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Idol w świecie dotyku i dźwięku  

 
 
Politechnika Wrocławska została uhonorowana nagrodą „Idol 2012” za działalność 
na rzecz niewidomych i niedowidzących studentów. Wyróżnienie zostanie wręczone 
podczas  X EDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI REHA FOR THE BLIND® in 
Poland*, której hasłem przewodnim jest "Świat dotyku i dźwięku". Konferencja pod 
honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Anny Komorowskiej odbędzie się          
w dniach 6-7 grudnia w Warszawie. 
 
W imieniu uczelni nagrodę odbiorą: niewidomy student IV roku Wydziału Informatyki               
i Zarządzania, Marek Tankieluk oraz Anna Trzeciak, absolwentka PWr, która w założonym 
przez niepełnosprawnych studentów Politechniki stowarzyszeniu „Twoje nowe możliwości” 
zajmuje się m.in. tłumaczeniem podręczników i materiałów dydaktycznych na język 
Braille’a.  
 

Na Politechnice Wrocławskiej studiuje 443 niepełnosprawnych studentów, w tym 44                                
z dysfunkcją wzroku i 6 niewidomych. Specjalnie dla nich uczelnia uruchomiła pracownię 
tyfloinformatyczną o wartości przekraczającej 100 tys. zł. Na jej wyposażenie składają 
się komputery, oprogramowanie, monitory brajlowskie, elektroniczne brajlowskie 
notatniki, syntezatory mowy, czyli programy zamieniające tekst z ekranu na mowę 
syntetyczną oraz drukarka do druku wypukłego. Całość przedsięwzięcia pokryła Fundacja 
Leszka Czarneckiego - LC Hart. 
 
Co roku, podczas charytatywnego balu Rektora Politechniki Wrocławskiej, odbywają się 
aukcje, z których dochód zasila fundusz stypendialny dla niepełnosprawnych studentów. 
Do tej pory największym zainteresowaniem cieszył się dar od Prezydenta RP, Bronisława 
Komorowskiego – pióro, którym podpisał ustawę o języku migowym. Nabywca tego 
wyjątkowego przedmiotu wylicytował go za kwotę 10 tys. zł. 
 
 
* Konferencja REHA® jest największym wydarzeniem tego rodzaju ma świecie. 
Tematem tegorocznej edycji jest "Kultura, sport i turystyka w służbie nowoczesnej 
rehabilitacji inwalidów wzroku". Konferencja stanowi okazję do poznania problemów 
niewidomych i niedowidzących, świata dotyku i dźwięku, nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz metod, które mogą zniwelować skutki inwalidztwa wzroku. Do tej 
pory w wydarzeniu wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, w tym 1800 w ubiegłym roku. 
Dotychczasowy rekord ilości wystawców wynosi 52, natomiast uczestników 2000.                  
W tym roku będzie ich ok. 2500. Swymi patronatami, obok Anny Komorowskiej, 
wydarzenie uświetniają również m.in.: Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Hanna 
Gronkiewicz – Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Szczegółowe informacje 
na temat konferencji i towarzyszących jej atrakcji można znaleźć na stronie 
www.szansadlaniewidomych.org 
 

 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml  


