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Świadczenia rodzinne - wyrok trybunału  ............ str. 7

W numerze m.in.:

Uniemożliwienie przyznania 
prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego rodzicowi, który zre-
zygnował z pracy zarobkowej 
w związku z koniecznością spra-
wowania opieki nad...
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Bądź czujny Mikołaju  .........................................  str. 27
Wielkimi krokami zbliżają 

się święta Bożego Narodzenia. 
W przedświątecznej gorączce 
coraz częściej korzystamy z do-
brodziejstw technologii, robiąc 
świąteczne zakupy w sklepach 
internetowych. Kusi nas...

Kapcie potwora ...................................................  str. 14
Dopiero po kilku tygodniach 

nieobecności Iwony dowiedzia-
łam się, dlaczego tak długo nie 
przychodzi, wcześniej zawsze zja-
wiała się co tydzień, punktualnie, 
a gdy nie mogła...

Siła wolontariatu  ................................................  str. 34
Słowa są ważne, bardzo ważne.  

Mogą niszczyć, mogą także bu-
dować. Na ogół są one zapowie-
dzią jakiegoś działania. W postaci 
bezgłośnych myśli  formułują...

Sledżyści w Elblągu  ............................................  str. 39
W pierwszy weekend grudnia 

(5-7) w Elblągu ponownie będzie-
my gościć sportowców niepełno-
sprawnych z kilku krajów Europy. 
Tym razem za sprawą IX Między-
narodowego Turnieju Hokeja na 
Sledżach Osób Niepełnospraw-
nych, który odbywać się...

Kiedy słyszę „niepełnosprawność”, to...
Wiem, że los potrafi doświadczyć ludzi na wiele 

sposobów. Niemniej jednak wszyscy jesteśmy równi, 
wszyscy mamy takie same prawa, wszyscy jesteśmy 
sobie nawzajem potrzebni i powinniśmy sobie okazy-
wać wzajemny szacunek.

Największym wyzwaniem dla mnie jest/było...
Realizować się w muzyce i spełniać swoje marzenia 

z nią związane.

Często zdarza Ci się grać dla niepełnosprawnych? I jak 
oceniasz taką publiczność?

Niewiele jest tego typu imprez w kraju, a szkoda, 
bo niepełnosprawna publiczność jest dla nas tak samo 
ważna i tak samo pięknie reaguje na naszą muzykę, 
jak osoby w pełni sprawne.

jakbyś miał napisać utwór o niepełnosprawnych - o czym 
by on był?

Staram się, by nasze teksty były uniwersalne i każdy 
mógł nich znaleźć coś dla siebie, jakąś część swoje-
go życia.

Brałeś udział w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. 
Marka Grechuty, w którym to promuje się niepełnosprawnych 
artystów. jak wspominasz to doświadczenie?

Super inicjatywa, świetna atmosfera. Brawa dla po-
mysłodawców.

5 pytań do...
Szymona Wydry
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POWIEdZIELI NAM...

Film budzi emocje – po to powstał. Ma on pokazać, 
że warto walczyć w życiu o marzenia. Główny bo-
hater ma bardzo wielką siłę walki i trudno tego nie 

dostrzec. Cieszę się, że środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały 
ulokowane w tej produkcji, będą przynosiły rezultaty 
i będą pokazywać kolejnym osobom, które znajdują się 

w  podobnej sytuacji lub na zakręcie życia, że warto walczyć. Pokażą im, 
że coś co może być uznawane za koniec, może stać się początkiem czegoś 
wielkiego – pięknego. Determinacja Rafała w dążeniu do celu mimo wszelkich 
przeciwności i bólu, który z pewnością nie raz mu doskwierał, budzi wielki 
podziw. W końcu udało się osiągnąć to, co obiecane zostało ojcu – medal 
olimpijski. Czego serdecznie gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. 

Kamil Petynka
Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział w Olsztynie

M iasto Elbląg od wielu lat 
wspiera działania osób 
niepełnosprawnych, w ten 

sposób pomagając tym osobom roz-
wijać się ale i przyczyniając się do 
tego, że sami mieszkańcy poprzez 
obcowanie z tymi osobami stają się 
bardziej tolerancyjni. Weźmy choćby 
przykład Libańczyka, który podczas 
inauguracji Mistrzostw Świata w Piłce 
Siatkowej Kobiet i Mężczyzn, któ-
re odbywały się w naszym mieście 
w czerwcu. Sportowiec ten mimo 
dwóch protez nóg tańczył i bawił się 
na elbląskiej starówce. Dla niego, było 
to naturalne i radosne przeżycie pod-
czas gdy wielu pełnosprawnych ze 
zdziwieniem patrzyło na jego wyczy-
ny. Choćby dla takich chwil warto po-
magać osobom niepełnosprawnym. 
Jestem również dumny że mogliśmy 
wspierać powstanie takiego filmu jak: 
Rafał Wilk – człowiek ze stali. Bohater 
filmu miał oparcie w rodzinie i wśród 
przyjaciół. Miał też wewnętrzną siłę 
by po tak traumatycznym przejściu, 
jakie go spotkało, odnosić jeszcze 
sukcesy i wrócić na areny sportowe. 
Jestem pełen podziwu dla Rafała, 
gdyż pokazuje on, że nie można się 
poddawać, trzeba iść przed siebie 
i realizować swoje marzenia. Jest on 
bardzo dobrym przykładem do naśla-
dowania dla innych. Dla mnie choć 
jest niepełnosprawny, to ta niepełno-
sprawność go nie ogranicza, wręcz 
przeciwnie niejeden pełnosprawny 
miałby problemy z dotrzymaniem mu 
kroku. Gratuluję mu i życzę kolejnych 
sukcesów. 

Jerzy Wilk
Prezydent Elbląga

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej 
zabawy sylwestrowej
życzy wszystkim 
czytelnikom Razem z Tobą
                     Redakcja

... o filmie „Rafał Wilk - Człowiek ze stali”

Dziękuję wszystkim którzy przyczy-
nili się do powstania tego filmu, 
dziękuję władzom Elbląga za to 

ze miasto jest bardzo przychylne sporto-
wi niepełnosprawnemu i myślę że to jest 
niezmiernie ważne, bo sport jest jeden, ze 
względu na to, czy ktoś go uprawia na wózku, 
czy jest osobą sprawną czy niepełnosprawną, 
to sport powinien łączyć, a nie dzielić. 

Rafał Wilk
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Banki Żywności apelują
Zdrowe, tłoczone 

soki jabłkowe, musy, ryż 
z jabłkami, dżemy mogą 
być sposobem na urato-
wanie znacznie większej 
ilości jabłek oraz innych 
owoców i warzyw obję-
tych embargiem. Banki 
Żywności apelują do 
Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o umoż-
liwienie przetwarzania 
owoców i warzyw zgło-
szonych do przekazania 
na cele społeczne. Re-
akcji niestety brak. 

W tak zwanej „dru-
giej turze” rekompen-
sat unijnych za owoce 
i warzywa objęte em-
bargiem Federacji Rosyj-
skiej, producenci rolni 
zgłosili chęć przekaza-
nia 18 000 ton jabłek! 
Przyjęcie tak wielkiej ilo-
ści jabłek w jednym mo-
mencie, w tak krótkim 
czasie, wykracza poza 
możliwości nawet 31 

Banków Żywności. Jedy-
nym sposobem na unik-
nięcie marnotrawstwa 
owoców i zagospoda-
rowaniem tej wielkiej 
ilości jabłek jest umoż-
liwienie przetwarzania 
owoców na np. tłoczo-
ne soki, dżemy, musy, 
dania gotowe. Taki 
mechanizm musi być 
jednak zaakceptowany 
i uruchomiony przez 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Dzięki 
przetworzeniu uda się 
uratować znacznie wię-
cej owoców i warzyw 

przed zmarnowaniem, 
przedłużyć trwałość 
owoców i warzyw, a tak-
że dostarczać owoce 
i warzywa do większej 
liczby osób potrzebują-
cych, przez dłuższy czas 
i regularnie. 

Niestety ze względu 
na brak reakcji ze stro-
ny ministerstwa, Banki 
Żywności - nie chcąc 
doprowadzić do mar-
notrawstwa żywności 
- muszą odmawiać sa-
downikom.

95-lecie PCK na Warmii i Mazurach
Uroczystości odbyły 

się 13 listopada 2014 
roku w Olsztynie. Pod-
czas wydarzenia zostały 
wręczone odznaczenia 
i wyróżnienia za zasługi 
na rzecz PCK oraz za 
zasługi na rzecz propa-
gowania honorowego 
krwiodawstwa. Wrę-
czone zostało również 
„Kryształowe serce”, 
czyli najwyższe odzna-
czenie za wybitne za-
sługi w rozwoju ruchu 
honorowego krwiodaw-
stwa PCK.

Uroczystość była oka-
zją do przypomnienia 
historii Czerwonego 
Krzyża w Polsce oraz 

naszym regionie, a na 
telebimach wyświetlo-
no prezentację zdjęć 
z różnych imprez do-
tyczących obecnej 
działalności PCK. Po 

oficjalnej uroczystości 
wszyscy zostali zapro-
szeni na gorący posiłek 
i okolicznościowy tort.

Rzecznik zajmie się nowymi 
kartami parkingowymi?

Do Rzecznika Praw 
Obywatelskich wpły-
wa bardzo dużo spraw 
dotyczących nowych 
zasad wydawania 
kart parkingowych. 
Poruszane są kwestie 
trybu i sposobu wyda-
wania kart parkingo-
wych, oraz zgodności 
z Konstytucją niektó-
rych przepisów ustawy 
nowelizującej - Prawo 
o ruchu drogowym. 

Wnioskodawcy 
kwestionują m.in. ko-
nieczność uzyskania 
nowego orzeczenia 
o niepełnosprawno-
ści, w przypadku po-
siadania aktualnego 
stwierdzenia o stałej 
niezdolności do pracy 
i znacznym obniżeniu 
sprawności ruchowej. 

Część wnioskodawców 
uważa, że niekonstytu-
cyjny jest przepis, który 
nie przyznaje prawa do 
karty parkingowej oso-
bom z lekkim stopniem 
niepełnosprawności, 
mającym obniżoną 
sprawność ruchową 
i którym dotychczas 
przysługiwało upraw-
nienie do posługiwania 
się tym dokumentem. 
W ocenie wnioskodaw-
ców nowe regulacje 
naruszają konstytucyj-
ną zasadę praw słusz-
nie nabytych. 

W związku z po-
ruszonymi sprawami 
Rzecznik poprosił 
o ustosunkowanie się 
Minister Infrastruktury 
i Rozwoju

Uwaga na fałszywe 
maile

Energa informuje 
o fałszywych mailach 
z wirusem, które wy-
korzystują domenę @
energa.pl. Fałszywe 
wiadomości przycho-
dzą z adresu sekrerta-
riat@energa.pl (uwaga! 
pisownia oryginalna - 
zawiera błąd literowy). 
Maile nie posiadają 
treści, tylko załącznik 
(„Cennik .xml.zip”) za-
wierający wirusa.

E n e r g a  p r o s i 
o ignorowanie ta-
kiej korespondencji 
i nieotwieranie dołą-
czonych do niej za-
łączników. Informacje 

nie zostały wygenero-
wane przez Grupę 
Energa. Jest to próba 
podszycia się pod 
spółki Grupy w celu 
zainfekowania kom-
putera odbiorcy.

Energa zaleca igno-
rowanie wszelkiej 
korespondencji przy-
chodzącej z domeny 
@energa.pl, która za-
wiera błędy literowe 
w adresie. Spółka prze-
strzega przed otwie-
raniem załączników, 
które są częścią takiej 
korespondencji. Może 
to spowodować zawi-
rusowanie komputera.
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Więcej dla firm
Zwrot kosztów dosto-

sowania miejsca pracy 
do potrzeb każdego pra-
cownika z uszczerbkiem 
na zdrowiu, a nie tylko 
takiego, którego dysfunk-
cja powstała w trakcie za-
trudnienia - to jedna ze 
zmian, która czeka praco-
dawców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne. 
Jest to pokłosie noweliza-
cji  ustawy z 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, przyjmu-
jąc do pracy nową osobę 
z uszczerbkiem na zdro-
wiu, będzie mógł liczyć 
na otrzymanie wspar-
cia, o ile spowoduje to 
wzrost zatrudnienia ogó-

łem. Obecnie 
trzeba też do-
datkowo wy-
kazać wzrost 
zatrudnienia 
n i e p e ł n o -
sprawnych pra-
cowników.

Zmianom 
ulegną rów-
nież przepisy 
umożliwiające pracodaw-
com odzyskanie dodatko-
wych kosztów budowy 
lub przebudowy zwią-
zanych z modernizacją 
obiektów i pomieszczeń 
firmy, aby zatrudnić oso-
by niepełnosprawne. Ta 
część nowelizacji dotyczy 
pracodawców działają-
cych jako zakład pracy 
chronionej. 

Jednocześnie noweli-

zacja spowoduje zmniej-
szenie o 10% refundacji 
kosztów szkolenia nie-
pełnosprawnego pra-
cownika i wynosić ona 
będzie teraz 70%. Jest 
to spowodowane nowy-
mi unijnymi przepisami 
regulującymi udzielanie 
pomocy publicznej. 

Polska klasyka filmowa 
z audiodeskrypcją i napisami

Fundacja Kataryn-
ka we współpracy 
z Centrum Technologii 
Audiowizualnych we 
Wrocławiu realizuje 
projekt „ADAPTER. 
Festiwal Wyobraź-
ni. Film bez Barier”. 
W tym roku udo-
stępnionych zostało 
10 polskich filmów, 
w tym kultowe po-
zycje takie jak „Miś” 
Stanisława Barei, „King-
sajz” Juliusza Machul-
skiego oraz „Popiół 
i Diament” Andrzeja 
Wajdy, do którego au-
diodeskrypcję czyta 

Krystyna Czubówna. 
Więcej  in forma -
cji o projekcie oraz 
bezpłatny dostęp 
do filmów znajdą 
Państwo w portalu 
www.adapter.org.pl. 
Projekt finansowany 
jest z budżetu Minister-
stwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz 
ze środków PFRON 
w Dyspozycji Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa Dolno-
śląskiego. Partnerem 
projektu jest Centrum 
Technologii Audiowi-
zualnych.

Praca a rodzina
W Pałacu Pre -

zydenckim odbyło 
się seminarium pt. 
„Godzenie pracy za-
wodowej z życiem 
rodzinnym”. Go -
spodarzem spotka-
nia była Sekretarz 
Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Irena  
Wóycicka. Uczestni-
czyli w nim przedsta-
wiciele organizacji 
pracodawców, cen-
tral związkowych 
oraz organizacj i 
pozarządowych, re-
prezentujących śro-
dowiska rodzicielskie 
i zajmujących się 
sprawami rodziny. 
Podczas seminarium 

dyskutowano o ela-
stycznej organizacji 
czasu pracy oraz do-
godnych rozwiąza-
niach dotyczących 
urlopów związanych 
z  rodzicielstwem. 
Wskazywano na re-
gulacje obowiązujące 
w tym zakresie w in-
nych państwach euro-
pejskich, podkreślając 
jednocześnie potrzebę 
zmian polskich przepi-
sów oraz konieczność 
poszerzania wiedzy 
pracowników i pra-
codawców na temat 
istniejących obecnie 
możliwości godzenia 
życia zawodowego 
z rodzinnym.

Pies asystent - przyjaciel
Trwa rekrutacja osób 

niepełnosprawnych ru-
chowo do ogólnopolskie-
go projektu: Pies asystent 
- niesamowity przyjaciel, 
realizowanego przez Fun-
dację Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym AMI.

Projekt polega na wy-
szkoleniu psa asystenta 
dla osoby niepełnospraw-
nej, która potrzebuje 
takiego wsparcia. Pies 
asystujący to odpowied-
nio przeszkolony pies, 
który ułatwia osobie nie-
pełnosprawnej aktywne 
uczestnictwo w życiu 
społecznym. Taki czwo-
ronóg pozwala osobie 
niepełnosprawnej poko-
nywać bariery życia co-
dziennego, tym samym 
daje poczucie dużej nie-
zależności.

Pierwszeństwo otrzy-

mania psa 
asystujące-
go przy-
s ł u g u j e 
osobom: 
niepełno-
sprawnym 
ruchowo, 
w wieku 
aktywno-
ści zawodowej (18-60 
lat), które lubią zwierzęta 
na tyle, że chcą spędzić 
z psem kilkanaście lat 
swego życia i uważają, że 
będą w stanie psu zaufać, 
aktywnym, tzn. uczącym 
się, studiującym, pracują-
cym lub udzielającym się 
społecznie, posiadającym 
odpowiednie warunki fi-
nansowe i lokalowe do 
utrzymania psa, zdające 
sobie sprawę z obowiąz-
ków i odpowiedzialności, 
jakie pociągają za sobą 

praca z psem i będące 
gotowe tych obowiąz-
ków się podjąć Udział 
w nim jest całkowicie 
bezpłatny . Wszystkie 
koszty w okresie przygo-
towania i szkolenia psa 
ponosi Fundacja.. Z osób 
zgłaszających się do Fun-
dacji zostaną wybrane 
osoby i zaproszone na 
spotkanie w celu dalszej 
kwalifikacji do przyznania 
bezpłatnie psa asystenta. 
Więcej informacji na stro-
nie organizatora: http://
www.ami.org.pl/
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Niepełnosprawni potencjałem rozwoju
W Hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbyła się kolejna konferencja dla pracodawców pt.: „Osoby niepełnosprawne jako ważny po-
tencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”, która została zorganizowana w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

Było to szóste spo-
tkanie z cyklu ośmiu 
konferencji mających 
na celu utrwalenie po-
zytywnego wizerunku 
osób niepełnospraw-
nych zamieszkujących 
tereny wiejskie i małych 
miast jako pełnowarto-
ściowych pracowników 
oraz podniesienie po-
ziomu ich zatrudnienia.

W spotkaniu wzię-
ło udział ponad 130 
uczestników, m.in. 
przedstawiciele instytu-
cji publicznych, lokalni 
pracodawcy prywatni, 
organizacje pozarządo-
we oraz przedstawiciele 
jednostek samorządo-
wych.

Prelekcję dotyczącą 
sytuacji osób niepełno-
sprawnych na rynkach 
pracy zintegrowanej Eu-
ropy przedstawiła Pani 
prof. dr hab. Elżbieta 
Kryńska z Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Bardzo 
duże zainteresowanie 
wzbudziły szczegółowe 
dane statystyczne doty-

czące sytuacji tej gru-
py w poszczególnych 
państwach Unii Euro-
pejskiej.

Marcin Fronia - Dy-
rektor Wykonawczy 
Fundacji Norden Cen-
trum, zaprezentował 
temat: „Społeczna od-
powiedzialność biznesu 
i administracji w zarzą-
dzaniu różnorodnością. 
Skandynawskie dobre 
praktyki wobec niepeł-
nosprawnych”.

W drugiej części 
spotkania Krzysztof 
Rumianowski z Inven-
tage Polska omówił za-
stosowanie telepracy 
w przedsiębiorstwach 
jako narzędzia akty-
wizacji zawodowej 
i  społecznej osób 
niepełnosprawnych 
z terenów wiejskich 
i małomiasteczkowych.

Temat dotyczący 
kierunku rozwiązań 
systemowych progra-
mu „Postaw na pracę” 
zaprezentowała  Łucja 
Kornaszewska-Antoniuk 

- Ekspert ds. ewaluacji 
jakości i Członek Za-
rządu Fundacji Aktywi-
zacja.

Przedstawiono rów-
nież doświadczenia 
Fundacji oraz specyfi-
kę form wsparcia ofero-
wanych Beneficjentom 
w ramach realizacji 
projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepeł-
nosprawnych z terenów 
wiejskich i małomia-
steczkowych”.

W ostatnim module 
spotkania swoimi spo-
strzeżeniami dotyczą-
cymi zatrudniania osób 
niepełnosprawnych 
podzielili się praco-
dawcy mający w swo-
ich szeregach takich 
pracowników. W części 
poświęconej tzw. do-
brym praktykom udział 
wzięli Jan Ambroziński 
- Doradca Klienta w fir-
mie TuszTusz.pl oraz 
Joanna Jachowicz z fir-

my 7bulls.com Sp. z o.o. 
Wszyscy zgodnie pod-
kreślili, iż zatrudnianie 
przez firmy osób niepeł-
nosprawnych przynosi 
wymierne korzyści dla 
pracodawcy, a dla osób 
niepełnosprawnych 
stanowi szansę na nor-
malne, pełne satysfakcji 
życie społeczne i zawo-
dowe.

Źródło: PFRON

Uczestnicy konferencji. Fot. PFRON

jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?
Pożyczka regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Pożyczać można pieniądze, ale i rzeczy, które są oznaczone 

co do gatunku, np. cukier, węgiel, sól. Pożyczkę pieniężną można przeznaczyć na dowolny cel. Do kwoty 500 zł umowę 
pożyczki można zawrzeć w formie ustnej, powyżej tej sumy powinna być zawarta umowa na piśmie. Umowa taka może 
przewidywać brak odsetek lub prowizji oraz może być zawarta na czas nieokreślony. Pożyczkodawca może żądać zwrotu 
pożyczki poprzez jej wypowiedzenie, a pożyczkobiorca zobowiązany jest ją zwrócić w ciągu 6 tygodni.

Kredyt podlega przepisom ustawy o prawie bankowym. O ile pożyczkodawcą może być każdy, to kredytu może udzielić 
tylko bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Umowa  musi być zawarta na piśmie, a jej przedmiotem - 
tylko pieniądze. Otrzymane w ten sposób środki można przeznaczyć wyłącznie na cel wskazany w umowie, w przeciwnym 
razie podczas kontroli bank może wypowiedzieć umowę i żądać zwrotu całego kredytu. Zawarcie umowy kredytu wiąże 
się z koniecznością zapłaty odsetek i prowizji.
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  ws. ustawy 
o świadczeniach rodzinnych
Uniemożliwienie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej 
w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma 
ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytu-
cyjny rozpoznał skargę 
konstytucyjną, doty-
czącą ustawy o świad-
czeniach rodzinnych 
do której przystąpił 
Rzecznik Praw Oby-
watelskich. Rzecznik 
zakwestionował prze-
pisy ustawy o świad-
czeniach rodzinnych 
w zakresie, w jakim 
uniemożliwiają one 
przyznanie prawa do 
świadczenia pielę -
gnacyjnego, gdy inna 
osoba w rodzinie ma 
już ustalone prawo 
do dodatku do zasił-
ku rodzinnego albo do 
świadczenia pielęgna-
cyjnego na to lub inne 
dziecko - w przypadku 
rodziny dotkniętej nie-
pełnosprawnością kil-
korga dzieci. Trybunał 
Konstytucyjny przychy-
lił się tym samym do 
stanowiska RPO i uznał 
zaskarżone przepisy za 
niezgodne z Konstytu-
cją RP.

Zaskarżony przepis 
dotyczy świadczenia 
pielęgnacyjnego, do 
którego ma prawo ro-
dzic albo opiekun fak-
tyczny, który rezygnuje 
z zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej, 
aby sprawować osobi-
stą opiekę nad osobą 
niepełnosprawną le-
gitymującą się odpo-
wiednim orzeczeniem 

p o t w i e r d z a -
jącym niepeł -
nosprawność. 
Nabycie prawa 
do świadczenia 
pielęgnacyjnego 
jest uzależnione 
od spełnienia 
licznych warun-
ków, zarówno 
przez osobę 
ubiegającą się 
o świadczenie, 
jak i przez oso-
bę wymagającą 
opieki. W szcze-
gólności osoba 
w y m a g a j ą c a 
opieki musi być 
zal iczona do 
najwyższego, to jest 
„znacznego”, stopnia 
niepełnosprawności, 
a osoba rezygnują-
ca z zatrudnienia nie 
może mieć prawa do 
świadczeń zastępu-
jących dochody (np. 
emerytury lub renty).

Ustawa o świadcze-
niach rodzinnych w art. 
17 ust. 5 przewiduje 
szereg wyłączeń moż-
l iwości przyznania 
świadczenia pielęgna-
cyjnego. W szczegól-
ności punkt 4 tego 
przepisu, zaskarżony 
w niniejszej sprawie, 
stanowi, że świadcze-
nie to nie przysługuje, 
jeżeli inna osoba w tej 
rodzinie ma ustalone 
prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego (bądź 

do dodatku do zasił-
ku rodzinnego) na to 
lub inne dziecko nie-
pełnosprawne. Przepi-
sem tym ustawodawca 
wprowadził zasadę, że 
na jedną rodzinę może 
przypadać tylko jedno 
prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego, bez 
względu na liczbę 
niepełnosprawnych 
dzieci lub osób doro-
słych wymagających 
opieki oraz liczby osób 
opiekujących się nimi, 
spełniających pozytyw-
ne przesłanki nabycia 
tego świadczenia.

Trybunał Konsty -
tucyjny uznał ,  że 
w ekstremalnie trud-
nej sytuacji rodziny 
wychowującej więcej 
niż jedno dziecko 
niepełnosprawne, re-

zygnacja z pracy jedne-
go rodzica (opiekuna) 
często może się oka-
zać niewystarczająca, 
gdyż opiekun ten nie 
jest w stanie sprawo-
wać efektywnie opie-
ki równocześnie nad 
dwojgiem, czy troj-
giem niepełnospraw-
nych dzieci. Dlatego 
prawo powinno w ta-
kiej sytuacji stworzyć 
możliwość rezygnacji 
z pracy także drugie-
mu rodzicowi , umoż-
liwiając mu uzyskanie 
świadczenia pielęgna-
cyjnego.

Należy dodać, że 
brak takiej możliwości 
może zmusić rodziców 
do oddania wszystkich 
lub niektórych niepeł-
nosprawnych dzieci 
do publicznego za-

kładu opiekuńczego, 
gdzie koszt opieki nad 
nimi jest nieporówna-
nie wyższy od kosztu 
świadczeń pielęgna-
cyjnych dla dwojga 
rodziców (opiekunów), 
a opieka nigdy nie 
będzie tak dobra jak 
w normalnej rodzinie.

Nie bez znaczenia 
dla ogólnego społecz-
nego rachunku kosz-
tów i zysków jest to, 
że osoba rezygnująca 
z pracy zawodowej 
w celu sprawowania 
opieki nad niepełno-
sprawnym członkiem 
rodziny zwalnia miej-
sce pracy, które może 
zająć bezrobotny, na 
którym nie ciążą tak 
trudne obowiązki ro-
dzinne. Źródło: Trybu-
nał Konstytucyjny. 
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jeden język dla Europy - esperanto!
Elbląg jest 26 miastem, w którym pokazana została wystawa z okazji 125-lecie języka esperanto. Wernisaż odbył się pod 
koniec listopada w Ratuszu Staromiejskim. Na wystawie poznać można było m.in. historię oraz idee powstania języka 
esperanto oraz sam język, a także losy życia jego założyciela - Ludwika Zamenhofa.

- Język esperanto 
narodził się w Polsce 
i jest naszym klejno-
tem narodowym. Jego 
twórca, Ludwik Za-
menhof (1859-1917) 
pochodził z  Białe -
gostoku, gdzie poza 
Polakami mieszkali 
Żydzi, Niemcy i Ro-
sjanie. Spotykane na 
każdym kroku barie-
ry językowe skłoniły 
Zamenhofa do stwo-
rzenia uniwersalnego 
klucza do porozumie-
wania się w duchu 
pokoju i  przyjaźni 
przy pomocy wspól-
nego, neutralnego 
języka - tłumaczył 
Edward Kozyra, wice-
przewodniczący Sto-
warzyszenia Europa 
- Demokracja - Espe-
ranto.  - Esperanto, 
znaczy „mający na-
dzieję”, był to najpierw 
pseudonim Ludwika 
Zamenhofa, później 
stał się nazwą języka 
. Hymn - „La espe-
ro” - ułożony przez 
L.Zamenhofa tchnie 
nadzieją porozumie-
nia między narodami 
dzięki esperantu, jako 
wspólnemu językowi 
pomocniczemu. Flaga, 
w zielonym kolorze na-
dziei, zawiera w lewym 
górnym narożniku na 
białym prostokątnym 
polu zieloną pięciora-
mienną gwiazdę, która 
symbolizuje pięć kon-
tynentów świata - do-
dał Edward Kozyra.

Lingwiści zgodnie 

oceniają, że esperan-
to jest językiem niemal 
10-cio krotnie łatwiej-
szym od każdego inne-
go języka, ładniejszym 
od języka włoskiego, 
bardz iej  e leganc -
kim od francuskiego 
i precyzyjniejszym od 
niemieckiego.  Ogól-
nie przyjmuje się, że 
esperanto można opa-
nować po roku nauki 
przy 2 godz. lekcyj-
nych tygodniowo. Uta-
lentowani językowo 
opanowują go nawet 
w czasie znacznie krót-
szym. O języku tym 
bardzo pochlebnie i z 
uznaniem opowiada-
ło się wielu wybitnych 
uczonych, polityków, 
papieży,  ar tys tów 
i dziennikarzy. Za wa-
lor języka esperanto 
można uznać i to, że 
chociaż zaliczane jest 
do języków indo-euro-
pejskich, przez to, że 
jest językiem neutral-
nym zyskało sobie po-
pularność i najbardziej 
dynamicznie rozwija 
się w takich krajach jak 
Chiny, Japonia, Wiet-
nam, Węgry, Estonia 
i Finlandia, których 
języki do indo-euro-
pejskich nie należą, 
a także w Brazylii, 
Meksyku i Niemczech.

J a k  p o d k r e ś l a ł 
Edward Kozyra o wyjąt-
kowej fenomenalności 
języka esperanto najle-
piej świadczyć może 
fakt, że przetłumaczo-
ny przez Antoniego 

Grabowskie -
go na język 
e s p e r a n t o 
„Pan  Tade -
usz” - Adama 
Mickiewicza, 
w  o p a r c i u 
o  p ie r wszy 
5-cio stronico-
wy podręcznik 
języka espe-
ranto i załączo-
ny do niego 
917 rdzenio-
wy s łownik 
(bo przecież 
innych w tym 
czasie jeszcze 
nie było), do 
dnia dzisiej -
szego uchodzi 
za arcydzieło 
tłumaczenia, 
w którym obok 
wierności prze-
kładu udało się 
zachować rym i rytm 
13-to zgłoskowca, 
czego nie osiągnię-
to w tłumaczeniach 
„Pana Tadeusza” na 
żadne inne języki na-
rodowe. Podobnie też, 
w oparciu o ten sam 
5-cio stronicowy pod-
ręcznik i załączony do 
niego 917- to rdzenio-
wy słownik, Kazimierz 
Bein przetłumaczył na 
esperanto „Faraona” 
- Bolesława Prusa, 
i ten przekład stał się 
podstawą przetłuma-
czenia „Faraona” na 
język chiński. W języku 
esperanto regularnie 
ukazuje się także 100 
czasopism. 

Gramatyka języka 

esperanto jest racjonal-
nie uproszczona. Każ-
dy wyraz tak się czyta 
jak się pisze. Akcent 
pada na przedostat-
nią zgłoskę. Słowniki 
esperanckie podają 
zazwyczaj tylko pier-
wiastki słów (rdzenie 
wyrazowe). Esperanto 
sprawdza się w każdej 
dziedzinie, od nauk 
ścisłych do poezji.

Esperanto po tylu 
latach istnienia jest 
już środkiem porozu-
miewania się ludzi na 
całym świecie i spełnia 
rolę sprawnego narzę-
dzia komunikacji. To 
najbogatszy język wi-
kipedii. Jest językiem 
łatwym i neutralnym, 
to znaczy należy do 

wszystkich narodów. 
Esperanto umożliwia 
bezpośrednią rozmo-
wę i kontakty między 
ludźmi. Już po kil-
ku tygodniach nauki 
można zacząć kore-
spondować i zawierać 
znajomości z ludźmi 
całego świata. Ludzi 
znających esperanto 
można spotkać w nie-
mal wszystkich kra-
jach. W 622 szkołach 
29 krajów oraz na 42 
uniwersytetach (w tym 
w San Marino, Buda-
peszcie i Poznaniu) 
istnieją katedry i ofi-
cjalnie prowadzona 
jest nauka esperanta. 

Oprac. red.
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O prawach dziecka z dziećmi
20 listopada uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ogólnopolskim dniem Praw dziecka. W tym dniu przy-
pada również 25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach dziecka, która dziś uznawana jest za dokument o znaczeniu 
podstawowym dla międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Na Polsce jako inicja-
torze prac nad stworze-
niem Konwencji ciąży 
szczególne zobowiąza-
nie do pielęgnowania 
i stałego urzeczywist-
niania postanowień Kon-
wencji w codziennym 
życiu. Uchwalenie przez 
Sejm RP na wniosek 
Rzecznika Praw Dziec-
ka dnia 20 listopada 
Ogólnopolskim Dniem 
Praw Dziecka niewąt-
pliwie sprzyja dyskusji 
o prawach najmłodszych 
obywateli, jest również 
doskonałym momentem 
do realizacji ciekawych 
zajęć i przedsięwzięć 
związanych z poszerza-
niem wiedzy na temat 
tych praw.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
nr 2 w Elblągu realizu-
je projekt edukacyjny 
nagrodzony w Ogólno-
polskim Konkursie Pol-
skiego Stowarzyszenia 
im. Janusza Korczaka 
w Warszawie pn. „Podaj-
my Sobie Ręce - Podróż 
Po Krainach Praw Dziec-
ka”. Zakłada on upo-
wszechnienie wiedzy 
na temat praw dziecka, 
które są ważnym ele-
mentem pedagogiki Ja-
nusza Korczaka. Celem 
przedsięwzięcia jest tak-
że propagowanie praw 
dziecka wśród społecz-
ności lokalnej, dlatego 
też zaproszona do udzia-
łu w projekcie została 
grupa dzieci 5-letnich 
„Słoneczka” z Przed-

szkola nr 26 w Elblągu, 
wychowankowie świetlic 
socjoterapeutycznych 
działających przy Szko-
le Podstawowej nr 16, 
Szkole Podstawowej nr 
23 oraz wychowanko-
wie Świetlicy Szkolnej 
„Integracja Środowisko-
wa”.

W ramach tej współ-
pracy odbyły się między 
innymi zajęcia edukacyj-
ne pt. „Prekursor praw 
dziecka”, podczas któ-
rych uczestnicy: dzie-
ci i młodzież ze szkół 
podstawowych i wy-
chowankowie grup wy-
chowawczych Ośrodka, 
zapoznali się z aktami 
prawnymi dotyczącymi 
praw dziecka oraz po-
stacią Janusza Korczaka. 
Zorganizowany został 
także sejmik uczniow-
ski pod hasłem „Mam 
prawo do…”, który miał 
na celu podniesienie 
wiedzy na temat praw 
dziecka opisanych 
w Konwencji o pra-
wach dziecka.

Uczestnikami za-
jęć pt. „Manifest Króla 
Maciusia - z dziećmi 
o prawach dziecka” były 
dzieci z czterech grup 
przedszkolnych: z nie-
pełnosprawnością sprzę-
żoną, upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i dzieci 
z autyzmem. Celem spo-
tkania było przybliżenie 
najmłodszym znaczenia 
i rozumienia podstawo-
wych pojęć z zakresu 

praw dziecka. 
Honorowym 
gościem był ty-
tułowy bohater 
- Król Maciuś 
Pierwszy. Ta 
bajkowa postać 
uświadomiła 
dzieciom ich 
rangę oraz moż-
liwości korzysta-
nia z własnych 
praw i przywi-
lejów. Punktem 
wyjścia zajęć 
był wierszyk oparty na 
gestykulacji pt. „Mały 
człowiek”. Przy dźwię-
kach hejnału posłaniec 
odczytał treść manifestu, 
z którego dzieci dowie-
działy się, że dziecko to 
także człowiek, tyle że 
jeszcze mały. Poznały 
też znaczenie pojęć 
„manifest”, „prawo”. 
Zainicjowanie dyskusji 
na temat: „Król Ma-
ciuś Pierwszy w krainie 
praw dziecka” poprze-
dziła prezentacja praw 
w formie piktogramów. 
Dzieci nazywały swoje 
prawa, podejmowały 
próbę ich odczytywa-
nia, rytmizowały hasło: 
„Dzieci mają swoje pra-
wa, niech każdy się do-
wie, że dziecko to także 
człowiek”. Wiele emo-
cji i wzruszeń wywołał 
wiersz pt. „Mam prawo 
do…”, wzbogacony pod-
kładem muzycznym - ko-
łysanki „Był sobie król…” 
i zilustrowany zdjęciami 
prezentującymi podsta-
wowe potrzeby dziecka.

Celem zajęć pt. „Król 
Maciuś Pierwszy z wi-
zytą u leśnych gości”- 
zabawa w teatr, była 
edukacja kulturalna 
skupiająca się na tema-
tyce praw dziecka oraz 
nowoczesnej pedagogiki 
zainspirowanej twórczo-
ścią Janusza Korczaka. 
Znany już dzieciom 
z poprzednich spotkań 
Król Maciuś Pierwszy 
dostojnie wkroczył do 
leśnej krainy. Przy dźwię-
kach poloneza popro-
wadził leśny orszak 
zapraszając wszystkich 
do wspólnej zabawy. Je-
sienne zagadki, taniec 
z chustą animacyjną, 
wykonanie elementów 
scenografii do przedsta-
wienia teatralnego - to 
proponowane przez na-
uczycieli formy aktywno-
ści, którym dzieci oddały 
się z radością i zaangażo-
waniem. Ogromną atrak-
cją przygotowaną przez 
autorów wydarzenia 
była inscenizacja teatral-
na pt. „Smutne drzewo 
w leśnym teatrze”, gdzie 

zadbano o to, by kon-
takt dziecka z teatrem 
opierał się nie tylko na 
biernym uczestnictwie 
w roli widza, ale także 
na możliwości wcielenia 
się w rolę aktora, a więc 
na radosnej zabawie 
w teatr.

W Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 2 w Elblągu od 
lat podejmuje się działa-
nia służące upowszech-
nianiu wiedzy na temat 
praw dziecka. Projekt 
„Podajmy sobie ręce” to 
wyzwanie i wiele radości 
z realizacji, to lekcja dla 
wszystkich - małych i du-
żych, starszych i młod-
szych - że choć „dziecko 
małe, lekkie, mniej go 
jest”, to ma prawa.

Na stronie interne-
towej ośrodka: http://
osw2elblag.szkolna-
strona.pl/ umieszczane 
są kolejne scenariusze 
i zdjęcia z realizowa-
nego projektu o pra-
wach dziecka.

Marzena Żachowska

fot. Marzena Żachowska
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Człowiek ze stali – pokonać bariery, wygrać sport
- Niepełnosprawność nie musi ograniczać i zamykać w czterech ścianach. Może być nowym rozdziałem w życiu, ważne by 
w odpowiednim momencie pokonać hamulce, które siedzą w głowie a gdy już się to uda, można odkryć, jak wiele jeszcze 
jest do osiągnięcia – mówił w rozmowie z nami Rafał Wilk, główny bohater filmu „Człowiek ze stali” w reżyserii Roberta 
Szaja i Michała juszczakiewicza  - Przed wypadkiem nie doceniałem tego, że mam sprawne ręce. Teraz Bogu dziękuję, 
że tak jest. To siła rąk pozwoliła mi po wypadku, mówiąc w przenośni, „stanąć na nogach” - dodaje dwukrotny mistrz 
paraolimpijski w handbike’u.

Premiera filmu odby-
ła się w kinie Światowid 
z udziałem głównego 
bohatera oraz przed-
stawicieli organizacji 
wspierających osoby 
niepełnosprawne, władz 
wojewódzkich i samo-
rządowych oraz zapro-
szonych gości. Wszyscy 
przez pięćdziesiąt mi-
nut – bo tyle trwa film, 
w skupieniu obserwowa-
li kolejne losy dzielnego 
sportowca, któremu los 
zgotował tak gwałtowną 
zmianę dyscypliny spor-
towej jaką uprawiał. 

W filmie widzimy syl-
wetkę sportowca o nie-
spotykanej sile, odwadze, 
inteligencji i woli walki, 
który do roku 2006 za-
powiadał się na bardzo 
dobrego żużlowca a po 
poważnym wypadku 
na torze żużlowym, któ-
ry pozbawił go czucia 
w nogach, został skaza-
ny na wózek inwalidzki. 
Mimo tego, sześć lat po 
wypadku Rafał Wilk staje 
na najwyższym podium 
Igrzysk Paraolimpijskich, 
pokazując tym samym 
swoją stalową wolę walki.

Rafał Wilk był ulu-
bieńcem publiczności 
Krośnieńskiego Klubu 
Żużlowego jak i głównym 

zawodnikiem tego klubu. 
Feralnego dnia – 3 maja 
2006 roku, najlepszy 
zawodnik klubu a zara-
zem trener żużlowców 
z Krosna, chcąc pomóc 
swojej drużynie wygrać 
spotkanie z Grudzią-
dzem, po raz czwarty 
staje na torze. Od po-
czątku biegu wypraco-
wał sobie przewagę nad 
rywalami i nie zamierzał 
jej oddać do końca. Tuż 
przed metą wyścigu – na 
ostatniej prostej, zmienia 
się wszystko. Ostatnie 
sekundy tego biegu za-
ważyły nie tylko na wy-
niku pojedynku między 
Krosnem a Grudziądzem 
ale przede wszystkim na 
karierze i dalszym życiu 
Rafała Wilka.

- Kiedy dowiedziałem 
się o wypadku brata, 
moja pierwsza myśl, to 
muszę przy nim być. 
Kupiłem bilety i dwa 
dni później byłem już 
w Polsce. W sumie przez 
dziesięć dni byłem z Ra-
fałem non stop w szpi-
talu. Później przyszedł 
czas na rehabilitację a ja 
musiałem już wracać do 
Stanów – opowiada Pa-
weł Wilk, brat Rafała. 
- Jak się dowiedziałam, 
że Rafał pojechał na ten 

mecz miałam jakieś złe 
przeczucia. Rafał jechał 
tam z wiedzą, że dwa 
dni wcześniej zmarła mu 
babcia. Później dociera 
do mnie wiadomość, że 
syn miał wypadek – sami 
państwo sobie odpo-
wiedzcie, jak się w takiej 
chwili może czuć matka 
– opowiada pani Kazi-
miera Wilk, mama Rafała. 

- Z samego wypadku 
niewiele pamiętam. Do-
piero, gdy oprzytomnia-
łem, to czułem że mam 
nogi proste ale mówiłem 
sobie, że to przejdzie. 
Drugiego, czy tam trze-
ciego dnia przychodzi do 
mnie ordynator i mówi 
mi: „Pan nie będzie już 
chodził a już na pewno 
nie będzie pan jeździł na 
żużlu”. Wówczas obu-
dziła się we mnie złość, 
taka ludzka i sportowa 
i mówię, że jeszcze zo-
baczy jak do niego tutaj 

przyjdę o własnych si-
łach albo na wózku - ale 
przyjdę – mówi Rafał 
Wilk. - Moje życie w du-
żej mierze związane było 
ze sportem: rower narty 
i żużel przede wszystkim, 
nagle w pewnym mo-
mencie to się wszystko 
urywa i los wbija nam 
„gwóźdź do trumny”. 
Wówczas tak myślałem, 
miałem same najgorsze 
myśli, szczególnie, że sam 

nie mogłem nic zrobić. 
W pierwszych chwilach 
po wypadku i powrocie 
do domu mogłem liczyć 
na rodzinę, która poma-
gała mi jak tylko mogła, 
to było naprawdę po-
mocne i podtrzymujące 
na duchu. Wiele razy 
upadałem ale zawsze 
wstawałem, natomiast po 
wypadku człowiek staje 
się bezbronny jak małe 
dziecko. Ciężko jest to 

Napisz do autora:
Rafał Sułek
redaktor naczelny 
naczelny@razemztoba.pl

fot. rafalwilk.com 

fot. rafalwilk.com 
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zrozumieć osobom zdro-
wym i nic w tym dziw-
nego, bo dopóki czegoś 
sami nie doświadczymy 
to, nie wiemy jak to jest. 
Nasza wyobraźnia tego 
nie ogarnia – dodaje. 

Jak opowiada w filmie 
przyjaciel Rafała, pierw-
szym sygnałem, kiedy 
można było dostrzec, 
że przyzwyczaja się on 
do stanu w jakim się zna-
lazł, był moment, kiedy 
zaczął mówić o nartach 
i że wyjedzie do Francji.  
- Jeszcze przed wypad-
kiem na każdym stoku, 
gdzie pojawiał się Rafał 
z nartami, budził wiel-
ki podziw. Cechowała 
go niezwykła precyzja 
w jeździe. Gdy on jechał 
wszyscy się zatrzymywali 

też, Rafał postawił sobie 
za cel by wrócić do jaz-
dy rowerem.

- Tego wyjazdu do 
Francji potrzebowała 
moja głowa – mówi 
Rafał. To ten wyjazd 
w dużej mierze ukształ-
tował mnie na dalsze 
lata i miesiące – dodaje.  
W 2009 roku od Rafała 
Szulca pożycza handbi-
ke’a (kolarzówka z na-
pędem ręcznym) i bez 
żadnych oporów wsia-
da na ten rower i cieszy 
się wrażeniami z jazdy. 
Na jednym z zakrętów 
wywrócił się i mając po-
obdzieraną nogę oraz 
łokieć, stwierdził, że to 
jest to, czego potrzebuje 
i musi mieć podobny ro-
wer.

- Powiedział, że to jest 
coś, co go będzie kręcić 
i nakręci do następne-
go życia – tak wrażenia 
Rafała opisuje Janusz 
Zieliński, który był z nim 
w dniu, gdy jeździł pierw-
szy raz na handbike’u.  
W tym czasie Rafał za-
czyna wypytywać brata 
mieszkającego w USA 
o podobne rowery, lecz 
nie do rehabilitacji lecz 
takie profesjonalne, na 
których będzie można 
się ścigać z innymi.

- Telefon do mnie, 
że trzeba szukać i trze-
ba znaleźć. Już wtedy 
nie było, że nie ma 
– opowiada Paweł.  
Gdy tylko przyszedł ro-
wer, Rafał nie patrząc 
na to, że jest świeżo 
po operacji mówił, że 
postanowił, że musi się 
tym rowerem przeje-
chać. Tak też się stało.  
- Rafał, nie mówiąc niko-
mu, poprosił mnie bym 
mu asekurował, bo on 
musi się na tym rowerze 

przejechać. Przejechał 
parę metrów widocz-
nie cierpiąc, po czym 
wrócił. Wydaje mi się, 
że od tego momentu 
zaczął zupełnie inaczej 
funkcjonować – wspo-
mina przyjaciel Rafała.  
Tak też rozpoczęła się 
przygoda Rafała z tym ro-
werem. Tym samym rana 
pooperacyjna zamiast 
goić się w trzy tygodnie, 
goiła się trzy miesiące  bo 
jak już Rafał raz przeje-
chał się rowerem, to już 
nie mógł przestać. Po 
trzech miesiącach trasy 
jakie pokonywał tym 
rowerem liczone były 
w setkach kilometrów.  
Rafał na początku uczył 
się kolarstwa ręcznego 
od nestora – Arkadiusza 
Skrzypińskiego i Zbignie-
wa Wandachowicza. 
Powoli doszedł do ich po-
ziomu, a nawet ich poko-
nał. W świecie wygrywa 
wszystko. Jest zawodni-
kiem „Startu” Szczecin 
kierowanego przez by-
łego wicepremiera Lon-

Rafał Wilk – dwukrotny mistrz paraolimpijski. Podczas XIV Letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie zdobył dwa złote medale w kolar-
stwie szosowym w kategorii H3 (tzw. handbike): w jeździe indywidualnej 
na czas oraz w wyścigu ze startu wspólnego. Swoją dominację w tej 
dyscyplinie potwierdził w 2013 i 2014 roku zdobywając złote medal 
na kolarskich mistrzostwach świata. W 2012 roku został uhonorowany 
tytułem najlepszego niepełnosprawnego sportowca roku w plebiscy-
cie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej. W młodości odnosił 
sukcesy na żużlowym torze. Po wypadku w 2006 roku stracił władzę 
w nogach. Wielomiesięczna rehabilitacja, wiara oraz wewnętrzna siła 
pozwoliła Rafałowi Wilkowi powrócić do tego, co najbardziej kocha 
– sportu. Dzisiaj, oprócz kolarstwa na rowerze z napędem ręcznym 
uprawia też narciarstwo zjazdowe na nartach jednośladowych mono 
ski. Film pokazuje sportową drogę Rafała Wilka. W sposób niekiedy 
humorystyczny prezentuje początki jego żużlowej kariery, przyczyny 
wypadku oraz wielki powrót na sportowe areny w 2012 roku podczas 
Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. 

Film powstał dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Dystrybucję filmu wspierają m.in. Miasto 
Elbląg, Województwo Podkarpackie oraz TVP Olsztyn, a także spon-
sorzy.

gina Komołowskiego. 
Tuż przed igrzyskami 
w Londynie wygrał z Ar-
kadiuszem Skrzypińskim 
i wicemistrzem świata. 
Wygrał również klasyfi-
kację końcową Pucharu 
Świata. Na igrzyskach 
był już poza zasięgiem 
rywali. Wygrywał pew-
nie zarówno w jeździe 
na czas jak i w jeździe ze 
startu wspólnego.

Zostaje uznany za 
najlepszego sportowca 
niepełnosprawnego roku 
2012 w plebiscycie Prze-
glądu Sportowego i tele-
wizji Polskiej. Otrzymuje 
również prestiżowe wy-
różnienie – Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia 
Polski – za wybitne osią-
gnięcia sportowe i za pro-
mowanie Polski na arenie 
międzynarodowej.  Jakby 
tego było mało w 2013 
roku wygrywa Puchar 
Świata  i mistrzostwa 
świata cały czas nie ma-
jąc sobie równych. I trud-
no oprzeć się wrażeniu, 
że człowiek ten nie jest 

ze stali...
Rafał zapytany o to, co 

poradziłby młodemu po-
koleniu , które rozpoczy-
na przygodę ze sportem 
m.in. w kolarstwie ręcz-
nym, odpowiedział, że 
dzisiejsza młodzież zbyt 
szybko się poddaje. Jego 
zdaniem chodzi o to, że 
jeśli raz nie wyjdzie, to 
wyjdzie za kolejnym ra-
zem, dlatego nie można 
tak szybko rezygnować. 

- Jeśli ja po pierwszym 
treningu chciałbym zrezy-
gnować, bo widziałbym 
jaka przepaść dzieli mnie 
od najlepszych na świe-
cie, to pewnie bym nie 
uprawiał tego sportu. 
Jednak uparcie dążyłem 
do tego, aby zrealizo-
wać swoje cele. Poraż-
ki powinny nas jeszcze 
bardziej motywować do 
treningów, do cięższej 
pracy. Nie wolno rezy-
gnować z marzeń już 
po pierwszej porażce – 
podsumowuje podwójny 
medalista Igrzysk Para-
olimpijskich w Londynie.

i podziwiali – mówi Ja-
nusz Zieliński, przyjaciel 
Rafała. 

- Przed wyjazdem do 
Francji Rafał uspokajał 
nas wówczas, że on 
tam nie będzie jeździł, 
tylko chce posiedzieć 
w górach. Okazało się 
jednak, ze za plecami 
rodziny zarezerwował 
sobie tam skiboba – opo-
wiada z uśmiechem na 
twarzy Paweł. Wówczas 

fot. rafalwilk.com 
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FOSa która łączy, a nie dzieli
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, utworzona 10 lat temu, rośnie i rozwija się 
w oczach. Liczy już około 70 członków, których nie tylko wspiera, ale i inspiruje. W uroczystej gali na zamku w Olsztynie 
gościli Henryk Wujec - doradca Prezydenta RP ds. Społecznych, Berndt Göddertz - Przewodniczący Grupy Branżowej Europa 
Wschodnia i Środkowa Parytetowego Związku Socjalnego dolnej Saksonii, Viola jakschova z Fundacji Żywa Pamięć z Czech.

Początki
Ojcami-założyciela-

mi FOSy są Arkadiusz 
Jachimowicz, prezes 
ESWIP oraz Marek Bo-
rowski - prezes Warmiń-
sko-Mazurskiego Banku 
Żywności. Od początku 
bardzo zaangażował się 
w działalność Federa-
cji Bartłomiej Głuszak, 
który tak to tłumaczy: 
- ESWIP, w którym wte-
dy pracowałem i Bank 
Żywności to były wów-
czas na tyle już duże or-
ganizacje, że doskonale 
poradziłyby sobie bez 
FOSy. Ale w jedności 
siła, a organizacje te 
potrzebę współpracy 
dostrzegały. Zwłaszcza 
że w 2004 roku brak 
było w naszym woje-
wództwie inicjatywy, 
która wspierałaby i in-
tegrowała organizacje 
pozarządowe zajmują-
ce się szeroko pojętą 
działalnością socjalną.

 Zebranie założyciel-
skie Federacji odbyło 
się 28 lutego 2004 r. 
w Olsztynie. Uczest-
niczyli w nim przed-
stawiciele: Związku 
Stowarzyszeń „Warmiń-
sko-Mazurski Bank Żyw-
ności”, Stowarzyszenia 
Centrum Wolontariatu 
w Elblągu, Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci - Dział-

dowo i Elbląskiego Sto-
warzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Pozarządo-
wych, Fundacji „Zdro-
we dziecko” z Olsztyna, 
Centrum Pomocy Rodzi-
nie, Polskiego Związku 
Bezrobotnych z siedzi-
bą w Ełku oraz przed-
stawiciel Wspólnoty 
Roboczej Związków 
Organizacji Socjalnych 
WRZOS z Warszawy. 
Założyciele za misję Fe-
deracji uznali efektywne 
rozwiązywanie pro-
blemów społecznych 
poprzez wzajemne 
wspieranie i reprezen-
towanie organizacji so-
cjalnych województwa 
warmińsko-mazurskie-
go.

Na czele Federacji 
stoją obecnie: Prezes 
Bartłomiej Głuszak (El-
bląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych), Wi-
ceprezes Marek Bo-
rowski (Bank Żywności 
w Olsztynie), Wicepre-
zes Joanna Tomaszczyk 
(Olsztyńskie Stowarzy-
szenie Wsparcia Spo-
łecznego), Skarbnik 
Krystyna Sałak (Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzie-
ci w Morągu), Sekretarz 
Marta Stanisława Ko-
smala (Warmińsko-Ma-
zurskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół 
Opieki Pa-
l iatywnej 
w Bartoszy-
cach).

S i e c i 
w FOS-ie

F O S a 
stara się 
żyć życiem 
organiza-
cji, które ją 
tworzą, ale 
ma też własne. Jako co-
raz ważniejszy partner 
władz wojewódzkich 
buduje wizję przyszłych 
warunków życia senio-
rów i osób niepełno-
sprawnych, uczestniczy 
w tworzeniu wszystkich 
wojewódzkich progra-
mów społecznych. Łą-
czy w sieci organizacje 
działające w tym samym 
obszarze, dzięki czemu 
mają większą siłę prze-
bicia. I tak kolejno po-
wstały: 

- Sieć Organizacji Pa-
liatywnych „Palium”, na 
czele z Marianem Na-
dziejko ze Stowarzysze-
nia „Pomocna Dłoń” 
z Braniewa;

- Sieć Wolontariat 
Warmii i Mazur zrze-
szająca organizacje 
działające w obszarze 
wolontariatu. Dziewięć 
z nich prowadzi Centra 
lub Kluby Wolontaria-
tu. Sieci przewodniczy 
Regionalne Centrum 
Wolontariatu z Elbląga;

- Sieć Na Rzecz Se-

niorów Warmii i Mazur;
- Porozumienie Uni-

wersytetów III Wieku 
Warmii i Mazur;

- Sieć Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej;

-  Sieć Środowisko-
wych Domów Samo-
pomocy.

dla seniorów
W ostatnich latach 

szczególnym zaintere-
sowaniem FOSa darzyła 
osoby starsze, których 
przybywa coraz więcej 
i które potrzebują coraz 
większej przestrzeni do 
życia i działania. FOSa 
zadbała o to współtwo-
rząc wojewódzki pro-
gram na rzecz osób 
starszych i realizując 
własne projekty, jak 
np. „Akademia III Wie-
ku”. Z inicjatywy FOSy 
w Olsztynie i Elblągu 
działają Rzecznicy Praw 
Osób Starszych i wyda-
wane jest czasopismo 
„Generacja”.

dla wolontariuszy

Sporo się działo 
w gronie młodszych 
i starszych wolonta-
riuszy, m.in. w ramach 
projektów z partnera-
mi z Czech - Fundacją 
Żywa Pamięć oraz 
z Hiszpanii - Universi-
dad Popular miała miej-
sce wymiana między 
wolontariuszami z Pol-
ski, Hiszpanii i Czech.

dla niepełnosprawnych
Sporo działań FOSy 

poświęconych jest 
osobom niepełno -
sprawnym. Odbyły się 
warsztaty dla chorych 
na cukrzycę, projekty 
w zakresie doradztwa 
i pomocy w znalezieniu 
zatrudnienia, szkolenia 
dla opiekunek środowi-
skowych.

dobre praktyki zza 
granicy

Federacja szuka 
wzorów rozwiązywa-
nia problemów spo-
łecznych u bardziej 
doświadczonych są-
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Rośnie liczba przypadków 
przemocy w rodzinie
do 18 grudnia 2014 roku prowadzone będą konsultacje dotyczące projektu „Wojewódzkiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 
2015-2020”. 

Przemoc w rodzinie 
to poważny problem 
społeczny, o którym 
bardzo dużo się mówi. 
Aby efektywnie zapo-
biegać tej patologii 
społecznej, należy zro-
zumieć jej źródła, istotę 
i specyfikę. W Polsce 
nie ma jednolitego 
systemu, który zawie-
rałby dane dotyczące 
przemocy w rodzinie. 
Oficjalne statystyki 
prowadzone przez Ko-
mendę Główną Policji 
obejmują wyłącznie 
zgłoszone przypadki, 
czyli takie, w których 
doszło do interwencji 
domowej i sporządze-
nia tzw. Niebieskiej 
Karty. Ujawniają one 
jedynie czubek góry lo-
dowej, a nie rzeczywi-
stą skalę tego zjawiska.

Podstawą prezen-
towanych poniżej 
danych jest diagnoza 
sporządzona w oparciu 
o informacje uzyskane 
z Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Wo-
jewódzkiego w Olsz-
tynie oraz Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie.

Podsumowując zgro-
madzone dane z 2013 
roku należy stwierdzić, 
że ogólna liczba wy-
pełnionych na terenie 
całego województwa 
formularzy „Niebieska 
Karta - A” wyniosła 

3834 i była wyż-
sza niż w roku 
2012, gdy wy-
p e ł n i o n y c h 
zostało 2850 
f o r m u l a r z y 
„Niebieska Kar-
ta - A”. Wpływ 
na częs tsze 
wszczynanie 
p r o c e d u r y 
niewątpliwie 
miało skutecz-
ne wdrożenie 
do stosowania w Po-
licji nowych regulacji 
prawnych, m. in. po-
przez zorganizowanie 
przez poszczególne 
jednostki terenowe 
Policji wewnętrznych 
przedsięwzięć szkole-
niowych, nadzór nad 
zagadnieniem przez 
kierownictwo jednostek 
oraz ścisłą współpracę 
funkcjonariuszy z pod-
miotami zajmującymi 
się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie 
w celu wymiany do-
świadczeń. Zauważalny 
jest również wzrost licz-
by zgłoszonych przy-
padków przemocy na 
wsi. W roku 2012 licz-
ba sporządzonych Nie-
bieskich Kart wynosiła 
1274, natomiast w roku 
2013 już 1883.

Liczba osób dotknię-
tych przemocą w rodzi-
nie w roku 2013 (5543) 
była wyższa niż w roku 
2012 (4314). Ofiarami 

przemocy doświadcza-
nej od osoby najbliższej 
najczęściej są kobiety 
(w 2013 - 3511, co 
stanowi 63% ogólnej 
liczby osób dotknię-
tych przemocą). Jed-
nocześnie odnotowano 
wzrost ilości mężczyzn, 
którzy stali się ofiarami 
przemocy w rodzinie 
(w 2013 - 652, co sta-
nowi 12% ogólnej licz-
by ofiar; w 2012 - 439, 
co stanowiło 10% ogól-
nej liczby ofiar). Zde-
cydowanie najczęściej, 
podobnie jak w latach 
ubiegłych, przemocy 
wobec osób najbliż-
szych dopuszczali się 
mężczyźni, którzy sta-
nowili 93% ogólnej licz-
by sprawców (z 3851 
osób, wobec których 
istniało podejrzenie, że 
stosują przemoc w ro-
dzinie, 3598 stanowili 
mężczyźni). W 11 przy-
padkach przemocy wo-
bec osób najbliższych 

dopuściły się osoby 
nieletnie (w 2012 roku 
- 14 osób nieletnich). 
Analizowane dane po-
kazują, iż czynnikiem 
przyczyniającym się do 
występowania zjawiska 
przemocy w rodzinie 
jest alkohol, bowiem 
w 58 % osoby dopusz-
czające się przemocy 
w rodzinie były pod 
jego wpływem (w 
2012 - 62%). W 2013 
roku odnotowano po-
nad dwukrotny wzrost 
liczby zatrzymanych 
w związku z przemo-
cą w rodzinie (w 2013 
- 247; w 2012 - 122). 
Ponadto łącznie 1479 
osób zostało dopro-
wadzonych celem 
wytrzeźwienia do po-
licyjnych pomieszczeń 
dla osób zatrzymanych 
lub do izb wytrzeźwień, 
bądź innych placówek.

www.warmia.
mazury.pl

siadów za granicą. 
Oprócz wyżej wy -
mienionych organiza-
cji z Hiszpanii i Czech 
od kilku lat współpra-
cuje z GPS (Gemein-
nützige Gesellschaft 
für Paritätische Sozia-
larbeit) Towarzystwo 
Parytetowej Pracy 
Socjalnej sp. z o.o. 
pożytku publicznego. 
Jest  to  spółka zależna 
Parytetowego Związ-
ku Socjalnego Dolnej 
Saksonii (Parytetowy 
Związek Socjalny 
jest jedną z sześciu 
głównych federacji 
socjalnych organiza-
cji pozarządowych 
w Niemczech). GPS 
działa w następujących 
obszarach: pomoc in-
tegracyjna dla osób 
niepełnosprawnych 
poprzez wspieranie, 
szkolenie i zatrudnia-
nie; opieka i pielęgna-
cja osób starszych 
i  potrzebujących; 
opieka, wychowanie 
i kształcenie młodych 
ludzi w ramach po-
mocy dla młodzieży 
oraz wspieranie orga-
nizacji członkowskich 
Parytetowego Związ-
ku Socjalnego Dolnej 
Saksonii działających 
w regionie. Za pośred-
nictwem FOSy współ-
pracę z GPS nawiązały 
też zainteresowane or-
ganizacje członkow-
skie.

FOSa ma otwarte 
drzwi dla wszystkich 
organizacji socjalnych, 
które jeszcze nie są 
w jej szeregach, bo, 
jak mówi sprawdzone 
w praktyce stare po-
rzekadło: w kupie siła!

fot. sxc.hu 
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Kapcie potwora
dopiero po kilku tygodniach nieobecności Iwony dowiedziałam się, dlaczego tak długo nie 
przychodzi, wcześniej zawsze zjawiała się co tydzień, punktualnie, a gdy nie mogła przyjść, 
telefonowała, żeby się usprawiedliwić jakimiś pilnymi zajęciami. Zadzwonił do mnie kiedyś póź-
nym wieczorem jej adwokat, jeden z najlepszych w mieście. - Pani Iwona wyjechała do Stanów 
Zjednoczonych, mieszka w Chicago - powiedział. - Pyta, czy zechciałaby pani być świadkiem 
w sądzie na jej sprawie o rozwód. - Wyjechała? - zdziwiłam się. - No, właściwie to…uciekła.

Iwonę poznałam jakiś 
rok wcześniej. Mimo, 
że telefonicznie pro-
siła o spotkanie, gdy 
wreszcie przyszła, przez 
pierwsze minuty nie mó-
wiła nic Gdy wreszcie 
się odezwała, stało się 
jasne, że panicznie się 
boi. Boi się tak bardzo, 
że - mimo, że spotykały-
śmy się regularnie wiele 
razy, długo nie chciała 
podać mi swojego na-
zwiska - nie wiedziałam 
nawet czy imię, któ-
rym się przedstawiała, 
jest prawdziwe.

Wydawało się jej, że 
sprawa, z którą się zgła-
sza, jest nietypowa….
niestety. Nietypowe 
w niej było może je-
dynie to, że Iwona jest 
piękną kobietą, taką, 
której uroda powodu-
je, że mężczyźni od-
wracają za nią głowę 
na ulicy. Jest też kobietą 
inteligentną i wykształ-
coną. Ma świetną pracę. 
I od kilku lat jest regu-
larnie maltretowana 
przez męża.

- Początkowo bardzo 
go kochałam - mówi 
o mężu. - Byliśmy ide-
alną parą, młodzi, pięk-
ni, wykształceni - życie 
stało przed nami otwo-
rem. Mąż też pracuje, 
jest wysoko kwalifiko-
wanym specjalistą. Jest 
szanowany przez oto-
czenie - wiem to, bo kie-
dy pewnego wieczoru 

walił moją głową o umy-
walkę w łazience, aż 
straciłam przytomność, 
opamiętał się i zawiózł 
na szpitalny oddział. Po 
drodze, gdy oprzytom-
niałam usłyszałam tyl-
ko: „masz mówić, że 
zemdlałaś i uderzyłaś 
głową w ścianę. Powie-
działam tak, jak sobie 
życzył, nie chciałam, 
żeby miał jakieś pro-
blemy w pracy…

Po każdym biciu 
kupował mi wielkie 
bukiety róż, błagał 
o przebaczenie, ale 
skrucha trwała naj-
wyżej  k i l ka  dn i . 
Opamiętałam się i za-
częłam szukać pomocy, 
gdy zbił naszą kilkulet-
nią córkę. Tylko niech 
pani nikomu nie mówi, 
że tu przychodzę…boję 
się, że on ma wszę-
dzie znajomości groził 
zresztą, że mnie „zała-
twi”…

Bukietów róż w życiu 
Iwony było bardzo wie-
le. Kiedy rozmawiam 
z nią teraz, gdy jest bez-
pieczna na innym konty-
nencie, mówi mi, że do 
dziś często dostaje od 
anonimowego nadawcy 
wiązanki czerwonych 
róż. Ona wie, od kogo 
i wie, co oznaczają te 
kwiaty. I nawet tysiące 
mil od kraju nie czuje 
się bezpiecznie.

Gdy przyszła do mnie 
Anka, również długo 

nie mogła zacząć mó-
wić. Dopiero po chwili 
zorientowałam się, co 
jest powodem jej mil-
czenia. Jej partner wybił 
jej cztery przednie zęby 
przez co, wyglądała - 
co tu gadać - nawet 
komicznie. Komicznie, 
gdyby nie to, że dopie-
ro wybicie zębów stało 
się dla niej impulsem do 
szukania pomocy. -Ja 
nawet, wie pani, chyba 
tych zębów sobie długo 
nie wstawię - mówiła. - 
Po to, żeby codziennie 
patrzyć w lustro i pa-

miętać, co mi zrobił. Bo 
poprzednio przez wiele 
lat, ślady bicia szybko 
znikały - siniaki, złama-
nia ręki, zadrapania, 
a nawet ślady od przy-
gaszania papierosów na 
dłoniach - szybko ich 
już nie było. A zęby, to 
co innego...

Zresztą, Anka nie 
miała funduszy, żeby 
je wstawić a na wizytę 
u dentysty trzeba cze-
kać dosyć długo.

Anka przestała przy-
chodzić. Dowiedziałam 
się, że jest znów ze 

swoim partnerem - tym 
samym od „wybitych 
zębów”. Przebaczyła 
mu, zresztą,już krótko 
po zdarzeniu wiedzia-
ła, że nie mogłaby bez 
niego żyć…

- Żeby tak mój mnie 
zbił - wiedziałabym, że 
jest zły, może parę dni 
bym się na niego boczy-
ła, ale potem pogodzili-
byśmy się i byłoby znów 
jak dawniej - mówi Wan-
da. Nic z tego- mąż 
Wandy jej nie bije. Od 
ponad 30 lat za to mal-
tretuje ją psychicznie.

fot. sxc.hu
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Wanda jest drobną, 
przedwcześnie posiwia-
łą kobietą, ze śladami 
dawnej urody. - Byłam 
już dziwką, puszczalską, 
psychicznie chorą, nie-
zdatną do niczego…- 
mówi, płacząc. - Nie 
mam prawa mieć zna-
jomych, koleżanek, 

rodzina też się od nas 
odsunęła. Wszyscy wie-
dzą, że mąż jest nieobli-
czalny - bez powodu 
potrafi kogoś wyzwać, 
zmieszać z błotem, być 
wulgarny nawet przy 
obcych osobach. Boję 
się każdego dnia. Nie 
pracuję, bo mąż uważa 
że pracują tylko dziwki 
- praca według niego to 
miejsce, gdzie kobiety 
poznają kochanków. 
On sam zarabia, ale 
daje mi jedynie 20 zło-
tych dziennie. Z tego 
musiałam przez lata 

utrzymywać dom, robić 
posiłki, opłaty.

Dlaczego po tylu la-
tach przyszłam szukać 
pomocy? Bo wie pani, 
ja znosiłam to wszystko 
dla dobra dzieci, myśla-
łam, że dzieci muszą 
mieć prawdziwą, peł-
ną rodzinę….a ostatnio 
przyszła do mnie doro-
sła już córka i wyznała, 
że w dzieciństwie co-
dziennie z bratem mo-
dlili się, żebym wreszcie 
odeszła od ojca….Czy 
ja jestem złym człowie-
kiem? Czy zniszczyłam 
życie moich dzieci? - 
zastanawia się Wanda.

Żona Jacka jest oso-
bą zaburzoną psychicz-
nie. Jednak dopiero po 
czterech latach bojów 
sądowych, wielu awan-
turach udało się uzy-
skać pozbawienie jej 
władzy rodzicielskiej 
nad dziećmi. Biła je, 
wyzywała, niszczyła 
ich życie. Jacek był 
według niej „palantem” 
a dzieci „pieprzonymi 
bękartami”. Jednak dla 
rodziny, znajomych 
postawa tego faceta, 
walczącego o spokojny 
dom dla siebie i dzieci 
była niezrozumiała.

- Nie mów, że baba 
cię bije - dowcipkowali. 
-Przecież jesteś silniej-
szy, a w ogóle znajdź 
sobie inną i spadaj stam-
tąd…

Tyle, że Jacek nie 
chciał „spadać”. Chciał 
wychować dzieci na 
normalnych ludzi, za-
pewnić im spokój i bez-
pieczeństwo. Dla sądu 
był nawet lekko „po-
dejrzany”- nie co dzień 
zdarza się, że mężczy-
zna podaje się za ofiarę 
przemocy; zresztą żona, 

lepiej wykształcona, 
atrakcyjna, miała lep-
szych adwokatów. Dziś 
jednak ona jest pensjo-
nariuszką oddziału dla 
osób zaburzonych psy-
chicznie, ma całkowicie 
odebrane prawa rodzi-
cielskie i nie kontaktuje 
się z dziećmi w ogóle. 
Gdy spotykam Jacka, 
jest co prawda, nieco 
bardziej przygarbiony, 
ale zawsze uśmiechnię-
ty. Zaczął nowe życie, 
razem z dwójką dzieci.

Wiele setek podob-
nych historii. Każda 
podobna - każda inna, 
każda najważniejsza 
dla tych, którzy ich 
doświadczają. Przez 
niemal dwadzieścia lat 
pracy psychologa „nio-
sę” wraz z pacjentami 
ich historie, ich opo-
wieści.

Jak pomóc? Często 
jest trudno, często jest 
to niemożliwe. Sama 
specyfika zjawiska 
przemocy jest złożona 
a zarazem zadziwiają-
ca w swojej prostocie. 
Gdyby w dzień ślubu 
Iwony z jej wymarzo-
nym mężczyzną powie-
dzieć jej, że nie minie 
kilka lat, a będzie bita, 
poniżana i maltretowa-
na, odpowiedziałaby 
ze śmiechem, że każda 
pierwsza próba użycia 
przez niego jakiejkol-
wiek przemocy będzie 
zarazem ostatnią i że 
wówczas spakuje mu 
walizki i wystawi je za 
drzwi. Dlaczego jednak 
dziś jest wrakiem czło-
wieka, kobiety?

O mechanizmach 
rządzących przemo-
cą napisano bardzo 
wiele. Jednak chyba 
wciąż zbyt mało. Słu-

cham właśnie audycji 
radiowej, w której zna-
ny parlamentarzysta 
mówi o tym, że jako 
dziecko dostawał 
klapsy od rodziców. 
-Wyrosłem na porząd-
nego człowieka - do-
wodzi. Do redakcji 
telefonują tez inni - Nie 
rozumiem, dlaczego za-
kazywać klapsów i bicia 
dzieci? Jakoś przecież 
trzeba ich wychować…

Zastanawiam się, czy 
wobec tego mąż lub 
żona mogą również 
wobec siebie stoso-
wać taki „wychowaw-
czy klaps”, gdy zrobią 
coś, co nie będzie się 
podobać współmałżon-
kowi. Aha, to co inne-
go? A niby dlaczego?

Mechanizmy rządzą-
ce zjawiskiem przemo-
cy domowej często 
porównywane są do 
syndromu „gotowanej 
żaby”. Gdyby wrzu-
cić żabę do garnka 
z wrzątkiem, natych-
miast z niego wysko-
czy. Jednak spróbujmy 
włożyć taką żabę do 
garnka z zimną, gotu-
jącą się powoli wodą - 
będzie spokojnie w nim 
tkwić, aż zginie. Podob-
nie dzieje się z nami - 
przyzwyczajamy się 
powolutku do tego, że 
w naszym domu czasa-
mi dochodzi do kłótni, 
awantur, nasz partner 
jest często niezadowo-
lony, czujemy się coraz 
gorsi, nieudolni, do tego 
stopnia, że gdy padnie 
pierwszy cios jesteśmy 
przekonani, że na nie-
go zasługujemy. Bo kto 
normalny wytrzymałby 
z kimś takim jak ja?

Nie bądźmy obojętni. 
Od kilku lat funkcjonu-

je również w naszym 
mieście zintegrowany 
system pomocy ofia-
rom przemocy domo-
wej, pracuje zespół 
do spraw „Niebieskiej 
Karty” , działają poli-
cjanci, pracownicy so-
cjalni. Nie wahajmy się 
zwrócić do osoby, która 
może nam zaoferować 
profesjonalną pomoc. 
Bo pomóc można-na-
wet jeśli długiego czasu 
potrzeba niekiedy, żeby 
wyjść z zaklętego krę-
gu przemocy i poczuć 
się wartościową osobą, 
taką, która nie zasługuje 
na to, by ją krzywdzono.

Zjawisko przemocy 
angażuje kilku „ak-
torów” - jest spraw-
ca, ofiara, ale są też 
świadkowie. To często 
dzieci - właśnie im jest 
najtrudniej. Nie mają 
możliwości przerwać 
koszmaru, którego do-
świadczają w rodzinie. 
Najczęściej mogą tylko 
unikać ciosu i starać się 
przetrwać. Ale świad-
kami jesteśmy często 
my sami - gdy widzimy 
krzywdę dziecka, słyszy-
my odgłosy awantury za 
ścianą. Reagujmy.

Może zdarzyć się tak, 
że nasza reakcja uratuje 
komuś życie.

*„Kochać zbyt moc-
no (kapcie potwora) ” 
- to jedna z najlepszych 
i najbardziej poruszają-
cych historii przemocy 
domowej, opisanych 
w formie komiksu przez 
Rosalind B.Penfold ,wy-
dana w Polsce w 2007 
roku. Polecam, nawet 
jeśli ten problem nie 
dotyczy właśnie Ciebie.

Ewa Malanowska
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jak zażywać antybiotyki?
Co roku 18 listopada Europa obchodzi dzień Wiedzy o Antybiotykach (EdWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez 
Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Celem Europejskiego 
Dnia Wiedzy o Antybio-
tykach jest zwrócenie 
uwagi i podniesienie 
świadomości zarówno 
społeczeństwa, polity-
ków, jak i profesjonali-
stów medycznych na 
temat niezwykle groźne-
go zjawiska w obszarze 

zdrowia publicznego, 
jakim jest narastająca 
i szybko rozprzestrze-
niająca się oporność 
na antybiotyki wśród 
drobnoustrojów wywo-
łujących najważniejsze 
i najpowszechniejsze 
zakażenia u człowieka. 
Konsekwencją tego zja-

wiska jest ograniczenie 
możliwości skuteczne-
go leczenia infekcji, 
a więc zwiększająca 
się zachorowalność 
i śmiertelność z powo-
du zakażeń. Narastają-
ca oporność jest tym 
bardziej niebezpiecz-
na, bowiem jednocze-

śnie zmniejszyło się 
zainteresowanie firm 
farmaceutycznych po-
szukiwaniem nowych 
leków przeciwdrobno-
ustrojowych. W ostat-
nich dwudziestu latach 
wprowadzono jedynie 
dwa nowe antybiotyki, 
i to o bardzo wąskich 

wskazaniach. Dlatego 
jedynym wyjściem na 
dzień dzisiejszy jest 
racjonalna antybioty-
koterapia i stosowanie 
antybiotyków jedynie 
tam, gdzie mogą one 
naprawdę przynieść ko-
rzyść.

Oprac. Red.  

Przypominamy:

Kiedy przyjmować antybiotyki?
Antybiotyki nie są lekiem na zakażenia wywołane wirusami, na przykład przeziębienia lub grypę. Antybiotyki są 

skuteczne jedynie w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Rozpoznanie rodzaju zakażenia i decyzja o ewentualnej ko-
nieczności zastosowania antybiotyków może zostać podjęta jedynie przez lekarza medycyny.

- Antybiotyki nie są lekiem na zakażenia wywołane wirusami, takie jak zwyczajne przeziębienie czy grypa.
- Antybiotyki nie zapobiegają przenoszeniu wirusów pomiędzy ludźmi.
- Przyjmowanie antybiotyków z niewłaściwych powodów, na przykład w celu leczenia przeziębienia lub grypy, nie 

przynosi pacjentowi żadnych korzyści.
- Niewłaściwe stosowanie antybiotyków powoduje jedynie, że bakterie stają się na nie oporne. Kiedy więc będzie-

my potrzebować antybiotyków w przyszłości, mogą one już być nieskuteczne.
- Antybiotyki często wywołują działania niepożądane, na przykład biegunkę.
- Przed użyciem antybiotyków należy zawsze zasięgnąć porady lekarza.

jak przyjmować antybiotyki?
Gdy lekarz potwierdzi, że zastosowanie antybiotyków jest konieczne, bardzo ważne jest, by przyjmować je w spo-

sób odpowiedzialny. Pamiętajmy: stosujmy antybiotyki odpowiedzialnie!
- Stosowanie antybiotyków powoduje, że bakterie stają się oporne, w związku z czym ważne jest, by nie przyjmo-

wać antybiotyków z niewłaściwych powodów lub w nieodpowiedni sposób.
- Antybiotyki należy przyjmować wyłącznie wtedy, gdy zostaną one przepisane przez lekarza. Należy przestrzegać 

zaleceń lekarza w sprawie sposobu przyjmowania antybiotyków, aby mogły być one skuteczne również w przyszłości.
- Nie należy zachowywać niewykorzystanych antybiotyków. W przypadku otrzymania większej ilości dawek niż 

przepisana należy zapytać farmaceutę o sposoby postępowania z niewykorzystanym lekiem.

dlaczego należy przyjmować antybiotyki w sposób odpowiedzialny?
- Niewłaściwe lub nieprawidłowe stosowanie antybiotyków może spowodować oporność bakterii na leczenie 

podejmowane w przyszłości. Stanowi to zagrożenie nie tylko dla zdrowia osoby, która w niewłaściwy sposób przyj-
mowała antybiotyki, lecz także dla wszystkich, którzy później mogliby ulec zakażeniu opornymi bakteriami.

Pamiętajmy: każdy z nas jest odpowiedzialny za utrzymanie skuteczności antybiotyków!
Antybiotyki tracą skuteczność w tempie, którego nie przewidywano jeszcze pięć lat temu. Dzieje się tak, ponieważ 

stosowanie antybiotyków powoduje, że bakterie stają się na nie oporne.
- Jeśli będziemy nadal spożywać antybiotyki w niezmienionym tempie, Europa może stanąć w obliczu powrotu do 

epoki przedantybiotykowej, kiedy częste zakażenia bakteryjne, na przykład zapalenie płuc, mogły stanowić wyrok 
śmierci. Kiedy będziemy potrzebować antybiotyków w przyszłości, mogą one już być nieskuteczne.

- Nie należy przyjmować antybiotyków z niewłaściwych powodów lub w nieodpowiedni sposób.
- Należy zawsze przestrzegać zaleceń lekarza w sprawie sposobu przyjmowania antybiotyków, aby mogły być one 

skuteczne również w przyszłości.
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Bierzesz leki? Uważaj na to, co jesz i pijesz
Żywność i leki zawierają składniki mogące nawzajem się wykluczać bądź uzupełniać podczas ich równoczesnego zażycia 
- przypomina śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej dr Lucyna Bułaś ze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach.

Dlatego przed za-
życiem każdego leku 
trzeba koniecznie 
przeczytać ulotkę, 
a wątpliwości najlepiej 
konsultować z lekarzem 
lub farmaceutą.

- To, co jemy i pi-
jemy może w istotny 
sposób wpływać na 
wchłanianie, metabo-
lizm i wydalanie leków. 
Stopień nasilenia tych 
niekorzystnych interak-
cji zależy w większości 
od indywidualnej reakcji 
organizmu. Ich efektem 
może być brak działa-
nia terapeutycznego, 
jego zmniejszenie lub 
nasilenie objawów nie-
bezpiecznych dla zdro-
wia - powiedziała PAP 
dr Bułaś.

Jedna z generalnych 
zasad to popijanie le-
ków zwykłą, przegoto-
waną wodą. Mineralna 
nie jest zalecana, bo 
może być wzbogacona 
w liczne mikroelementy, 
tworzące niekorzystne 
połączenia z zażywany-
mi lekami.

Podczas przyjmo-
wania leków najlepiej 
w ogóle zrezygnować 
z soku grejpfrutowego, 
który poprzez hamowa-
nie metabolizmu niektó-
rych leków prowadzi 
do nawet 10-krotne-
go wzrostu ich stęże-
nia we krwi, co może 
skutkować groźnymi 
powikłaniami. Zależ-
ność ta dotyczy m.in. 
benzodwuazepin stoso-
wanych np. w leczeniu 

bezsenności. - Smako-
szom tego soku i owo-
cu przypominam o ok. 
4-godzinnym odstępie 
czasowym w przypadku 
potrzeby zażycia leków -  
zaznaczyła specjalistka.

Z kolei osoby przyj-
mujące preparaty żela-
za nie powinny pić kawy 
i herbaty przed zaży-
ciem leku, w tracie i po 
jego zażyciu. Żelazo 
wiąże się bowiem z nie-
którymi garbnikami, np. 
z taniną występującą 
w herbacie. Popijanie 
nią preparatów żelaza 
w leczeniu np. niedo-
krwistości może więc 
nie przynieść efektów 
terapeutycznych i wy-
dłużyć czas leczenia.

Mleko i żywność za-
wierająca jony wapnia, 
magnezu i żelaza są 
generalnie niezalecane 
podczas przyjmowania 
antybiotyków tetracykli-
nowych. Obniżają ich 
aktywność poprzez two-
rzenie związków che-
latowych. Stosowanie 
ich łącznie z antybioty-
kiem nie leczy skutków 
zakażenia bakteryjnego 
i prowadzi do powikłań. 
Są jednak leki, które 
powinny być zażywa-
ne z dietą mleczną lub 
popijane mlekiem. Do 
tej grupy należą m.in. 
niektóre preparaty za-
wierające wapń.

Pacjenci zażywający 
leki przeciwko astmie 
oskrzelowej, np. prepa-
raty teofiliny, powinni 
z kolei unikać spożywa-

nia potraw z grilla lub 
smażonego mięsa tuż 
przed przyjęciem leku, 
w trakcie jego przyjmo-
wania lub tuż po zaży-
ciu. Związki powstałe 
podczas grillowania 
i smażenia mięsa przy-
spieszają metabolizm 
leku i obniżają jego po-
ziom we krwi, co może 
prowadzić do wystąpie-
nia duszności.

Z kolei przy niektó-
rych lekach antydepre-
syjnych niewskazane są 
sery, zwłaszcza dojrze-
wające. Leki te hamują 
rozkład amin katecho-
lowych w organizmie 
człowieka. Niektóre 
pokarmy takie jak np. 
sery, grzyby, niektóre 
wina, dojrzałe banany 
zawierają duże ilości 
tyraminy. Po ich spoży-
ciu łącznie z lekami ha-
mującymi rozkład amin 
katecholowych może 

dochodzić do wielu 
objawów niepożąda-
nych, np. gwałtownego 
wzrostu ciśnienia krwi 
z uczuciem kołatania 
serca. W skrajnych przy-
padkach może wystąpić 
tzw. przełom nadciśnie-
niowy, prowadzący na-
wet do śmierci.

Jedzenie w dużych 
ilościach zielonych 
warzyw zawierających 
witaminę K - jak bro-
kuły, sałata czy szpi-
nak - łącznie z lekami 
przeciwzakrzepowymi 
może przyczynić się do 
osłabienia lub zniesie-
nia oczekiwanego efek-
tu leczniczego.

Do niebezpiecznych 
reakcji może też do-
chodzić w przypadku 
równoczesnego spoży-
wania pokarmów zawie-
rających dużo błonnika 
z lekami stosowanymi 
w leczeniu niewydolno-

ści krążeniowej, zabu-
rzeń rytmu serca oraz 
stanów depresyjnych. 
Dieta zawierająca błon-
nik powoduje adsorp-
cję leków, zmniejszając 
ich stężenie we krwi, co 
może prowadzić do 
zaostrzenia stanu cho-
robowego, a brak dzia-
łania przeciwlękowego 
i przeciwdepresyjnego 
nawet do myśli samo-
bójczych.

- Poznanie niektórych 
interakcji leków z żyw-
nością pozwala na przy-
jęcie ogólnej zasady 
zażywania większości 
leków, tj. co najmniej 
godzinę przed posił-
kiem oraz nie wcześniej 
niż dwie godziny po po-
siłku -  podsumowała dr 
Lucyna Bułaś.

http://naukawpolsce.
pap.pl” PAP - Nauka 
w Polsce

fot. sxc.hu
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Naukowcy chcą wykorzystać antyrakowe 
składniki lnu w produkcji żywności
Metody uzyskiwania z odtłuszczonych nasion lnu aktywnych peptydów i lignanów, mających właściwości antyrakowe oraz 
obniżające ciśnienie krwi, opracowali olsztyńscy naukowcy. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane przy wytwarzaniu 
zdrowej żywności.

- Kiedy słyszymy sło-
wo „len”, to kojarzymy 
je przede wszystkim 
z przemysłem włókien-
niczym i ekskluzywną 
garderobą. Niewielu 
z nas zdaje sobie spra-
wę, że nasiona lnu są 
bardzo cennym źródłem 
licznych składników od-
żywczych i związków 
biologicznie aktywnych. 
Len to nie tylko suro-
wiec przemysłowy, ale 
również bardzo cenna 
roślina oleista i leczni-
cza - powiedział prof. 
Ryszard Amarowicz z In-
stytutu Rozrodu Zwie-
rząt i Badań Żywności 
Polskiej Akademii Nauk 
w Olsztynie.

Wyjaśnił, że uzyska-
na po usunięciu z na-
sion lnu oleju (poprzez 
ekstrakcję lub tłocze-
nie) beztłuszczowa 
pozostałość zawiera 
duże ilości białka. Jej 
wartość odżywcza jest 
wysoka i dlatego może 
być ona wykorzystana 
jako pasza dla zwierząt. 
W Instytucie Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żyw-
ności przeprowadzone 
zostały badania nad hy-
drolizą enzymatyczną 
białek. W jej wyniku po-
wstają aktywne peptydy.

- Z prozdrowotnego 
punktu widzenia szcze-
gólnie cenne są te, które 
są nośnikami aktywno-
ści przeciwutleniającej 

oraz wykazują zdolność 
do obniżania ciśnienia 
krwi - podkreślił prof. 
Amarowicz.

Z odtłuszczonych 
nasion lnu otrzymać 
można również związ-
ki fenolowe. Należą 
one do tzw. lignanów. 
W wielu badaniach wy-
kazano ich silną aktyw-
ność przeciwutleniającą.

Jak dodał naukowiec, 
dla człowieka jeszcze 
cenniejszą właściwością 
lignanów nasion jest 
ich ochronne działanie 
przed rakiem prostaty 
i piersi. W nasionach 
lnu lignany występują 
w postaci kompleksu 
o niskiej biodostępności.

- W Instytucie Roz-
rodu Zwierząt i Badań 
Żywności wykazano, jak 
pod wpływem hydrolizy 
chemicznej i enzyma-
tycznej dochodzi do 
uwolnienia aktywnych 
lignanów. Wyniki te 
mają nie tylko wartość 
poznawczą. Wykorzy-
stane mogą być przy 
wytwarzaniu tak zwanej 
żywności funkcjonalnej, 
czyli tej mającej pozy-
tywny wpływ na nasze 
zdrowie - podkreślił 
prof. Amarowicz.

Nasiona lnu, podob-
nie jak nasiona soi, 
rzepaku i słonecznika, 
zawierają duże ilości 
tłuszczu, który jest 
dostępny na półkach 

sklepów ze zdrową 
żywnością pod postacią 
oleju lnianego.

- Olej ten jest najbo-
gatszym źródłem kwasu 
tłuszczowego alfa-linole-
nowego. Kwasowi, który 
zaliczany jest do grupy 
omega-3, przypisywa-
ne jest wielokierunkowe 
działanie biologiczne. 
Bierze on udział w regu-
lacji poziomu cukru we 
krwi, korzystnie wpływa 
na wzrok, podnosi zdol-
ności do koncentracji, 
zwiększa odporność or-
ganizmu na stres - pod-
kreślił prof. Amarowicz.

Dodał, że sportow-
com uprawiającym 
dyscypliny siłowe oraz 
wytrzymałościowe zale-
ca się spożywanie kwa-
su alfa-linolowego po to, 

by zwiększyć beztłusz-
czową masę ciała. Ten 
związek wpływa także 
na wzrost siły mięśni 
i podniesienie wydolno-
ści tlenowej organizmu.

Nasiona lnu są źró-
dłem specyficznych 
węglowodanów zalicza-
nych do błonnika pokar-
mowego ze względu na 
swoje właściwości che-
miczne. Po zalaniu na-
sion lnu wodą (można 
je kupić w aptece, jako 
siemię lniane) łatwo uzy-
skać ich wyciąg.

- Pijąc go sprawiamy, 
że warstwa błony śluzo-
wej przełyku, żołądka 
i dwunastnicy pokrywa 
się cienką ochronną 
warstwą śluzu, co jest 
niezwykle cenne szcze-
gólnie w przypadku 

wrzodowych chorób 
przewodu pokarmowe-
go oraz przy stosowaniu 
salicylanów, takich jak 
polopiryna i aspiryna - 
dodał.

- Błonnik pokarmowy 
z nasion działa ochron-
nie również podczas 
kuracji antybiotyko-
wych. Należy jednak 
pamiętać, że śluz z na-
sion lnu może blokować 
wchłanianie leków, a z 
niektórymi nawet wcho-
dzić w interakcje - prze-
strzegł prof. Amarowicz.

Źródło: Serwis 
Nauka w Polsce 

www.naukawpolsce.
pap.pl

fot. sxc.hu
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Z młodzieżą o chorobach układu krążenia
Choroby układu krążenia stanowią największy problem współczesnej medycyny i są przyczyną śmierci co drugiej osoby 
w Polsce. Właśnie temu tematowi poświęcona była debata zdrowotna pod hasłem „Żyj zdrowo - wiem jak to zrobić” z udzia-
łem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz lekarzy specjalistów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, która 
odbyła się w IV Liceum Ogólnokształcącym. jej głównym celem było pogłębienie wiedzy z zakresu profilaktyki i leczenia 
chorób układu krążenia oraz wzrost świadomości prozdrowotnej na ten temat wśród młodzieży.

- Jeżeli ktoś myśli, że 
debata poświęcona cho-
robom układu krążenia 
nie dotyczy osób mło-
dych, to jest w błędzie. 
Światowa Organizacja 
Zdrowia podkreśla, że 
w 50 proc. nasz styl 
życia ma wpływ na 
nasze choroby. To, co 
dziś zrobicie ze swoim 
zdrowiem, będzie miało 
swoje odbicie w przy-
szłości. Mam nadzieję, 
że ta debata pozwoli 
wam podejmować bar-
dziej świadomie wybory 
dotyczące waszego stylu 
życia - powiedziała Boże-
na Ropelewska, dyrektor 
ds. pielęgniarstwa w Wo-
jewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym w Elblągu.

Prawie miliard zachoro-
wań na świecie

Nadciśnienie tętnicz-
cze, które jest jednym 
z najważniejszych czyn-
ników ryzyka rozwoju 
miażdżycy i chorób 
układu sercowo-naczy-
niowego, jego przyczy-
ny, powikłania i sposoby 
leczenia scharakteryzo-
wała dr Krystyna Karaś, 
hipertensjolog (od red. 
specjalista od nadciśnie-
nia tętniczego) z Wo-
jewódzkiego Szpitala 
Zespolonego. - Kiedyś 
takie prezentacje kie-

rowaliśmy głównie do 
osób starszych, bowiem 
w tej grupie ta choroba 
występowała najczę-
ściej, niestety od około 
20 lat nadciśnienie tętni-
cze pojawia się w grupie 
dzieci i młodzieży, i jest 
to trend ogólnoświato-
wy, który ma głównie 
związek z otyłością 
- podkreśliła dr Krysty-
na Karaś.

Nadciśnienie tętnicze 
to najbardziej rozpozna-
walna choroba układu 
sercowo-naczyniowego 
na świecie - choruje na 
nie prawie miliard lu-
dzi. Ostatnie badania 
w 2011 r. w Polsce poka-
zały, że na nadciśnienie 
tętnicze choruje około 
10,5 mln osób, a sta-
tystyki niestety wciąż 
rosną. Szacuje się, że 
do 2025 r. na całym 
świecie 1,5 mld ludzi 
będzie chorowało na 
nadciśnienie, a w Polsce 
około 14-15 mln osób. 
Możemy temu jednak 
zaradzić. Najlepszym 
lekarstwem jest m.in. 
zmniejszenie masy cia-
ła, głównie w okolicach 
talii, zmniejszenie spoży-
cia soli, cukru, alkoholu, 
zwiększenie spożycia 
warzyw i owoców, ryb, 
produktów pełnoziarni-
stych oraz podjęcie ak-

tywności fizycznej.

Cukrzyca - epidemia XXI 
wieku

Dr Iwona Kazimierska, 
diabetolog, przybliżyła 
uczniom zagadnienia 
związane z cukrzycą, 
która w 2006 r. uznana 
została przez ONZ za 
epidemię XXI wieku. 

- Najczęściej mamy 
do czynienia z cukrzy-
cą typu 2, która dotyczy 
prawie 90 proc. wszyst-
kich przypadków. Niepo-
kojące jest to, że coraz 
częściej dotyka również 
dzieci i młodzież, co wią-
że się z ich nieprawidło-
wą wagą ciała. Dlatego 
tak ważną rolę w naszym 
życiu pełni właściwe od-
żywianie i aktywność fi-
zyczna - zwróciła uwagę 
dr Iwona Kazimierska.

Do głównych obja-
wów cukrzycy zaliczyć 
należy: wzmożone pra-
gnienie, częste oddawa-
nie moczu, chudnięcie 
przy dobrym apetycie, 

osłabienie, zaburzenie 
widzenia. Prognozuje 
się, że w 2030 między 
20 a 70 rokiem życia 
ludzi chorujących na 
cukrzycę będzie ok. 
552 mln.

Z kolei lek. Jakub 
Ostrowski, kardiolog, sta-
rał się wyjaśnić uczniom 
m.in. przyczyny umieral-
ności z powodu chorób 
układu krążenia, opowie-
dział także o miażdżycy 
- jej objawach, skutkach 
i profilaktyce. - W ścianie 
naczynia tętnicy z cza-
sem zaczynają pojawiać 
się blaszki miażdżycowe. 
Na początku niewielkie, 
mało istotne, z czasem 
mogą stać się na tyle 
duże, że zwężają naczy-
nia tętnicy i może dojść 
do niedokrwienia ser-
ca. Największy dramat 
jest wtedy, kiedy blaszka 
miażdżycowa pęknie, 
a to, co jest w środku, 
wylewa się do naczynia 
tętnicy i krzepnie, powo-
dując jego zamknięcie 

lub krytyczne zwężenie. 
Nieleczona miażdżyca 
może się skończyć za-
wałem serca, udarem 
mózgu, amputacją nogi. 
Dlatego tak ważna jest 
profilaktyka miażdżycy 
i kontrolowanie poziomu 
cholesterolu - podsumo-
wał lek. Jakub Ostrowski.

Po prezentacjach 
specjalistów przyszedł 
czas na pytania uczniów. 
Młodzież interesowało 
m.in., czy jednorazowy 
skok ciśnienia po zażyciu 
dopalaczy może powo-
dować trwałe uszko-
dzenie, dlaczego osoby 
dorosłe, które biorą leki 
na nadciśnienie, muszą 
je brać do końca życia, 
jakie badania kontrolne 
należy wykonać w kie-
runku cukrzycy.

Spotkanie odbyło 
się w ramach progra-
mu zdrowotnego przy 
wsparciu Samorządu 
Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego.

fot. sxc.hu
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Bez granic, bez barier 
- Różnorodność działań, ciekawe spektakle, koncerty, ogrom wrażeń, nowych doświadczeń i oczywiście przyjaźni - tak 8. 
Międzynarodowe Spotkania Artystyczne w Elblągu podsumowuje organizatorka, Teresa Miłoszewska. - Oprócz uczestników 
są z nami także osoby sprawne i mieszkańcy naszego miasta oraz regionu, i to jest dla nas najważniejsze. Bo to jest sens 
tej imprezy - integracja i pokazanie szerszej publiczności efektów pracy terapeutów z osobami z niepełnosprawnościami.

Codzienność niepełno-
sprawnych w obiektywie

Wystawa Krzysztofa 
Gołucha „Przełamując 
stereotypy” oraz recital 
akustyczny Szymona 
Wydry zainagurował 
8. Międzynarodowe 
Spotkania Artystyczne 
w elbląskim „Światowi-
dzie”.

„Przełamując ste-
reotypy” to 21 czar-
no-białych fotografii 
odwołujących się do 
najlepszych tradycji 
fotografii dokumen-
talnej i reportażowej, 
które zostały nagrodzo-
ne w 13 konkursach 
w kraju i za granicą. 
Projekt trwa od kilku 
lat, lecz autor nie za-
mierza kończyć pracy, 
a jak sam podkreśla 
- wystawa jest podsu-
mowaniem pewnego 
etapu. Jego fotografie 
pokazują osoby, scenki 
rodzajowe czy chwile 
z życia w ośrodkach dla 
niepełnosprawnych, ich 
smutki i radości. Autor 
zdjęć patrzy na niepeł-
nosprawność przez pry-
zmat ludzi, liczy się dla 
niego człowiek, nieza-
leżnie od stanu zdrowia 
czy intelektu.

- Prosty obraz, umie-
jętność wyboru tego 
kluczowego ulotnego 

momentu, cudowna 
prostota formy i odpo-
wiedni ładunek treści 
powodują, że fotografie 
Krzysztofa wytrzyma-
ją próbę czasu. Dzięki 
niemu dla następnych 
pokoleń zostaną zacho-
wane ułamki życia wie-
lu ludzi, którzy przez 
los zostali potraktowani 
brutalnie. Jego boha-
terowie potrafią się 
cieszyć każdą chwilą 
życia, mają wspaniały 
system wartości, noszą 
w sobie wielką miłość 
i ufność do drugiego 
człowieka -  tak o wy-
stawie mówi Arkadiusz 
Gola, fotograf, i nie spo-
sób się z nim nie zgo-
dzić.

Krzysztof Gołuch po-
chodzi z Rudy Śląskiej. 
Na co dzień mieszka 
i pracuje w Knurowie 
w Caritas Archidiecezji 
Katowickiej - Ośrodku 
M. B. Uzdrowienie 
Chorych w Knurowie. 
Jest również członkiem 
Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików. 
Niestety z przyczyn 
zawodowych nie mógł 
pojawić się na werni-
sażu.  

Napisz do autora:
Aleksandra Garbecka
dziennikarz
a.garbecka@razemztoba.pl

fot. Bartłomiej Ryś
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Sentymentalna podróż 
w przeszłość

Zanim jednak 8. 
Międzynarodowe Spo-
tkania Artystyczne zo-
stały oficjalnie otwarte, 
uczestnicy mieli okazję 

wziąć udział w warszta-
tach ceramicznych oraz 
wysłuchać przepiękne-
go koncertu ukraińskie-
go zespołu Lviv Ladies. 
Zwieńczeniem wieczo-
ru był recital akustyczny 
Szymona Wydry, 
dla którego wi-
zyta w naszym 
mieście nie była 
pierwszą i myślę, 
że po wczoraj-
szym koncercie 
- z pewnością 
n ie os tatnią . 
Artysta zabrał 
p u b l i c z n o ś ć 
w sentymental-
ną podróż przez 
dekady polskiej 
muzyki rozryw-
kowej, poza taki-
mi  klasykami jak 
„Oprócz błękit-
nego nieba”, „ 
Benjamin” czy 
„Zegarmistrz światła”, 
na scenie wybrzmiały 
również te najbardziej 
znane i lubiane utwory 
Szymona Wydry i ze-
społu „Carpe Diem”. 
Nie zabrakło „Pozwól 
mi lepszym być”, „Teraz 
wiem” czy „Jak ja jej to 
powiem”. Piosenkarz 
nawiązał bardzo do-
brą relację z publicz-
nością, która chętnie 
wtórowała mu podczas 
wykonywania 
w i ę k s z o ś c i 
piosenek. - To 
dla nas wielka 
radość - móc 
wystąpić pod-
czas takiej im-
prezy. Nigdy 
nie wiemy, co 
się może nam 
przytrafić, dlatego in-
tegrujmy się i szanujmy 
przez cały czas - mówił 
ze sceny Szymon Wy-
dra. Na bis, bez którego 

nie mogło się obejść, 
muzyk zagrał  utwór 
„Życie jak poemat”. 
Koncert był bardzo 
udany, tym bardziej, że 
po jego zakończeniu 
Szymon Wydra poświę-

cił uczestnikom mnó-
stwo czasu, podpisując 
autografy i fotografując 
się z nimi.

Sztuka to język uni-
wersalny

Drugi i trzeci dzień 
8. Międzynarodowych 
Spotkań Artystycznych 
upłynął głównie pod 
znakiem niezwykłych, 
międzynarodowych 
spektakli oraz warsz-

tatów, podczas któ-
rych uczestnicy oraz 
terapeuci,  oprócz 
bezpretensjonalnej 
zabawy, mogli wyzwo-

lić swoje artystyczne 
dusze. Publiczność 
w Elblągu miała oka-
zję przekonać się, że 
ograniczenia wynika-
jące z niepełnospraw-
ności tracą znaczenie 

na polu sztuki. Teatry 
z Olsztyna, Elbląga, Bia-
łogardu, Ostródy, Olec-
ka, Gdyni oraz Rosji 
zawojowały scenę kina 
„Światowid” podczas 
8. Międzynarodowych 
Spotkań  Artystycznych 
udowadniając, że sztu-
ka nie ma barier. Jako 
pierwszy zaprezento-
wał się Integracyjny Te-
atr Tańca AUTentYcZni 
My z Olsztyna w sztu-

ce „Autentyczni My”, 
w której poprzez uni-
wersalny język, oparty 
na ruchu, tańcu i geście, 
ukazał wyjątkowy świat 

autyzmu... Następnie 
publiczność mogła po-
dziwiać układ taneczny 
pt. „Głos ciszy” w wy-
konaniu elbląskiego 
zespołu „Hipnoza”, 
przepiękny rosyjski 

taniec i stoje ludowe 
grupy „DIVO” z Hra-
bova, a także wzrusza-
jący występ młodzieży 
z Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Olec-
ku z „DeaF Club”, który 
zaprezentował się 
w dwóch odsłonach: 
„Mig i gest - słyszę 
sercem” oraz „Zrozu-
mieć ciszę”. Choć ze-
spół istnieje dopiero od 
2012 r. ma na swoim 

koncie wiele pokazów 
tanecznych oraz udział 
w licznych prestiżo-
wych festiwalach. 

- Dzieci niesłyszące 

fot. Bartłomiej Ryś

„Bardzo się cieszę, że zaproszeni artyści otworzyli się 
na publiczność sprawiając, że współtworzyła z nimi te 
koncerty. Pozytywnie zaskoczył mnie Szymon Wydra, 
który bardzo otworzył się na słuchaczy, wchodził z nimi 
w interakcję, a po koncercie poświęcił im mnóstwo czasu 
podpisując autografy i fotografując się z uczestnikami”
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odbierają dźwięki po-
przez wibrację i ruch 
powietrza, dlatego 
każda muzyka musi 
być dość akustyczna 
i głośna, aby mogły 
odebrać dźwięk i nadać 
rytm. Taniec to dla nich 
źródło emocji, odnale-
zienia siebie w społe-
czeństwie. Nasz występ 
jest próbą skomuni-
kowania się z pełno-
sprawną publicznością, 
zaproszeniem do świa-
ta osób głuchych - wy-
jaśnił Artur Sobolewski, 
opiekun i założyciel ze-
społu.

Sporym zaintere-
sowaniem cieszył 
się również spektakl 
„Siewcy” w wykona-
niu Teatru „RECEPTA” 
z Białogardu, któremu 
w tym roku za to wła-
śnie przedstawienie, 
opowiadające o Ziemi 
jako glebie, miejscu 
bezpiecznym i dają-
cym nadzieję, przypa-
dła nagroda Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Bardzo 
wymowna w swoim wy-
razie okazała się także 
sztuka pt. „Anima” Te-
atru Społecznego Biu-
ro Rzeczy Osobistych, 
działającego przy PSO-
UU Koło w Gdyni, ob-
razująca poszukiwanie 
osobistego kodu zapi-
sanego w geście, spoj-
rzeniu i emocjach.

Porządna dawka pozy-
tywnej energii

Szeroko pojęta inte-
gracja i przełamywanie 
barier społecznych - to 
główne cele, jakie przy-
świecają organizatorom 
Międzynarodowych 
Spotkań Artystycznych. 
Po warsztatach, oglą-

daniu wystaw, a także 
spektakli przyszedł 
czas na wspólną zaba-
wę. Muzyczną gwiazdą 
drugiego dnia 8. Mię-
dzynarodowych Spo-
tkań Artystycznych był 
popularny zespół Jafia 
Namuel. Jak pokazał 
rok ubiegły, pozytywna 
muzyka reggae spraw-
dza się doskonale na 
tego typu imprezach.

- W ubiegłym roku 
zaryzykowałam i zapro-
siłam zespół November 
Project, zobaczyłam, 
jak żywo zareagowała 
na nich publiczność, 
więc w tym roku też 
postawiłam na jamaj-
skie klimaty - tlumaczy-
ła Teresa Miłoszewska, 
organizatorka MSA. - 
Wiele osób niepełno-
sprawnych często nie 
ma możliwości uczest-
niczenia w koncertach 
znanych artystów. My 
im dajemy taką szansę. 
Jest to również lekcja 
dla samych artystów, 
którzy mają kontakt 
z innego rodzaju pu-
blicznością niż na 
co dzień.

Jafia Namuel za-
czarował publ icz -
ność, która niemal od 
pierwszych dźwięków 
ruszyła tłumnie pod 
scenę. Muzyka reggae 
sprzyja integracji, jest 
doskonałym sposobem 
na zamanifestowanie 
równości, tolerancji 
i radości, które powin-
ny dotyczyć każdego 
człowieka, bez względu 
na to, czy jest zdrowy, 
czy chory. Sądząc po 
uśmiechniętych twa-
rzach uczestników 
zespół dostarczył po-
rządnej dawki pozytyw-
nej energii i dużo frajdy. 

I o to przecież chodziło.

dla każdego coś do-
brego

Jednak podczas 8. 
Międzynarodowych 
Spotkań Artystycznych 
nie tylko uczestnicy mo-
gli pokazać swój arty-
styczny pazur i oddać 
się zabawie. Organizato-
rzy pomyśleli także o te-
rapeutach, dla których 
zorganizowano warszta-
ty.  Jak podkreśla Teresa 
Miłoszewska, poświę-
cono im dużo miejsca, 
ponieważ ważnym jest, 
by opiekunowie i tera-
peuci wyjeżdżali z Elblą-
ga z pakietem nowych 
technik, nowych pomy-
słów na pracę z osobami 
z niepełnosprawnościa-
mi. Podczas warszatów 
terapeuci mogli poznać 

od strony praktycznej 
uniwersalny program 
edukacyjny pod nazwą 
TOC (skrót od angiel-
skiej nazwy Theory of 
Constraints - Teoria 
ograniczeń) w formie 
trzech prostych narzę-
dzi graficznych (Chmu-
ra, Gałąź, Drzewko 
Ambitnego Celu), który 
może być stosowany na 
wszystkich poziomach 
edukacyjnych, praktycz-
nie w ramach każdego 
przedmiotu szkolnego 
oraz na godzinach wy-
chowawczych. Może 
być również wykorzysty-
wana do pracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi.

- Termin ten został 
zaczerpnięty z biznesu 
i został zaadaptowany 
do polskiej edukacji 
dopiero w 2006 r. Me-

toda, najogól-
niej mówiąc, ma 
nauczyć dzieci 
samodzielnego 
myślenia, anali-
zowania, a nie 
bezkrytycznego 
przyjmowania - 
podkreślała Alicja 
Guła, konsultant-
ka z Warmińsko-
-Mazurskiego 
Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli 
w Elblągu; wraz z Agatą 
Urbańską oraz Karoliną 
Witkowską stworzyła 
podręcznik „Kuferek 
tajemnic. Narzędzia 
krytycznego myślenia 
w służbie dziecku”, 
w którym przełoży -
ła narzędzia TOC na 
potrzeby edukacyjne 
małego dziecka. - Prze-
szkoliliśmy już ponad 

fot. Bartłomiej Ryś
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1000 osób, a każdy, 
kto zaczyna pracować 
tą metodą, bardzo sobie 
ją chwali.

Warsztaty muzyczne 
odbyły się z gościem ze 
Szwecji. Joakim Blom-
gren, muzyk i zarazem 
nauczyciel, zapoznał 
terapeutów z dość cie-
kawą i innowacyjną 
metodą komponowa-
nia muzyki, którą sam 
z powodzeniem stosuje 

w pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi. 

- Każdy może two-
rzyć muzykę, nawet bez 
umiejętności grania na 
jakimkolwiek instrumen-
cie. Metoda polega na 
tym, że każdej cyfrze od 
1 do 6 na planszy przy-
porządkowany jest kon-
kretny akord. Rzucamy 
kostką do gry i cyfrze, 
która wypadnie, przy-
porządkowujemy odpo-

wiedni akord z planszy, 
po czym zapisujemy go 
na kartce. W ten spo-
sób powstaje pewien 
ciąg akordów, które 
same w sobie tworzą 
już melodię. Oczywi-
ście można je mody-
fikować w zależności 
od potrzeb. Drugim 
krokiem jest nadanie 
temu odpowiedniej 
formy w odpowied-
nim do tego progra-
mie scorecloud.com, 
który można ściągnąć 
darmowo z internetu 
łącznie z instrukcją. Tą 
metodą można praco-
wać również z osobami 
głuchymi, które dzięki 
wspomnianemu progra-
mowi mogą zobaczyć 
nuty i akordy. Cała frajda 
w owej metodzie pole-

ga na tym, że 
nie da się tego 
zepsuć w ża-
den sposób, 
bo to czysta 
improwizacja,  
po łączona 
dodatkowo 
z zabawą - 
podsumował 
Joakim Blom-
gren.

Tegorocz-
na edycja 
Międzyna -
r o d o w y c h 
Spotkań Ar-
tystycznych 

po raz kolejny pokazała 
jak twórcze potrafią być 
osoby niepełnospraw-
ne i jak ważną rolę pełni 
aktywny udział w życiu 
kulturalnym oraz pre-
zentacja własnych zdol-
ności artystycznych, 
która przecież jest pod-
stawą integracji i akty-
wizacji społecznej oraz 
zawodowej osób niepeł-
nosprawnych.

Krzysztof Gołuch pracując jako szef ośrod-
ka „Caritas” jak nikt zna problemy związane 
z niepełnosprawnością. Ma wiedzę i doświad-
czenie psychologa, wychowawcy i opiekuna. 
Krzysztof patrzy, dostrzega, fotografuje ze 
zrozumieniem. To powoduje, ze jego zdjęcia 
zostają w pamięci i są nagradzane na wielu 
konkursach fotograficznych. Lubię fotografie 
Krzysztofa, bo są reporterskie i nie ma w nich 
przesadnej dbałości o staranne kadrowanie 
czy estetyczny ład. Czuje się, że ważny jest 
„decydujący moment” i trafne, wieloplanowe 
opisanie wydarzenia. Nie do przecenienia jest 
fakt, że jest absolwentem Instytutu Twórczej 
Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. 
Uczelni, która kojarzą się nazwiska fotografów 
tej miary co Piotr Szymon czy Vladimir Bir-
gus. Myślę, że Krzysztof stoi przed wspaniałą 
szansą tworzenia obrazów, które dla wielu 
będą pytaniem i odpowiedzią równocześnie.

Józef Wolny 
Członek Związku 

Polskich Artystów Fotografików 
okręgu śląskiego

Bardzo się cieszę, że zaproszeni artyści 
otworzyli się na publiczność sprawiając, że 
współtworzyła z nimi te koncerty. Pozytyw-
nie zaskoczył mnie Szymon Wydra, który 
bardzo otworzył się na słuchaczy, wchodził 
z nimi w interakcję, a po koncercie poświę-
cił im mnóstwo czasu podpisując autografy 
i fotografując się z uczestnikami. Istotnym 
punktem programu są warsztaty. Poświę-
cono im dużo miejsca, ponieważ ważnym 
jest, by opiekunowie i terapeuci wyjeżdżali 
z Elbląga z pakietem nowych technik, nowych 
pomysłów na pracę z osobami z niepełno-
sprawnościami. CSE jest w regionie wiodącą 
placówką jeśli chodzi o arteterapię, zwłasz-
cza w zakresie technik plastycznych. Mamy 
świetnych specjalistów, mamy wypracowane 
metody i tym możemy się dzielić na arenie 
międzynarodowej. Znaczący jest też warsztat 
prowadzony przez grupę szwedzką łączący 
terapeutów i uczestników.

Teresa Miłoszewska
organizatorka MSA
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dobra praktyka EFS 
na Warmii i Mazurach

Podczas konferen-
cji, podsumowującej 
wdrażanie Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w wojewódz-
twie warmińsko-ma-
zurskim, pt.: „Człowiek 
podstawą rozwoju re-
gionu”, która odbyła 
się 5 listopada 2014 
roku w Filharmonii 
Warmińsko-Mazurskiej 
w Olsztynie, przedsta-
wiciele ERKON - Beata 
Wrzosek i Krzysztof 
Grablewski odebrali 
nagrodę „Dobra prak-
tyka EFS na Warmii 
i Mazurach” 2014.

W kategorii Rynek 
Pracy projekt Elblą-
skiej Rady Konsulta-

cyjnej Osób 
Niepe łno -
sprawnych 
Praca = Sa-
modzielność 
otrzymał ty-
tuł „Dobra 
praktyka EFS 
na Warmii 
i Mazurach” 2014.

Zwycięski projekt 
„Praca=Samodziel -
ność” zrealizowany 
został z dwoma part-
nerami niemieckimi 
i zakładał wypracowa-
nie 3 Modeli Zatrud-
nienia Wspomaganego 
dla 3 konkretnych grup 
niepełnosprawności: 
intelektualnej, psy -
chicznej i słuchowej 

w oparciu o doświad-
czenia i rozwiązania 
niemieckie w  tym 
obszarze. Wskaźnik 
zatrudnialności (czyli 
skuteczności wypraco-
wanych narzędzi) wy-
niósł ponad 70%. To 
niespotykany w skali 
krajowej wynik.

Biało-czerwono na 11 listopada

P r zeds taw i c i e le 
władz, organizacji 
pozarządowych, od-
twórcy historyczni, 
harcerze, wojskowi, 
uczniowie elbląskich 
szkół, a przede wszyst-
kim elblążanie - w tym 
roku uczestniczyli 
wyjątkowo tłumnie 
w biało-czerwonym 
pochodzie niepodle-
głościowym w 96. rocz-
nicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości.
Na placu przed 

dworcem kolejowym, 
skąd rozpoczynał się 
marsz, aż roiło się 
od biało-czerwonych 
barw. Wspólnie świę-
tować przyszli zarówno 
ci młodsi, jak i starsi. 
Wszyscy dumnie trzy-
mali w rękach flagi na-
rodowe.

- Jesteśmy wolnym 
krajem. Powinniśmy 

się z tego cieszyć. Ten 
dzień powinien być 
dla każdego naszego 
rodaka dniem wielkiej 
radości i dumy z na-
szego narodu - mówił 
w rozmowie z nami 
Mirosław Skomliński, 
który już kolejny raz 
wraz z żoną i wnukami 
bierze udział w marszu.

Nowe karetki w Elblągu

Dwa kolejne, nowe 
i nowocześnie wypo-
sażone ambulanse 
trafiły do Wojewódz-
kiego Szpitala Ze-
spolonego w Elblągu 
w ramach realizowa-
nego przez placówkę 
Programu Współpracy 
Transgranicznej Litwa 
- Polska - Rosja.

Zakup kolejnych 
nowoczesnych am-
bulansów spowodo-
wał, że na siedem 
zespołów Państwo-
wego Ratownictwa 

Medycznego działa-
jącego w strukturach 
Działu Ratownictwa 
Medycznego na tere-
nie naszego powiatu, 
aż pięć karetek jest 
nowych - trzy z 2013 
r. i dwie z 2014 r. Po-
zostałe ambulanse 
są z roczników 2010 
i 2011. Należy tu za-
uważyć, że niewielu 
dysponentów zespo-
łów ratownictwa me-
dycznego w Polsce 
może poszczycić się 
takim taborem.

Rodzina drogowskazem 
życiowym

XVII Warmińsko-
-Mazurskie Dni Ro-
dziny, które odbędą 
się w 2015 roku, ob-
chodzone będą pod 
hasłem „Rodzina dro-
gowskazem życia”. Ha-
sło wybrali uczestnicy 
spotkania związanego 
z merytorycznym przy-
gotowaniem przedsię-
wzięcia.

Wzięli w nim udział 
przedstawiciele lokal-
nych samorządów, 
jednostek organizacyj-
nych pomocy społecz-
nej, placówek edukacji 
i kultury, organizacji 
pozarządowych oraz 
innych podmiotów za-
angażowanych w dzia-
łania na rzecz rodzin.

Podczas wyboru 
hasła przewodniego 

padały propozycje 
związane z sytuacją 
dziecka w rodzinie, 
rolą małżeństwa jako 
podstawy trwałej ro-
dziny, wyzwaniami 
współczesnego świa-
ta, rolą rodziny w spo-
łeczności lokalnej czy 
znaczeniem polityki 
prorodzinnej. Spośród 
80 wniosków (m.in. 
„Rodzina łączy, uczy, 
wspiera”; „Rodzina na 
dobre i na złe”) wy-
brano hasło „Rodzina 
drogowskazem życia”. 
Z kolei nieoficjalnym 
mottem przyszłorocz-
nej inicjatywy będzie 
hasło: „zainwestuj 
swój czas w rodzinę, 
szczęście w życiu Cię 
nie minie”.
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dobiega końca rewitalizacja 
wieży katedralnej

Zakończyły się pra-
ce blacharskie które 
z wykorzystaniem spe-
cjalnego dźwigu wy-
konywali na szczycie 
wieży alpiniści. Cały 
czas trwają ostatnie 
prace wewnątrz wieży. 
Montowane są specjal-
ne bramki, przez któ-
re w drodze na szczyt 
przechodzić będą zwie-
dzający, uzupełniane są 
ostatnie ubytki na scho-
dach i w ścianach, cho-
wane są też pozostałe 
elementy okablowania, 
z pyłu oczyszczane są 
poszczególne kondy-
gnacje wieży. A co sły-
chać tam na górze?

Słychać tam przede 
wszystkim odgłosy 
poszczególnych ulic 
miasta, które na balko-
nie wieży zlewają się 
w miejski szum. Z góry 

roztacza się imponu-
jący widok na Elbląg 
i najbliższą okolicę. Na 
balkonie montowane 
są właśnie lunety, przez 
które zwiedzający będą 
mogli obejrzeć miasto 
w dużym przybliżeniu.

- W trakcie prac na 
wieży - dwa, trzy razy 
w tygodniu wchodziłem 
na nią, aby przyglądać 
się pracom. Prowa-
dzone są one bardzo 
staranie, ciężko mieć 
do wykonawcy jakie-

kolwiek zarzuty. Kiedy 
wieża zostanie już od-
nowiona będzie moż-
na powiedzieć, że na 
kolejne dekady zakoń-
czy się rewitalizacja 
katedry z zewnątrz  - 
mówi ksiądz Stanisław 
Błaszkowski, proboszcz 
Parafii Katedralnej.

Dla mieszkańców 
i turystów widok z wie-
ży katedralnej zostanie 
udostępniony w kwiet-
niu, na inaugurację se-
zonu turystycznego.

Elbląscy seniorzy w terenie
Jak ocenia Pani te 

schody? Czy korzysta 
Pan z tej ławki? Czy ław-
ka jest wygodna? Czy 
zauważyła Pani żeby 
czegoś tutaj brakowa-
ło? Na te i podobne 
pytania starają się od-
powiedzieć dziś elblą-
scy seniorzy zrzeszeni 
w Radzie Seniorów, 
którzy razem z Pania-
mi z Towarzystwa Ini-
cjatyw Twórczych „ę” 
i zaproszonymi gośćmi 
oceniają Park Modrze-
wie z perspektywy osób 
starszych. To element 
szerszego projektu 

pn. „Zoom 
na rady se-
niorów”, do 
którego za-
kwalifikował 
się Elbląg.

A k c j a 
nosząca ro-
boczą nazwę spaceru 
badawczego rozpo-
częła się już wczoraj 
od szkolenia spacero-
wiczów. Natomiast dziś 
jego uczestnicy próbo-
wali w terenie znaleźć 
dobre i słabe strony 
Parku Modrzewie oraz 
możliwości zaadapto-
wania przestrzeni parku 

na potrzeby elbląskich 
seniorów. Po spacerze 
rozpoczęły się warszta-
ty, dzięki którym spisane 
zostały wszystkie pomy-
sły i spostrzeżenia. To 
właśnie z nich powsta-
nie raport, który na prze-
łomie marca i kwietnia 
poddany będzie konsul-
tacjom mieszkańców.

Bezpłatne 
kolonoskopie

Do skrzy -
nek pocz -
t o w y c h 
wielu elblążan 
i mieszkańców 
regionu tra-
fiają imienne 
zaproszenia 
na bezpłatną 
kolonoskopię. Roz-
syła je Ministerstwo 
Zdrowia w ramach 
realizowanego w ca-
łym kraju „Programu 
Badań Przesiewowych 
dla wczesnego wykry-
wania raka jelita gru-
bego”. Osoby, które 
otrzymały zaprosze-
nie na takie badanie, 
mogą je wykonać 
w Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym w El-
blągu.

Ministerialny pro-
gram skierowany jest 
do osób w wieku 55- 
64 lata - i nie jest to 
przypadkowy prze-
dział wiekowy. Zwa-
żywszy, że rak jelita 
grubego atakuje naj-
częściej po 65. roku 

życia, odpowiednio 
wcześniejsze diagnozo-
wanie pacjentów daje 
możliwość wykrycia 
u nich potencjalnych 
zmian nowotworo-
wych. Jak wynika ze 
statystyk, u co czwar-
tej osoby poddanej ko-
lonoskopii między 55 
- 64 rokiem życia leka-
rze wykrywają polipy 
- gruczolaki ( łagodne 
zmiany, mogące prze-
kształcić się w raka). 
Dlatego warto sko-
rzystać z zaproszenia 
Ministerstwa Zdrowia, 
tym bardziej, że bada-
nia diagnozujące raka 
jelita grubego wykony-
wane są w elbląskim 
szpitalu wojewódzkim 
niemal na bieżąco.

Czytasz Razem z Tobą? 
Wyraź swoją opinię nt. naszego 

miesięcznika i pomóż sprawić by 
stał się jeszcze bardziej atrak-
cyjny. 

Czekamy na Wasze opinie pod 
adresem naczelny@razemztoba.
pl lub na www.razemztoba.pl (w 
zakładce ANKIETA)
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Nie daj się nabrać!
Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko 
oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczegól-
nemu nadzorowi państwa - to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”.

Chociaż maksymal-
ne nominalne opro-
centowanie pożyczek 
wynosi obecnie 12 
procent, to wiele firm 
pożyczkowych oferuje 
produkty, których rze-
czywista roczna stopa 
oprocentowania może 
przekraczać tysiące 
procent. Dlatego też 
nierozważne podpisa-
nie umowy o „szybką 
i łatwą pożyczkę” może 
prowadzić do utraty 
dorobku całego życia 
i rodzinnych dramatów. 
Stąd kolejna odsłona ak-
cji społecznej „Nie daj 
się nabrać. Sprawdź, 
zanim podpiszesz”.

Bohaterką kampa-
nii jest pani Krystyna, 
która przed świętami 
zdecydowała się na 
zaciągnięcie pożyczki 
w wysokości czterech 

tysięcy złotych. Na 
stronie internetowej 
kampanii www.zanim-
-podpiszesz.pl można 
śledzić, jak każdego 
dnia rośnie jej dług, 
a wraz z nim stres i fru-
stracja.

Za pomocą witryny 
kampanii można za-
poznać się z podsta-
wowymi informacjami 
na temat bezpieczeń-
stwa na rynku finan-
sowym, poznać cztery 
zasady bezpiecznych 
pożyczek, użyć kalku-
latorów finansowych 
pomagających spraw-
dzić rzeczywistą kwotę 
pożyczki, dowiedzieć 
się, jak niebezpieczne 
kruczki prawne stoso-
wane są w umowach, 
a także uzyskać dostęp 
do podstawowych ak-
tów prawnych.

W czasie kampanii, 
w mediach będących 
partnerami społecznymi 
akcji, zostaną wyemito-
wane spoty informacyj-
ne tłumaczone na język 
migowy oraz opatrzone 
wyraźnymi napisami.

Z kontroli przepro-
wadzonej w 2013 roku 
przez UOKiK wynika 
m.in., że dla części firm 
pożyczkowych głów-
nym źródłem przycho-
dów nie były odsetki od 
udzielonych pożyczek, 
ale różnego rodzaju 
prowizje i opłaty po-
noszone przez konsu-
mentów, które niekiedy 
nie były zwracane na-
wet w sytuacji odmowy 
udzielenia pożyczki.

Podmioty świadczą-
ce usługi pośrednictwa 
kredytowego oraz fir-
my pożyczkowe nie są 

w Polsce objęte nad-
zorem KNF i nie muszą 
mieć licencji, aby pro-
wadzić działalność. Nie 
istnieje ponadto wymóg 
ich rejestracji, stąd trud-
no precyzyjnie określić 
ich liczbę.

Szacunki Konferencji 
Przedsiębiorstw Finan-
sowych, skupiającej 
tylko część firm pożycz-
kowych, wskazują, że 
firmy te udzieliły w 2013 
roku kredytów konsu-
menckich i pożyczek 
o wartości 2,7 miliarda 
złotych, a wartość ich 
należności z tego tytułu 
wyniosła na koniec roku 
3,1 miliarda złotych.

Firmy pożyczko -
we specjalizowały się 
w udzielaniu pożyczek 
na niskie kwoty i na 
krótkie terminy, tj. za-
jęły niszę produktową, 

którą banki przez wiele 
lat nie były zaintereso-
wane. Średnia wartość 
pożyczki udzielonej 
przez firmy pożyczko-
we w 2013 roku wyno-
siła około 1 300 zł, a w 
przypadku podmiotów 
sprzedających pożyczki 
wyłącznie przez Internet 
- około 600 zł.

Akcja jest współorga-
nizowana przez siedem 
instytucji publicznych: 
Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, Komisję 
Nadzoru Finansowego, 
Ministerstwo Finansów, 
Ministerstwo Sprawie-
dliwości, Narodowy 
Bank Polski, Policję oraz 
Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. 
Wspierają ją Telewizja 
Polska oraz Polskie Ra-
dio.

policja.gov.pl

Strona kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl
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Gdzie mogę zasięgnąć porady na temat umowy 
kredytowej, którą mam zamiar podpisać z bankiem 
bądź parabankiem?

W razie wątpliwości można skorzystać z po-
mocy jednej z następujących instytucji:

Infolinia konsumencka - obsługiwana przez 
prawników Federacji Konsumentów, którzy pod 
numerem telefonu 800 007 707 udzielają bez-
płatnych informacji i porad prawnych.

Centrum E-porad - prowadzone przez eksper-
tów Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, którzy 
odpowiadają na pytania konsumentów wysłane 
mailem na adres: porady@dlakonsumentow.pl. 
Pomoc prawna jest bezpłatna. W wypadku, gdy 
sprawa wymaga bezpośredniej konsultacji, dy-
żurujący prawnicy wskażą właściwą instytucję 
lub organizację.

Federacja Konsumentów - niezależna orga-
nizacja pozarządowa, której głównym celem 
jest ochrona indywidualnych praw i interesów 
konsumentów. Prowadzi poradnictwo prawne 
na rzecz indywidualnych konsumentów, a także 
podejmuje czynności w ramach ochrony prawnej 
konsumentów (np. reprezentowanie konsumentów 
w postępowaniach sądowych). Obejmuje swoim 
zasięgiem całe terytorium Polski poprzez sieć 48 
oddziałów terenowych udzielających porad konsu-
menckich. Więcej informacji o zakresie działania 
Federacji Konsumentów można uzyskać na stronie 
internetowej www.federacja-konsumentow.org.pl.

Miejski (Powiatowy) Rzecznik Konsumentów - 
prowadzi bezpłatne poradnictwo konsumenckie, 
udziela informacji prawnej w zakresie ochrony 
interesów konsumentów, podejmuje w imieniu 
i na rzecz konsumentów interwencje, udziela 
pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na 
drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Jedno-
cześnie rzecznik konsumentów jest uprawniony 
do udzielania innych form pomocy w zakresie 
ochrony praw konsumentów, np. występuje do 
przedsiębiorców w sprawach dotyczących stosowa-
nia niedozwolonych postanowień umownych czy 
też w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych. 
Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik 
konsumentów, jest obowiązany (pod groźbą kary 
grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji będą-
cych przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować 
się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik zatrud-
niony jest w starostwie powiatowym lub urzędzie 
miasta. Lista rzeczników dostępna jest na stronie 
internetowej www.uokik.gov.pl.

Bądź czujny Mikołaju
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W przed-
świątecznej gorączce coraz częściej korzystamy z dobrodziejstw 
technologii, robiąc świąteczne zakupy w sklepach internetowych. 
Kusi nas dostępność wielu produktów w jednym miejscu, wygoda 
oraz atrakcyjne ceny. Musimy jednak mieć się na baczności i także 
tu pilnować swoich danych i portfela. O tym, o czym pamiętać 
i które sklepy internetowe wybrać, radzi Rzetelna Firma, która 
promuje uczciwość także wśród właścicieli sklepów internetowych.

Raz na jakiś czas można 
przeczytać artykuły na temat 
oszustów internetowych oraz 
tysięcy poszkodowanych klien-
tów. Skuszeni atrakcyjnymi ce-
nami, dokonują zakupu, płacą 
za produkt, ale nigdy go nie 
dostają. Przed świętami czę-
ściej korzystamy ze sklepów 
internetowych, które nie dość 
że kuszą nas atrakcyjnymi cena-
mi, to jeszcze dają możliwością 
porównania ofert wielu sklepów 
w jednym miejscu. Z badań 
przygotowanych przez Delo-
itte, w tym roku z okazji świąt 
planujemy wydać 585 zł na 
prezenty, a 474 zł na artykuły 
spożywcze. Dlatego wydajmy 
te pieniądze z głową!

Zakupy przez Internet uła-
twiają życie. Jednak należy pa-
miętać, że o wyborze sklepu 
i oferty nie powinna decydować 
wyłącznie cena, ale także wiary-
godność sprzedawcy. Czasem 
zbyt niska cena ma drugie dno 
i okazuje się, że firma albo nie 
istnieje, albo - mimo deklara-
cji - zamiast oryginałów wysyła 
tanie podróbki. Według danych 
Opineo.pl liczba e-sklepów 
w Polsce wynosi ok 20 tys., 
jest więc w czym wybierać. Pre-
zes Rzetelnej Firmy, programu 
który gromadzi tylko uczciwe 
i wiarygodne firmy i sklepy in-
ternetowe, podpowiada, na co 
zwrócić uwagę dokonując za-
kupów przez Internet.

dokładnie czytaj stronę skle-
pu internetowego.

Zapoznaj się z regulaminem 
sklepu. Sprawdź, czy na stronie 
są pełne dane rejestrowe firmy 
(nazwa, nazwisko właściciela, 
adres, numer NIP), a także 
bezpośredni kontakt mailowy 
i telefoniczny. Jeśli nie ma ta-
kich informacji, to znaczy, że 
sklep ma coś do ukrycia i boi 
się kontaktów z klientem, co 
nie wróży dobrej współpracy.

dowiedz się, jak wygląda proce-
dura zwrotów i reklamacji

Prezenty kupione w sieci 
można zwrócić. Musimy jednak 
poinformować o tym sprzedaw-
cę w ciągu 10 dni od momentu 
odbioru towaru. Z tego prawa 
możemy skorzystać nawet wte-
dy, gdy otworzyliśmy opakowa-
nie - z wyjątkiem płyt CD, DVD, 
programów komputerowych. 
Towar odsyłamy sprzedawcy na 
własny koszt, ale ten musi od-
dać koszty wysyłki. Nie trzeba 
podawać powodu, dla którego 
rezygnujemy z zakupu. Prawo 
do odstąpienia od umowy nie 
przysługuje wtedy, gdy kontra-
hentem jest drugi konsument 
oraz gdy kupowaliśmy na au-
kcji z opcją licytacji. Formularz 
odstąpienia od umowy można 
pobrać ze strony UOKiK.

Zachowaj paragon
Po zakupie prezentu warto 

zachować paragon, ponieważ 
może przydać się do złożenia 
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reklamacji. Jeżeli pro-
dukt jest niezgodny 
z umową kupna-sprze-
daży, tzn. posiada 
wadę, w ciągu dwóch 
lat od zakupu możemy 
domagać się jego na-
prawy albo wymiany 
na nowy. Reklamację 
składamy zawsze sprze-
dawcy. Dołączamy do 
niej dowód zakupu - 
np. paragon, potwier-

dzenie płatności kartą, 
wyciąg z konta. Każdy 
sprzedawca musi przy-
jąć reklamację konsu-
menta, nawet wtedy, 
gdy kupował w Interne-
cie. O tym, czy zgadza 
się z naszym żądaniem 
musi nas poinformo-
wać w ciągu 14 dni. To 
konsument, składając 
reklamację, decyduje, 
czy produkt ma być 
wymieniony na nowy 
lub naprawiony - zwrot 
gotówki jest możliwy 

wtedy, gdy ani napra-
wa ani wymiana nie 
są możliwe.

Czytaj opinie innych 
klientów

Wa r to  c z a s e m 
poświęcić kilka do-
datkowych minut 
i przeczytać informa-
cje innych klientów na 
temat sklepu. Nie zna-
czy to jednak, że każda 
negatywna informacja 
powinna przekreślać 
zakupy w sklepie. Sami 
musimy ocenić, czy są 
one zasadne i konkret-

ne. Jednak jeśli sklep 
ma przewagę ne-

gatywnych opinii 
nad pozytywny-
mi powinniśmy 
s ię głęboko 
z a s t a n o w i ć 
nad zaku-
pem.

Zwróć uwagę czy sklep 
ma Certyfikat Rzetelno-
ści

Prócz opiniami in-
nych klientów przy 
wyborze sklepu war-
to sugerować się 
także opiniami reno-
mowanych instytucji. 
Sprawdź, czy sklep po-
sada Certyfikat Rzetel-
nej Firmy. Certyfikatem 
mogą posługiwać się 
firmy, które nie mają 
żadnych zaległości fi-
nansowych, a w swo-
im działaniu kierują się 
etyką i uczciwością. 
Aby sprawdzić aktual-
ność certyfikatu należy 
kliknąć w logotyp na 
stronie i przeczytać, 
czy przypadkiem nie 
został on odebrany bo 
ktoś zwrócił uwagę, że 

sklep nie postę-
puje uczci-

wie.

Kupuj od-
powiednio 
wcześniej, 
tak aby za-
mówienie 
dotarło na 
czas

Sk lepy 
i n t e r n e -
towe za -
pewniają 
o szybkiej 
w y s y ł c e 
i realizacji. 

W okresie 
przedświą -

t e c z n y m 
trzeba jednak 

pamiętać, że za-
równo oni, jak i Pocz-

ta Polska, czy kurierzy 
mają pełne ręce roboty 
i nasza przesyłka może 
nie dotrzeć na czas. 
Dlatego nie można 
zostawiać zakupów na 
ostatnią chwilę, dzięki 

czemu unikniemy roz-
czarowaniu pod cho-
inką.

Upewnij się, że możesz 
bezpiecznie zapłacić

W sklepie interneto-
wym zostawiamy swoje 
dane: imię, nazwisko, 
adres, numer telefonu 
i numer konta dlatego 
musimy dbać o to by 
były bezpieczne. Pod-
czas podawania danych 
połączenie powinno 
być szyfrowane, o czym 
świadczy „https” przed 
adresem sklepu zamiast 
„http”. To oznacza, że 
połączenie jest szyfro-
wane. Bezpieczne po-
łączenie oznaczane jest 
symbolem kłódki.

Uważaj na kupony z za-
kupów grupowych

Zanim skorzystasz 
z portawwlu zakupów 
grupowych - sprawdź 
warunki, szczególnie 
termin w jakim można 
zrealizować kupon. Je-
żeli osoba obdarowana 
nie będzie zadowolo-
na z wykonania usługi, 
warto złożyć reklama-
cję do sprzedawcy. 
To on odpowiada za 
jakość produktu lub 
usługi realizowanych 
w ramach zakupów 
grupowych. Od umowy 
nabycia kuponu można 
też odstąpić w ciągu 10 
dni pod warunkiem, że 
nie zaczęło się go re-
alizować. Zgłaszamy 
się wtedy do portalu 
zakupów grupowych. 
Więcej informacji o za-
kupach grupowych na 
stronie www.ezakupy.
uokik.gov.pl.
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Co lepsze - rozwód czy separacja?
Gdy w małżeństwie dochodzi do sytuacji, w której oboje małżonków nie widzi już żadnej możliwości kontynuacji wspólnego 
życia, nadchodzi moment kiedy trzeba zrobić poważny krok. jeśli oczywistym jest, że dojście do porozumienia w sprawach 
najistotniejszych nie jest możliwe, pozostają dwie możliwości - rozwód, bądź separacja. Czym różnią się od siebie? Kiedy 
zdecydować się na co?

Napisz do autora:
Paweł Rodziewicz
prawnik
prawnik@razemztoba.pl

Rozwód to definityw-
ne zakończenie związ-
ku małżeńskiego. Od tej 
decyzji nie ma odwrotu. 
Małżeństwo oraz wszyst-
kie związane z nim zależ-
ności, takie jak wspólnota 
majątkowa, możliwość 
dziedziczenia, przestają 
bezpowrotnie istnieć. 
Separacja orzeczona są-
downie pociąga za sobą 
te same skutki, jednakże 
nie są one nieodwracal-
ne. Małżeństwo istnieje 
nadal i jeśli małżonkowie 
tak postanowią, mogą 
powrócić do jego pier-
wotnego kształtu. Roz-
wiedziony małżonek 
może założyć nową 
rodzinę. Pozostający 
w separacji może mieć 
nową rodzinę jednakże 
nie może zalegalizować 
kolejnego małżeństwa.

  Od separacji sądo-
wej odróżnić należy tzw. 
separację faktyczną. 
W przypadku separacji 
faktycznej małżonkowie 
postanawiają żyć osobno 
i zrywają wspólne poży-
cie. Mimo to w świetle 
prawa z powodu braku 
odpowiedniego orze-
czenia sądowego nadal 
istnieje między nimi 
więź majątkowa, a tak-
że dziedziczą po sobie 
z mocy ustawy.

Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy stanowi, 
że o separację można 
wystąpić do Sądu w przy-
padku zupełnego rozkła-
du pożycia. Natomiast 
do orzeczenia rozwodu 
potrzeba aby był on zu-
pełny i trwały. Uzyska-
nie separacji sądowej 
jest więc mniej skom-
plikowane niż rozwodu. 
W przypadku procesu 
rozwodowego Sąd ma 
obowiązek zbadać czy 
istnieje jeszcze szansa 
na to, aby małżonkowie 
uratowali swój związek. 
W tym celu Sąd przepro-
wadza postępowanie do-
wodowe. W przypadku 
separacji wystarczy wy-
kazanie, że małżonków 
nie łączą już żadne wię-
zi. Nie ma konieczności 
udowadniać, że rozkład 
pożycia ma charakter 
trwały. 

Istotnym elementem, 
zarówno w przypadku 
rozwodu jak i separa-
cji, jest wskazanie który 
z małżonków ponosi 
winę za rozkład poży-
cia. Sąd może od tego 
odstąpić jedynie na 
zgodne żądanie mał-
żonków. Istnieje w tej 
materii zasadnicza róż-
nica między rozwodem 
a separacją, jeżeli chodzi 
o kwestię winy. Rozwód 
co do zasady nie jest do-

puszczalny, jeżeli żąda 
go małżonek wyłącznie 
winny. Przy separacji 
takie ograniczenie nie 
występuje. Sąd orzeknie 
separację nawet jeżeli 
występuje o nią małżo-
nek wyłącznie winny, 
o ile nie sprzeciwia się 
to dobru wspólnych ma-
łoletnich dzieci, ani jest 
sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. 
Jednak orzekając separa-
cję na podstawie zgodne-
go wniosku małżonków 
Sąd nie orzeka o winie 
rozkładu pożycia. W tym 
wypadku następują skut-
ki takie, jak gdyby żaden 
z małżonków nie ponosił 
winy. Orzekanie o winie 
któregoś z małżonków 
wpływa na długość po-
stępowania tak bardzo, 
jak bardzo wina ta nie 
jest oczywista.

Różnica pomiędzy 
separacją a rozwo-
dem może ujawnić się 
w momencie narodzin 
dziecka. Zgodnie z art. 
62 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego jeże-
li dziecko urodziło się 
w czasie trwania mał-
żeństwa, domniemywa 
się, że pochodzi ono od 
męża matki. Domniema-
nia tego nie stosuje się, 
jeżeli dziecko urodziło 
się po upływie trzystu dni 
od orzeczenia separacji. 
Domniemanie to może 
być obalone wyłącznie 
na skutek powództwa 
o zaprzeczenie ojcostwa.

Istotna różnica poja-

wia się również na grun-
cie opłat sądowych. 
Małżonek pragnący za-
kończyć związek przez 
rozwód musi skierować 
pozew do właściwego 
Sądu Okręgowego opła-
cony stałą opłatą sądową 
w wysokości 600 złotych. 
Jeżeli chodzi o separa-
cję orzekaną na skutek 
pozwu jednego z mał-
żonków to opłata sądo-
wa również wynosi 600 
złotych. Jednak jeżeli 
separacja ma być orze-
czona na zgodny wnio-
sek małżonków opłata 
wyniesie jedynie 100 
złotych. Wówczas Sąd 
orzeka w postępowaniu 
nieprocesowym. Jest to 
możliwe jedynie w sytu-
acji, gdy małżonkowie 
nie mają wspólnych ma-
łoletnich dzieci. Do po-
zwu należy dołączyć akt 
małżeństwa, jak również 
odpisy aktów urodzenia 
wszystkich wspólnych 
dzieci. Pozew powinien 
zawierać również stosow-
ne uzasadnienie, które 
nie powinno pozosta-
wiać wątpliwości co do 
celowości jego wniesie-
nia.

Jeśli zdarzy się tak, 
że jeden z małżonków 
wystąpił o orzeczenie se-
paracji, a drugi małżonek 
wystąpił o rozwód, Sąd 
musi ocenić czy między 
małżonkami nastąpił 
trwały i zupełny rozkład 
pożycia. Jeżeli uzna, że 
żądanie rozwodu jest 
uzasadnione, to orzek-

nie rozwód. Jeśli jednak 
Sąd po rozpoznaniu spra-
wy uzna, że orzeczenie 
rozwodu nie jest dopusz-
czalne, a uzasadnione 
jest orzeczenie separacji, 
to orzeknie separację.

Podobnie jak rozwie-
dzieni małżonkowie, mał-
żonkowie w separacji są 
obciążeni obowiązkiem 
alimentacyjnym. W sytu-
acji, gdy małżonek nie 
został uznany za wy-
łącznie winnego roz-
kładu pożycia, znajduje 
się w niedostatku, albo 
separacja pociągnęła za 
sobą istotne pogorsze-
nie sytuacji materialnej 
małżonka niewinnego, 
może żądać od współ-
małżonka alimentów. 
Jednakże na małżonków 
pozostających w sepa-
racji został nałożony 
dodatkowy obowiązek 
udzielenia sobie również 
wsparcia psychicznego. 
Taki obowiązek nie ciąży 
natomiast na rozwiedzio-
nych małżonkach.

W każdym przypadku 
sprawa o rozwód, bądź 
separację jest skompli-
kowana i posiada dużo 
cech indywidualnych. 
Wskazanym jest za-
tem aby małżonkowie 
noszący się z decyzją 
wniesienia powództwa, 
dobrze ją przemyśleli, 
a następnie skonsultowali 
z prawnikiem, który bę-
dzie w stanie podpowie-
dzieć najkorzystniejsze 
w danym przypadku roz-
wiązanie.
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Św. Mikołaj zwany Nikolusem, szemele i adwentowe cuda
Nie chodzą już po Warmii Nikolusy i szemele w towarzystwie aniołów i diabłów. Pachnące pierniczkami adwentowe wie-
czory pozostały tylko w pamięci dawnych mieszkańców Warmii i Mazur. Szkoda, że dzisiaj ten szczególny czas, w blasku 
i przepychu sklepowych dekoracji stracił tyle z dawnego, tajemniczego uroku.

Napisz do autora:
Teresa Bocheńska
dziennikarz 
t.bochenska@razemztoba.pl

Niedawno ukazał się 
dwujęzyczny zbiorek 
opowieści przedwo-
jennych mieszkańców 
Morąga, pt. „Morąskie 
opowieści”. Praca pod 
redakcją Waldema-
ra Mańka powstała 
z inicjatywy Stowarzy-
szenia „Herder”, zrze-
szającego mniejszość 
niemiecką i ma na celu 
- jak piszą inicjatorzy - 
„utrwalenie na piśmie 
dla następnych poko-
leń, dla dzieci powojen-
nej Polski, dla naszych 
dzieci i wnuków naszej 
historii, tej lokalnej, 
często bardzo osobi-
stej, nie znanej z kart 
podręczników historii”. 
Znalazły się tam także 
wspomnienia zwy -
czajów adwentowych 
i związane z adwen-
tem legendy.

Baśń o Św. Mikołaju
Dawno, dawno temu 

żył sobie chłopiec 
imieniem Mikołaj. Był 
sierotą, ale również 
właścicielem wielkie-
go majątku. Spokojny 
i nieśmiały, najchęt-
niej przebywał wśród 
książek. Miał starego 
sługę - opiekuna, któ-
ry opowiadał mu, co 
słychać w mieście, 
a głównie o ludzkich 
troskach i kłopotach. 
Pewnego razu opowie-

dział o bardzo kochają-
cych się dziewczynie 
i chłopcu, nieszczęśli-
wych, bo dziewczyna 
była biedna, a chłopiec 
pochodził z zamożnej 
rodziny i jego rodzi-
ce nie zgadzali się na 
ich małżeństwo. Usły-
szawszy o tym, Mikołaj 
wziął pieniądze i nocą, 
niepostrzeżenie, pod-
rzucił je do pokoju 
dziewczyny. Następ-
nego dnia dowiedział 
się o zgodzie rodzi-
ców chłopca na ślub. 
Od tego dnia Mikołaj 
interesował się życiem 
mieszkańców miasta 
i kiedy to było możli-
we - pomagał ubogim 
i głodnym, a zwłaszcza 
dzieciom, którym kupo-
wał ulubione miodo-
we ciasteczka, a także 
buty, ubrania oraz inne 
potrzebne rzeczy. 
Chciał przy tym po-
zostać nieznany. Jego 
majątek dość szybko 
topniał, bo potrzebu-
jących było wielu i za-
częto o nim mówić, że 
trwoni spadek po rodzi-
cach. Rozeszły się też 
pogłoski o nieznanym 
dobroczyńcy i bardzo 
chciano go poznać. 
Pewnego wieczoru 
ktoś zauważył anoni-
mową postać w kaptu-
rze nasuniętym na oczy 
i ruszono za nią w po-

ścig. Mikołaj uciekał, 
aż znalazł się w ślepej 
uliczce. Rozglądnął się, 
zobaczył drzwi, które 
nie były zaryglowa-
ne, wpadł do środka 
i znalazł się w pokoju 
wiekowego biskupa. 
Mikołaj ukrył się pod 
jego biurkiem. Po chwi-
li wpadli tam goniący 
go ludzie wołając do 
biskupa, że szukają 
swego dobroczyńcy. 
Wtedy biskup wycią-
gnął Mikołaja spod 
biurka i oświadczył, że 
z powodu sędziwego 
wieku chciał już dawno 
złożyć urząd, ale nie 
miał godnego następ-
cy. A teraz właśnie go 
znalazł. 

Nikolus i szemel
W tradycj i  n ie -

mieckiej zwyczaj ob-
darowywania dzieci 
słodyczami przez wę-
drującego po domach 
człowieka przebranego 
za Św. Mikołaja naro-
dził się w XIX w. Zwy-
czaj ten nie był znany 
na Warmii, gdzie Św. 
Mikołaj był tylko patro-
nem rybaków, rolników 
i hodowców. Prezen-
ty roznosił „szemel” 
- biały koń, w towarzy-
stwie biało ubranych, 
zamaskowanych sług 
w kolorowych, bibuł-
kowych czapkach. Na-
tomiast Św. Mikołaj, 
zwany Nikolusem lub 
Pikolusem, przynosił 
w wigilijny wieczór pre-
zenty dzieciom na Ma-

zurach, przychodząc 
w czerwonych szatach, 
podobnie jak szemel 
w towarzystwie diabła 
i anioła.

Wieczory pod adwen-
towym wieńcem

Według opowieści 
dawnych mieszkań-
ców Morąga adwent 
zaczynał się tam od 
wspólnego wypieku 
lukrowanych ciaste-
czek. Ciasteczka zaja-
dano plotąc wieniec 
adwentowy z gałązek 
jodłowych, który ubra-
ny w kolorowe łańcu-
chy, wstążki i świeczki 
zawieszano nad sto-
łem. Świeczek było 
cztery - tyle, ile tygodni 
w adwencie. Zapalano 
po jednej co tydzień. 
Pod wieńcem zbiera-
ła się rodzina i sąsie-
dzi, śpiewając kolędy. 
O adwentowych, ko-
lędowych  spotkaniach 
przy pierniczkach 
i pieczonych jabłkach 
opowiadają także 
przedwojenni miesz-
kańcy okolic Elbląga. 
Adwent to także czas 
przygotowywania świą-
tecznych prezentów. 
Na warmińskiej wsi 
nie chodziło się po nie 
do sklepu. Opowiada 
przedwojenna morą-
żanka: „Mama siedziała 
od ranka przy maszynie 
do szycia. W jej zręcz-
nych dłoniach powsta-
wały ubrania dla dzieci 
i lalek. Gdy zadawali-
śmy pytania nie mogąc 

powstrzymać ciekawo-
ści, mama stawała się 
całkiem tajemnicza. 
Kładła palec na ustach 
i mówiła: pst!, a nasza 
ciekawość stawała się 
coraz większa. Co za 
wspaniałości będą le-
żały pod choinką?”.

W adwencie zdarzały 
się cuda

W adwencie zda-
rzały się także dziwne 
przygody. Inna morą-
żanka opowiedziała, 
co przydarzyło się jej 
babci ze wsi Bąsławki. 
Była to mała wioska 
nad jeziorem, otoczona 
lasem, polami i łąkami. 
Tamtego roku w ad-
wencie panował tęgi 
mróz - jezioro skuł lód, 
a pola pokryła gruba 
warstwa śniegu. Dzieci 
lepiły bałwany i rzucały 
śnieżkami. Któreś za-
proponowało wojnę na 
śnieżki. Te dzieci, które 
stały tyłem do jeziora 
cofały się coraz dalej 
na lód, za nimi podąża-
ły pozostałe. Wkrótce 
wszystkie dzieci znala-
zły się na lodzie daleko 
od brzegu, biegając, 
śmiejąc się i pokrzy-
kując. Nagle rozległ 
się donośny dźwięk 
kościelnego dzwonu, 
ciężki, jakby ostrze-
gający. Jednocześnie 
odezwały się organy 
i słychać było kolędę, 
a z kościoła bił blask. 
Dzieci się zdziwiły, bo 
z tak daleka nie było 
nigdy słychać organów. 
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Brat babci powie-
dział, że to pewnie 
ćwiczy ich tata, który 
był organistą. Zaczęło 
się ściemniać, a dzwo-
ny biły coraz głośniej. 
Dzieci ogarnął strach 
i jak najszybciej wró-
ciły do domów. Uli-
ce, którą szła babcia 
z rodzeństwem roz-
jaśniało dziwne świa-
tło - a nie było tam 
jeszcze oświetlenia. 
Gdy dzieci weszły 
do domu, światło 
zniknęło. Ich mama 
wyciągała właśnie 
piernik z piekarnika, 
w kuchni było ciepło 
i jasno w świetle naf-
towej lampy. Dzieci 
zapytały tatę, czy 
ćwiczył na organach 
kolędy. Tata zaprze-
czył, odpowiedział, 
że w kościele jest za 
zimno i nie miał po-
trzeby ćwiczyć. Nikt 
w domu nie słyszał 
też dzwonów. Gdy ro-
dzice usłyszeli, co sły-
szały i widziały dzieci, 
tata opowiedział starą 
legendę, według któ-
rej w adwencie mogą 
bić dzwony i grać or-
gany, a kościół może 
świecić dziwnym 
blaskiem, gdy grozi 
jakieś nieszczęście.

Nazajutrz okazało 
się, że w lodzie na 
jeziorze znajdowały 
się wykute przez ry-
baków i niezabezpie-
czone dziury. Gdyby 
zastała tam dzieci 
ciemność, kto wie, 
jaka tragedia mogła-
by się wydarzyć.

Może i dziś kościel-
ne dzwony ostrzegają 
przed niebezpieczeń-
stwem? Trzeba tylko 
wytężyć słuch.

Frohe Weihnachten
Kiermasze bożonarodzeniowe, kalendarze adwentowe, opłatek, pieczona gęś oraz prezenty na 
stole zamiast pod choinką. Tak w skrócie można określić święta Bożego Narodzenia oraz okres je 
poprzedzający w Niemczech. Mało kto również wie, że to właśnie od naszego zachodniego sąsiada 
wywodzi się tradycja strojenia świątecznego drzewka.

Stworzony w XIX wie-
ku kalendarz adwento-
wy stanowi oryginalną 
pomoc w odliczaniu dni 
dzielących początek 
grudnia od Wigilii Boże-
go Narodzenia - czasu 
oczekiwanego niecierpli-
wie nie tylko przez dzieci. 
Pochodzący z niemiec-
kiej tradycji protestanckiej 
zwyczaj coraz częściej 
gości w polskich domach. 
Popularne kalendarze ad-
wentowe zawierają 24 
okienka kryjące słodkie 
niespodzianki. Okienka 
te mogą być w kształcie, 
drzwiczek, skarpetek, 
rękawiczek, szufladek, 
okienek a nawet po-
szczególnych wagoni-
ków w długiej kolejce. 
Ostatnie z nich - 24. jest 
największe. Kreatywność 
przy tworzeniu takiego 
kalendarza jest jak najbar-
dziej wskazana. Jak na-
kazuje tradycja, każdego 
dnia podczas Adwentu 
można otworzyć tylko 
jedno okienko. W środ-
ku znajdują się: słodko-
ści, sentencje a nawet 
przysłowia związane ze 
świętami i karnawałem.

Ta niemiecka tradycja 
coraz odważniej wkracza 
również do Polski. Przez 
dwie edycje konkursu 
organizowanego przez 
Gimnazjum nr 2 przy 
współpracy z PWSZ El-
bląg, Stowarzyszeniem 
Ludności Pochodzenia 
Niemieckiego Ziemi El-
bląskiej oraz Zespołem 
Szkół w Młynarach oglą-
dać można było ponad 

dwieście prac w naj-
różniejszych kształtach, 
kolorach, wielkości oraz 
wykonanych najróżniej-
szymi metodami. Jedyne 
co ogranicza twórców 
kalendarzy to ich wła-
sna wyobraźnia, a jak 
przyznają organizatorzy 
kreatywność uczestników 
bardzo często jest impo-
nująca.

Przygotowania do 
świąt w Niemczech roz-
poczynają się w pierwszą 
niedzielę adwentu, kie-
dy to w domach można 
spotkać tzw: adwentowe 
wianki zrobione z gałą-
zek jodły lub świerku 
przystrojone fioletowy-
mi wstążkami i czterema 
świeczkami. Zieleń jodły 
symbolizuje - nadzieję, 
fiolet - refleksje nad prze-
szłością, a świeczki - świa-
tło. W każdą niedzielę 
zapala się jedną świecę, 
kiedy palą się wszystkie 
cztery, oznacza to, że 
przyszło Boże Narodze-
nie. 

Podobnie jak w Polsce 
nie może podczas świąt 
zabraknąć również choin-
ki, która niestety pojawia 
się coraz rzadziej - co, 
jeszcze kilka lat temu 
było nie do pomyślenia 
i uznawane mogło być za 
naruszenie tradycji. Dziś 
nie przykłada się do tego 
aż takiej roli. W większo-
ści niemieckich domów 
znajdziemy także drew-
niany żłobek - malutki 
model stajenki w jakiej 
urodził sie Chrystus. 
Inną wspaniałą tradycją 

niemieckich świąt jest 
pieczenie imbirowych 
ciasteczek (tzw.Plätz-
chen), mających kształt 
ludzików oraz domków.

W wielu miastach 
niemieckich w czasie 
adwentu odbywają się 
kiermasze bożonaro-
dzeniowe. Można na 
nich kupić wszystko co 
jest związane z nadcho-
dzącymi świętami. Same 
Święta Bożego Naro-
dzenia są obchodzone 
w Niemczech tradycyjnie 
w gronie rodziny i najbliż-
szych przyjaciół. Tak jak 
i w Polsce wieczór wigilij-
ny odbywa się w zaciszu 
domowym. Na niemiec-
kich stołach wigilijnych 
króluje sałatka karto-
flana, różnego rodzaju 
pieczona kiełbasa i po-
trawy z kapusty kiszonej. 
Prawdziwe święta zaczy-
nają się w Niemczech 25 
grudnia, a nie jak w Pol-
sce w Wigilię. Dla go-
spodyń niemieckich 24 
grudnia jest dniem jesz-
cze wypełnionym ostat-
nimi przygotowaniami do 
Świąt. Dlatego w Wigilię 
nie ma czasu na bardziej 
wyszukane potrawy. 
W niemieckich kościo-
łach nie ma tradycyjnej 
pasterki, na nabożeństwo 

chodzi się po południu. 
Po przyjściu z kościoła 
zaczyna się wieczerza. 
Dzieci otrzymują pełen 
talerz słodyczy i owoców. 
Życzenia składa się bez 
dzielenia się opłatkiem. 
Nie ma miejsca też przy 
stole dla niespodziewane-
go gościa, za to przy ko-
lacji każdy pod talerzem 
znajduje jakiś pieniążek 
co zapewnić ma rodzinie 
dostatek przez cały rok.

Niemieckie dzieci nie 
muszą czekać na pierw-
szą gwiazdkę, gdyż pre-
zenty nie znajdują się 
pod choinką, lecz na 
stole. Ulubioną potrawą 
w pierwszym dniu świąt 
jest pieczona gęś, w tym 
dniu nie stronią też od 
pieczonej kaczki, indy-
ka oraz dziczyzny. Karp, 
który króluje prawie na 
każdym polskim stole 
wigilijnym w Niemczech 
nie należy do ulubionych 
dań świątecznych. Stałym 
punktem Świąt Bożego 
Narodzenia jest rodzinne 
muzykowanie i śpiewanie 
kolęd. I choć od lat syste-
matycznie spada religijne 
znaczenie świąt, to nadal 
pozostają one świętami 
bardzo rodzinnym. 

Oprac. RS
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Tobias Sartorius, morderca dwóch 
nastolatek, powraca do Altenhein, do 
swojej rodzinnej wsi - tak rozpoczyna się 
powieść Nele Neuhaus „Śnieżka musi 
umrzeć”. Powrót mordercy do miejsca, 
gdzie mieszkały ofiary i nadal mieszkają 
ich rodziny może zadziałać jak zapałka 
rzucona do beczki prochu. Coś podob-
nego zaczyna się właśnie dziać w Alten-
hein. Mieszkańcy reagują wściekłością 
i nienawiścią na pojawienie się Tobiasa. 
Pełną niezdrowego napięcia atmosferę 

podsyca jeszcze odnalezienie ciała 
jednej z zaginionych dziewczyn oraz 
wznowienie śledztwa.

 Nele Neuhaus znakomicie oddała 
relacje panujące w małej, zamkniętej 
społeczności, gdzie wszyscy są od sie-

bie w jakiś sposób uzależnieni, bądź to 
finansowo, bądź rodzinnie. Ale od pie-
niędzy czy więzów krwi silniejsze okazują 
się wspólne tajemnice, a także lojalność 
sąsiedzka, to one tak naprawdę łączą 
mieszkańców wsi. Ludzie nie cofną się 
nawet przed zbrodnią, żeby tylko po-
nura tajemnica nie wyszła na jaw. Aby 
ochronić członków swojej społeczności, 
gotowi są kłamać, manipulować, oskar-
żać. Mieszkańcy Altenhein z jednej strony 

Z NASZEj KSIĘGARNI

Polecamy
daniel Tammet
„Urodziłem się pewnego błękitnego dnia”
Daniel Tammet urodził się 31 stycznia 1979 roku. 

W środę. Dla zwykłego śmiertelnika nie jest to szczegól-
nie ważna informacja, ale Daniel cierpi na zespół Asper-
gera i zaburzenie zwane synestezją, które sprawiają, że 
liczby wywołują w nim szczególne skojarzenia i emocje. 
Widzi ich kolory, kształty i faktury, które w jego umyśle 
układają się w przedziwne, harmonijne krajobrazy. Dla-
tego data jego urodzin jest niebieska, a cyfry, które ją 

tworzą, kształtem przypominają gładkie otoczaki. Daniel potrafi dokonywać 
obliczeń, których wynik możemy sprawdzić jedynie za pomocą komputera. 
Liczby są od najmłodszych lat jego najwierniejszymi przyjaciółmi. Dostrzega 
ich odmienne charaktery i osobowości. Najbardziej lubi cyfrę cztery, podobnie 
jak on „cichą i nieśmiałą”...

Susan Hill 
„Albatros”
Bohaterami tych opowiadań są ludzie nie-

przystosowani, upośledzeni, starzy, chorzy 
i dzieci - a więc zależni 
od innych, od rodziców, 
opiekunów, od otoczenia, 
które arbitralnie narzuca 
im swój model życia, 
odmawia im prawa do 
uczuć, obojętnie prze-
chodzi wobec świata, 
pełnego rozpaczy, lęku 
i zagrożenia. Te utwory 

to mistrzowskie studium wyobcowania, a za-
razem przejmujące wołanie o pomoc każdej 
ludzkiej istoty do realizacji własnych dążeń.

Napisz do autora:
Agnieszka Pietrzyk
e-mail:
redakcja@razemztoba.pl
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Heidi Hassenmüller
„désirée czyli czas próby”
Désirée jest młoda, zakochana i wyda-

je się, że życie stoi przed nią otworem. 
Niespodziewanie jednak jej chłopak ginie 
w wypadku, a ona musi nauczyć się z tym 
żyć. Na dodatek zaczyna mieć proble-
my z chodzeniem, a po wielu błędnych 
diagnozach zostaje skazana na wózek 
inwalidzki. Dziewczyna nie poddaje się, 

przekonuje się, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i jak 
wiele znaczy w życiu cel, do którego dąży. Heidi Hassenmüller 
z wielkim wyczuciem i wrażliwością opowiada Czytelnikom 
prawdziwą historię pewnej Holenderki, pragnąc dodać otuchy 
i odwagi wszystkim wątpiącym we własne siły i sens życia.

są zwyczajnymi ludźmi, 
mają swoje codzienne 
problemy i wielkie ma-
rzenia, pracują i uczą się, 
wspólnie spędzają czas 
w karczmie. Pod tym 
płaszczykiem zwyczajno-
ści pulsują destrukcyjne 
emocje, lęk, nienawiść 
i agresja. Wystarczy nie-
wielki bodziec, żeby zło 
się wylało. 

 Wielki plus dla Nele 
Neuhaus za stworzenie 
dusznej, małomiasteczko-
wej atmosfery, ale także 

za doskonałe stopnio-
wanie napięcia. Autorka 
potrafi podsycać zacieka-
wienie czytelnika, po mi-
strzowsku wydłuża finał 
zagadki kryminalnej. Już 
się wydaje, że wszystko 
wiemy, że znamy wszel-
kie okoliczności zbrodni 
i jej sprawcę. Powinien 
więc nastąpić koniec po-
wieści, a jednak akcja to-
czy się dalej i poznajemy 
kolejne tajemnice oraz 
następne osoby zamie-
szane w sprawę. 

 Za co można jeszcze 
pochwalić niemiecką pi-
sarkę? Na pewno za cie-
kawie skonstruowanych 
bohaterów, a nie jest ich 
mało, w samym Altenhein 
mamy kilka nietuzinko-
wych postaci, zwłaszcza 
kobiecych. Nastoletnia 
kelnerka, słynna aktorka, 
szanowana lekarka i żona 
najbogatszego człowie-
ka we wsi, koło tych pań 
czytelnik nie przejdzie 
obojętnie, niektóre z nich 
wywołają nawet dreszcz 

Warto posłuchać

Suzanne Collins, „Igrzyska śmierci”
Reality show w niedalekiej przyszłości, igrzyska, 

w czasie których uczestnicy się zabijają, a oglądają 
to spragnione wrażeń tłumy. Wygrany jest tylko je-
den, tylko jedna osoba może pozostać przy życiu. 
Zawodników jest dwudziestu czterech, z każdego 
z dwunastu dystryktów losuje się dwoje nastolatków, 
chłopaka i dziewczynę. Najpierw uczestnicy prze-
chodzą szkolenie. Uczy się ich przede wszystkim, jak 
mają zjednać sobie widzów oraz jak walczyć, żeby 
nie zginąć. A potem wyrzuca się ich na ogromną 
arenę i zaczyna się walka, w pierwszej kolejności 
o jak najlepszą broń. 

 Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest 
szesnastoletnia Katniss. Bierze ona udział w igrzyskach 

przerażenia. Wypada 
też wspomnieć o parze 
policjantów próbują-
cych rozwikłać Sprawę 
z Altenhein. Pia Kirchhoff 
i Oliver von Bodenstein, 
oboje są profesjonalista-
mi, lojalni wobec siebie. 
Zdobywają sympatię czy-
telnika i to nie tylko dzięki 
zaangażowaniu w śledz-
two, ale głównie dzięki 
opisom ich rodzinnego 
życia, w którym nie bra-
kuje drobnych kłopotów 
i wielkich dramatów. 

 Warto sięgnąć po wer-
sję dźwiękową „Śnież-
ki…”. Spędzimy wtedy 
kilkanaście pełnych na-
pięcia godzin wsłuchani 
w głos Mai Ostaszew-
skiej. 

Audiobook: Nele 
Neuhaus „Śnieżka musi 
umrzeć”, tłumaczenie 
Anna i Miłosz Urbanowie, 
Media Rodzina, 2013, 
czyta Maja Ostaszewska, 
czas nagrania: 17 godz. 
9 min.

śmierci, z których musi wrócić żywa, aby móc dalej 
opiekować się młodszą siostrą i bezradną matką. 
Gdy Katniss trafia na arenę, rezygnuje z walki o broń, 
bo wie, że w tym pierwszym etapie ginie najwięcej 
uczestników. Woli uciekać i szukać dobrej kryjówki. 

 „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins to w ostatnich 
miesiącach hit literacki wśród młodzieży i bardzo 
dobrze, bo wbrew pozorom nie jest to opowieść 
o zabijaniu, lecz o miłości, przyjaźni, lojalności i po-
święceniu. Poza tym jest to rzecz doskonale napisa-
na, wciąga jak dobrze przygotowane reality show. 
Gorąco polecam wszystkim czytelnikom niezależnie 
od wieku.

Audiobook: Suzanne Collins, „Igrzyska śmierci”, 
tłumaczenie Małgorzata Hesko-Kołodzińska, Piotr 
Budkiewicz, Media Rodzina, 2009, czyta Anna Dere-
szowska, czas nagrania: 11 godz. 19 min.

Christy Brown
„Moja lewa stopa”
Autobiografia irlandzkiego malarza i poety, 

który od najmłodszych lat zmagał się z niemal 
całkowitym paraliżem. Je-
dyną częścią ciała, którą 
był w stanie kontrolować 
była jego stopa - wykorzy-
stując ją pisał i malował, 
ale przede wszystkim 
starał się udowodnić ro-
dzinie i innym ludziom, 
że jest wartościowym, 
myślącym człowiekiem. 

Film został także zekranizowany i w rezultacie 
nagrodzony dwoma Oskarami.
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W czym tkwi siła wolontariatu?
Słowa są ważne, 

bardzo ważne.  
Mogą niszczyć, 

mogą także budować. 
Na ogół są one za-
powiedzią jakiegoś 
działania. W postaci 
bezgłośnych myśli  for-
mułują jakieś intencje, 
idee, a nawet filozofię 
bytu, w tym  kluczową 
dla ludzkiego życia, fi-
lozofię wyboru życio-
wej, ziemskiej drogi 
człowieka. W każdym 
razie klasycznej logice 
życia winny wyprze-
dzać działanie. Prze-
cież „Po czynach ich 
poznacie”- głosi Biblia 
-  księga sprzed kilku 
tysięcy lat, jakby nie 
patrzeć - pisana przez 
ludzi dla ludzi. Zawiera 
tym  samym  różnorakie 
(często kontrowersyj-
ne) prawdy  o człowie-
ku, jego potrzebach 
i emocjach. Trudno się 
jednak nie zgodzić, że 
odrzucając filozoficzne 
„bicie piany”, rzeczywi-
ście najpierw jest sło-
wo, później działanie. 
Odwrotność jest ryzy-
kowna, grozi chaosem 
i destrukcją. Ja w każ-
dym razie tak uważam 
i sądzę, że podobnie 
uważa większość ludzi. 
Dlatego, zgodnie z tą 
logiką, przez kilka lat, 
z niewielkimi przerwa-
mi, pisałem do „Razem 
z Tobą” na różne, ale 
ważne tematy. Moje 
artykuły  przygoto-
wywały niejako arty-
kuł dzisiejszy. Będąc 
sam poważnie chory, 
mając poważne ogra-
niczenia w samodziel-

nym przemieszczaniu 
się, z każdym długim 
dniem i z każdą długą 
nocą kalectwa pozna-
wałem życie inwalidy, 
z jego całym  jego „bo-
gactwem inwentarza”. 
Z bogactwem, które, 
jak sądzę, jest dla nas 
wszystkich wyłącznie 
sumą dojmujących, 
bolesnych ograniczeń 
i braków. Niedomogów 
i deficytów czyniących 
nasze życie ciężkim, 
praktycznie wypełnio-
nym nieustającą walką 
o godne, maksymalnie 
pełne człowieczeństwo. 
W swoich artykułach, 
jak tylko potrafiłem 
(trwałe kalectwo mi 
w tym „pomagało”), 
podkreślałem uniwer-
salizm  każdego czło-
wieka, uwypuklając 
zarazem wyjątkowość 
każdej ludzkiej istoty, 
jej niepowtarzalność. 
Sądzę, że udało mi się 
przekonać wszystkich 
czytelników, że czło-
wiek jest jednością cia-
ła i duszy, a potrzeby 
ciała i ducha są w tym 
samym stopniu ważne. 
Szanując  tożsamość 
absolutnie każdego 
chorego, szanując każ-
de człowieczeństwo, 
nie unikałem jednak 
trudnych tematów. 
Kierując się zasadą, że 
prawda wyzwala, nazy-
wałem nasze potrzeby 
po imieniu. Przede 
wszystkim podkreśla-
łem naszą zależność 
od osób trzecich, od 
ludzi nam życzliwych, 
wrażliwych na ludzkie 
cierpienia, na wszelką 

ludzką krzywdę. Nie 
mogło być inaczej, 
kiedy od kilku lat je-
stem podopiecznym 
opieki społecznej, a z 
tego co wiem - wszyscy 
jesteśmy, oczywiście 
w różnym stopniu, be-
neficjentami opiekuń-
czej polityki państwa, 
w ramach integracji 
ludzi chorych z ludźmi 
zdrowymi. Doceniając 
wagę pomocy instytu-
cjonalnej, nie mogło 
być inaczej, nie ukry-
wałem zarazem jej sła-
bości. Słabości, które 
z uwagi na skromne  
możliwości finansowe  
polityki społecznej -  
są nieuniknione. Nie 
w tym jednak rzecz. 
Nawet bogate pań-
stwa nie mogą sobie 
pozwolić na finansowa-
nie wszystkich potrzeb 
ludzi chorych. Z drugiej 
strony nie mogą sobie 
pozwolić na istotne za-
niedbania w polityce 
integracji świata ludzi 
chorych ze światem lu-
dzi zdrowych. Bogaci 

liczą lepiej i mądrzej od 
ludzi biednych. Wiedzą 
dobrze, że bogatego 
nie stać na bylejakość, 
,,marnotrawstwo”, za-
niechania. Rozumieją, 
że pomoc ludziom 
chorym w powrocie 
do „normalności” nie 
jest tylko kaprysem, 
łaską  ludzi bogatych, 
tym bardziej służb pań-
stwowych. Jest wiele 
konkretnych dowodów, 
że ludzie chorzy przy-
wróceni rynkowi pracy 
nie tylko zwracają kosz-
ty rehabilitacji, ale wy-
datnie zasilają budżet 
państwa i kieszenie 
pracodawców. Nie jest 
więc sprawą przypad-
ku, że nie gdzie indziej, 
ale w państwach boga-
tych  narodziła się opie-
ka społeczna w ogóle. 
Tam też, w poszukiwa-
niu jej największej efek-
tywności, rozwijano ją 
i pogłębiano. W najbo-
gatszych krajach świata 
najwcześniej dostrze-
żono największą siłę 
tego świata, siłę kapita-

łu ludzkiego. Kapitału, 
który napędzany mocą 
solidarności ludzkiej 
jest władny „przenosić 
góry”. Co istotne  - soli-
darności nie nakazowej, 
ale zrodzonej z auten-
tycznej empatii, zmo-
tywowanej przemądrą 
zasadą - „Szanuj bliź-
niego swego, jak siebie 
samego”, czy też - sło-
wami - „Dzisiaj ty po-
możesz, jutro pomogą 
tobie”. Tym bardziej, że 
dzisiaj jest się zdrowym, 
ale czy tak będzie za 
chwilę? 

Nie ukrywam, 
że ta ostat-
nia maksyma 

wnosi element intere-
sowności pomocy. 
I bardzo dobrze. Czło-
wiek jest istotą intere-
sowną, jeśli jednak jego 
interesowność służy do-
bru, to świetnie, i tak 
trzymać. Tym bardziej, 
że jak już wspomniałem 
- w krajach bogatych 
policzono wymierne 
korzyści z pomocy 
osobom chorym. Do-
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strzeżono je nie tylko 
w sferze ekonomicznej, 
ale także, i to moim 
zdaniem ma najwięk-
szą wartość, w sferze 
mentalnej człowieka. 
Nic tak bowiem nie 
wychowuje człowieka 
jak jego wrażliwość na 
krzywdę drugiej osoby. 
Tylko z empatii może 
narodzić się autentycz-
na solidarność między-
ludzka, ta z kolei jest 
kluczowym warunkiem 
zbudowania społeczeń-
stwa obywatelskiego, 
które, jak mniemam, 
jest głównym celem 
rozwoju społecznego 
ludzkiego plemienia. 
Nie komunizm, nie 
faszyzm, żadne inne  
dyktatury i tyranie nie 
są bowiem przyszłością 
ludzkości, ale społe-
czeństwo wspierające 
się w potrzebie, w tym 
przypadku - w cho-
robie. Jako że środo-
wisko w ponad 80% 
kształtuje jednostkę, 
dostajemy ogromną 
szansę ukształtowa-
nia duchowej sfery 
człowieka na miarę 
wyzwań  naszych cza-
sów. Wyzwań, którym 
sprostać może jedynie 
człowiek wolny, odda-
ny pokojowi, miłości, 
przyjaźni i solidarności 
społecznej. Człowiek, 
dla którego wrażliwość 
na krzywdę drugiego 
człowieka, empatia 
będą latarnią wiodącą 
go ku lepszej (sprawie-
dliwszej, pokojowej) 
przyszłości. Przyszłości, 
w której wszyscy, w tym 
przede wszystkim lu-
dzie chorzy, będą peł-
noprawnymi członkami 
społeczeństwa, a defi-
cyty zdrowia czy wszel-

kie ułomności 
nie będą niko-
go wykluczać 
z  normalne-
go, twórczego 
życia. 

Drodzy 
Czy -
telni-

cy! Wszystkie 
powyższe przemyśle-
nia spina niejako klamrą 
jedno słowo: „wolon-
tariat”. W słowie tym 
mieszczą się najpięk-
niejsze przymioty 
człowieka. Oznacza 
ono bowiem coś do-
browolnego wyni -
kającego z dobrej, 
niewymuszonej woli, 
do tego czynionego 
bezinteresownie, ale 
tylko w sensie korzyści 
finansowych czy ma-
terialnych. Podkreślam 
ponownie w tym miej-
scu, że interesowność 
dobra w znaczeniu 
skutków przysłowia 
- „Szanuj każdego 
bliźniego, jak siebie sa-
mego”, czy też przysło-
wia - „Dzisiaj ty komuś, 
jutro ktoś tobie” - jest 
jednoznacznie moralna 
i mile widziana. Jest ona 
ponadto najwyższą po-
trzebą naszych czasów. 
Czasów, które jak nigdy 
w dziejach zmagają się 
ze złą stroną ludzkiej 
natury. Natury, która  
w obliczu nowych, wie-
lokrotnie potwierdzo-
nych badań naukowych 
oraz wielu udanych, 
śmiałych i przynoszą-
cych  nowe niezwykłe 
osiągnięcia naukowe, 
nie musi żywić się 
podłością, nienawiścią 
oraz wojnami. Natury, 
która powoduje, że 
największym wrogiem 
człowieka stał się sam 

człowiek, prowadząc 
do absurdalnego wręcz 
zagrożenia samego 
istnienia ludzkiego 
gatunku. Wolontariat 
w tym procesie zajmuje 
kluczową rolę. Przede 
wszystkim wolontariat 
na rzecz pomocy lu-
dziom chorym. Nic tak 
nie wychowuje i kształ-
tuje psychiki człowie-
ka jak dawanie innym 
tego, co w tym człowie-
ku najlepsze. Tu jestem 
optymistą. W człowieku 
jest ogrom dobra. Na-
leży tylko umiejętnie 
je uwolnić i pozwolić 
mu działać. Wolonta-
riat  jest najlepszym, 
wręcz idealnym mecha-
nizmem społecznym 
pobudzającym czło-
wieka na rzecz pomocy 
drugiemu człowiekowi. 
Zasadza się bowiem 
na uwewnętrznionym 
w człowieku dobru, ale 
nie tylko. Wprowadza 
i umiejętnie wykorzy-
stuje „interesowność 
dobra”. Poprzez wo-
lontariat w obszarze 
pomocy ludziom cho-
rym dokonuje się naj-
pełniejsza przemiana 
człowieka we wszyst-
kich obszarach dobra. 
Wolontariat, jak żadne 
inne ludzkie działanie 
potwierdza prawdę 
słów - „Dobro uczy-
nione drugiemu czło-
wiekowi powraca do 
czyniącego go zwielo-
krotnione”. Ponadto, 

co moim zdaniem ma 
największą wagę -  wo-
lontariat wychowuje 
człowieka na miarę wy-
zwań, jakie stoją przed  
współczesnymi ludźmi. 
Całe w ziemskie życie 
człowieka to system 
naczyń połączonych. 
Naczynie pod hasłem: 
wolontariat w zakresie 
pomocy ludziom cho-
rym - ma w tym łań-
cuchu wiodącą rolę. 
Pomaga doraźnie, co 
pozwala godnie żyć, 
nierzadko ratuje ludz-
kie istnienia, pokazu-
jąc, że ludzkie życie ma 
głęboki sens wyłącznie 
w obszarze dobra. Tym 
samym wolontariat na 
rzecz pomocy ludziom 
chorym, jest milowym 
krokiem w budowie 
społeczeństwa oby -
watelskiego. I to w skali 
całego ludzkiego gatun-
ku, na całej ziemi. Jego 
pozytywna energia spo-
łeczna, autentycznie 
oparta na dobru solidar-
ność międzyludzka jest 
w moim przekonaniu 
jedyną i nieodzowną 
alternatywą dla współ-
czesności człowieka. 

Drodzy Czytel-
nicy! Na dzi-
siaj kończę 

artykuł o wolontariacie 
na rzecz pomocy lu-
dziom chorym. Z braku 
miejsca nie wyczerpa-
łem tematu. Skupiłem 
się przede wszystkim 
na istocie filozofii wo-

lontariatu, na jego  spo-
łecznej wadze, na jego 
najgłębszym humani-
zmie, na jego ogrom-
nej edukacyjnej roli 
w procesie kształtowa-
nia dobrego człowieka. 
Człowieka, dla którego 
-  moim zdaniem - arcy-
przykazanie:  - „Szanuj 
bliźniego, jak siebie 
samego”-  nie jest pu-
stosłowiem.  Mając jed-
nak na uwadze wielość 
problemów technicz-
nych i organizacyjnych, 
w następnym artykule 
omówię szczegółowo 
temat mobilnego („lata-
jącego”) wolontariatu. 
Wolontariatu szczegól-
nego. 

Drodzy Czy -
telnicy. Za-
chęcam do 

pozytywnego myślenia 
w imię zasady - „Czło-
wiek jest istotą szcze-
gólną, a ludzkie życie 
jest warte godnego, 
pięknego istnienia. 
Istnienia w imię dobra 
i dla dobra. Tyle wspa-
niałych rzeczy jest do 
przeżycia. W każdym 
z nas jest ogromny 
potencjał dobra, każ-
dy z nas jest tak samo 
ważny, każdy z nas jest 
niepowtarzalnym pod-
miotem  ziemskiego ist-
nienia. Wystarczy tylko 
pochylić się nad ludz-
ką krzywdą, nad ludz-
kim nieszczęściem”.

Krzysztof Sadowski

„Całe ziemskie życie człowieka to system naczyń połą-
czonych. Naczynie pod hasłem: wolontariat w zakresie 
pomocy ludziom chorym - ma w tym łańcuchu wiodącą 
rolę. Pomaga doraźnie, co pozwala godnie żyć, nierzadko 
ratuje ludzkie istnienia, pokazując, że ludzkie życie ma 
głęboki sens wyłącznie w obszarze dobra”
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Telefon - wróg czy przyjaciel?
Coraz szerzej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat mówi się o cyberuzależnieniach. Termin ten trudno zdiagnozować, gdyż 
nie jest on ujęty w aktualnie obowiązujących klasyfikacjach chorób, dlatego badania nad tą postacią uzależnienia wciąż 
trwają. W literaturze przedmiotu cyberuzależnienie jest nowym rodzajem uzależnienia, jednak bez substancji uzależnia-
jącej. Najszybciej rozwijającym się - jest uzależnienie od Internetu. jednak na przestrzeni ostatnich lat, wraz z postępem 
technologicznym, wyobrębniło się nowe - uzależnienie od telefonów komórkowych zwane fonoholizmem.

Coraz więcej ludzi 
w XXI wieku nie wyobra-
ża sobie życia bez tele-
fonów komórkowych. 
Korzystają z nich niemal 
wszyscy, począwszy od 
najmłodszych dzieci 
w przedszkolach, aż po 
seniorów. 

- W pewien sposób 
wszyscy użytkownicy 
są zależni od telefo-
nów, jednak o poważ-
niejszym problemie 
- fonoholizmie może-
my mówić, kiedy więź 
łącząca użytkownika 
z aparatem zaczyna 
wykraczać poza zwy-
kłe zainteresowanie 
urządzeniem technicz-
nym, a wytwarza się 
coś w rodzaju więzi 
emocjonalnej, nad któ-
rą przestajemy mieć 
kontrolę - tłumaczył 
dr Dariusz Sarzała 
z Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie podczas 
konferecji regionalnej 
poświęconej uzależnie-
niom behawioralnym, 
zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Katolic-
ki Ruch Antynarkotycz-
ny (KARAN) w Elblągu.

Pokolenie SMS, gracze, 
komórkowi ekshibicjoniści

Jak wyjaśniał dr Da-
riusz Sarzała, typów 
fonoholizmu jest kilka. 
Najpowszechniejszym 
jest uzależnienie od 
smsów, które najczę-
ściej dotyczy młodzieży. 

Osoby te, potrafią po-
święcić czynności wysy-
łania smsów od 6 do 8 
h dziennie, odczuwają 
przymus nieustannego 
otrzymywania smsów, 
a ich sampoczucie i na-
strój uwarunkowane 
są ilością otrzymanych 
bądź wysłanych smsów. 
Symptomy są bardzo wi-
doczne w postaci np. 
startych przycisków na 
klawiaturze telefonu. 
Kolejną grupą fono-
holików, jaką można 
wyodrębnić to komór-
kowi ekshibicjoniści 
i uzależnieni od modeli 
telefonów. Ci wybierają 
zawsze najnowszy mo-
del telefonu, średnio 
co 5 miesięcy,  przy-
wiązują dużą wagę do 
jego koloru, stylistyki, 
funkcji. Są skłonni prze-
znaczyć na jego zakup 
sporą sumę pieniędzy... 
Mamy również graczy, 
dla których telefon speł-
nia rolę konsoli do gry. 
Przy zakupie telefonu 
ich uwaga skupiona 
jest głównie na grach, 
jakie posiada dany mo-
del aparatu. Gracze 
poświęcają na to wiele 
godzin, grają w domu, 
w pracy, w szkole, po-
dróżując w komunikacją 
miejską. Ostatnią grupą 
są osoby cierpiące na 
syndrom włączonego 
telefonu, które boją się 
go wyłączyć w nocy, 
bowiem włączony 
daje im poczucie bez-
pieczeństwa i kontroli 

sytuacji. W grupie naj-
bardziej podatnej na to 
uzależnienie są ludzie 
młodzi, którzy chłoną 
nowe rzeczy, dotyczy 
to aż 77 proc. nastolat-
ków w wieku 18-24 lat 
oraz osób najbardziej 
czynnych zawodowo 
w wieku 25-43 lat. 

Życie bez telefonu? Czy 
to możliwe?

Co powinno wzbu-
dzić w nas podejrze-
nia? Po pierwsze, kiedy 
osoba nie rozstaje się 
z telefonem, odczuwa 
dyskomfort i rozdraż-
nienie, kiedy zostanie 
pozbawiona dostępu 
do niego. Po drugie - 
bardzo emocjonalne 
podejście do korzysta-
nia z telefonu, który 
staje się pośrednikiem 
w kontaktach między-
ludzkich, odczuwanie 
przymusu stałego kon-
taktowania się nawet 
w błahych sprawach. Po 

trzecie, brak czasowej 
kontroli nad korzysta-
niem z telefonu, kiedy 
pisanie smsów i prowa-
dzenie rozmów staje 
się główną czynnością 
w ciągu dnia.

- Posiadanie tefonu 
daje tym osobom po-
czucie bezpieczeństwa, 
przynależności do gru-
py, a dysponowanie nie-
ustannie dzwoniącym 
aparatem najnowszej 
generacji podnosi ich 
status społeczny użyt-
kownika, gdyż oznacza 
nadążanie za modą 
i posiadanie dużej licz-
by, często niestety tylko 
powierzchownych, kon-
taktów. Osoby te jednak 
w rzeczywistości boją 
się często samotności 
i cierpią na różne fobie 
społeczne - podsumo-
wuje dr Dariusz Sarzała. 
- Fonoholizm pociąga 
za sobą również kon-
sekwencje typowe dla 
wszystkich uzależnień: 

zanik innych zaintere-
sowań, gwałtowane 
wahania nastroju, zabu-
rzenia snu i odżywiania, 
zubożenie języka, nara-
stającą samotność, wy-
izolowanie społeczne, 
trudności z koncentra-
cją, zaburzenia relacji 
interpersonalnych, kło-
poty w życiu zawodo-
wym czy zaburzenia 
w sferze tożsamości.

Jak podkreśla dr 
Dariusz Sarzała lecze-
nie fonoholizmu prze-
biega podobnie jak 
w przypadku innych 
uzależnień. Potrzebna 
jest terapia, której ce-
lem będzie przyswoje-
nie sobie umiejętności 
kontrolowania czasu 
korzystania z telefo-
nu oraz sięgnięcie do 
problemów, które leżą 
u podstaw uzależnienia 
i próba ich rozwiązania.

Aleksandra Garbecka

fot. 
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Ostatnie 6 miesięcy
Urząd Gminy czynny dla wszystkich interesantów od 8.00 do 16.00. Informacje zamieszczone na jego stronie internetowej 
dostępne całą dobę. Czy dla wszystkich? Niekoniecznie. Osoby niepełnosprawne, starsze czy słabiej wykształcone często 
zostają mimo woli ograniczone w dostępie do informacji zawartych na stronach instytucji publicznych. Sytuacja ma się 
już niebawem zmienić. Wszystko za sprawą obowiązku dostosowania stron www do standardu WCAG 2.0.

Likwidacja barier 
architektonicznych 
w urzędach, ośrod-
kach kultury i pomocy 
oraz domach opieki 
czy bibliotekach stała 
się ogólnie wymaganym 
standardem. Co jednak 
z internetowymi serwi-
sami publicznymi tych 
instytucji, które w do-
myśle mają ułatwiać 
kontakt i zdobycie infor-
macji, a często stanowią 
barierę nie do przejścia 
dla osób niepełnospraw-
nych, starszych czy sła-
biej wykształconych?

- Do końca maja 
2015 roku wszystkie 
instytucje finansowane 
ze środków publicznych 
mają obowiązek praw-
ny dostosować swoje 
strony dla osób z niepeł-
nosprawnością zgodnie 
z  międzynarodowym 
standardem WCAG 2.0. 
Obowiązek ten wynika 

z Rozporządzenia Rady 
Ministrów z 12 kwiet-
nia 2012 r. Niestety 
jeszcze wiele instytucji 
publicznych nie zdaje 
sobie sprawy w ogóle 
z istnienia takiego roz-
porządzenia - przyznaje 
Jakub Król z Fundacji 
Media 3.0, specjalista 
od ICT dla osób niepeł-
nosprawnych.

Mając wątpliwości 
czy rzeczywiście ist-
nieje potrzeba prze-
prowadzania zmian na 
stronach instytucji pu-
blicznych, wystarczy 
odłączyć myszkę od 
swojego komputera 
i spróbować poruszać 
się po internecie tylko 
z poziomu klawiatury. 
Możliwe? Nie wszędzie. 
To tylko jeden z elemen-
tów wykluczających 
cyfrowo ponad 15% 
społeczeństwa (osób 
niepełnosprawnych). 

Publiczne strony inter-
netowe pełne są tego 
typu pułapek, do któ-
rych należy m.in. publi-
kacja grafik bez opisów, 
filmów bez napisów, nie 
wspominając o możli-
wości powiększenia 
czcionki czy włączenia 
kontrastu tła lub publi-
kacji treści zrozumiałej 
dla osób niebędących 
specjalistami. 

-  Dostosowanie 
strony publicznej do 
wymogów prawnych 
nie powinno być od-
bierane przez insty-
tucje w kategoriach 
przykrego obowiązku. 

Jest to zmiana koniecz-
na zarówno z punktu 
widzenia społecznego 
jak i wizerunkowego. 
Spełnienie standardów 
dostępności to krok do 
ułatwienia życia wszyst-
kim - niepełnoprawnym, 
osobom starszym czy 
słabiej wykształconym, 
na którym skorzysta każ-
da instytucja publiczna 
czy organizacja poza-
rządowa - mówi Sylwia 
Mazurek z Otwórzstro-
ne.pl.

Jeszcze do końca 
roku każda instytucja 
publiczna może skorzy-
stać z dofinansowania 

do modyfikacji swojej 
strony w ramach pro-
jektu otwórzstrone.pl 
prowadzonego przez 
Fundację Media 3.0. 
- Wystarczy wejść na 
stronę otwórzstrone.pl 
i wypełnić formularz lub 
napisać do nas e-maila. 
Udzielimy wszelkich in-
formacji. W naszej fun-
dacji pracują specjaliści 
z zakresu ICT dla osób 
niepełnosprawnych, 
zdobywający za swoją 
pracę nagrody na całym 
świecie - zapewnia Syl-
wia Mazurek.

Sylwia Mazurek

Czym jest „kredyt bez BIK”, czy „kredyt z komornikiem”?
Wiele reklam zachęca potencjalnych klientów hasłami „pożyczka bez BIK”, „nawet z komornikiem”, „dla osób ze 

złą zdolnością kredytową”. Z reguły hasła takie kierowane są do konsumentów, którzy mieli w przeszłości problemy 
z terminową spłatą swoich zobowiązań i dlatego banki odmawiają im kolejnego kredytu. Pożyczka „bez BIK” czy 
„z komornikiem” jest zwykle bardzo kosztowna i najczęściej ma krótkoterminowy charakter. BIK (Biuro Informacji 
Kredytowej) gromadzi oraz przetwarza informacje o historii kredytowej klientów banków, w tym o zaleganiu ze spłatą 
rat kredytu lub długotrwałych opóźnieniach w ich spłacie w okresie ostatnich pięciu lat. Konsument kierujący się 
hasłem „pożyczka bez BIK” z uwagi na problemy z regulowaniem swoich wcześniejszych zobowiązań finansowych, 
decydując się na zaciągnięcie kolejnej pożyczki mocno ryzykuje wpadnięciem w tzw. spiralę zadłużenia. Wtedy 
zwykle nie da się uniknąć egzekucji komorniczej. Z kolei „kredyt nawet z komornikiem” oznaczać może działania 
sprzeczne z prawem. Firmy reklamujące się hasłami typu „kredyt bez BIK”, „nawet z komornikiem” czasem nie 
mają zamiaru udzielenia kredytu, a chcą jedynie pobrać „opłatę przygotowawczą”, „zadatek” lub inaczej nazwaną 
opłatę, a następnie odmawiają udzielenia pożyczki, zatrzymując wspomniane opłaty. Zatrzymywanie takich opłat 
w przypadku nieudzielenia kredytu jest sprzeczne z prawem, ale konsumenci mają kłopoty z odebraniem już wpła-
conych kwot.                                                                                                            Źródło: zanim-podpiszesz.pl
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Parking bez barier
W ostatnim numerze „Razem z Tobą” prezentowaliśmy pierwszą odsłonę naszego cyklu „Bez barier” w którym to, prze-
prowadziliśmy wspólnie z osobami niepełnosprawnymi swoisty „przegląd” pod względem dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zastaliśmy wiele plusów, lecz nie brakowało 
również rzeczy, które należy poprawić. dziś pokażemy jak powinno wyglądać dostosowanie parkingu lub miejsc postojowych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obowiązek dosto-
sowania obiektów uży-
teczności publicznej 
nakłada ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane, gdzie czytamy 
„obiekt budowlany wraz 
ze związanymi z nim 
urządzeniami budowla-
nymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany 
okres użytkowania, pro-
jektować i budować 
w sposób określony 
w przepisach, w tym tech-
niczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, za-
pewniając (...) niezbędne 
warunki do korzystania 
z obiektów użyteczno-
ści publicznej i mieszka-
niowego budownictwa 
wielorodzinnego przez 
osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poru-
szające się na wózkach 
inwalidzkich”. 

Ze względu na moż-
liwość występowania 
różnorodnych schorzeń, 
rodzajów niepełnospraw-
ności, możliwości moto-
rycznych i ograniczeń 
psychofizycznych, osoby 
niepełnosprawne moż-
na podzielić na mniej lub 
bardziej sprawne. Dlate-
go też nie ma jednego, 
uniwersalnego i idealne-
go dla wszystkich sposo-
bu dostosowania obiektu 
na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych. Jednak ist-
nieją wytyczne, których 
zadaniem jest niejako wy-

pośrodkować potrzeby 
osób niepełnosprawnych 
i umożliwić jak najwięk-
szej ilości takich osób do 
swobodnego korzystania 
z obiektów. 

Szczegółowe prze-
pisy regulujące dosto-
sowanie budynków do 
potrzeb osób niepeł-
nosprawnych znajdują 
się w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim po-
winny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z 2002 r. z późn. zm.).

Warto wiedzieć!
Zagospodarowując 

działkę budowlaną, na-
leży urządzić, stosownie 
do jej przeznaczenia 
i sposobu zabudowy, 
miejsca postojowe dla 
samochodów użytkow-
ników stałych i przeby-

wających okresowo, 
w tym również miejsca 
postojowe dla samocho-
dów, z których korzystają 
osoby niepełnosprawne. 
Miejsca postojowe dla sa-
mochodów, z których ko-
rzystają wyłącznie osoby 
niepełnosprawne, mogą 
być usytuowane w odle-
głości nie mniejszej niż 
5 m od okien budynku 
mieszkalnego wieloro-
dzinnego i zamieszka-
nia zbiorowego oraz 
zbliżone bez żadnych 
ograniczeń do innych 
budynków. Miejsca te 
wymagają odpowied-
niego oznakowania.

Stanowiska postojowe 
dla samochodów osobo-
wych powinny mieć co 
najmniej szerokość 2,3 m 
i długość 5 m, przy czym 
dla samochodów użyt-
kowanych przez osoby 
niepełnosprawne szero-
kość stanowiska powinna 
wynosić co najmniej 3,6 

m i długość 
5 m, a w 
przypadku 
usytuowa-
nia wzdłuż 
jezdni - dłu-
gość co 
najmniej 6 
m i szero-
kość co naj-
mniej 3,6 
m, z moż-
liwością jej 
ogranicze-
nia do 2,3 
m w przy-
padku za-
pewnienia możliwości 
korzystania z przylega-
jącego dojścia lub ciągu 
pieszo-jezdnego. Stano-
wiska postojowe w ga-
rażu, przeznaczone dla 
samochodów, z których 
korzystają osoby niepeł-
nosprawne, powinny 
mieć zapewniony do-
jazd na wózku inwalidz-
kim z drogi manewrowej 
do drzwi samochodu 

co najmniej z jednej 
strony, o szerokości nie 
mniejszej niż 1,2 m. Sta-
nowiska postojowe dla 
samochodów, z których 
korzystają osoby niepeł-
nosprawne, należy sytu-
ować na poziomie terenu 
lub na kondygnacjach 
dostępnych dla tych 
osób z pochylni.

Red.

(55) 232-69-35

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

Zadzwoń! 
Czekamy na Twój telefon! 
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Sledżyści zagrają w Elblągu
W pierwszy weekend grudnia (5-7 XII) w Elblągu ponownie będziemy gościć sportowców niepełnosprawnych z kilku krajów 
Europy. Tym razem za sprawą IX Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Sledżach Osób Niepełnosprawnych, który odbywać 
się będzie na lodowisku „Helena”. Wstęp na wszystkie mecze wolny. Zapraszamy do kibicowania.

Emocj i  spor to -
wych na najwyższym 
poziomie z pewno-
ścią nie zabraknie. 
Podczas elbląskiego 
turnieju naprzeciw 
siebie stanie osiem 
drużyn. Zagoszczą 
u nas reprezentacje: 
Niemiec, Norwegii, 
Rosji, Szwecji, Słowa-
cji, Austrii, Finlandii 
i oczywiście Polski. 
Większość z ekip, 
które przyjadą do na-
szego miasta, to ścisła 
europejska czołówka 
tego sportu. Norwe-
gowie są srebrniymi 
medalistami z Igrzysk 
Paraolimpijskich w Salt 
Lake City w 2002 roku  
oraz  Igrzysk w Turynie 
w 2006. Zdobyli tak-
że brąz na Paraolim-
piadzie w Vancouver 
w 2010 roku. Szwedzi 
są brązowymi medali-
stami z Salt Lake City. 
Niemcy po zaciętym 
spotkaniu o trzecie 
miejsce przegrali ze 
Stanami Zjednoczo-
nymi - zajmując osta-
tecznie 4 miejsce 
w Turynie. Rosjanie 
z kolei to brązowi 
medaliści Mistrzostw 
Świata w 2013 roku 
oraz srebrni medaliści 
tegorocznych zimo-
wych Igrzysk Para-
olimpijskich w Soczi. 
Zapowiada się zatem 
bardzo wyrównana 
i emocjonalna walka 
o każdy punkt i końco-
we zwycięstwo w tur-

nieju. 
W Polsce hokej na sle-

dżach istnieje od 2006 
roku, a jego stolicą od 
początku jest Elbląg, 
gdzie po igrzyskach 
w Turynie postanowio-
no rozpocząć budowa-
nie sekcji tej dyscypliny 
sportu w oparciu o za-
wodników Integracyjne-
go Klubu Sportowego 
„Atak” Elbląg. Pomysło-
dawcami i pierwszymi 
managerami hokeistów 
na sledżach w naszym 
kraju byli Aneta i Tomasz 
Woźni oraz Robert Szaj. 
Niestety po dziś dzień 
jest to jedyny klub w na-
szym kraju uprawiający 
tę dyscyplinę sportu. 
Zatem nasi zawodnicy 
mogą trenować jedynie 
między sobą lub na po-
dobnych - jak elbląski 
- międzynarodowych 
turniejach. Były plany 
włączenia naszej dru-
żyny do ligi czeskiej, 
lecz pomysł spełzł na 
niczym ze względów lo-
gistycznych. Duży wkład 
w rozwój tego sportu 
w naszym kraju ma też 
Sylwester Flis - gwiazda 
amerykańskiego hokeja 
na sledżach i tamtejszy 
król strzelców podczas 
Igrzysk w Salt Lake City 
w 2002, gdzie wraz z re-
prezentacją USA zdobył 
złoty medal w tej dyscy-
plinie sportu. Sylwester 
był również trenerem 
naszej drużyny. Obec-
nie tę funkcję sprawuje 
Władysław Mincewicz, 

który przygotowuje 
naszych hokeistów do 
walki o uczestnictwo 
w igrzyskach w Korei 
Południowej w 2018 
roku. 

Nasi zawodnicy nie 
mają na swoim koncie 
spektakularnych sukce-
sów sportowych, lecz 
wymienić należy tutaj 
sukcesy organizacyjne, 
dzięki którym co roku 
możemy w Elblągu 
oglądać zmagania sle-
dżystów na elbląskim 
lodowisku. 

- Nasza drużyna jest 
w grupie z Rosją, Sło-
wacją i Austrią, czyli 
teoretycznie mamy 
łatwiejszy początek 
turnieju i wierzymy, że 
jak dobrze zagramy, 
mamy spore szanse, 
aby awansować do 
najlepszej czwórki mi-
strzostw. Jeśli udałoby 
się nam to, to będzie-
my bardzo zadowoleni. 
Szczególnie że w tur-
niej jest naprawdę do-
brze obsadzony - mówi 
Tomasz Woźny, prezes 

IKS „Atak”.
Po fazie grupowej 

turnieju, po dwa naj-
lepsze zespoły z tabeli 
A i B rozpoczną wal-
kę o miano najlepszej 
drużyny. Zapowiadają 
się niesamowite emo-
cje. Zapraszamy zatem 
wszystkich do kibicowa-
nia naszej drużynie oraz 
przyjścia na lodowisko 
„Helena”, by poznać 
ten wyjątkowy sport.

Rafał Sułek

Poniżej harmonogram 
spotkań turniejowych:

(w fazie grupowej)

5.12 9:00 - Polska-Austria
5.12 13:00 - Słowacja-Polska

5.12 17:00 - Polska-Rosja

fot. Rafał Sułek
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