


Str. 2 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

Warsztat, to nie szkołą zawodowa  ....................... str. 6

W numerze m.in.:

Warsztat terapii zajęciowej 
Fundacji pomocy Dzieciom Nie-
pełnosprawnym im. Matki Tere-
sy z Kalkuty osiąga coraz lepsze 
wyniki w wyprowadzaniu swoich 
wychowanków na rynek pracy.
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NAKŁAd:  3000 egzemplarzy

Będzie likwidacja PFRON?  ..................................  str. 16
Po wakacyjnej przerwie posło-

wie zajmą się projektami zmian 
w przepisach wprowadzających 
ustawę o finansach publicznych. 
Jedną z zasadniczych zmian nad 
którymi ma pracować Sejm jest 
wstrzymanie likwidacji PFRON.

dopasowany wózek to podstawa  .......................  str. 10
12 lat temu Leszka... przygnio-

tło drzewo i stracił czucie w no-
gach od pasa w dół. Od tego 
czasu jeździ na wózku. Pomimo 
że życie przewróciło mu się do 
góry nogami, nie poddał się. 

Refundacja za podręczniki  ................................  str. 18
Zgodnie z programem „Wy-

prawka szkolna 2014” nie tylko 
osoby o skrajnie niskich docho-
dach mogą ubiegać się o zwrot 
części kosztów poniesionych na 
zakup podręczników. 

Powstanie Warszawskie - wspomnienie   ...........  str. 30
Powstańcy są wśród nas. O ich 

bohaterskiej przeszłości często nie 
wiedzą nawet sąsiedzi. W Elblągu 
mieszka łączniczka Mała Danka 
- pani Danuta Matejko, z domu 
Juchniewicz, która po wojnie 
przywędrowała tu z rodzicami 
i założyła własną rodzinę. 

    Czy mogłaby Pani podpowie-
dzieć, w jaki sposób możemy wy-
różnić swoje CV, aby zwróciło ono 
uwagę rekrutera/pracodawcy?

Rekruterzy często we wstęp-
nym etapie selekcji tylko skanują 
przesłane im dokumenty i w ciągu 
kilkudziesięciu sekund podejmują 
decyzję czy są zainteresowani 

danym kandydatem.  Myślę, że podstawą dobrego CV jest 
merytoryczna zawartość (doświadczenie i wykształcenie), 
bez tego bowiem inne elementy, to tylko dodatki. Oczy-
wiste jest także odpowiednie sformatowanie dokumentu, 
sprawdzenie, czy nie ma błędów i właściwe podkreślenie 
najważniejszych informacji.  Warto też poświęcić chwilę 
na to, by pomyśleć, jaka informacja o nas jest cenna akurat 
dla tego pracodawcy, do którego aplikujemy, a co można 
pominąć. Czasami na dwie oferty pracy trzeba wysłać dwa 
różne życiorysy, a nie każdemu się chce. Ważne są także 
z pozoru nieistotne fakty. Nawet miejsce zamieszkania, 
umiejętność lub przymiotnik, którym się określiliśmy, może 
mieć istotne znaczenie na rozmowie kwalifikacyjnej.
   
    Wiele osób wysyła setki CV, a mimo to odzew pracodaw-
ców jest niewielki. W czym tkwi problem?

Osobiście znam kogoś, kto wysłał swoje CV i list moty-
wacyjny do ponad 500 pracodawców. Problem polegał 
na tym, że było to 500 losowo wybranych pracodawców, 
których oferty tego dnia  znajdowały się na jednym z por-
talów z ofertami zatrudnienia. Co gorsza, bez względu na 
jakie stanowisko aplikował ten młody człowiek, wysyłał ten 
sam list motywacyjny, zaczynający się od słów: „Jestem 
absolwentem prawa i interesuje się historią…”, dając tym 
samym do zrozumienia większości potencjalnych praco-
dawców, że w ogóle nie interesuje go rodzaj proponowanej 

4 pytania do...
Anny Tabisz

Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absol-
wenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca 
się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.
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Co jakiś czas natykamy się 
na raporty lub wiadomo-
ści dotyczące czytelnictwa 

w naszym kraju. Za każdym razem 
widzimy, że jest z tym coraz gorzej. 
Nic dziwnego. Jeszcze trochę, a doj-
dzie do tego, że wielu z nas zapomni, 
jak się pisze długopisem. Szczerze, 
nie żartuję. Przypomnijmy sobie, kie-
dy ostatni raz trzymaliśmy długopis 
dłużej niż 5 minut w ręku pisząc 
nim? Wielu odpowie: „Dziś znacz-
nie szybciej i wygodniej usiąść przy 
komputerze i tam coś napisać”. „Li-
sty piszemy w formie elektronicznej, 
rozmawiamy też często za pomocą 
komunikatorów – po co więc nam 
długopis?” – dopowie drugi. „Już 
nawet podpisywać dokumentów nie 
musimy, gdyż mamy do dyspozycji 
podpis elektroniczny” – zagai kolejny. 

Technologia nas pochłania, przez co 
stajemy się coraz bardziej leniwi. Jest 
to jeden z objawów tego, że zamiast 
przeczytać książkę, wolimy obejrzeć 
film – oczywiście często na kompu-
terze, bo nie chce się wyjść do kina. 
Tempo naszego życia powoduje, że 
chodzimy na skróty. Zamiast książki 
wybieramy film, zamiast spotkania ze 
znajomymi – odwiedzamy ich na por-
talach społecznościowych. W domu, 
zanim wszyscy zejdą się do wspólnego 
posiłku – najpierw trzeba ich powiado-
mić. Nie ma więc co zdzierać gardła, 
lub kapci, chodząc od pokoju do poko-
ju. Wystarczy puścić wszystkim sms-a 
i po chwili (często dłuższej) wszyscy 
już siedzą w jednym miejscu. 

Nie ukrywam, że nowinki technicz-
ne mają również swoje dobre strony. 
Dzięki nim niemalże w każdej chwili 
i natychmiast mamy dostęp do wszyst-
kich potrzebnych nam informacji, przez 
co życie staje się łatwiejsze. Właśnie 
dzięki technologii mamy dziś możli-
wość codziennie przekazywać naszym 
Czytelnikom szereg ważnych informa-
cji z dziedziny społeczeństwa, prawa, 

Od REdAKCjI

zdrowia, rehabilitacji, sportu i kultury, 
oraz ważnych wydarzeń z miasta, kraju 
i zagranicy. Do zobaczenia zatem na 
www.razemztoba.pl.

Przy okazji nie zapomnijmy jednak 
o najbliższych, którzy zasługują na na-
szą uwagę – niekoniecznie tę wirtualną. 
Odsuńmy czasem swój wzrok od mo-
nitorów i wyświetlaczy, a skierujmy go 
w stronę bliskiej nam osoby. Szczegól-
nie że w całym tym codziennym pędzie 
i technologicznym świecie możemy 
coś bezpowrotnie przegapić. A nie 
chcielibyśmy przecież doceniać czegoś 
po tym, jak to stracimy. 

PS Oddaję Państwu w ręce 199 nu-
mer naszego pisma. Sporo miejsca po-
święciliśmy w nim rocznicy Powstania 
Warszawskiego oraz sprawie eduka-
cji i pracy osób niepełnosprawnych. 
Teksty są długie i mam nadzieję, że 
nie zniechęci to Państwa do ich prze-
czytania, bo są naprawdę tego warte. 
Szczególnie polecam tekst o Powsta-
niu Warszawskim widzianym okiem 
elblążanki, która brała udział w owym 
wielkim wydarzeniu.

Kolejne wydanie „Razem z Tobą” 
będzie już tym dwusetnym. Znajdzie 
się w nim miejsce na podsumowania, 
refleksje oraz plany na przyszłość. Przy 
czym nie zabraknie oczywiście miejsca 
na tematy ważne dla osób niepełno-
sprawnych i ich opiekunów. Zatem ży-
czę przyjemnej lektury i do zobaczenia. 

Rafał Sułek

przez nich pracy. Nie chodzi o ilość, ale 
o jakość. Należy starannie wybrać firmy, 
do których chce się zaaplikować, do-
wiedzieć się, jakie mają wymagania i na 
każdą ofertę odpowiedzieć indywidual-
nie, nieznacznie zmieniając CV i pisząc 
od początku kolejny list motywacyjny.
   
     jak najlepiej można przygotować się do 
rozmowy kwalifikacyjnej? W swojej książce 
pisze Pani m.in. o roli pracy nad sobą 
w procesie poszukiwania zatrudnienia…

Poszukiwanie pracy wiąże się zazwy-
czaj z wewnętrznym pośpiechem, by jak 
najwięcej zdziałać, by jak najszybciej zdo-
być zatrudnienie. Tymczasem z korzyścią 
można trochę zwolnić i poświęcić czas 
na refleksję nad sobą. Warto  pomyśleć 
o różnych, nawet drobnych osiągnięciach, 
które są dowodem na istnienie w nas 
wielu pozytywnych cech i umiejętności. 
Dobrze jest też wypytać znajomych, co 
o nas sądzą i czym według nich się cha-
rakteryzujemy. Rzetelna znajomość siebie 
zwiększa pewność siebie na rozmowie 
kwalifikacyjnej, a wcześniej pomaga na-
pisać ciekawy list motywacyjny i intere-
sujący dla pracodawcy życiorys.
 
   jakie błędy najczęściej popełniamy na 
rozmowie kwalifikacyjnej?

[…] Przyszłego przełożonego nie in-
teresuje fakt, że my nie mamy pracy, on 
chce wiedzieć, w jaki sposób rozwiążemy 
jego problemy lub zwiększymy sprzedaż 
albo jak przyczynimy się do wzrostu stanu 
finansowego przedsiębiorstwa.

Częstym błędem u młodych ludzi jest 
brak spójności tego, co mówią z tym, co 
jest napisane w ich dokumentach aplika-
cyjnych. Trzeba pamiętać, że w czasie 
spotkania rekrutacyjnego musimy obro-
nić każde słowo, które zawarliśmy we 
wspomnianych dokumentach.[...] Jeśli 
ktoś wpisał w CV udział w ciekawym 
szkoleniu, powinien umieć wymienić kilka 
najważniejszych rzeczy, których się na 
nim nauczył.

Trudno się dziwić, że osoby, które 
skopiowały kilka banalnych zdań z Inter-
netu i wkleiły do swoich dokumentów 
aplikacyjnych. To, co ładnie brzmiało 
w Internecie, będzie bowiem nijak się 
miało do ich doświadczenia zawodowego 
i życiowego.



Str. 4 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

KRÓTKO

Pokonał samotnie ponad 
900 km

Rafał Gręźlikowski, 
niestrudzony rowerzy-
sta po amputacji nogi 
(z którym wywiad publi-
kowaliśmy w poprzed-
nim numerze „Razem 
z Tobą”) spełnił swoje 
marzenie. Przejechał 
samotnie ponad 900 
kilometrów na rowe-
rze, odkrył 24 zamki 
w górzystych, często 
niedostępnych terenach 
na  Węgrzech i na Słowa-
cji. Trzy tygodnie wyczer-
pujących, codziennych 
zmagań, w upale i desz-
czu, pod górę i przez 
strome zjazdy były dla 
Rafała wyzwaniem ży-
cia.  Udowodnił, że siłą 
woli można góry przeno-
sić, a także wspinać się 
na nie, by odkryć niedo-
stępne zamki i tajemnice 
historii. 

Rafał poprzez wypra-
wę „Zero Barier - zamki, 
ruiny i legendy” promuje 
turystykę osób niepeł-
nosprawnych w ramach 

projektu aktywizacji 
osób niepełnosprawnych 
realizowanego przez 
Fundację Zero Barier, 
która jest patronem tej 
wyprawy. Dzięki swojej 
postawie zachęca innych 
niepełnosprawnych do 
przełamywania barier 
i przeciwności losu, do 
szukania sensu życia 
poprzez poznawanie 
ciekawych miejsc i ludzi. 

- Chcę własnym przy-
kładem, z pomocą me-
diów pokazać, jak wiele 
jest niezwykłych miejsc 
na tym świecie, i że war-
to czasami przeciwstawić 
się własnym słabościom. 
To czyni nas silniejszymi, 
szczęśliwszymi i bardziej 
samodzielnymi w co-
dziennym życiu.

Podczas zmagań Rafał 
korzystał ze specjalnie 
przygotowanej na tę eks-
pedycję protezy 3R80, 
z hydraulicznym kola-
nem.

Strony www dostępne dla wszystkich
17 września w War-

szawie odbędzie się 
konferencja pn. „Do-
stępność Polska 2014 
- wymogi dostosowania 
serwisów internetowych 
instytucji publicznych 
dla potrzeb osób z nie-
pełnosprawnością”, or-
ganizowaną przez 
Stowarzyszenie Przy-
jaciół Integracji. Jej ce-
lem będzie dostarczenie 
wiedzy o dostępności 
i użyteczności serwi-
sów internetowych dla 

osób z niepełnospraw-
nościami oraz zaprezen-
towanie najnowszych 
rozwiązań w tym zakre-
sie.  Dostępny serwis in-
ternetowy pozwala na 
wygodne i intuicyjne 
korzystanie z jego za-
sobów wszystkim oso-
bom, które narażone są 
na cyfrowe wyklucze-
nie. Do tej grupy należą 
m. in. osoby z obniżoną 
sprawnością sensorycz-
ną (osoby niewidome, 
niedowidzące, głuche, 

niedosłyszące), osoby 
z niepełnosprawno-
ścią ruchową, osoby 
z niepełnosprawnością 
intelektualną, a także se-
niorzy, obcokrajowcy 
oraz osoby z niskim wy-
kształceniem. Około 15 
proc. społeczeństwa to 
osoby z niepełnospraw-
nością i przynajmniej 
część z nich jest bez-
pośrednio narażona na 
wykluczenie cyfrowe. 
Dostępność stron www 
administracji publicznej 

dla użytkowników z nie-
pełnosprawnością mają 
zapewnić nowe regu-
lacje prawne. Zgodnie 
z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 12 
kwietnia 2012 r. w spra-
wie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, mi-
nimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych 
i wymiany informacji 
w postaci elektronicz-
nej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, 

wszystkie instytucje pu-
bliczne mają obowiązek 
dostosowania swoich 
serwisów internetowych 
do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami 
zgodnie z międzynaro-
dowymi standardami 
WCAG 2.0. Instytucje 
publiczne muszą wywią-
zać się z tego zobowią-
zania do połowy 2015 
roku. Podmiotów zobo-
wiązanych do wdroże-
nia tego przepisu jest 
około 80 tysięcy.

Rusza Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej

35 tys.  nowych 
miejsc pracy, wzrost 
liczby organizacji oby-
watelskich o 20 tys., 
wsparcie 1 tys. inicja-
tyw lokalnych – to cele 
Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii 
Społecznej przygoto-
wanego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, skierowa-
nego do instytucji pu-
blicznych, jak również 
do osób działających 
w sektorze ekonomii 
społecznej, który zo-
stał przygotowany we 
współpracy z Centrum 
Rozwoju Zasobów 
Ludzkich w ramach 
projektu „Par tner -
stwo na rzecz instytu-
cjonalizacji ekonomii 
społecznej”. Program 
zakłada, że do 2020 
r. podmioty ekonomii 
społecznej będą klu-

czowym wsparciem 
osób w trudnej sytuacji 
oraz będą dostarczać 
usługi użyteczności 
publicznej. Cel ten 
będzie realizowany 
przede wszystkim po-
przez wzmocnienie 
roli takich podmio-
tów we wspólnotach 
samorządowych oraz 
powstanie i utrzymanie 
nowych miejsc pracy 
w przedsiębiorstwach 
społecznych. Wśród 
planowanych działań 
są m. in.  zmiany prze-
pisów ułatwiające 
zakładanie nowych sto-
warzyszeń, przyjęcie 
standardów konsultacji 
społecznych, pożycz-
ki i dotacje a także 
działania promujące 
ekonomię społeczną. 
W latach 2014–2020 
na wsparcie ekonomii 
społecznej Minister-

stwo przeznaczy pra-
wie 3 mld zł. Środki 
będą pochodziły m. 
in. z budżetu pań-
stwa, z dotacji unijnych 
oraz środków samo-
rządowych. Do końca 
2020 roku w ramach 
programu planowane 
jest m. in. stworzenie 
35 tys. nowych miejsc 
pracy w przedsiębior-
stwach społecznych, 
wzrost liczby organiza-
cji obywatelskich o 20 
tys., wsparcie 1 tys. 
inicjatyw lokalnych, 
uruchomienie w 12 
województwach mikro-
grantów dla młodzieży 
czy też stworzenie 100 
przedsiębiorstw spo-
łecznych w ramach 
Akademickich Inku-
batorów Przedsiębior-
czości.
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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.

Wiedzieć znaczy być
Do końca grudnia 

br. Fundacja na Rzecz 
Wspierania Społeczno-
ści Lokalnej realizuje 
projekt skierowany do 
osób niepełnospraw-
nych oraz ich oto-
czenia z terenu całej 
Polski pt. „Wiedzieć 
znaczy być”, który 
współf inansowany 
jest ze środków Pań-
stwowego Funduszu 
Osób Niepełnospraw-

nych. Projekt ma na 
celu uświadamianie, 
informowanie osób 
niepełnosprawnych 
oraz ich otoczenia 
o  przysługujących 
im prawach i upraw-
nieniach. Informacje 
udzielane są w syste-
mie on - line za pośred-
nictwem platformy na 
stronie internetowej: 
www.fundacja.srem.co 
(box informacyjny po 

18-latka Miss Polski 
na wózku 2014

18-letnia Ju-
lia Torla została 
Miss Polski na 
wózku 2014 
i zarazem Miss 
Publiczności. 
Finał konkursu, 
organizowane-
go przez Fun-
dację Jedyna 
Taka, odbył się 
w Warszawie. 
Miss Polski na 
wózku 2014 
p o c h o d z i 
z Podkarpacia. 
Mieszka i uczy 
się w Stalowej 
Woli. Tragicznemu 
w skutkach wypadko-
wi samochodowemu 
uległa w grudniu 2012 
roku. Od tej chwili po-
rusza się wyłącznie na 
wózku inwalidzkim. 
- Doznałam uszkodze-
nia rdzenia kręgowego 
z porażeniem kończyn 
dolnych. W wypadku 
tym straciłam mamę, 
a tato odniósł bardzo 
poważne obrażenia i do 

tej chwili zmaga się ze 
skutkami bardzo cięż-
kiego urazu - tak Julia 
opisuje swoją historię.
Tytuł pierwszej wice-
miss i Miss Popularności 
zdobyła Beata Jałocha. 
Jej historię zna cała 
Polska. Rok temu na 
dziewczynę, z zawodu 
fizjoterapeutkę, spadł 
samobójca skaczą-
cy z siódmego piętra. 
Stracił życie, a kobieta 
została ciężko ranna.

lewej stronie menu pn. 
PORADY ON_LINE). 
Na pytania będą od-
powiadać: prawnik, 
specjalista prawa pra-
cy i bhp, doradca ds. 
osób niepełnospraw-
nych i specjalista pracy 
socjalnej. Do specjali-
stów można kierować 
każde zapytanie, za-
kres poradnictwa jest 
szeroki, obejmuje sferę 
społeczną i zawodową, 
niekoniecznie dotyczą-
cą niepełnosprawno-
ści.

Będzie mniej ubogich   
i wykluczonych społecznie

Rząd przyjął Krajo-
wy Program Przeciw-
działania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Spo-
łecznemu na lata 2014 
– 2020. To pierwszy 
taki strategiczny pro-
gram w Polsce, który 
zawiera kompleksowe 
działania nakierowane 
na trwałe zmniejsze-
nie liczby osób za-
grożonych ubóstwem 
i wykluczeniem spo-
łecznym.

Kluczowe kierunki 
działań na lata 2014 
- 2020 to zmniej -
szenie wykluczenia 
dzieci i młodzieży, 
stworzenie szansy na 
bezpieczne wejście 
na rynek pracy dla 
osób młodych oraz 
ułatwienie im godze-

nia pracy zawodowej 
z zakładaniem rodzi-
ny, aktywna integracja 
osób wykluczonych 
społecznie, wsparcie 
osób starszych oraz 
zapobieganie niepew-
ności mieszkaniowej. 
Dzięki podjętym dzia-
łaniom wskaźnik osób 
zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym 
ma spaść w 2020 r. do 
ok. 22% z 27,3% (w 
2011 r.), o 6,3 punk-
tu procentowego ma 
zwiększyć się wskaź-
nik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (z 
20,3 % do 27%) oraz 
o 5,6 punktu procen-
towego zwiększy się 
zatrudnienie kobiet 
z najmłodszym dziec-
kiem na utrzymaniu do 

5. roku życia (z 57,75 
do 63%). Wyklucze-
nie społeczne wystę-
puje, gdy z przyczyn 
finansowych nie moż-
na pozwolić sobie na 
zaspokojenie czterech 
z dziewięciu podsta-
wowych potrzeb lub 
gdy członkowie ro-
dziny przepracowali 
mniej niż 20% pełnego 
rocznego czasu pracy. 
W roku 2012 prawie 
124,5 mln mieszkań-
ców Unii Europejskiej 
doświadczało różnych 
deficytów - tzn. braku 
środków finansowych, 
braku dostępu do dóbr 
materialnych, czy też 
dostępu do pracy.
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Z uczestnika na pracownika - trudna, ale możliwa 
droga z warsztatu terapii zajęciowej na rynek pracy
Warsztat terapii zajęciowej Fundacji Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty osiąga coraz lepsze 
wyniki w wyprowadzaniu swoich wychowanków na rynek pracy. jest to efekt działań zespołu pracowników pod kierownic-
twem Elżbiety Zaradkiewicz, którzy wypracowali własny model rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Rozmawiamy z kierow-
niczką warsztatu -  Elżbie-
tą Zaradkiewicz:

- To nie jest tak, 
że wypracowaliśmy 
sztywny model - mówi 
pani Zaradkiewicz. Na 
przestrzeni 20 lat do-
świadczeń staramy się 
bez przerwy coś zmie-
niać. Do czasu, kiedy 
patrzyliśmy na naszego 
uczestnika tylko jako 
rada programowa, wy-
dawało się nam, że jest 
już całkowicie przygoto-
wany do podjęcia pracy. 
Od momentu, gdy po-
wstała nasza spółdziel-
nia socjalna i zaczęliśmy 
patrzeć na niego jako 
pracodawca, okazało 
się, że to przygotowa-
nie wymaga ze strony 
warsztatu zupełnie innej 
pracy. Gdy ktoś bardzo 
dobrze sobie radzi z ja-

kąś czynnością, ale nie 
umie się społecznie za-
chować, nie potrafi być 
samodzielny, nie potrafi 
zwrócić się o pomoc, 
nie potrafi powiedzieć, 
że skończył pracę - to 
go dyskwalifikuje. To 
spojrzenie ze strony 
pracodawcy zupełnie 
zmieniło nasz tok my-
ślenia. 

Od czego zaczynacie?
Gdy uczestnik przy-

chodzi do warsztatu, 
najpierw staramy się 
go poznać, żeby dro-
ga zawodowa, którą 
wybierze, była dla 
niego najlepsza. Bo 
to czasem jest tak jak 
z rodzicami - to rodzic 
wybiera szkołę, nie 
dziecko, a potem rodzic 
jest rozczarowany, że 
dziecko źle funkcjonuje, 
nie jest zmotywowane 

i tak dalej. Staramy się 
wprowadzić uczestnika 
we wszystkie sytuacje, 
które pomagają w przy-
gotowaniu do pracy. Są 
to takie typowe umiejęt-
ności społeczne, czyli 
po pierwsze kultura od-
zywania się - że trzeba 
mówić „dzień dobry”, 
gdy się wchodzi, że jest 
jakaś hierarchia w pra-
cy, że są przełożeni, 
tłumaczymy do kogo 
i kiedy się zwracamy, 
w jaki sposób. Przy tym 
pierwsza rzecz, jakiej 
uczymy, gdy uczestnicy 
przychodzą, to dojaz-
dy i powroty do domu. 
Ktoś, kto nie jest w sta-
nie sam przyjechać do 
warsztatu, nie dojedzie 
też w przyszłości do 
zakładu pracy. Nawet 
jeśli rodzice mówią, że 
ta osoba nigdy sama 
nie jeździła i na pewno 

nie będzie, zaczynamy 
tą naukę, na początku 
w asyście terapeuty, 
i oceniamy. Z reguły się 
okazuje, że uczestnik 
świetnie sobie radzi. 

A następne kroki?
Potem ta osoba ma 

możliwość przyjrzenia 
się, co się dzieje w na-
szych pracowniach, a po 
jakimś czasie staramy 
się określić profil: szuka-
my mocnych i słabszych 
stron, nad którymi trze-

ba pracować, i razem 
z tą osobą ustalamy, 
w jakim profilu chcia-
łaby się przygotować 
do pracy. Profil nie jest 
jednoznaczny z pracow-
nią - profili mamy mniej, 
pracowni więcej. W tej 
chwili mamy cztery 
profile: przygotowania 
kulinarnego, sprząta-
nia zewnętrznego i we-
wnętrznego, pielęgnacji 
terenów zielonych oraz 
rękodzieła. W momen-
cie określania profilu 

WTZ Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty powstał jako pierwsza 
taka placówka w Elblągu, w 1992 r. Od początku kieruje nim Elżbieta 
Zaradkiewicz. Warsztaty terapii zajęciowej miały w założeniu stanowić 
pierwszy stopień rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Jako następne etapy pomyślane zostały zakłady aktywności zawodo-
wej, zakłady pracy chronionej i ostateczny efekt - otwarty rynek pracy. 

Przez pierwsze lata tych kolejnych stopni brakowało i WTZ stały 
się placówkami rehabilitacji społecznej, w których uczestnicy prze-
bywali przez wiele lat bez perspektywy zatrudnienia. Pani Elżbieta 
wraz z kadrą instruktorską postanowiła to zmienić i wrócić do usta-
wowej funkcji warsztatów. Dziś każdy z uczestników warsztatu ma 
opracowany indywidualny plan rehabilitacji społeczno-zawodowej, 
która rozpoczyna się już od pierwszych dni uczestnictwa w placówce. 
W efekcie na przestrzeni lat 2013- 2014 podjęło pracę 15 uczestni-
ków warsztatu: 2 osoby w ZAZ, 7 osób na otwartym rynku, 5 osób 
w spółdzielni socjalnej.

Napisz do autora:
Teresa Bocheńska
e-mail: 
teresa.bochenska@
razemztoba.pl
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staramy się wziąć pod 
uwagę wszystkie moż-
liwości i ograniczenia 
uczestnika. Wtedy za-
czyna się praca pod 
kątem typowej rehabi-
litacji zawodowej. Ta 
osoba powinna poznać 
wszystkie czynności 
w wybranym profilu, 
przepisy bhp i ppoż, itd., 
żeby bezpiecznie wyko-
nywać pracę; w chwili, 
kiedy widzimy, że sobie 
radzi, próbujemy wysłać 
ją na praktyki zawodo-
we. Zupełnie inaczej 
uczestnicy funkcjonują 
w budynku i atmosferze 
warsztatu, w pomiesz-
czeniach i wśród osób, 
które bardzo dobrze 
znają, niż w nowym 
miejscu, gdzie nieko-
niecznie umieją wyko-
rzystać nabytą wiedzę 
i umiejętności.

Ciągle się czegoś 
uczymy, obserwując 
naszych uczestników 
w miejscach pracy. 
Taki przykład: nasi 
uczestnicy przygoto-
wani w profilu sprzą-
tania w warsztacie 
wszystko umieli, mieli 
certyfikaty z posługiwa-
nia się nowoczesnym 
sprzętem - gdy poszli 
do pracodawcy, stanęli 
i nie wiedzieli, 
co mają zrobić. 
Nie potrafili za-
pytać, poprosić 
o pomoc. Teraz 
ich tego uczy-
my. Niektórzy 
nie potraf ią 
czytać, cza-
sem pisać, ale 
przygotowujemy im 
harmonogramy pracy 
z ikonkami, których zna-
czenie umieją odczytać. 
Inny szczegół: kupiliśmy 
im ubrania robocze do 

pracy w myjni. Nie mie-
liśmy pojęcia, jakie po-
winny być, oczywiście 
staraliśmy się, żeby były 
ładne i miłe, ale wszyst-
kie miały guziki. I wła-
ścicielka myjni do mnie 
mówi: „Zobacz, u mnie 
nikt w myjni nie ma 
ubrania z guzikami, bo 
mógłby nimi niechcący 
porysować lakier, jak się 
nachyli, żeby szybę wy-
trzeć”. Wydaje się, że 
to takie głupstwa, dro-
biazgi, ale jak człowiek 
o tym nie wie, to pra-
cownik na tym cierpi. 
Trzeba posiedzieć z pra-
codawcą, porozmawiać 
z nim na danym stano-
wisku pracy, bo sami 
tego nie wyłapiemy. 
Albo sprzątanie klatek. 
Okazało się, że jakaś 
lokatorka prosiła na-
szego pracownika, żeby 
zrobił jeszcze to i tam-
to - a druga lokatorka 
poszła na skargę, że nie 
jest zrobiona praca za-
sadnicza. Tu okazał się 
niezbędny trener pracy, 
który mu wytłumaczył, 
że ma wykonywać to, za 
co mu płacą, a nie speł-
niać życzenia lokatorów. 
To są takie sytuacje trud-
ne dla naszych uczest-
ników - z jednej strony 

uczymy uprzejmości 
i słuchania innych, a z 
drugiej trzeba nauczyć, 
że kiedy jesteś w pracy, 
masz wykonywać wy-
łącznie polecenia swoje-

go przełożonego i tylko 
z nim ustalać, co masz 
robić. To są sytuacje, 
które wychodzą dopie-
ro w prawdziwej pracy, 
których w warsztacie się 
nie przewidzi. Czasem 

są śmieszne, ale bardzo 
uczące. Jak się człowiek 
na to nie otworzy, to 
tego nie przebrnie i nie 
zobaczy z perspektywy 
pracodawcy. Na przy-

kład: pracownik  skoń-
czył daną czynność 
i siedzi. Nie pójdzie 
i nie zapyta, co ma dalej 
robić. W oczach praco-
dawcy wygląda na to, że 
jest leniem i nic nie robi, 

a on po prostu nie wie, 
że powinien zgłosić, że 
wykonał zadanie. Dla 
mnie odkrywanie takich 
sytuacji jest niesamowi-
cie ekscytujące - wiemy, 

czego jeszcze mamy 
uczyć w warsztacie.

Czy macie zaprzyjaźnio-
ne zakłady, gdzie te prak-
tyki mogą się odbywać?

Nasi  uczestnicy 
byli na praktykach 
w myjni, w spółdzielni 
mieszkaniowej - sprzą-
tanie zewnętrzne i we-
wnętrzne, to jest klatki 
schodowe i teren przy 
blokach, a także w biu-
rowcu na Związku Jasz-
czurczego - w ESWIP 
i Fundacji Elbląg. Jest 
to dla osób przygoto-
wujących się możli-
wość sprawdzenia się 
w miejscu obcym i z 
obcymi ludźmi. Tam 
nie mają obok siebie 

„ Nie potrafili zapytać, poprosić o pomoc. Teraz ich tego 
uczymy. Niektórzy nie potrafią czytać, czasem pisać, ale 
przygotowujemy im harmonogramy pracy z ikonkami, 
których znaczenie rozumieją. […] Warsztat nie jest szkołą 
zawodową, nie taka jest nasza rola. […] My nie mamy 
możliwości wystawiania świadectw”.
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terapeutów. Mamy taką 
zasadę, że praktyki 
w profilu sprzątania 
odbywają się dwa dni 
w tygodniu. Uczestni-
cy w okresie praktyk 
nie są poza nawiasem 
warsztatu, uczestniczą 
w całym życiu warsz-
tatowym, ale przez te 
dwa dni wiedzą, że nie 
podlegają nam, ale mu-

szą wszystko dogady-
wać z trenerem pracy, 
który sprawdza jakość 
ich pracy, wydajność 
itd. Na razie nam się 
to sprawdza. 

Macie trenerów pracy?
W tej chwili mamy 

trenera pracy na 
umowę zlecenie, bo 
musimy się zmieścić 
w budżecie warsztato-
wym. Byłoby rewelacją, 
gdyby stać nas było na 
zatrudnienie trenera. 
Tego nam najbardziej 
dziś brakuje.

Czy uczycie zawodu?
Warsztat nie jest 

szkołą zawodową, nie 
taka jest nasza rola. 
Uczestnicy uczą się 
konkretnych czynności 
na przyszłym miejscu 
pracy, które pokazuje 
im np. pracownik myjni 
lub trener pracy. My nie 
mamy możliwości wy-
stawiania świadectw. 

jak długo trwa taki 
proces przygotowania?

Powiem tak: nie ma 
takich ram. W tym roku 

stwierdziliśmy, że chy-
ba nie na darmo ktoś 
myślał nad rozporzą-
dzeniem regulującym 
funkcjonowanie WTZ, 
nie bez powodu wy-
znaczył 3-letnią ocenę 
kompleksową. Tak roz-
pisaliśmy wszystkie pro-
gramy, żeby mieściły się 
w tych trzech latach. 
W praktyce były osoby, 

które po półtora roku 
były przygotowane do 
pracy i są takie, które 
wymagają dużo dłuż-
szego czasu. Ale sądzę, 
że to też wynika z tego, 
że dotychczas nie pró-
bowaliśmy włożyć tego 
cyklu przygotowania 
w konkretny przedział 
czasowy. Od września 
będziemy zakładać 
okres trzyletni. Myślę, 
że dzięki temu część 
osób szybciej wyjdzie. 
Oczywiście, będzie to 
zależało od indywi-
dualnych możliwości 
uczestników. Zdarza 
się, że przygotowu-
jemy osobę do pracy 
w danym profilu, a na 
końcu lekarz nie wyra-
ża zgody na jej pracę 
w tym profilu. Mieliśmy 
taki przypadek - wtedy 
część pracy trzeba wy-
konać od nowa. Oczy-
wiście, gdy ktoś będzie 
gotowy wcześniej, to 
wcześniej będzie mógł 
opuścić warsztat. Każ-
dy człowiek jest inny 
i wymaga czego inne-
go. Czasami jest tak, 
że wkładamy bardzo 

dużo pracy i długo nie 
ma efektu, jaki byśmy 
chcieli osiągnąć, a na-
gle po pół roku uczest-
nik rusza jak burza do 
przodu. W warsztacie 
każdy uczestnik ma 
indywidualny program 
rehabilitacji, który mo-
dyfikujemy co pół roku 
- jest ocena półrocz-
na, roczna i na końcu 

kompleksowa 3-letnia. 
Będziemy się teraz trzy-
mali tego okresu trzy-
letniego.

Czy bardzo trudno zna-
leźć pracodawcę?

 Jest to trudne, bo 
wielu pracodawców 
mimo wszystko nie 
chce zatrudniać nie-
pełnosprawnych, ale 
mamy wypracowane 
pewne metody prze-
konywania.  Przede 
wszystkim jednak 
staramy się dobrze 
przygotować naszych 
kandydatów. Nie tylko 
pod względem zawo-
dowym, ale i społecz-
nym. W warsztacie 
wprowadzamy wszyst-
ko to, co może spotkać 
uczestnika w miejscu 
pracy - tworząc jakby 
taką namiastkę. Ukła-
damy np. harmonogra-
my zadań w warsztacie, 
żeby uczestnik umiał 
taki harmonogram 
odczytać w zakładzie, 
staramy się zapoznać 
go ze wszystkim, co 
może być potrzebne 
w życiu zawodowym. 

Choćby badania le-
karskie, niezbędne 
np. w kuchni. Musieli-
śmy nauczyć naszych 
uczestników, gdzie 
należy pójść, jak się 
przygotować.  Uczymy 
kultury życia codzien-
nego, komunikowania 
się z przełożonym, w ra-
zie potrzeby proszenia 
o pomoc. Mamy kilku 

pracodawców 
przyjaznych. 
Ale wiem, że 
jak nie będę 
biegać po pra-
codawcach, to 
nic z tego nie 
będzie. Trzeba 

mieć bardzo duży kon-
takt z pracodawcami, tu 
nic nie da się zrobić na 
siłę, pracodawca musi 
być przekonany. Moja 
znajoma właścicielka 
myjni długo się opie-
rała, aż kiedyś zgodzi-
ła się przyjąć naszych 
uczestników w ramach 
jakiegoś projektu unij-
nego. Gdy projekt 
się skończył i zniknęli 
z zakładu, bardzo się 
zdziwiła, że ich nie ma 
- tak się przyzwyczaiła. 
Bardzo się bała przyjąć 
naszych ludzi przede 
wszystkim ze względu 
na klientów - nie wie-
działa, jak zareagują. 
Gdy się w końcu zde-
cydowała, rzeczywi-
ście niektórzy klienci 
ją zaskoczyli: pewien 
bardzo kulturalny, wy-
kształcony pan, gdy 
zobaczył niepełno-
sprawnego pracowni-
ka, zażyczył sobie, żeby 
ta osoba nie dotykała 
jego auta. Natomiast 
inni klienci gratulują 
właścicielce tej decyzji 
i właśnie w niepełno-
sprawnego ręce odda-

ją swoje samochody. 
Nasz pracownik stał 
się swoistym testem 
dla klientów.

Czy wszyscy uczestnicy 
będą mogli podjąć pracę?

Nie każdy uczestnik 
będzie w stanie podjąć 
pracę zawodową, ale 
też go uczymy, dzięki 
temu lepiej funkcjonu-
je w społeczeństwie. 
W warsztatach popeł-
niany jest taki błąd, 
że nie dokonuje się 
ostatecznej oceny - 
uczestnik uczy się i nie 
uczy, daje mu się czas, 
niech jeszcze posiedzi, 
i w rezultacie przebywa 
w warsztacie latami bez 
efektu. Czasem okazu-
je się, że warsztat nie 
jest miejscem dla tej 
osoby, że potrzebuje 
być w Środowiskowym 
Domu Samopomocy. 
Mamy w Elblągu ŚDS-y 
o różnym profilu, np. na 
Winnej dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, 
w Lazarusie dla osób 
po wylewach i zawa-
łach. Zdarza się, że po 
pewnym czasie dana 
osoba może wrócić. 
Czasami bardzo trud-
no przebrnąć  przez 
to z rodzicami i opie-
kunami, bo niektórzy 
odbierają taką decyzję 
jako degradację. A na-
prawdę tak nie jest, tyl-
ko jeśli chcemy działać 
zgodnie z rozporządze-
niem i zgodnie z ustawą 
przygotowywać do pra-
cy, to trzeba przyjąć do 
wiadomości, że w nie-
których wypadkach to 
jeszcze nie jest ten mo-
ment, w którym dana 
osoba powinna uczest-
niczyć w warsztacie - 
i to trzeba zrozumieć.

„Pewien bardzo kulturalny, wykształcony pan, gdy zo-
baczył niepełnosprawnego pracownika, zażyczył sobie, 
żeby ta osoba nie dotykała tego auta. Natomiast inni 
klienci gratulują właścicielce tej decyzji i właśnie w jego 
ręce oddają swoje samochody”. 
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Macie już tak ogrom-
ne doświadczenie, że 
możecie dokonywać ta-
kich ocen.

A ja nie wiem, czy 
będziemy kiedykolwiek 
do końca tego pewni. 
Te doświadczenia są 
bardzo potrzebne, ale 
ciągle są jakieś zmiany, 
np. rynek pracy ciągle 
się zmienia, wymagania 
się bardzo zmieniają. 
Zdarza się, że nie ma 
odpowiednich ludzi na 
rynku pracy i pracodaw-
cy odważają się zatrud-
niać naszych, chociaż 
wcześniej nie chcieli. 
Trzeba się wszystkie-
mu bardzo mocno 
przyglądać. Cały czas 
próbujemy. Pracowni-
cy warsztatu się śmieją, 
że gdy widzą mnie ze 
stosem kartek, to zna-
czy, że wymyśliłam już 
coś nowego.

Każdy kolejny uczest-
nik podejmujący pracę 
pomaga nam ocenić 
stopień przygotowania 
następnego uczestni-
ka. Ktoś przychodzi do 
nas, kto nie umie po-
dać ręki, pod stół się 
chowa, gdy ktoś obcy 
się zjawia, a po jakimś 

czasie już w ogródku 
pieli, więc z perspek-
tywy warsztatu się wy-
daje, że mógłby pójść 
do pracy - ale tak nie 
jest, bo to jeszcze nie 
znaczy, że u praco-
dawcy da sobie radę 
i będzie wiedział, co 
ma robić. Pracodaw-
ca oczekuje konkretu. 
Jak ma do wyboru róż-
nych pracowników, to 

nie będzie się litował. 
Zresztą nie chodzi o to, 
żeby ktoś z litości brał 
niepełnosprawnego, 
tylko o to, żeby ten 
pracownik rzeczywi-
ście był przygotowany 
i pracował dlatego, że 
jest profesjonalny.

Czy uczestnicy wyraża-
ją wolę podjęcia pracy?

Mamy różne przy-
padki: mamy osoby, 
które mieszkają razem 
z rodzinami, mamy 
osoby, które teore-
tycznie przynajmniej 
prowadzą własne 
gospodarstwo domo-

we. Mamy też takich 
uczestników, którzy 
nie potrafili odnaleźć 
się w rodzinie, ale są na 
tyle samodzielni, że wy-
najmują pokój i to było 
najlepsze wyjście np. 
w sytuacji alkoholowej 
w domu. Te osoby są 
bardzo zmotywowa-
ne, żeby podjąć pra-
cę, bo widzą, jak duże 
są potrzeby finansowe 

i chcą samodzielnie im 
sprostać, nie męczyć 
się w trudnych dla sie-
bie warunkach.

A jak odnoszą się do 
tego rodziny?

Różnie to bywa, bar-
dzo różnie. Czasami 
łatwiej z uczestnikiem 
pracować niż z rodzi-
ną. Ale też z założe-
nia przede wszystkim 
bardzo pracujemy 
nad uczestnikami. Raz 
udało mi się zaszanta-
żować mamę: potem 
mi dziękowała bardzo, 
ale jest gdzieś taki opór. 
Chyba wynika z tego, 

że po pierwsze rodzice 
boją się o orzeczenia. 
Sądzą, że jak uczestnik 
ma orzeczenie z wpi-
saną niezdolnością do 
pracy, to gdy zacznie 
pracować, może zabio-
rą mu rentę. Obawiają 
się też, że sobie nie 
poradzi w pracy. Nie-
potrzebnie, bo przyję-
liśmy tu taki system, że 
pierwsze trzy miesiące 

są okresem próbnym.  
Gdy uczestnik idzie do 
ZAZ-u, czy nawet na 
otwarty rynek, to w cią-
gu trzech miesięcy ma 
możliwość powrotu 
do warsztatu - gdy się 
okaże, że pracodawca 
uważa, że ta osoba 
się jeszcze nie nadaje, 
albo nie spełnia jego 
wymogów, albo jeżeli 
uczestnik sam stwier-
dzi, że on się jeszcze 
nie nadaje, że nie jest 
w stanie temu spro-
stać.  W takim wypadku 
może się douczyć, od-
być dodatkowe praktyki 
zawodowe, lub zmienić 

profil przygotowania. 
W większości opór 

rodziców wypływa 
z troski, ale czy ta tro-
ska jest właściwa, to 
już podlega dyskusji. 
W czasie rozmów z ro-
dzicami tłumaczę im 
też, że życzę im 100, 
150 lat życia, ale kiedyś 
ich zabraknie i wtedy 
osoby mało samodziel-
ne trafią po prostu do 

DPS. A nawet, 
gdy znajdą się 
w DPS, dobrze 
by było, żeby 
potrafiły poli-
czyć pieniądze, 

umiały o siebie zadbać, 
nie były po prostu za-
leżne całkowicie od 
innych. 

Nawet zdrowe dzieci 
rodzice niechętnie wy-
puszczają z domu. Ten 
dzisiejszy świat wydaje 
się taki niebezpieczny. 

Ale inaczej  już 
nie będzie.

dziękuję za rozmowę.  
Życzę, żeby warsztat stał 
się kuźnią wspaniałych 
pracowników, o których 
będą bili się pracodawcy.

„Nie o to chodzi, żeby ktoś brał z litości niepełnospraw-
nego, tylko o to, żeby ten pracownik rzeczywiście był 
przygotowany i pracował dlatego, że jest profesjonalny”. 

(55) 232-69-35

jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? 
Coś Cię bulwersuje, smuci bądź cieszy? 

Zadzwoń! 
Czekamy na Twój telefon! 
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12 lat temu Leszka Majewskiego przygniotło drzewo i stracił czucie w nogach od pasa w dół. Od tego czasu jeździ na wóz-
ku. Pomimo że życie przewróciło mu się do góry nogami, nie poddał się. Choć, jak przyznaje, początki z radzeniem sobie 
z poruszaniem się na wózku były trudne, teraz nawet wysokie krawężniki nie stanowią dla niego problemu. Od dwóch 
lat pracuje w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „WiZuS” w Elblągu, która zajmuje się m. in. serwisowaniem i naprawą 
wózków inwalidzkich. Kto bowiem, jak nie osoba na wózku, będzie znał lepiej potrzeby „wózkowiczów”?

Początki nie były łatwe
- Mieszkam w Mal-

borku, więc najpierw 
szukałem pracy w tam-
tych okolicach. Wszyst-
ko było dobrze, dopóki 
nie okazywało się, że 
jeżdżę na wózku. Pra-
codawcy chyba bali się, 
że będę przebywał czę-
sto na zwolnieniu, albo 
po prostu nie widział im 
się pracownik jeżdżący 
na wózku -  mówi pan 
Leszek. - Udało mi się 
zatrudnić w Spółdziel-
ni Socjalnej „WiZuS” 
i tak pracuję tu już od 
dwóch lat.

Po wypadku sam 
musiał się wszystkiego 
nauczyć, bardzo pomo-
gła mu wtedy Fundacja 
Aktywnej Rehabilitacji. 
Metodą prób i błędów 
nauczył się pokony-
wać różne przeszkody, 
w tym wysokie kra-
wężniki. - Trzeba być 
upartym i przełamać 
lęk, bo na początku 
większość krawężni-

ków kończy się nieste-
ty na plecach, ale nie 

można się tym zrażać. 
W ćwiczeniach bardzo 
pomaga las, park i każ-
de inne miejsce, gdzie 
jest dużo przestrzeni - 
tłumaczy Leszek.

dopasowany wózek to 
podstawa

- Każdy wózek cho-

dzi inaczej. W wózku 
liczą się nie tylko koła, 

ważne jest również 
trzymanie, to ogrom-
ny zakres ustawień - 
tłumaczy pan Leszek. 
- Podstawowy wymiar 
to szerokość bioder 
właściciela, bo od tego 
zależy, jak wózek pra-
cuje, i czy z niego nie 
wypadniemy. Innymi 

ważnymi parametrami 
są: długość podudzia 

i uda, wysokość pod-
nóżka oraz kąt siedzi-
ska. Jeśli wózek jest 
odpowiednio ustawio-
ny, to z balansem nie 
ma żadnego problemu. 
Wszystko zależy od po-
trzeb właściciela. Im oś 
tylna jest bardziej wy-
sunięta do przodu, tym 

łatwiej się jeździ, bo-
wiem cały ciężar prze-

noszą tylne 
koła i wózek 
chodzi lżej; 
im bardziej 
przesuwamy 
oś do tyłu, tym 
wózek jest sta-
bilniejszy, ale 
za to ciężej się 
go prowadzi.

Serwis na 
miejscu

D o f i n a n -
sowanie na 
wózek moż-
na otrzymać 
raz na 4 lata. 
W  s z c z e -
gólnych wy -

p a d k a c h  m o ż n a 
wnioskować o skró-
cenie tego okresu ze 
względu na zmianę 
schorzenia lub wa-
runków f izycznych 
pacjenta. Jednak przy 
wymianie małych 
podzespołów wózek 
może być użytkowany 

PO NAUKĘ I PO PRACĘ

Spece od wózków inwalidzkich i samochodów

Napisz do autora:
Aleksandra Garbecka
e-mail:
aleksandra.garbecka@
razemztoba.pl
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nawet do 10 lat, z tym 
że trzeba o niego dbać 
i go serwisować.

- Niestety, w Polsce 
serwis wózków odby-
wa się na odległość. 
Trzeba wózek spako-
wać i wysłać. My sta-
ramy się robić serwis 
na miejscu. W naszej 
spółdzielni pracują lu-
dzie, którzy znają się na 
rzeczy, bo sami jeżdżą 
na wózkach. Zawsze 
staramy się podchodzić 

klientów - dodaje Le-
szek Majewski.

Szeroka paleta usług
Na terenie woje-

wództwa warmińsko-
-mazurskiego działa 
obecnie 68 spółdzielni 
socjalnych, w samym 
Elblągu jest ich 8. Jedną 
z nich jest właśnie el-
bląska Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna 
„WiZuS”, która istnieje 
od października 2012r. 

śmy na ten cel warsztat 
mechaniki pojazdowej, 
który bardzo szybko 
się rozwinął. W ślad 
za nim, starając się od-
powiadać na potrzeby 
zgłaszane nam przez 
osoby niepełnospraw-
ne, uruchomiliśmy ser-
wis i naprawę wózków 
inwalidzkich, zarów-
no tych tradycyjnych, 
jak i tych o napędzie 
elektrycznym - wyja-
śnia Wojciech Hapke, 
założyciel Spółdzielni 
Socjalnej „WiZuS”.

Radzą sobie jak mogą
Sprawny, używany, 

działający wózek elek-
tryczny można kupić 

już za 2 tys. zł. Nieste-
ty - jak przyznaje Woj-
ciech Hapke - wielu 
niepełnosprawnych 
nie korzysta z Progra-
mu Aktywny Samorząd, 
z którego można pozy-
skać pieniądze na ser-
wis wózków o napędzie 
elektrycznym. Poza tym 
ludzie wciąż boją się, 
że wózki są za ciężkie, 
że nie będą ich mieli 
gdzie naprawić. Faktem 
jest, że wózki elektrycz-
ne są droższe, ale jeśli 
się należą, a to zależy 
od schorzenia, można 
uzyskać na nie spore 
dofinansowanie. Spół-
dzielnia radzi sobie jak 
może. Niestety, miasto 

odmówiło w tym roku 
dofinansowania do sta-
nowiska pracy jednemu 
z pracowników, który 
na razie pracuje jako 
wolontariusz. Z niewiel-
kich pieniędzy pozyska-
nych z innych źródeł 
udało im się otworzyć 
biuro obsługi klienta, 
które prowadzi osoba 
niepełnosprawna. Spół-
dzielnia utrzymuje się 
głównie z klasycznego 
serwisu samochodów. 
Regularnie, na równych 
prawach z wszystkimi 
innymi uczestnikami, 
startuje w przetargach 
na zamówienia publicz-
ne. Wygrać udało się 
m.in. w tych zorgani-
zowanych przez Izbę 
Celną, Agencję Nieru-
chomości Rolnych oraz 
wojsko. - Zmieniliśmy 
siedzibę i teraz, wy-
korzystując potencjał 
terenu (od red. Kanał 
Elbląsko-Ostródzki), 
uruchamiamy także 
serwis silników zabur-
towych. W przyszłości 
chcielibyśmy otworzyć 
komis sprzętu pływają-
cego, aby Elbląg nieco 
odwrócić w kierunku 
wody - dodaje Woj-
ciech Hapke.

empatycznie do klienta, 
tak aby czuł, że ktoś się 
nim zajmuje. Jeśli nie 
możemy czegoś napra-
wić od ręki, to staramy 
się zapewnić mu na 
czas naprawy wózek 
zastępczy. Największy 
problem nasi klienci 
mają z najprostszymi 
rzeczami, czyli z wymia-
ną opon i dętek. Same 
nie wykonają tego np. 
osoby starsze lub te 
z poważniejszymi scho-
rzeniami. Są opony za 
30 zł, a są też takie za 
125 zł za sztukę, dlate-
go staramy się działać 
tak, aby koszty nie prze-
kraczały ani potrzeb, 
ani możliwości naszych 

i zatrudnia aż 7 osób 
niepełnosprawnych.  
- Najpierw powstał 
zakład poligrafii spe-
cjalnej, który zajmo-
wał się drukowaniem 
alfabetem Braille’a oraz 
czarnodrukiem powięk-
szonym materiałów 
informacyjnych, rekla-
mowych, wizytówek 
czy innych oficjalnych 
dokumentów. Z cza-
sem zaczęły docho-
dzić do nas słuchy, że 
ludzie nie mają gdzie 
w Elblągu dokonywać 
prostych regulacji 
swoich samochodów, 
przystosowanych do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Stworzyli-

PO NAUKĘ I PO PRACĘ
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NASZE MIASTO

„Szansa” i „Słonik” czekają
Fundacja Elbląg ogłosiła nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 
2014/2015. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, 
opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp.

Kluczowym termi-
nem jest 10 września. 
Do tego dnia przyj-
mowane są wnioski 
do Programu Stypen-
dialnego „Słonik” oraz 
„Szansa”.

Program Stypendial-
ny „Szansa” skierowa-
ny jest do uczniów 
g imnazjów,  szkół 
ponadgimnazjalnych 
i policealnych oraz 
studentów, będących 
w trudnej sytuacji ma-
terialnej, osiągających 
szczególnie wysokie 
wyniki nauczania lub 
wybitnie uzdolnionych 
w wybranym kierunku, 
będących jednocześnie 
stałymi mieszkańcami 
Elbląga lub powiatu 
ziemskiego elbląskie-
go.

Program Stypen -
dialny „Słonik” skie-
rowany jest do dzieci 
niepełnosprawnych, 
uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjal-
nych oraz studentów 
szkół wyższych do 28 
roku życia, będących 
w trudnej sytuacji ma-

terialnej, a jednocze-
śnie będących stałymi 
mieszkańcami Elbląga 
oraz powiatu elbląskie-
go ziemskiego.

Celem programów 
stypendialnych jest 
wspieranie dzieci i mło-
dzieży uzdolnionej 
lub niepełnosprawnej 
w zdobywaniu wy -
kształcenia pozwala-
jącego im na aktywne 
życie społeczne i za-
wodowe. Stypendia 
„Szansy” i „Słonika” 
są wsparciem finan-
sowym i zostaną przy-
znane na rok szkolny 
2014/2015, tj. na 10 
miesięcy. 

Wszystkie szczegóło-
we informacje i warun-
ki znajdują się na www.
fundacja.elblag.pl. Tam 
też można pobrać for-

mularze wniosków. Na-
leży je złożyć osobiście 
w biurze Fundacji przy 
ul. Zw. Jaszczurczego 
17 w godz. 8.00-16.00 
lub za pośrednictwem 
poczty. Dodatkowych 
informacji nt. progra-
mów można uzyskać 
pod nr. tel. 55 236 98 
88, drogą e-mailową: 
biuro@fundacja.elblag.
pl bądź bezpośrednio 
w biurze.

Stypendia „Szansy” 
i „Słonika” finansowane 
są ze środków Fundacji 
im. Stefana Batorego, 
Starostwa Powiatowe-
go w Elblągu, darowizn 
od osób prywatnych 
i firm, wpłat z tytułu 
1% podatku oraz odse-
tek od lokat Funduszu 
Stypendialnego i FDN 
„Słonik”. 

Fundacja Elbląg

Oddaj głos na 
elbląskie mosty

Do 7 września można 
głosować na Top Inwe-
stycję Komunalną Polski 
Wschodniej, w gronie 
finalistów konkursu zna-
lazły się bowiem elblą-
skie mosty zwodzone. 

W konkursie „Top 
Inwestycje Komunal-
ne Polski Wschodniej” 
biorą udział inwesty-
cje zrealizowane na 
terenie pięciu woje-
wództw: podlaskiego, 
lubelskiego, warmiń-
s ko - m a z u r s k i e g o , 
podkarpackiego i świę-
tokrzyskiego. Z dwu-
dziestu nominowanych 

Rada Konsultacyjna 
wybierze dziesięć tych, 
które zasługują na mia-
no najlepszych inwesty-
cji Polski Wschodniej 
ostatniej dekady.

Ponadto trwa rów-
nież głosowanie wśród 
internautów. Każdy 
może oddać jeden 
głos „za” lub „przeciw” 
każdej z nominowanych 
inwestycji. Najlepiej 
oceniony projekt otrzy-
ma specjalną nagrodę 
od czytelników.

Głosować można 
poprzez stronę: portal-
samorzadowy.pl.
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EdUKACjA

Komu refundacja za podręczniki bez 
kryterium dochodowego?
Zgodnie z programem „Wyprawka szkolna 2014” nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach mogą ubiegać się o zwrot 
części kosztów poniesionych na zakup podręczników. O dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe mają prawo 
starać się rodziny wielodzietne, rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku, podobnie 
jak w latach ubiegłych, rząd nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej, stąd wiele osób nie wie, że może skorzystać 
z refundacji.

S z c ze g ó ł o w yc h 
przepisów nie znają 
również nauczyciele, 
dyrektorzy szkół i sze-
fowie lokalnych wydzia-
łów oświaty. To dlatego 
duża część pieniędzy 
przeznaczona na rzą-
dowy program pomo-

cy uczniom wraca do 
budżetu. Tylko w 2013 
r. kwota dotacji urucho-
mionej na realizację 
programu wynosiła 119 
820 590 zł, do budżetu 
wróciło 21 773 985 zł - 
to ponad 18% niewyko-
rzystanych środków. Dla 

porównania: w 2012 
r. na dofinansowanie 
przeznaczono 91 733 
953 zł, kwota niewyko-
rzystana to 10 339 943 
zł (ponad 11%).

UWAGA! W wielu 
przypadkach rodzice, 
pytając o swoje prawa, 

są dezinformowani 
przez urzędników, któ-
rzy nie znają dokład-
nie rozporządzenia. 
Tym bardziej warto tę 
informację przekazać 
wszystkim rodzinom, 
które mogą skorzystać 
z refundacji.

Więcej informacji 
można uzyskać pod 
numerem specjalnej 
infolinii ,,Zwrot za pod-
ręczniki 2014” Fundacji 
Rzecznik Praw Rodzi-
ców. Dyżur - wtorki 
i czwartki, 11.00 - 13.00.

I. Komu przysługuje refundacja?
Jak ustaliła Funda-

cja i Stowarzyszenie 
Rzecznik Praw Ro-
dziców o refunda-
cję, niezależnie od 
dochodu, mogą się 
ubiegać m. in. rodzi-
ny wielodzietne, czyli 
posiadające co naj-
mniej 3 dzieci, oraz 
rodzice w trudnej 
sytuacji życiowej - 
mówi o nich art. 7 
ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 12 
marca 2004 r., a ten 
właśnie artykuł został 
wskazany w par. 2 
ust. 6 rozporządze-
nia z dnia 29 lipca 
2014 r. w sprawie 
szczegółowych wa-
runków udzielania 
pomocy finanso-
wej uczniom na za-
kup podręczników 
i materiałów eduka-
cyjnych:

„W  przypadkach 
określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomo-
cy społecznej (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 182, ze 
zm.3) pomoc może być 
udzielona uczniom, o 
których mowa w ust. 1*, 
pochodzącym z rodzin, 
w których dochód na 
osobę w rodzinie prze-
kracza kryterium docho-
dowe, o którym mowa 
w ust. 5”.

Co istotne - w przy-
padku rodzin wielo-
dzietnych nie wszystkie 
dzieci w rodzinie muszą 
być w wieku szkolnym, 
by móc otrzymać bu-
dżetowe wsparcie.

Niestety konsekwen-
cją wprowadzenia tzw. 
darmowego podręczni-
ka jest ograniczenie licz-
by uczniów mogących 
skorzystać z programu 

„Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z projektem 
rozporządzenia dofinan-
sowanie zakupu podręcz-
ników przysługuje:

1. uczniom klas:
- II, III i VI szkoły pod-

stawowej,
- II, III i VI ogólno-

kształcącej szkoły mu-
zycznej I stopnia,

- III ponadgimnazjal-
nej: zasadniczej szko-
ły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego 
lub technikum,

- VI ogólnokształcą-
cej szkoły muzycznej 
II stopnia,

- VI ogólnokształcą-
cej szkoły sztuk pięk-
nych,

- III liceum plastycz-
nego,

- III lub IX ogólno-
kształcącej szkoły ba-
letowej.

2. Uczniom:
- słabowidzącym,
- niesłyszącym,
- słabosłyszącym,
- z niepełnosprawno-

ścią ruchową, w tym afa-
zją,

- 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, po-
siadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczęszcza-
jącym w roku szkolnym 
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 upośledzeniem 
umysłowym w stop-
niu umiarkowanym 
lub znacznym oraz 
dla uczniów z nie-
pełnosprawnościa-
mi sprzężonymi,

- do ogólnokształ-
cących szkół mu-
zycznych I stopnia 
- z wyjątkiem klasy I,

- ogólnokształcą-
cych szkół muzycz-
nych II stopnia,

- ogólnokształcą-
cych szkół sztuk pięk-
nych,

- ogólnokształcą-
cych szkół baleto-
wych,

- liceów plastycz-
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nych.
Uczniowie z upośle-

dzeniem umysłowym 
w stopniu umiarko-
wanym lub znacz-
nym oraz uczniowie 
z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności 
jest upośledzenie w stop-
niu umiarkowanym lub 
znacznym, mają prawo 
do dofinansowania za-

kupu materiałów edu-
kacyjnych**. Takiego 
prawa pozbawieni zo-
stają w przypadku, gdy 
są uczniami klas I szkół 
podstawowych i korzy-
stają z tzw. darmowe-

go podręcznika.
** zgodnie z art. 3 

pkt. 24 obowiązują-
cej ustawy oświatowej 
materiał edukacyjny to 
materiał, który zastępuje 
lub uzupełnia podręcz-

nik, umożliwiający 
realizację programu 
nauczania, mający 
postać papierową 
lub elektroniczną.

II. Wysokość dofinansowania
1. dla uczniów:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upo-

śledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z tzw. darmowego podręcznika.

do kwoty
175 zł

1. dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;
2. dla uczniów klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
3. dla uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest niepeł-

noprawność wymieniona w lit. a-f,
- uczęszczających do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie korzystają z podręczników
do kształcenia specjalnego;
4. dla uczniów:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upo-

śledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- uczęszczających do klasy II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy nie
korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego, lub uczęszczających do
szkoły ponadgimnazjalnej.

do kwoty
225 zł

1. dla uczniów:
a) niesłyszących,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie-

pełnosprawność wymieniona w lit. a i b
- uczęszczających do klasy II lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia, którzy korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego z zastrzeżeniem*;
2. dla uczniów:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 

jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- uczęszczających do klas II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy korzystają z podręczników 

do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem **;
3. dla uczniów:
a) niesłyszących,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

do kwoty
770 zł
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c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie-
pełnosprawność wymieniona w lit. a i b

- uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy korzystają z podręczników do kształ-
cenia specjalnego, z zastrzeżeniem ***.

1. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
2. dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
3. dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej;
4. dla uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest niepeł-

noprawność wymieniona w lit. a-f
- uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 

I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie korzystają z podręczników do 
kształcenia specjalnego.

do kwoty
325 zł

1. dla uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest niepeł-

noprawność wymieniona w lit. a-f
- uczęszczających do gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie 
korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego.

do kwoty
350 zł

1. dla uczniów:
a) niesłyszących,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest nie-

pełnosprawność wymieniona w lit. a i b
- uczęszczających do gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy 
korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ****.

do kwoty
607 zł

1. dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
2. dla uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest niepeł-

noprawność wymieniona w lit. a-f
- uczęszczających do klasy zasadniczej szkoły zawodowej.

do kwoty
390 zł
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1. dla uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego i technikum;
2. dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;
3. dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;
4. dla uczniów klasy III liceum plastycznego;
5. dla uczniów klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
6. dla uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest niepeł-

noprawność wymieniona w lit. a-f
- liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 

klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej 
szkoły baletowej.

do kwoty
445 zł

UWAGA! W przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami 
do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, maksymalna kwota dofinansowania do ich zakupu nie może 
być wyższa niż:  * 192,50 zł; ** 192,50 zł; *** 308 zł; **** 303,50 zł.

III. dodatkowe ograniczenia
- Ograniczono liczbę dzieci, które mogą skorzystać z programu poza kryterium dochodowym do 5% uczniów, 

z ogólnej liczby uczniów w całej gminie***
(UWAGA! uczniowie niepełnosprawni nie są objęci tym ograniczeniem, otrzymują refundację w oparciu o inną 

część przepisów);
- ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania leży w gestii dyrekcji szkoły
*** z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa - liczba uczniów nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów 
klas II, III lub VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klasy VI ogólnokształcących szkół muzycznych II 
stopnia, klasy VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klasy III liceów plastycznych, klas III lub IX ogólnokształ-
cących szkół baletowych oraz uczniów klasy III szkół ponadgimnazjalnych rolniczych.

IV. Kto i kiedy wypłaca pieniądze?
Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dokumentów potrzebnych do uzyskania 

dofinansowania zakupu podręczników:
- dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę,
- wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły 

prowadzonej przez inny podmiot.
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1. Wniosek
Rodzice ucznia skła-

dają wniosek o dofi-
nansowanie zakupu 
podręczników do 
dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie 
uczęszczał w roku 
szkolnym 2014/2015.

2. Uzasadnienie
Jeśli ubiegamy się 

o zwrot bez względu 
na kryterium dochodo-
we, do wniosku należy 
dołączyć uzasadnie-
nie, w którym należy 
napisać, że zgodnie 
z Ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o po-
mocy społecznej, art. 
7, prosimy o pomoc 
np. jako rodzina wie-
lodzietna.

3. Zaświadczenie lub 
oświadczenie o wysokości 
dochodów

Dotyczy tylko rodzin, 
w których dochód na 
osobę nie przekracza 
kryterium dochodowe-
go.

Jeśli ubiegamy się o re-
fundację bez względu 
na kryterium dochodo-
we, nie jest potrzebne 
zaświadczenie o docho-
dzie (UWAGA! w po-
przednich latach wiele 
szkół wymagało zaświad-
czenia na wszelki wypa-
dek, mimo że nie ma 
prawa żądać ujawnienia 
dochodów w przypadku, 
gdy rodzice ubiegają się 
o zwrot kosztu podręcz-
ników poza kryterium 
dochodowym). Zamiast 
zaświadczenia o wyso-
kości dochodów należy 

dołączyć uzasadnienie.

4. Zaświadczenie o ko-
rzystaniu ze świadczeń 
rodzinnych

Dotyczy tylko rodzin, 
w których dochód na 
osobę nie przekracza 
kryterium dochodowe-
go.

W przypadku gdy 
rodzina korzysta ze 
świadczeń rodzinnych 
w formie zasiłku ro-
dzinnego lub dodatku 
do zasiłku, zamiast za-
świadczenia o wysoko-
ści dochodów można 
dołączyć zaświadcze-
nie o korzystaniu z ta-
kich świadczeń.

5. Kopia orzeczenia 
o potrzebie kształcenia 
specjalnego

W  p r z y p a d k u 
uczniów słabowidzą-

cych, niesłyszących, 
słabosłyszących, z nie-
pełnosprawnością ru-
chową (w tym afazją), 
z autyzmem (w tym 
z zespołem Asperge-
ra), z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
lekkim, umiarkowanym 
lub znacznym, z nie-
pełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przy-
padku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest 
niepełnosprawność 
wymieniona wyżej, 
zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów 
można dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalne-
go wydanego przez 
publiczną (!) poradnię 
pedagogiczno-psycho-
logiczną, w tym porad-
nię specjalistyczną.

6. dowód zakupu lub 
oświadczenie o zakupie

Dowodem zakupu 
jest faktura VAT wy-
stawiona imiennie 
na ucznia, rodzica, 
prawnego opiekuna 
lub rodzica zastęp-
czego, a także ra-
chunek, paragon 
lub oświadczenie o 
zakupie odpowied-
nio podręczników lub 
materiałów edukacyj-
nych. W przypadku 
oświadczenia należy 
podać informację 
o rozliczeniu wydat-
ków tylko w ramach 
Rządowego progra-
mu pomocy uczniom 
w 2014 r. - „Wypraw-
ka szkolna”.

VI. Termin składania wniosków
Termin na złożenie wniosku w każdej gminie odrębnie ustala wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta.****
UWAGA! O terminy składania podań należy pytać w lokalnym wydziale oświaty, 

lub szukać informacji na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły. Samo-
rządy potrafią wyznaczać bardzo wczesne terminy, np. w sierpniu, jeszcze przed 
rozpoczęciem roku szkolnego.

UWAGA! Gminy wymagają zwykle składania wniosków na formularzach przygo-
towanych lokalnie w urzędach. Prawo pozwala jednak na składanie również wniosków przygotowanych samodzielnie.

**** w przypadku uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych, liceum plastycznego, ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej rolniczej wnio-
sek składa się w terminie ustalonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.

V. dokumenty potrzebne do uzyskania 
dofinansowania
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„Nasz Elementarz” dla niepełnosprawnych 
dzieci już gotowy
Pierwsza część przygotowywanego na zlecenie MEN 
„Naszego elementarza” została zaadaptowana do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych. dostępne są 
cztery wersje adaptacji - dla dzieci niewidomych, 
niesłyszących oraz z innymi dysfunkcjami. jak za-
powiada MEN, druga część podręcznika dla uczniów 
I klas szkół podstawowych będzie gotowa na początku 
października, a trzecia i czwarta - do końca grudnia.

Adaptacje dla 
uczniów nie-
w i d o m y c h 

- w systemie Braille’a 
oraz dla uczniów sła-
bowidzących - w druku 
powiększonym, zosta-
ły wykonane zgodnie 
z ujednoliconymi za-
sadami adaptacji reko-
mendowanymi przez 
Ministra Edukacji Na-
rodowej do stosowania 
podczas przygotowania 
podręczników i materia-
łów pomocniczych braj-
lowskich dla uczniów 
niewidomych oraz 
w druku powiększonym 
dla uczniów słabowidzą-
cych.

W podręczniku 
przeznaczonym dla 
uczniów mających trud-
ności w uczeniu się i/
lub komunikowaniu 
się, w tym niesłyszą-
cych i słabosłyszących, 
z upośledzeniem umy-
słowym, autyzmem 
i afazją, dokonano 
niezbędnych modyfi-
kacji tekstów i ilustracji 
z uwzględnieniem po-
trzeb komunikacyjnych 
i edukacyjnych uczniów 
niepełnosprawnych. Tre-
ści podręcznika w książ-
ce zostały wzbogacone 

o piktogramy systemu 
PCS (Picture - Com-
munication Symbols). 
Ponadto dodane zo-
stały karty komunika-
cyjne oraz słowniczek 
wszystkich wykorzy-
stanych symboli. Na 
potrzeby docelowej 
grupy uczniów zmie-
niono treść poleceń 
oraz wygląd niektórych 
ilustracji. Nie ingerowa-
no w zawartość mery-
toryczną, modyfikacje 
mają jedynie pomóc 
uczniom w odbiorze 
przedstawionych treści.

A d a p t a c j a  d l a 
uczniów mających trud-
ności w uczeniu się i/
lub komunikowaniu 
się, niesłyszących i sła-
bosłyszących, zawiera 
wszystkie teksty z „Na-
szego elementarza” na-
grane w polskim języku 
migowym, jak również 
dodatkowe informa-
cje dotyczące sytuacji 
głuchego ucznia oraz 
społeczności głuchych. 
Pliki video docelowo 
będzie można odtwo-
rzyć w systemach ope-
racyjnych Windows, 
Android, IOS i Linux.

Podręczniki adapto-
wane mają też wersję 

dla na-
u c z y -
c i e l a , 
z a w i e -
r a j ą c ą 
wskazów-
ki meto-
d y c z n e 
dotyczą-
ce wyko-
rzystania 
adaptacji 
w dosto-
s ow y wa -
niu procesu 
kształcenia 
do indywi-
d u a l n y c h 
p o t r z e b 
uczniów nie-
pełnospraw-
nych. Każdy 
temat został 
o p a t r zo n y 
wstępem z l i s t ą 
dodatkowych ćwiczeń 
oraz komentarzami 
dotyczącymi pracy 
z uczniem ze specjal-
nymi potrzebami komu-
nikacyjnymi. Wersja dla 
nauczyciela będzie wy-
konana w wersji elektro-
nicznej i udostępniona 
do nieodpłatnego po-
brania.

Do końca roku wy-
konana zostanie także 
książka pomocnicza, 

ułatwiająca uczniowi 
ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi 
przyswojenie podstaw 
systemu językowego 
polszczyzny. Będzie 
ona również wykonana 
w wersji elektronicznej 
i udostępniona do nie-
odpłatnego pobrania.

Zgodnie z noweliza-
cją ustawy o systemie 
oświaty, uczniowie, 
którzy 1 września tego 
roku rozpoczną naukę 

w I klasie szkoły podsta-
wowej, dostaną darmo-
we podręczniki. Książki 
te staną się własnością 
szkoły, mają służyć, co 
najmniej, trzem roczni-
kom. Szkoły zamówiły 
już ponad 577 tys. pod-
ręczników dla pierwsza-
ków; w tym ponad 4 tys. 
zaadaptowanych na po-
trzeby uczniów niepeł-
nosprawnych.

MEN
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Ufff, jak gorąco

Lato, upał, 30 stopni w cieniu, siatkarska rozgrywka na plaży i litr wody, który wypiliśmy niemalże jednym haustem. duże 
miasto, słońce, zatłoczony tramwaj lub autobus, brak wody i brak klimatyzacji. Tak często wyglądają wakacje. Niezależnie 
od tego, czy spędzamy je w mieście, czy nad morzem, powinniśmy uważać. Podczas upałów tracimy dużo wody, a wraz 
z nią magnez, potas, sód i inne elektrolity.

Im cieplej, tym bar-
dziej się pocimy, a tym 
samym tracimy sporo 
wody, którą należy bez-
względnie uzupełniać. 
Zapominamy jednak 
o tym, że wraz z nią 
tracimy coś jeszcze - 
niezwykle ważne dla 
naszego organizmu  
elektrolity. - To nic in-
nego jak rozpuszczalne 
w wodzie jony soli, któ-
re przewodzą w organi-
zmie prąd elektryczny, 
niezbędny do regulo-
wania czynności życio-
wych. Mogą być one 
naładowane dodatnio 
(sód, potas, wapń, ma-
gnez) lub ujemnie (jony 
chlorkowe, fosforowe, 
siarczany). Są niczym 

paliwo dla naszego or-
ganizmu, które odpo-
wiada za równowagę 
kwasowo-zasadową, 
dystrybucję i wchłania-
nie wody - tłumaczy 
Maria Jakubowska, 
Specjalista ds. Żywienia 
w Fundacji BOŚ.

Niedobory elektroli-
tów spowodowane są 
przede wszystkim od-
wodnieniem organizmu, 
które wynikać może 
z nadmiernego wysił-
ku fizycznego albo zbyt 
długiego przebywania 
na słońcu. Jego obja-
wami są m.in. ogólne 
osłabienie organizmu, 
nadciśnienie, zawroty 
głowy, omdlenia, drże-
nie mięśni, zaburzenia 

rytmu serca (arytmia). 
Charakterystyczne są 
także: obrzęk kończyn 
dolnych, senność, utrata 
apetytu i mdłości.

Elektrolity - jak je uzu-
pełniać?

Sód, potas, wapń 
i magnez to pierwiast-
ki, których odpowied-
ni bilans jest bardzo 
ważny dla zachowania 
prawidłowej równowa-
gi wodno-elektrolitowej 
organizmu. To głównie 
je tracimy wraz z potem. 
Dlatego ważne jest, aby 
te straty uzupełniać pi-
jąc wodę i spożywając 
produkty bogate w elek-
trolity.

Potas znajdziemy 

przede wszystkim w ro-
ślinach strączkowych, 
suszonych owocach, 
nasionach i orzechach, 
ziemniakach, awokado, 
zielonych warzywach 
liściastych, pomidorach, 
bananach oraz winogro-
nach. Bogatym źródłem 
magnezu jest m.in. ka-
kao, kasza gryczana, 
groch, fasola, pestki 
dyni, orzechy, płatki 
owsiane, pieczywo razo-
we i makarony. Dosko-
nałym źródłem wapnia 
są oczywiście produkty 
mleczne, ale nie tylko. 
Zawierają go także ryby, 
rośliny strączkowe, zie-
lone warzywa - przede 
wszystkim brokuły, 
natka pietruszki, szpi-

nak i kapusta, a także 
marchew, kukurydza 
oraz orzechy. Jeżeli 
chodzi o sód, może-
my dostarczyć go nie 
tylko w postaci napo-
jów izotonicznych, ale 
także w postaci lekkich 
przekąsek z kiszonych 
ogórków, ryby morskiej, 
oliwek czy sera żółtego.

- Ogólna rada jest 
taka, aby latem, oprócz 
regularnego picia wody, 
jeść dużo warzyw i owo-
ców. To w nich tkwi 
elektrolityczne bogac-
two. Dlatego lekka wie-
lowarzywna zupa czy 
sałatka owocowa to 
domowy sposób na do-
starczenie organizmowi 
cennych pierwiastków. 

fot. sxc.hu
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Z kolei osoby wyczyno-
wo uprawiające sport 
powinny sięgnąć po 
specjalne napoje wę-
glowodanowo-elektro-
litowe, które pomagają 
zachować odpowied-
nią objętość i skład 
elektrolitowy krwi, sta-
nowiąc też dodatkowe 
źródło energii - radzi 
Maria Jakubowska, 
Specjalista ds. Żywie-
nia w Fundacji BOŚ. 
To właśnie dlatego, 
gdy wrócimy z plaży 
do domu i poczujemy 
„spadek sił witalnych”, 
lepiej sięgnijmy po cze-
reśnie, truskawki lub 
inne owoce, aniżeli 
po batonika. Podobnie 
jest, gdy spędzamy lato 
w mieście, bez odro-
biny cienia i możliwo-
ści odpoczynku.

Warto pamiętać, że 
nawet niewielka utra-
ta wody osłabia naszą 
wydolność fizyczną, 
a ubytek rzędu 4 proc. 
masy ciała ogranicza 
zdolność do wykony-
wania ćwiczeń średnio 
nawet o 30 proc.

Co jednak, gdy ktoś się 
poci dużo bardziej i nie 
tylko latem?

Wydzielanie potu 
wraz z mechanizmem 
rozszerzania skórnych 
naczyń krwionośnych 
stanowi system schła-
dzania organizmu, od-
powiadając tym samym 
za termoregulację. 
Niewielkie wydziela-
nie potu w obrębie 
dołów pachowych 
może zostać skutecz-
nie zahamowane przez 
dostępne w droge-
riach antyperspiranty.

Różnica pomiędzy 

kosmetykami a produk-
tami dostępnymi w ap-
tekach dotyczy składu 
chemicznego - stężenia 
(co związane jest ze sku-
tecznością), obecnością 
substancji mogących 
u niektórych osób wywo-
łać alergię kontaktową, 
tj. np.: substancje zapa-
chowe, konserwanty. 
Stąd też osoby z nad-
miernym problemem po-
cenia oraz tendencją do 
alergii, powinny sięgać 
po produkty dostępne 
w aptekach.

Nadpotliwość zloka-
lizowana w zakresie do-
łów pachowych, dłoni 
i podeszw, jest częstym 
i bardzo krępującym dla 
pacjenta problemem 
dermatologicznym. 
Szczególnie iż rozpoczy-
na się już w dzieciństwie 
lub okresie dojrzewania. 
W przypadku niewielkie-
go i umiarkowanego na-
silenia wystarczające jest 
stosowanie miejscowe 
związków glinu (alumi-
nium) w postaci jego 
chlorków, wodorotlenku, 
hydroksychlorku lub soli 
cyrkonu. Istnieje również 
preparat złożony - łączą-
cy w sobie wodorotlenek 
aluminium i urotropinę 
(lek o działaniu antycho-
linergicznym).

Nie każdy preparat 
można zastosować we 
wszystkich okolicach na-
szego ciała. Ten ostatni 
jedynie w obrębie po-
deszw stóp, gdyż skóra 
rąk staje się bardzo po-
drażniona i przesuszona 
po jego zastosowaniu. 
Sole cyrkonu są skutecz-
ne głównie w zakresie 
dołów pachowych. Sole 
glinu mają zastosowanie 
we wszystkich okolicach 

wzmożonej potliwości, 
ale bardzo ważne jest, 
by pacjent zastosował 
się do informacji do-
łączonej do produktu. 
Przeciwwskazana jest 
aplikacja antyperspiran-
tu na skórę podrażnioną 
lub uprzednio ogoloną 
(w okresie krótszym niż 
12 godzin), jak również 
codzienne stosowanie 
preparatu, gdyż może 
być powodem wystą-
pienia uczucia piecze-
nia, palenia i objawów 
podrażnienia skóry.

Na rynku stopnio-
wo pojawiają się nowe 
formy galenowe (nie 
wszystkie są dostępne 
w Polsce) - z dodatkiem 
kwasu salicylowego, 
silikonu lub w posta-
ci pianki, które mogą 

zredukować częstotli-
wość występowania 
podrażnienia. Preparaty 
aplikuje się zawsze na 
noc, kiedy wydzielanie 
potu jest najmniejsze. 
Aplikacje wykonuje się 
codziennie przez pierw-
sze 3-5 dni, a następnie 
powtarza 1-2 razy w ty-
godniu.

W Polsce niedo-
stępne są jeszcze inne 
produkty do walki 
z nadpotliwością, jak 
np.: chusteczki nasączo-
ne lekiem o działaniu 
antycholinergicznym 
- glikopyrolatem, które 
stosuje się w okolicy 
czoła i karku. Trwają 
badania również nad 
lekiem w postaci kremu 
lub aerozolu dla pozo-
stałych okolic wzmożo-

nej potliwości. Podczas 
leczenia mogą wystąpić 
działania niepożądane 
pod postacią utrudnio-
nego oddawania mo-
czu, zaburzeń widzenia 
i suchości jamy ustnej, 
które prawdopodobnie 
związane są ze zbyt du-
żym wchłanianiem się 
substancji i jej działa-
niem ogólnym.

Należy pamiętać, że 
decyzję o sposobie le-
czenia nadpotliwości 
podejmuje specjali-
sta dermatolog.

Materiał opracowany 
na podstawie nadesła-
nych informacji przez 
Aleksandrę Daniszew-
ską oraz Martę Modze-
lewską.

fot. sxc.hu
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Zawieranie umów przez Internet. 
Na co należy zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą naciągaczy

Napisz do autora:
Paweł Rodziewicz
e-mail:
prawnik@razemztoba.pl

Coraz więcej umów zawieranych jest przez Internet. W sieci robimy zakupy 
oraz zamawiamy szereg innych usług. Internetowi naciągacze i oszuści 
stosują coraz sprytniejsze techniki. jak nie dać się zwabić w pułapkę? 
Co zrobić, gdy już się okaże, że kliknęliśmy o jedno „OK” za dużo?

Z dobrodziejstw In-
ternetu obecnie korzy-
sta ok. 64% Polaków, 
a liczba ta zwiększa 
się z każdym rokiem. 
Wraz ze wzrostem licz-
by internautów rośnie 
liczba przedsiębiorców, 
którzy swoje produkty 
i usługi sprzedają wła-
śnie tą drogą. W sieci 
nie brakuje także oszu-
stów, których liczba 
również rośnie.

Kilka lat temu w me-
diach zrobiło się głośno 
o serwisie Pobieraczek.
pl, który sprzedawał do-
stęp do różnego rodza-
ju treści internetowych 
w bardzo kontrower-
syjny sposób. Sprawa 
trafiła do UOKiK, któ-
ry w marcu 2010 roku 
wydał pierwszą decyzję 
w tej sprawie. Pomimo 
kilku wyroków i nało-
żonych wysokich kar 
finansowych, firma El-
ler Service S.C. która 
jest właścicielem stro-
ny Pobieraczek.pl, na-
dal działa. Co gorsza, 
w Internecie pojawia się 
coraz więcej serwisów, 
których sposób działa-
nia do złudzenia przy-
pomina „Pobieraczka”. 

Na czym polega ten 
model? Schemat jest 
dość prosty. Serwisy 
internetowe oferują 
dostęp do popularnych 
treści typu: filmy, zdję-
cia, artykuły itp. Istotą 

tego schematu jest 
wprowadzenie użyt-
kownika w błąd co do 
odpłatności korzystania 
z ich usług. Najczęściej 
serwisy tego typu uży-
wają sformułowań typu 
„darmowa” czy „bez-
płatna”. Niestety tylko 
ci, którzy zagłębią się 
w lekturę obszernego 
regulaminu dowiedzą 
się, że bezpłatne były 
np. kilka dni korzystania 
z serwisu. Dodatkowym 
zaskoczeniem dla nie-
uważnego internauty 
może być fakt, że wy-
pełniony pospiesznie 
formularz rejestracyjny 
jest, zgodnie z regula-
minem, tożsamym z za-
warciem umowy na cały 
najbliższy rok. Z regu-
ły użytkownicy takich 
serwisów dowiadują się 
o istnieniu regulaminu 
oraz przewidzianych 
w nim opłat równo 
10 dni po dokonaniu 
rejestracji, otrzymując 
uprzejme wezwanie do 
zapłaty. Po 10 dniach 
bowiem mija ustawowy 
okres, w trakcie które-
go konsument może 
odstąpić od tego typu 
umowy bez ponosze-
nia kosztów.

Przykładowe „przed-
sądowe wezwanie do 
zapłaty” z reguły za-
opatrzone jest w infor-
macje o dodatkowych 
wysokich kosztach 

windykacji, o kosztach 
sądowych i rychłym 
wpisaniu do rejestru 
dłużników. Nic więc 
dziwnego, że wiele 
osób, które otrzymały 
takie pismo, zdecydo-
wało się zapłacić żą-
daną kwotę w obawie 
przed wspomnianymi 
konsekwencjami. Na 
tym właśnie polega ten 
interes. Wbrew bowiem 
temu, co jest napisane 
w takim piśmie, żaden 
z tego typu podmiotów 
nie spieszy się z odda-
niem sprawy do sądu. 
Dlaczego? Ponieważ nie 
ma szans takiej sprawy 
wygrać. Niemniej pra-
wo nie zabrania im 
nękać obywateli kolej-
nymi wezwaniami do 
zapłaty. Na tym etapie 
także poddaje się cał-
kiem sporo osób, któ-
re płacą, aby odzyskać 
„święty spokój”. Dopóki 
są ludzie, którzy płacą, 
znajdą się też tacy, któ-
rzy będą chcieli to wy-
korzystać. 

Co robić, żeby nie 
wpaść w sidła oszu-
stów? Przede wszyst-
kim trzeba uważać na 
to, jakie formularze wy-
pełniamy. Wzmożoną 
czujność powinniśmy 
zachować zwłaszcza 
w sytuacji, kiedy ser-
wis wymaga podania 
adresu zamieszkania. 
Przeczytanie regulami-

nu także powinno roz-
wiać nasze ewentualne 
wątpliwości. Nie klikaj-
my w przycisk „OK” nie 
czytając komunikatów, 
które znajdują się po-
nad nim. 

Co zrobić w sytuacji, 
w której dowiedzieliśmy 
się, że już daliśmy się 
złapać w sprytnie za-
stawioną pułapkę? Po 
pierwsze - nie płacić. 
Nie utrzymujmy oszu-
stów. Po drugie - spraw-
dzić, czy podmiot, który 
próbuje nas naciągać, 
był już objęty postępo-
waniem UOKiK. Jeśli 
tak, należy sprawdzić, 
jakie orzeczenia zapa-

dły w tej sprawie. Mogą 
być przydatne w razie 
ewentualnego postę-
powania sądowego. 
Jeśli podmiot nie był 
zgłoszony w UOKiK, 
w naszym interesie, jako 
konsumenta, jest poin-
formować ten organ. 

W Internecie funkcjo-
nują także serwisy infor-
mujące o nieuczciwych 
praktykach interneto-
wych. Stanowią one 
dobre źródło informacji 
na temat podmiotów, 
których działalność 
uprzykrzyła życie in-
ternautom, a także 
sposobów, w jaki wyko-
rzystują ich nieuwagę.  
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Uwaga na fałszywe 
wiadomości e-mail
dostajesz na pocztę mailową dziwne wiadomości od operatorów komór-
kowych, pocztowych lub telewizyjnych z nagłówkiem „faktura” lub podob-
nym? Przestrzegamy, nie otwierajcie tych wiadomości, a już z pewnością 
załączników, które bardzo często zawierają wirusy. Przed tym procederem 
ostrzega również Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Jeżeli nie wyrażali-
śmy zgody na otrzymy-
wanie faktur w formie 
elektronicznej, a mimo 
to na nasz adres e-mail 
wpłynęła wiadomość 
z taką fakturą, lub jeżeli 
wyraziliśmy zgodę na 
otrzymywanie faktur 
elektronicznych, lecz 
mamy wątpliwości 
co do ich autentycz-

ności (np. odnośnie  
poprawności numeru 
rachunku bankowego) 
- należy wstrzymać się 
z dokonaniem opłaty 
i niezwłocznie skon-
taktować się z biurem 
obsługi dostawcy usług 
telekomunikacyjnych 
w celu zweryfikowania 
autentyczności przesła-
nej faktury.

UKE przypomina:
-  zwróć uwagę 

na adres, z którego 
przyszła wiadomość 
z elektroniczną fakturą, 
- sprawdź poprawność 
podanego na elek-
tronicznej fakturze 
numeru konta banko-
wego, na który trze-
ba przelać należność, 
- faktura w formie elek-

tronicznej przychodzi 
tylko i wyłącznie na 
adres, który podaliśmy 
swojemu dostawcy 
usług telekomunika-
cyjnych,

- jeżeli nie wyra-
zi l i śmy zgody na 

otrzymywanie elek-
tronicznej faktury, nie 
powinna wpływać 
na nasz adres e-mail, 
- nie odpowiadajmy na 
wiadomość z podejrza-
ną elektroniczną faktu-
rą.                          Red.

Nowa ustawa o prawach konsumenta
W grudniu br. zacznie 
obowiązywać nowa 
ustawa o prawach kon-
sumenta podpisana 
przez prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego. 
jakie nowe uprawnienia 
będą na jej mocy przy-
sługiwać konsumentom 
dokonującym zakupów 
w sieci?

Najważniejsze zmia-
ny, które będą chronić 
wszystkich słabszych 
uczestników rynku - to 
wydłużenie prawa do 
odstąpienia od umowy 
zawartej poza lokalem 
lub na odległość z 10 
do 14 dni oraz wymóg 
uzyskania wyraźnej 
zgody konsumenta na 
wszelkie dodatkowe 

płatności wykraczające 
poza uzgodnione wy-
nagrodzenie za głów-
ne obowiązki umowne 
przedsiębiorcy. Dzięki 
temu dokonywanie 
zakupów w sieci bę-
dzie bezpieczniejsze.

Konsument, który 
kupi wadliwy produkt, 
składając reklamację 
będzie mógł wybie-
rać między naprawą, 
wymianą, obniżeniem 
ceny a odstąpieniem 
od umowy.

Jedną ze zmian bę-
dzie również możliwość 
otrzymania przez klienta 
dokonującego zakupów 
w internecie potwier-
dzenia zawarcia umowy 
na nośniku trwałym, tj. 
na piśmie lub poprzez 
pocztę elektroniczną. 

Zabronione będzie 
stosowanie bez wy-
raźnego oznaczenia 
dodatkowych kosztów, 
często do tej pory ukry-
wanych przy podpisy-
waniu takich umów. Ma 
to na celu uniknięcie 
wyłudzania od klien-
tów pieniędzy poprzez 
umieszczanie informacji 
o dodatkowych opła-
tach w regulaminach, 
których zazwyczaj ku-
pujący nie czytają. Po 
wejściu w życie ustawy, 
jeśli kupujący nie zosta-
nie jasno i czytelnie po-
informowany o kosztach 
dodatkowych nie be-
dzie musiał ich ponosić. 

Wydłużony do 14 
dni termin odstąpienia 
od umowy bez poda-
nia przyczyny nie bę-

dzie obowiązywał, jeśli 
sprzedający nie poin-
formuje o tym fakcie 
kupującego - wówczas 
termin zwrotu takiego 
towaru automatycznie 
wydłuża się aż do 12 
miesięcy. W tym przy-
padku sprzedający 
będzie zobligowany 
nie tylko do zwrócenia 
pieniędzy za zakupiony 

towar, ale również do 
zwrotu kosztów przesył-
ki tegoż produktu. 

Jesienią tego roku 
Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów 
planuje przeprowadze-
nie akcji informacyjnej 
dotyczącej ww. zmian, 
stąd też z pewnością 
wrócimy do tego tema-
tu.                           Red.
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jedziesz na urlop? 
Nie wszystkie listy mogą czekać
Bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą czy osobą fizyczną, przed dłuższym urlopem zabezpiecz odbiór korespon-
dencji. Nie wszystkie listy mogą czekać na Ciebie dłużej niż 14 dni. jeśli otrzymasz pismo od fiskusa, możesz - z powodu 
przerwy urlopowej - przegapić termin odwołania się od decyzji urzędu. Co wtedy?

Data doręczenia 
pisma z urzędu skar-
bowego wyznacza 
automatycznie podat-
nikowi termin ewen-
tualnego odwołania 
się od niekorzystnej 
decyzji fiskusa. Jeżeli 
więc planujemy wy -
jazd na urlop, a w mię-
dzyczasie składaliśmy 
wniosek o wydanie 
interpretacji indywi-
dualnej lub na przy-
kład spodziewamy 
się decyzji ustalającej 
wysokość naszego 
zobowiązania podat-
kowego - koniecznie 
zabezpieczmy odbiór 
naszej korespondencji. 

dobrze, jeśli ktokol-
wiek jest w domu

Jeżeli adresat waż-
nego pisma urzędo-
wego jest nieobecny, 
korespondencję może 
odebrać inny domow-
nik (pod warunkiem, 
że jest pełnoletni) 
lub nawet sąsiad. 
Ważne jest jednak, 
by osoba odbierają-
ca pismo w imieniu 
nieobecnego adre-
sata zobowiązała się 
do tego, że przekaże 
mu tę koresponden-
cję. Informacja o tym, 
że pismo odebrane 
zostało przez kogoś 
innego umieszczana 
jest w skrzynce pocz-

towej adresata lub na 
drzwiach mieszkania, 
czy też w innym wi-
docznym miejscu.

Mamy 14 dni, by ode-
brać pismo

Jeżeli adresata nie 
ma w domu i nie ma 
też innych domowni-
ków, którzy mogliby 
za niego odebrać pi-
smo, a doręczyciel nie 
pozostawi listu żadnej 
innej osobie z sąsiedz-
twa, pismo urzędowe 
zostaje w najbliższej 
adresatowi placówce 
pocztowej (jeśli wysła-
ne było Pocztą Polską) 
lub w urzędzie gminy 
bądź miasta (jeżeli 
doręczane było przez 
pracownika organu 
skarbowego) przez 14 
dni. Adresat jest o tym 
powiadamiany dwa 
razy, tj. w momencie 
pierwszej nieudanej 
próby doręczenia pi-
sma oraz 7 dni później. 
Najczęściej informa-
cje te przekazywane 
są w formie awiza, 
które wrzuca się do 
skrzynki pocztowej. 
Pismo uważa się za 
doręczone z upływem 
czternastego dnia. Po 
tym terminie nie ma 
już mowy o ewentu-
alnych odwołaniach. 
Pismo trafia do akt 
i sprawie nadany zo-

staje bieg. Jak tego 
uniknąć? - Najlepiej 
ustanowić pełnomoc-
nika lub przejść na 
korespondencję elek-
troniczną. W przypad-
ku przedsiębiorców 
pełnomocnikiem może 
być księgowa. Cho-
dzi przede wszystkim 
o to, by zastępująca 
osoba była dostępna 
pod wskazanym adre-
sem, odebrała pismo 
i ewentualnie mogła 
na nie odpowiednio 
zareagować. W przy-
padku, gdy nie chcemy 
lub nie możemy usta-
nowić pełnomocnika, 
przejdźmy na kore-
spondencję elektro-
niczną. Wtedy pisma 
z urzędu skarbowego 
będą doręczane nam 
w postaci wiadomości 
e-mail, którą możemy 
odebrać i przeczytać 
praktycznie zawsze 
i wszędzie - informuje 
Jolanta Gnoza, Dyrek-
tor Oddziału Tax Care 
w Olsztynie.

Przywrócenie termi-
nu. Co to jest?

Podatnicy, którzy 
nie zdążyli odebrać 
pisma urzędowego 
na czas i upłynął już 
termin złożenia zaża-
lenia lub dokonanie 
innej czynności pro-
cesowej, mogą spró-

bować złożyć wniosek 
o przywrócenie termi-
nu do dokonania danej 
czynności. Wniosek 
taki zostanie uznany, 
a tym samym termin 
zostanie przywrócony, 
jeśli organ podatkowy 
uzna, że niedotrzyma-
nie terminu nie nastą-
piło z winy podatnika. 
Jeśli podatnik przed 
wyjazdem na urlop 
otrzymał wezwanie do 
dokonania określonej 
czynności i nie doko-
nał jej, tłumacząc nie-
dotrzymanie terminu 
planowanym urlopem 
- nie można liczyć na 
przychylność fiskusa 
w tym zakresie. Jednak 
w przypadku, gdy dana 
osoba wyjeżdżając na 
urlop nie miała nawet 
świadomości tego, że 
fiskus wszczął jakieś 
postępowanie, czy też  
osoby, którym waka-
cyjny wyjazd nieocze-
kiwanie się przedłużył 
mogą liczyć na możli-
wość przywrócenia ter-
minu. Jeżeli istnieją już 
podstawy, aby skorzy-
stać z opcji przywró-
cenia terminu w naszej 
sprawie, musimy o to 
wnioskować we wła-
śc iwym ur zędz ie 
skarbowym. Składa 
się wówczas wniosek 
o przywrócenie ter-
minu przewidzianego 

na dokonanie danej 
czynności, dokonując 
jednocześnie tej czyn-
ności (np. złożenie 
zarzutów do protoko-
łu kontroli).

- Na założenie wnio-
sku mamy 7 dni od 
dnia ustania przyczyny 
uchybienia terminowi. 
Jeżeli przegapimy te 
7 dni, nie ma już ab-
solutnie żadnej moż-
liwości przywrócenia 
terminu. Pamiętajmy 
ponadto, iż wniosek 
musi zawierać przy -
czynę niedochowania 
terminu (czyli oko-
liczności niezależne 
od podatnika, które 
wpłynęły na niedo-
trzymanie przez niego 
terminu). Dobrze jest 
dołączyć do wniosku 
dowody potwierdzają-
ce nasze uzasadnienie, 
tj. dokumenty, które 
mogą uwiarygodnić 
to, co opisaliśmy we 
wniosku, np. wypis 
ze szpitala, stosowne 
potwierdzenie z biu-
ra podróży, faktury, 
paragony, etc., a za-
tem wszystko to, co 
związane jest z nieza-
leżnym od nas przedłu-
żeniem nieobecności 
- radzi Jolanta Gnoza, 
Dyrektor Oddziału Tax 
Care w Olsztynie.

Marta Modzelewska
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Pozew przeciwko… osobie zmarłej
Co robić, kiedy otrzy-
mujemy z sądu nakaz 
zapłaty adresowany na 
osobę zmarłą ? 

Pan Zbigniew bardzo 
zdziwił się, kiedy zoba-
czył, że listonosz przy-
niósł mu list adresowany 
na jego nieżyjącego już 
brata. Jako że była to 
korespondencja z sądu, 
postanowił list odebrać 
i otworzyć. W środku 
znalazł nakaz zapłaty 
wydany w postępowa-
niu upominawczym 
wystawiony na bra-
ta. Dostawca energii 
żądał w nim zapłaty 
zaległych rachunków. 
Kwota opiewała na kil-
ka tysięcy złotych. Pan 

Zbigniew wiedząc, że 
może odziedziczyć dług 
po bracie jako poten-
cjalny spadkobierca (po-
stępowanie spadkowe 
nie zostało jeszcze za-
kończone), postanowił 
działać. Zwrócił się do 
Federacji Konsumentów 
z pytaniem, co ma zro-
bić. Był oburzony całą 
sytuacją, ponieważ 
informował przedsię-
biorstwo energetyczne 
o śmierci brata na długo 
przed złożeniem przez 
firmę pozwu przeciwko 
niemu. 

Co powinna zrobić oso-
ba, która znajdzie się 
w takiej sytuacji? 

Pan Zbigniew ma 
całkowitą rację, że dług 

można w Polsce odzie-
dziczyć oraz że sprawy 
nie powinno się zigno-
rować. 

Przedsiębiorstwo 
zachowało się w tym 
wypadku całkowicie 
nieetycznie pozywając 
osobę, o której wiedzia-
ło, że nie żyje. 

Nakaz zapłaty, wy-
dany w postępowaniu 
upominawczym, jest 
rodzajem orzeczenia, 
w którym sąd nakazu-
je pozwanemu zapłatę 
określonej kwoty wy-
łącznie na podstawie 
twierdzeń powoda 
i ewentualnie dołączo-
nych do nich doku-
mentów. Sposobem 
na obronę pozwanego 
jest złożenie pisemnego 

sprzeciwu w terminie 14 
dni od momentu wyda-
nia nakazu zapłaty. Je-
żeli się tego nie uczyni, 
nakaz staje się prawo-
mocny i można przeka-
zać sprawę do egzekucji 
komorniczej. Gdyby 
Pan Zbigniew zignoro-
wał pismo, pewnie tak 
by się stało i do akcji 
wkroczyłby komornik. 
To mogłoby znacznie 
utrudnić sprawę. 

Za radą Federacji 
Konsumentów Pan 
Zbigniew skierował do 
sądu pismo, w którym 
jako potencjalny spad-
kobierca poinformował, 
że pozwany zmarł, do-
łączając odpis skrócony 
aktu zgonu. Sąd, otrzy-
mawszy pismo, odrzucił 

pozew. Komentarz: 
Osoba fizyczna, która 

nie żyje w momencie 
wytaczania powódz-
twa, nie ma zdolności 
sądowej i brak ten nie 
może być uzupełniony 
w żaden sposób. Nie-
usuwalny brak zdolno-
ści sądowej pozwanego 
prowadzi do odrzuce-
nia pozwu, co oznacza, 
że traktuje się go, jakby 
nigdy nie został wnie-
siony. 

Podstawa prawna. 
art. 199 § 1 pkt 3 ko-
deksu postępowania 
cywilnego. 

Chciałoby się napi-
sać: nie wolno pozy-
wać zmarłych.

Federacja Konsumen-
tów

Rachunek za telefon. Płacić czy nie?  
Podstawowa zasada - 
do czasu zakończenia 
postępowania rekla-
macyjnego zobowiązani 
jesteśmy do opłacenia 
faktury w wysokości 
niespornej. 

Co to oznacza 
w praktyce? Kiedy do-
stajemy fakturę za usługi 
telekomunikacyjne i bu-
dzi ona nasze wątpliwo-
ści, powinniśmy złożyć 
reklamację. Żeby była 
ona skuteczna, powinna 
zawierać nasze dane: 
imię, nazwisko, numer 

telefonu lub numer 
ewidencyjny, ale także 
dokładne określenie 
przedmiotu reklamacji, 
okresu którego dotyczy 
faktura i żądania wobec 
operatora. Reklamację 
można złożyć telefo-
nicznie, osobiście do 
protokołu w placówce 
operatora, żądając po-
twierdzenia na kopii, lub 
pisemnie (pamiętamy 
o podpisie), a nawet 
mailem. W reklamacji 
powinniśmy dokładnie 
określić, czego ocze-
kujemy. Jeśli żądamy 

korekty faktury i obni-
żenia jej wysokości, po-
winniśmy policzyć, jaką 
kwotę reklamujemy. 
Pozostała kwota, nie-
objęta reklamacją, jest 
wymagalna niezależnie 
od toczącego się postę-
powania reklamacyjne-
go i należy ją zapłacić 
w terminie, wpisując 
w tytule „niesporna 
część faktury nr…”. 
Jeśli wyliczenie kwoty 
spornej jest niemożliwe, 
dobrym rozwiązaniem 
jest zapłacenie abona-
mentu przewidzianego 

umową, o ile ta pozycja 
jest zafakturowana pra-
widłowo. 

Złożenie reklamacji 
rozpoczyna postępowa-
nie reklamacyjne. Od 
tego dnia wymagalność 
spornej kwoty jest za-
wieszona, a operator 
nie ma prawa naliczać 
od niej odsetek ani 
wyłączyć nam telefo-
nu w trybie windyka-
cyjnym. Zawieszenie 
takie trwa aż do rozpa-
trzenia reklamacji. Jeśli 
operator mimo złożo-
nej reklamacji, przed jej 

rozpatrzeniem, wyłączy 
nam usługi, choćby tyl-
ko połączenia wycho-
dzące, będzie nam 
przysługiwać odszko-
dowanie za przerwę 
w świadczeniu usług. 
Przypomnieć należy, 
że brak odpowiedzi od 
operatora w terminie 30 
dni od złożenia rekla-
macji oznacza uznanie 
roszczeń klienta przez 
operatora. Dlatego m.in. 
warto precyzyjnie okre-
ślić wysokość reklamo-
wanej kwoty. 
Federacja Konsumentów
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Powstanie Warszawskie we wspomnie
Powstańcy są wśród nas. O ich bohaterskiej przeszłości często nie wiedzą nawet sąsiedzi. W Elblągu mieszka łączniczka „Mała danka” - pani danuta Matejko, z domu juchniewicz, która po wojnie przywędrowała tu z ro-
dzicami i założyła własną rodzinę. Powstanie jest wciąż żywe w jej wspomnieniach, niestety stan zdrowia nie pozwolił jej w tym roku uczestniczyć w rocznicowych uroczystościach w Warszawie. Odwiedziliśmy panią danutę 
w jej mieszkaniu. Ma 86 lat i problemy z chodzeniem, ale posiada taką siłę i pogodę ducha, której może jej pozazdrościć niejeden młody człowiek.

Brała Pani udział w Po-
wstaniu?

Tak, byłam w Powsta-
niu - miałam lat 15, ale 
mówiłam, że mam 16, 
bo w końcu październi-
ka kończyłam 16.

To była Pani młodziut-
ką dziewczyną?

Byłam młodziutka.  
Muszę powiedzieć, 
że w tamtych czasach 
15-latka rzeczywiście 
była młodziutka, bo 
dzisiejsze 15-latki są 
zupełnie inne. Były-
śmy bardzo skromne, 
okres wojenny też temu 
sprzyjał, bo przecież 
człowiek ani do kina 
nie mógł pójść, ani do 
teatru, ani żadnych za-
baw nie było. Zabawy 
były raczej dziecinne 
- na podwórkach, gry 
w klasy. Do wybuchu 
wojny miałam 10 lat, 
wówczas wszystko było 
zupełnie inne.

Dopiero teraz ana-
lizuję ten okres po-
wstańczy. W walkach 
nie brałam udziału. Ow-
szem, bywałam w trud-
nych sytuacjach, ale 
jako łączniczka. W za-
sadzie byłam przygo-
towana do pójścia do 
Powstania jako sanita-
riuszka. Należałam już 
wcześniej do AK, cho-
dziłam na szkolenia, 
ale początek Powsta-
nia pokazał, że ja nie 
jestem w stanie znieść 
widoku krwi, mdlałam. 

Na sucho to wszystko 
umiałam, ale w prakty-
ce nie nadawałam się 
na sanitariuszkę. Teore-
tycznie wszystko inaczej 
wyglądało. Moja prze-
łożona porozumiała 
się z porucznikiem Sta-
chem i przerzucili mnie 
na łączniczkę. Mój do-
wódca nazywał się po-
rucznik Kuba. Najpierw 
mieliśmy porucznika 
Stacha, dowódcę kom-
panii, ale on w połowie 
sierpnia zginął - wszedł 
do wypalonego domu, 
który się zawalił. Naszą 
patrolową była Wan-
da Jędraszko „Duda”. 
A mój powstańczy pseu-
donim to „Mała Danka”.

Dziś nikt by nie zro-
zumiał, że przez te dwa 
miesiące nie miało się 
swego mieszkania, 
ani pokoju, ani łóżka, 
w ogóle nic. Spało się, 
gdzie się dało - gdzieś 
na jakimś materacu 
w kącie pokoju, jak był 
czas, żeby rzucić się tro-
chę przespać. W nocy 
chodziło się z meldun-
kami, w dzień się spało 
- to był taki nienormalny 
tryb życia. Z jedną z sa-
nitariuszek - taką Oleń-
ką, śliczną dziewczyną, 
starszą ode mnie jakieś 
4 lata co najmniej, za-
pragnęło się nam mieć 
jakiś pokoik dla siebie, 
bo nawet przebrać się 
nie było gdzie. Myśmy 
stacjonowali całe Po-
wstanie na ul. Chmiel-

nej. Chmielna była 
znana z hotelików dla 
prostytutek, było tam 
dużo takich niedużych 
hotelików. No i sobie 
ubzdurałyśmy, że coś 
tam sobie poszukamy. 
Na I piętrze był taki 
pokój, co prawda czę-
ściowo, skosem, pod 
obstrzałem - tak, że 
trzeba było bardzo uwa-

żać. Ale były tam łóżka. 
Powiedziałyśmy sobie, 
że wywietrzymy te ma-
terace, wymyjemy to 
i będziemy tam mogły 
sobie od czasu do cza-
su odpocząć. Wszystko 
było dobrze, dopóki nie 
ruszyłyśmy tych łóżek. 
Tam było więcej plu-
skiew, niż materaca! 
Nie dało się nic zrobić. 

Zresztą Warszawa była 
w ogóle zapluskwiona 
przed wojną. Teraz lu-
dzie nawet nie wiedzą, 
co to znaczy pluskwa. 
A to było kiedyś udręką. 
Myśmy w przyzwoitym 
domu mieszkali i mama 
dbała o to, żeby tych 
pluskiew nie było, ale 
to były tak paskudne 
stworzenia, że one 

Napisz do autora:
Teresa Bocheńska
e-mail: 
teresa.bochenska@
razemztoba.pl
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Powstańcy są wśród nas. O ich bohaterskiej przeszłości często nie wiedzą nawet sąsiedzi. W Elblągu mieszka łączniczka „Mała danka” - pani danuta Matejko, z domu juchniewicz, która po wojnie przywędrowała tu z ro-
dzicami i założyła własną rodzinę. Powstanie jest wciąż żywe w jej wspomnieniach, niestety stan zdrowia nie pozwolił jej w tym roku uczestniczyć w rocznicowych uroczystościach w Warszawie. Odwiedziliśmy panią danutę 
w jej mieszkaniu. Ma 86 lat i problemy z chodzeniem, ale posiada taką siłę i pogodę ducha, której może jej pozazdrościć niejeden młody człowiek.

przez szpary w oknach 
potrafiły wejść. Opowia-
dała mi kiedyś znajoma, 
która mieszkała w Rosji, 
że stawiali nogi łóżka 
w miskach z wodą, 
żeby pluskwy nie mo-
gły przejść, to one spa-
dały na łóżko z sufitu! 
Musiałyśmy z Oleńką 
zrezygnować z tego 
pokoju, nie dało się nic 

z tym zrobić. Z tym le-
żeniem na łóżku - nie 
można powiedzieć 
„w łóżku”, bo nie było 
pościeli, tylko materac 
i nic więcej - miałam 
tragiczne zdarzenie, 
po którym psychicznie 
nie byłam w stanie już 
na żadnym łóżku się 
położyć. Mieliśmy taki 
pokoik na niskim parte-

rze. Tam stało łóżko, na 
którym od czasu do cza-
su, jak nikt go nie zajął, 
można się było chwilę 
przespać. Można tam 
było wejść przez okno 
lub przez korytarz. Ja 
właśnie któregoś popo-
łudnia położyłam się, 
żeby się zdrzemnąć. 
I tak się nieszczęśliwie 
zdarzyło, że jeden z na-

szych powstańców zna-
lazł mały granatnik. Stał 
przy oknie, flirtując z sa-
nitariuszką Ksenią, i to 
mu wybuchło w ręku. 
Naturalnie huk strasz-
ny. Co mnie uratowa-
ło: okazało się potem, 
że to łóżko ma pełne, 
metalowe szczyty. Te 
wszystkie odłamki po-
szły w szczyt. Leżałam 
głową w tamtą stronę, 
gdyby tego szczytu nie 
było, też bym pewnie 
nie żyła. Zerwałam się, 
żeby uciec z tego po-
koju, podbiegłam do 
okna, a tam na oknie 
leżała Ksenia z całko-
wicie rozbitą głową, 
mózg się przelewał, 
więc ja się cofnęłam do 
korytarza, a na koryta-
rzu leżał ten żołnierz, 
który miał urwane ręce 
i krzyczał: „Koledzy, do-
bijcie mnie!”. Ja z po-
wrotem wróciłam na 
łóżko, skuliłam się, bo 
już nie miałam wyjścia 
z tego pokoju, i ode-
chciało mi się łóżka do 
końca Powstania. To 
było straszne przeżycie. 
Muszę powiedzieć, że 
zawsze bałam się nie-
boszczyków. Przypusz-
czam, że to jest lęk od 
dziecka. Miałam może 
z 5 lat, gdy na wsi umar-
ła prababka. Rodzice 
pojechali na pogrzeb, 
naturalnie ze mną. 
Tam był taki olbrzymi 
pokój, prababka leża-
ła wysoko i wszystkie 

dzieci zmuszane były 
do pożegnania się z nią 
z pocałowaniem. Mi się 
zdaje, że to zaciążyło 
na całe moje życie, od 
tego czasu zawsze ba-
łam się nieboszczyków, 
chociaż wiadomo, że 
nieboszczyk nic nie zro-
bi. Do dzisiejszego dnia 
nieboszczyka bym nie 
dotknęła. Został uraz 
na całe życie. A propos 
nieboszczyków. Nasz 
oddział był po jednej 
stronie Chmielnej, po 
drugiej byli Niemcy, 
a pośrodku był taki 
przekop, przez który 
trzeba było przebiec, 
żeby przejść na dru-
gą stronę.  Musiałam 
przejść tamtędy z mel-
dunkiem - patrzę, a po 
drugiej stronie leży na-
gie ciało. Cofnęłam się, 
chcąc uciec, ale sobie 
pomyślałam: a może on 
jest ranny i trzeba mu 
pomóc, i poszłam na to 
miejsce. Okazało się, że 
to był manekin sklepo-
wy. Takie przygody też 
się zdarzały. 

Miałam różne trudne 
sytuacje w czasie Po-
wstania. 15 sierpnia bę-
dzie rocznica pewnego 
wydarzenia. Mieliśmy 
w oddziale piątkę snaj-
perów, którzy chodzili 
na takie wypady w róż-
ne części miasta, za-
leżnie od potrzeby. Na 
jeden wypad poszedł 
mój kolega, Zbyszek So-
kół. Byłam mała, z war-
koczykami i chłopcy 
traktowali mnie trochę 
jak dziecko. Jak Zbyszek 
mnie spotkał, mówił:  
„Mała, a buzi będzie?” 
Tego dnia poszedł na 
takie strzelanie, bo 

niach łączniczki „Małej danki”
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naprzeciwko mieliśmy 
Dworzec Główny, który 
wtedy był trochę prze-
sunięty w stosunku do 
obecnego. Byłam przy 
Zbyszku, gdy strzelał do 
Niemca. Niemcy go wy-
patrzyli, strzelili do nie-
go. Przebili mu tętnicę. 
Wie pani, jeszcze przez 
30 lat, gdy się skupiłam, 
słyszałam bulgot krwi. 
To było na V piętrze, 
nie wiem, jak zbiegłam 
na dół. Na drugi dzień 
z jego kolegami poszli-
śmy szukać kwiatów, bo 
to jeszcze był moment, 
gdy trumnę można było 
zbić i kwiaty jakieś były. 
Dotarliśmy do Krakow-
skiego Przedmieścia, 
a tam już figura Chrystu-
sa leżała przewrócona, 
z tą ręką w górę. Tam 
nas zastało bombardo-
wanie. Bombardowanie 
w kościele jest straszne: 
wszystkie żyrandole, 
szkła, trzęsą się. Wró-
ciliśmy tego dnia bez 
kwiatów. A poza tym 
ganiałam w różnych 
sytuacjach. 

Muszę powiedzieć, 
że miałam bardzo mą-
drego ojca, który od 
początku wojny, od 
pierwszych bombar-
dowań, nauczył mnie 
i brata spokoju w takiej 
sytuacji. Mieszkaliśmy 
na IV piętrze, bombar-
dowania zwykle były 
w nocy - z reguły naj-
pierw bombardowanie, 
a potem alarm. Ojciec 
nigdy nie pozwolił, że-
byśmy bezprzytomnie 
zbiegali z IV piętra. 
Trzeba było ubrać się, 
wziąć plecaczek i dopie-
ro wtedy zejść. I przez 
wszystkie bombardo-
wania, przez cały okres 
okupacji - najpierw 

Niemcy bombardowa-
li Warszawę, potem 
Rosjanie - tak właśnie 
nas uczył. Nauczył nas 
jeszcze jednego: nie 
pozwalał nam w piwni-
cach siedzieć. Zawsze 
nam mówił, że jeżeli 
zasypie, to jest to bar-
dzo zła śmierć, lepiej od 
razu zginąć. Przeważnie 
gdzieś na parterze te 
wszystkie bombardowa-
nia przesiedzieliśmy. To 
opanowanie zadziałało 
potem w Powstaniu - nie 
byłam taka tchórzliwa, 
bojąca się. Nie pcha-
łam się nigdzie niepo-
trzebnie - dowódca, jak 
mnie wysyłał, też miał 
rozeznanie, co ja mogę 
i gdzie mogę.

 Na rogu Zielnej i Zło-
tej był olbrzymi lej po 
bombie. Trzeba było 
wejść do środka, żeby 
przejść na drugą stronę. 
Z Dworca Głównego na 
Zielną, na ten lej Niem-
cy od czasu do czasu 
granatniki wyrzucali. 
Kiedyś szłam z meldun-
kiem, a mieliśmy takie 
robocze stroje, bluzy 
i spodnie - gdzieś jakieś 
magazyny zostały odbi-
te. Włożyłam meldunek 
do kieszeni, przeszłam 
na drugą stronę tego 
leja, sięgnęłam ręką do 
kieszeni i okazało się, 
że nie mam koperty - to 
znaczy, że gdzieś zgubi-
łam. Jak można zgubić 
- tam było przecież ha-
sło, nie daj Boże! Więc 
wracałam z powrotem, 
a to był naprawdę wielki 
lej i postanowiłam so-
bie, że jeśli nie znajdę 
tej koperty, to nie wyjdę 
z tego leja, niech mnie 
zabiją. Ale znalazłam, 
musiała mi wypaść z kie-
szeni, jak się zsuwałam. 

Potem sama z siebie się 
śmiałam, ale byłam na 
tyle zdeterminowana, 
że na pewno bym nie 
wyszła, gdybym jej nie 
znalazła. Ale takich trud-
nych, wojennych chwil 
było, jak dla mnie, mało.

 Początkowo jeszcze 
było co jeść, było trochę 
wody, można było się 
umyć. Ale czym dalej, 
tym gorzej. Głodno, 

brudno, we wrześniu 
zaczęło być i zimno. 
Szukało się domów po 
wypaleniu, żeby się tro-
chę ogrzać. Miałam tyle 
szczęścia, że miałam 
dojście do rodziców. 
Rodzice mieszkali na 
Placu Kazimierza i chy-
ba ze trzy razy dowódca 
pozwolił mi wybrać się 
do nich. Dawał mi do 
ochrony jakiegoś męż-
czyznę, a moja mama 
zawsze trzymała coś 
do zjedzenia i jakąś 
wodę. Przeważnie plac-
ki ziemniaczane robiła, 
bo ziemniaki gdzieś tam 
po piwnicach jeszcze 
były. Wtedy też mogłam 
umyć głowę. Ale to nic 
nie pomogło - miałam 
długie włosy, dostałam 
wszy, strasznych wszy. 

A wtedy nie było żad-
nych środków. 

Chcę pani powie-
dzieć, że pomimo, że 
Warszawa jest dużym 
miastem, to zdarzały 
mi się takie zaskakują-
ce zbiegi okoliczności. 
Gdy byłam w VI klasie 
w podstawówce, w VII 
klasie był kolega, mój 
adorator, Bogdan Pień 
- mam od niego album 

i zdjęcia - mieszkał na 
Targówku gdzieś. Pro-
szę sobie wyobrazić, 
działałam już w AK, 
dostałam polecenie 
zaniesienia meldunku, 
znałam tylko adres, bez 
nazwiska. Pojechałam 
tam i otwiera mi drzwi 
właśnie Bogdan! Okaza-
ło się, że on też należał 
do AK. Mieliśmy taką 
grupę - dwie koleżanki, 
jedna z naszego bloku, 
druga z sąsiedniego, 
i dwóch kolegów. Spo-
tykaliśmy się w miesz-
kaniach, wychodziliśmy 
tam gdzieś na spacer, 
ze dwa czy trzy razy 
wyjeżdżaliśmy za War-
szawę, oni byli ciut starsi 
od nas - może 2, 3 lata. 
Proszę sobie wyobra-
zić, w czasie Powstania, 

jak ja już przeszłam na 
łączniczkę, patrzę, a oni 
obydwaj są w wybo-
rowej piątce w naszej 
kompanii. A przecież jak 
się spotykaliśmy, przez 
głowę mi nie przeszło, 
że oni też są w AK! 

Mieliście zakodowane, 
że pewnych rzeczy się nie 
mówi. 

Na te tematy w ogó-

le się nie mówiło. Mój 
brat był w tej słynnej 
„Zośce”. Od samego 
początku męczyłam go, 
żeby mnie wciągnął do 
AK, ale nie było o tym 
mowy, dopiero jego 
kolega, taki Zbyszek 
Zamański, mi to zała-
twił. A brat nawet nie 
wiedział, że ja poszłam 
w Powstanie. Dopiero 
potem - bo też przeżył 
był - zdziwiony, że ja też 
byłam w Powstaniu. Tak 
że nawet w rodzinie to 
wszystko bardzo tajem-
niczo się odbywało. 

A rodzice wiedzieli?
Tak. Jak ja miałam 

syna w wieku lat 16, 
17, to sobie myślałam: 
„Boże, gdybym ja w ta-
kiej sytuacji była, że ten 

Na zdjęciu z Powstania Mała Danka w środku, z torbą
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mój syn będzie wal-
czyć, idzie w powsta-
nie, jakie to straszne 
przeżycie byłoby dla 
mnie”. A tu nas dwoje 
poszło w Powstanie.  
Ale ojciec był patriotą 
i takim bardzo twar-
dym człowiekiem. Też 
działał, pomagał  w lud-
ności cywilnej. Przez 
wojnę i to wszystko, co 
się działo, ludzie byli do 
czego innego przyzwy-
czajeni. Niektórzy się 
załamywali, a niektórzy 
właśnie wtedy okazy-
wali hart ducha. 

Brat był starszy 
od Pani?

Tak, o rok starszy. Był 
w batalionie „Zośka”, 
tym sławnym, gdzie byli 
Alek, Rudy, właśnie on 
był tam z nimi. 

Pani wychodziła z War-
szawy z rodzicami?

Tak, z rodzicami. 
Bardzo żałowałam, że 
mnie nie pozwolono 
pójść do niewoli. Bar-
dzo chciałam pójść ze 
swoją kompanią, ale 
dowódca powiedział, 
że w żadnym wypadku, 
ponieważ wiedział, że 
mam kontakt z rodzica-
mi i uważał, że jestem 
za młoda na to, żeby 
iść nie wiadomo na co, 
bo przecież nie było 
wiadomo, co czekało 
wojsko. Wyszliśmy 4 
października, wtedy 
już wszystkich prawie 
mieszkańców Warsza-
wy wyrzucali, więc 
tłumy ludzi szły, a tych 
Niemców nie było 
dużo pilnujących, bo 
musieliby kordon cały 
puścić i na polach za-
częli wszyscy uciekać. 
My też uciekliśmy, do 

Pruszkowa nie dotar-
liśmy. Na wsi dozorca 
z naszego bloku miał 
domek, to tam u nie-
go się zatrzymaliśmy 
na kilka dni. Potem do 
Częstochowy się rodzi-
ce przenieśli. W Czę-
stochowie rodzice byli 
krótko i przeszli do El-
bląga. Ja jeszcze tam 
dwa lata do szkoły cho-
dziłam - rok liceum za-
liczyłam w Warszawie. 
W Bydgoszczy małą 
maturę zdałam,  a gdy 
w Elblągu otworzyli Li-
ceum Handlowe, wró-
ciłam do rodziców  do 
Elbląga i tu maturę zda-
wałam, w 49r. Ojciec 
był kierowcą i dobrym 
mechanikiem, to samo-
chodami się zajął, ze 
znajomymi z Zalewu sa-
mochody wyciągali, re-
montowali - coś trzeba 
było robić.  Jakiś czas 
był w Elblągu taksów-
karzem - miał 5. numer 
taksówki. Tutaj wyszłam 
za mąż, ale jestem już 
37 lat wdową, mąż bar-
dzo wcześnie zmarł.

Z tej Warszawy czło-
wiek wyszedł nie mając 
kompletnie nic. Gdy 
wychodziliśmy, każdy 
kto cokolwiek miał do 
jedzenia - jakąś kaszę, 
czy coś podobnego, to 
wkładał to w plecaczki 
i wynosił. Ja wyniosłam 
zdjęcia. Moja mama 
bardzo była na mnie 
zła, bardzo mnie wte-
dy rugała, a potem była 
szczęśliwa, że je wynio-
słam, bo to jedyne  pa-
miątki, jakie zostały. Pół 
naszego domu w War-
szawie ocalało, ale 
ojciec nie chciał wra-
cać do Warszawy ze 
względu na brata,  bo 
ja byłam w AK w mało 

znanym oddziale, ale 
on był w tym słynnym 
batalionie „Zośka”.  Bali 
się represji i chcieli znik-
nąć z Warszawy. Może 
niepotrzebnie, może 
nic by się nie stało, ale 
nic nie było wiadomo. 

Rodzice przenieśli się 
do Warszawy z Białego-
stoku, niedługo przed 
wojną. Ojciec założył 
zakład produkcji części 
lotniczych, był zdolnym 
fachowcem i bardzo 
dobrze mu to szło. Gdy-
by nie wojna, zupełnie 
inaczej potoczyłby się 
los naszej rodziny. Po 
Powstaniu w Warsza-
wie już nic nie zosta-
ło, Niemcy wywieźli 
wszystkie maszyny.  
Brat był ranny w nogę 
i leżał w szpitalu na Sta-
rówce. U nich w szpi-
talu leżało 4 rannych 
Niemców. Jak Niemcy 
zagarnęli Starówkę, to 
ci Niemcy ze szpitala 
nie pozwolili wystrzelać 
naszych rannych. I brat 
uciekł, gdzieś na Wolę 
się dostał, włóczył się 
po Warszawie, kana-
łami nie mógł przejść, 
bo tą nogę miał ranną. 
Gdy Niemcy opuścili 
już Warszawę, poszedł  
na miejsce, gdzie ojciec 
miał tą fabryczkę. Nie-
miec właśnie wywoził 
maszyny i wywiózł bra-
ta z Warszawy z tymi 
maszynami. W życiu 
zawsze trzeba mieć 
trochę szczęścia.

Spotyka Pani czasem 
kolegów z Powstania?

Co roku jeździłam do 
Warszawy na rocznice, 
dopóki sił mi starczy-
ło. Muszę pani powie-
dzieć, że nie wszystko 
jest w porządku. Dużo 

ludzi do władz akow-
skich wepchało się, 
często, gęsto, zupełnie 
nieprawnie. Są ludzie, 
którzy potrafią wszę-

dzie się wepchnąć 
i wszystko sobie zała-
twić, a część ludzi nic 
nie ma. To nam się nie 
podobało. Na samym 
początku, w roku 46, 
gdy po raz pierwszy po-
jechałam do Warszawy, 
to spotkanie już było 
na Cmentarzu Powąz-
kowskim, bo tam mamy 
swoją kwaterę. Przyje-
chali chłopcy z naszej 
kompanii i my  - takie 
16-, 17-latki, wzruszo-
ne, jak to dziewczęta 
w tym wieku, pełne 
wspomnień -  a oni nam 
proponują do restaura-
cji na wódkę! Byłyśmy 
takie rozczarowane ich 
postępowaniem. A ta 
Oleńka, z którą chciały-
śmy sobie pokoik upo-

rządkować, z jednym 
z naszych powstańców 
była zaręczona. Po-
szli razem do niewoli, 
przeżyli, wyjechali do 

Kanady. I on co roku 
przyjeżdża, w tym roku 
też jest, a ona ani razu 
nie przyjechała. Zmarła 
tam.  A ta „Duda”, na-
sza patrolowa, mieszka 
w Paryżu i też ani razu 
nie przyjechała na rocz-
nicę Powstania. Jakoś 
nie bardzo to człowiek 
rozumie, czy wzrusze-
nie nie pozwala? No 
bo z Kanady trudniej 
przyjechać, ale z Pa-
ryża? Może niektórzy 
zobaczyli, jak te władze 
kombatanckie się za-
chowują - często, gęsto 
nie tak, jak trzeba.

Tak często bywa, że po 
zwycięskiej walce do wła-
dzy dochodzą inni ludzie 
niż ci, co walczyli. Ale to 
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jest trochę zrozumiałe 
- walka wymaga zupeł-
nie innych predyspozycji, 
osobowości, niż rządzenie.

 Tak to wygląda 
i dlatego to człowie-
ka odstręcza. Co do 
osobowości, to nasz 
porucznik Kuba był 
zupełnie w porządku, 
ale jak którejś nocy był 
olbrzymi nalot, taki dy-
wanowy, to on poszedł 
do piwnicy, a mi kazał 
zostać przy telefonie. Ja 
byłam młoda, ale tro-
chę mnie to zabolało 
i to mu pamiętam do 
dzisiejszego dnia. To nie 
było w porządku z jego 
strony. Zdarzyło się to 
jeden raz, taki  moment 
jakiegoś załamania. Ale 
byłam mu też wdzięcz-
na. Tak się złożyło, że 
oprócz nas pracowały 
dwie takie dziewczyny 
- „Mrówka” i „Pszczół-
ka”. To były mieszkan-
ki tego osiedla, które 
po prostu pomagały 
jako ludność cywilna. 
Pomagały zdobywać 
pożywienie i w ogóle 
pomagały żołnierzom. 
Też zostały uznane za 
kombatantki. I któregoś 

wieczoru, późno dosyć 
już było, trzeba było za-
nieść jakiś meldunek, 
i Kuba mówi do jednej 
z nich: „Wandziu, ta 
mała taka zmęczona, 
zanieś ten meldunek!”. 
Ona poszła z tym mel-
dunkiem i „krowa” ją 
trafiła  - urwało jej nogę. 
Ja tak jakoś źle się z tym 
czułam, bo myślałam so-
bie, że gdybym ja po-
szła, to może by się nic 
nie stało. A ona żyje do 
dziś w Warszawie, bar-
dzo dzielna dziewczy-
na, „Mrówka”. Z jedną 
z nich - z „Pszczółką” 
- dzwonimy do siebie 
dwa razy w roku. Z tym 
że to wszystko już nie 
tak, bo i ja, i ona, jeste-
śmy prawie ślepe, pisać 
nie możemy, pozostaje 
jedynie telefon. Ona na 
te spotkania przychodzi 
o dwóch kulach, bo też 
ledwie chodzi - w końcu 
mamy po 86 lat! Ja je-
stem po 8 operacjach, 
mam problemy z krę-
gosłupem, rwę kulszo-
wą, która w ogóle nie 
ustępuje, biorę środki 
przeciwbólowe, które 
czasem trochę pomogą 

- za dużo ich też brać 
nie mogę, bo wrzody 
żołądka już były. Strasz-
nie żałuję, że nie mogę 
pojechać do Warszawy, 
Muzeum obejrzeć. Mój 
syn i synowa byli, ale 
ja nie jestem w stanie. 
Mam już do czynienia 
z Hospicjum. Syn mówi: 
„Weźmiemy samochód, 
pojedziesz na leżąco” - 
ale ja nawet tak nie czu-
ję się już na siłach. I tak 
się żyje. Zawsze mówię, 
że ja już nie żyję, tylko 
trwam. To nie jest życie, 
ja już niewiele mogę, 
ale od dziecka jestem 
twarda, nie poddaję 
się. Synowa się ze mną 
wykłóca, że sama robię 
zakupy, że w ogóle cho-
dzę. 

Ale to dobrze, najgor-
szy jest bezruch. 

Nie można, nie moż-
na się poddać, powie-
dzieć sobie, że ja nie 
mogę. Chociaż w te 
upały to się załamałam, 
przestałam udawać, że 
wszystko mogę. Rzeczy-
wiście, w te upały nic nie 
mogę, to ponad moje 
siły. Zadzwoniłam do 

siostry do ośrodka, żeby 
mi recepty wypisała, 
synowej listę zakupów 
zrobiłam, wszystkich 
zaangażowałam, żeby 
mi pomogli. Chodzę 
jedynie do Hospicjum 
- raz w tygodniu mamy 
tam spotkanie.

A Uniwersytet III Wie-
ku? Nie interesuje Panią?

Nie, nie, nie intere-
sowało mnie to. Cięż-
ko z chodzeniem, a ja 
sobie potrafię czas za-
gospodarować.  Mam 
kilku przyjaciół, wy-
kształconych ludzi, na 
stanowiskach - zawsze 
dziwię się im, że chcą 
się ze mną przyjaźnić. 
Te kwiaty są od pani 
psycholog - fantastyczna 
kobieta, często dzwoni 
do mnie. Niedawno 
wracałam taksówką 
z Hospicjum, w radio 
mówią o rocznicy Po-
wstania, a taksówkarz 
mówi: „A ja niedawno 
przywiozłem pani kwia-
ty od pani psycholog!” 
Przypomniał sobie. Dru-
gą mam przyjaciółkę, 
żonę lekarza, wpadnie 
do mnie od czasu do 

czasu. Ja zresztą nie 
wymagam, żeby po-
święcać mi dużo cza-
su, nawet od syna, który 
dużo pracuje, synowa 
też. Raz w tygodniu 
do mnie przychodzą, 
w karty pogramy i już. 
Wczoraj odwiedziła 
mnie najstarsza wnucz-
ka, jest w Anglii, na ty-
dzień czasu wpadła do 
Elbląga. Najmłodsza 
wnuczka ma jeszcze 
rok magisterki i do Nor-
wegii się przenosi, ma 
tam chłopaka. Trzecia 
wnuczka jest z kolei 
w Niemczech - tak  że 
wszystkie trzy dziew-
czyny są za granicą - 
takie czasy. Dobrze się 
układa nam wszystkim, 
ja też nie narzekam, 
mam dobrą emeryturę  
-  40 lat pracowałam 
na kierowniczych sta-
nowiskach. Emerytura 
wystarcza mi na leki i na 
taksówki - a na co wię-
cej mi potrzeba? 

dziękuję za rozmowę, 
życzę 100 lat w takiej 
formie i pogodzie ducha, 
i niejednego jeszcze spo-
tkania z kolegami z Po-
wstania. 

Elbląg pamięta!
Barykada z worków 
z piaskiem, pieśni 
patriotyczne oraz 
młodzież przebrana 
w powstańcze mundu-
ry - tak 70. rocznicę 
Powstania Warszaw-
skiego uczcili ucznio-
wie Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 1 oraz 
członkowie Elbląskie-
go Forum Odtwórców 

Historycznych, którzy 
w rocznicę wybuchu 
powstania przygoto-
wali inscenizację pn. 
„Barykada 44” . Ca-
łość obserwowali licz-
nie zebrani elblążanie 
oraz turyści.

Jak mówili młodzi 
ludzie biorący udział 
w inscenizacji, na przy-
gotowania nie mieli 
zbyt dużo czasu, lecz 

zadowoleni są z efektu 
końcowego, jaki uda-
ło im się osiągnąć. Po-
dobnego zdania byli 

ci, którzy oglądali całą 
scenkę. Jeszcze  dłu-
go po jej zakończeniu, 
na elbląskiej starówce 

można było usłyszeć 
echa tego występu 
wśród przechodniów.
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NASZE MIASTO

Godzina „W” w Elblągu
W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie „W” w naszym mieście zawyły syreny, a elblążanie oddali hołd 
bohaterskim powstańcom. Główne uroczystości rozpoczęły się przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. W obchodach  
udział wzięli prezydent jerzy Wilk, wiceprezydenci Marek Pruszak i janusz Hajdukowski, kombatanci, przedstawiciele 
władz samorządowych i wojewódzkich.

Bohaterstwo powstań-
ców jest najwyższą war-
tością

- Powstanie należy 
do tych zdarzeń histo-
rii, które swoim tragi-
zmem interesują wciąż 
nasze społeczeństwo. 
Szturm nie przyniósł 
takich efektów, jakich 
spodziewało się do-
wództwo AK. Brak bro-
ni zaważył na wyniku 
powstania. Ludność cy-
wilna natychmiast przy-
szła z pomocą. Miasto 
stanęło w ogniu. War-
szawa już po kilku go-
dzinach akcji rozpadła 
się na kilka ognisk. Bo-
haterstwo powstańców 
jest najwyższą warto-
ścią, powstańcy pozo-
staną najpiękniejszym 
wzorem żołnierzy. 
Działania powstańców 
powinny być dla nas 
wzorem - mówił Jerzy 
Julian Szewczyński, 

prezes elbląskiego koła 
Światowego Związku 
Żołnierzy AK.

To powstanie stanowi 
naszą świętość narodo-
wą

- „Na ramionach 
usnął ci ogień. Koły-
sze go w brąz płoną-

ce miasto. Dwa stosy 
masz zamiast powiek. 
Ale jest krzyż z gorą-
cych oddechów”. - Tak 
pisał poeta walczą-
cej Warszawy, Miron 
Białoszewski - mówił 
prezydent Jerzy Wilk. 
- Przychodzimy tu 
dziś, by oddać pamięć 

i cześć powstańcom. 
To powstanie w oce-
nie wielu historyków 
stanowi naszą świętość 
narodową, dzięki bez-
miarowi przelanej krwi, 
ogromowi cierpień 
i poświęcenia. Święty 
Jan Paweł II mówił, że 
na to powstanie nie 

można patrzeć tylko 
w kategoriach czysto 
politycznych lub mili-
tarnych. Należy raczej 
w milczeniu skłonić 
głowę przed rozmia-
rem poświęcenia - 
wskazywał prezydent 
Elbląga Jerzy Wilk.

UM ELbląg

Tak było!
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00. Wówczas 36 

tys. żołnierzy AK oraz niewielkie grupy NSZ i AL przystąpiły do walki. Wraz z nimi 
do stawienia okupantowi oporu przygotowywała się ludność cywilna Warszawy. Byli 
słabo uzbrojeni. Niemcy początkowo w liczbie 16 tys., ale za to w pełnym uzbro-
jeniu. Bardzo szybko zwiększyli liczebność wojska o 25 tys żołnierzy, lotnictwo, 
czołgi, artylerię, moździerze, bomby samobieżne „Goliat”. Mimo to, po 4 dniach 
walk powstańcy kontrolowali znaczną część stolicy - Śródmieście, część Woli, Stare 
Miasto, Powiśle, Dolny Mokotów oraz Żoliborz. Warszawiacy byli pełni nadziei i en-
tuzjazmu. Ujawniły się władze podziemne, ruszyło radio i gazeta powstańcza AK. 
 
5 sierpnia Niemcy ruszyli do kontrataku. W odwecie wspólnie z oddziałami SS-
-RONA dokonali Rzezi Woli. Od 5 do 7 sierpnia na Woli zginęło w masowych 
egzekucjach około 50 tys. bezbronnych cywili, a wśród nich dzieci, kobiety 
i ludzie starsi. Cała Warszawa spłynęła krwią. Decyzja o rozpoczęciu Powstania 
Warszawskiego była decyzją tragiczną.
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Oczekiwania czytelników wobec 
„Anioła stróża” Nicholasa Sparksa nie 
powinny być zbyt wielkie. Powieść ta 
to romans i thriller w jednym, ale ani 
historia miłosna nie jest zbyt porywa-
jąca, ani wątek grozy dość mroczny. 

Julie ma dwadzieścia pięć lat i już 
jest wdową. Pewnego dnia do jej rąk 
trafia pożegnalny list od męża. Jim 
prosi ją, aby ułożyła sobie życie na 
nowo. Obiecuje też, że będzie nad nią 
czuwał, będzie jej aniołem stróżem. 
Do listu zostaje dołączony nietypo-
wy prezent, niemiecki dog. Pies ma 
bardzo mądre spojrzenie i rozumie 
wszystko, co mówi do niego Julie, 
zupełnie jakby był człowiekiem. Czy-
telnik nie ma żadnych wątpliwości, 
że ów niemiecki dog to właśnie anioł 
stróż, swego rodzaju reinkarnacyjne 
wcielenie zmarłego męża. I właśnie 
ten pies jest najsłabszym elementem 
powieści. Dog nie odstępuje Julie 
i warczy na nieodpowiednich męż-
czyzn kręcących się wokół niej, jakież 
to banalne. I jeszcze ta końcowa sce-
na, w której pies prawie zmartwych-
wstaje, aby uratować życie swojej 
pani. Nie, to nie jest przykład na siłę 
miłości, która trwa nawet po śmierci, 
to po prostu żałosne. 

O względy Julie zabiega dwóch 
mężczyzn. Pierwszym z nich jest Mike, 
dawny przyjaciel jej męża, a drugi 
to niezwykle męski i szarmancki Ri-

chard. Uczucio-
we perypetie nie 
zaskoczą czytel-
nika, bo są dość 
schematyczne. 
Nietrudno prze-

widzieć, że Julie 
najpierw zauroczy 
się przystojnym Ri-
chardem, ale potem 
zrozumie, że szczę-
ście może dać jej tyl-
ko poczciwy Mike. 
Odrzucony i upo-
korzony Richard, 
zamienia życie Julie 
w koszmar - i to jest 
najciekawsza część 
powieści. Głuche 
telefony, śledzenie, 
niby niespodziewane 
spotkania, różnego 
typu prowokacje; 
może w tym wszyst-
kim trochę za mało 
napięcia i mrocznej 
aury, ale i tak obsesja 
Richarda została do-
brze przedstawiona. 
Na pewno atutem 
powieści jest to, że poznajemy 
historię z dwóch perspektyw, 
ofiary i prześladowcy. Obser-
wujemy narastający strach Ju-
lie i przenikamy przez „chory 
umysł” Richarda. 

„Anioł stróż” Nicholasa Spark-
sa to zwyczajne czytadło ze spo-
rą dawką uczuć, elementami 
grozy i obrazami małomiastecz-
kowego życia. Mimo przewidy-

Audiobook: Nicholas Sparks, „Anioł stróż”, 
tłumaczenie Elżbieta Piotrowska-Zychowicz, 
Albatros, 2014, czyta Anna Dereszowska, 
czas nagrania: 13 godz. 54 min. 

Z NASZEj KSIĘGARNI

Napisz do autora:
Agnieszka Pietrzyk
e-mail:
redakcja@razemztoba.pl

walnej fabuły ta lektura wielu osobom zapewne 
sprawi przyjemność. Polecam zwłaszcza wersję 
dźwiękową książki, bo interpretacja Anny De-
reszowskiej jest dodatkowym walorem.
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Polecamy
dorota Kohut
„dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu 

interdyscyplinarnej terapii”
Miłość rodzicielska jest miłością bezwarunkową, a jej 

kształt wyznacza oddanie i poświęcenie, tym większy 
więc strach i niepokój, gdy coś idzie nie tak, gdy rozwój 
malucha nie podąża utartymi ścieżkami. Omówio-
na w książce problematyka nie skupia się na jednym 
wybranym okresie w rozwoju dziecka, lecz omawia 

zarówno zaburzenia okresu prenatalnego, jak i wczesnoszkolnego; ukazuje 
nie tylko problemy natury psychologicznej, ale i np. logopedycznej. Dzięki 
tak szeroko zakrojonej tematyce książka staje się tym, czym chciała autorka: 
„poradnikiem o spostrzeganiu rozwoju dziecka”, napisanym dla terapeutów 
przez terapeutów. Książka jest poradnikiem o spostrzeganiu rozwoju dziecka, 
jego ewentualnych zaburzeń i wybranych przez autorów przykładowych 
formach terapii dziecka od jego urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Bartnikowska Urszula, Katarzyna Ćwirynkało
„Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z nie-

pełnosprawnością”
Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć 

i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny 
adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, 
jak również znaczeń, jakie badani przypisują swoim do-
świadczeniom. Aby tego dokonać, autorki z zastosowa-
niem strategii jakościowej poddały badaniom 20 rodzin  

adopcyjnych i zastępczych, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. 
Analizę badań poprzedzono prezentacją opracowań naukowych na temat 
socjalizacji dziecka w rodzinie, aktualnych rozwiązań w zakresie sprawowania 
opieki zastępczej w Polsce i sytuacji rodzin (także adopcyjnych i zastępczych) 
z dzieckiem niepełnosprawnym. Książka adresowana jest do pedagogów, 
nauczycieli, pracowników socjalnych, osób zatrudnionych w ośrodkach 
adopcyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie i innych instytucjach, 
którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, jak 
również do studentów kierunków pedagogicznych oraz wszystkich zaintere-
sowanych problematyką opieki zastępczej i niepełnosprawności. 

Z NASZEj KSIĘGARNI

Warto posłuchać
Nicholas Sparks, „dla ciebie wszystko” 

Ona, Amanda Collier, jest dziewczyną 
z dobrego domu. On, Dawson Cole, po-
chodzi z nizin społecznych. Jego rodzina 
to złodzieje, pijacy, dilerzy, sadyści. Mimo 
różnic społecznych, Amanda i Dawson 
bardzo się kochają. Niestety cały świat 
opowiada się przeciwko ich związkowi, 
ich rodziny również. Amanda i Dawson 
rozstają się jeszcze w liceum. Spotykają 
się ponownie po ponad dwudziestu la-
tach na pogrzebie wspólnego przyjaciela 
i ich miłość odżywa na nowo. 

„Dla ciebie wszystko” Nicholasa Spark-
sa to opowieść o niemożliwej miłości, 
która ma szanse na to, aby stać się możli-
wą. Jest to dobra lektura dla czytelniczek 
lubiących się wzruszać. Polecam. 

Audiobook: Nicholas Sparks, „Dla 
ciebie wszystko”, tłumaczenie Magda-
lena Słysz, Albatros, 2012, czyta Maria 
Seweryn, czas nagrania: 9 godz. 49 min.

Marcello Simoni, 
„Handlarz ksiąg przeklętych” 
Klasztory i pałace, mnisi i kupcy, intrygi 

i tajemniczy manuskrypt, a ponadto wę-
drówka po trzynastowiecznej Europie, 
to wszystko znajdziemy w historycznym 
thrillerze Marcellego Simoni „Handlarz 
Ksiąg przeklętych”. Ignacio z Toledo, 
kupiec handlujący relikwiami, poszuku-
je niezwykłej księgi „Uter Ventorum”. 
Podobno ma ona moc przyzywania anio-
łów, a te mogą wyjawić tajemnice potęg 
niebieskich. Manuskrypt został podzielony 
na cztery części i ukryty w różnych miej-
scach. Żeby do niego dotrzeć, trzeba 
rozszyfrować kryptogram. Kupca z Toledo 
czeka więc długa droga usiana zagadkami 
i niebezpieczeństwami. „Handlarza ksiąg 
przeklętych” wydawca poleca głównie 
miłośnikom „Imienia róży” Umberto 
Eco. Ta rekomendacja może być trochę 
mylna, bo jednak powieść Simoniego 
pozbawiona jest tej wielkiej erudycji i gry 
literackiej znamiennych dla „Imienia róży”. 
„Handlarz ksiąg przeklętych” to przede 
wszystkim dobra książka przygodowa. 

Audiobook: Marcello Simoni, „Handlarz 
ksiąg przeklętych”, tłumaczenie Joanna 
Kluza, Sonia Draga, 2014, czyta Mariusz 
Bonaszewski, czas nagrania: 10 godz. 
50 min.

Zasępa Ewa
„Problemy zdrowia psychicznego u osób 

z zespołem downa”
Praca poświęcona jest problemom zdrowia psychiczne-

go u osób z trisomią 21, czyli z zespołem Downa.  Nasza 
wiedza na temat ich wewnętrznego doświadczania, a także 
sposobu przejawiania się w zachowaniu ułatwia przyjmowa-
nie właściwych postaw wobec nich. Lepsze poznanie tego 
wszystkiego, z czym zmagają się na co dzień, z pewnością 

ułatwia dostrzeżenie najistotniejszych wartości, odróżnianie tego, co ważne, od 
spraw mniej ważnych.Książka adresowana jest do osób, których życie lub praca 
zawodowa wiąże się z zespołem Downa. Zainteresuje z pewnością rodziców, 
którzy codziennie stawiają czoła trudnym doświadczeniom swoich dzieci. 
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SPORT I REKREACjA

Akcja Lato 2014
W Olecku odbył się 10-dniowy obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych. 
jego uczestnikami byli członkowie Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK.

Organizatorzy za-
pewnili obozowiczom 
wspaniałe warunki wy-
poczynku połączone 
z zajęciami sportowy-
mi odbywającymi się 
na nowoczesnym spor-
towym  obiekcie MO-
SiR-u z basenem, salą 

sportową, siłownią i od-
nową biologiczną. Do-
datkową atrakcją były 
wyprawy nad jezioro, 
gry i zabawy zespoło-
we oraz indywidualne, 
a także wycieczki. Pod-
czas obozu w Olecku 
odbyły się Integracyjne 

Turnieje: w siatkówkę 
plażową na siedząco 
i  na stojąco, w boccie 
oraz wyścigi kajakowe. 
Obóz był współfinan-
sowany ze środków 
Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz PFRON.

X Festiwal Sportów Wodnych 
Osób Niepełnosprawnych
W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku 
odbył się „X Festiwal Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych”. jest 
to ogólnopolska impreza integracyjna z udziałem kilkuset osób, która 
ma udowodnić, że środowisko wodne jest łatwo dostępne dla osób nie-
pełnosprawnych.

Podczas imprezy 
uczestnicy mieli do 
dyspozycji różnorodny 
sprzęt wodny: jachty 
kabinowe i otwartopo-
kładowe (w tym dezety 
i katamarany), motorów-

ki, kajaki itp. Przez dwa 
pierwsze dni na wyżej 
wymienionym sprzęcie 
prowadzone były zaję-
cia na wodzie, a trze-
ciego dnia rozegrano 
regaty. W programie 

znalazła się także m.in. 
impreza szantowa „Pod 
Rekinem”.  Impreza 
dofinansowana była 
przez PFRON.

Atak Mistrzem na plaży
Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Siatków-
ce Plażowej odbyły się w drzonkowie. W turnieju 
wzięło udział 5 drużyn. Ostatecznie, pokonując 
wszystkie drużyny, tytuł mistrzowski wywalczyła 
drużyna z Elbląga. drugie miejsce zajął ZSR Start 
Zielona Góra I, trzecie zaś SSN Start Łódź.

Turniej zakończył się wręczeniem okoliczno-
ściowych pucharów i statuetek dla każdej z dru-
żyn oraz nagród indywidualnych dla najlepszych 
zawodników. Wśród nagrodzonych znalazł się 
Piotr Moszczyński z IKS Atak.

Atak ze złotymi odznakami
Podczas XII Memoriału Huberta jerzego Wagne-
ra odbywającego się w Krakowie, władze IKS 
„Atak” odebrały odznaki za zasługi w rozwoju 
polskiej siatkówki.

W tego-
rocznym 
M e m o -
riale bra-
ły udział 
c z t e r y 
drużyny: 
P o l s k a , 
Rosja, Buł-
garia oraz Chiny. Nasza 
drużyna ostatecznie 
uplasowała się na dru-
gim miejscu pokonując 
w ostatnim swoim me-
czu drużynę Rosji 3:2. 
Nie był to jedyny dobry 
akcent dla polskich kibi-
ców siatkówki podczas 
tego turnieju.

P r zed  meczem 
Polska-Chiny, tez wy-
granym przez naszą 
drużynę (3:0) przed-
stawiciele Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej 
wyróżnili w postaci zło-
tych odznak za zasługi 
dla polskiej siatkówki. 
Wyróżnienia otrzymali: 
Tadeusz Bogusz, Ane-
ta Rękas- Woźna oraz 
Tomasz Woźny z IKS 
„Atak” Elbląg.

Wszystkim nagro-
dzonym w imieniu ca-
łej redakcji gratulujemy 
i życzymy kolejnych suk-
cesów.
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KULTURA

Integracja na ekranie
Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i ja” przez tę dekadę swojego istnienia zdążył przetrzeć szlaki tematowi nie-
pełnosprawności w mediach, kulturze, przestrzeni społecznej. Niegdyś kameralny i skromny, dziś festiwal jest nowoczesną 
imprezą o szerokim zasięgu. Elbląska część festiwalu odbędzie się 3 i 4 września w kinie Światowid.

- Mamy wiernych 
widzów, sympatyków 
i przyjaciół w Polsce 
i za granicą. Integruje-
my przez sztukę: przede 
wszystkim filmową, 
choć w kolejnych festi-
walowych programach 
swoje miejsce mają też 
inne jej dziedziny: mu-

zyka, teatr, plastyka, a w 
ostatnich latach też per-
formance i happening. 
Prezentujemy artystów 
niepełnosprawnych, 
ich dokonania, sukcesy 
i talenty – mówią organi-
zatorzy festiwalu. - W Ko-
szalinie, gdzie odbywa się 
główna część festiwalu, 

proponujemy widzom 
festiwalu niezwykłe spo-
tkania, na których nie ma 
złych pytań, ani łatwych 
odpowiedzi, gdzie roz-
mawiamy bez tabu, ale 
zawsze w duchu szacun-
ku i zrozumienia – pod-
sumowują. 

Choć myśl przewod-

nia Festiwalu zmienia się 
każdego roku, wciąż ak-
tualna i świeża pozostaje 
jego główna idea: dzia-
łanie na rzecz integracji 
środowisk osób niepeł-
nosprawnych ze społe-
czeństwem.

Podczas elbląskiej 
części Festiwalu, który 

odbędzie się 3 i 4 wrze-
śnia zaprezentowanych 
zostanie sześć filmów 
dokumentalnych i fa-
bularnych. Część z nich 
będzie dostępna również 
w formie audiodeskryp-
cji. Wstęp na wszystkie 
projekcje jest bezpłatny.

Przez dwa festiwalowe dni zaprezentowane zostaną następujące filmy:
3 września (18:00) – duża sala kina Światowid

1. LIFE OUT THERE (ŻYCIE TAM) - wersja z audio-deskrypcją
Niesłyszący Billy Clinton i jego poruszający się na wózku ojciec Jack, są 

obserwatorami UFO. Billy przeżywa szok po obejrzeniu pewnego filmu doku-
mentalnego  i zdaje sobie sprawę, że już najwyższy czas znaleźć życie tam...

2. MARIA - wersja z audio-deskrypcją
Idylliczne życie Marii, rozpada się, gdy jej syn ginie w lesie. W grę wchodzi 

także porwanie przez dziwnego człowieka. W finale okazuje się, że fakty nie 
są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

3. NASZA KLĄTWA (OUR CURSE) - wersja z audio-deskrypcją
Film stanowi osobistą wypowiedź reżysera, który wraz z żoną musi zmierzyć 

się z bardzo rzadką, nieuleczalną chorobą ich nowo narodzonego dziecka - 
Klątwą Ondyny (CCHS). Chorzy podczas snu przestają oddychać i wymagają 
dożywotniego wspomagania czynności oddechowych za pomocą respiratora. 
W trakcie filmu ukazany jest proces oswajania lęku związanego z tą chorobą.

4. PIEŚŃ PASTERZA (SHEPHERd’S SONG) -  wersja z audio-deskrypcją
W Armenii, w wysokich górach mieszka Chaczik – niewidomy pasterz. Mimo 

przeciwności losu założył rodzinę i prowadzi spokojne życie. Kiedy jednak 
okazuje się, że jego syn traci wzrok i musi wyjechać, aby rozpocząć naukę 
w szkole dla niewidomych, Chaczik staje przed trudnym dylematem: pozostać 
przy pasterskim życiu, czy przeprowadzić się do stolicy i być bliżej syna.

4 września (18:00) duża sala kina Światowid
5. POWRÓT (RETURN)
Janusz, zapalony nurek z wybitnymi osiągnię-

ciami, doznaje udaru, w wyniku którego zostaje 
prawostronnie sparaliżowany. Dzięki rehabilitacji 
i pomocy swojej partnerki Joanny, zaczyna coraz 
sprawniej funkcjonować i szybko wraca do nur-
kowania. Nadal jednak ma poważne problemy 
z mówieniem. Jedyną osobą, która go rozumie jest 
Joanna. Dylematy i rozterki ma ona, on wie, że musi 
nurkować, głęboko.

6. WIELKI UdAWACZ (THE GREAT PRETENdER)
Bohaterem filmu jest światowej sławy argentyński 

iluzjonista, René Lavand, którego specjalizacją są 
karciane sztuczki. Nie byłoby w tym nic szczególnie 
interesującego, gdyby nie fakt, że Lavand posługuje 
się wyłącznie lewą ręką. Prawą stracił w wypadku 
samochodowym w wieku dziewięciu lat. Niezwykłe 
triki wymyśla sam. Nie może polegać na innych 
magikach ani podręcznikach, które stworzono dla 
oburęcznych iluzjonistów. Ale nie tylko manualne 
zdolności czynią z niego znanego i cenionego ar-
tystę.
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