącej się ka-
dencji na Politechnice Łódzkiej. Zatem w przyszłym roku 
wszyscy będą równie mile widziani jak obecnie, ale część 
osób już w nowych rolach, na innych stanowiskach i z inny-
mi obowiązkami. Taka zmiana zapowiada nowe wyzwania, 
inne podejście do rozwiązywania problemów i współpracy. 
O nieco innym przebiegu tego corocznego święta stanowi 
również nowy punkt programu. Po raz pierwszy przyznano 
nagrody o wdzięcznej nazwie „Człowiek z sercem”. Orga-
nizatorzy, chcąc okazać wdzięczność,  uhonorowali szcze-
gólnie zasłużonych dla środowiska osób z niepełnospraw-
nościami. Decyzją Rady Studentów z Niepełnosprawnością 
PŁ przyznano trzy nagrody. W kategorii „Władze Uczelni” 
Panu dr hab. inż. Witoldowi Pawłowskiemu, prof. PŁ, spra-
wującemu funkcję Prorektora ds. Studenckich. W kategorii 

„Nauczyciel Akademicki” Panu dr inż. Piotrowi Urbankowi, 
na co dzień koordynatorowi wydziałowemu ds. osób niepeł-
nosprawnych z WEEiA. Jako „Pracownik Administracyjny” 
nagrodzona została Pani mgr inż. Bożena Renc piastująca 
stanowisko kierownika Sekcji Finansowej Rektoratu Poli-
techniki Łódzkiej. Laureatom serdecznie gratuluję i życzę 
równie wielkiego serca i zapału do pomagania w przyszło-
ści.

Wspólne biesiadowanie

Po części oficjalnej i zaśpiewaniu tradycyjnej kolędy 
nadszedł czas na nieoficjalną część spotkania. Dla wielu ab-

solwentów uczelni nierzadko jest to jedyna okazja w roku 
żeby się spotkać i porozmawiać. Pogawędkom towarzyszył 
wigilijny bufet. Wśród specjałów można było znaleźć ta-
kie tradycyjne dania jak kapusta z grochem, pieczona ryba  
czy czerwony barszcz z uszkami. Ponieważ zaproszeni go-
ście pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli 
tłumnie półmiski z potrawami pustoszały szybko. W takiej 
atmosferze przyjemnego gwaru mijał wieczór. Gości stop-
niowo ubywało, a każdy kto opuszczał towarzystwo wycho-
dził z poczuciem, że bez śniegu za oknem też można odczuć 
tę niepowtarzalną atmosferę.

Jak już na początku wspominałem święta Bożego Na-
rodzenia kojarzą się również z prezentami. Rada Stu-
dentów z Niepełnosprawnościami nie zawiodła również  
na tej linii. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani paczkami  
w których mogli się doszukać drobnych upominków i słod-
kości. Przy takiej pokusie zagrożone zostały postanowienia 
adwentowe. Jednak wigilia w BON-ie jest tylko raz w roku, 
nawet jak ktoś się skusił na czekoladkę, to z pewnością do-
szedł do wniosku, że było warto.

Jakub Klimczak
Absolwent dwóch kierunków na Politechnice  
Łódzkiej: budownictwo na wydziale BAIS oraz 
zarządzanie na wydziale ZiIP.
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