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Na trzy dni Łódź stała się stolicą 
niepełnosprawnych żaków. Przy-
było do nas 50 studentów z  całej 
Polski. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem  objęli Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Prezydent Miasta 
Łodzi oraz Rektorzy UŁ, PŁ i UM.

Fabryka Inżynierów 

Uroczyste rozpoczęcie obrad 
nastąpiło 15 kwietnia 2016 r. w Fa-
bryce Inżynierów  Politechniki 
Łódzkiej. Część oficjalną rozpoczął 
Prorektor PŁ prof. dr hab. inż.  Sła-
womir Wiak, a włodarze łódzkich 
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udało się zorganizować konferencję. Tym razem postanowili zaprosić do współpracy stu-
dentów z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzięki temu w dniach 
15-17 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja organizowana przez studentów kształcących 
się na trzech największych łódzkich uczelniach: Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej 
oraz na Uniwersytecie Medycznym. II Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawno-
ściami odbyło się pod hasłem: „‚Prawa studentów z Niepełnosprawnościami”.  

Beata Tomecka-Nabiałczyk, Filip Loba

uczelni przywitali zebranych i po-
wiedzieli o studentach z niepełno-
sprawnościami kształcących się na 
ich uczelniach. 

W Łodzi poruszaliśmy tematy 
ważne dla braci studenckiej. Po 
uroczystym otwarciu konferencji 

odbył się panel dyskusyjny: „Sytu-
acja studentów z niepełnospraw-
nościami na polskich uczelniach”. 
Pracownicy uczelni, którzy na co 
dzień pracują ze studentami, zapo-
znali obecnych z formami kierowa-
nego do nich wsparcia. Zaznaczano, 
że pomoc powinna być dostosowa-
na każdorazowo do indywidualnej 
sytuacji każdego studenta. Pierw-

szy dzień konferencji zakończył się 
spotkaniem integracyjnym w DS 
PŁ „Zwartek”, dokąd przeniosła się 
ożywiona dyskusja z sali konferen-
cyjnej.

Murale

Kolejny dzień obrad na PŁ prze-
biegał pod hasłem „Prawa stu-
dentów z niepełnosprawnością”, a 
podczas wycieczki autokarowej po 
Łodzi pokazaliśmy nasze miasto. 
Goście zachwyceni byli muralami, 
podziwiali wielkoformatowe malo-
widła umieszczone bezpośrednio 
na elewacjach budynków, których 
autorami są artyści z  całego świata.

 Uniwersytet Łódzki

Druga część sobotnich obrad 
odbyła się w Centrum Konferen-
cyjnym UŁ, gdzie uczestników Fo-
rum  powitał Rektor - Elekt UŁ prof. 
zw. dr hab. Antoni Różalski, który 
przedstawił historię Uniwersytetu  
i z zainteresowaniem przysłuchi-
wał się konferencji. 

O dostępie do edukacji autystów 
mówili doktoranci prawa z Uniwer-
sytetu w   Białymstoku. Poznaliśmy 
historię Macieja, który jest niemym 
autystą posługującym się z otocze-
niem za pomocą komputera. Z  po-
wodzeniem skończył studia praw-
nicze, zna biegle 6 języków obcych, 
pracuje w  zawodzie, rozpoczał stu-
dia doktoranckie. W chwili obecnej 
największym wyzwaniem, które 
przed nim stoi, to konieczność po-

prowadzenia zajęć dydaktycznych 
ze studentami. Wierzymy, że poko-
na i tę barierę.

Kolejnym poruszanym tematem 
była prezentacja Raportu Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich o dostępno-
ści edukacji akademickiej dla Osób 
z  Niepełnosprawnościami. Prawo 
do nauki jest jednym z fundamen-
talnych praw człowieka, którego re-
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alizacja umożliwia rozwój osobisty 
oraz pozwala na osiągnięcie samo-
dzielności i  niezależności, a także 
pełny udział we wszystkich sferach 
życia. W raporcie zwrócono uwagę 
na fakt, że społeczna izolacja osób 
z  niepełnosprawnościami jest jed-
nym z istotnych źródeł ich dyskry-
minacji. 

Trudną tematykę, realizacji kon-
stytucyjnego prawa do nauki w od-
niesieniu do studentów z niepełno-
sprawnością psychiczną, podjęła 
doktorantka WPiAUŁ. Prelegentka 
zaznaczyła, że w naszym kraju te-

mat niepełnosprawności psychicz-
nej jest ciągle tematem tabu. 

Drugi dzień owocnych obrad za-
kończyło kolejne spotkanie integra-
cyjne, a ostatni dzień konferencji, 
która powróciła w mury Politechni-
ki Łódzkiej, rozpoczął student Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy i spojrzał okiem admi-
nistratywisty na instytucję prawną 
indywidualnej organizacji studiów. 
Wskazał na zalety tej formy studio-
wania oraz podkreślił, że nie wolno 
podchodzić do niej jako do łatwego 
sposobu przebrnięcia przez eduka-

cję na poziomie wyższym. 
Niedzielne przedpołudnie zdo-

minował student Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w   Poznaniu. 
Wystąpił on z wykładem pt. „Od 
osoby do godności” oraz przepro-
wadził  warsztat antydyskrymina-
cyjny. Podkreślił, że każdy z nas jest 
człowiekiem, który musi zadbać  
o swoją godność i że inni będą nas 
traktować tak, jak na to im pozwo-
limy.

Wszystko co dobre...

Za nami trzy dni bardzo owoc-
nych spotkań studentów z niepeł-
nosprawnościami oraz pracowni-
ków uczelni wyższych, którzy na 
co dzień zaangażowani są w udzie-
lanie wsparcia tej grupie studentów. 
Pokazaliśmy także, że bardzo waż-
na jest integracja naszego środowi-
ska oraz to, że potrafimy się bawić. 
Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne łódzkie spotkanie. Studenci  
z Rady Studentów z Niepełno-
sprawnością Politechniki Łódzkiej 
liczą na to, że do organizacji przy-
szłorocznej edycji uda się namówić 
studentów z pozostałych łódzkich 
uczelni wyższych, tak by było to 
wspólne spotkanie całej łódzkiej 
braci studenckiej i ich gości.


