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Integracja 

Zgodnie z planem konferencji 
piątek był dniem przeznaczonym 
na zakwaterowanie i integrację 
uczestników w klubie Garage. 
Część merytoryczna zaczęła się 
w sobotę – o godzinie dziewiątej 
przybyłych powitała oraz wygłosi-
ła prelekcję dr Maria Gorczyńska, 
Pełnomocnik Rektora ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Dalsza część 
poświęcona została warsztatom 

– zajęcia te prowadzili Maciej Bi-
skup i Michał Dzierżęga, założy-
ciele oraz członkowie zarządu 
Global BD Trading. Warsztatowe 
zadania polegały na stworzeniu 
firmy związanej z danym zakre-

sem działalności gospodarczej 
oraz analizie tego typu przedsię-
biorstwa. Ćwiczenia nie ograni-
czały się do pisania biznes planów 
czy sporządzania analiz SWOT, ich 
celem było zwrócenie uwagi na to, 
jakimi kategoriami należy się kie-
rować oraz jakie aspekty działal-
ności brać pod uwagę przy zakła-
daniu własnego biznesu. Finalnie 
każda grupa prezentowała swój 
pomysł, który następnie był oce-
niany zarówno przez prowadzą-
cych, jak i grupy zajmujące się tym 
samym zakresem działalności.

Po obiedzie nastąpiło spotkanie 
z przedstawicielem Akademickie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości – 
Michałem Kucharskim – Głównym 

Koordynatorem AIP Śląsk oraz po-
mysłodawcą i współzałożycielem 
Cudotwórnia Events. Pierwsza 
część wykładu poświęcona została 
definicji przedsiębiorczości, jako 
dziedziny przejawiającej się we 
wszystkich aspektach życia (nie 
tylko w biznesie) oraz wadom i za-
letom bycia przedsiębiorcą i posia-
dania własnej firmy. Druga część 
osnuta była wokół działania Aka-
demickiego Inkubatora Przedsię-
biorczości. Uczestnicy mieli szan-
sę dowiedzieć się, iż zapewnia on 
osobowość prawną, a także praw-
ną i administracyjną pomoc, ofe-
ruje miejsca pracy, a także ułatwia 
kontakty z innymi start-upami 
oraz partnerami AIP. Po zakończe-
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W dniach 9–11 października 2015 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
odbyło się I Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawnościa-
mi. Celem konferencji była prezentacja zagadnień związanych z zakładaniem działalno-
ści gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnościami, a także zapoznanie uczestników 
z obowiązkami oraz przywilejami z tego wynikającymi. Forum zostało przygotowane przez 
Organizację Studentów Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepeł-
nosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

oraz Przewodnicząca MKIiW „Feniks” Żaneta Bogac-
ka. Kilka słów na temat uzależnień wygłosili: lekarz 
medycyny z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień 

„Monar” Wioletta Konieczna oraz mgr Artur Jusz-
czyński, który skupił się na temacie „Uzależnienie 
i przemoc – cechy wspólne i uniwersalne”. Po krót-
kiej przerwie kawowej wybraliśmy się na zwiedza-
nie Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Zostaliśmy 
podzieleni na dwie grupy po czym, Siostry Zakonne 
przybliżyły nam historię tego miejsca. Wśród licz-
nych pomieszczeń, naszą uwagę w szczególny spo-
sób, zwróciła Biblioteka Jasnogórska, gdzie znajdują 
się zbiory czasopism teologicznych w języku polskim 
i obcym. Księgozbiór biblioteki został podzielony na 
14 działów w obrębie których dodatkowo spisano 
księgi z uwzględnieniem ich formatu. Mogliśmy rów-
nież zobaczyć liczne, pięknie przyozdobione komna-
ty, malowidła ścienne oraz obrazy. W bardzo intere-
sujący sposób przedstawiona została bogata historia 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Mogliśmy 
również zobaczyć oraz zdobyć wiedzę na temat dzie-
więciu sukni, które można stosować w zależności od 
aktualnych potrzeb. Po wycieczce wróciliśmy na te-
ren Politechniki Częstochowskiej, gdzie obył się dal-
szy ciąg prezentacji. Tym razem prezentowali się stu-
denci. Uzależnienia w innym, bardziej pozytywnym 
aspekcie przedstawili nam: Michał Modławski, który 
opowiedział o nowych technologiach umożliwiają-
cych drukowanie w wymiarze 3D, prezentując licz-
ne modele i elementy, powstałe dzięki zastosowaniu 
tej technologii oraz Emil Maciąg, który opowiedział 

o swoim zamiłowaniu do pszczół. Tego dnia odbył 
się również Zjazd Założycielski Polskiego Stowarzy-
szenia Studentów i Absolwentów z Niepełnospraw-
nościami, na którym odbyło się przyjęcie członków 
oraz został wybrany skład zarządu.  Po kolacji został 
zorganizowany Bal Andrzejkowy w klubie „Filutek”. 
Studenci z Politechniki Łódzkiej rzucili wyzwanie 
pozostałym studentom z innych uczelni na najlepsze 
przebranie wieczoru. Wszyscy stanęli na wysokości 
zadania, a nagrodę główną zdobył Marian Barański 
z PWSZ w Sanoku, który przebrał się za Policjanta  
i tym samym pobił on naszą grupę Królewny Śnieżki 
i Siedmiu Krasnoludków. Podczas zabawy mieliśmy 
również okazję skorzystać z profesjonalnych wróżb, 
takich jak lanie wosku. 

Ostatni dzień był również pełen wrażeń. Po śniada-
niu udaliśmy się na wystąpienie pt. „Trzeba cieszyć 
się życiem” prezentowane przez Rafała Granowskie-
go oraz „Fear of Missing Out”  Sylwii Budkiewicz  
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ostatnim punktem 
programu było podsumowanie zjazdu przez Żanetę 
Bogacką, która podziękowała wszystkim uczestni-
kom za przybycie oraz wręczyła certyfikaty. 

Wyjazd do Częstochowy uważam za bardzo udany. 
Wynieśliśmy z niego dużo wiedzy z zakresu uzależ-
nień oraz podzieliliśmy się własnymi przemyślenia-
mi. Nawiązaliśmy nowe znajomości, które z pewno-
ścią zaowocują w przyszłości. Wspaniała atmosfera, 
która panowała podczas całego weekendu pozostanie 
w naszej pamięci na długi czas.
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Odbyło się to na zjeździe zało-
życielskim w Częstochowie, który 
został zorganizowany w ramach 
trwającego na Politechnice Czę-
stochowskiej IV Ogólnopolskiego 
Zjazdu Studentów z Niepełno-
sprawnością. Oficjalnie siedzibą 
nowo powstającej organizacji zo-
stała PŁ, która dzięki uprzejmości 
Prorektora ds. Studenckich prof. 
dr hab. inż.  Sławomira Wiaka oraz 
Kanclerza dr inż. Stanisława Sta-
rzaka, udostępniła pomieszczenie 
dla Stowarzyszenia.

W Częstochowie przyjęto sta-
tut, który został opracowany 
przez zespół wybrany podczas 
konferencji w Łodzi. Powołano 
także członków zarządu, komi-
sji rewizyjnej oraz sądu koleżeń-
skiego. Prezesem Zarządu został 
Filip Loba z Politechniki Łódzkiej,  
a jego zastępcą Łukasz Piwowarski 
z Uniwersytetu Marii Curii-Skło-
dowskiej w Lublinie. Funkcje se-
kretarza pełnić będzie Beata To-
mecka-Nabiałczyk z Uniwersytetu 
Łódzkiego, natomiast skarbnikiem 

będzie Dominika Hoft z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Członkami zarządu zostali:

• Iwona Dłubała z Politechniki 
Częstochowskiej, 

• Jagoda Klimek z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, 

• Ania Śliwiak z Wyższej Szko-
ły Turystyki i Hotelarstwa  
w Gdańsku, 

• Robert Ryszko z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
im Witelona w Legnicy,

Polskie Stowarzyszenie 
Studentów i Absolwentów 
z Niepełnosprawnością

Po wielu problemach i przeciwnościach w końcu moż-
na ogłosić, że spełnił się cel, jaki postawiliśmy sobie podczas  
I Ogólnopolskiego Forum Studentów z Niepełnosprawnościami  
Łódź 2015. Udało się bowiem powołać Polskie  Stowarzyszenie Stu-
dentów i Absolwentów z Niepełnosprawnościami. 3Filip Loba

niu części oficjalnej, zgodnie z planem konferencji, na 
uczestników czekała niespodzianka, czyli fotobudka 
umożliwiającą wykonanie śmiesznych zdjęć w prze-
braniach. Wieczór zakończyła kolacja w klubie Gara-
ge, a następujący po niej czas wolny gościom umilała 
gra w kręgle.

Wykłady
 
W niedzielę, ze względu na mniejszą liczbę uczest-

ników, spotkania z gośćmi odbywały się przy stoli-
kach przed aulą, co zapewniało prowadzenie dyskusji 
w bardziej kameralnych i wygodniejszych warun-
kach. Blok zajęć rozpoczęła prezentacja agencji pracy 
Randstad, której jedną z przedstawicielek była Urszu-
la Taran – konsultantka biura w Katowicach, specja-
lizująca się w obsłudze osób z niepełnosprawnością. 
Opowiadała o podejściu do osób z orzeczeniami, ja-
kim kieruje się jej firma, a także informowała o naj-
częściej spotykanych wymogach stawianych przez 
pracodawców dla kandydatów na stanowiska wyma-
gające również wyższego wykształcenia. Uczestnicy 
mieli szanse otrzymać kontakty do tego typu agencji 
pracy też z innych miast, znalazł się również czas na 
zadawanie pytań i wyjaśnienie wątpliwości. Następ-

nie wystąpił Piotr Leśniewski, pełnomocnik ds. osób 
z niepełnosprawnościami z zarządu Samorządu Stu-
dentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Temat jego prelekcji brzmiał „Od samorząd-
ności do przedsiębiorczości”. Wykazywał w nim, że 
bycie członkiem organizacji studenckich i różnego 
rodzaju stowarzyszeń świadczy o przedsiębiorczo-
ści osób udzielających się i może przygotować do za-
kładania własnego biznesu. Ostatnim punktem spo-
tkania był gość specjalny – Katarzyna Kozioł – Miss 
Polski na Wózku 2015 (wybory organizowane przez 
Fundację „Jedyna Taka”), która opowiadała uczestni-
kom o konkursie od kuchni, życiu na wózku i tym, jak 
społeczeństwo postrzega osoby z tego typu niepełno-
sprawnością. Po wszystkich wystąpieniach nastąpił 
obiad i pożegnanie uczestników.

Konferencję uznać należy za udaną: pozwoliła ona 
nauczyć się bycia przedsiębiorczym – umiejętności 
przydatnej zarówno przy zakładaniu własnego bizne-
su, jak i w codziennym życiu. Ogólnopolskie Forum 
Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawno-
ściami to bardzo dobra inicjatywa, ponadto prowa-
dzona w miłej atmosferze. Pozostaje mieć więc na-
dzieję, iż doczeka się kolejnych edycji.

F
o

t.
 P

io
tr

 L
eś

n
ie

w
sk

i

F
o

t.
 M

ir
o

sł
aw

 J
ak

u
b

ow
sk

i


