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Wydarzenia

1
I Ogólnopolska  
Konferencja we Włocławku  

Jedną z konferencji, jakie odbyły się w roku akademickim 2017/2018, była Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Osób z Niepełnosprawnością, zorganizowana w mie-
ście nad Wisłą. Organizatorami byli studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 
Włocławku. Był to ich debiut. Pierwszy raz dane im było zmierzyć się z tym niełatwym zada-
niem. Konferencja odbyła się w jeden z pierwszych wiosennych weekendów 16-18 marca. 
Zwykle na takich wydarzeniach Rada Studentów Niepełnosprawnych PŁ  jest reprezento-
wana przez 3-4 osoby. W tym przypadku, nasza grupa liczyła aż 7 osób. Byliśmy jedną  
z najliczniejszych reprezentacji organizacji studenckich, jakie brały udział w tym wydarzeniu.

Anna świtoń

Wiosna

Termin, w którym odbyła się 
konferencja to czas, kiedy można 
się spodziewać pierwszych oznak 
nadchodzącej wiosny. Tak też było. 
Bezchmurne, błękitne niebo, słoń-
ce ogrzewające twarze, przy jesz-
cze chwilami mroźnym powietrzu. 
Włocławek przywitał nas iście 
wiosennie. W przeciwieństwie do 
Łodzi, która żegnała nas ogromną 
śnieżycą. Miejscem zbiórki stu-
dentów RSN było Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych PŁ.  Z minu-

ty na minutę aura na zewnątrz 
się zmieniała, było coraz gorzej. 
Warunki do jazdy samochodem 
chwilami były niebezpieczne, dla-
tego podróż była opóźniona o kil-
ka godzin. Niestety, nie udało nam 
się dotrzeć na czas... Rozpoczęcie 
oraz pierwsze prelekcje ominęły 
naszą grupę. Organizatorzy, wi-
dząc na samochodach pozostało-
ści po śnieżycy, witali nas z wiel-
kim zdziwieniem.

Miejscem konferencji oraz 
noclegu był pensjonat Miche-

lin. Goście zajmowali drugie pię-
tro ośrodka, natomiast prelekcje  
warsztaty odbywały się na pierw-
szym piętrze. Było to wygodne 
rozwiązanie, szczególnie dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. 
Tematyka prelekcji związana była 
z  polskim rynkiem pracy i jego 
otwartością na osoby niepełno-
sprawne oraz z  ich aktywizacją 
zawodową. Oprócz tego, prowa-
dzone były warsztaty szkoleniowe 
z „Kompetencji społecznych na 
rynku pracy”. Panele były podzie-
lone na kilka części, między który-
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mi zapewnione były różne atrakcje 
np. turniej bilardowy. 

Ośrodek znajduje się w bardzo 
cichym i spokojnym miejscu z wła-
sną stadniną koni. Była to niewątpli-
wie duża atrakcja. Chętni studenci 
mogli doświadczyć przejażdżki na 
koniu pod okiem instruktora. Mniej 
odważni podziwiali zwierzęta  
z bezpiecznej odległości. Znajdując 
jeszcze trochę wolnego czasu, nasza 
grupa postanowiła zwiedzić Stary 
Rynek we Włocławku oraz zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie nad Zale-
wem Włocławskim.

Organizatorzy z PWSZ Włocławek 
stanęli na wysokości zadania. Wra-
żenia przyjezdnych studentów były 
jak najbardziej pozytywne. Udało się 
zintegrować ponad 30 studentów  
z całej Polski. Jest to z pewnością 
cenne doświadczenie dla Gospoda-
rzy, które będzie bazą do organiza-
cji kolejnych tego typu wydarzeń. 
Nasza grupa z Politechniki Łódzkiej 
będzie bardzo dobrze wspominać 
ten wyjazd.  Z dużym uśmiechem 
wracamy do tamtych chwil i osób 
poznanych na konferencji. 
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