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Roczne Spotkanie  
Podsumowujące
Natalia Stawiana 6

16 grudnia 2015 roku w siedzibie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ odbyło się kolejne Roczne Spotka-
nie Podsumowujące, zorganizowane przez BON i RSN PŁ. Przybyło na nie wielu studentów, w tym także nowi 
członkowie Rady. Spotkanie połączone zostało z obchodami nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, a co za 
tym idzie – z poczęstunkiem złożonym z wigilijnych potraw. BON-owska Wigilia okazała się być niezwykłą 
okazją do poznania się, jak również dyskusji i wymiany poglądów w mi-

łej, świątecznej atmosferze. Uroczy-
stość swą obecnością uświetnili także 
przedstawiciele władz i pracownicy 
uczelni oraz wydziałowi koordynato-
rzy ds. osób niepełnosprawnych. Jak 
co roku 

był z nami także profesor Pa-
weł Srumiłło. Przewodniczą-
cy Rady Filip Loba podsumo-
wał miniony rok, wyliczając 
sukcesy, jakie udało się osią-
gnąć, szkolenia, w których 
studenci mieli okazję wziąć 
udział oraz liczne konferencje.  

 

Z życzeniami dalszej udanej współpracy, wy-
stąpiła również Joanna Sztobryn-Giercusz-
kiewicz. Wszyscy goście, zgodnie z tradycją 
świąteczną, otrzymali upominki od radosnych 
pomocników Św. Mikołaja.

w lipcu na szosowych Mistrzostwach Świata w Pa-
rakolarstwie w szwajcarskim Nottwil. Mazurek Dą-
browskiego rozbrzmiewał dla nich aż trzykrotnie. 
Najpierw w wyścigu indywidualnym na czas tęczo-
we koszulki ze stoperem oraz tytuł Mistrzów Świata 
przybrali Iwona Podkościelna i Aleksandra Wnuczek 
oraz Marcin Polak i Michał Ładosz. Trzy dni później 
para Podkościelna/Wnuczek triumfowała również  
w wyścigu ze startu wspólnego. Męski tandem upla-
sował się zaraz za podium. Nie zawiodła również 
Anna Harkowska, która ponownie dwukrotnie stawa-
ła na drugim stopniu podium uzyskując tym samym 
tytuł Wicemistrzyni Świata. Występ w Szwajcarii to 
zdecydowanie najlepszy wynik naszej reprezentacji  
w historii. Oby tak dalej do Paraolimpiady w Rio.

Patronat Honorowy nad konferencją objęło m.in:

1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
3. Prezydent Miasta Łodzi
4. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Na uroczyste otwarcie przybyło wielu przedstawi-
cieli władz miasta, województwa, biznesu,  Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi, innych łódzkich uczelnio-
raz ok. 100 uczestników z całego kraju. 

Na ręce JM Rektora Pawła Górskiego oraz Prezesa 

Fundacji „Łódź Akademicka” wpłynęło wiele listów 
gratulacyjnych m.in. od Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do zorganizowania konferencji „Niepełnosprawni 
na rynku pracy”, szczególnie Partnerom wydarzenia 
oraz patronom medialnym.

Bogaty program merytoryczny pozwolił na szero-
ką dyskusję o rynku pracy osób niepełnosprawnych, 
ich problemach, zmaganiach i wyzwaniach jakie stoją 
przed Nami wszystkimi, aby razem budować lepszą 
rzeczywistość osób niepełnosprawnych. 

Zapraszamy za rok na kolejną edycję konferencji. 
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