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Ogólnopolska  
Interdyscyplinarna  
Konferencja Naukowa 
„‚O niepełnosprawności 
raz jeszcze”
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Pierwszego dnia konferencja 
rozpoczęła się  od panelu eks-
perckiego, który otworzył profe-
sor Janusz Kirenko. Jest on osobą 
poruszającą się na wózku, swoją 
niepełnosprawność nabył po wy-
padku. Na co dzień pracuje nauko-
wo, przede wszystkim zajmuje się 
problemem niepełnosprawności 
w edukacji, a także już od kilku 
lat jest Dziekanem Wydziału Pe-
dagogiki i Psychologii.  W pierw-
szym panelu swoje referaty wy-
głosili wykładowcy na co dzień 
pracujący ze studentami psycho-
logii oraz pedagogiki UMCS. Naj- 
pierw o twórczości osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną opo-

wiedziała Pani profesor Zofia Pa-
lak. Podczas prelekcji przedstawiła 
wyniki swoich badań, w których 
udowodniła jak ważnym aspektem 
rehabilitacji osób z niepełnospraw-
nością intelektualną jest właśnie 
aktywność twórcza. Następnie  
o sprawności fizycznej oraz o tury-
styce osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, opowiedział pro-
fesor Andrzej Pilecki. Kolejnym 
tematem było odżywianie osób  
z niepełnosprawnością ruchową,  
o której opowiedział doktor To-
masz Bielecki. Była to prelekcja 
oparta na własnym doświadcze-
niu, czyli jak dzięki kilku zmianom 
można zrzucić kilka nadprogra-

mowych kilogramów. Na koniec 
panelu eksperckiego wystąpiła 
doktor Anna Prokopiak, na co 
dzień pracująca jako wykładow-
ca na Wydziale Pedagogiki UMCS,  
a poza godzinami pracy udziela-
jąca się na rzecz pomocy osobom 
z autyzmem. Opowiedziała czy, 
i jak należy rozmawiać o sprawach 
intymnych z osobami z niepełno-
sprawnością. 

Po przerwie kawowej wystąpili 
doktoranci z uczelni z całej Polski. 
Doktorantki z Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, przed-
stawiły sytuację kobiet i mężczyzn 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną w aspekcie aktywności oby-

Z okazji VIII rocznicy działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „‚Alter Idem” 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 18-20 maja 2018 roku odbyła się Ogól-
nopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „‚O niepełnosprawności raz jeszcze”.  
W konferencji uczestniczyli studenci z ośrodków naukowych całej Polski, zarówno pełno jak 
i niepełnosprawni, zaś prelegentami byli przedstawiciele różnych dziedzin nauki: studen-
ci, doktoranci, osoby związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością oraz osoby 
zainteresowane tą tematyką. Podczas konferencji były poruszane tematy związane z ak-
tywnością ON we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w ujęciu psychologicznym, socjo-
logicznym, ekonomicznym, jak też pedagogicznym oraz technicznym.
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watelskiej oraz domów pomocy 
społecznej. Następnie swoje pre-
lekcje mieli studenci z Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie, którzy 
opowiedzieli o komunikacji leka-
rzy z pacjentami z niepełnospraw-
nością. Problemie depresji osób 
niepełnosprawnych oraz wpływie 
osoby niepełnosprawnej na zdro-
wie psychiczne i relacje rodzinne.

Drugi dzień konferencji, to ko-
lejne dwa, interesujące panele. 
Podczas nich poruszany był aspekt 
prawny osób z niepełnospraw-
nością, zarówno pod względem 
funkcjonowania w społeczeństwie,  
o którym opowiedziała Małgo-
rzata Hubacz, jak i pod wzglę-
dem zatrudniania osób z nie-
pełnosprawnością, ten temat 
przedstawiła Monika Trętko.  
Następnie o osobach głuchonie-
widomych w Republice Czeskiej 
prelekcję wygłosił doktorant Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicz 
w Poznaniu, Tomasz Kasprzak. Ko-
lejnym prelegentem była Justyna 
Rogowska, która przedstawiła jak 

ważny jest dla osób niewidomych 
udźwiękowiony smartfon. Na ko-
niec konferencji wystąpiła Paulina 
Lewandowska, która opowiedzia-
ła o swoim doświadczeniu - stu-
diach za granicą, czyli w jaki spo-
sób uczelnie za granicą pomagają 
w pełni uczestniczyć studentom 
z niepełnosprawnością słuchu  
w procesie kształcenia.

Konferencja to nie tylko część 
merytoryczna. Wieczorami mie-
liśmy okazję spotkać i poznać się 
ze wszystkimi uczestnikami kon-
ferencji podczas rozmów, którym 
nie było końca. Była to świetna 
okazja do wymiany poglądów, 
swoich doświadczeń oraz sytuacji 
studentów i doktorantów na uczel-
niach w całej Polsce.

W niedzielne przedpołudnie 
organizatorzy zapewnili atrakcje 
dla uczestników konferencji. Każ-
dy mógł poznać najważniejsze 
miejsca w Lublinie i ich historię 
podczas przejazdu elektrycznymi 
busami. Następnie zostaliśmy po-
dzieleni na grupy i uczestniczy-

liśmy w świetnej rozrywce, jaką 
są pokoje zagadek - Escape Room. 
Każda grupa miała godzinę na wy-
dostanie się z zamkniętego pokoju. 
Było to możliwe przez rozwiązy-
wanie kolejnych zagadek, oczywi-
ście potrzebna była do tego współ-
praca wszystkich uczestników. Na 
szczęście każdej grupie udało się 
wydostać z pokoju przed czasem. 

Obchody rocznicy działalności 
Zrzeszenia Studentów Niepełno-
sprawnych „Alter Idem” UMCS to 
nie tylko konferencja. Tuż przed 
nią miał miejsce Piknik Integra-
cyjny w miasteczku akademickim 
UMCS. Podczas wydarzenia moż-
na było lepiej poznać „świat z per-
spektywy osób z niepełnospraw-
nością”. Odbyło się tam wspólne 
grillowanie, podczas którego moż-
na było uczestniczyć w licznych 
konkursach, improwizacjach mu-
zycznych, a na koniec wystąpił 
duet Marcin Kruk&Karol Zieliński.
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