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Koniec z: „Najlepiej spożyć do...”  ......................  str. 19
Termin ważności nie musi ozna-

czać końca przydatności żywności 
do spożycia. Zależy to od rodzaju 
produktu i sposobu określenia 
tej daty. Przy złej interpretacji 
oznaczenia wyrzuca się do śmieci 
mnóstwo dobrego jedzenia. 

Dziecko jedzie na wakacje  .................................  str. 10

W numerze m.in.:

Jak wakacje to oczywiście słoń-
ce, woda, urlop i podróże. Często 
jest tak, że nie możemy wspólnie 
z naszymi pociechami wyjechać 
na kilka dni upragnionego urlopu 
i wysyłamy je same na wycieczkę. 

Dla kogo karta parkingowa?  .............................  str. 18
Karta parkingowa osoby niepeł-

nosprawnej ruchowo – upoważnia 
ją to postoju na miejscu zarezerwo-
wanym dla osób niepełnospraw-
nych (wszędzie tam, gdzie takie 
miejsca są wyznaczone). Ponadto 
pozwala nie stosować się do nie-
których znaków drogowych. 

Alpaki a rehabilitacja  .........................................  str. 25
Alpaki, zwierzęta wielbłądo-

wate, będą wykorzystywane do 
rehabilitacji dzieci niepełnospraw-
nych w Centrum Zooterapii przy 
Wyższej Szkole Informatyki i Za-
rządzania w Rzeszowie. 
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Mistrzostwa okiem uczestników ........................  str. 37
Wizyta wielu sportowców nie-

pełnosprawnych z różnych stron 
świata, to dogodna okazja do po-
rozmawiania z nimi o spostrze-
ganiu niepełnosprawności w ich 
kraju. Był to również pretekst do 
rozmów o samym turnieju oraz 
Elblągu. 
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NAKŁAD:  3000 egzemplarzy

Będą wspierać 
niepełnosprawnych ruchowo

Marta Kowalczyk
email: marta.kowalczyk@
razemztoba.pl

W maju ruszyła kolejna edycja projektu „Wsparcie Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy IV”, który 
finansowany jest ze środków PFRON i Unii Europejskiej. 
O tym, na co mogą liczyć osoby z uszkodzonym narządem 
ruchu, rozmawiamy z Danutą Wojtołowicz, trenerem 
pracy z Fundacji Maltańskiej.

- jak wiele osób niepełnosprawnych ruchowo skorzystało 
z poprzednich edycji projektu?

- Dotychczas odbyły się 3 edycje programu wspierają-
cego osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem nie-
pełnosprawności narządu ruchu. Tylko w województwie 
warmińsko-mazurskim ze wsparcia skorzystało ponad 500 
osób, w tym z Elbląga i okolic jest tych osób ponad 100.

- Z czego najchętniej korzystały osoby zgłaszające się do 
udziału w projektach?

- Z tygodniowych warsztatów wyjazdowych wraz 
z osobą towarzyszącą do ośrodka nad jeziorem, porad 
prawnika, zakupu poduszek przeciwodleżynowych 
i podręczników, szkoleń zawodowych oraz staży reha-
bilitacyjnych.

- A mieszkańcy Elbląga?
- W Elblągu pracuje od dwóch lat dwóch, a właściwie 

dwie przedstawicielki fundacji, dzięki czemu tylko w ubie-
głym roku udało się sfinansować przekwalifikowanie 
zawodowe dla przeszło 20 osób. Jeden pan ukończył 
kurs na taksówkę i w ten sposób zarabia teraz na życie. 
Inna osoba, po zdobyciu kwalifikacji na opiekuna osób 
starszych popartego praktyką w elbląskim hospicjum, 
otworzyła pod szyldem „Boguniania” usługi opiekuńcze. 
Wiele osób ukończyło szkolenia podnoszące kwalifikacje 
na pracownika administracyjno-biurowego oraz kurs 
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Przyznam szczerze, że niewiele 
jest imprez w naszym mieście, 
tym bardziej sportowych, które 

wyzwalają we mnie lokalny patriotyzm 
i powodują, że jestem dumna z nasze-
go miasta. Taką imprezą dla mnie były 
Mistrzostwa Świata w Siatkówce na 
Siedząco Kobiet i Mężczyzn, w któ-
rych miałam okazję uczesniczyć nie 
tylko jako dziennikarka, ale również 
jako wolontariuszka. I choć czasem 
trudno było pogodzić te dwie role, 
jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam 
być częścią tego wspaniałego wyda-
rzenia sportowego. Moja rola pod-
czas mistrzostw sprowadzała się do 
opieki nad drużyną sympatycznych 
Słowenek. Dziewczyny okazały się być 
bardzo przyjazne i komunikatywne. 
Jestem pewna, że z częścią z nich 
pozostaniemy w kontakcie jeszcze po 
mistrzostwach.  

To było dla mnie ciekawe doświad-
czenie - obcować codziennie z za-
wodnikami z różnych zakątków kuli 
ziemskiej. Dla wielu z nas była to świet-
na okazja do poznania bliżej innej 
kultury, wymiany ciekawych poglądów 
czy zawarcia nowych znajomości. Uję-
ło mnie, że nie było ważne, jakiego 
rodzaju masz niepełnosprawność, 
w jakim języku mówisz, gdyż pod-

OD REDAKCjI

Elbląg spisał się na medal!

czas mistrzostw wszyscy byli równi 
i traktowali siebie z szacunkiem. At-
mosfera podczas mistrzostw w mojej 
ocenie była rewelacyjna, nie zawiedli 
organizatorzy, którzy naprawdę stanęli 
na wysokości zadania, nie zawiedli też 
wolontariusze, zawsze uśmiechnięci 
i chętni do pomocy. Widać było gołym 
okiem, że nasi goście czuli się u nas 
bardzo dobrze. To była dla mnie wspa-
niała przygoda, która z pewnością po-
zostawi niezapomniane wspomnienia. 

Moim zdaniem wszyscy spisali się 
na medal. Pozostaje tylko czekać na 
kolejne mistrzostwa, podczas których 
po raz kolejny pokażemy, że jesteśmy 
dobrymi gospodarzami. Właściwie nie 
mam co do tego żadnych wątpliwości, 
bo w końcu - posługując się słowami 
znanej nam piosenki - „jak nie my, to 
kto?”. Odpowiedź może być tylko 
jedna.                 

Aleksandra Garbecka

„kadry i płace”. Na warsztaty wyjaz-
dowe do ośrodka w Zalesiu wyjechało 
14 osób. Wszyscy wrócili zadowoleni.

- Teraz rusza kolejna edycja projektu. 
Kto może z niego skorzystać?

- Po pierwsze trzeba pamiętać, że 
celem projektu „Wsparcie Osób Nie-
pełnosprawnych Ruchowo na Rynku 
Pracy IV” jest aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych oraz wejście 
na otwarty rynek pracy. Uczestnik pro-
jektu musi być w wieku od 16 lat do 
59 lat (w przypadku kobiet), do 64 lat 
(w przypadku mężczyzn), być osobą 
nieaktywną zawodowo lub bezrobotną, 
czyli niepracującą (może być uczniem 
lub studentem) i posiadać orzeczenie 
o niepełnosprawności: stopień niepełno-
sprawności ruchowej znaczny (I grupa – 
oznaczenie w orzeczeniu literka „R”) lub 
stopień niepełnosprawności ruchowej 
umiarkowany (II grupa) współwystępu-
jący z innym schorzeniem. Nadmienię, 
że ta edycja jest wyjątkowo krótka i musi 
się skończyć w lutym przyszłego roku. 
Dodatkowo, w Elblągu możemy zrekru-
tować tylko 25 osób.

- jak wiele czasu na zastanowienie mają 
osoby niepełnosprawne?

- Trzeba się spieszyć, bo pierwsze 
osoby się już zgłosiły. Żeby skorzystać 
z wyjazdu do ośrodka z osobą towa-
rzyszącą w okresie okołowakacyjnym, 
trzeba zgłosić się najpóźniej do poło-
wy lipca. Później po prostu już może 
zabraknąć miejsc na wyjazd. Poza tym 
potrzeba też czasu na zorganizowanie 
stażu rehabilitacyjnego. Trzeba pamię-
tać, że siedziba fundacji jest w Warsza-
wie i niestety obieg dokumentów musi 
trochę trwać.

- jak się zgłaszać?
- Osoby, które mają w orzeczeniu 

literkę „R” najprościej się skontaktują 
telefonując pod numer Regionu Elbląg 
- tel. +48 693 979 722 lub przysyłając 
e-mail na adres: region.elblag@pomoc-
maltanska.pl

- A osoby spoza Powiatu Elbląskiego?
- Osoby spoza powiatu mogą sko-

rzystać ze strony internetowej Fundacji 
Polskich Kawalerów Maltańskich w War-
szawie POMOC MALTAŃSKA http://
zakonmaltanski.pl/, gdzie znajdują się 
informacje o ośrodkach, które są najbli-
żej ich miejsca zamieszkania.

- Dziękuję za rozmowę.

Za nami wielkie sportowe święto 
w Elblągu. Przez niemal tydzień 
zawodnicy z całego świata ry-

walizowali ze sobą w duchu sportowym, 
pokazując tym samym kolejny raz, że 
niepełnosprawność nie jest skazaniem 
na gorszy byt i pełną stagnację. Każdy 
z zawodników ma swoją historię, często 
tragiczną, która sprawiła, że został oka-
leczony. Nie przeszkodziło im to jednak 
w walce o własne „ja” i cel w życiu. 
Każdy z nich mimo swoich ograniczeń 
posiada w sobie tyle energii i siły, której 
często brakuje ludziom zdrowym. Ile 
radości widać było po tych sportowcach 
przez cały ten tydzień! Już na samym 
początku, mimo niesprzyjającej pogo-
dy podczas inauguracji Mistrzostw na 
elbląskiej starówce, poszczególne grupy 
z uśmiechem wchodziły na podest do 
prezentacji. Niektórzy próbowali witać 
się po polsku, co było bardzo miłe z ich 
strony. A pod sceną – tańczyli, śpiewali 
– czuli się jak gwiazdy, jak to zażartował 

jeden z zawodników Algierii, zapytany 
po inauguracji o wrażenia. Te dobre 
słowa kierowane pod naszym adre-
sem, Polaków, elblążan, a szczególnie 
organizatorów, słychać było każdego 
dnia. I to powód do dumy. Kolejny 
raz pokazaliśmy, że potrafimy. Wiele 
ekip wyjeżdżając z Elbląga nie mówiło 
„do widzenia”, lecz „do zobaczenia”.  
W miarę możliwości redakcyjnych sta-
raliśmy się na bieżąco przekazywać 
Wam, drodzy Czytelnicy, za pośred-
nictwem naszej strony internetowej, 
to, co się działo w tych dniach. W bie-
żącym numerze prezentujemy tylko 
cześć materiałów, które w tym czasie 
zrealizowaliśmy. Niemożliwością było 
opublikowanie wszystkich. Kolejne tek-
sty o mistrzostwach - już w następnym 
numerze. Wówczas również będzie 
miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu 
ogłoszonego w numerze poprzednim. 
Zapraszam i życzę miłej lektury.

Rafał Sułek
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3 miliony zł na pomoc osobom 
z zaburzeniami psychicznymi

MPiPS rozstrzygnęło 
konkurs ofert na finan-
sowe wsparcie pro-
jektów realizowanych 
w ramach programu 
Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej „Oparcie 
Społeczne dla Osób 
z Zaburzeniami Psy-
chicznymi” w 2014 
roku. Na konkurs prze-
znaczono 3 mln zł. 
W ubiegłorocznej edy-
cji konkursu taką samą 
kwotę podzielono po-
między 60 organizacji. 
Dotacje, w kwocie od 
30 do niemal 100 tys. 
zł, przyznano 56 wnio-
skodawcom z całego 
kraju. „Wielofunkcyjne 
Centrum Wsparcia dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi i upośle-
dzonych umysłowo oraz 

ich rodzin” działające 
w prudnickim Stowarzy-
szeniu Aktywnej Pomo-
cy Rodzinie S.A.P.R.A., 
otrzymało 99 tys. zł. 
Realizuje ono projekt 
skierowany do osób 
niepełnosprawnych, 
którego głównym ce-
lem jest ich rehabilitacja 
zawodowa i społeczna. 
Dąży do tego nie tylko 
prowadząc kursy i gru-
py wsparcia, ale także 
organizując amatorski 
teatr, grupy integracji 
muzyką czy warsztaty 
twórcze. Wrocławska 
Fundacja Opieka i Tro-
ska, wspierająca osoby 
dorosłe po kryzysie 
psychicznym, dostała 
31 tys. zł na program 
„Siła rodziny”. Dofinan-
sowano programy sku-

piające się na pomocy 
dzieciom – jak „Uwię-
ziony umysł” z Żagania, 
pomagający małym au-
tystykom, stawiające na 
aktywizację przez pra-
cę – jak w przypadku 
Fundacji „Przystań” ze 
Szczecinka czy promu-
jące twórczość amator-
ską – przykładem XIV 
Mazowiecki Przegląd 
Twórczości Artystycz-
nej Środowiskowych 
Domów Samopomocy 
„Co nam w duszy gra”. 
Fundacje i samorządy 
wspierają także rodziny 
chorych, pracują nad in-
tegracją społeczną oraz 
starają się przeciwdzia-
łać ich wykluczeniu spo-
łecznemu.

Szukają strony bez barier
Ruszyła VI edycja 

Konkursu „Strona In-
ternetowa bez Barier”, 
którego celem jest wy-
łonienie i nagrodzenie 
serwisów internetowych 
najlepiej dostosowa-
nych dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
starszych i wszystkich 
narażonych na wyklu-
czenie cyfrowe. Konkurs 
organizowany jest przez 
Fundację Widzialni oraz 
Szerokie Porozumienie 
na Rzecz Umiejętności 
Cyfrowych. Patronem 
honorowym inicjatywy 
jest Prezes UKE. 

Konkurs ma charakter 
otwarty – mogą wziąć 
w nim udział zarówno 
podmioty publiczne, 
jak i organizacje po-
zarządowe, firmy czy 
osoby prywatne. Oceny 
zgłoszonych serwisów 
internetowych doko-
na zespół ekspertów 
ds. dostępności stron 
www oraz osoby nie-
widome, niedowidzące 
i niesłyszące. W prze-
prowadzonym audycie 
zostanie wykorzystana 
metodologia opraco-
wana wspólnie przez 
Uniwersytet Śląski i Fun-
dację Widzialni. Eksper-
ci sprawdzą zgodność 

serwisu z międzynaro-
dowym standardem 
WCAG, a osoby nie-
pełnosprawne spraw-
dzą m.in. dostępność 
formularzy, wyszukiwa-
rek, menu i elementów 
multimedialnych. Wy-
konają również szereg 
zadań, które określą 
łatwość poruszania 
się po serwisie, nawi-
gowania i odszukiwa-
nia informacji. Serwisy 
wyróżniające się pod 
względem dostępno-
ści zostaną nagrodzone 
podczas finałowej kon-
ferencji w grudniu 2014 
roku. Najlepsze serwisy 
zgłoszone do konkur-
su, zostaną wyróżnione 
w dwóch głównych ka-
tegoriach: strony pod-
miotów publicznych 
oraz strony podmiotów 
niepublicznych. Zgło-
szeń można dokony-
wać na stronie www.
konkurs.widzialni.org, 
wypełniając formularz. 
Przed zgłoszeniem do 
konkursu serwis można 
przetestować korzysta-
jąc z narzędzia opra-
cowanego w ramach 
projektu współfinan-
sowanego przez Mini-
sterstwo Administracji 
i Cyfryzacji – A3Web.

Wygraj voucher na badania
12 czerwca w ra-

mach kampanii „Płod-
na Polka” kobiety 
diagnozowały swo-
ją płodność, wyko-
nując  bezpła tn ie 
badania „Pakietu Ko-
biecego” w jednej 
z warszawskich kli-
nik. W odpowiedzi na 
duże zainteresowanie 
akcją, organizatorzy 
kampanii zorganizo-
wali konkurs, w któ-
rym można wygrać 
voucher na badania. 
Pierwsze efekty kam-
panii „Płodna Polka” 
są już widoczne. Dzię-
ki dniom bezpłatnych 

badań, wiele kobiet 
dowiedziało się, jak 
długo jeszcze będą 
mogły zostać mama-
mi. Inicjatywa Fundacji 
„Nadzieja dla zdrowia” 
za pomocą materiałów, 
które opracowuje oraz 
organizowanych akcji, 
skutecznie edukuje Po-
lki w tematach związa-
nych z ciążą. Kolejną 
szansą na bezpłatne 
wykonanie „Pakietu Ko-
biecego” jest wzięcie 
udziału w konkursie. 
By to zrobić, należy 
przesłać na adres: kon-
kurs@plodnapolka.pl 
zdjęcie lub nie dłuższy 

niż 30-sekundowy film 
zachęcający kobiety do 
wykonania tych badań. 
Forma przekazu jest 
dowolna – może to 
być wypowiedź, film 
fabularyzowany czy 
prezentacja zdjęciowa 
z podkładem muzycz-
nym. Co dwa tygodnie 
jest do wygrania pięć 
„Pakietów Kobiecych”. 
Konkurs trwa do 4 
sierpnia. Szczegóło-
we informacje o kon-
kursie można znaleźć 
na: http://plodnapolka.
pl/konkurs.html.

Porady prawne 
i specjalistyczne w ERKON
Zapisy na bezpłatne porady prawne 

codziennie w godz. od 9:00 do 15:00:
Elbląg: ul. Zw. jaszczurczego 15, 

tel. 55 232-69-35;
Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 6, pok. 310, 

tel. 536-206-560.
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ŚDS w Kwietniewie na Integracyjnej 
Olimpiadze Sportowej

W ramach Warmiń-
sko-Mazurskich Dni Ro-
dziny uczestnicy wraz 
z kadrą Środowiskowe-
go Domu Samopomocy 
w Kwietniewie wzięli 
udział w integracyjnej 
olimpiadzie sportowej 
zorganizowanej przez 
Elbląskie Stowarzy -
szenie Pomocy Hu-
manitarnej „Lazarus”. 
Rozgrywka sportowa 
odbyła się na terenie 
Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji 
w Elblągu.  Podopiecz-
ni oraz terapeuci z ŚDS 
w Kwietniewie spróbo-
wali swoich sił w szero-
kiej gamie konkurencji 
sportowych, między 
innymi w: „rzucie piłką 

do kosza”, 
„strzale do 
b r a m k i ” , 
„rzucie pił-
ką lekarską”, 
„ t u r n i e j u 
tenisa sto-
ł o w e g o ” 
„turnieju sza-
chowym”, 
„skokach przez skakan-
kę”, „konkursie kulinar-
nym” i w wielu innych 
dyscyplinach. Wszystkie 
konkurencje dostarczy-
ły nie lada emocji, za-
równo zawodnikom, jak 
i kibicom zasiadającym 
na trybunach. Jednakże 
maksimum poruszenia 
wzbudziło przeciąga-
nie liny, gdyż w tej kon-
kurencji wzięło udział 

najwięcej uczestników, 
z każdego zaproszone-
go Środowiskowego 
Domu Samopomocy. 
Na najlepszych cze-
kały puchary, a na 
wszystkich pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody 
własnoręcznie wykona-
ne przez uczestników 
ŚDS „Lazarus”. Kolejna 
taka emocjonująca im-
preza już za rok.

XVII Bartoszyckie Spotkania 
Artystyczne Osób Niesamodzielnych

Uczestnicy oraz kadra 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Jegłow-
niku brali udział w XVII 
edycji Bartoszyckich 
Spotkań Artystycznych 
Osób Niesamodziel-
nych.

 Celem corocznych 
spotkań jest wspieranie 
aktywności twórczej 
i promowanie dorobku 
artystycznego osób nie-
pełnosprawnych oraz 
rozpowszechnianie idei 

integracji społecznej.
W tym roku uczest-

nicy ŚDS w Jegłowniku 
odpowiedzialni byli za 
stoisko warsztatowe, 
w ramach którego zre-
alizowali warsztaty kuli-
narne pt: „Muffinkowy 
zawrót głowy”.  Ponad 
dwieście muffinek roze-
szło się niczym świeże 
bułeczki, a zapach lukru 
maślanego, roztopionej 
czekolady, mielonej 
kawy przyciągnął tłu-

my muffinowych en-
tuzjastów. Największe 
zainteresowanie wśród 
uczestników festiwalu 
wzbudziła sekcja deko-
rowania muffin, ochot-
nicy mogli skosztować 
własnoręcznie przygo-
towanych i udekoro-
wanych ciasteczek. Po 
raz kolejny dostarczo-
no innym uczestnikom 
festiwalu niezapomnia-
nych wrażeń.

Obdarowali Oddział Pediatryczny
Oddział Pediatryczny 

Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w El-
blągu znów odwiedzili 
darczyńcy – tym razem 
byli to członkowie Klubu 
Honorowych Dawców 
Krwi PCK z miejscowo-
ści Lisów. – Chcieliśmy 
po prostu sprawić cho-
rym dzieciom trochę ra-
dości – stwierdzili nasi 
nieoczekiwani, bardzo 
mili goście.

Mali pacjenci Oddzia-
łu Pediatrycznego zostali 
zatem obdarowani przez 
przedstawicieli klubu 
mnóstwem bardzo 
przydatnych dzieciom 
akcesoriów: barwnymi 
flamastrami i kredkami, 
blokami rysunkowymi 
i kolorowankami. – To 
wszystko bardzo się 
naszym dzieciom przy-
da! – twierdzi z prze-
konaniem pielęgniarka 
Jolanta Dzikiewicz.– 
Czasem bywa tak, że 
nasi pacjenci przeby-
wają w szpitalu bez 
rodziców i nie bardzo 

wiedzą, jak zagospoda-
rować czas. Cieszymy 
się, że nasza świetlica 
została tak bogato wy-
posażona! To dobrze, że 
są ludzie, którzy potrafią 
bezinteresownie pomóc! 
– Uważamy, że niesie-
nie pomocy potrzebują-
cym to rzecz oczywista 
– mówi Jan Lemierski, 
prezes klubu. – Nasz 
klub liczy około 15 
osób, są to w większo-
ści mieszkańcy Lisowa 
i Węziny. Działamy już 
trzeci rok, starając się 
pozyskiwać wciąż nowe 
osoby, szczególnie mło-
dych ludzi. Pomagamy 
m.in. elbląskiemu Domo-
wi Dziecka czy szkole 
podstawowej w Węzi-
nie, ale także osobom 
prywatnym, jeśli tego 
potrzebują. Pomaganie 
mamy po prostu we 
krwi – stwierdza prezes 
klubu. – Oczywiście, od-
dajemy też honorowo 
krew i jesteśmy poten-
cjalnymi dawcami szpiku 
kostnego – dodaje.

NFZ zapłaci za leczenie 
za granicą?

Wszystko może 
wskazywać na to, że 
już niedługo będzie 
musiał - a to za sprawą 
krakowskiego sądu, któ-
ry nakazał Funduszowi 
zapłatę za leczenie pa-
cjenta, który nie chciał 
stać w kolejce i posta-
nowił skorzystać z usług 
czeskiej służby zdrowia. 
Rachunek wystawiony 
NFZ to niemal cztery 
tysiące złotych. Sąd uza-
sadniając swój wyrok 
powołał się na dyrek-
tywę Unii Europejskiej 
o swobodnym dostępie 
do usług medycznych. 
Mimo iż w naszym kraju 

nie ma przepisów wyko-
nawczych regulujących 
to prawo, to zdaniem 
sądu dyrektywa ta jak 
najbardziej u nas obo-
wiązuje. Wyrok jest nie-
prawomocny i struktury 
małopolskie NFZ już 
zapowiedziały apela-
cję. Specjaliści sądzą 
jednak, że szanse na 
wygraną Fundusz ma 
bardzo małe. To może 
jednocześnie otwo-
rzyć lawinę kolejnych 
pozwów od pacjentów, 
którzy chcąc ominąć 
polskie kolejki wyjadą 
leczyć się za granicę. 
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w formie dofinanso-
wania zakupu podręcz-
ników do kształcenia 
ogólnego lub podręcz-
ników do kształcenia 
w zawodach, dopusz-
czonych do użytku 
szkolnego przez mi-
nistra właściwego do 
spraw oświaty i wycho-

Wyprawka szkolna 
również w 2014 r.

wania, przewidziana 
jest dla uczniów roz-
poczynających w roku 
szkolnym 2014/2015 
naukę w: klasach II, III 
lub VI szkoły podsta-
wowej, klasie III szkoły 
ponadgimnazjalnej, 
tj. zasadniczej szkole 
zawodowej, liceum 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej informuje, 
że w 2014 r. będzie 
kontynuowany Rządo-
wy program pomocy 
uczniom „Wyprawka 
szkolna”. 

W 2014 r. pomoc 

PO NAUKĘ I PO PRACĘ

ogólnokształcącym lub 
technikum, klasach II, 
III lub VI ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej 
I stopnia, klasie VI ogól-
nokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia, 
klasie VI ogólnokształ-
cącej szkoły sztuk pięk-
nych, klasie III liceum 
plastycznego, klasie III 
lub IX ogólnokształcą-
cej szkoły baletowej. 
 
Ponadto, pomocą w za-
kresie dofinansowania 
zakupu podręczników 
do kształcenia ogól-
nego, w tym podręcz-
ników do kształcenia 
specjalnego lub pod-
ręczników do kształ-
cenia w zawodach, 
dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez 
ministra właściwego 
do spraw oświaty i wy-
chowania, objęto także 
uczniów: 

● słabowidzących, 
● niesłyszących, 
● słabosłyszących, 
● z niepełnospraw-

nością ruchową, w tym 
afazją, 

● z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, 

● z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
lekkim, umiarkowanym 
lub znacznym, 

● z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, 

posiadający orze-

czenie o potrzebie 
kształcenia specjalne-
go, o którym mowa 
w art. 71b ust. 3 usta-
wy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.), uczęsz-
czający w roku szkol-
nym 2014/2015 do 
szkół podstawowych 
– z wyjątkiem klasy 
I, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, 
tj. zasadniczych szkół 
zawodowych, liceów 
ogólnokształcących, 
techników lub szkół 
specjalnych przyspo-
sabiających do pracy 
dla uczniów z upośle-
dzeniem umysłowym 
w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z nie-
pełnosprawnościami 
sprzężonymi lub do 
ogólnokształcących 
szkół muzycznych 
I stopnia – z wyjąt-
kiem klasy I, ogólno-
kształcących szkół 
muzycznych II stopnia, 
ogólnokształcących 
szkół sztuk pięknych, 
ogólnokształcących 
szkół baletowych lub 
liceów plastycznych.

Ważne
W 2014 r. do otrzy-

mania podręczników 
w 2014 r. uprawnio-
ne są nowe grupy 
uczniów z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego, tj. ucznio-
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wie: 
● słabosłyszący, 
● z niepełnospraw-

nością ruchową, w tym 
afazją, 

● z  autyzmem, 
w  t ym z  zespo-
łem Aspergera.

W  p r z y p a d k u 
uczniów z  upośle-
dzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku 
gdy jedną z niepełno-
sprawności jest upo-
śledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, do-
finansowanie obejmuje 
również zakup materia-
łów edukacyjnych.

Materiały edukacyj-
ne dla uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym 
oraz uczniów z nie-
pełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przy-
padku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest 
upośledzenie umysło-
we w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym 
są to, w szczególności, 
książki pomocnicze, 
karty pracy, ćwicze-
nia rewalidacyjne oraz 
opracowania wyko-
rzystywane w edu-
kacji przedszkolnej, 
które są wykorzysty-
wane przez nauczycieli 
w procesie kształcenia 
tych uczniów.

R ó w n o c z e ś n i e 
uczniowie z upośle-
dzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym oraz 
uczniowie z niepełno-
sprawnościami sprzężo-
nymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszcza-

jący do klasy I szkoły 
podstawowej, mają 
prawo do otrzymania 
pomocy w formie peł-
nego dofinansowania 
do zakupu materiałów 
edukacyjnych, w przy-
padku gdy ucznio-
wie ci nie korzystają 
z podręcznika do zajęć 
z zakresu edukacji: po-
lonistycznej, matema-
tycznej, przyrodniczej 
i społecznej, zapew-
nionego przez ministra 
właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. 

Ważne
W  p r z y p a d k u 

uczniów, którzy ubie-
gają się o pomoc na 
podstawie kryterium 
dochodowego w 2014 
r. dla uczniów z wszyst-
kich klas objętych pro-
gramem wprowadzono 
jednolite kryterium 
dochodowe, z ustawy 
o świadczeniach ro-
dzinnych. Oznacza to, 
że w br. kwota upraw-
niająca do otrzymania 
pomocy wynosi 539 zł 
na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie za-
kupu podręczników, 
a w przypadku uczniów 
z  upoś ledzen iem 
umysłowym w stop-
niu umiarkowanym 
lub znacznym oraz 
uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężo-
nymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie 
umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub 
znacznym – także za-
kupu materiałów edu-
kacyjnych.

Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej szacuje, 
że w 2014 r. z progra-
mu będzie mogło sko-
rzystać ok. 488 tys. 
uczniów, w tym ok. 121 
tys. uczniów z orzecze-
niem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego. Red.

Złamali pokoleniowe stereotypy
Przez ostatnich 8 mie-
sięcy uczniowie Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego 
nr 1 oraz Zespołu Szkół 
Inżyniernii Środowiska 
i Usług realizowali pro-
jekt „Młody Obywatel”, 
do którego zaproszeni 
zostali również seniorzy 
z Domu Pomocy Społecz-
nej „Niezapominajka” 
w Elblągu. 11 czerwca 
w sali kina „Światowid” 
odbyło się uroczyste pod-
sumowanie projektu.

Projekt zakładał sze-
roko pojętą integrację 
międzypokoleniową, 

Aby wyszkolić kolejnych szkolących
Niemal dwa tygodnie 
trwały warsztaty stapia-
nia szkła techniką fusingu 
w Centrum Spotkań Eu-
ropejskich „Światowid”, 
które zostały przepro-
wadzone dla instrukto-
rów ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy 
„Lazarus”. Dzięki nim 
placówka może zapropo-
nować niepełnosprawnym 
uczestnikom swoich za-
jęć jeszcze szerszą moż-
liwość uczestniczenia 
w ciekawych warsztatach, 
które odwracają uwagę 
od choroby i pozwalają 
odkrywać talenty, kształ-
cąc sprawność manualną. 

Elbląskie Stowarzy-
szenie Pomocy Huma-
nitarnej im. Św. Łazarza 
„Lazarus” jest organizacją 
pozarządową, działają-
cą w obszarach pomo-
cy społecznej i ochrony 
zdrowia, niosącą pomoc 
starszym, osamotnio-

nym, chorym i niepeł-
nosprawnym. „Lazarus” 
jest miejscem, w którym 
następuje wszechstronna 
rehabilitacja osoby nie-
pełnosprawnej, z depre-
sją, osoby po udarach. 
Coraz częściej są to oso-
by  w młodym wieku.

– Chcemy prowa-
dzić zajęcia i opiekę 
w taki sposób, by nasi 
podopieczni powracali 
do swojego środowiska 
i pracy – mówi Paweł 
Gołębiewski, kierownik 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Laza-
rus”. – Ważne jest po-
szukiwanie nowych, 
indywidualnych  progra-
mów pomocy, rehabilita-
cji i terapii, które dodatnio 
wpłyną na aktywizację 
zawodową osób z róż-
nymi dysfunkcjami.

W szkoleniu wzięli 
udział instruktorzy z róż-
nych sal terapeutycz-
nych: Andrzej Karolak 
(prowadzi salę technicz-
no–gospodarczą), Ilona 
Buczyńska (prowadzi 
salę doświadczania świa-

ta), Blanka Kalinowska 
(opiekuje się salą garn-
carsko–ceramiczną). 
Jak wspólnie przyznają, 
nowe umiejętności są 
cenne. Pozwalają szerzej 
spojrzeć na materiał, ja-
kim jest szkło, to że moż-
na je łączyć z drewnem 
i metalem. – Na pewno 
tę technikę będziemy sto-
sować w przyszłej pracy 
– deklarują.

Głównym celem pra-
cowni szkła artystyczne-
go w CSE „Światowid” 
jest przekazywanie wie-
dzy i umiejętności w taki 
sposób, by powstawały 
kolejne ośrodki. W pro-
gramie szkolenia były 
sposoby rzeźbienia płyt 
wulkanicznych i z włó-
kien szklanych, tak aby 
powstały z nich formy do 
uginania szkła, sposoby 
stosowania separatorów, 
stapiania fryt szklanych, 
zatapiania w szkle róż-
nych materiałów, wycina-
nie kół i pasów, tworzenie 
biżuterii, lamp, sklejanie 
szkieł za pomocą lampy 
UV.                            Red.

w ramach której odbyły 
się m.in. wspólne zajęcia 
dydaktyczne, ruchowe, 
wspólne Andrzejki, Boże 
Narodzenie, wyciecz-
ki, wizyty w różnych 
elbląskich instytucjach, 
a nawet wspólne goto-
wanie.

– Dzięki projektowi 
stereotypy pokolenio-
we zostały złamane, 
zawarto nowe znajo-
mości. Nastąpiła zmia-
na myślenia. Młodzież 
zaczęła postrzegać se-
niorów inaczej, jako ko-
goś bliskiego, przyjaciela. 
Z kolei seniorzy pokazali, 
że mimo różnicy wieku 
potrafią świetnie doga-

dywać się z młodzieżą. 
„Szacunek” to słowo, 
któremu przyświeca na-
sze spotkanie, szacunek 
w obie strony, młodszego 
pokolenia wobec starsze-
go i vice versa – podsu-
mowała Edyta Pardo 
z SOSW nr 1.

Zwieńczeniem uroczy-
stości były podziękowa-
nia oraz nagrodzenie 
pamiątkowymi dyploma-
mi wszystkich uczniów 
zaangażowanych w pro-
jekt.

Patronat honorowy 
nad projektem objęło 
Centrum Edukacji Oby-
watelskiej w Warszawie.

AG
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Mowa dziecka – kiedy powinniśmy 
zacząć się niepokoić?

Mowa jest jednym z pod-
stawowych narzędzi, któ-
re służy do komunikowa-
nia się między ludźmi. 
Dlatego tak ważne jest 
dbanie o prawidłowy jej 
rozwój już od najmłod-
szych lat. Od gaworze-
nia, przez pojedyncze wy-
razy, aż do całych zdań 
– o tym jak powinna 
rozwijać się mowa dziec-
ka, opowiada logopeda, 
Katarzyna Kosztowna.

Dzieci w wieku od 
urodzenia do pierwsze-
go roku życia przecho-
dzą tzw. okres melodii. 
W tym czasie porozu-
miewają się głównie za 
pomocą krzyku, po któ-
rym można rozpoznać 
jego potrzeby. Wówczas 
pojawiają się formy wo-
kalne, które poprzedzają 
rozwój mowy. Dziecko 
powtarza to, co słyszy, 
dlatego ważne jest, aby 
wszyscy z otoczenia mó-
wili wyraźnie.

Po ukończeniu 1 roku 
życia wraz z nowymi do-

świadczeniami, takimi 
jak chodzenie, nastę-
puje znaczący postęp 
rozwoju mowy dziecka, 
które chociaż nie jest 
w stanie zwerbalizo-
wać swoich pragnień, to 
bardzo dużo rozumie. 
Maluchy w tym okresie 
potrafią już wymówić 
większość samogłosek 
oraz kilka spółgłosek; 
reszta zastępowana jest 
przez łatwiejsze. W tym 
czasie pojawiają się wy-
rażenia dwuwyrazowe.

W okresie 2-3 lat dzie-
ci zaczynają poprawnie 
wymawiać samogłoski 
i zaczynają posługiwać 
się dwu- i trzywyrazowy-
mi zdaniami. Czasami 
dzieci robią błędy w wy-
mawianiu głosek, jednak 
jeśli ćwiczy się słuch fo-
nematyczny, to maluch 
będzie umiał rozróżnić 
litery w wyrazie.

- Rodzice mogą po-
móc swoim dzieciom 
w trenowaniu mowy 
– wyjaśnia Katarzyna 
Kosztowna. - Wystar-
czy przestrzegać kilku 
prostych zasad, aby ma-

luchy poprawnie rozwi-
jały swój aparat mowy. 
Trzeba mówić do dziec-
ka dużo, szczegółowo 
i w poprawnej formie. 
Musimy być dobrymi 
słuchaczami i nie wyrę-
czać dzieci w mówieniu. 
Powinniśmy jak najwię-
cej czytać i śpiewać. 
Poza tym odpowiednie 
jest również zachęcanie 
dzieci do naśladowania 
odgłosów z otoczenia, 
np. zwierząt czy pojaz-
dów. Przede wszystkim 
powinniśmy jednak pa-
miętać o tym, aby nie 
krytykować dzieci.

Kiedy powinniśmy 
zacząć się niepoko-
ić i rozważyć wizytę 
u specjalisty? Gdy 2-let-
nie dziecko wymawia 
pojedyncze dźwięki za-
miast wyrazów, zwłasz-
cza jeśli wcześniej nie 
gaworzyło, lub gdy wy-
mawia dźwięki w taki 
sposób, że są niezro-
zumiałe dla otoczenia. 
W przypadku trzylatka 
niepokojące jest, gdy 
wsuwa język między 
zęby przy wymawianiu 

„t”, „d” oraz „n”. Jest to 
tzw. seplenienie przed-
nie. Natomiast do logo-
pedy powinniśmy udać 
się z czterolatkiem, gdy 
wymawia „p”, „b”, „h” 
zamiast „f”, np. „żyrafa”, 
„t”, „d” zamiast „k”, „g”, 
np. „totek” – kotek, „ś”, 
„ź”, „ć”, „dź” zamiast 
„s”, „z”, „c”, „dz”, np. 
„ziamek” – zamek, „j” 
zamiast „r”, np. „jakieta”.

- Terapia logope-
dyczna może czasem 
przypominać zabawę 
z dzieckiem, chociaż 
zabawą nie jest – wy-
jaśnia Katarzyna Kosz-
towna. - W zależności od 
rodzaju zaburzeń mowy, 
terapia logopedyczna 
jest mniej lub bardziej 
czasochłonną pracą: lo-
gopedy, dziecka i jego 
rodziców. Dokładamy 
wszelkich starań, aby 
dziecko było zaintere-
sowane wykonywany-
mi zadaniami i chętnie 
realizowało polecenia. 
Zdarza się, że zadania 
te się powtarzają, nawet 
jeśli w innej formie, czy 
pod przykrywką innego 

działania, szczególnie 
w terapii wad wymowy. 
Dlaczego? Wyobraźmy 
sobie, że naszym celem 
jest „nauczenie” dziecka 
poprawnej wymowy gło-
sek syczących. Dziecko 
ma jednak siedem lat 
i dotychczas mówiło te 
głoski, realizując je mię-
dzyzębowo, czyli język 
wpychany był między 
zęby. Jest to więc bardzo 
mocno utrwalony nawyk 
i aby go zniwelować, po-
trzeba czasu i wielu, wie-
lu powtórzeń ćwiczeń. 
Wyobraźmy sobie, że 
sami mamy jakiś nawyk, 
który utrwalaliśmy przez 
dobrych kilka lat. Iluż 
ćwiczeń potrzebowali-
byśmy, aby „przestawić 
się” na inne wykonywa-
nie danej czynności.

- Logopeda wprowa-
dza życzliwą, bezpiecz-
ną atmosferę w trakcie 
spotkania z małym 
pacjentem, musi jed-
nak skłonić dziecko do 
wykonania zaplanowa-
nych działań, które słu-
żą terapii – kontynuuje 
Katarzyna Kosztowna. 
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- Terapeuta mowy dzia-
ła więc zadaniowo i do 
tego samego stara się 
skłonić dziecko, licząc 
także na pomoc rodzica, 
który poważnie traktu-
je każde wykonywane 
zadanie i całą terapię. 
W zależności od rodza-
ju problemu, jaki ma 
dziecko, terapia logope-
dyczna będzie przecho-
dzić przez różne etapy, 
a logopeda będzie sto-
sował różne ćwiczenia 
i zadania. Jeśli przyczy-
na problemów dziecka 
leży w sprawności jego 
narządów artykulacyj-
nych, stosowane będą 
inne zadania i metody, 
niż gdy przyczyną pro-
blemów z mową jest np. 
zaburzenie słuchu.

Do ćwiczeń mowy 
dziecka świetnie nada-
je się na przykład wiersz 
J. Beszczyńskiego pt. 
„Zwierzęce gadanie”:

„Co mówi bocian, 
gdy żabkę zjeść chce? 
Kle, kle, kle…

Co mówi żabka, gdy 
bocianów tłum? Kum, 
kum, kum…

Co mówi kotek, gdy 
mleczka by chciał? Miał, 
miał, miał…

Co mówi kura, gdy 
znosi jajko? Ko, ko, ko…

Co mówi kogut, gdy 
budzi się w kurniku? Ku-
-ku-ryku…

Co mówi koza, gdy 
jeść jej się chce? Mee, 
mee, mee…

Co mówi krowa, gdy 
brak jej tchu? Mu, mu, 
mu…

Co mówi piesek, gdy 
kość chciałby zjeść? 
Hau, hau, hau…

Co mówi baran, gdy 
spać mu się chce? Be, 
be, be…

Co mówi ryba, gdy 
powiedzieć chce? 

Nic! Przecież ryby nie 
mają głosu…”

Karolina Król

Najważniejsza jest motywacja
W ubiegłym numerze 
„Razem z Tobą” pi-
saliśmy o zmianach 
w Powiatowych Urzę-
dach Pracy, jakie we-
szły w ostatnim czasie 
w życie. O komentarz 
w tej sprawie poprosi-
liśmy przedstawiciela 
elbląskiego „pośrednia-
ka”. Na nasze pytania 
odpowiada Ewa Micuda, 
zastępca dyrektora el-
bląskiego PUP. 

jak ocenia Pani refor-
mę Urzędów Pracy?

Zgodnie z założe-
niami nowelizacji usta-
wy najważniejszą rolę 
w obsłudze klienta 
urzędu pracy będzie od-
grywał pracownik peł-
niący funkcję doradcy 
klienta. Zmiana ustawy 
o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pra-
cy wprowadziła nowy 
sposób postępowania 
urzędów pracy przy ob-
słudze bezrobotnych. 
Opiera się on na kon-
cepcji profilowania po-
mocy poprzez ustalenie 
potencjału zatrudnienio-
wego klientów urzędu. 
Ustawa wprowadza trzy 
profile: profil pomocy I, 
przewidziany dla osób 
aktywnych, profil po-
mocy II, przewidziany 
dla osób wymagających 
wsparcia oraz profil 
pomocy III - dla osób 
oddalonych od rynku 
pracy. Ustalenie właści-
wego profilu pomocy 
dla bezrobotnego jest 
ważnym elementem 
pozwalającym na ade-
kwatne adresowanie 
wsparcia. W oparciu 
o tę informację możli-
we jest formułowanie 

odpowiednich progra-
mów i dobieranie takich 
form aktywizacji, które 
z największym prawdo-
podobieństwem mogą 
przyczynić się do wej-
ścia lub powrotu bezro-
botnego na rynek pracy.

Oprócz  profilowa-
nia pomocy, noweliza-
cja ustawy wprowadza 
również dodatkowe za-
dania do realizacji przez 
urzędy pracy, tj: Obsłu-
ga Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w za-
kresie wspierania pra-
codawców w zmianie 
lub podnoszeniu kwa-
lifikacji zatrudnionych 
pracowników z terenu 
działania powiatowego 
urzędu pracy; grant na 
telepracę; świadczenie 
aktywizacyjne; refunda-
cja kosztów składek na 
ubezpieczenie społecz-
ne należne od praco-
dawcy za skierowanych 
do pracy bezrobotnych 
do 30 roku życia, którzy 
podejmują zatrudnienie 
po raz pierwszy; dofi-
nansowanie wynagro-
dzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezro-
botnego, który ukończył 
50 rok życia; Program 
Aktywizacja i Integracja 
(PAI), zlecanie działań 
aktywizacyjnych; bon 
szkoleniowy, stażowy, 
zatrudnieniowy oraz 
bon na zasiedlenie. Je-
tem zdania, że każda 
zmiana, w szczególności 
wprowadzająca nowe 
formy pomocy dla osób 
bezrobotnych, jest ko-
rzystna dla tychże osób 
oraz pracodawców. Na 
nowe propozycje musi 
się jednak otworzyć 
również lokalny rynek 
pracy w postaci ofero-
wania większej ilości 
miejsc pracy.

Co Pani zdaniem refor-
ma zmieni w praktyce, 
jeśli chodzi o rynek el-
bląski? Czy będzie przez 
to łatwiej znaleźć pracę 
osobom bezrobotnym?

Jeżeli chodzi o rynek 
elbląski, w kontekście 
zmian w ustawie o pro-
mocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy,  
to będzie możliwość 
korzystania z dotych-
czasowych form ak-
tywizacji, jak również 
nowych form wsparcia. 
Proponuje się osobom 
bezrobotnym więcej 
narzędzi do skuteczne-
go poszukiwania pracy.  
Nowelizacja wskazuje 
jednak, że najważniej-
sza jest motywacja do 
pracy osób bezrobot-
nych. Osoby aktywne 
znajdą dla siebie wiele 
rozwiązań, by szybko 
uzyskać zatrudnienie.   
Wszystkie propozycje 
wskazane w zmianie 
ustawy mogą się okazać 
mało skuteczne, jeżeli 
lokalny rynek pracy ze 
strony pracodawców nie 
zacznie proponować 
więcej trwałych miejsc 
pracy. Urzędy pracy nie 
tworzą samodzielnie 
miejsc pracy, ale mogą 
skutecznie wspierać ich 
powstawanie  w ramach 
firm i instytucji działają-
cych na rynku pracy.   

Czy nowa reforma 
zmienia coś w przypadku 
osób niepełnosprawnych 
w kwestii podjęcia pracy 
czy stażu?

Ustawa wskazuje 
katalog osób w szcze-
gólnej sytuacji na rynku 
pracy - są to: bezrobotni 
do 30 roku życia, bez-
robotni długotrwale, 
bezrobotni powyżej 
50 roku życia, bezro-

botni korzystający ze 
świadczeń z pomocy 
społecznej, bezrobot-
ni posiadający co naj-
mniej jedno dziecko 
do 6 roku życia lub co 
najmniej jedno dziec-
ko niepełnosprawne 
do 18 roku życia oraz 
bezrobotni niepełno-
sprawni, dla których  
przysługuje pierwszeń-
stwo w skierowaniu do 
udziału w programach 
specjalnych. Zaznaczyć 
jednak należy, że wszel-
kie formy wsparcia są 
kierowane do wszyst-
kich osób bezrobot-
nych i poszukujących 
pracy po określeniu 
potencjału zatrudnie-
niowego klienta urzędu 
i w ramach uregulowań 
ustawowych. Jedynym 
wyznacznikiem sku-
tecznego działania jest 
zawsze aktywność i mo-
tywacja do pracy osoby 
bezrobotnej i poszuku-
jącej pracy. Jeżeli na 
rynku pracy będzie od-
powiednia ilość miejsc 
pracy, to osoby aktywne 
będą miały realne szan-
se znalezienia zatrudnie-
nia. Ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy nie 
formułuje osobnych 
działań kierowanych 
tylko do osób niepeł-
nosprawnych. Niepeł-
nosprawność nie może 
dyskryminować żadnej 
osoby bezrobotnej lub 
poszukującej pracy 
w podjęciu zatrudnie-
nia. Dlatego też oso-
by niepełnosprawne 
mają równy dostęp do 
wszystkich form i pro-
gramów aktywizujących 
wskazanych w ustawie 
o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku 
pracy.                     Red.



Str. 10 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

SPOŁECZEŃSTWO

Zadbaj o bezpieczeństwo 
swojego dziecka na wyjeździe

jak wakacje, to oczywi-
ście słońce, woda, urlop 
i podróże. Często jest tak, 
że nie możemy wspólnie 
z naszymi pociechami 
wyjechać na kilka dni 
upragnionego urlopu 
i wysyłamy je same na wy-
cieczkę. O czym w takiej 
sytuacji warto pamiętać, 
aby móc być spokojnym 
o własne dziecko?

Organizator wycieczki 
do kontroli

Kontrola wymogów 
stawianych organizato-
rom wszystkich form wy-
poczynku rozpoczyna się 
już w momencie przyj-
mowania zgłoszeń - kura-
tor oświaty szczegółowo 
analizuje dokumentację, 
w tym w szczególności 

związaną z obiektem 
wypoczynku: wymaganą 
opinię lub protokół (Stra-
ży Pożarnej) w zakresie 
spełnienia wymagań 
przeciwpożarowych oraz 
dokumentację związaną 
z funkcjonalnością obiek-
tu (szczegółowy rozkład 
pomieszczeń), zapewnie-
niem opieki medycznej 
oraz przygotowaniem 
i kwalifikacjami kadry kie-
rowników i wychowaw-
ców wypoczynku. Każdy 
wyjazd wypoczynkowy 
(kolonie, obóz) musi być 
zgłoszony do właściwego 
(ze względu na siedzibę 
organizatora) kuratorium 
oświaty. Dzięki temu wi-
zytatorzy mogą skontro-
lować te miejsca nie tylko 
przed pobytem dzieci, 
ale i w czasie jego trwa-
nia. Podobne kontrole 
może przeprowadzać 

straż pożarna, sanepid, 
nadzór budowlany. Ro-
dzic, aby czuł się spo-
kojny o bezpieczeństwo 
swojego dziecka w czasie 
letniego wyjazdu, przed 
wykupieniem turnusu 
może zweryfikować or-
ganizatora w specjalnie 
stworzonej bazie zorga-
nizowanych form wy-
poczynku. Znajdują się 
w niej wszystkie legalnie 
organizowane obozy, ko-
lonie i inne formy zorgani-
zowanego wypoczynku. 
Dzięki niej informacje 
o poszczególnych zgło-
szeniach przesyłane są 
elektronicznie do właści-
wych służb sprawujących 
nadzór nad wypoczyn-
kiem. Ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci 
organizator ma bowiem 
obowiązek zgłoszenia 
wyjazdu poprzez poda-

nie danych dotyczących 
miejsca wypoczynku 
i rodzaju zakwaterowa-
nia, czasu jego trwania, 
liczby uczestników oraz 
programu pracy z dzieć-
mi, a także informacji na 
temat opieki medycznej. 

Na tej stronie każdy 
rodzic może się prze-
konać, czy dany turnus 
został zgłoszony do 
kuratorium oświaty. Na 
bieżąco są tutaj również 
publikowane informacje 
o numerach wydanych 
zaświadczeń, danych or-
ganizatora, liczbie uczest-
ników oraz terminie 
i lokalizacji wypoczyn-
ku. Umożliwia to także 
zgłoszenie uwag odpo-
wiedniemu kuratorowi 
oświaty lub innym służ-
bom w sytuacji stwier-
dzenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości orga-

nizacyjnych.

Kierownik i wychowawca 
– czyli kto?

Kierownikiem wypo-
czynku mogą być osoby 
zajmujące kierownicze 
stanowiska w szkołach. 
Ponadto, uprawnieni do 
tego są wyłącznie na-
uczyciele, instruktorzy 
harcerscy w stopniu co 
najmniej podharcmistrza 
oraz inne osoby, które 
spełniają łącznie wszyst-
kie poniższe warunki:

●  p o s i a d a -
ją  zaświadczenie 
o ukończeniu kursu dla 
kierowników wypoczyn-
ku,

● są pełnoletni, z co 
najmniej średnim wy-
kształceniem, posiadają 
odpowiednie warunki 
zdrowotne i predyspo-
zycje do pracy z dziećmi 

Opracowano na podstawie ma-
teriałów dostępnych na stronie Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej oraz 
w „Poradniku bezpiecznego wypo-
czynku”.
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i młodzieżą,
● posiadają co naj-

mniej trzyletni staż pracy 
opiekuńczo-wychowaw-
czej lub dydaktyczno-wy-
chowawczej.

Wychowawcami 
w różnych formach wy-
poczynku mogą być:

● nauczyciele,
● studenci szkół wyż-

szych kierunków i specjal-
ności, których program 
obejmuje przygotowanie 
pedagogiczne - po odby-
ciu odpowiedniego prze-
szkolenia,

● słuchacze kolegiów 
nauczycielskich i na-
uczycielskich kolegiów 
językowych - po odbyciu 
odpowiedniego prze-
szkolenia,

● osoby posiadające 
zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu dla wycho-
wawców kolonijnych,

● instruktorzy harcer-
scy w stopniu co naj-
mniej przewodnika,

● przodownicy tury-
styki kwalifikowanej oraz 
instruktorzy Polskiego To-
warzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego,

● trenerzy  i instrukto-
rzy sportowi.

Dodatkowo, w tym 
roku weszły w życie za-
ostrzone przepisy doty-
czące wymagań wobec 
kierowników i wycho-
wawców wypoczynku 
organizowanego dla 
dzieci i młodzieży. Nie 
mogą nimi być osoby 
karane m.in. za:

● umyślne przestęp-
stwo przeciwko życiu 
i zdrowiu na szkodę ma-
łoletniego,

● przestępstwo prze-
ciwko wolności seksu-
alnej i obyczajności na 
szkodę małoletniego,

● przestępstwo prze-
ciwko rodzinie i opiece,

● kierownikiem lub 
wychowawcą wypo-
czynku nie może być 
również osoba, wobec 

której orzeczono zakaz 
prowadzenia działalno-
ści związanej z wycho-
wywaniem, leczeniem, 
edukacją małoletnich lub 
opieką nad nimi.

Co spakować?
Przed samym wyjaz-

dem zasadniczą sprawą 
jest także skompletowa-
nie bagażu, tak by był do-
stosowany do możliwości 
dziecka, gdyż niekiedy 
może nie być w pobliżu 
osoby, która mogłaby mu 
pomóc w niesieniu. Do-
brze byłoby, gdyby był 
to jeden większy plecak, 
walizka lub torba, a do-
datkowo niewielki plecak 
podręczny. Jeśli jest to 
wyjazd o charakterze 
sportowym, wymagany 
sprzęt (np. narty, snow-
board) należy dobrać 
do warunków fizycznych 
i umiejętności dziecka.

Niepokojące sygnały 
zgłaszaj od razu!

Jeśli do rodziców 
docierają niepokojące 
sygnały o sytuacji np. na 

kolonii, powinni zgłosić 
je przede wszystkim do 
właściwego, ze wzglę-
du na miejsce lokalizacji 
wypoczynku, kuratorium 
oświaty. W zależności od 
problemu, jakiego doty-
czą nieprawidłowości, 
rodzice mogą także 
powiadomić właściwą 
(zgodnie z miejscem 
wypoczynku) powiato-
wą stację sanitarno-epi-
demiologiczną. 

Istnieją także zasady, 
o których przekazaniu nie 
wolno zapominać

● Istotną rzeczą jest 
uświadomienie dziecku, 
że w czasie wyjazdu jego 
podstawowym opieku-
nem będzie wychowaw-
ca, i to na niego może 

liczyć, jeśli potrzebuje po-
mocy, rady lub wsparcia 
albo jest chore. Należy 
także podkreślić, że bez 
wiedzy wychowawcy nie 
można wychodzić poza 
teren kolonii nawet bar-
dzo blisko. 

● Trzeba ustalić, że 
dziecko ma koniecznie 
natychmiast informować 
zarówno opiekuna, jak 
i rodzica o wszelkich sy-
tuacjach zagrożenia, np. 
obcych, zaczepiających 

je ludziach, zakupach 
z nieznanego źródła itp. 

● Dobrze jest zwró-
cić uwagę, aby syn czy 
córka pilnowali swoich 
pieniędzy i nie nosili ich 
wszystkich przy sobie, 
lub aby powierzyli część 
opiekunowi. 

● W czasie letnich wy-
jazdów rodzice muszą 
ostrzegać małe dzieci 
przed zbieraniem i je-
dzeniem jakichkolwiek 
leśnych owoców oraz 
grzybów, które mogą 
okazać się trujące, oraz 
przed kontaktem z bez-
pańskimi czy dzikimi 
zwierzętami. 

● Jeżeli miejsce wypo-
czynku znajduje się nad 
wodą, rodzice powinni 
nauczyć syna lub córkę, 
jak bezpiecznie zacho-
wywać się na kąpielisku 
i zapewnić, że w pobliżu 
zawsze znajdują się wy-
chowawca oraz ratownik 
i do ich poleceń koniecz-
nie trzeba się stosować. 

● Ważną rzeczą jest 
ostrzeżenie dziecka, żeby 
zawsze i wszędzie pilno-
wało swoich napojów 
i nie przyjmowało jedze-
nia, napojów ani słodyczy 

od nieznanych osób. 
● I na koniec zasada 

podstawowa: nauczmy 
dziecko zdecydowanie 
odmawiać, gdy ktoś 
proponuje mu alkohol 
czy narkotyki.

Dodaniem pewności 
dziecku w nowej dla 
niego sytuacji będzie do-
kładne umówienie się na 
rozmowy telefoniczne, 
ewentualnie także od-
wiedziny. W planie or-
ganizatora wypoczynku 
są zwykle ustalone dni 
odwiedzin rodziców, tak 
aby dzieci przebywały 
w tych dniach na tere-
nie ośrodka.

 
Nie zapomnijmy jednak po-
dać dziecku numerów: 

● telefonu kontakto-
wego do domu i innych 
bliskich osób (wskazany 
więcej niż jeden kontakt), 

● telefonu zaufania dla 
dzieci i młodzieży (116 
111), 

● telefonu alarmo-
wego w zależności od 
miejsca pobytu dziecka 
(nad wodą 601 100 100, 
w górach 601 100 300).

http://wypoczynek.men.gov.pl  

Ubranie:
- nieprzemakalna kurtka,
- nieprzemakalne obuwie, sanda-

ły, buty sportowe, pantofle,
- bielizna na każdy dzień pobytu,
- ubranie na ciepłą (z krótkim 

rękawem) i zimną pogodę,
- nakrycie głowy,
- latem – dwa stroje kąpielowe.

Kosmetyki i środki higieny osobistej:
- pasta i szczoteczka do zębów,
- mydło,
- szampon (najlepiej w saszet-

kach),
- duży ręcznik plażowy 

i dwa ręczniki,
- grzebień,
- chusteczki higieniczne,
- krem z filtrem UV,
- klapki pod prysznic (japonki).

Ponadto:
- w przypadku wyjazdu na obóz: 

śpiwór, latarka, płaszcz przeciw-
deszczowy,

- legitymacja szkolna,
- kartka z adresem wypoczynku 

i telefonami kontaktowymi do ro-
dziców,

- saszetka do zawieszania na szyi 
(na pieniądze),

- długopis i notes.

WAŻNE:
Lekarstwa, które dziecko stale 

przyjmuje, należy przekazać opie-
kunowi wraz z przyklejoną do opa-
kowania kartką zawierającą imię 
i nazwisko dziecka oraz dokładny 
sposób dawkowania leku.



Str. 12 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

SPOŁECZEŃSTWO

Turystyka powinna łączyć, 
a nie dzielić...
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest jednym z niewielu stowarzyszeń 
turystycznych, które już od 40 lat podejmuje różne działania z udziałem osób nie-
pełnosprawnych i dla nich, starając się im pomóc w realizacji krajoznawczych oraz 
turystycznych marzeń, poprzez promowanie różnych form aktywności. O tym, na 
jakie bariery napotykają osoby niepełnosprawne, jaki rodzaj turystyki uprawiają 
najchętniej oraz o roli turystyki w życiu osób niepełnosprawnych, opowiadała nam 
joanna Śledzińska z Zarządu Głównego PTTK.

jak wygląda uczest-
nictwo osób niepełno-
sprawnych w turystyce 
w świetle badań?

- Według ostatniego 
przeprowadzonego 
Narodowego Spisu Po-
wszechnego w 2002 
r. liczba osób niepeł-
nosprawnych wynosiła 
5456,7 tys., co stanowi-
ło 14,3% ogółu ludno-
ści kraju. Oznacza to, 
że co siódmy mieszka-
niec Polski był osobą 
niepełnosprawną. Ob-
raz turystyki niepełno-
sprawnych Polaków, 
pomimo wielu dzia-
łań podejmowanych 
przede wszystkim przez 
stowarzyszenia, wciąż 
rysuje się w ciemnych 
barwach. W stosunku 
do zdrowych roda-
ków niepełnosprawni 
podróżują ponad trzy 
razy rzadziej. Ich udział 
w podróżach zagra-
nicznych jest czterna-
stokrotnie mniejszy. 
Dla wielu osób turnus 
rehabilitacyjny pozo-
staje jedyną szansą, 
aby zobaczyć morze 
Bałtyckie, Jeziora Ma-
zurskie czy stolicę Tatr 
– Zakopane. W Polsce 
nie istnieje ogólno-
dostępna statystyka 
dotycząca podróżo-
wania osób niepełno-
sprawnych, a badania 
preferencji turystycz-

nych wykonywane są 
sporadycznie i w wą-
skim zakresie, utrud-
niającym uogólnianie 
zagadnienia. W 2000 
roku Instytut Turysty-
ki, przy pomocy GUS, 
przeprowadził pierw-
sze znaczące badania 
dotyczące wyjazdów 
o charakterze tury -
stycznym wśród osób 
niepełnosprawnych. 
Badaniami została ob-
jęta grupa blisko 8 tys. 
osób, z tego 79% ba-
danych odpowiedziało, 
że w poprzednim roku 
nie pojechało nigdzie, 
nawet na kilka dni. Re-
spondenci wskazali na 
więcej niż jedną przy-
czynę niepozwalającą 
im wyjechać na wypo-
czynek i prowadzić ak-
tywności turystycznej. 
Głównym powodem 
była zła sytuacja mate-
rialna (84% badanych), 
stan zdrowia (34%), 
a bariery architekto-
niczne w obiektach 
turystycznych wskazało 
6% badanych (osoby 
z dysfunkcjami narzą-
du ruchu i wzroku). 
Wśród osób niepeł-
nosprawnych, które 
wyjeżdżały, zaledwie 
u 30% wyjazd miał 
charakter turystyczno-
-wypoczynkowy, 28% 
charakter zdrowotny, 
natomiast najwięcej 

Aleksandra Garbecka
e-mail:
aleksandra.garbecka@
razemztoba.pl
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końcu jest pęcherzyk 
jadowy, którego ucisk 
powoduje dodatko-
we spływanie jadu 
przez żądło do skóry; 
- na ból po ukąszeniu 
pszczoły dobrze działa 
też przyłożenie do rany 
grubego plastra cebuli 
lub okład z sody oczysz-
czonej, która neutrali-
zuje kwas mrówkowy 
zawarty w wydzielinie 
wstrzykniętej przez 
owada i przynosi ulgę; 
- jeśli użądleni zostaliśmy 
w szyję, wargę lub ję-
zyk, weźmy kostkę lodu 
do ssania i niezwłocznie 
udajmy się do lekarza; 
- warto również pa-
miętać, że szczególnie 
niebezpieczne są ugry-
zienia przez szersze-
nie. Owad ten potrafi 
ukąsić nawet nieatako-
wany. Jego jad zawiera 
substancje atakujące 
krew i mięśnie, rozkła-
dające krwinki oraz 
uszkadzające nerki. Po 
użądleniu pojawiają się 
zaczerwienienia skóry, 
obrzęki, opuchlizna, 
gorączka, dreszcze, 
ból w klatce piersiowej, 
duszności. Można za-
stosować okłady z octu, 
ale tylko wtedy, gdy nie 
ma się alergii. W innym 
wypadku powinno się 
niezwłocznie zgłosić 
do lekarza. Jest to nie-
zbędne również przy 
przedłużających się ob-
jawach oraz ugryzieniu 
przez kilka szerszeni.

Kleszcze
- samo ugryzienie 

przez kleszcza nie boli, 
gdyż owad ten znie-
czula miejsce, w które 
atakuje. Wskutek tego, 
często nawet nie zda-
jemy sobie sprawy, że 
zostaliśmy ugryzieni. 
Ślina kleszcza zawiera 
substancje uśmierzające 
ból, obecność owada 
zauważa się dopiero 

wtedy, gdy jest  już wy-
pełnione wyssaną krwią. 
Kleszcze nie wchodzą 
pod skórę człowieka, 
tylko chwytają ją szczę-
koczułkami i odsysają 
krew. Po zgromadzeniu 
odpowiedniej ilości po-
żywienia odpadają od 
skóry. Dlatego zaleca 
się, aby po powrocie 
z lasu bardzo dokładnie 
obejrzeć swoje ciało.  
- Jeśli zauważymy klesz-
cza, należy go delikatnie 
usunąć; kleszcza - małe-
go najłatwiej jest uchwy-
cić pęsetą za główkę;

- miejsce ugryzienia 
szybko zdezynfekować; 
- jeśli podczas usuwa-
nia kleszcza pozostała 
główka lub pojawia się 
zaczerwienienie wkoło 
ugryzienia, niezwłocz-
nie należy zgłosić się do 
lekarza. 

Żmija zygzakowata
- ugryzienia te są 

szczególnie niebez-
pieczne dla dzieci; 

- po ukąszeniu na skórze 
zostają dwa czerwone 
punkciki, a następnie 
pojawia się ból, obrzęk 
i  zaczerwienienie; 
- niezwłocznie należy 
udać się do lekarza i w 
ciągu sześciu godzin po-
dać zastrzyk z surowicy;  
- zanim jednak udamy 
się do lekarza, należy 
owinąć ukąszoną rękę 
czy nogę bandażem 
elastycznym (nie za 
ciasno) i ułożyć po-
niżej poziomu serca; 
- osoba ukąszona po-
winna leżeć aby zwolnić 
krążenie krwi i wchłania-
nie się jadu oraz pić cie-
płe napoje. Ranę należy 
dokładnie przemyć, a na 
czas transportu - nogę 
lub rękę unieruchomić; 
- należy pamiętać, że 
nie wolno wysysać 
jadu z rany, okładać 
jej lodem ani zakładać 
opaski uciskowej nad 
miejscem ukąszenia.

Oprac. RS

Po udarze liczy się czas

Interwencyjne leczenie 
ostrego udaru mózgu 
daje szansę pacjentom 
w najcięższym stanie 
neurologicznym wyjść 
o własnych siłach ze 
szpitala – oceniła 
prof. Agnieszka Słowik 
podczas gali wręczenia 
grantów Naukowej Fun-
dacji Polpharmy. 

Jak przypomniała 
prof. Słowik, w Polsce 
co roku udaru mózgu 
doznaje ok. 70 tys. 
osób. Z tego 25 proc. 
chorych umiera w ciągu 
trzech miesięcy, u 30 
proc. udar powoduje 
ciężkie inwalidztwo, 
a 15 proc. wymaga 
pomocy instytucjonal-
nej. Niemal w 90 proc. 
przypadków przyczyną 
udaru jest zamknięcie 
naczynia mózgowego 
przez zakrzep. Jest 
to tzw. niedokrwien-
ny udar mózgu. Gdy 
przyczyną udaru jest 
pęknięcie naczynia 
mózgowego mówi się 
o udarze krwotocznym.

Neurolog zwróciła 
uwagę, że w przypad-
ku udaru niedokrwien-
nego możliwe jest 
leczenie przyczynowe 
polegające na dożyl-
nym podaniu leku, 

który rozpuszcza skrze-
plinę blokującą tętnicę 
w mózgu. Zwiększa to 
o ok. 30 proc. odsetek 
osób, u których objawy 
udaru mózgu ustępują 
całkowicie. Aby pacjent 
mógł tę terapię otrzy-
mać musi szybko trafić 
na wyspecjalizowany 
oddział udarowy. Lek 
można bowiem podać 
do 4,5 godziny od wy-
stąpienia objawów uda-
ru.

Niestety, w prak-
tyce tylko ok. 5 proc. 
pacjentów kwalifikuje 
się do takiego lecze-
nia, podkreśliła prof. 
Słowik. Według niej 
istotną przyczyną tego 
jest niska świadomość 
społeczna na temat ob-
jawów udaru mózgu.

Jak tłumaczyła, ludzie 
myślą, że w przypadku 
choroby mózgu powin-
na boleć głowa. „Tym-
czasem udar rzadko 
daje ból głowy na po-
czątku” – powiedziała. 
Do najczęstszych jego 
objawów zalicza się 
natomiast: nagłe wystą-
pienie niedowładu koń-
czyn – jednej, a czasem 
czterech, brak czucia 
po jednej stronie ciała, 
zaburzenia mowy, po-
dwójne widzenie czy 
zaburzenia koordynacji.

Źródło: PAP
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Alpaki pomogą w rehabilitacji

Alpaki ,  zwierzęta 
wielbłądowate, będą 
wykorzystywane do 
rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych 
w Centrum Zooterapii 
przy Wyższej Szkole In-
formatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie. Od ponad 
roku uczelnia jako jedy-
na w Polsce prowadzi 
hodowlę tych zwierząt.

W czwartek uczelnia 
oficjalnie otworzy Cen-
trum Zooterapii, choć 
zajęcia rehabilitacyjne 
z alpakami już się od-
bywają. WSIiZ hoduje 
35 samic i 4 samce tych 
egzotycznych zwierząt 
pod kątem zooterapii 
i dla badań nad selek-
cją runa ze względu na 
jego kolory i właściwo-
ści. Zwierzęta zostały 
sprowadzone w lutym 
ub. roku z Chile.

Jak poinformowała 
PAP rzeczniczka uczelni 
Urszula Pasieczna, al-
pakoterapia jest bardzo 
popularna na zachodzie 
Europy. Ta forma terapii 
sprawdza się szczegól-
nie u dzieci autystycz-

nych, z porażeniem 
mózgowym i z proble-
mami emocjonalnymi 
oraz ruchowymi.

Dodała, że alpaki 
z natury nie lubią być 
dotykane, dlatego ich 
przygotowanie do 
zooterapii wymagało 
odpowiedniego trenin-
gu, dobrej znajomości 
zachowania zwierząt 
i cierpliwości. „Alpaki 
wyglądają jak żywe ma-
skotki. Kontakt z nimi 
jest dla dzieci bardzo 
przyjemny. Wyselek-
cjonowaliśmy kilka 
sztuk, które będą służyć 
w zooterapii” – powie-
działa PAP Pasieczna.

Centrum prowadzi 
też zooterapię z udzia-
łem konia, kota i psa. 
Placówka mieści się 
w kampusie uczelni 
w Kielnarowej.

- Praca z osobami nie-
pełnosprawnymi przy 
udziale zwierząt pozwa-
la zastosować klasyczną 
rehabilitację w lżejszej 
formie, jaką jest zoote-
rapia. Terapia ze zwie-
rzętami staje się bardzo 
popularną i skuteczną 
formą usprawniania 
psychoruchowego jako 

element uzupełniania 
tradycyjnych metod re-
habilitacji stosowanych 
m.in. w mózgowym 
porażeniu dziecięcym, 
autyzmie dziecięcym, 
zespole Downa i u 
dzieci z upośledzeniem 
umysłowym – podkre-
śliła szefowa Centrum 
Zooterapii Daria Sawa-
ryn.

W centrum prowa-
dzone też są lekcje edu-
kacyjne o zwierzętach, 
zielone szkoły, minizoo, 
turnusy rehabilitacyjne, 
pikniki dla rodzin, obozy 
jeździeckie oraz nauka 
jazdy konnej.

Sawaryn dodała, 
że zajęcia praktyczne 
prowadzą doświadcze-
ni instruktorzy i trene-
rzy zwierząt. Centrum 
jest także wyposażone 
w odpowiednią dla 
osób niepełnospraw-
nych infrastrukturę.

Uczelnia od nowego 
roku akademickiego 
wprowadzi też specjal-
ność: zooterapia, na 
kierunku studiów fizjo-
terapeutycznym. Będą 
mogli z niej korzystać 
także studenci innych 
kierunków i osoby 

z zewnątrz. Na zaję-
ciach studenci nabędą 
wiedzę i umiejętności 
praktyczne w pracy: 
hipoterapeuty (terapia 
z koniem), felinotera-
peuty (terapia z kotem), 
dogoterapeuty (terapia 
z psem) oraz alpakotera-
peuty (terapia z alpaką).

Uczelnia będzie też 
prowadzić badania 
w uczelnianym Labo-
ratorium Badań nad 
Alpakami. Prace ba-
dawcze skoncentrują 
się na opracowaniu 
odpowiedniej metody 
żywienia alpak, która 
zapewni jak najlepszy 
rozwój zwierząt, by wy-
kształciły runo o najwyż-
szych parametrach.

Alpaki to zwierzęta 
wielbłądowate. Dają 
jedno z najcenniejszych 
i najdroższych włókien 
(nazywane także alpa-
ką), które, w odróżnie-
niu od wełny owczej, 
nie wywołuje swędze-
nia. Jest też kilkakrot-
nie od niej cieplejsze 
i lżejsze, a także hipo-
alergiczne. Hodowla 
alpak nie wytwarza 
żadnych zanieczysz-
czeń do środowiska - 

odchody zwierząt bez 
kompostowania stano-
wią doskonały nawóz 
dla roślin.

Alpaki występują 
w 22 naturalnych ko-
lorach, z których każdy 
może być w kilku od-
cieniach. Ze względu 
na fakt, że ich runo nie 
wymaga farbowania, 
uznawane jest za eko-
logiczne. W uczelnianej 
hodowli występują al-
paki w kilkunastu ko-
lorach, m.in. białym, 
szampańskim (czyli 
beżowym z odcieniem 
różu), brązowym, czar-
nym, srebrnym, rose-
-gray (czyli brązowym 
z odcieniem fioletu) 
i kasztanowym. Róż-
nego ubarwienia al-
paki można oglądać 
w uczelnianym mini-
zoo.

Prowadzenie ho-
dowli alpak wymaga 
odpowiedniej wiedzy. 
Niewłaściwy pokarm 
może spowodować 
poważne problemy 
zdrowotne, a nawet 
śmierć zwierzęcia. 
Podstawą pożywienia 
alpak jest siano i trawa 
lub lucerna. W zimie 
otrzymują dodatkowo 
odpowiednio przygoto-
wane ziarno, np. kuku-
rydzy. Alpaki nie jedzą 
zbyt dużo, więc pod-
stawowy koszt utrzy-
mania nie jest wysoki. 
Dla porównania: 10 
alpak konsumuje tyle 
trawy i siana, co jedna 
krowa. Alpaki nie lubią 
być same, są szczęśli-
we w stadzie. Niektóre 
zaprzyjaźniają się ze 
sobą, lubią razem jeść 
i odpoczywać.

PAP - Nauka w Pol-
sce, Agnieszka Pipała
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Informacja o stanie zdrowia pacjenta 
czyli kto i jakie informacje powinien otrzymać
Przekazywanie pacjen-
towi informacji o jego 
stanie zdrowia jest 
jednym z podstawo-
wych obowiązków leka-
rza. Niestety, niewielu 
pacjentów zna swoje 
prawa na tyle dobrze, 
aby skutecznie je wyeg-
zekwować.

Obowiązek informo-
wania pacjenta o jego 
stanie zdrowia wynika 
wprost z art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, a także 
art. 31 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza 
dentysty oraz z Kodeksu 
Etyki Lekarskiej.

Zakres przedmiotowy 
udzielanych informacji 
jest uzależniony przede 
wszystkim od wieku 
osoby uprawnionej do 
ich uzyskania. Ustawa 
o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty dzieli 
pacjentów małoletnich 
na dwie grupy: pierw-
sza to pacjenci, którzy 
ukończyli szesnasty rok 
życia, druga – pacjen-
ci poniżej tego wieku. 
Zgodnie z art. 31 ust. 
5 niniejszej ustawy, na 
lekarzu spoczywa obo-
wiązek informowania 
pacjentów powyżej 
szesnastego roku życia 
w takim samym zakre-
sie, jak pacjentów peł-
noletnich. Wiadomość 
podana pacjentowi 
niepełnoletniemu nie 
zastępuje jednak infor-
macji przekazywanej 

opiekunowi prawnemu 
takiej osoby. W przy-
padku pacjentów ma-
łoletnich, którzy nie 
ukończyli szesnastu lat, 
lekarz udziela informacji 
w zakresie i formie po-
trzebnej do prawidłowe-
go przebiegu procesu 
diagnostycznego lub te-
rapeutycznego, i wysłu-
chuje jego zdania. Nie 
jest przy tym dokładnie 
określone, jaki ma być 
zakres oraz forma prze-
kazywanych informacji. 
Wnioskować można, że 
powinny być one dosto-
sowane do okoliczności 
konkretnego przypad-
ku, a przede wszystkim 
do wieku i możliwości 
percepcyjnych małolet-
niego pacjenta. 

Ponadto, na leka-
rzu ciąży obowiązek 
wysłuchania zdania 
małoletniego pacjenta 
- pomimo tego, że opi-
nia w żaden sposób nie 
jest dla niego wiążąca. 
Osoby te bowiem nie 
mają prawa wyrażać 
zgody lub sprzeciwu na 
proponowane czynno-
ści lecznicze.

O ile w przypadku 
pacjenta małoletniego 
zakres przekazywanej 
mu informacji może 
być zawężony, o tyle 
opiekunowi takiej oso-
by należy się informacja 
w pełnym zakresie.

Zgodnie z art. 31 
ust. 6 ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza 
dentysty, jeżeli pacjent 
nie ukończył 16 lat, jest 
nieprzytomny bądź nie-
zdolny do zrozumienia 
znaczenia informacji, le-

karz udziela informacji 
osobie bliskiej. Zgodnie 
z art. 3 ust. 1 pkt 2 usta-
wy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta osobą bliską jest:

1. małżonek,
2. krewny,
3. powinowaty do 

drugiego stopnia w li-
nii prostej,

4. przedstawiciel usta-
wowy,

5. osoba pozostająca 
we wspólnym pożyciu 
z pacjentem lub osoba 
wskazana przez pacjen-
ta.

Artykuł 31 ust. 1 usta-
wy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty wy-
raźnie wskazuje zakres 
przedmiotowy prawa do 
informacji. 

Lekarz ma obowiązek 
przedstawić pacjentowi 
informacje o:

1. stanie zdrowia,
2. rozpoznaniu,
3. proponowanych 

oraz możliwych meto-
dach diagnostycznych 
i leczniczych,

4. dających się prze-
widzieć następstwach 
ich zas tosowania 
albo zaniechania,

5. wynikach leczenia,
6. rokowaniu na przy-

szłość.
Obowiązek informo-

wania pacjenta nie ma 
charakteru bezwzględ-
nego. W sytuacji, kie-
dy pacjent wyraźnie 
zażyczy sobie nie 
otrzymywać określo-
nych informacji, lekarz 
powinien powstrzymać 
siebie i pozostały perso-
nel od ich udzielania. 
Kolejnym wyjątkiem 

od reguły są sytuacje 
specyficzne, w których 
rokowanie jest niepo-
myślne dla pacjenta. 
Lekarz może wówczas 
ograniczyć informację 
o stanie zdrowia i o ro-
kowaniu, jeżeli według 
jego oceny przemawia 
za tym dobro pacjenta. 
W takich przypadkach 
lekarz informuje przed-
stawiciela ustawowego 
lub osobę upoważnioną 
przez pacjenta. Na żą-
danie pacjenta lekarz 
ma jednak obowiązek 
udzielić mu informacji.

Lekarz może nie 

podjąć lub odstąpić 
od leczenia, o ile nie 
zachodzi przypadek 
niecierpiący zwłoki, 
a brak udzielenia takiej 
pomocy nie stanowi 
dla pacjenta niebezpie-
czeństwa: utraty życia, 
ciężkiego uszkodzenia 
ciała, ciężkiego rozstro-
ju zdrowia. Odstąpienie 
od leczenia nie może 
być jednak dla pacjenta 
zaskoczeniem. 

Pacjent lub osoba 
uprawniona do otrzy-
mania informacji o jego 
zdrowiu ma prawo do-
statecznie wcześnie 
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zostać poinformowany 
o zamiarze odstąpienia 
przez lekarza od lecze-
nia, a także uzyskać 
informację i wskaza-
nie, u jakiego innego 
lekarza lub podmiotu 
udzielającego świad-
czeń zdrowotnych ma 
realną możliwość konty-
nuowania leczenia.

Z przepisów nie wy-
nika jednak, w jakiej for-

mie informacja o stanie 
zdrowie powinna zostać 
pacjentowi udzielona. 
Może być ona poda-
na zarówno ustnie, jak 
i pisemnie. Pisemna 
informacja o propo-
nowanych metodach 
diagnostycznych i lecz-
niczych, a także ich al-
ternatywach może być 
przydatna w przypadku 
konieczności udowad-

niania faktu, że lekarz 
prawidłowo wywiązał 
się ze swoich obowiąz-
ków.

Prawidłowe wy -
pełnienie obowiązku 
poinformowania jest 
konieczne do wyra-
żenia przez pacjenta 
prawnie wiążącej zgody 
na określone postępo-
wanie terapeutyczne. 
W przypadku nieudzie-

lenia informacji, zgoda 
pacjenta jest obarczo-
na wadą, co z kolei 
może narazić lekarza 
na pociągnięcie go do 
odpowiedzialności nie 
tylko cywilnej. W przy-
padku uznania zgody 
za bezskuteczną w wy-
niku nieudzielania lub 
niewłaściwego udzie-
lenia informacji, daną 
czynność lekarską na-

leży uznać za bezpraw-
ną, co może skutkować 
powstaniem odpowie-
dzialności karnej lekarza 
na podstawie art. 192 
k.k., czyli przestępstwa 
polegającego na do-
konaniu zabiegu lecz-
niczego bez zgody, 
zagrożonego sankcją 
o maksymalnym wy-
miarze pozbawienia 
wolności do lat 2.

O prawie jazdy oraz orzeczeniu i jego braku
Przedstawiamy kolejną 
odsłonę pytań i proble-
mów, z jakimi najczę-
ściej zgłaszają się osoby 
niepełnosprawne. Ma-
teriał opracowany jest 
na podstawie informacji 
zawartych na stronie in-
ternetowej Biura Pełno-
mocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

Czy wojewódzkie ośrod-
ki ruchu drogowego mają 
obowiązek zapewnić usłu-
gę tłumacza migowego 
podczas egzaminu na 
prawo jazdy?

W związku z wielo-
ma zapytaniami oraz 
artykułami prasowymi 
dotyczącymi zapewnie-
nia przez wojewódzkie 
ośrodki ruchu drogo-
wego usług tłumacza 
języka migowego 
podczas egzaminów 
na prawo jazdy, Biuro 
Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób Niepełno-
sprawnych w porozu-
mieniu z Ministerstwem 
Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Mor-
skiej przygotowało 
poniższe wyjaśnienie: 
Zgodnie z art. 11  usta-
wy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migo-
wym i innych środkach 

komunikowania się 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 
209, poz. 1243 ze zm.) 
obowiązek zapewnie-
nia świadczenia usług 
tłumacza języka mi-
gowego spoczywa na 
organach administracji 
publicznej. Obowiązek 
ten dotyczy wyłącznie 
organów określonych 
w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowa-
nia administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z późn. zm.). 
Zgodnie ze wskazaną 
definicją organami ad-
ministracji publicznej są 
ministrowie, centralne 
organy administracji 
rządowej, wojewodo-
wie, działające w ich 
lub we własnym imieniu 
inne terenowe organy 
administracji rządowej 
(zespolonej i niezespo-
lonej), organy jednostek 
samorządu terytorialne-
go oraz organy i pod-
mioty wymienione 
w art. 1 pkt 2 tej ustawy. 
Biorąc pod uwagę po-
wyższe wojewódzkie 
ośrodki ruchu drogowe-
go, jako samorządowe 
osoby prawne, nie są 
organami administracji 
publicznej, w związku 
z czym nie mają obo-
wiązku zapewniania 
usług tłumacza języka 

migowego pod-
czas egzaminu 
na prawo jazdy. 
Zgodnie z § 18 
ust. 2 pkt 3 roz-
porządzenia Mi-
nistra Transportu, 
Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej 
z dnia 13 lipca 
2012 r. w sprawie 
egzaminowania 
osób ubiegających 
się o uprawnienia 
do kierowania po-
jazdami, szkolenia, 
egzaminowania i uzy-
skiwania uprawnień 
przez egzaminatorów 
oraz wzorów doku-
mentów stosowanych 
w tych sprawach (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 995) 
w sali egzaminacyjnej 
może przebywać tłu-
macz języka migowe-
go lub tłumacz systemu 
językowo-migowego, 
jednak nie dłużej niż 
do czasu rozpoczęcia 
testu. Zgodnie z § 18 
ust. 4 pkt 6 przedmio-
towego rozporządzenia 
na placu manewrowym 
oraz w pojeździe egza-
minacyjnym może prze-
bywać tłumacz języka 
migowego lub tłumacz 
systemu językowo-mi-
gowego. Obecność 
tłumacza na egzaminie 
państwowym zapewnia 
osoba egzaminowana. 

Zgodnie z art. 15 pkt 
3 ww. rozporządzenia 
egzaminator nie prze-
prowadza egzaminu 
państwowego, jeżeli 
nie jest możliwe po-
twierdzenie danych 
dotyczących instrukto-
ra, tłumacza przysię-
głego, tłumacza języka 
migowego lub tłuma-
cza systemu językowo-
-migowego mającego 
brać udział w egzaminie  
państwowym.

W ocenie resortu 
transportu wystarcza-
jącym potwierdzeniem 
uprawnień tłumacza 
migowego lub tłuma-
cza systemu językowo-
-migowego mającego 
brać udział w egzami-
nie państwowym jest 
oświadczenie o znajo-
mości polskiego języka 
migowego lub systemu 
językowo-migowego. 

Niezależnie od powyż-
szego należy zazna-
czyć, że na podstawie § 
2 pkt. 7 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 25 
czerwca 2002r. w spra-
wie określenia rodza-
jów zadań powiatu, 
które mogą być finan-
sowane ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 861, z późn. 
zm.) osoby niepełno-
sprawne mogą ubiegać 
się o dofinansowanie 
ze środków PFRON 
usług tłumacza języka 
migowego lub tłumacza 
przewodnika (również 
podczas egzaminu na 
prawo jazdy), jeżeli 
jest to uzasadnione po-
trzebami wynikającymi 
z niepełnosprawności. 

Red.
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W ekskluzywnym gronie
Trwają przygotowania 
do wydania kolejnego 
numeru kwartalnika 
„Renowacje i Zabytki”, 
który będzie poświęco-
ny Elblągowi. W trakcie 
spotkania Edward Hard 
– redaktor naczelny 
kwartalnika i Dariusz 
Barton – Miejski Kon-
serwator Zabytków 
omawiali sprawy tech-
niczne oraz materiały 
przygotowane do za-
mieszczenia w elblą-
skim zeszycie, który 
ukaże się po wakacjach, 
w ostatnich miesiącach 
obchodów 777-lecia mia-
sta.

Od kilku lat na ła-
mach wydawanego 
w Krakowie kwartalnika 
w ramach cyklu „Miasta 
Polskie” są prezento-
wane wybrane miasta, 
a artykuły przygotowy-
wuje się we współpracy 
z miejscowymi służbami 
konserwatorskimi oraz 
wydziałami architek-
tury. Teksty zawierają 
część historyczną i ar-
chitektoniczno-urbani-
styczną, przedstawiają 
najciekawsze realizowa-
ne inwestycje miejskie, 
a także wykazują istot-

ne dla danego miasta 
obiekty wraz z kierunka-
mi rozwoju. W ramach 
cyklu zaprezento -
wano już Wrocław, 
Łódź, Opole, Gdy -
nię, Przemyśl, Lublin, 
Szczecin, Poznań, War-
szawę, Kielce, Zamość, 
Gdańsk, Olsztyn, Ra-
dom. Kolejny numer 
będzie  poświęcony  
naszemu miastu.

Dlaczego Elbląg? - 
Edward Hardt: „Jest 
to ciekawe miasto, 
a prowadzona od lat 
rekonstrukcja Starów-
ki sprawia, że w skali 
Polski, a nawet Europy 
jest ona specyficzna. 
Jest tutaj dużo bardzo  
ciekawych miejsc”.

Prezentacja walorów 
architektonicznych El-
bląga wraz z proble-
matyką zachowania 
i odtwarzania jego 
dawnego wyglądu 
sprawi, że nasze miasto 
zostanie przybliżone 
nie tylko polskiemu 
czytelnikowi. Zeszyt 
poświęcony Elblągowi, 
dzięki decyzji podjętej 
w Biurze Prezydenta 
Miasta, po raz pierw-
szy zostanie wydany 
w wersji polskiej i an-
gielskiej.

Autorami tekstów 
są elbląscy autorzy od 
dawna z powodzeniem 

badający przeszłość 
oraz teraźniejszość 
naszego miasta, m.in. 
Elżbieta Bukowska, Wie-
sława Rynkiewicz-Do-
mino, Jerzy Domino, 
Jolanta Barton-Piórkow-
ska, Grażyna Nawrol-

ska, Tomasz Gliniecki, 
Katarzyna Wiśniewska, 
Dariusz Barton, Jaro-
sław Denisiuk.

Elbląg znajdzie się 
więc w gronie najcie-
kawszych pod wzglę-
dem architektonicznym 

miast Polski oraz Euro-
py. Kwartalnik „Reno-
wacje i Zabytki” swoje 
łamy poświęcił też za-
bytkom Budapesztu, 
Rzymu, Wiednia, Sankt 
Petersburga, Odessy 
i Lwowa.      UM Elbląg
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Z dziećmi taniej
Tańsze bilety na wyda-
rzenia kulturalne, wy-
stawy, muzea, przejazdy 
komunikacją publiczną, 
a nawet wakacje - na 
to mogą liczyć rodzi-
ny wielodzietne dzięki 
ogólnopolskiej Karcie 
Dużej Rodziny. W Elblą-
gu wnioski o przyznanie 
ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny składać 
można w Departamen-
cie Społecznym Urzędu 
Miejskiego, ul. Kosynie-
rów Gdyńskich 42, p. 11, 
tel. 55 239-30-19. 

Jak już informowali-
śmy w poprzednim nu-
merze, Ogólnopolska 
Karta Dużej Rodziny to 
system zniżek dla rodzin 
wielodzietnych, dzięki 
której każda rodzina 
z co najmniej trójką 

dzieci na utrzymaniu 
może w swojej gminie 
złożyć wniosek o wyda-
nie karty. 

- Karta Dużej Rodzi-
ny realnie pomoże ro-
dzinom wielodzietnym 
w codziennym życiu: 
dostępie do kultury, ak-
tywnego wypoczynku, 
ale także obniży ich wy-
datki na życie. Szacuje-
my, że ze zniżek będzie 
mogło skorzystać nawet 
3,4 mln osób, w tym po-
nad 2 mln dzieci - mówi 
Władysław Kosiniak-Ka-
mysz, minister pracy 
i polityki społecznej.

Liczba instytucji 
i firm, które zaoferują 
zniżki rodzinom, syste-
matycznie się powięk-
sza. Pełną listę będzie 
można znaleźć na stro-
nie www.rodzina.gov.
pl. Wszystkie miejsca 
oferujące zniżki będą 
opatrzone logo „Tu 
honorujemy Kartę Du-
żej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny 
przyznawana jest każ-
demu członkowi ro-
dziny, także rodzinom 
zastępczym i rodzinnym 
domom dziecka. Rodzi-
com karta wydawana 
jest dożywotnio, dzie-
ciom do ukończenia 18 
lub 25 lat w przypadku 
kontynuowania nauki. 
Osoby niepełnospraw-
ne otrzymają kartę na 
czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. 
Karta przyznawana jest 
bezpłatnie i bez wzglę-
du na dochód.

Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny jest uzu-
pełnieniem lokalnych 
kart, które przyznają 
gminy swoim mieszkań-
com, w tym elbląskiej 
Karty Dużej Rodziny. 
Do tej pory na karty 
dla dużych rodzin zde-
cydowało się 200 gmin 
w Polsce.

Red.

Tylko kolorowe worki

30 czerwca br. koń-
czy się okres przej-
ściowy zezwalający na  
stosowanie worków do 
segregacji odpadów 
w kolorach innych niż 
dopuszczone w Re-
gulaminie utrzymania 
czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasto El-
bląg.

Od 1 lipca br. do 
zbierania odpadów se-
gregowanych w syste-
mie workowym należy 
stosować worki, które 

swoją kolorystyką powin-
ny odpowiadać następu-
jącemu przeznaczeniu:

a) niebieski – na pa-
pier i makulaturę,

b) żółty – na opa-
kowania z tworzywa 
sztucznego lub metalu 
oraz pozostałych wie-
lomateriałowych odpa-
dów opakowaniowych,

c) zielony – na opako-
wania ze szkła,

d) brązowy – na od-
pady zielone i ulegające 
biodegradacji.        Red.

Program na rzecz osób starszych przyjęty
Elbląscy radni zdecydowa-
li o przyjęciu Programu 
na rzecz osób starszych 
na lata 2014-2020, zapro-
ponowanego przez pre-
zydenta jerzego Wilka. 
Program porusza pro-
blemy zdrowia, opieki, 
aktywności i wizerunku 
elbląskich seniorów. 
Uchwała została przyjęta 
przez aklamację.

Dokument powstawał 
od października 2013 
roku w gronie 29 eks-
pertów zajmujących się 
w Elblągu szeroko pojętą 
opieką społeczną.

Podczas konsultacji se-
niorzy pracowali warszta-

towo w trzech grupach: 
zdrowie i bezpieczeń-
stwo, aktywność spo-
łeczna oraz aktywność 
kulturalna, edukacyjna 
i sportowa. Seniorzy 
proponowali między in-
nymi: budowanie w me-
diach i mieszkańcach 
pozytywnego wizerun-
ku osób starszych, spoj-
rzenie na najstarszych 
mieszkańców w sposób 
biznesowy, jako na grupę, 
dla której należy przygo-
tować potrzebny rynek 
usług, zainicjowanie spo-
tkań młodych z seniora-
mi, utworzenie Centrum 
Seniora, gdzie najstarsi 
mieszkańcy będą mogli 
zwrócić się ze swoimi 
problemami. Kolejnym 

ciekawym pomysłem 
było stworzenie Banku 
Pracy, który seniorom 
posiadającym czas wol-
ny umożliwi znalezienie 
zajęcia adekwatnego do 
ich umiejętności. Senio-
rzy postulowali również 
wprowadzenie zniżek 
na korzystanie z oferty 
kulturalnej czy bazy spor-
towej. Rozwiązaniem sys-
temowym w tym zakresie 
będzie wprowadzenie 
Elbląskiej Karty Seniora.

W ramach programu 
proponowane są nastę-
pujące działania:

1.1 .  Tworzenie 
w środowiskach lokal-
nych różnego typu pla-
cówek adekwatnych do 
potrzeb osób starszych 

oraz wspieranie placó-
wek już istniejących.

1.2. Świadczenie zgod-
nie z potrzebami usług 
opiekuńczych, w tym 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych na rzecz 
osób starszych.

1.3. Realizacja pro-
jektów w zakresie roz-
woju usług socjalnych 
na rzecz osób starszych 
oraz osób opiekujących 
się osobami starszymi, 
finansowanych ze środ-
ków zewnętrznych.

1.4. Kampanie infor-
macyjne promujące 
i upowszechniające m.in.:

- ideę „Dobrego sąsia-
da”,

- bezpieczeństwo se-
niorów,

- nowe technologie 
i rozwiązania w zakre-
sie niebezpośrednich 
usług opiekuńczych,

- likwidację barier ar-
chitektonicznych.

1.5. Organizacja kon-
ferencji dotyczącej polity-
ki senioralnej miasta oraz 
promującej „Program 
działań na rzecz osób 
starszych na lata 2014 – 
2020”.

1.6. Cykliczne opraco-
wywanie „Informatora 
dla seniorów”.

1.7. Utworzenie i pro-
wadzenie strony interne-
towej adresowanej do 
osób starszych i ich ro-
dzin.

1.8. Wprowadzenie 
„Elbląskiej Karty Seniora”.
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„Matnia – sprawa elbląska”
Rozpoczęły się próby 
i proces produkcyjny 
spektaklu, którym 
Teatr im. Aleksandra 
Sewruka w Elblągu 
zainauguruje nowy 
sezon 2014/2015. 
Przedstawienie opar-
te jest na faktach, na 
wydarzeniach, które 
wstrząsnęły naszym 
miastem i regionem. 
Kolejny raz Teatr sięga 
po tekst miejscowego 
autora i kolejny raz 
rzecz dotyczyć będzie 
naszej małej ojczyzny. 

Sprawa Elbląska to 
określenie odnoszące 
się do wydarzeń zwią-
zanych z pożarem hali 
produkcyjnej nr 20 
Zakładów Mechanicz-
nych Zamech w Elblą-
gu i konsekwencji tego 
pożaru. W nocy z 16 na 
17 lipca 1949 spłonęła 
hala produkcyjna nr 20. 
Po pożarze, pod zarzu-
tem sabotażu, Urząd 
Bezpieczeństwa aresz-
tował ponad 100 osób. 
Część z nich nie miała 
żadnych związków z Za-
mechem, ich areszt miał 
charakter polityczny, 
między innymi reemi-
granci z Francji zostali 

Zagrajmy na didgeridoo

oskarżeni o tworzenie 
siatki szpiegowskiej. 
Troje z aresztowanych 
skazano na śmierć, sze-
ścioro na długoletnie 
więzienie. Wiele osób 
zmarło podczas śledz-
twa lub krótko po nim. 
Był to najbardziej od-
czuwalny w Elblągu akt 
stalinowskiego terroru.

Wydarzenie to wpi-
sało się w trwającą 
wówczas nagonkę na 
Polaków przebywają-
cych podczas II wojny 
światowej we Francji 
oraz obywateli i dy-
plomatów francuskich 
przebywających wów-
czas w Polsce.

W Elblągu zdarzenie 
zostało upamiętnione 
skwerem im. Ofiar 
Sprawy Elbląskiej oraz 
tablicą pamiątkową. 
Do Sprawy Elbląskiej 
wrócił po latach Miro-
sław Dymczak, nestor 
elbląskiego życia kul-
turalnego i artystycz-
nego. I, choć jak sam 
przyznaje, nie czuje się 
literatem, dramat na 
ten temat napisał. Za-
tytułował go „Matnia”. 
Rękopis leżał przez 
wiele lat, by teraz uj-
rzeć światło dzienne. 
Głównym bohaterem 
„Matni” jest Janek 
Masłowski, czyli tak 

naprawdę Józef Olej-
niczak, który otrzymał 
wyrok 11 lat więzienia, 
z czego odsiedział po-
nad 6 lat.

65 lat od tamtych 
tragicznych wydarzeń 
Teatr elbląski pragnie 
nie tylko przypomnieć 
samą historię, ale 
również mechanizmy 
działania Urzędu Bez-
pieczeństwa. Rzecz 
dotyczy naszego dzie-
dzictwa, naszej małej 
ojczyzny, o tym nie 
wolno zapomnieć.

Tomasz Walczak

Z przyrodzenia cza-
rownika, za pomocą 
magicznych termitów 
- to tylko niektóre z le-
gend powstania tego 
niezwykłego instrumen-
tu. Można było się tego 
dowiedzieć w elbląskim 
klubie Mjazzga, gdzie 
trwają warsztaty gry 
na didgeridoo. Prowa-
dzi je Krzysztof jawor-
ski.

Didgeridoo to nic 
innego jak zwykły kij, 
wydrążony w środku, 
posiadający odpo-
wiednią długość, mniej 
więcej od 130 do 180 
centymetrów, musi 
być w miarę prosty, 
otwór wlotowy, czyli 
ten w który się dmu-
cha, musi mieć od 3 
do 5 centymetrów. 
I dobrze, by ścianki 
były w miarę cienkie.  
- Jest wiele legend 

o powstaniu didgeri-
doo, tak jak wiele jest 
klanów aborygenów, ale 
znalazłem jedną, która 
była wymieniana najczę-
ściej – mówił podczas 
pierwszego spotkania 
prowadzący, Krzysztof 
Jaworski. - Legenda gło-
si, że didgeridoo (lub 
jego duchowa nazwa 
„Yulungal”) pochodzi 
z „Czasów Uśpienia” 
(Dream Time) - jest 
ucieleśnieniem głosu 
Tęczowego Węża, który 
brał udział w tworzeniu 
świata. Przez niektóre 
klany jest uważane za 
głos boga węża „Cun-
murra”, przyniesiony 
w Czasie Uśpienia przez 
„Kudajuk”, twórcę pie-
śni (wierzono, że didge-
ridoo było jego długim 
rogiem lub pustą w środ-
ku trzciną, w której prze-
chowywał wszystkie 
swoje pieśni otrzymane 
od wielkiej Matki Zie-
mi „Yammacoona”). 
W tradycji na didgeri-

doo grają 
wyłącznie 
mężczyźni, 
kob ie tom 
nie wolno 
było grać, 
ponieważ 
instrument 
był wyko-
rzystywany 
w rytuałach 
m ę s k i e j 
i n i c j a c j i , 
p o n a d t o 
l e g e n d a 
mówi, że 
gdy kobieta zagra na 
didgeridoo urodzi bliź-
nięta, które uważane 
były za zły znak z po-
wodu dodatkowych ust 
do wykarmienia, gdy 
wokół było mało żyw-
ności (taki przesąd był 
poważnie traktowany).

Dziś już na tym in-
strumencie może grać 
niemal każdy. Jak się 
okazało, instrumenty 
te są stosunkowo nie-
drogie, a dla początku-
jących może wystarczyć 

nawet zwykła rura PCV 
z odkurzacza.  

- Polecam każdemu 
„pogranie” sobie na 
czymś takim, bo to bar-
dzo uspokaja i odstre-
sowuje. Chociaż słowo 
„zagrać” nie do końca 
jest słowem dobrym. 
Na didgeridoo w su-
mie nie tyle się gra, co 
wydobywa się z niego 
dźwięk. Niskie, prze-
ciągłe buczenie, bar-
dzo transowe, bardzo 
wciągające i bardzo, ale 
to bardzo przyjemne – 

zachęcał przybyłych na 
warsztaty prowadzący.  
Wydobycie samego 
dźwięku nie jest stosun-
kowo trudne. Lecz sama 
„gra” jako ciągłość wy-
maga już wykształcenia 
umiejętności oddechu 
kołowego, czyli sztuczki 
pozwalającej grać bez 
przerwy na oddech. 
Wykształcenie tej umie-
jętności jest głównym 
celem tych warsztatów 
dofinansowanych ze 
środków Prezydenta 
Miasta Elbląga.         RS.
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Do Erasta Piotrowicza Fandorina 
dzwoni wdowa po Czechowie, Olga 
Leonardowa Knipper-Czechowa. Jest ona 
zaniepokojona o swoją przyjaciółkę, wiel-
ką gwiazdę teatru petersburskiego, Elizę 
Altairską. Olga Leonardowa prosi Erasta, 
aby ten ustalił, czy Eliza rzeczywiście znaj-
duje się w niebezpieczeństwie. Fandorin 
udaje się do teatru, aby przyjrzeć się Elizie 
na scenie. Jest świadkiem, jak aktorka 
po spektaklu odbiera kosz z kwiatami, 
w którym znajduje się jadowita żmija. 
A zatem obawy Olgi Leonardowej nie 
były przesadzone. Życie Elizy naprawdę 
jest zagrożone. Fandorin postanawia za-
trudnić się w teatrze Arka Noego w cha-
rakterze kierownika literackiego, aby móc 
przebywać wśród aktorów i w ten sposób 
wyśledzić osobę, która źle życzy Elizie. 
Tak zaczyna się powieść Borisa Akunina 
„Świat jest teatrem”. Jest to już trzynasta 
część przygód radcy stanu i detektywa 
amatora Erasta Fandorina. 

Dlaczego warto sięgnąć właśnie po tę 
książkę, a nie po inne pozycje z detek-
tywistycznej serii z Erastem Fandorinem 
w roli głównej? Na pewno ogromnym 
atutem powieści „Świat jest teatrem” są 
realia teatralne w carskiej Rosji na sześć 
lat przed rewolucją. Akunin szczegółowo 
prezentuje życie wewnątrz teatru, rywa-
lizację aktorów, konflikty pomiędzy nimi, 
namiętności i przede wszystkim stosunek 
do sztuki. A ten stosunek przejawia się 
głównie w utożsamianiu się ze swoją 
rolą. Aktorzy grają nie tylko na scenie, 
ale także poza nią. Aktor wcielający się 
w rolę łotra w przedstawieniu, tak też się 
jawi w życiu realnym. Aktorka grywają-

ca swawolnicę, jest 
też swawolna po 
zapadnięciu kur-
tyny. Świat teatru 
zaprezentowany 
przez Akunina wy-
daje się kompletny. 

Mamy tu wszystko, od 
szajki spekulantów bi-
letowych, po fanatycz-
nych wielbicieli, którzy 
na aktorów czekają 
przy wyjściu z teatru, 
a nawet wspinają się 
po ścianie hotelu do 
okna ulubionej aktor-
ki. Jest też sponsor 
teatru, przedstawio-
ny nie tyle jako miło-
śnik sztuki, co raczej 
człowiek interesu 
upatrujący przede 
wszystkim zysku. Akunin poświę-
ca też sporo miejsca teatrowi od 
strony technicznej. Czytelnik ma 
więc okazję zaznajomić się z ów-
czesnymi efektami specjalnymi, 
dekoracjami i kostiumami. W tej 
powieści znajdziemy nawet wi-
zję teatru awangardowego. Owa 
awangardowość ma polegać na 
wprowadzeniu sensacyjności, 
skandalu, i to nie tylko do samej 
sztuki teatralnej, ale również do 
życia toczącego się wokół teatru. 
Całości obrazu teatru u progu XX 
wieku dopełniają jeszcze informa-
cje o możliwościach, jakie daje 
rodzące się wówczas kino. 

Nie zapominajmy, że „Świat jest 
teatrem” to przede wszystkim po-
wieść detektywistyczna, wypada 
więc przyjrzeć się też zagadce 
kryminalnej. Wydaje się, że w tej 
części przygód Fandorina pisarz 

Audiobook: Boris Akunin, „Świat jest te-
atrem”, tłumaczenie Olga Morańska, Świat 
Książki, 2012, czyta Krzysztof Gosztyła, czas 
nagrania: 16 godzin 

Z NASZEj KSIĘGARNI

Agnieszka Pietrzyk
e-mail:
redakcja@razemztoba.pl

polemizuje z konwencją powieści detektywistycznej, 
odchodzi bowiem od typowego tropienia spraw-
cy. Czytelnik w pewnym momencie może nawet 
odnieść wrażenie, że nie ma żadnego śledztwa, 
bo przecież nazwisko zabójcy jest dobrze znane, 
a Fandorin, zamiast szukać mordercy, zajmuje się 
pisaniem sztuki teatralnej. To odejście od formy po-
wieści detektywistycznej jest tylko na niby, jedynie 
na kilka rozdziałów. Potem pisarz powraca do tego, 
co w kryminale jest najważniejsze, czyli w ostatniej 
chwili naprowadza swojego detektywa na trop 
prawdziwego sprawcy. Intryga kryminalna w „Świat 
jest teatrem” nie porwie czytelnika, raczej lekko go 
zaciekawi i może na końcu trochę zaskoczy. 

Polecam sięgnięcie po wersję dźwiękową po-
wieści Akunina, bo piękna i ciepła interpretacja 
Krzysztofa Gosztyły to dodatkowy atut lektury.
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Polecamy
Święcicka joanna 
„Uczeń z zespołem Aspergera”
Publikacja ma charakter poradnika zawierającego konkretne, 

bardzo proste i przejrzyście sformułowane wskazówki dotyczące 
pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera. Jest skierowana do 
wszystkich nauczycieli, zwłaszcza szkół ogólnodostępnych, ale 
i integracyjnych lub specjalnych, którym przyszło pracować z tym 
jakże fascynującym, wymagającym, zaskakującym, inteligentnym, 
ale i czasami trudnym dzieckiem. Odbiorcami mogą być również 
inni specjaliści: pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, którzy nie 
mają do czynienia na co dzień z dzieckiem cierpiącym na zabu-

rzenie ze spektrum autyzmu, ale są ciekawi, jak ono funkcjonuje. Odbiorcami mogą być 
również rodzice dziecka ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, którzy potrzebują 
konkretnego pokierowania i wsparcia. Oprócz typowej charakterystyki i sposobów funk-
cjonowania ucznia cierpiącego na zespół Aspergera, zaprezentowane są w tej książce 
osiowe objawy tego zaburzenia z kręgu autyzmu oraz metody terapii. Publikacja jest 
zatem próbą zainteresowania środowisk nauczycielskich problemami tej grupy uczniów. 

Kaczan Teresa, Śmigiel Robert
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju 

u dzieci z chorobami genetycznymi”
W wysoko rozwiniętym współczesnym świecie zaburzenia 

rozwoju o różnej etiologii dotyczą około 3% populacji dzieci 
i chociaż w ostatnich latach zaszły ogromne zmiany w poglądach 
na wrodzone zaburzenia rozwoju, to jednak nadal jest zbyt dużo 
niewiadomych i kontrowersji, a także zaniedbań w sferze diagno-
stycznej oraz terapeutyczno-rehabilitacyjnej. Celem książki jest 
zestawienie i przedstawienie aktualnej wiedzy medycznej, rehabili-

tacyjnej i logopedycznej, a dokładnie tych jej wątków, które służą wspomaganiu rozwoju 
dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi; celem pośrednim publikacji jest przekazanie 
doświadczenia autorów, nabytego w ciągu wieloletniej pracy z dziećmi z wrodzonymi 
zaburzeniami. Prezentowane zagadnienia rehabilitacyjno-logopedyczne przedstawiono 
na podstawie wybranych zespołów genetycznych, uwarunkowanych odmiennymi me-
chanizmami (zespół Downa, zespół Pradera-Willego, zespół CHARGE, zespół Freemana-
-Sheldona etc.), oraz złożonych problemów rozwojowych (brak i/lub niedorozwój ciała 
modzelowatego oraz sekwencja zaburzeń tyłomózgowia Dandy-Walkera).

Z NASZEj KSIĘGARNI

Warto posłuchać
Mariusz Czubaj, „Zanim znowu zabiję”

Dlaczego pił-
karz polskiej ka-
dry, Jacek Kos, 
rzucił się pod 
pociąg? Na to 
pytanie próbuje 
znaleźć odpo-
wiedź Rudolf 
Heinz. Komi-
sarz angażuje 
się w tę spra-
wę na prośbę 
własnego ojca, 

byłego zawodnika, a obecnie trenera 
piłkarskiego. 

„Zanim znowu zabiję” to kryminał 
z akcją toczącą się w środowisku pił-
karskim, a raczej w światku menagerów 
i wszelkiej maści działaczy skupionych 
wokół futbolu i prowadzących niejasne 
interesy. Ci, którzy nie lubią piłki nożnej 
też mogą sięgnąć po tę pozycję, bo 
futbol to tylko tło tej powieści. Najważ-
niejsza jest zagadka kryminalna, a ona 
nie zawiedzie oczekiwań wyrafinowa-
nego czytelnika.

Audiobook: Mariusz Czubaj, „Zanim 
znowu zabiję”, Biblioteka Akustyczna, 
2012, czyta Leszek Filipowicz, czas na-
grania: 10 godzin 20 minut

Marek Krajew-
ski, Mariusz Czu-
baj, „Aleja samo-
bójców”

W luksuso -
wym domu se-
niora „Eden” 
w jednym z po-
koi zostają zna-
lezione zwłoki 
pensjonariusza 
na wózku inwa-
lidzkim. Mężczy-
zna ten został 

oskalpowany. Inny pensjonariusz zni-
ka. Śledztwo prowadzi antypatyczny 
nadkomisarz Jarosław Pater. „Aleja 
samobójców” to pierwszy kryminał 
literackiego duetu Krajewski – Czubaj. 
Choć akcja powieści nie jest ani wartka, 
ani dość wciągająca, to jednak pole-
cam tę pozycję miłośnikom polskich 
kryminałów. 

Audiobook: Marek Krajewski, Mariusz 
Czubaj, „Aleja samobójców”, Biblioteka 
Akustyczna, 2008, czytają Marek Kra-
jewski i Mariusz Czubaj, Czas nagrania: 
9 godzin 12 minut

Zych Adam Alfred
„Leksykon gerontologii”
Leksykon obejmuje łącznie ponad 1 200 haseł rzeczowych, 

w zdecydowanej większości dotyczących kwestii medycznych, 
społecznych, ekonomicznych, pedagogicznych, psychologicznych 
i prawnych - współczesnej gerontologii oraz nauk i dyscyplin z nią 
współdziałających. Jest to nowość na polskim rynku wydawniczym, 
poprawiony i zaktualizowany Leksykon gerontologii, wyrażający 
indywidualny punkt widzenia autora. Wśród haseł znajdziemy 
precyzyjne charakterystyki takich pojęć i określeń, jak np. andro-

pauza, choroba Alzheimera, dyskryminacja z powodu wieku, feminizm a starzenie się, 
gerontologia w Internecie, medialny obraz starości i osób starszych, menopauza, religijność 
w starszym wieku, starość w mitologii, symbolika starości, uniwersytet trzeciego wieku, 
upadki, Viagra, wychowanie do starości. Adresatami publikacji są osoby zainteresowane 
gerontologią, w szczególności - geriatrzy, gerontopsycholodzy, gerontosocjolodzy, pie-
lęgniarki geriatryczne, pracownicy socjalni, opiekunowie społeczni, studenci kierunków 
medycznych, społecznych i pedagogicznych.
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SENIOR GAMES 2014 – igrzyska prawie olimpijskie
W ostatnich dniach 
sierpnia w naszym 
regionie będzie miało 
miejsce sportowe święto 
seniorów – Senior Ga-
mes 2014. W siedmiu 
miastach województwa 
zmierzą się zawodnicy 
z kilkunastu krajów w 14 
dyscyplinach sporto-
wych. Poza zmaganiami 
na boiskach i w halach 
sportowych przewidzia-
ny jest czas na bliższe 
poznanie się i wspólną 
zabawę na imprezach 
towarzyszących. Igrzy-
skom patronuje Komitet 
Honorowy z Prezyden-
tem RP Bronisławem 
Komorowskim i Komi-
tetem Olimpijskim na 

czele. Rolę ambasado-
ra igrzysk przyjął jacek 
Wszoła – mistrz olimpij-
ski w skoku wzwyż.

Senior Games to mię-
dzynarodowe igrzyska 
sportowe seniorów, 
gdzie rywalizują  i ba-
wią się nie tylko byli 
sportowcy, ale i wszyscy 
amatorzy sportu w wie-
ku ponad 45 lat, którzy 
czują się na siłach. To 
zawody, gdzie ważne 
są nie tylko medale: 
sukcesem jest czasem 
dobiegnięcie do mety. 
Pokazują, że można 
i warto być sprawnym 
mając „szron na gło-
wie”, że sport łączy 
ludzi z różnych krajów 
w różnym wieku, mają 
także promować urodę 
Warmii i Mazur. 

Po raz pierwszy spor-
towe igrzyska seniorów 

odbyły się w 2009 r. 
w Holandii. W zawo-
dach wzięło udział oko-
ło 2 tysięcy zawodników 
z 32 krajów, w  17 dys-
cyplinach sportowych 
i siedmiu rekreacyj-
nych. W naszym kraju 
ten pomysł podchwycił 
samorząd województwa 
warmińsko-mazurskie-
go. Dwa lata temu odby-
ły się pierwsze zawody 
seniorów pod nazwą 
Senior Games, od razu 
z rozmachem: w 11 dys-
cyplinach sportowych 
uczestniczyło 1,1 tys. 
zawodników z 13 kra-
jów: Estonii, Holandii, 
Rosji, Niemiec, Litwy, 
Belgii, Kanady, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, USA, 
Ukrainy, Danii oraz Hisz-
panii. Zawody odbywały 
się w 4 miastach: Olsz-
tynie, Iławie, Lidzbarku 
Warmińskim i Ornecie. 

Najstarszy zawodnik li-
czył sobie 82 lata i zdo-
był medal w pływaniu, 
a najstarsza zawodnicz-
ka w wieku 73 lat biegła 
na dystansie 5000m. 
Wydarzenie bardzo 
się spodobało i zostało 
uznane za warte kon-
tynuacji. W obecnej, II 
edycji, bierze już udział 
7 miast – oprócz ww. 
także Pasłęk, Ostróda 
i Nidzica. Organiza-
torem igrzysk, tak jak 
poprzednio, jest samo-
rząd województwa war-
mińsko – mazurskiego, 
który wpisał je w ramy 
wojewódzkiego pro-
gramu na rzecz osób 
starszych. Pomaga mu 
jako partner Organiza-

cja Środowiskowa AZS 
Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. 

jak na olimpiadzie
Senior Games to 

z założenia nie tylko 
wydarzenia sportowe. 
Mają też spełniać cele 
społeczne, przede 
wszystkim propago-
wanie aktywności 
sportowej i społecznej 
wśród osób w wieku 
45+, oraz promocyjne: 
będą doskonałą okazją 
do promocji wszystkich 
miast organizujących 
zawody i to na arenie 
międzynarodowej. Mia-
sta goszczące sportow-
ców mogą zabłysnąć 
inwencją, organizując  

Teresa Bocheńska
e-mail: 
teresa.bochenska@
razemztoba.pl
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wydarzenia towarzy-
szące: integracyjne, 
kulturalne, edukacyjne 
i naukowe.  Tak jak w I 
edycji, zapowiedziane 
jest uroczyste otwarcie 
igrzysk - z wciągnięciem 
na maszt flagi Warmiń-
sko-Mazurskich Senior 
Games, zapaleniem zni-
cza olimpijskiego, ślu-
bowaniem zawodników  
i specjalnie przygotowa-
nym programem arty-
stycznym.

Miejsce i termin
Zawody odbędą się 

w 14 dyscyplinach, 
w dniach 28 – 31 sierp-
nia, w siedmiu miastach:

1) Lidzbark War-
miński: tenis stoło-
wy i lekka atletyka,  
2) Iława: żeglarstwo, siat-
kówka plażowa, tenis,  
3) Olsztyn:  brydż spor-
towy, pływanie, piłka 
siatkowa halowa, skoki 
spadochronowe do celu, 
4) Pasłęk:   golf , 
5) Ostróda: piłka 
nożna, kajakarstwo, 
6) Orneta – badminton, 
7) Nidzica – podnosze-
nie ciężarów.

Zawody będą roz-
grywane według regu-
laminów opracowanych 
przez organizatorów 
zawodów  w poszcze-
gólnych dyscyplinach 

sportu.  Regulamin 
ogólny pozwala na 
włączenie do programu 
zawodów konkurencji 
rekreacyjnych w formie 
zabawowej, w których 
mogą uczestniczyć ro-
dziny. 

Zgłoszenia
 Wg Regulaminu 

do startu w zawodach 
uprawnione są osoby, 
które w roku 2014 ukoń-
czyły 45 lat – w dyscy-
plinach indywidualnych 
lub 40 – w dyscypli-
nach zespołowych.

Zgłoszenia do uczest-
nictwa w zawodach 
przyjmowane są w for-

mie elektronicznej do 
dnia 21 sierpnia 2014 
r. do godz. 15.00. 
Zgłoszeniem jest karta 
uczestnictwa zamiesz-
czona na oficjalnej stro-
nie zawodów: www.
seniorgames.pl , którą 
należy wypełnić on-line.

Zgodnie z regulami-
nem zawodnik musi 
złożyć oświadczenie 
o stanie zdrowia po-
zwalającym na udział 
w  zawodach oraz 
oświadczenie, że na 
własną odpowiedzial-
ność podejmuje ryzy-
ko związane ze startem 
i wysiłkiem podczas 
zawodów i nie będzie 

miał żadnych roszczeń 
w stosunku do organiza-
tora w razie wystąpienia 
u zawodnika jakiego-
kolwiek negatywnego 
następstwa udziału 
w zawodach. Ponadto 
zawodnik zobowiązany 
jest do uiszczenia opłaty 
rejestracyjnej w wys. 50 
zł (12 euro), ponosi też 
koszty zakwaterowania 
i wyżywienia. 

Regulaminy i szcze-
gółowe warunki udzia-
łu w igrzyskach oraz 
potrzebne formularze 
umieszczone są na stro-
nie internetowej www.
seniorgames.pl.

O siatkówce na siedząco słów kilka
Za nami wielkie spor-
towe święto nie tylko 
niepełnosprawnych 
sportowców, ale również 
wszystkich sympatyków 
siatkówki na siedząco – 
a z roku na rok jest ich 
coraz więcej. Świadczyć 
może o tym chociaż-
by liczba osób, które 
w tym roku brały udział 
w cyklicznych turniejach 
otwartych odbywających 
się w naszym mieście. 
Dzieci, młodzież i doro-
śli z chęcią próbowali 
swoich sił pod siatką. 
Przypomnijmy więc, 
skąd się wzięła ta dys-
cyplina sportu. 

Choć na świecie jest 
to bardzo popularna 
dyscyplina paraolim-
pijska, w naszym kraju 
pierwsze turnieje odby-
ły się dopiero w 1997 
roku, podczas gdy sama 
dyscyplina powstała 
w 1956 roku w Holan-
dii. Siatkówka na sie-

dząco jest połączeniem 
niemieckiej gry sitzball 
oraz siatkówki. Od na-
rodzin dyscypliny do 
pierwszych turniejów 
międzynarodowych mi-
nęło jednak 11 lat, a za 
kolejne 13 lat sport ten 
wpisany został do pro-
gramu igrzysk paraolim-
pijskich jako dyscyplina 
męska. Kobiety mogły 
zmierzyć się między 
sobą w tej dyscyplinie 
dopiero podczas igrzysk 
paraolimpijskich w Ate-
nach w 2004 roku. 

Kiedy siatkówka na 
siedząco debiutowała 
na Paraolimpiadzie,  
grano w nią w zaledwie 
ośmiu krajach na świe-
cie. Dziś jest to ponad 
90 reprezentacji krajo-
wych. 

Do czołówki zespo-
łów należą drużyny 
z Rosji, Iranu, Bośni 
i Hercegowiny, Nie-
miec, Egiptu, Węgier 
i Holandii (mężczyźni) 
oraz Chin, Stanów Zjed-
noczonych, Ukrainy, Li-
twy i Holandii (kobiety).  
Elementy gry w siat-

kówkę na 
s iedząco 
niczym nie 
różnią się 
od tradycyj-
nej siatków-
ki. Różnice 
są jedynie 
w wielko-
ści boiska: 
10 x 6  m 
i zawiesze-
niu siatki: 
115 cm – 
mężczyźni 
i 105 cm – 
kobiety. Ponadto, w od-
różnieniu od siatkówki  
tradycyjnej, zawodnicy 
z linii ataku mogą blo-
kować zagrywki bezpo-
średnio ponad siatką. 
Podczas meczu siatkarz 
musi mieć przynajmniej 
jednym pośladkiem cały 
czas kontakt z boiskiem. 

Podczas meczu na 
boisku przebywa sze-
ściu zawodników niepeł-
nosprawnych, z czego 
jeden z nich musi być 
„minimalnie niepełno-
sprawny” - sklasyfikowa-
ny w ten sposób przez 
Światową Organizację 

Piłki Siatkowej na Sie-
dząco. 

Obecnie w Polsce 
działa dziesięć zespo-
łów uprawiających tę 
dyscyplinę sportu. Prym 
wiodą tutaj zawodnicy 
z Elbląga, którzy od 
kilku lat są niepokona-
ni na arenie krajowej. 
W październiku 2013 
roku IKS „Atak” Elbląg 
piąty raz z rzędu zdobył 
złoty medal w Mistrzo-
stwach Polski. Elbląg 
jest też ostatnimi cza-
sy stolicą tegoż sportu 
w Polsce. W ubiegłym 
roku odbywały się tu-
taj Mistrzostwa Europy, 

które po zakończeniu 
otrzymały bardzo dobre 
noty. Od kilku lat „Atak” 
organizuje również tur-
niej „Elbląg Cup”, na 
który zaprasza drużyny 
z zagranicy do wspólnej 
rywalizacji. 

Jak dotąd nasze re-
prezentacje, zarówno ta 
męska, jak i istniejąca od 
2008 drużyna żeńska,  
nie zanotowały debiu-
tu paraolimpijskiego. 
W ubiegłym roku za to 
nasza męska drużyna 
w piłce siatkowej na 
siędząco zdobyła szó-
ste miejsce na Mistrzo-
stwach Europy.         RS
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Bośnia i Hercegowina oraz Chiny triumfują w Elblągu

To był pełen emocji 
tydzień zakończony 
walką do ostatniego 
punktu. Tak w skrócie 
można podsumować 
Mistrzostwa Świata 
Kobiet i Mężczyzn, któ-
re odbywały się w El-
blągu. Mecze finałowe 
i półfinałowe były bar-
dzo zacięte. Naszych 
reprezentacji niestety 
zabrakło w strefie me-
dalowej, lecz jak wszy-
scy wspólnie przyznają 
organizacyjnie spisali-
śmy się na medal. 

Siatkarskie święto 
rozpoczęło się na el-
bląskiej starówce, gdzie 
odbyło się oficjalne 
przedstawienie wszyst-
kich drużyn. Tego wy-
jątkowego dnia nie 
popsuła nawet pogo-
da, która tego dnia jak 

na złość postanowiła 
pokazać swoje gorsze 
oblicze. Organizatorzy 
poszli jednak za ciosem 
i dosłownie tuż przed 
rozpoczęciem przygo-
towali dla wszystkich 
uczestników foliowe 
płaszcze przeciwdesz-
czowe. Mimo padają-
cego deszczu i chłodu 
atmosfera była napraw-
dę gorąca. Każdy team 
wchodził na podest 
w rytmach tradycyj-
nych melodii danego 
kraju. Takie rozwiązanie 
bardzo przypadło do 
gustu wielu zawodni-
kom. Jak sami później 
mówili, to było bardzo 
miłe uczucie. Niektórzy 
witali się z publiczno-
ścią słowami po polsku 
i choć nie każdemu to 
wychodziło, to spoty-
kało się to z oklaskami 
ze strony publiczności.  
- Dla nas to ogromny 
zaszczyt, że możemy 

gościć tylu wyśmieni-
tych sportowców na or-
ganizowanym przez nas 
turnieju. Wierzymy, ze 
wszyscy będą się u nas 
bardzo dobrze czuli 
i po wizycie w Elblągu 
pozostaną im niezapo-
mniane wspomnienia 
– mówił na inauguracji 
Tomasz Woźny, prezes 
IKS „Atak” Elbląg. 

Piłka poszła w ruch
Pierwszego dnia mi-

strzowskich zmagań 
nasi siatkarze spotkali 
się z reprezentacją Al-
gierii. I jak na rozpoczę-
cie turnieju gospodarze 
bardzo dobrze się spi-
sali, wygrywając 3:0. 
Mimo wczesnej pory, 
mecz rozpoczynał 
się w niedzielę o 9:00 
rano, to nie zawie-
dli również kibice.  
- To nasz pierwszy mecz 
na tych mistrzostwach 
i zależało nam by wy-

paść jak najlepiej. Tro-
chę się baliśmy, bo tak 
naprawdę jesteśmy de-
biutantami na imprezie 
o takiej randze – mówił 
nam po meczu Michał 
Wypych, kapitan mę-
skiej reprezentacji. - 
Siatkówka na siedząco 
oprócz tego, że jest bar-
dzo widowiskowa, jest 
sportem integracyjnym, 
bo na boisku może grać 
dwóch pełnosprawnych 
zawodników. Bardzo 
się cieszę, że o 9 rano 
w niedzielę przyszli kibi-
ce, którzy nas wspierali 
– dodał trener Bożydar 
Abadżyjew. 

Tak dobrze nie roz-
poczęły niestety nasze 
panie. Ich pierwszym 
przeciwnikiem były Fin-
ki. I choć dziewczyny 
starały się jak mogły, 
to musiały w trzech 
setach uznać wyż-
szość swoich rywalek.  
– W naszej drużynie 

mamy sporo mistrzyń 
Polski, ale w sportach 
indywidualnych: pły-
wanie, narty, jazda wy-
ścigowa na wózkach. 
Jednak gra zespołowa 
jaką jest siatkówka na 
siedząco to zupełnie 
coś innego, więc jesz-
cze długa droga przez 
nami. Obiecujemy jed-
nak, że damy z siebie 
wszystko - Ewa Ware-
lis, zawodniczka naszej 
żeńskiej reprezentacji. 

jeszcze dużo pracy 
przed nami

Kolejny dzień mi-
strzostw pokazał jak 
wiele pracy jeszcze 
przed naszą żeńską 
reprezentacją. Dziew-
czyny na siatce spotkały 
się z wicemistrzyniami 
paraolimpijskimi – 
Amerykankami. Róż-
nicę klasy widać było 
gołym okiem. Nasze 
rywalki nie pozostawi-
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ły złudzeń kto jest lep-
szy, w trzech setach 
pozwalając ugrać Po-
lkom tylko 19 punktów.  
- Nie spodziewaliśmy 
się po dzisiejszym 
meczu niczego. My 
dopiero zaczynamy 
swoją przygodę z siat-
kówką. Mimo to, cieszą 
te pojedyncze punkty 
urwane reprezentacji 
USA – mówił po meczu 
trener naszych pań, Ro-
man Pieta.   

jedna wygrana, cztery 
ugrane sety i trzynaście 
spotkań

To bilans naszych 
drużyn na tych Mi-
strzostwach. Panowie 
zagrali sześć spotkań, 
jedno wygrywając i ury-
wając po jednym secie 
w spotkaniu z Chinami 
i Holandią. Po meczu 
z reprezentacją Chin 
trener zadowolony był 
z gry swoich zawodni-
ków. - Chiny to bardziej 
doświadczony i ograny 
zespół od naszego. To 
widać było w końców-
kach setów, kiedy to 
nasi zawodnicy nawet 
prowadząc kilkoma 
punktami nie potrafili 
utrzymać prowadze-
nia i zakończyć seta na 

swoją korzyść 
– podsumo-
wał  trener. 
Nasze panie 
z kolei zagra-
ły na tych Mi-
strzostwach 
jeden mecz 
więcej i aż 
dwukrotnie 
spotkały się 
z  drużyną 
z Wielkiej Bry-
tanii, za każ-
dym razem 
u g r y wa j ą c 
na swoją ko-
rzyść jednego 
seta. Choć 
p r z y z n a ć 
trzeba,  że 
oba te spotkania były 
wyjątkowo wyrównane 
i nasze panie do końca 
walczyły o dobry rezul-
tat końcowy. Niestety 
druga przegrana z Bry-
tyjkami sklasyfikowała 
je na samym końcu 
tabeli – dwunastym 
miejscu, lecz jak same 
przyznają, były to dla 
nich wyjątkowe mistrzo-
stwa i niezapomniane 
wrażenia. Nieco le-
piej w tabeli końcowej 
uplasowali się panowie 
i choć również zajęli 
dwunaste miejsce, to 
wyprzedzili takie dru-

żyny jak: Algieria, Ma-
roko, Kazachstan i Irak.

Finały
Dwa ostatnie dni 

zmagań w Centrum 
Sportowo-Bizneso -
wym, to zacięta walka 
o wejście do finału. 
Najpierw Bośnia i Her-
cegowina 3:0 poko-
nała Egipt a później 
w pięknym i zaciętym 
pięciosetowym meczu 
Brazylijczycy pokonali 
faworytów turnieju za-
wodników z Iranu. Było 
więc jasne, że walka 
o najwyższe podium 

rozegra się między 
Bośnią i Hercegowiną 
a Brazylią.  Dobę póź-
niej wszystko stało się 
jasne. Choć walka trwa-
ła niemal do ostatniego 
punktu i niosła za sobą 
wiele nerwów zarówno 
wśród trenerów, zawod-
ników jak i kibiców, to 
ostatnie słowo należało 
jednak do Bośniaków.  
Tymczasem w grupie 
żeńskiej układ walk 
o wejście do finału 
układał się niemal 
analogicznie do tego 
jak walczyli o to pa-
nowie. W pierwszym 

spotkaniu Amerykanki 
wygrały 3:0 z Holen-
derkami a w drugim 
meczu tego dnia Ro-
sjanki po tie-breaku 
przegrały z Chinkami 
2:3 i musiały zadowo-
lić się walką o brązo-
wy medal Mistrzostw. 
Tymczasem dla Chinek 
był to początek drogi 
do najwyższego po-
dium. I nie zatrzymały 
ich w osiągnięciu tego 
celu nawet Amerykanki, 
choć i tutaj walka toczy-
ła się do pięciu setów 
i była bardzo emocjonu-
jąca. Przemysław Kusyk

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw:

Kobiety:
1. Chiny
2. Stany Zjednoczone
3. Rosja
4. Holandia
5. Ukraina
6. Brazylia
7. Słowenia
8. Finlandia
9. Japonia
10. Niemcy
11. Wielka Brytania
12. Polska

Mężczyźni:
1. Bośnia i Hercegowina
2. Brazylia
3. Iran
4. Egipt
5. Rosja
6. Niemcy
7. Ukraina
8. Chiny
9. Holandia
10. Stany Zjednoczone
11. Chorwacja
12. Polska
13. Irak
14. Kazachstan
15. Maroko
16. Algieria

Wyniki spotkań naszych drużyn:

Kobiety:
Polska – Finlandia 0:3
Polska – USA 0:3
Słowenia – Polska 3:0
Polska – Rosja 0:3
Wielka Brytania – Polska 3:1
Polska – Niemcy 0:3
Wielka Brytania – Polska 3:1

Mężczyźni 
Polska – Algieria 3:0
Polska – Ukraina 0:3
Chiny – Polska 3:1
Brazylia – Polska 3:0
Holandia – Polska 3:1
Polska – Chorwacja 3:0
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Wolontariuszem być...
powód do dumy. Po raz 
pierwszy bowiem w hi-
storii Mistrzostw Świata 
w Siatkówce na Siedzą-
co, a tych odbyło się już 
do tej pory dziesięć, 
wzięli udział wolonta-
riusze niepełnosprawni 
intelektualnie. Najsilniej-
szą grupę stanowią wo-
lontariusze z WTZ z ul. 
Beniowskiego, ale są 
także niepełnosprawni 
intelektualnie sportow-
cy z elbląskiego klubu 
„SAKURA” .

– Pierwszy raz bie-
rzemy udział w takiej 
imprezie. Bardzo nam 
się tu podoba. Atmosfe-
ra jest naprawdę fajna. 
Staramy się kibicować 
najlepiej jak potrafimy. 
Mamy pompony, kla-
skacze i trąbki. Oprócz 
strefy kibica dbamy tak-
że o porządek podczas 
mistrzostw – powiedzie-
li nam Arkadiusz Ligoda 
i Katarzyna Predel, wo-

lontariusze z WTZ Be-
niowskiego.

Jak przyznaje Gabrie-
la Zimirowska, koordy-
natorka wolontariatu, 
dają sobie świetnie radę 
i są bardzo pomocni.

– Spotkaliśmy się 
kilka razy przed mi-
strzostwami, żeby po-
trenować kibicowanie: 
śpiewanie różnych pio-
senek czy używanie trą-
bek i klaskaczy. Z grupy 

20 wolontariuszy wyło-
niła się silniejsza ekipa, 
która doskonale dba 
o porządek, wywiązu-
jąc się ze swoich zadań 
naprawdę wzorowo.

AG

Mamy pamiątkę po mistrzostwach!
Piłka symbolizująca 
kulę ziemską, dwie 
wieże i wplecione w nie 
dłonie, które oznaczać 
mają wznoszenie się co-
raz wyżej – tak wygląda 
2,5 - metrowa rzeźba, 
którą podziwiać można 
przy wjeździe do hali 
Centrum Sportowo-Biz-
nesowego w Elblągu.

–  Mistrzostwa Świa-
ta w Siatkówce na Sie-
dząco to największa 
w historii Polski impre-
za sportowa w spor-
tach paraolimpijskich. 
Najczęściej po takich 
wydarzeniach pozosta-
ją miłe wspomnienia, 

zdjęcia czy materiały 
prasowe. Zależało mi 
na tym, aby zostawić po 
niej coś trwałego, coś, 
co będzie upamiętniało 
to wyjątkowe sportowe 
wydarzenie – tłuma-
czy Robert Szaj, szef 
polskiej Fundacji Para-
olimpijskiej. – Długo się 
zastanawiałem i mniej 
więcej rok temu przy-
szło mi do głowy, żeby 
to było dzieło sztuki, 
które będzie symbolizo-
wało imprezę, która się 
tutaj odbyła. Andrzej 
Remes (od red.: twórca 
m.in. statuetek Wiktora 
i Championa), z którym 
współpracuję od wielu 
lat, zainspirował mnie 
do tego, żeby to była 

rzeźba – dodaje Szaj.
Rzeźba wykonana 

jest z laminatu, mate-
riału, z którego tworzy 
się jachty. Składa się 
z piłki symbolizującej 
kulę ziemską, dwóch 
wież i wplecionych 
w nie dłoni oraz ele-
mentów, które się na 
owych wieżach trzyma-
ją. Całość zrealizowa-
na została z projektu 
współfinansowanego 
przez PFRON. Osta-
teczną formę rzeźbie 
nadały osoby niepełno-
sprawne, które wyłonio-
no w drodze konkursu 
artystycznego dla osób 
niepełnosprawnych. 
Wykonały one do-
datkowe elementy na 

wieżach, które zosta-
ły w efekcie finalnym 
umieszczone przez An-
drzeja Renesa. 

– Spośród wielu na-
desłanych prac wybra-
liśmy 8 najlepszych, 
ich autorzy pochodzą 
z różnych regionów, 
od B ia łegos toku,  
przez Działdowo po 
Elbląg. Osoby te po-
mogły wkomponować 
w dwie wieże pewne 
elementy związane 
z mistrzostwami świa-
ta, jak i z drużynami, 
które gościły w naszym 
mieście  – wyjaśnia An-
drzej Remes. - Dla mnie 
to jest jednocześnie 
podsumowanie mojej 
30-letniej współpracy 

ze środowiskiem osób 
niepełnosprawnych, jak 
i początek współpracy 
z Elblągiem. Najważ-
niejsze, że kula ziemska 
jest w przestrzeni i grają 
o nią ludzie z wyobraź-
nią zarówno artystycz-
ną, jak i sportową.

W uroczystym prze-
cięciu wstęgi wziął tak-
że udział ambasador 
Wielkiej Brytanii Robin 
Barnett oraz prezydent 
Elbląga, Jerzy Wilk.

- Jestem dumny 
z tego, że gościmy u nas 
28 zespołów z całego 
świata, że sprawdzili-
śmy się, a nasi goście są 
zadowoleni i czują się 
u nas dobrze – podsu-
mował prezydent.   AG

Dopingowali, skandowa-
li, rozdawali gadżety, 
śpiewali. Z klaskacza-
mi, flagami, pomponami 
w dłoniach w naszych 
barwach narodowych, 
pełni zaangażowania 
zagrzewali Polaków do 
walki. Swoją pozytyw-
ną energią zarażali 
kibiców,  dzięki nim na 
trybunach panowała 
prawdziwa sportowa at-
mosfera – było głośno, 
a co najważniejsze: we-
soło. Mowa o wolontariu-
szach odpowiedzialnych 
podczas mistrzostw za 
strefę kibica, wśród któ-
rych znalazło się także 
około 20 wolontariuszy 
niepełnosprawnych in-
telektualnie z Elbląga.

Elbląg ma dodatkowy 
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POWIEDZIELI NAM...

Po Mistrzostwach...
Wizyta wielu sportowców niepełnosprawnych z różnych stron świata to dogodna okazja do porozmawiania z nimi o po-
strzeganiu niepełnosprawności w ich kraju. Był to również pretekst do rozmów o samym turnieju oraz Elblągu. Poniżej 
prezentujemy wypowiedzi przedstawicieli Brazylii, Finlandii i Słowenii oraz delegata Światowej Federacji Piłki SIatkowej 
na Siedząco.

jose Agtonio Guedes Dantas, trener kobiecej drużyny z Brazylii
Ludzie niepełnospraw-

ni w Brazylii 20 lat temu 
nie mieli takich możliwo-
ści jak teraz. Teraz mamy 
specjalne szkoły dla osób 
niepełnosprawnych za-
równo ruchowo, jak i dla 
upośledzonych umysłowo.

Siatkówka na siedząco 
wciąż się u nas rozwija. Co 
do Elbląga - bardzo nam 
się podoba wasze miasto. 
Macie również smaczne 
jedzenie. Mistrzostwa 
z kolei zorganizowaliście 
mistrzowsko. 

- Cieszymy się też, że 
mieliśmy okazję być u was 
i wspólnie z wami przeży-
wać te sportowe emocje. 
Mamy nadzieję, że jeszcze 
was odwiedzimy.

Helena Skogstrom, zawodniczka drużyny Finlandii
Jako osoby niepełno-

sprawne w naszym kraju 
czujemy się dobrze, po-
nieważ mamy całkiem 
dobrze funkcjonujący 
system opieki społecz-
nej i wsparcie ze strony 
państwa. Jak wszędzie 
są rzeczy, które trzeba 
poprawić, ale porównu-
jąc się do innych państw 
uważam, że nie mamy 
tak źle. Szkoda, że 
wciąż zbyt mało praco-
dawców zatrudnia oso-
by niepełnosprawne. To 
mogłoby się zmienić. 
Dobrze byłoby, gdyby 
każde miasto miało rów-
ny dostęp do refundacji 
sprzętu rehablitacyjne-
go. W tej chwili jest to 
niestety uzależnione 
od miejca zamieszka-

nia, gdyż każde miasto 
ma swój własny system 
refundacji. To moim 
zdaniem największy 
problem, bowiem każdy 
powinien mieć równy 
dostęp. 

Ludzie niepełno-
sprawni są raczej do-
brze tolerowani przez 
nasze społeczeństwo, 
jednak zależy to od ro-
dzaju niepełnospraw-
ności; czasem zdarzają 
się zapewne mało przy-
jemne sytuacje. Ja na 
szczęście takich nie 
doświadczyłam. Stara-
my się przełamywać ste-
reotypy robiąc wiele na 
polu edukacji, w szko-
łach. Osobiście uważam 
się za osobę która ma 
niepełnosprawność, 

a nie za osobę nie-
pełnosprawną. 

W Finlandii nie ma 
problemu, jeśli jesteś 
niepełnosprawny 
i chcesz uprawiać 
sport. Praktycznie 
w każdym mieście 
znajduje się organi-
zacja dla osób niepeł-
nosprawnych, można 
tam zadzwonić i dowie-
dzieć się, jaki sport moż-
na uprawiać w danym 
miejscu; pieniądze na 
ten cel pochodzą z bu-
dżetu danego miasta. 
W Finlandii istnieją 
dwie federacje dla osób 
niepełnosprawnych. 
Pierwsza - bardzo duża, 
zajmuje się wieloma 
sprawami dotyczącymi 
osób niepełnospraw-

nych, druga to federacja 
sportu, która zajmuje się 
stricte sportem dla osób 
niepełnosprawnych. 

Wolontariusze są 
przemili, przyjaźni. Nie 
mogę powiedzieć nic 
niegatywnego. Jestem 
tu już trzeci raz. Miasto 
bardzo mi się podoba, 
tym bardziej, że w Pol-
sce jest znacznie taniej 
niż w Finlandii.



Str. 38 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

POWIEDZIELI NAM...

Branko Mihorko, team leader 
i drugi trener drużyny Słowenii

5-10 lat temu sytuacja 
ludzi niepełnosprawnych 
była lepsza. 5-6 lat temu 
zaczęto integrować osoby 
niepełnosprawne i pełno-
sprawne w normalnych 
szkołach, to był wielki błąd. 
Wszystkie przedmioty były 
zintegrowane oprócz wy-
chowania fizycznego. 
Dzieci niepełnosprawne 
nie były zobligowane do 
chodzenia na lekcje wy-
chowania fizycznego, 
uznano, że jeśli jesteś nie-
pełnosprawny, sport jest 
nie dla ciebie. W związ-
ku z tym bardzo trudno 
obecnie zachęcić osoby 
niepełnosprawnego do 
uprawiania sportu, po-
nieważ wciąż żyją w tym 
przekonaniu. Straciliśmy 

przez to kilka pokoleń być 
może potencjalnych spor-
towców. 

Słowenia obecnie jest 
w bardzo dużym kryzysie 
gospodarczym, więc nie 
mamy zbyt wielu pieniędzy 
na sport. Do zeszłego roku 
sport był traktowany jako 
drugorzędny, mało waż-
ny. Od dwóch miesięcy 
jesteśmy pełnoprawnymi 
członkami Narodowej Fe-
deracji w Piłce Siatkowej, 
więc mamy równorzędny 
status jak w przypadku 
normalnej siatkówki oraz 
siatkówki plażowej. W tym 
roku próbujemy pozyskać 
nowych, młodych zawod-
ników, żeby zbudować tak-
że nową męską drużynę. 
Żeńska drużyna ma już 

pewne „ramy” i wokół 
tego będziemy budować 
nową drużynę. Chcemy, 
aby siatkówka na siedzą-
co nie była skierowana 
tylko dla niepełnospraw-
nych, ale  dla wszystkich. 
W planach mamy zbudo-
wanie drużyn złożonych 
z pełnosprawnych i nie-
pełnosprawnych, których 
mamy potem nadzieje 
pozyskać do kadry naro-
dowej. Jesteśmy małym 
krajem, mamy zaledwie 2 
mln mieszkańców, jednak 
nie wiemy dokładnie, jak 
wielu niepełnosprawnych 
jest w Słowenii; wiemy na-
tomiast, że większość to 
ludzie starsi. Obecnie je-
steśmy w fazie budowania 
specjalnej siłowni tylko dla 

niepełnosprawnych w cen-
trum Słowenii, z miejscami 
noclegowymi, gdzie oso-
by niepełnosprawne będą 
mogły przyjeżdżać całymi 
rodzinami na weekend. 
W czasie gdy zawodnicy 
będą trenować, ich rodzi-
ny będą miały specjalnie 
ułożony program wypo-
czynku. 

Bardzo lubię Polskę. Or-
ganizacja mistrzostw jest 
bardzo dobra, zrobiliście 
duży postęp od zeszłego 
roku, poza tym wszystko, 
o co prosiliśmy, dostaliśmy, 
więc jesteśmy bardzo za-
dowoleni.

Czy może nam Pan po-
wiedzieć, co sądzi o orga-
nizacji Mistrzostw Świata 
w Siatkówce na Siedząco?

Uważam, że lokalni 
organizatorzy wykonali 
fantastyczną pracę. Ja-
kość zawodów jest na 
bardzo wysokim pozio-
mie. Podczas mistrzostw 
używany jest możliwie 
jak najlepszy sprzęt, na 
przykład spotkamy tutaj 
specjalistyczne maty dla 
zawodników, czy słupki 
sygnalizujące przerwę 
na życzenie trenera. Za-
wody przygotowane są 
bardzo naprawdę profe-
sjonalnie. Wielkie ukłony 
dla organizatorów także 

w stronę przygotowania 
ceremonii otwarcia. Lu-
dzie na pewno to zapa-
miętają.

Co sądzi Pan o poziomie 
rozgrywanych meczów?

Uważam, że zawod-
nicy, tak jak się spodzie-
wałem, grają na bardzo 
dobrym poziomie. Tutaj 
jest bardzo dużo zespo-
łów, które grają na naj-
wyższym szczeblu.

Czy kiedykolwiek był 
Pan już w Elblągu?

W Polsce jestem po 
raz pierwszy, ale uwa-
żam, że jest tutaj bardzo 
dużo przyjaźnie nasta-

wionych lu-
dzi.

W ta-
kim razie, 
co Panu 
na j ba r -
dziej spodobało się w El-
blągu?

Moją uwagę zwróci-
ły  budynki i dużo ziele-
ni wokół. W niektórych 
miastach nie ma w ogóle 
drzew i to nie jest fajne, 
ale nie tutaj.

jeżeli mógłby Pan coś 
zmienić w przygotowaniu 
Mistrzostw, co by to było?

Najbardziej chciał-
bym, aby Paraolimpia-

da była promowana nie 
tylko lokalnie, ale także 
na całym świecie.

Dziękuję bardzo za roz-
mowę.

Dziękuję, cała przy-
jemność po mojej stro-
nie.

Rozmawiała Martyna 
Orzeł

T łumaczy ła :  A l i -
cja Groth.

Wywiad pochodzi ze 
strony paravolley.pl

Barry Couzone - delegat Światowej 
Federacji w Siatkówce na Siedząco
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