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1Zilustruj mi słowem świat

Już od dłuższego czasu trwają prace nad przystosowaniami dla osób z niepełnosprawnością w Łodzi. Na pierwszy 
rzut oka można zauważyć charakterystyczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu: specjalistyczne po-
chylnie dla wózków inwalidzkich  przy wejściach do budynków jednostek organizacyjnych miasta, galerii handlowych 
lub większość wagonów niskopodłogowych w komunikacji miejskiej. Nie jest inaczej w przypadku wobec pozostałych 
rodzajów niepełnosprawności. Na całej ulicy Piotrkowskiej zostały zamontowane Totupointy – urządzenia lokalizujące 
oraz informujące, co znajduje się w oznaczonym obiekcie i jak się po nim poruszać. Jest to odpowiedź miasta na potrze-
by osób niewidomych. W celu omówienia nowych możliwości dla osób ze schorzeniami wzroku została zorganizowana 
13 września 2019 r. konferencja pt. „ Łódź - miasto przyjazne dla niewidomych. Zilustruj mi słowem świat”.

Karolina Pac
Konsultant studencki w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w PŁ,
psycholog

Spotkanie z prelegentami

Główna część konferencji opierała się głównie na wska-
zaniu kompleksowej samodzielności osób niewidomych i 
słabowidzących. Została także poruszona tematyka prze-
szkód, które stoją na drodze do osiągnięcia satysfakcjonu-
jącej kariery zawodowej. Poszczególnymi informacjami 
podzielili się następujący prelegenci:

• Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych – Marek Kal-
barczyk,

•Dyrektor Oddziału Łódzkiego PFRON – Władysław 
Skwarka,

•Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy UMŁ – Kata-
rzyna Tręda-Pisera,

•Dyrektor SOSW nr 6 w Łodzi – Anna Tomaszewska,
•Prezes Koła PZN w Tomaszowie Mazowieckim – Lucy-

na Góra,
•Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Ko-

łobrzegu – Tomasz Gołembiewski,
•Studenci Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej –  

„Mistrz Braillle’a. Narzędzie do edukacji osób niewido-
mych”,
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• Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szaniawskiego  
w Zduńskiej Woli – Lidia Reflandowska –Jagielska.

Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym wydarzeniu 
udziału Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki 
Łódzkiej. Naszą uczelnię reprezentował kierownik BON’u 
PŁ – dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. Pani dok-
tor przedstawiła informacje o ilości studentów niepełno-
sprawnych na Politechnice Łódzkiej, z wyszczególnieniem 
procentowej ilości osób z dysfunkcją wzroku oraz oferty 
wsparcia dla tych studentów. Jest to m.in.: pomoc mate-
rialna, wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, indywi-
dualnie dostosowane materiały edukacyjne, pomoc tutora 
edukacyjnego oraz specjalistyczne stanowiska kompute-
rowe w Bibliotece Głównej PŁ. Nie ustępując wspomnia-
nej ul. Piotrkowskiej, także na kampusie A uczelni zostały 
zainstalowane Totupointy. Pani dr Sztobryn-Giercuszkie-
wicz odpowiedziała także na niewypowiedziane pytanie: 

„Czy osoba niewidoma lub słabowidząca może studiować 
z powodzeniem na uczelni technicznej?”. Jak najbardziej! 
Uczelnie w Polsce są obecnie dosyć dobrze przystosowane 
do kształcenia studentów z różnymi problemami zdrowot-
nymi.

Wyróżnienie w konkursie IDOL

Ostatnie pół godziny konferencji było przeznaczone na 
ogłoszenie wyników konkursu Fundacji Szansy dla Nie-
widomych IDOL oraz przekazanie nagród. Konkurs skła-
dał się z siedmiu kategorii: idol środowiska, media, urząd 
otwarty, uczelnia, placówka oświatowa, placówka kultury 
i firma/instytucja. Jest mi niezmiernie miło poinformować, 
że wysiłek i praca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ 
została doceniona. Politechnika Łódzka zajęła I miejsce  
w kategorii uczelnia w województwie łódzkim! Oznacza to, 

że w całym województwie to nasza uczelnia jest najbardziej 
przyjazna dla osób niewidomych.

A na koniec trochę zabawy!

Po konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 
na Otwarty Piknik Integracyjny, który odbył się na Pasażu 
Schillera. Piknik był wyposażony w dużą ilość atrakcji ta-
kich jak np. jazda na motocyklu, nauka profesjonalnego ma-
kijażu, czy warsztaty ceramiki. Nie zabrakło na wydarzeniu 
rockowego pazura – zespół OKAP rozruszał publiczność 
swoimi muzycznymi utworami. Na pasażu były także roz-
stawione stoiska, które oferowały ciekawe materiały edu-
kacyjne dla lub o osobach niewidomych. Moją ciekawość 
wzbudziły głównie dwa stanowiska przygotowane przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr 
H. Baranowskiego i Fundację Kołobajki. To niesamowite 
obserwować jak młodzi ludzie radzą sobie ze szkolną pod-
stawą programową przy pomocy specjalnie przygotowa-
nych materiałów edukacyjnych. Jeszcze większe wrażenie 
zrobiły na mnie książki z bajkami dla niewidomych dzieci. 
W treści nie tylko znajduje się tekst napisany w alfabecie 
Braille’a, ale także odwzorowane są postacie z bajek. Obok 
tekstu znajduje się postać stworzona z odpowiednich faktur, 
kształtów i materiałów. Dzięki temu, niewidome dziecko 
ma możliwość wyobrażenia sobie jak wygląda postać np. 
wilka. Mam nadzieję, że te możliwości staną się inspiracją 
do stworzenia kolejnych niesamowitych przedmiotów i me-
tod, które pomogą żyć osobom niewidomym w większym 
komforcie.




