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Nadadzą 
TON

Zajęcia sportowo-edukacyjne dla 
dorosłych i dzieci, występy na sce-
nie, warsztaty artystyczne, pokaz 
szermierki oraz rugby na wózkach, 
możliwość zagrania w warcaby...

Wegetarianizm... 

20 marca ogłoszony został Dniem 
bez Mięsa. Inicjatorzy chcieli zwrócić 
uwagę nie tylko na dobroczynne 
skutki bezmięsnej diety dla zdrowia, 
ale i na tragiczny los...

Taneczna droga 
na szczyt 

Są w różnym wieku i o różnym 
stopniu niepełnosprawności, ale 
łączy ich jedno - szczera radość, 
płynąca z tańca. 

Spółdzielnie 
niewidomych...

Pogarsza się sytuacja spółdzielni 
niewidomych - upadają i zmniejszają 
zatrudnienie. Jedną z nielicznych, 
gdzie nie ma zwolnień grupowych, 
jest Spółdzielnia Niewidomych...

Gdy żyletka 
staje się 

„lekarstwem”

Ludzie o silnej psychice po tak 
zwanym kopie podnoszą się, idą da-
lej, lecz bywają i tacy, którzy sięgają 
po „środek znieczulający”...żyletkę, 
scyzoryk, lub inne ostre narzędzie.
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Rafał Sułek

zmieniają, a wraz z nimi całe spo-
łeczeństwa. Lecz duży wpływ na te 
zmiany mamy my sami - dorośli. To 
przecież na nas spoczywa obowiązek 
wychowywania naszych pociech oraz 
kształtowania ich postaw i charakte-
rów. Tymczasem dziś w pogoni za 
pieniądzem, lepszym bytem, w domu 
pojawiamy się często tylko na sen. Nie 
mając więc dla naszych dzieci czasu, 
odpychamy je w wirtualny świat gier, 
internetu i telewizji, a także w szpony 
niekoniecznie odpowiednich dla nich 
osób, pozostawiając je samym sobie. 
A nie ma przecież nic gorszego niż 
„wpuszczenie” niewidomego na obcy, 
nieznany mu teren. Metafora sytuacji 
osób z dysfunkcją wzroku jest - moim 
zdaniem - idealnym odzwierciedle-
niem położenia młodych osób, które 
dziś próbują przejść przez świat bez 
pomocy dorosłych. 

Jeśli nawet dorośli „wychowują” 
swoje pociechy - cudzysłów przy sło-
wie „wychowują” został użyty tutaj 
celowo - to często jeszcze bardziej je 
„upośledzają”. Bo jakże inaczej moż-
na nazwać postępowanie dorosłych, 
kiedy słyszy się, że niepełnosprawne-
mu chłopcu nie pozwolono przystąpić 
do pierwszej komunii wspólnie ze 
zdrowymi rówieśnikami, gdyż mógłby 
zepsuć im całą uroczystość, którą od 
wielu miesięcy tak trenowali. Jakże 
ze spokojem patrzeć dziś na coraz 
to intensywniejsze lobbowanie na 
rzecz tzw. bezstresowego wychowa-
nia, które moim zdaniem przynosi 
bardzo wiele złego. Bo jakże w końcu 
stać spokojnie, kiedy dziś to właśnie 
dorośli pokazują często dziecku, że to 
pieniądze są najważniejsze, organizu-
jąc coraz to większe imprezy okolicz-
nościowe, np. chrzciny czy komunie, 
które niebawem zaczną być kosztow-
niejsze niż wesele. Takim sposobem 
wymiar duchowy w ogóle przestaje 
się liczyć, a młodzi ludzie oczekują 
tylko więcej i więcej. Nawet w rodzinie 

tworzą się przez to podziały, gdyż taki 
młody człowiek z pewnością bardziej 
polubi wujka, który kupi mu najnow-
szy model smartfona niż ojca, którego 
po prostu na to nie stać... Powiedzmy 
sobie szczerze, to w dużej mierze my, 
dorośli, robimy tym dzieciom najwięk-
szą krzywdę i sami doprowadzamy do 
tego, że stają się one coraz bardziej 
upośledzone, żeby nie użyć słowa - 
wypaczone. 

Czy jest na to lekarstwo? Czy jest 
szansa, byśmy uchronili się przed la-
winą, którą sami wywołujemy? Nie 
mam pojęcia. Wierzę jednak, że nadej-
dzie czas, w którym to przestaniemy 
zrzucać winę na wszystkich wkoło za 
wszelkie zło, które dotyka nasze dzie-
ci, a spojrzymy pod własną latarnię, 
gdzie z pewnością jest najciemniej. 
Prawo jest prawem - lecz miejmy też 
trochę zdroworozsądkowego obycia 
i rozgraniczmy przemoc w rodzinie 
od wychowawczego klapsa czy pod-
niesienia głosu. Jeśli nie, to za kilka 
lat nasze dzieci mogą nam z równym 
spokojem i z uśmiechem na twarzy 
powiedzieć - „Mamo, tato, jesteście 
mi niepotrzebni, ale lokum, które zaj-
mujecie - już tak”...

K ażdy z nas ma coś z dziec-
ka i nieważne, ile ma 
wiosen za sobą. Jak po-
wiadają złośliwi - szcze-

gólnie mężczyźni to takie wieczne 
dzieci i z wiekiem zmieniają tylko 
butelkę. Cóż, pozostawię to bez ko-
mentarza i ocenie każdemu z osobna. 
Tematu dzieci jednak nie porzucamy. 
Sami jako redakcja w maju tego roku 
staliśmy się w cudzysłowie - dorośli. 
Któż z nas nie pamięta swoich osiem-
nastych urodzin. I tej świadomości, 
że lada chwila dostanie się dowód 
i w końcu jest się „kimś” w społe-
czeństwie. Jako Redakcja, nie zamie-
rzamy się zbytnio nad tym faktem 
rozwodzić, po prostu będziemy dalej 
robić to, co przez minione lata, ale 
ze świadomością, że można jeszcze 
lepiej i że od „dorosłych” wymaga 
się więcej. Przynajmniej powinno się 
wymagać więcej. I tutaj przechodzimy 
do sedna tego, co w ostatnim czasie 
frapuje z pewnością nie tylko mnie. 
Warto zadać sobie pytanie, dokąd 
zmierzamy, nie tylko jako społeczeń-
stwo, lecz - przede wszystkim - jako 
dorośli, rodzice, dziadkowie czy opie-
kunowie. Moim zdaniem - podążamy 
w bardzo złym kierunku i niebawem 
będzie trzeba zmienić znaczenie 
słowa „niepełnosprawny upośledzo-
ny”, by nie obrażać tych, których dziś 
określamy tym mianem. Odważne? 
To prawda, ale jakże sądzić inaczej, 
gdy widzi się, co dzieje się wkoło. 
Młodzi ludzie mordują rodziców, bo 
ci nie zgadzają się na ich związek. 
Nastolatek zasztyletował babcię - bo 
jej zbytnio nie lubił. To przykłady tylko 
z ostatnich tygodni. A jest ich bardzo 
wiele, również tych, które nie wypły-
wają do mediów. Co się zatem dzieje 
z młodymi ludźmi, czemu stają się 
coraz bardziej, podsumowując wszyst-
ko, upośledzeni i coraz bardziej inni 
niż ich rówieśnicy kilka i kilkanaście 
lat temu? Prawdą jest, że czasy się 
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„Obłęd” to pierwszy tom szwedzkiej trylogii „Oblicza Vic-
torii Bergman” autorstwa elektropun-
kowego muzyka i jego producenta. 
Powieść ta została wyróżniona na-
grodą specjalną przez Szwedzką 
Akademię Twórców Literatury Kry-
minalnej. Zastanawiam się za co 
„Obłęd” został nagrodzony, bo 
nie jest to wnikliwy i wyszukany 
kryminał. Czytając tę książkę, nie 
mogłam oprzeć się wrażeniu, 
że głównym celem autorów 
było wymyślenie, co człowiek 
jeszcze może zrobić złego, jaki 
poziom okrucieństwa jest w stanie 
osiągnąć. No i wymyślili znęcanie się nad dziećmi, nie 
tylko wykorzystywanie, ale także torturowanie, faszerowanie 
narkotykami, a na końcu mordowanie. Polecam miłośnikom 
przesadnie mrocznej prozy.

Audiobook: Erik Axl Sund, „Obłęd”, tłumaczenie Wojciech 
Łygaś, Sonia Draga, 2013, czyta Wojciech Żołądkowicz, czas 
nagrania: 12 godz. 15 min

Erik Axl Sund, „Obłęd”

Jak odwołać się od decyzji wojewódzkiego zespołu 
ds. niepełnosprawności?

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń 
społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. 
Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym za pośrednictwem 
wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Należy pa-
miętać, że w postępowaniu odwoławczym wojewódzki zespół, 
podobnie jak powiatowy zespół, ma prawo skorzystać z instytucji 
samokontroli. Uwaga:Odwołanie od orzeczenia zespołu woje-
wódzkiego należy przesłać lub złożyć w wojewódzkim zespole do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane 
orzeczenie. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do 
sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ponieważ wydłuży to 
przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność 
jego przekazania do zespołu wojewódzkiego celem uprzedniego 
przeprowadzenia samokontroli.

Z korespondencji:

Groźny dla zębów cukier znajduje się tylko w sło-
dyczach?

MIT - Cukier to nie tylko to, co słodkie. Mamy 
z nim do czynienia częściej, niż nam się wydaje 
i spożywamy go zdecydowanie więcej, niż jeste-
śmy tego świadomi. Potrafi skutecznie ukryć się 
w potrawach, w których się go nie spodziewamy, 

np. w pizzy, hamburgerze czy sałatce z dressingiem. W codziennej diecie spożywamy 
średnio około 60 g cukru.

Kondycja zębów wpływa na stan zdrowia całego organizmu?
FAKT - Chore, zaniedbane zęby mogą być przyczyną wielu poważnych kłopotów 

zdrowotnych: wrzodów, chorób serca, nerek, wątroby, płuc czy mózgu. Bakterie 
wywołujące próchnicę sieją spustoszenie w naszym organizmie. W jaki sposób? 
Chore zęby bądź tkanki je otaczające mogą być pierwotnym ogniskiem zakażenia, 
które z kolei może przedostać się do innych narządów. 

czerwca czerwca czerwca

Światowy Dzień Krwio-
dawstwa - święto dedykowa-
ne dawcom krwi, obchodzone 
corocznie 14 czerwca w dzień 
urodzin Karla Landsteinera, który 
w 1901 odkrył grupy krwi za co 
w roku 1930 otrzymał nagro-
dę Nobla.

Dzień Zapobiegania Narkomanii 
- Jak wynika z Raportu Krajowego 
opublikowanego pod koniec 2013 
roku przez Krajowe Biuro ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii od heroiny 
uzależnionych jest około 20 tys. 
Polaków. Z kolei najczęściej jako 
naród najczęściej sięgamy po środki 
odurzające, którymi są... leki antyde-
presyjne - (60 proc. ankietowanych).

Dzień bez Alkoholu - jak wynika 
z danych Ministerstwa Zdrowia, 
regularnie w Polsce nadużywa al-
koholu około 16% społeczeństwa. 
Przewlekły alkoholizm prowadzi 
do chorób psychicznych, ciężkich 
schorzeń wątroby, nerek, żołądka, 
serca itd. 

Czerwiec 2015

1 14 26
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Savoir-vivre
* Wirusem HIV nie można zarazić się przez zwykły 

kontakt, np. poprzez podanie ręki, zatem nie miej-
my obaw np. przed witaniem się z takimi osobami.

* Osoby z wirusem HIV lub AIDS jest szczególnie 
narażona na infekcje przenoszone przez powietrze. 
Stąd też jeżeli mamy infekcję dróg oddechowych 
lub inna łatwo przenoszącą się chorobę, to odłóż 
spotkanie z taką osobą aż wyzdrowiejesz. 

* Wiele osób z HIV bądź AIDS czuje się napięt-
nowanych, stąd też witając się z nimi podajmy im 
rękę a tym samym damy im do zrozumienia, że 
ich akceptujemy. Będzie to miało dla nich bardzo 
duże znaczenie. 

* Wiele osób niepełnosprawnych lub chorych, 
które przechodzą kryzys, chorują lub nagle przesta-
ły przychodzić do pracy nie zawsze chce od razu 
o wszystkim mówić co je spotyka. Stąd też, mimo że 
będziemy chcieli pokazać swoją troskę o tę osobę, 
to uszanujmy jej prywatność i pozwólmy mówić 
o swojej sytuacji w dogodnym dla niej czasie. 

W razie awarii modemu wiele zależy od tego, kto jest jego sprzedaw-
cą. Jeżeli nabyliśmy go u przedsiębiorcy, który nie jest dostawcą usługi 
internetowej, to do tego sprzedawcy powinniśmy zgłosić roszczenia 
z tytułu rękojmi (ewentualnie skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, 
jeżeli zostały udzielone przy sprzedaży np. przez producenta). Za taką 
awarię modemu dostawca internetu oczywiście nie odpowiada. Wtedy 
istnieje obowiązek opłacania abonamentu, mimo że w praktyce nie 
możemy korzystać z internetu.

Należy podkreślić, że usługa dostępu do internetu może być 
świadczona bez względu na to, czy urządzenie (np. modem) działa 
poprawnie. A więc awaria tego urządzenia nie oznacza automatycznie, 
że dostawca usług nie świadczy usługi. Przykładowo, jeżeli zepsuje 
nam się modem, możemy dalej korzystać z usługi za pomocą innego, 
pożyczonego sprzętu. Oznacza to, że awaria urządzenia nie jest pod-
stawą do żądania zryczałtowanego odszkodowania za brak świadczenia 
usługi, gdyż taka usługa może być dalej świadczona pomimo awarii 
urządzenia. Za awarię urządzenia (ale nie za świadczoną usługę) 
odpowiedzialność ponosić może co najwyżej jego producent (i wtedy 
można skorzystać z uprawnień gwarancyjnych) lub jego sprzedawca 
(wówczas można się powołać na rękojmię).

Czy jeśli zepsuje się modem, 
mam obowiązek opłacać abo-
nament, skoro nie korzystam 
z internetu?

www.amputowani.pl
Portal powstał w 2007 roku i ad-

resowany jest do osób po amputacji 
kończyn dolnych, ich rodzin i przy-
jaciół, a także osób i instytucji, dla 
których sytuacja osób po przebytych 
amputacjach nie jest obojętna. Infor-
macje tam pojawiające się dotyczą 
różnych sfer życia pacjentów, nie 
tylko zaopatrzenia w protezy. Poru-
szane są sprawy związane z sytuacją 
prawną osób po amputacjach, ak-
tywnością sportową, czy zawodową. 
Jednym z elementów serwisu jest 
forum internetowe, którego celem 
jest umożliwienie osobom po prze-
bytych amputacjach, integracji, wy-
miany informacji, a także uzyskanie 
porad od specjalistów z dziedziny 
medycyny, rehabilitacji i psychologii. 

www.polskabezbarier.pl Znasz godne polecenia ośrod-ki rehabilitacyjne - ośrodki dla niepełnosprawnych? Wypoczy-nek niepełnosprawnych - miejsca, gdzie niepełnosprawni ruchowo mogą wygodnie spędzić czas? Wiesz, gdzie jest praca dla osób niepełnosprawnych? Znasz godny polecenia sprzęt ortopedyczny? Zaloguj się i podziel się swoją wie-dzą! Niech inny skorzystają z Twoich doświadczeń! 

www.olimpiadyspecjalne.pl
Ruch Olimpiad Specjalnych na-

rodził się w Stanach Zjednoczonych 
w 1968 roku w wyniku przekona-
nia, że osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną potrafią przy 
odpowiedniej zachęcie i pomocy 
trenować, cieszyć się i czerpać 
wymierne korzyści z uczestnic-
twa w sportach indywidualnych 
i zespołowych. Na stronie znaleźć 
można informacje dotyczące jak 
przez sport zawodnicy rozwijają 
się zarówno fizycznie jak i społecz-
nie. Uczą się nowych umiejętności, 
przełamują własne bariery, stają się 
bardziej odważni, otwarci i pewni 
siebie. Pokazywany jest wysiłek 
sportowy zawodników Olimpiad 
Specjalnych, ich emocje i radość 
z uprawiania sportu.

Dobre adresy:
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Osoby niepełnosprawne będą świętować!
Zajęcia sportowo-edukacyjne dla dorosłych i dzieci, występy na scenie, warsztaty artystyczne, pokaz szermierki oraz rugby 
na wózkach, możliwość zagrania w warcaby lub szachy z osobami niewidomymi, tor przeszkód dla osób pełnosprawnych, 
integracyjne zajęcia taneczne, wiosenna parada osób niepełnosprawnych a także wiele innych atrakcji czekać będzie na 
wszystkich podczas 24. Festynu Integracyjnego „Nadajemy TON”, inaugurującego Tydzień Osób Niepełnosprawnych, który 
odbędzie się 24 maja o godzinie 14.00 na Bulwarze Zygmunta Augusta, koło Tawerny Tortuga.

Na dobry początek festyn
 Podobnie jak w ubiegłych 

latach, na scenie pojawią się 
zespoły wokalne i taneczne 
z elbląskich organizacji zrzesza-
jących osoby niepełnosprawne, 

zaś o dobry humor zadbają 
panie z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku ze swoim programem 
kabaretowym. Pomiędzy wystę-
pami uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 23 pokażą scenki 

dotyczące savoir vivre wzglę-
dem osób niepełnosprawnych. 

 Dla wszystkich, którzy lu-
bią aktywnie spędzać czas, 
organizatorzy przygotowali 
integracyjne zajęcia taneczne 

z zumby, miniturniej siatkówki 
na siedząco, grę w bule, pró-
by sprawnościowe dla dzie-
ci, przeciąganie liny. Chętni 
będą mogli zasięgnąć opinii 
fizjoterapeuty, jak prawidło-
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wo uprawiać nordic walking 
lub popływać kajakiem po 
rzece Elbląg. Co odważniejsi, 
będą mogli również spróbo-
wać swoich sił na specjalnym 
torze z przeszkodami, który 
trzeba będzie pokonywać 
z zawiązanymi oczami bądź 
samodzielnie na wózku, zaś dla 
spragnionych intelektualnych 
wyzwań, będzie możliwość 
rozegrania partii szachów lub 
warcabów z przedstawiciela-
mi Polskiego Związku Niewi-
domych. Organizatorzy nie 
zapomnieli także o osobach 
z zacięciem arystycznym. Na 
specjalnie wydzielonej prze-
strzeni powstaną integracyj-
ne warsztaty plastyczne, do 
których każdy zarówno pełno-
sprawny jak i sprawny, będzie 
mógł się włączyć. Pod czuj-
nym okiem instruktorów będzie 
można ulepić coś z gliny, zro-
bić coś z decoupage’u, masy 
solnej, wikliny papierowej czy 
filcu. Dla dzieci przygotowano 
m.in. malowanie twarzy oraz 
puszczanie dużych baniek my-
dlanych.

 Jedną z atrakcji tegorocz-
nego festynu będzie pokaz 
szermierki na wózkach, który 
zaprezentuje Fundacja „Akade-

mia Integracji - Praca, Edukacja, 
Sport” z Warszawy, zrzeszająca 
m. in. paraolimpijczyków oraz 
Patrol Piekarczyka - gra miejska 
dla wszystkich uczestników, 
mająca przybliżyć historię el-
bląskiej starówki. O rugby na 
wózkach opowie Rafał Rocki, 
reprezentant kadry Polski w tej 
dyscyplinie. Nie zabraknie rów-
nież wystawy sprzętu rehabi-
litacyjnego i ortopedycznego 
oraz stoiska informującego 
o dofinansowaniach do niego. 

Będą nadawać TON przez po-
zostałe 6 dni

 Tydzień Osób Niepełno-
sprawnych, to jednak nie tylko 
festyn na Bulwarze Zygmunta 
Augusta. To również szereg 
atrakcji i imprez towarzyszą-
cych w kolejnych dniach. Będą: 
zmagania sportowe, wystawy, 
warsztaty, drzwi otwarte pla-
cówek, działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, po-
kazy sprzętu do komunikacji 
z osobami niepełnosprawnymi, 
Wojewódzki Konkurs Matema-
tyczny „Matma” oraz popołu-
dnie z szantą.

 Jedną z niespodzianek pod-
czas tegorocznego Tygodnia 
Osób Niepełnosprawnych 

będzie Dzień Sportowy „Re-
kreacja-Integracja”, który od-
będzie się 25 maja w Centrum 
Sportowo-Biznesowym przy. 
ul. Grunwaldzkiej. W ramach 
tego dnia na hali odbędzie się 
m.in. turniej tenisa stołowego, 
w którym o miano najlepszego 
walczyć będą drużyny, z orga-
nizacji zrzeszających osoby nie-
pełnosprawne. Ponadto będzie 
można również sprawdzić swo-
je umiejętności m. in. w boccie, 
judo, skokach na skakance, 
w przeciąganiu liny czy strze-
laniu do bramki. Zmagania 
te są otwarte dla wszystkich, 
zarówno pełnosprawnych jak 
i niepełnosprawnych. 

 Dzień później (26 maja) 
organizatorzy zapraszają do 
CSE „Światowid” na projekcję 
filmu pt” Mistrzostwa”, prezen-
tującego okiem kamery ubie-
głoroczne Mistrzostwa Świata 
w Siatkówce na Siedząco oraz 
„Nasza Klątwa” - krótkometra-
żowego filmu dokumentalnego 
w reżyserii Tomasza Śliwińskie-
go z 2013 r., opowiadającego 
o pierwszych kilku miesiącach 
rodzicielstwa reżysera i jego 
żony oraz o ich zmaganiach 
z rzadką, nieuleczalną i poten-
cjalnie śmiertelną chorobą ich 

Organizatorzy: 
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Miesięcznik „Razem z Tobą”

Współorganizatorzy: 
Tawerna Tortuga, Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu

Sponsorzy: 
„Jubiler” - Krystyna Szymańska, „Paters”, „Geers” Akustyka Słuchu, „Wolność”, Usługowy Zakład Złotniczy 

Agnieszka Gosieniecka, Grzegorz Gosieniecki, Elbląskie Centrum Mięsno Nabiałowe „El- Hurt”
Partnerzy: 

Zarząd Zieleni Miejskiej, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Fundacja „Końskie Zdrowie”, Szko-
ła Podstawowa nr 23, Centrum Tańca „Promyk”, Aeroklub Elbląski, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Muzeum 

Archeologiczno-Historyczne w Elblagu, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląski Oddział Abstrakcyjny, IKS „Atak”, 
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, Wojewódzki Szpital Zespolony, 

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej „ Medyk” w Elblągu, Regionalne Centrum Wolonariatu.

Honorowy Patronat nad Tygodniem Osób Niepełnosprawnych objął 
Prezydent Miasta Elbląga - Witold Wróblewski

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

synka, Leo. Cierpiący na tę cho-
robę, nazywaną klątwą Ondy-
ny, mogą doznać zatrzymania 
oddechu podczas snu. W 2015 
r. film otrzymał nominację do 
Oscara w kategorii Najlepszy. 
Tego dnia odbędzie się rów-
nież prezentacja multimedialna 
pt. „ Na ekranie - bez barier”, 
poświęcona osobom niepeł-
nosprawnym w kinematogra-
fii oraz wystawa fotograficzna 
przygotowana przez PSOUU 
pn. „Inni, a tacy sami”, obra-
zująca osoby niepełnosprawne 
w codziennym życiu.

 Na zakończenie tygodnia 
- 29 maja niepełnosprawni mi-
łośnicy historii naszego miasta 
i regionu będą mogli zwiedzić 
wystawę „Elbląg Recognitus” 
z przewodnikiem wraz z po-
kazem filmu holograficznego 
„Historie ponad granicami”. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szą się także III Integracyjne 
Zawody Samolotowe, które 
rozegrane zostaną na terenie 
Aeroklubu Elbląskiego z udzia-
łem osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich elblążan!
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Program 
Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych

24 maja 
godz. 14.00-19.00 (Bulwar Zygmunta Augusta koło Tawerny 

Tortuga) 23. Festyn Integracyjny „Nadajemy TON” 
W programie m. in:

- „integracja na sportowo” (gry i zabawy dla dorosłych i dzieci), 
m.in. tor przeszkód dla osób pełnosprawnych, bulle, miniturniej 
siatkówki na siedząco, próby sprawnościowe dla dzieci, prze-
ciąganie liny, zabawy z chustą
- występy na scenie (zespoły wokalne i taneczne)
- integracyjne warsztaty plastyczne (wiklina papierowa, koło 
garncarskie, malowanie odlewów gipsowych, formy w masie 
solnej, filcowanie, decoupage z rzeźbą) 
- wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego 
- stoisko informujące o dofinansowaniach do sprzętu
- stoisko firmy „Geers”, zajmującej się aparatami słuchowymi
- stoiska z wyrobami artystycznymi
- scenki dotyczące savour vivre względem osób niepełnospraw-
nych (SP 23 - ok. godz. 15.30)
- integracyjne zajęcia taneczne z zumby (scena - ok. 16.40)
- pokaz szermierki (ok. 15.10)
- szachy z niewidomymi
- pomiar ciśnienia, BMI, cukru we krwi
- stoisko z fizjoterapeutą dotyczące właściwego chodzenia 
z kijami (nordic walking)
- bańki, żonglerzy, szczudlarze
- kajaki
- warsztaty modelarskie
- wiosenna parada osób niepełnosprawnych
- spacer z przewodnikiem (godz. 16.00)
- nagrodzenie laureatów konkursu „Mój Elbląg - niepełnospraw-
ność i ja” (scena - ok. 19.00)

25 maja 
godz. 10.00-15.00 (hala CSB)

Dzień Sportowy dla osób niepełnosprawnych 
pn. ” Rekreacja -integracja” 
(tenis stołowy, skakanka, rzut do bramki, judo, 
siatkówka na siedząco, boccia, tor przeszkód, 
przeciąganie liny)

godz. 11.00-13.00 
Drzwi Otwarte ŚDS przy ul. Winnej

26 maja
godz. 9.30-14.30 (Bażantarnia)

Integracyjny Bieg Terenowy „Bażantarnia 2015” 
(impreza zamknięta, tylko dla zaproszonych 
WTZ-ów)

godz. 10.00-12.00
Drzwi Otwarte Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy przy PSOUU koło w Elblągu

godz. 11.00-13.00 
Drzwi Otwarte ŚDS przy ul. Winnej

godz. 16.00 (CSE Światowid)
- wystawa przygotowana przez PSOUU pn. 
„Inni, a tacy sami”
- prezentacja multimedialna „Na ekranie - bez 
barier” („Scena na Piętrze”)
- film dokumentalny „Nasza Klątwa” („Scena 
na Piętrze”)
- film „Mistrzostwa” („Scena na Piętrze”)
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27 maja
godz. 10.00-12.00 

Drzwi Otwarte ŚDS przy ul. Traugutta
godz. 11.00-13.00 

Drzwi Otwarte ŚDS przy ul. Winnej
godz. 10.00-12.00

Drzwi Otwarte ŚDS przy PSOUU koło w Elblągu
godz. 10.00-13.00 (SOSW nr 1)

Wojewódzki Konkurs Matematyczny „MATMA” 
godz.10.00-12.00 (Bażantarnia)

Wielka Majówka 
godz. 16.00 (Grupy Wychowawcze SOSW nr 1, 

ul. Chopina 30)
Popołudnie z szantą

godz. 17.00 (Galeria „Miś”)
Wernisaż Jarosława Pileckiego „Moje pejzaże” 
uczestnika WTZ PSOUU koło w Elblągu

28 maja
od godz. 9.00

Drzwi Otwarte WTZ przy PSOUU koło w Elblągu
godz. 10.00-12.00 

Drzwi Otwarte ŚDS przy ul. Traugutta
godz. 11.00-13.00 

Drzwi Otwarte ŚDS przy ul. Winnej
godz. 10.00-13.00 

Drzwi Otwarte w ŚDS „Lazarus” (gry stolikowe)
godz. 10.00-12.00 (ŚDS przy PSOUU, ul. Saperów 

14 D)
Pokaz sprzętu do komunikacji z osobami nie-
pełnosprawnymi z elementami j. migowego 
oraz Makatonu pn. „Otwarci na komunikację”

godz.14.00-17.00
Drzwi Otwarte WTZ i ŚDS przy DPS „Krokus” 
we Władysławowie z siedzibą w Przezmarku

29 maja
godz. 9.00-13.00 (Muzeum Archeologiczno-

-Historyczne)
Zwiedzanie wystawy „Elbląg Recognitus” 
z przewodnikiem wraz z pokazem filmu ho-
lograficznego „Historie ponad granicami”

godz. 11.00 (Filia nr 5, Biblioteka przy ul. 
Rodziny Nalazków)
Finał konkursu plastycznego „Niepełnosprawni 
w moim otoczeniu - ich radości, smutki, moż-
liwości i ograniczenia”

godz. 11.00-13.00 
Drzwi Otwarte ŚDS przy ul. Winnej

godz. 12.00-18.00 (SOSW nr 1)
Dni Wspólnoty 

godz. 17.00-19.00 (pracownia plastyczna CSE 
„Światowid”)
Warsztaty „Twórcza Terapia”

30 maja
godz. 11.00 (Aeroklub)

III Integracyjne Zawody Samolotowe (I gru-
pa), 11.07.godz.10.00 (II grupa)

godz. 10.00-12.00 (SOSW nr 1)
Dni Wspólnoty

godz. 14.30
Integracyjne ognisko z kiełbaskami dla chęt-
nych terapeutów, w placówkach biorących 
udział w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych 
(teren ŚDS „Lazarus”)

od 24 do 30 maja (Biblioteka Elbląska)
Wystawa prac uczestników WTZ PSOUU 
koło w Elblągu
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Szczotki to margines produkcji
Spółdzielnia Niewidomych SINOL istnieje od 

1951 roku. Obecnie zatrudnia 130 osób, w tym 60 
niewidomych. Nie było zwolnień grupowych, ale stan 
zatrudnienia w ciągu kilkunastu lat zmniejszył się 
o około 20 osób. Odchodzą pracownicy osiągający 
wiek emerytalny, nie na wszystkie miejsca przyjmuje 
się następnych.

Jak wszystkie spółdzielnie niewidomych, zakład 
specjalizuje się w szczotkarstwie. Produkuje szeroki 
asortyment szczotek ręcznych, szczotek przemysło-
wych - typowych i według indywidualnych zamówień. 
Jednak tradycyjne szczotki ręcznie wykonywane 
wytwarza tylko 5 lub 6 niewidomych pracowników 
i stanowią one zaledwie około 3% produkcji. 

Dochód spółdzielni przynosi produkcja szczotek 
technicznie zaawansowanych, wykonywanych na ma-
szynach i wyrobów metalowych oraz usługi zlecane 
przez inne zakłady, polegające na konfekcjonowaniu 
- kompletowaniu, składaniu, pakowaniu, foliowaniu 
i podobnych pracochłonnych czynnościach. Spół-
dzielnia ma także klientów zagranicznych. Osoby 
niewidome pracują przy montażu, konfekcjonowa-
niu, pakowaniu produktów metalowych, przy czym 
towarzyszą im osoby widzące - z innymi niepełno-
sprawnościami i zdrowe, które muszą te produkty 
dowieźć, odwieźć, okleić, itp.  

Jak widać, sposobem na utrzymanie spółdzielni, 
była zmiana tradycyjnego szczotkarstwa na inny, 
nowocześniejszy profil działalności, co wymagało 
zmiany kadry pracowniczej (osoby niewidome sta-
nowią jej mniejszość i w większości wykonują tylko 
czynności pomocnicze).

Spółdzielnie niewidomych na 
poziomie polsko-wschodnim 

Pogarsza się sytuacja spółdzielni niewidomych - upadają 
i zmniejszają zatrudnienie. Jedną z nielicznych, gdzie nie 
ma zwolnień grupowych, jest Spółdzielnia Niewidomych 
SINOL w Gdańsku.

Jan Michałkiewicz, prezes Spółdzielni Niewidomych SINOL w Gdańsku

Napisz do autora:
Teresa Bocheńska
dziennikarz 
t.bochenska@razemztoba.pl
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Brak edukacji zawodowej
- Osoba niewidoma musi 

mieć stanowisko odpowied-
nio przygotowane, musi mieć 
produkty do pakowania, kon-
fekcjonowania - przyniesione, 
odniesione, oklejone, załado-
wane, zapaletowane. To są 
duże ograniczenia. Na jedne-
go pracownika niewidomego 
trzeba 1,3 pracownika z innym 
schorzeniem - tłumaczy prezes 
Jan Michalkiewicz. 

Jedną z przyczyn tak ogra-
niczonych możliwości niewi-
domych pracowników, poza 
niepełnosprawnością, jest niski 
poziom edukacji. Starsi pracow-
nicy mają wykształcenie pod-
stawowe, młodzi coraz częściej 
średnie i zawodowe, ale bez 
praktycznej znajomości zawo-
du. Nikt nie przygotowuje ich 
do pracy. W przeszłości spół-
dzielnia prowadziła Warsztat 
Terapii Zawodowej, ale prze-
kazała go Związkowi Głucho-
niemych. - My nie możemy 
zajmować się rehabilitacją 
zawodową, naszym głównym 
zadaniem jest wypracować 
dochód - mówi prezes - WTZ 
nie dostarcza pracowników.  
Zdarzyło się tylko raz lub dwa, 
że uczestnik warsztatu zgłosił 
się do spółdzielni. Zakład nie 
współpracuje z żadną organiza-
cją pozarządową prowadzącą 
rehabilitację zawodową.

Kary zamiast wsparcia
Spółdzielnia z trudem utrzy-

muje się na powierzchni. Jak 
wszędzie, jedną z przyczyn jest 
zmieniony sposób dofinansowa-
nia przez PFRON. Ustawowe 
dotacje wypłacane są w for-
mie refundacji, po zapłaceniu 
wszystkich należności, wyna-
grodzeń i podatków. Za opóź-
nienia płatności grożą surowe 
kary. Jednocześnie wymaga 
się od spółdzielni inwalidów 
spełnienia bardzo wysokich 
standardów w zakresie opieki 

medycznej, rehabilitacji i orga-
nizacji pracy. - PFRON powi-
nien nas wspierać, a nie tylko 
egzekwować. Jego urzędnicy 
powinni tu do nas przyjeżdżać 
i widząc nasze problemy po-
winni powiedzieć: to my wam 
damy jakieś ulgi, albo przedłu-
żymy terminy - uważa prezes 
Michalkiewicz. 

Spółdzielnie są traktowane 
niefrasobliwie

Spółdzielnia SINOL jest 
członkiem kilku organizacji 
pracodawców. Przedstawicie-
le tych organizacji uczestniczą 
w spotkaniach z posłami, przed-
stawicielami rządu i PFRON. 
Wnioski z tych spotkań są takie, 
że rząd nie ma wizji systemu 
zatrudniania osób niepełno-
sprawnych, nie ma też woli 
zachowania spółdzielni niewi-
domych. - Taka niefrasobliwość 
panuje - mówi prezes SINOLu 
- posłowie wiedzą, o co chodzi, 
ale nic nie robią. W PFRON to-

czy się wszystko od przypadku 
do przypadku. Jak wydane zo-
stanie więcej albo minister da 
mniej - trzeba śrubę przykręcić 
i zamiast dotacji idą kontrole.

Potrzebna jest nowelizacja 
ustawy o zatrudnianiu i reha-
bilitacji osób niepełnospraw-
nych. Kierownicy zakładów 
pracy chronionej twierdzą, że 
jest to najbardziej restrykcyjna 
ustawa dotycząca najbardziej 
poszkodowanych osób i trzeba 
ją napisać na nowo, uwzględ-
niając dotychczasowe doświad-
czenia. To samo dotyczy prawa 
spółdzielczego, które jest już 
anachroniczne. Wtedy zakłady 
pracy chronionej może zaczęły-
by funkcjonować na poziomie 
europejskim - bo dzisiaj, jak mó-
wią pracodawcy, jest to poziom 
„polsko-wschodni”.

Przyszłość spółdzielni niewido-
mych jest możliwa

Spółdzielnie niewidomych 
mają przed sobą przyszłość, 

ale pod pewnymi warunkami. 
Doraźnie należałoby zmienić 
sposób dofinansowania - nie 
do przyjęcia jest system re-
fundacji. Docelowo trzeba 
zmienić przestarzałe prawo 
spółdzielcze i ustawę o za-
trudnieniu i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, a także 
przemyśleć na nowo sys-
tem rehabilitacji zawodowej 
i zakładów pracy chronionej, 
uwzględniając ograniczenia 
osób najbardziej poszkodo-
wanych. 

Spółdzielnie niewidomych 
są niezastąpionym miejscem 
pracy dla większości tych 
osób, z powodu specyficz-
nych standardów, jakie muszą 
spełniać ich miejsca pracy, 
ale żeby przetrwały, trzeba 
je unowocześnić i zmienić 
status. Są to zakłady, w któ-
rych ważniejsza od zysku jest 
misja społeczna i tak powinny 
być traktowane.

Budynek Spółdzielni Niewidomych SINOL przy ul. Bażyńskiego 32
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Przez takie przedmiotowe traktowanie
„Ktoś by powiedział, że z wyglądu kawał chłopa ze mnie, lecz w środku już nie jest tak kolorowo. Przez 24 lata służyłem w wojsku, by w 1999 roku przejść na emeryturę wojskową 
ze względu na stan zdrowia. Tak jak przez całą swoją służbę wojskową byłem w każdej chwili gotów by bronić kraju, tak teraz walczę o to, by lekarze orzecznicy wykonywali 
swoje obowiązki należycie. Przecież to od nich i ich pracy uzależnione jest, często nawet życie osoby chorej” - mówi jeden z naszych czytelników, który zgłosił się do nas po 
pomoc w nagłośnieniu swojej sprawy, która z pewnością znana jest wielu innym osobom, którzy kiedykolwiek stawali na komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.

Nasz czytelnik, były żołnierz 
stacjonujący w Batalionie Re-
montowym 16. Pomorskiej 
Dywizji Zmechanizowanej, 
ze względu na stan zdrowia 
przebywa od 1999 roku na 
emeryturze wojskowej. Jednym 
ze schorzeń, które zdecydo-
wało, że został przeniesiony 
najpierw do rezerwy a potem 
na emeryturę stałą, był uraz 
kręgosłupa nie pozwalający na 
wykonywanie czynnej służby 
wojskowej. Wojskowa komisja 
lekarska w Gdańsku, bazując 
na dokumentacji medycznej, 
zakwalifikowała wówczas 
pana Ryszarda do ówcześnie 
obowiązującej trzeciej grupy 
niepełnosprawności (obecnie 
stopień lekki). 

Dziesięć lat później wyda-
wać by się mogło, że stan zdro-
wia pana Ryszarda znacznie 
się pogorszył. Po wypadku 
samochodowym pod Pasłę-
kiem, trafia on do szpitala ze 
złamanym kolanem. W karcie 
szpitalnej napisano wówczas: 
Pacjent z wypadku ze złama-
niem wieloodłamowym nasady 
bliższej goleni lewej. 

- Pierwsza diagnoza brzmia-
ła jak wyrok - amputacja. 
Trafiłem jednak do doktora 
Sułkowskiego, który zdecy-
dował się „poskładać” mi 
nogę i to dzięki niemu dziś 
mogę chodzić o własnych si-
łach - wspomina pan Ryszard.  
Podczas jednej z kolejnych roz-
mów z lekarzem pan Ryszard 
dowiedział się, że z czasem 
będzie możliwe wyjęcie „blach 
i śrub” które uratowały mu 
kolano. Padło jednak pytanie, 

czy przeszkadzają one w jaki-
kolwiek sposób w codziennej 
egzystencji byłemu wojskowe-
mu. Czy czuje związany z tym 
jakiś dyskomfort. Odpowiedź 
mogła być tylko jedna - nie.  
- Lekarz powiedział mi wów-
czas, że po operacji usuwa-
jącej mocowanie kolana, nie 
ma gwarancji, że zgięcie nogi 
pozostanie na takim poziomie 
jak obecnie. Z drugiej strony, 
mocowania te chronią przed 
kolejnymi kontuzjami, których 
mógłbym się nabawić, choć-
by upadając po potknięciu. 
Młodszy przecież nie będę, 
a lepiej zapobiegać przyszłym 
ewentualnościom, niż potem 
mieć świadomość, że zrobiło 
się coś pochopnie, co odbiło 
się na późniejszym zdrowiu 
- podsumowuje pan Ryszard.  
Leczenie po wypadku trwało 
niemal trzy lata. W tym cza-
sie pan Ryszard staje przed 
Powiatowym Zespołem Ds. 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności. Pierwszy raz spotyka się, 
z dziwnym - jego zdaniem, trak-
towaniem osób, które na takiej 
komisji stają.

- Porozmawiałem z leka-
rzem, powiedziałem co mi jest 
i to była cała komisja. Lekarz 
nawet nie oglądał mojej nogi, 
patrzył tylko w papiery. Nie-
długo potem dowiedziałem 
się, że przyznano mi stopień 
umiarkowany, lecz na orzecze-
niu napisano, że nie można 
ustalić daty od kiedy niepełno-
sprawność istnieje. Dla mnie 
był to absurd, przecież orzecze-
nie wojskowe miałem już od 
1999 roku kwalifikujące mnie 

do 3 grupy, a potem jeszcze 
miałem wypadek, przez co mój 
stan się pogorszył. Więc nie 
rozumiem, dlaczego nie można 
było ustalić daty - wspomina 
pan Ryszard, nie zgadzając się 
z opinią lekarza orzecznika, 
który nie dość, że uważał, że 
nie jest w stanie określić daty 
początku niepełnosprawno-
ści, to jeszcze nie przychylił 
się do wniosku by wydać jed-
nocześnie kartę parkingową. 
Komisja odwoławcza stwierdzi-
ła, że data wystąpienia niepeł-
nosprawności jest możliwa do 
ustalenia i datuje się na - 2009 
rok. Ponownie jednak nie było 
zgody na wydanie karty par-
kingowej.

- Stwierdziłem - trudno. 
Panowało wówczas przeko-
nanie, że nic tak od razu nie 
dają, więc wyszedłem z zało-
żenia, że pewnie za wcześnie 
ubiegałem się o tę kartę, że 
pierwszy raz staję na komisji 
i już chcę kartę. Stwierdzi-
łem, poczekam. Spróbuję za 
rok ponownie, jak zgłoszę się 
na przedłużenie orzeczenia.  
W marcu 2013 roku pan Ry-
szard stawia się kolejny raz na 
komisji celem przedłużenia 
orzeczenia, nie przewidując 
niczego złego. Tym bardziej, 
że jego stan zdrowia, jeszcze 
bardziej się pogorszył - był po 
rozległym zawale.

Jakież było jego zdziwienie, 
kiedy okazało się, że obniżo-
no mu stopień niepełnospraw-
ności do lekkiego, pomimo 
że w orzeczeniu wpisano iż 
oprócz schorzenia ruchowego, 
chory posiada również schorze-

nie krążeniowo-oddechowe.  
- Było to dla mnie nadzwyczaj 
dziwne, gdyż mój stan zdrowia 
się nie poprawił. Dokumenta-
cję medyczną przedstawiłem 
taką samą jak podczas ostatniej 
komisji. Czy powodem obniże-
nia mi stopnia był inny lekarz 
orzecznik, czy moje odwoła-
nie wcześniejsze odwołanie do 
Wojewódzkiego Zespołu Ds. 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności? Czy może pierwszy le-
karz nie miał wystarczającej 
wiedzy i dał mi coś, co mi się 
nie należało? - zastanawia się 
pan Ryszard, któremu pytań 
w głowie krążyło w obec-
nym czasie bardzo wiele.  
Jakby tego było mało, w lutym 
tego roku pan Ryszard po rozle-
głym zawale został nieprzytom-
ny przewieziony do szpitala. Po 
wyjściu lekarze specjaliści nie 
mieli wątpliwości: nie wolno 
mu już pracować fizycznie, 
spieszyć się, denerwować, gdyż 
wszelki wysiłek może się dla 
niego źle skończyć. Kolejny raz 
staje więc na komisji, by tym 
razem ubiegać się o podwyż-
szenie stopnia niepełnospraw-
ności ze względu na znaczące 
pogorszenie stanu zdrowia.  
- Mój wniosek odrzucono, ar-
gumentując, że przeżyty za-
wał dalej kwalifikuje mnie do 
stopnia lekkiego. Było to dla 
mnie nie do pojęcia. Z samą 
nogą przyznano mi umiarko-
wany - co potem obniżono do 
lekkiego, a gdy przyszedłem 
na komisję przedstawiając 
dokumentacje medyczną na 
przeżyty zawał, który omal nie 
zaprowadził mnie na cmentarz, 
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Ruszyły Lodołamacze
Pracodawcy, instytucje i organizacje, które zatrudniają lub działają na rzecz osób z dys-
funkcjami zdrowotnymi, mogą już zgłaszać się do tegorocznej edycji „Lodołamaczy”.

15 kwietnia br. ruszyła dziesiąta edycja konkursu, który jest organizowany przez Funda-
cję Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, założoną przez Polską Organizację 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Podobnie jak w ubiegłych latach nagrody zostaną 
przyznane w pięciu kategoriach, z czego trzy - zakład pracy chronionej, firma z otwartego 
rynku pracy oraz instytucja - są adresowane do pracodawców. Oprócz nich przyznane zo-

staną dodatkowe wyróżnienia: SuperLodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny. Nominacje i zgłoszenia do konkursu można 
przesyłać do 30 lipca na adres lodołamacze@popon.pl.

cierpi wiele osób
„Ktoś by powiedział, że z wyglądu kawał chłopa ze mnie, lecz w środku już nie jest tak kolorowo. Przez 24 lata służyłem w wojsku, by w 1999 roku przejść na emeryturę wojskową 
ze względu na stan zdrowia. Tak jak przez całą swoją służbę wojskową byłem w każdej chwili gotów by bronić kraju, tak teraz walczę o to, by lekarze orzecznicy wykonywali 
swoje obowiązki należycie. Przecież to od nich i ich pracy uzależnione jest, często nawet życie osoby chorej” - mówi jeden z naszych czytelników, który zgłosił się do nas po 
pomoc w nagłośnieniu swojej sprawy, która z pewnością znana jest wielu innym osobom, którzy kiedykolwiek stawali na komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.

lekarz stwierdza, że nadal kwa-
lifikuję się do lekkiego - mówi 
poirytowany pan Ryszard. - Po-
jawia się gorycz i złość oraz 
pytanie, z jakim schorzeniem 
powinienem przyjść, by mi 
podniesiono stopień niepeł-
nosprawności- dodaje. 

Pan Ryszard odwołał się 
od tej decyzji, gdyż uważa ją 
za wysoce niesprawiedliwą 
i krzywdzącą go. Stopień lekki, 
w myśl obecnie obowiązują-
cych przepisów nie pozwala 
mu w ogóle ubiegać się o kartę 
parkingową. 

- Ktoś mógłby powiedzieć, 
że się czepiam bo chcę kasę 
wyciągnąć od państwa. Nic 
z tych rzeczy. Mam swoją eme-
ryturę i nie potrzebuję pienię-
dzy. Chcę po prostu jeszcze 
trochę pożyć i dostać to, co 
uważam, że mi się należy - kar-
tę parkingową. Przecież w wy-
pisach ze szpitala mam jasno 
napisane, że nie wolno mi się 
przemęczać, dźwigać itp. - kar-
ta ta, pozwoliłaby mi chociażby 
stanąć bliżej sklepu i szybciej 
zapakować zakupy. Tak są wóz-
ki na zakupy, ale tutaj chodzi 

o zasadę. Czemu odmawia mi 
się wydania czegoś, co mi się 
należy. Znam kilkoro osób, co 
mają kartę parkingową a są 
sprawniejsi ode mnie. Przez 
wiele lat służyłem temu pań-
stwu i byłem gotów oddać 
za nie życie, a ono tak mi się 
teraz odwdzięcza - załamuje 
ręce pan Ryszard. - Jak mi się 
nie uda, trudno. Jakoś sobie 
poradzę, ale przez takie po-
wierzchowne traktowanie 
pacjentów na komisjach, 
ktoś może w końcu bardzo 
ucierpieć. Nie byłoby całej 
tej sprawy, gdyby utrzymano 
mi stopień umiarkowany. Już 
nawet bez tej karty parkin-
gowej bym się obszedł. Lecz 
odmowa podwyższenia mi 
orzeczenia w chwili, gdy mój 
stan zdrowia raczej się po-
garsza a nie odwrotnie, jest 
dla mnie wręcz karygodna.  
Pan Ryszard złożył odwołanie 
do Powiatowego Zespołu Ds. 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności. Do sprawy powrócimy 
w przyszłym numerze. 

RS

Stworzyli koperty życia
Zainspirowani artykułem w naszej gazecie, poświęconym 
kopercie życia, WTZ działający przy PSOUU koło w Elblągu 
postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wraz ze swoimi pod-
opiecznymi stworzyć kopertę życia na swój własny użytek.

– To grupa około 15 osób dorosłych, które na stale przyjmują 
leki. Są wśród nich osoby chore na epilepsję, zespół Tourett’a, 
autyzm oraz z zaburzeniami psychicznymi – wyjaśnia Marta 
Lewoniewska, instruktor pracowni umiejętności społecznych 
w elbląskim PSOUU – Czytając artykuł w „Razem z Tobą”, 
dotyczący kopert życia, pomyśleliśmy, że warto, aby niektórzy 
uczestnicy posiadali taką kopertę w domu. Zorganizowaliśmy 
więc spotkanie na którym, uczestnicy z naszą pomocą, wy-
pełniali gotowe wzory koperty życia, które zabiorą ze sobą.

Zasadność posiadania takich kopert doskonale rozumieją 
uczestnicy spotkania.

– Dla mnie, chorującej na epilepsję jest to szczególnie 
ważne, gdyż podczas ataku nie umiem sobie sama poradzić, 
a koperta życia bardzo by mi pomogła – tłumaczy Wioletta, 
podopieczna PSOUU.– Dzięki tej kopercie, jeśli przyjechałoby 
do mnie pogotowie i wiedziało jakie leki biorę, to mogłoby mi 
szybciej pomóc. To jest ważne, aby mieć coś takiego w domu 
– dodaje Paweł.

Przypomnijmy, koperta życia to akcja do której przystąpie-
nia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. 
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych,starszych, 
samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowa-
nych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do naj-
bliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi 
informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli 
miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest ła-
two dostępne.

Jak tłumaczy Marta Lewoniewska, kolejnym etapem będzie 
zakup gumowych bransoletek na których będzie napisane 
np. mam epilepsję, pomóż mi lub choruję na autyzm i numer 
telefonu. - Zależy nam na tym, aby uczestnicy sami zrozumieli, 
że mogą dbać o siebie i swoje zdrowie - podsumowuje.

AG
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Apelują o zmiany
Corocznie 5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją 
Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec 
łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowa-
niu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym 
i politycznym. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne, mani-
festują tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same, jak dla osób 
pełnosprawnych, możliwości swoich środowisk w dostępie do edukacji, do 
rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do 
niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. 
Poniżej prezentujemy apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz RP.

Zwracamy się do władz Rzeczpospolitej Polskiej powodowani 
nadzieją, jaką wywołało w nas ratyfikowanie przez nasze państwo 
we wrześniu 2012 r. konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 
Środowiska osób z niepełnosprawnościami wydarzenie to przyję-
ły z wielkim uznaniem dla Sejmu, Rządu i Prezydenta RP. Naszej 
satysfakcji towarzyszyło wówczas oczekiwanie, że ratyfikacja kon-
wencji rozpocznie proces dobrze zaplanowanych, rzeczywistych, 
jakościowych zmian w polityce naszego państwa wobec osób nie-
pełnosprawnych. Oczekiwanie to nieustannie towarzyszy naszym 
dążeniom oraz aspiracjom.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych zaadresowała do 
organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne ważne zobo-
wiązanie dotyczące stałego, czynnego angażowania się w proces jej 
wdrażania. Dlatego właśnie w poczuciu troski za los i jakość życia 
osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin zwracamy się dzisiaj 
z apelem do władz RP o intensyfikację służącej wdrażaniu konwencji, 
współpracy pomiędzy parlamentem, rządem, administracją publicz-
ną i organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne. Za 
ważne kwestie, które wspólnie i pilnie powinniśmy podjąć w ramach 
proponowanej współpracy, uznajemy:

- opracowanie, z udziałem środowisk osób niepełnosprawnych, 
krajowej strategii wdrażania konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych. W dokumencie tym - przyjętym przez Sejm RP - powinny 
zostać sprecyzowane cele, etapy, zadania, wskaźniki, terminy oraz 
konkretna odpowiedzialność za realizację działań służących wdra-
żaniu konwencji,

- opracowanie planu przyjmowania rozwiązań legislacyjnych, 
jakie powinny zostać wprowadzone w celu pełnego dostosowania 
polskiego prawa i obowiązujących przepisów do zapisów konwencji,

- opracowanie założeń, a następnie przygotowanie projektu 
i przyjęcie nowego rozwiązania ustawowego regulującego politykę 
państwa wobec niepełnosprawności, które ewentualnie zastąpi obec-
nie obowiązującą Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- opracowanie i przyjęcie programu rządowego pozwalającego 
na znaczący rozwój potencjału organizacji reprezentujących osoby 
niepełnosprawne, który umożliwi tym organizacjom należyte wywią-

zywanie się z roli i zadań, do wypełniania 
których zobowiązała ich konwencja.

Świat w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
zdecydowanie przyspieszył w unowo-
cześnianiu i podnoszeniu skuteczności 
procesów rehabilitacji, wspierania i in-
tegracji osób z niepełnosprawnościami, 
w rozwijaniu warunków dla ich samo-
dzielnego i niezależnego życia, a także 
dla aktywnego i pełnego uczestnictwa 
w życiu gospodarczym i społecznym. 
Pragniemy, by Polska włączyła się w ten 
międzynarodowy nurt korzystnych dla 
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osób z niepełnosprawno-
ściami przemian.

Liczymy na nawiązanie 
stałej współpracy ufając, 
że władzom Rzeczypospo-
litej Polskiej - podobnie 
jak naszym organizacjom 
- bliskie są zawarte w kon-
wencji idee godności, wol-
ności, równych praw oraz 
równego traktowania osób 
z niepełnosprawnościami.

Uniwersytety łączą siły
Osiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku z naszego regionu powołało do życia Federację 

Uniwersytetów Trzeciego Wieki Warmii i Mazur, która nastawiona będzie na wspólne dzia-
łanie oraz reprezentowanie wszystkich UTW na Warmii i Mazurach. Ważne jest również 
wspieranie rozwoju UTW w małych miejscowościach.

Założycielami organizacji są uniwersytety z Działdowa, Ostródy, Ornety, Nowego 
Miasta Lubawskiego, Szczytna, Węgorzewa oraz Akademii Trzeciego Wieku przy MOK 
w Olsztynie i Jarocka Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie. Walne zebranie przyjęło 
statut oraz wybrało zarząd i komisję rewizyjną. Prezesem został Czesław Wojniusz z Aka-
demii Trzeciego Wieku w Olsztynie.                                                     www.warmia.mazury.pl

Trwają prace 
nad kartą

Z inicjatywy Marka Plury, posła do Parlamentu 
Europejskiego i senatora Jana Filipa Libickiego, prze-
wodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób 
Niepełnosprawnych odbyła się konferencja „Europa 
bez barier - Europejska Karta Osoby Niepełnospraw-
nej”.

W trakcie, spotkania poddano pod dyskusję ko-
nieczność ustanowienia Europejskiej Karty Osoby 
Niepełnosprawnej, która pozwoliłaby skutecznie 
usuwać bariery ograniczające mobilność osób z nie-
pełnosprawnościami, ich możliwości kształcenia i pra-
cy zagranicą oraz dostęp do dóbr kultury. Obecnie 
osoby z niepełnosprawnościami np. z Polski jadąc 
do innego państwa UE nie mogą korzystać z tych 
samych uprawnień, co niepełnosprawni obywatele 
tego kraju. Wprowadzenie Europejskiej Karty Osoby 
Niepełnosprawnej - prostej i rozpoznawalnej legity-
macji - pozwoli na korzystanie przez osoby z niepeł-
nosprawnościami ze wszystkich uprawnień, które są 
przewidziane w danym kraju dla tej grupy obywateli.

www.rpo.gov.pl

Pod apelem podpisali się: Krystyna Mrugalska - Honorowa Przewodnicząca Polskiego Fo-
rum Osób Niepełnosprawnych, Maria Król - Przewodnicząca Zarządu Polskiego Forum Osób 
niepełnosprawnych oraz Anna Woźniak-Szymańska - Prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Niewidomych, Kajetana Maciejska-Roczan - Prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Głuchych, Joanna Janocha - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Andrzej Szałach - Przewodniczący Zarządu 
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo, Andrzej Bauman - Prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Grzegorz Kozłowski - Przewodniczą-
cy Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Alicja Jankiewicz - Prezes Zarządu Lubelskiego 
Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmiku Wojewódzkiego, Piotr Dąbrowski - 
Prezes Zarządu Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Tadeusz Milewski - Prezes 
Rady Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych a także Stanisław Schubert 
- Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.                              www.rpo.gov.pl
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Seniorzy bliżej wirtualnego świata
Wiedza oraz doświadczenie osób wchodzących w wiek emerytalny to wciąż niespożytkowany potencjał, a żyjemy w cy-
frowym świecie, w którym osoby nieużywające nowych rozwiązań, pozostają niestety w sferze wykluczenia. Dzięki takim 
urządzeniom jak smartfon, tablet czy laptop możemy być w kontakcie z bliskimi, zwiedzać świat, słuchać muzyki czy 
czytać ciekawe książki - tłumaczyła Patrycja Kempińska, z Regionalnego Centrum Wolontariatu z Elbląga podczas spotka-
nia w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej, będącego elementem ogólnopolskiej kampanii „Aktywni do setki”.

Według danych ZUS w 2013 
r. w Polsce w wieku emerytalnym 
było 4,9 mln osób. Jak wskazu-
je Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji, seniorzy należą do 
grupy osób najrzadziej korzy-
stających z internetu. Aby uła-
twić im radzenie sobie z nową 
sytuacją, Centrum Wolontariatu 
zdecydowało się przeprowadzić 
kampanię „Aktywni do setki”, 
promującą zaangażowanie 
społeczne, w tym wolontariat 
wśród osób przechodzących na 
emeryturę. Wszystko to przy wy-
korzystaniu urządzeń mobilnych 
i aplikacji stworzonych z myślą 
o użytkownikach 60+. W ramach 
kampanii, w 10 miastach Polski, 
w tym w Elblągu, odbywają się 

spotkania w Centrach Wolonta-
riatu oraz Uniwersytetach Trze-
ciego Wieku. 

Narzędziem wspierającym 
kampanię jest Tablet III Wie-
ku, który nie tylko wprowadza 
osoby dojrzałe w świat techno-
logii, ale jest  także swoistym 
pomostem między pokolenia-
mi. Tablet zawiera 15 aplikacji, 
wybranych pod kątem utrzyma-
nia aktywności osób dojrzałych 
oraz ułatwienie im codziennego 
funkcjonowania. Partnerzy (firmy 
Microsoft, Intel oraz T-Mobile) 
wraz z grupą seniorów wyselek-
cjonowali aplikacje, będące dla 
seniorów wsparciem ich życiowej 
i społecznej aktywności. 

- Urządzenie daje wiele prak-

tycznych możliwości. Udając się 
do wyszukanej przez aplikację 
Firmy.net apteki, senior będzie 
mógł sprawdzić po drodze pro-
mocje w supermarkecie, znale-
zione wcześniej przez aplikację 
Ceneo. Z kolei po powrocie bę-
dzie mógł przeczytać na tablecie 
jedną z 5000 książek w aplikacji 
Legimi, zadbać o sprawność fi-
zyczną dzięki rozwiązaniu Zdro-
wie i fitness albo ugotować coś 
pysznego, korzystając z apli-
kacji przepisy.pl. Wieczorem 
natomiast będzie mógł wybrać 
bajkę na dobranoc dla swoich 
wnuków w aplikacji Bajka Paweł 
i Gaweł lub zrelaksować się przy 
ulubionej stacji radiowej z Tuba.
FM albo dzięki serialowi w TVN 

Player - tłumaczyła Patrycja Kem-
pińska. Partnerzy projektu przy-
gotowali również na wyłączność 
specjalną aplikację mobilną „Mój 
wolontariat”. Za jej pośrednic-
twem użytkownik będzie mógł 
wyszukać w najbliższym oto-
czeniu organizację, działającą 
na rzecz beneficjentów, którym 
chciałby pomagać. To, co wyróż-
nia tę ofertę, to również aplikacja 
Infolinia czyli możliwość tele-
fonicznego skontaktowania się 
z doradcą, który  wytłumaczy, 
pomoże i odpowie na wszelkie 
pytania użytkownika. Tablet III 
wieku można zamówić przez 
internet, terefoniczne lub w sa-
lonach partnerskich T-Mobile.
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Stawiają na uzawodowienie uczestników
Od niedawna Warsztat Terapii Zajęciowej, działający przy PSOUU w Elblągu ma nowego kierownika. Sławomir Przewłocki 
z zawodu jest fizjoterapeutą, doktorem rehabilitacji ruchowej i choć praca w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest dla 
niego nowym wyzwaniem, z pomocą społeczną związany jest od kilkunastu lat, pełnił bowiem funkcję dyrektora jednego 
z Domów Pomocy Społecznej.

- Zostałem powołany na to 
stanowisko, w celu uaktywnie-
nia pracy WTZ. Moja wizja jest 
taka, aby stworzyć nowy wize-
runek, nową twarz warsztatów, 
polegającą przede wszystkim 
na tym, aby uzawodowić na-
szych uczestników. Dobrym 
prognostykiem byłoby gdyby 
udało nam się to zrobić na 
poziomie 20 proc. - tłumaczy 
Sławomir Przewłocki - Dlatego 
też poczyliśmy kilka zmian, aby 
forma uzawodowienia stała 
się bardziej realna. Przygo-
towaliśmy salę, aby wprowa-
dzić nowoczesną rehabilitację, 
wprowadzamy, poza obowiąz-

kowymi pracowniami, zajęcia 
dodatkowe z fitnessu i kurs 
nauki tańca. Rozpoczęliśmy 
także przygotowania do odno-
wy ciemni fotograficznej w po-
mieszczeniach piwnicznych, 
aby reaktywować pracownię 
fotograficzną, przekształcamy 
również pracownię stolarstwa 
artystycznego w użytkowe. 
Uważam bowiem, że dobry 
stolarz zawsze znajdzie pracę. 
Zmieni się także forma pracow-
ni witrażu i technik różnych, 
która będzie przekształcona 
w pracownię gospodarczą 
(ogrodniczą), która świad-
czyć będzie usługi na rzecz 

elbląskich 
stowarzy-
szeń, a w 
przyszłości 
może także 
na rzecz 
m i a s t a . 
N i e s t e t y 
umiejętność 
r o b i e n i a 
witraży nie 
daje moż-
liwości pracy na stałe, a my 
chcemy uczyć naszych uczest-
ników konkretnego zawodu 
- podsumowuje Sławomir Prze-
włocki. 

Jak zapowiada także nowy 

kierownik, WTZ chce bardziej 
wyjść na zewnątrz, będzie ści-
ślej współpracował z mediami 
oraz z Urzędem Miasta.                                                         

AG
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Kompleksowa pomoc nie tylko małym dzieciom
- Niektóre dysfunkcje dzieci spadają szczególnie na młodych, niedoświadczonych rodziców, jak grom z jasnego nieba. Do-
cierały do nas informacje, że są młode matki, które dostają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których 
znajdują się wzmianki o wczesnym wspomaganiu, nie wiedząc co z nią robić, wkładają ją głęboko do szuflady, do czasu 
kiedy dziecko podejmie obowiązek szkolny. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i stworzyć w naszym ośrodku 
Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wyszliśmy z taką propozycją do Departamentu Edukacji w Urzędzie 
Miasta i zyskaliśmy ich aprobatę - wspomina Leszek Iwańczuk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego 
nr 1 w Elblągu.

Kiedy zaczynali, we wrze-
śniu 2011 r,. w Centrum była 
zaledwie dwójka, trójka dzieci. 
Dziś, jest ich 35, a najmłodsze 
ma zaledwie kilkanaście mie-
sięcy. Opieką Centrum objęte 
są nie tylko dzieci z upośledze-
niem umysłowym, ale także 
z innymi niepełnosprawno-
ściami. Całość zajęć finansuje 
Urząd Miasta.

Czym jest wczesne wspo-
maganie? To wielospecja-
listyczne działania na rzecz 
rozwoju dziecka w wymiarze 
motorycznym, poznawczym, 
emocjonalnym i społecznym. 
Mają one na celu zapobieganie 
powstawaniu lub pogłębianiu 
trudności w rozwoju dziecka 
i jego niepełnosprawności. 
Przede wszystkim pobudzenie 
rozwoju psychoruchowego, 
społecznego oraz umiejętno-
ści komunikacyjnych, a także 
wsparcie rodziny w sytuacji 
trudności rozwojowych dziec-
ka.

- W pierwszym etapie, kiedy 
mama przynosi dokumenty, 
przeprowadzany jest wywiad 
i działający u nas zespół do 
spraw pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej na podstawie 
dokumentacji dziecka i danych 
z wywiadu podejmuje decyzję 
o rodzaju i wymiarze godzino-
wym zajęć terapeutycznych.. 
Nasze Centrum tworzy około 
26 wykwalifikowanych specjali-
stów, którzy prowadzą zajęcia 
m.in. logopedyczne, z integra-
cji sensorycznej, stymulacji 
polosensorycznej, rehabilita-

cji ruchowej, terapii pedago-
gicznej, behawioralnej,  terapii 
metodą Warnkego, z terapii 
ręki czy kynoterapii - podkreśla 
Elżbieta Radwaniecka, wicedy-
rektor SOSW nr 1.

Nie specjalny, a specjalistycz-
ny

Na bazie tych doświadczeń 
oraz własnych obserwacji, rok 
później w Specjalnym Szkol-
nym-Ośrodku Wychowawczym 
nr 1 powstało Elbląskie Cen-
trum Terapii i Rewalidacji.

Jak wyjaśnia wicedyrek-
tor Grażyna Jędrzejczak, do 
placówki zaczęli zgłaszać się 
rodzice dzieci, nie będących 
uczniami ośrodka, którzy pocz-
tą pantoflową dowiedzieli się 
o prowadzonych tam zajęciach 
i byli bardzo zainteresowani 
objęciem działaniami terpeu-
tycznymi także ich dzieci. I tu, 
dzięki przychylności Urzędu 
Miasta, udało się powołać do 
życia kolejne Centrum, które 
z powodzeniem funkcjonuje 
już od ponad 2 lat.

-W tej chwili mamy 39 dzieci 
ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Szkoły, do których 
uczęszczają ci uczniowie nie 
posiadają ani odpowiedniego 
wyposażenia, ani kadry, aby 
prowadzić zajęcia rewalidacyj-
ne. W naszym Centrum dzieci 
mogą korzystać z 15 różnych 
form terapii, dobieranych indy-
widualnie dla każdego ucznia 
m.in. biofeedback, integracja 
sensoryczna, metoda Warnke-
go, terapia behawioralna, tera-

pia ręki, sensomotoryka czy 
kynoterapia. Zajęcia prowa-
dzi 17 nauczycieli terapeutów, 
o dużych kompetencjach, pra-
cujących z oddaniem i pasją. 
Dzieci mają zwykle 1 godzinę 
zajęć, choć mamy też trójkę 
uczestników, którzy korzystają 
z 2 godzin zajęć w tygodniu - 
tłumaczy Grażyna Jędrzejczak.

Dzieci kierowane są do Cen-
trum na podstawie zaleceń 
zajęć specjalistycznych, zawar-
tych w orzeczeniu poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych. 
Nie wszystkie szkoły macie-
rzyste mogą zapewnić swoim 
uczniom pełną realizację tych 
zaleceń. Duży nacisk Centrum 
kładzie także na współpracę 
z rodzicami, którzy otrzymują 
wyraźne instrukcje, jak praco-
wać z dzieckiem w domu.

- Myślę, że nazwę ośrod-
ków szkolno-wychowaw-
czych, warto byłoby zmienić 
na specjalistyczne. Nazwa ta, 
w pełni wyczerpywałaby to, 
co tu robimy. Dzieci które do 
nas przychodzą, to nie tylkon 

dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną. To dzieci ze spe-
cyficznymi potrzebami edu-
kacyjnymi, funkcjonujące na 
różnym poziomie. Sensem i ce-
lem naszej pracy w Centrum 
jest takie wsparcie dziecka, aby 
po powrocie do swojej szko-
ły, mogło wykorzystać pełnię 
swoich możliwości i efektyw-
nie uczestniczyć w zajęciach 
szkolnych - dodaje Grażyna Ję-
drzejczak.

Szeroki wachlarz pomocy
Jak widać ośrodek zaka-

sał rękawy i wziął się za po-
moc najmłodszym dzieciom, 
oprócz Centrum Wczesnego 
Wspomagania w planach 
ma także, powołanie do ży-
cia punktu przedszkolnego. 
- Jesteśmy jedną z dwóch naj-
większych placówek kształ-
cenia specjalnego dla osób 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną w każdym stopniu. 
Dzięki punktowi przedszkol-
nemu udałoby nam się 
stworzyć kompleks z bardzo 

fot. AG
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szeroką ofertą dla tych osób 
- uzasadnia Leszek Iwańczuk 
- Mam przyjemność pracować 
z kadrą o wysokich kwalifika-
cjach w zakresie nauczanych 
przedmiotów, posiadających 
przygotowanie do nauczania 
dzieci i młodzieży o specjal-
nych potrzebach edukacyj-

nych, także do pracy z uczniem 
autystycznym. W placówce 
dostrzegamy również potrze-
bę doskonalenia nauczycieli 
w pracy terapeutycznej, na któ-
re rocznie wydajemy ponad 30 
tys zł. Uważamy że zdobycze 
współczesnej nauki w zakre-
sie rehabilitacji, rewalidacji, 

pozwalają na wielospecjali-
styczną i wszechstronną po-
moc osobom z upośledzeniem 
umysłowym, nie tylko funkcjo-
nującym w naszym ośrodku. 
Ubolewamy niestety nad tym, 
jak błędne jest wyobrażenie 
o pracy z uczniem niepełno-
sprawnym. My staramy się 

przełamywać te stereotypy, 
dzięki różnym metodom i do-
świadczeniu, powodować, że 
dziecko po raz pierwszy poczu-
je co znaczy osiągnąć sukces 
- podsumowuje Leszek Iwań-
czuk.
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Pożyteczne Rady
Mnożą się nam rady: mamy gminne, powiatowe, miejskie, nadzorcze, społeczne - a ostatnio dołączyły do nich rady dzia-
łalności pożytku publicznego. Ich wyjątkowość polega na tym, że mają godzić ze sobą dwie strony dialogu obywatelskiego: 
administrację publiczną i organizacje pozarządowe.

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

Rady pożytku publicznego 
mogą być powoływane na róż-
nych szczeblach: są rady gmin-
ne, powiatowe, wojewódzkie, 
a także Rada Działalności Po-
żytku Publicznego działająca 
przy Ministrze Pracy i Polityki 
Społecznej. Ich skład i kompe-
tencje określa ustawa o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i wolontariatu. Rady pożytku 
nie są obligatoryjne: na wnio-
sek organizacji pozarządowych 
w gminach, miastach i powia-
tach mogą - ale nie muszą - być 
powoływane przez wójta, bur-
mistrza, prezydenta, lub zarząd 
powiatu. Inaczej ma się sprawa 
z wojewódzką radą pożytku: 
na wniosek co najmniej 50 
organizacji marszałek jest zo-
bowiązany taką radę powołać. 

Najważniejszy jest skład 
rady działalności pożytku 
publicznego: połowę człon-
ków stanowią przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, 
drugą połowę przedstawiciele 
władz samorządowych: wójta/ 
burmistrza/ prezydenta oraz 
radnych. Taki skład ma gwa-
rantować, że rada pożytku jest 
miejscem spotkania i dialogu.

Rada pożytku opiniuje i wnio-
skuje

Rada ma rolę opiniodaw-
czą i doradczą. Opiniuje 
projekty dokumentów stra-
tegicznych, aktów prawa lo-
kalnego dotyczącego sfery 
pożytku publicznego, wyraża 
opinie w sprawach dotyczą-
cych funkcjonowania organiza-
cji, zlecania zadań publicznych 
organizacjom, udziela pomocy 
i wyraża opinie w przypadku 
sporów pomiędzy organizacja-
mi a administracją publiczną. 
Zakres spraw, którymi zajmuje 
się rada może być rozszerzony 
na wniosek którejś ze stron. 
Od kilku miesięcy trwają pra-
ce nad ogólnopolskimi stan-
dardami funkcjonowania rad 
pożytku publicznego, które 
mają zapewnić właściwe rela-
cje między obydwoma strona-
mi i podnieść ich skuteczność. 

W Elblągu 
Elbląska Rada Pożytku Pu-

blicznego działa II kadencję 
- w nietypowych warunkach, 
bo w międzyczasie już po raz 
trzeci zmieniły się w Elblągu 

władze samorządowe. Każda 
taka zmiana oznacza zmianę 
składu rady i rozpoczynanie 
spraw od początku. Pracami 
ERDPP kierują dwaj współprze-
wodniczący: jeden ze strony 
pozarządowej, drugim do tej 
pory był kolejny wiceprezydent 
miasta. Rada liczy 20 człon-
ków. Ze strony pozarządowej 
5 członków wybieranych jest 
na konferencji plenarnej orga-
nizacji, pozostałych 5 deleguje 
Rada Elbląskich Organizacji Po-
zarządowych. Aktualnie ERDPP 
nie działa jeszcze w pełnym 
składzie - czeka na reprezen-
tantów nowego prezydenta 
i nowej Rady Miejskiej.

W ramach dotychczasowej 
działalności ERDPP m.in. opra-
cowała standardy funkcjono-
wania Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Miejskiego 
Centrum Wolontariatu, za-
inicjowała wprowadzenie 
inicjatywy lokalnej. Pracuje 
nad wieloletnim programem 
współpracy samorządu z or-
ganizacjami pozarządowymi, 
a strona pozarządowa stara 
się przekonać samorząd o po-
trzebie uruchomienia funduszu 
na wkłady własne do projek-
tów finansowanych z fundu-
szy zagranicznych i zawierania 
kontraktów z organizacjami 
na realizację zadań. Plan pra-

cy na obecną kadencję Rada 
ustali, gdy będzie w pełnym 
składzie, ale nie czeka bezczyn-
nie. Trwa praca nad projektem 
regulaminu, opartego na do-
tychczasowym doświadczeniu 
i wypracowanych w ponad re-
gionalnym gronie standardach.

Rady nie tylko do rady
Z radami działalności po-

żytku publicznego pozarzą-
dowcy łączą duże nadzieje na 
ułożenie partnerskich relacji 
z władzami samorządowymi. 
Systematyczne, częste spotka-
nia są szansą na przekonanie 
władz i urzędników, że organi-
zacje pozarządowe nie są kon-
kurencją, ale sprzymierzeńcem 
w rozwiązywaniu problemów 
społecznych, a także pozyskują 
znacznie więcej pieniędzy na 
potrzeby lokalnej społeczności 
niż otrzymują z samorządowej 
kasy. Co więcej, może pomogą 
połączyć siły w zmaganiach 
z najtrudniejszymi problemami 
mieszkańców, bo dzisiaj jak-
by brakowało zrozumienia, że 
wspólne działania w obszarze 
pomocy społecznej, edukacji, 
kultury, mogą przynieść o wiele 
większe efekty niż wysiłki każ-
dej ze stron osobno.



Str.  19razem z TOB¥

SPOŁECZEŃSTWO

Czym jest autoagresja?
Autoagresja jest aktem, polegającym 

na celowym zadawaniu bólu lub ran swe-
mu ciału, pozbawiony jednakże intencji 
samobójczej. Najczęstsza forma samousz-
kodzeń to nacinanie skóry ramion, dłoni, 
ud, nóg, rzadziej twarzy, torsu, piersi czy 
genitaliów. 

Zdarzają się też poparzenia wodą, parą 
wodną bądź rozmaitymi substancjami 
chemicznymi, zadawanie sobie ciosów 
lub obijanie się o ściany, podduszanie się.

Część osób każdorazowo uszkadza 
się w inny sposób, w zależności od sta-
nu uczuć, bądź dostępnych środków. To 
komunikat jednostki, o tym, o czym nie 
umie lub nie chce mówić. Mowa nie jest 
„zdolna” przekazać ogromu jej cierpienia, 
dlatego się samouszkadza.

Jakie są jej przyczyny?
Najczęstszą przyczyną autoagresji jest 

uraz spowodowany w dzieciństwie. Może 
być nim: bicie dziecka, poniżanie go, 
ignorowanie jego potrzeb, co prowadzi 
do zaburzeń w sferze emocjonalnej i w 
konsekwencji do autoagresji. Niewłaściwe 
postawy rodzicielskie (odrzucenie, zanie-
dbanie, nadopiekuńczość, nadmierne 
wymagania), trudna sytuacja ekonomicz-
na, bezrobocie, problemy alkoholowe - 
sprzyjają pojawieniu się tego zaburzenia. 

Gdy żyletka staje się 
              „lekarstwem”...

Ludzie o silnej psychice po tak zwanym kopie podnoszą się, 
idą dalej, lecz bywają i tacy, którzy sięgają po „środek znie-
czulający”...żyletkę, scyzoryk, lub inne ostre narzędzie. Po 
co? Dlaczego? Powodów jest mnóstwo. Nieszczęśliwa miłość, 
odrzucenie przez otoczenie, rodzinne konflikty, zbyt wysokie 
wymagania wobec siebie, albo najbardziej dokuczająca sa-
motność. O samookaleczaniu się, jej przyczynach i formach 
rozmawiamy z psycholog i psychoterapeutą Izabelą Górską.

fot. freeimages.com
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Powodem może być również 
brak rodziców: śmierć, rozwód, 
pobyt w domu dziecka, szpitalu.  
Przyczyny tego zaburzenia 
mogą mieć także podłoże bio-
chemiczne: osoby samookale-
czające się nie czują najczęściej 
w trakcie tej czynności bólu 
(przychodzi on ok. godzinę póź-
niej), ponieważ we krwi pojawia 
się hormon - endorfina, który 
eliminuje niemal całkowicie ból, 
poprawia samopoczucie, znosi 
napięcie. Tak znaczna zmiana 
powoduje, że samookaleczenie 
może stać się nałogiem. 

Czyli osoby te mogą mieć iden-
tyczne objawy psychosomatyczne, 
co osoby uzależnione od innych 
używek i form uzależnienia?

Tak. Osoby, którym ode-
brano tę możliwość zacho-
wują się w sposób bardzo 
podobny do narkomanów na 
kuracji odwykowej. Tracą one 
bowiem źródło poprawy sa-
mopoczucia i bezpieczeństwa.  

Coraz częściej słyszy się o przy-
padkach chorób psychicznych, lub 
też o zaburzeniach psychicznych, 
gdzie element autoagresji przybie-
ra różne formy. 

Niestety to coraz częstsze 
zjawisko. Zachowania auto-
agresywne mogą być związa-
ne z chorobami wrodzonymi, 
jak np. autyzm, ale należy 
liczyć się z faktem, że to wła-
śnie w zespołach depresyjnych 
i w przebiegu nagłych stanów 
podniecenia psychoruchowe-
go, w chorobach psychicznych 
(np. schizofrenii), takie zacho-
wania występują najczęściej. 
Do zachowań autodestrukcyj-
nych zaliczyć można także: 
zaburzenia łaknienia (bulimia, 
anoreksja, otyłość), nałogi, ob-
gryzanie paznokci i opuszków 
palców, przymus uszkadzania 
skóry (drapanie, rozdrapywanie 
ran, gryzienie warg) oraz przy-
mus wyrywania sobie włosów (z 
brwi, rzęs, z głowy, a następnie 

niejednokrotnie zjadanie ich).  
Chorobą towarzyszącą auto-
agresji pośredniej jest psychicz-
nie uwarunkowana tendencja 
do ulegania wypadkom, a osoby 
cierpiące na nią nieświadomie 
stwarzają niebezpieczne sy-
tuacje, zagrażające zdrowiu 
i życiu. Podświadomie szukają 
sytuacji, okoliczności, w których 
łatwo o wypadek. 

Dlaczego młodzi ludzie coraz 
częściej zadają sobie ból?

Młody człowiek w bardzo 
trudnej sytuacji doświadcza 
silnych emocji, takich jak: lęk, 
gniew, żal, wstyd i upokorze-
nie, poczucie winy i smutek. 
Po pewnym czasie te emocje 
mogą doprowadzić do stanu 
permanentnego przeciążenia 
emocjonalnego i depresji. Przy 

braku wsparcia i pomocy nasto-
latek może uznać swoją sytu-
ację za beznadziejną i zacząć 
poszukiwać drogi ucieczki od 
cierpień poprzez zachowania 
samookaleczające. Depresja 
stanowi więc stan szczególnego 
zagrożenia i dlatego wymaga 
szybkiego rozpoznania i zdia-
gnozowania. Depresji okresu 
dojrzewania nie można lekce-
ważyć, ponieważ objawia się 
ona często działaniami auto-
destruktywnymi

Doskonale wiemy, że okres doj-
rzewania jest czasem trudnym, 
dla każdego nastolatka w inny 
sposób. Ale czy jakieś sygnały po-
winny nas szczególnie niepokoić? 

Z uwagi na coraz gorszą 
kondycję psychiczną polskiej 
młodzieży uznaje się już że ok. 

40 proc. dzieci i młodzieży ma 
kłopoty psychiczne, problemy 
z emocjami, zachowaniem, 
z funkcjonowaniem społecz-
nym. Coraz więcej młodych 
ludzi zapada na zaburzenia 
psychiczne i obserwuje się ob-
niżającą się granicę wiekową. 
Najczęstszym z nich jest zabu-
rzenie depresyjne, obok niego 
jest zaburzenie depresyjno -lę-
kowe. Kolejnymi zaburzeniami, 
występującymi wśród młodzie-
ży są różnorodne uzależnienia, 
a także zaburzenia odżywiania, 
oraz nerwica natręctw - to więc 
w pierwszej kolejności powin-
no nas zaniepokoić. Głównym 
problemem młodzieży stają się 
trudności w określeniu swojej 
tożsamości, znalezienie sposo-
bu na życie. Przejawem tego są 
coraz częściej spotykane akty 

fot. freeimages.com
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autoagresji, brak poczucia sen-
su życia, umiejętności konstruk-
tywnego działania i samotność. 
Nauka regulacji emocji i kon-
struktywnego rozwiązywania 
własnych problemów często 
nie udaje się od razu. Dlatego 
w tym kontekście można powie-
dzieć, że zachowania autoagre-
sywne są wpisane w rozwój.

Kiedy możemy mówić, że to 
już autoagresja?

O autoagresji możemy 
mówić wówczas, gdy młody 
człowiek nie potrafi już w kon-
struktywny sposób rozwiązywać 
swoich problemów. Emocje po-
chodzące z nagromadzonych 
spraw domagają się rozwią-
zania. Tym bardziej, że osoba 
autoagresywna sama nie potrafi 
sobie z nimi radzić, często też 
wyolbrzymia swój problem. Au-
toagresor skupia się na ocenie 
wielkości danej przeciwności 
i jej negatywnego wpływu na 
dalsze życie. Stąd bierze się 
myśl, że człowiek nie jest w sta-
nie kontrolować swojego losu. 
Wówczas pojawia się wcześniej 
wspomniane silne napięcie, któ-
re młody człowiek chce natych-
miast rozładować. Pomagają jej 
w tym czynności wywołujące 
ból. I tak właśnie toczy się błęd-
ne koło autoagresji.

Jak reagować, gdy widzimy, 
że ktoś się samookalecza i co 
robić, gdy ten problem dotyczy 
naszych dzieci? 

Na pewno nie można reago-
wać złością, krzykiem, oskarża-
niem i osądzaniem. Najczęściej 
środowiska, z których wywo-
dzą się osoby okaleczające się, 
nie dają im wystarczającego 
wsparcia, izolują je, a to też źle 
wpływa na proces wychodzenia 
z choroby. Nastolatki dokonu-
jące samouszkodzeń miewają 
trudności w uzyskiwaniu wspar-
cia ze strony dorosłych, którzy 
uczucia i problemy młodych 
traktują jako trywialne, nieistot-

ne, bagatelizują je. („Rzucił cię? 
„Tego kwiatu pół światu” „Nie 
martw się, nie ta , to będzie 
inna”). Nadmiernie wygóro-
wane oczekiwania w domu i w 
szkole, znęcanie się i odrzuce-
nie ze strony rówieśników, do-
świadczany brak tolerancji, jakiś 
rodzaj odmienności oraz strach 
przed własną seksualnością, 
tożsamością seksualną (czy ze 
mną wszystko jest w porząd-
ku?) i zawstydzenie z powodu 
dojrzewania płciowego. Samo-
uszkodzenia, dla niektórych, 
są sposobem wyrażania złości, 
frustracji, rozpaczy i protestu. 
U niektórych osób pełnią rolę 
starań o uzyskanie poczucia 
kontroli i sprawstwa. Taki spo-
sób wyrażenia protestu i uzyska-
nia kontroli lub władzy nie jest 
efektywna, bo złość jednostki 
dokonującej samouszkodzeń 
obraca się przeciw niej samej.

Jak więc rozmawiać z taką oso-
bą? Z reguły jest ona zamknięta 
na innych, nie chce nic mówić, 
a tym bardziej zwierzać się ze 
swoich problemów i uczuć.

Nie jest to łatwe, ale można 
próbować na przykład w ten 
sposób: Widzę, że trudno Ci 
było ostatnio… Masz trudny 
okres w życiu i rozumiem, że 
ciężko Ci było sobie poradzić. 
Czy mógłbyś mi pomóc zro-
zumieć, jak to na Ciebie wpły-
nęło? Czy możesz się ze mną 
podzielić swoimi obawami? Czy 
mógłbyś opowiedzieć, co się 
ostatnio działo? Najlepszy czas 
na rozwiązanie problemu, to 
czas przed jego pojawieniem 
się. 

Ważne informacje dla ro-
dziców to np. kontrola historii 
przeglądanych stron interneto-
wych. My rodzice najbardziej 
pomagamy, jeżeli reagujemy 
z akceptacją, zrozumieniem, 
współczuciem i szacunkiem. 
Młodzi ludzie pragną, by ich 
wysłuchano i potraktowano 
poważnie. Starać się patrzeć 

na młodego człowieka, a nie 
tylko na jego rany, reagować na 
niego samego i na jego niepokój 
w taki sam sposób, w jaki reago-
walibyśmy na każdą inną osobę.

Czy elbląska młodzież, dzieci 
w wieku dorastania miewają tego 
typu problemy?

Z moich doświadczeń wy-
nika, że zjawisko to występuje 
wśród elbląskiej młodzieży. Naj-
młodszą osobą jaką spotkałam 
była 11-latka, ale problem ten 
dotyczy głównie przedziału 
wiekowego pomiędzy 13 a 20 
rokiem życia. Dotyka to tych, 
którzy są za słabi na to, by po-
radzić sobie z przytłaczającymi 
ich problemami, a na tyle silni, 
by nie posunąć się do ostatecz-
nego kroku, jakim jest samobój-
stwo. Nie ma reguły, kto się do 
tego dopuszcza. Bywają bardzo 
wrażliwe, spokojne, zamknię-
te w sobie i niezwracające na 
siebie uwagi szare myszki, jak 
i przeciwnie - uśmiechnięte, 
energiczne, kreatywne, ak-
tywne osoby , uczestniczące 
w życiu towarzyskim i na pozór 
tryskające energią, aby nikt ni-
czego nie zauważył. Dopiero 
w domu, gdy są sami, zamyka-
jąc się w pokoju, czy łazience, 
biorą do ręki żyletkę czy inne 
ostre narzędzie i rozpoczynają 
swój rytuał. Okaleczający się 
są tak zdesperowani, że aby 
uśmierzyć ból psychiczny zada-
ją sobie ogromny ból fizyczny. 
Nie pamiętają wtedy o tym co 
ich nęka, przeraża, nurtuje. Jed-
nak kiedy ból fizyczny minie ten 
psychiczny uderza z podwójną 
siłą, z powrotem, a dodatkowo 
dochodzą wyrzuty sumienia 
typu „znowu to zrobiłem”, „jak 
mogłam być taka głupia”. I tak 
zatacza się to błędne koło. 

Jak dużo jest takich przypad-
ków?

Trudno konkretnie określić, 
ale z całą pewnością problem 
autoagresji dzieci i młodzieży 

jest duży, lecz często niedo-
strzegany. Przyczyną tego jest 
nie tylko zbyt mała uwaga, jaką 
rodzice poświęcają dzieciom, 
ale także opanowana przez 
nastolatki do perfekcji sztuka 
ukrywania samookaleczeń.

Samookaleczenia to po-
ważny problem, pewne źródła 
podają, że dotyka aż 10 proc. 
nastolatków. Większą skłon-
ność do takich zachowań prze-
jawiają dziewczęta. Statystyki 
pokazują, że na pięcioro oka-
leczających się nastolatków 
przypadają cztery dziewczyny 
i jeden chłopak. Problem auto-
agresji jest często niedostrzega-
ny, gdyż dzieci, które to robią 
potrafią świetnie ukryć ślady.

I jeszcze jedno pytanie na ko-
niec. Czy tatuaże i body-piercing 
można uznać za samouszkodze-
nia ciała?

Temat ten jest rzadko poru-
szany zarówno w mediach, jak 
i w literaturze fachowej, a infor-
macje, które można zdobyć są 
niepełne i wymagają uzupeł-
nienia. Autoagresja jest poję-
ciem szerokim i określenie jej 
granic jest trudne, obejmuje 
bowiem zachowania zarówno 
powszechnie uznawane za nor-
malne tj. ćwiczenie ponad swoje 
możliwości, operacje kosme-
tyczne, tatuowanie ciała, sport 
w skrajnych formach itp., które 
powodują jednak pewne defor-
macje ciała i mogą być przeja-
wem zaburzeń psychicznych, 
jak i działań autoagresywnych. 
W tym kontekście body-piercing 
a zwłaszcza ozdabianie ciała 
w obszarach narażonych na cią-
głe doświadczanie bólu można 
uznać za formę autoagresji. 

Dziękuję z a rozmowę.
Z psycholog Izabelą Górską 

rozmawiała Agnieszka Świat-
kowska
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Zagrali na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych

Elbląska Orkiestra Kameralna towarzyszyła 
wspaniałym artystom na scenie Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku. Grzegorz Turnau, Doro-
ta Miśkiewicz, Mariusz Pędziałek oraz elbląscy 
kameraliści zagrali koncert charytatywny pt. „7 
widoków w drodze do Krakowa”.

Wpływ ze sprzedaży biletów zostanie przeka-
zany na budowę w Gdańsku nowego ośrodka 
wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju. 
Rocznie skorzysta z niego ponad 1 000 dzieci. 
Koncert zorganizowało Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Inf. nadesłana

Pomoc dla najuboższych
Najpóźniej na początku 

czerwca najubożsi otrzy-
mają wsparcie żywnościo-
we z Unii Europejskiej. Aby 
otrzymać taką pomoc do-
chód w rodzinie na oso-
bę nie może przekroczyć 
684 złotych a w przypadku 
osób samotnych 813 zło-
tych.

Tym razem asortyment 
produktów obejmować będzie olej rzepakowy, cukier, makaron świder-
ki, ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, ser żółty, mleko, dżem 
truskawkowy, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, mielonka 
wieprzowa, i klopsiki w sosie własnym. W ubiegłym programie żywno-
ściowym produktów tych było tylko pięć, teraz jest aż trzynaście.

Każdy, kto spełnia kryterium dochodowe do otrzymania takiej pomocy 
powinien zgłosić się do miejskich lub gminnych ośrodków pomocy spo-
łecznej, które odpowiadają za kwalifikację potrzebujących.

Regionalnymi dystrybutorami pomocy żywnościowej są trzy organi-
zacje: Banki Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej i PCK. Do ich 
organizacji partnerskich powinni zgłaszać się także podopieczni Caritas 
Polska - która wycofała się z dystrybucji żywności.

Oprac. RS

Bank Żywności w Elblągu postanowił wyhodo-
wać własne warzywa i owoce, które wzbogacą 
posiłki osób korzystających z pomocy żywno-
ściowej. Pomysł spodobał się władzom miasta.

Bank Żywności otrzymał od władz miasta 
w bezpłatne użytkowanie działkę rolną - a wła-
ściwie pole o powierzchni około 2,5 ha. Na 
polu Zarząd Banku planuje uprawiać warzywa 
i owoce, które w ramach działalności statutowej 
Banku zostaną przekazane jako pomoc żywno-
ściowa do stołówek dla bezdomnych, placówek 
prowadzących dożywianie dzieci i młodzieży, 
a także ubogim rodzinom. 

Bank Żywności na razie nie posiada środków 
finansowych na tą działalność, toteż musi prosić 
o pomoc wolontariuszy. Na początek posadzone 
zostały ziemniaki. Przez dwa popołudnia 20. 
chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Kamionku Wielkim pracowało 
w pocie czoła, umieszczając w mniej lub bar-
dziej równych redlinach ponad tonę sadze-
niaków.

Red.

Wyszli w pole

Blisko po 25 latach, w wyniku porozumienia 
między Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w El-
blągu i Dyrektorem Głównej Biblioteki Lekarskiej 
(GBL) w Warszawie, postanowiono przekazać na 
potrzeby biblioteki generalnie wyremontowane 
oraz całkowicie na nowo wyposażone, dwukrot-
nie większe pomieszczenie. Symboliczne otwar-
cie nowego lokum, znajdującego się na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu 
odbyło się 29 kwietnia 2015 r.

Głównym celem utworzenia Oddziału GBL 
w Elblągu było stworzenie lokalnego centrum 
gromadzącego literaturę medyczną. Aktualnie 
biblioteka posiada blisko 7 tysięcy woluminów 
książek oraz 1200 woluminów czasopism. Dzię-
ki posiadaniu komputerów oraz dostępowi do 

internetu biblioteka umożliwia dostęp do pełnotekstowych baz czasopi-
śmienniczych. Ponadto można korzystać z e-książek. Biblioteka prowadzi 
też wypożyczenia międzybiblioteczne oraz uzupełnianie danych biblio-
graficznych do publikacji fachowych i prac naukowych. I choć głównymi 
użytkownikami wg statutu biblioteki był dotychczas personel medyczny, 
to w najbliższym czasie z biblioteki będą mogli skorzystać też pacjenci 
Szpitala Wojewódzkiego, a to dzięki wzbogaceniu księgozbioru o literaturę 
piękną.                                                           Janusz Przeciński/Oprac. Red.

Biblioteka w szpitalu
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Geriatria w Polsce niemal nie istnieje
W Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad pacjentami w pode-

szłym wieku. Brakuje geriatrów, a specjalistycznych poradni i oddziałów 
szpitalnych jest jak na lekarstwo. Główną barierą jest metoda rozliczania 
świadczeń medycznych przez NFZ, która zakłada finansowanie tylko 
jednej choroby, choć ludzie starsi z reguły cierpią na kilka schorzeń jed-
nocześnie. Tymczasem z przeprowadzonej przez NIK analizy wynika, że 
pacjent w podeszłym wieku kompleksowo prowadzony przez geriatrę 
funkcjonuje lepiej, a jego leczenie kosztuje mniej.

Podstawą kompleksowego systemu opieki geriatrycznej jest odpowied-
nia liczba lekarzy tej specjalności. NIK zwraca uwagę, że w Polsce liczba 
geriatrów znacznie odbiega od średniej europejskiej: w połowie 2014 r. 
było jedynie 321 geriatrów, czyli średnio 0,8 geriatry na 100 tys. miesz-
kańców. Tymczasem w Niemczech wskaźnik ten wynosi 2,2, w Czechach 
2,1, w Słowacji 3,1, a w Szwecji blisko 8. Dodatkowo z racji braku systemu 
i adekwatnego finansowania geriatrii nie wszyscy lekarze geriatrzy pra-
cują w swojej specjalności. W 2013 r. (według Naczelnej Izby Lekarskiej) 
w ramach kontraktu z NFZ świadczeń udzielało jedynie 160 geriatrów, 
czyli zaledwie połowa wszystkich, jakich mamy. 

Treść całego raportu znaleźć można na stronie: razemztoba.pl/12515
NIK/Oprac. Red.

Letnie kolonie dla dzieci niepełnosprawnych

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej zaprasza dzieci 
w wieku 8-12 lat (rok urodzenia 2003 - 2007) z niepełnosprawnością na-
rządu ruchu z małych miast i wsi z całej Polski, na niezapomniane kolonie 
letnie Mali Odkrywcy, które odbędą się w Koninie w dniach 27.07.2015 
- 2.08.2015. Udział w turnusie jest bezpłatny. Jedynie dojazd do Konina 
i powrót do domu odbywa się na koszt własny.

Podczas kolonii dzieci mają zapewnione całodzienne wyżywienie, 
opiekę wykwalifikowanej kadry oraz bogaty program zajęć, będą zakwa-
terowane w Blues Hostelu w Koninie, ul. 3 maja 1-3 (obiekt jest w pełni 
przystosowany do potrzeb osób poruszających się wózkach). Podczas 
zajęć maluchy będą rozwijały swoje umiejętności, odkrywały talenty, 
uczyły się współpracy. 

Organizatorzy planują naukę żonglerki i gry na bębnach, modelarstwo 
w Parku Makiet Mikroskala, wycieczki pełne przygód, kąpiele w basenie.

Jako główną atrakcję przewidujemy spływ kajakowy po rzece Warcie. 
UWAGA: Zgłoszenia na turnus przyjmowane są od 13 do 27 maja. 

Ograniczona ilość miejsc. Dodatkowych informacji udziela: Iwona Grześ-
kowiak, tel. 63 211 22 19 

Turnus realizowany jest dzięki dotacji przyznanej w ramach akcji „Re-
klama dzieciom” oraz 1% podatku.

Więzienia nie są 
dostosowane

Więzienia nie są dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami  - tak wynika z kontroli 
placówek penitencjarnych pod kątem dostosowa-
nia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
przeprowadzonej w 2015 r. przez Krajowy Me-
chanizm Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Oby-
watelskich.

Pierwsze wizytacje ujawniły nie tylko bariery 
architektoniczne typu: zbyt wąskie drzwi np. do 
kaplicy, gabinetu lekarskiego, czy źle umieszczo-
ne włączniki światła, instalacji przyzywowej, ale 
także problemy generalne np. brak procedury 
kontroli osobistej osób z niepełnosprawnościami, 
uwzględniającej stopień i rodzaj niepełnospraw-
ności. Personel zakładów penitencjarnych nie ma 
zaś odpowiedniego przeszkolenia w tym zakresie. 
Uwagę kontrolujących zwrócił fakt, że w części 
zwizytowanych już placówek nie przyjęto żadnych 
zasad ewakuacji osób z niepełnosprawnościami 
lub przyjęto je w sposób szczątkowy np. ustalono 
ogólnie, że należy pomóc w ewakuacji osobom 
z niepełnosprawnością ruchową, ale bez wskaza-
nia, kto z personelu jest za to odpowiedzialny i w 
jaki sposób powiadamiać osoby z niepełnospraw-
nością o alarmie.

Ruszyła Galeria 
„Humanus”

Galeria „Humanus” prowadzona przez spół-
dzielnie socjalną, składającą się z osób nie-
pełnosprawnych uzdolnionych artystycznie, 
została z początkiem kwietnia oficjalnie otwarta 
w Olsztynie.

Spółdzielnia prowadzi usługi przerabiania 
starych przedmiotów codziennego użytku, 
głównie mebli, aby nadać im niecodziennego 
i artystycznego wyglądu. W każdym z nich wi-
dać włożony czas i serce artysty. Oprócz tego 
niedługo zostanie powołany do życia także sklep 
charytatywny, w którym sprzedawane będą 
odrestarurowane przedmioty.

Spółdzielnia została założona przez Federację 
Organizacji Socjalnych Województwa Warmiń-
sko–Mazurskiego FOSa oraz Bank Żywności 
w Olsztynie. 
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Idą z duchem czasu
Nowoczesny sprzęt komputerowy, aplikacja „Wirtualny Rehabilitant” oraz możliwość rozmowy on-line ze specjalistą reha-
bilitacji medycznej poprzez program Skype - to tylko kilka możliwości, które daje zakończony projekt pn. „E-rehabilitacja 
- informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno 
- Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.

Projekt, dofinansowany ze 
środków unijnych, wdraża-
ny był w placówce od 2013 
roku. Jego całkowita wartość 
to nieco ponad 970 tys zł. 
W ramach projektu zakupiono 
sprzęt komputerowy, w tym: 
30 jednostek komputerowych, 
15 laptopów, centrum druku-
jące, 8 drukarek laserowych, 
kompleksowo wyposażono 
także serwerownię. Oprócz 
tego nabyto również opro-
gramowanie m.in. do obsłu-
gi przychodni, e - rejestracji 
oraz Wirtualnej Rehabilitacji, 
wykonano prace adaptacyjne 
serwerowni i okablowanie sie-
ciowe oraz udostępniono sieć 
bezprzewodową Wi-Fi.

Wartym uwagi elemen-
tem projektu jest stanowisko 
i oprogramowanie „Wirtualny 
Rehabilitant” czyli nowocze-
sna aplikacja internetowa 
służąca do komunikacji au-
dio-video pomiędzy terapeu-
tą w jednostce, a pacjentem 
w domu. Projekt przewiduje 
także użyczanie pacjentom 
laptopów umożliwiających 
prowadzenie sesji. 

- Będzie to jedno z pierw-
szych takich stanowisk, dzia-
łających w Polsce. Oczywiście 
jest to raczej forma wspoma-
gania rehabilitacji, a nie jej 
zastąpienia. Przewidujemy, że 
rehabilitant pracować będzie 
raczej jeden na jeden, choć 
system pozwala na to, aby 
mógł on pracować z cztere-
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ma pacjentami naraz. W tej 
chwili zależy nam na tym, 
aby w pierwszej kolejności 
z tej aplikacji mogły korzy-
stać osoby, mające trudności 
w poruszaniu się. Pierwszych 
pacjentów obsłużymy jeszcze 
w kwietniu - zapowiada Jo-
anna Drewnowska, dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Rehabilitacyjno - 
Terapeutycznym dla Dzieci 
i Młodzieży w Elblągu.

Jak tłumaczy Dawid Nikra-
szewicz, fizjoterapeuta, czę-
sto pacjenci albo nie ćwiczą 
w domu, albo wykonują ćwi-
czenia nieprawidłowo. Wir-
tualny rehabilitant to forma 
kontroli, dlatego pacjent musi 
wcześniej znać ćwiczenia, któ-
re będzie wykonywał.

Placówka stara się również 
wdrażać szereg e-usług na 
swoje stronie internetowej. 
Wkrótce znajdą się na niej 
informacje dotyczące całej 
kadry. Aby ułatwić pacjentom 
kontakt z ośrodkiem, na ich 
stronie do pobrania są także 
różne formularze, które mogą 
przyśpieszyć rejestrację oraz 
usługa wstępne badanie czyli 
kilka druków na podstawie 
których rodzic może sam oce-
nić stan lub poziom rozwoju 
motorycznego swojego dziec-
ka i już przygotowanym po-
jawić się na wizytę lekarską. 
W placówce istnieje także 
możliwość zarejestrowania 
się on-line oraz zadania py-

tania specjaliście rehabilitacji 
medycznej w formie mailowej, 
a raz w tygodniu porozma-
wiania z nim on-line poprzez 
aplikację Skype.

- Dużo się mówi ostatnio 
o telemedycynie. My wycho-
dzimy jej naprzeciw, zgodnie 
z nowelizacją ustawy o sys-
temie informacji w ochronie 
zdrowia, która nakłada na 
podmioty lecznicze obowią-
zek prowadzenia wyłącznie 
elektronicznej dokumentacji 
medycznej od 31 lipca 2017 
r. - podkreśla Joanna Drew-
nowska.

Samodzielny Publiczny 
Ośrodek Rehabilitacyjno 
- Terapeutyczny dla Dzie-
ci i Młodzieży w Elblągu 

jest podmiotem leczniczym 
prowadzonym w formie sa-
modzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. 
Każdego roku z usług pla-
cówki korzysta około 6000 
pacjentów. Celem Ośrodka 
jest udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, w szczególno-
ści rehabilitacji i terapii dzie-
ci i młodzieży. Świadczenia 
udzielane są w siedzibie El-
blągu oraz filiach w Pasłęku 
i Nowym Dworze Gdańskim. 
W Ośrodku działają : porad-
nia rehabilitacyjna dla dzieci 
i młodzieży, poradnia wad po-
stawy, poradnia logopedycz-
na, gabinety fizjoterapii oraz 
ośrodek rehabilitacji dziennej.

fot. AG
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Sukces ma wiele wymiarów
Około stu zawodników z różnych szkół i ośrodków specjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym SOSW nr 1 
i SOSW nr 2 z Elbląga, stanęło wczoraj (13 maja) w sportowe szranki podczas X Regionalnego Mityngu w Biegach Przełajo-
wych Olimpiad Specjalnych. Jubileusz zobowiązuje, więc organizatorzy zadbali także o wyjątkową oprawę tego wydarzenia.

Uczestnicy zmierzyli się 
w biegach na dystansie 400, 
600 oraz 1600 m. Zwycięzcy 
poszczególnych biegów repre-
zentować będą nasze wojewódz-
two na Ogólnopolskim Mityngu 
w Biegach Przełajowych Olim-
piad Specjalnych.

- W filozofii Olimpiadach Spe-
cjalnych, nie chodzi o sukces, 
w znaczeniu zdobycia medalu, 
raczej o formę rewalidacji i reha-
bilitacji osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Poprzez sport za-
wodnicy rozwijają się zarówno 
fizycznie, jak i społecznie. Uczą 
się nowych umiejętności, przeła-
mują własne bariery, nabywają 
nowych umiejętności interperso-
nalnych i społecznych. Dla wielu 
sukcesem jest sam udział w im-
prezie, pokazanie, że „jestem, 
jaki jestem” - wyjaśnia Leszek 
Iwańczuk, dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 1 w Elblągu

Idea Olimpiad Specjalnych 
narodziła się w Stanach Zjedno-

czonych, a jej początki sięgają 
lat sześćdziesiątych XX wieku, 
kiedy to Eunice Kennedy Shriver, 
siostra prezydenta Johna Kenne-
dy’ego, podjęła się stworzenia 
międzynarodowej organizacji 
sportowej dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Or-
ganizując w 1963 roku pierwsze 
półkolonie dla młodzieży, prze-
konała się, jak duże znaczenie 
dla ich rozwoju ma aktywność 
fizyczna i zdrowa rywalizacja 
sportowa. Dziś ruch Olimpiad 
Specjalnych obejmuje ponad 4 
miliony zawodników na całym 
świecie. Polska była pierwszym 
krajem Europy Środkowo-
-Wschodniej, w którym ruch 
Olimpiad Specjalnych rozpoczął 
oficjalną działalność, jeszcze na 
początku lat osiemdziesiątych. 
Od tego czasu systematycznie 
rozwijał się, przede wszystkim 
dzięki zaangażowaniu i odda-
niu rodzin sportowców, trene-
rów, wolontariuszy i działaczy. 
W Olimpiadach Specjalnych 

w Polsce trenuje obecnie ponad 
17 tysięcy zawodników, zrzeszo-
nych w 507 klubach, w 18 od-
działach regionalnych.

- Elbląg bardzo prężnie i ak-
tywnie działa na polu Olimpiad 
Specjalnych, a Sekcja Olimpiad 
Specjalnych „Rekord”, działająca 
w SOSW nr działa od począt-
ku istnienia oddziału Olimpiad 
Specjalnych w naszym woje-
wództwie - podkreśla Marzena 
Dworznikowska, dyrektor re-
gionalny Olimpiad Specjalnych 
Polska Warmińsko-Mazurskie 

- Pokazując wysiłek sportowy 
zawodników Olimpiad Spe-
cjalnych, ich emocje i radość 
z uprawiania sportu, staramy 
się przełamywać stereotypy, 
przyczyniamy się do lepszego 
zrozumienia, akceptacji i tole-
rancji wobec osób z niepełno-
sprawnością intelektualną.

fot. AG

Lawina siatkarskich sukcesów
Współpraca Szkoły Podstawowej nr 19 i Integracyjnego Klubu Sportowego ATAK nabiera coraz większego rozpędu. Wspólne 
szkolenie daje niesamowite rezultaty zarówno w rozgrywkach szkolnych (awanse do turniejów wojewódzkich dziewcząt 
i chłopców) jak i klubowych.

Trzecim Eliminacyjnym Tur-
niejem w Lidzbarku Welskim 
zakończyły się zmagania dzieci 
o puchar Kinder + Sport. Teraz 
zespół czeka już wisienka na 
torcie w postaci Finału Woje-
wódzkiego, który odbędzie się 
31 maja na hali Centrum Spor-
towo - Biznesowego.

W E lb lągu wys tąp i 
osiem najlepszych zespo-
łów w kategorii „4”, „3”, 
„2” dziewcząt i chłopców. 
- Tak dużo siatkarzy i siatkarek 

z IKS „Atkak” dawno nie zakwa-
lifikowało się do finałów woje-
wódzkich. Ogromna praca którą 
wkładają dzieci na treningach 
a przy okazji świetna zabawa 
procentują i pierwsze duże 
sukcesy coraz częściej zapisują 
na swoje konto - mówi z zado-
woleniem Aneta Rękaś-Woźny, 
dyrektor IKS Atak.

Lidzbark okazał się dla mło-
dych siatkarzy z IKS Atak bardzo 
przyjazny. Dominacja zawodni-
ków z Elbląga była bardzo wi-

doczna. W finałach 
dwójek chłopców 
zagrały między sobą 
zespoły SP 19 IKS 
ATAK 1 Patecki/Do-
bosz/Rożankowski 
z SP 19 IKS ATAK 3 
Woźny/Woźnicki/
Kaczmarzyk.

Dziewczęta Łukaczyk/Sza-
ruga po emocjonującym po-
jedynku zajęły drugą lokatę 
a trójeczka chłopców (Decyk/
Gąsiorowski/Sikora/Muszyński) 

przeszła przez turniej jak burza 
odnosząc komplet zwycięstw. 
Inne pary również punktowały 
zajmując miejsca w przedziale 
5-8.                                         Red.

Pełne wyniki zawodów 
znaleźć można na stronie: 
razemztoba.pl/12614

AG
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Wegetarianizm, czyli 
zdrowy rozsądek i 
współczucie

20 marca ogłoszony został Dniem bez Mięsa. Inicjatorzy chcieli zwrócić 
uwagę nie tylko na dobroczynne skutki bezmięsnej diety dla zdrowia, 
ale i na tragiczny los zwierząt hodowanych w bezdusznych, przemy-
słowych hodowlach.

Deklaracja wegetarian 
brzmi następująco: „ci, któ-
rzy wybierają wegetariański 
sposób życia czynią doniosły 
wkład na rzecz rozwiązania 
światowego problemu ży-
wienia, przyczyniają się do 
zlikwidowania rzezi i tortur 
czujących istot, hodowanych 
masowo w okrutnych warun-
kach, a do swojego własnego 
życia wnoszą nowe miary ży-
wotności i zdrowia.”

Ta deklaracja zaprzecza 
co najmniej dwóm mitom: 
że bez mięsa ludzkości grozi 
głód oraz że mięso jest nie-
zbędne dla zachowania zdro-
wia.

Mit „bez mięsa ludzkości 
grozi głód” a fakty

Wyliczone zostało, że 
gdyby na areałach, na któ-
rych uprawia się pasze dla 
zwierząt zasiać zboża i wa-
rzywa, to wyprodukowaliśmy 
znacznie więcej żywności, niż 
mamy jej dzisiaj produkując 
mięso. Aby wyprodukować 
1 kilogram białka zwierzęce-

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

go potrzeba 10 kilogramów 
białka roślinnego. Tylko 10 
proc. kalorii i protein, któ-
rymi karmimy zwierzęta, 
odzyskujemy w postaci pro-
tein w mięsie. Brytyjscy na-
ukowcy oszacowali, że gdyby 
mieszkańcy Wielkiej Brytanii 
przestali jeść mięso, można 
byłoby przestać stosować 
chemiczne środki ochrony 
roślin, nikt nie chodziłby 
głodny i oczyściłoby się śro-
dowisko naturalne. Z jed ne go 
hektara uzyskuje się 10 razy 
więcej białka uprawiając tam 
rośliny strączkowe i około 20 
razy więcej białka z warzyw 
liściastych, niż przez wyko-
rzystanie tego obszaru na 
produkcję mięsa.  Inwentarz 
zjada ogromne ilości zboża 
i wiele wysokobiałkowych ro-
ślin.

Hodowla zwierząt wyma-
ga też o wiele większej ilości 
wody. Do wyprodukowania 
jednostki wagowej protein 
zwierzęcych potrzeba 3 razy 
więcej wody niż do wypro-
dukowania tej samej ilości 

protein ro-
ślinnych.

Wegetaria-
nizm a zdrowie

Z wielu ba-
dań, wykonywa-
nych w różnych 
częściach świata 
wynika, że wege-
tarianizm korzyst-
nie wpływa na 
zdrowie. Badania 
American Dietetic 
Association wykazu-
ją, że wegetarianie 
są mniej narażeni na 
choroby serca, nad-
ciśnienie tętnicze, cu-
krzycę i nowotwory. 
Jednocześnie spoży-
wanie regularnie owo-
ców, warzyw i roślin 
strączkowych chroni 
przed udarem mó-
zgu i chorobami 
oczu. Podobne 
badania prze-
prowadzone zo-
stały w Chinach 
i na Tajwanie, 
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z udzia-
ł e m 

Chińskiej 
Medycyny 

Prewencyj-
nej. Wnioski 

są podobne: 
odżywianie się 

w przeważają-
cej większości 

produktami zwie-
rzęcymi powodu-

je zachorowalność 
na „choroby chro-

niczne”, takie jak 
cukrzyca, choroby 
wieńcowe, Alzheimer, 
nowotwory. Natomiast 
osoby spożywające 
w przeważającej czę-
ści pokarmy roślinne 
są zdrowsze i wol-
ne od tych cho-
rób. Takich badań 
i  dowodów na 
korzystny wpływ 
wegetarianizmu 

na zdrowie jest bardzo 
dużo i potwierdzają je 
światowe organizacje 
zajmujące się zdrowiem, 
w tym Światowa Organi-
zacja zdrowia (WHO), 
która m.in. stwierdziła: 
„W ostatnim czasie zda-
liśmy sobie sprawę, że 
różnorodne produkty ro-
ślinne zawarte w dietach 
wegańskich zapewniają 
wszystkie niezbędne ami-
nokwasy w odpowiednich 
proporcjach. Jeżeli dzieci 
i dorośli spożywają od-
powiednią ilość kalorii, 
to dostarczają również 
swojemu organizmowi 
odpowiedniej ilości biał-
ka.” 

Hodowle ocieplają kli-
mat

Jednym z ujemnych 
skutków hodowli zwie-
rząt, o którym mało kto 
wie, jest ich duży wpływ 

na ocieplenie klimatu. We-
dług badań ONZ FAO opu-
blikowanych w 2006 roku 
hodowle przemysłowe wy-
twarzają 37 proc. światowej 
produkcji metanu - jednego 
z gazów cieplarnianych. Z 
procesu odgazowywania 
gnojowicy pochodzi też 64 
proc. tlenku azotu. Oby-
dwa te gazy są wielokrot-
nie bardziej szkodliwe dla 
środowiska, niż dwutlenek 
węgla. Raport pt. „Globalne 
ostrzeżenie: zmiany klima-
tyczne, a dobrostan zwierząt 
hodowlanych” przygotowany 
przez Klub Gaja na zlecenie 
brytyjskiej organizacji Com-
passion in World Farming 
informuje, że z masowej ho-
dowli zwierząt pochodzi 18 
proc. światowej emisji wszyst-
kich gazów cieplarnianych. 
Na te informacje pierwsza 
zareagowała Szwecja. W ra-
mach zapobiegania ocieple-
niu klimatu władze Szwecji 

zalecają obywatelom ogra-
niczenie spożycia mięsa jako 
sposób na redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych. 

Jest też problem odcho-
dów. W masowej hodowli 
świń wytwarzana jest tak 
duża ich ilość, że nie da się 
ich zużyć do nawożenia ani 
zutylizować. Powstają w ten 
sposób całe laguny gnojowi-
cy, z którymi nie wiadomo, 
co zrobić. Duże hodowle 
zwierząt, produkują aż 64 
proc. globalnej produkcji 
amoniaku. Zanieczyszcza 
on powietrze, glebę i wodę 
oraz powoduje powstawa-
nie kwaśnych deszczy i szko-
dzi warstwie ozonowej.  

Angielscy wegetarianie 
mają krótszą dewizę, niż ta, 
przytoczona na początku. 
Mówią: „wegetarianizm to 
po prostu zdrowy rozsądek 
i współczucie”. Bądźmy przy-
najmniej rozsądni!

Serdecznik pospolity to wspaniałe lekarstwo 
na palpitacje wywołane poprzez stres lub 
napięcie oraz pomaga przy ogólnym emo-
cjonalnym rozbiciu. Sprzyja też wyciszeniu 
umysłu i przywraca spokojny sen.

Napar z ziela serdecznika przygotowuje się 
zazwyczaj z 1 łyżki suszu na 100 ml wody. Taką 

miksturę należy pić 2-3 razy dziennie. Możesz też wykorzystać nalewkę z serdecznika. 
Wtedy około pół łyżeczki dodaj do szklanki gorącej wody lub herbaty. Nie należy 
stosować serdecznika pospolitego w ciąży.
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Domniemanie przejęcia spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza

Odziedziczenie majątku zawsze 
kojarzy się nam z czymś przy-
jemnym. Czasem można usłyszeć 
o ludziach, którzy po dalekich 
krewnych odziedziczyli fortunę. 
Czy jednak dziedziczenie zawsze 
powoduje wzbogacenie po stro-
nie spadkobiercy?

Otóż tak samo jak majątek 
można odziedziczyć i długi. 
Dlatego watro znać możliwości 
uchronienia się przed przykrą 
konsekwencją, którą może być 
konieczność regulowania nie 
swoich długów.

Prawo polskie umożliwia naby-
cie spadku poprzez:

- przyjęcie spadku wprost
- przyjęcie spadku z tzw. do-

brodziejstwem inwentarza
- odrzucenie spadku
Decyzję o przyjęciu czy też 

odrzuceniu spadku możemy 
podjąć jedynie po śmierci 
spadkodawcy. Mamy na to 6 
miesięcy od momentu, kiedy 
dowiemy się o tym, że zosta-
liśmy powołani do spadku. 
Termin 6 miesięczny biegnie 
od momentu w którym dowie-
dzieliśmy się o powołaniu do 
spadku. W praktyce w przy-
padku bliskich osób będzie to 
moment śmierci spadkodawcy. 
Jednak w przypadku dalszych 
krewnych będzie rozpoczynał 
swój bieg od momentu , w któ-
rym dziedziczący dowie się, że 
osoby będące przed nim, odrzu-
ciły spadek.

Zdarzają się sytuacje, kiedy 
o tym, że to właśnie my jesteśmy 
spadkobiercami , dowiadujemy 

się z wezwania do 
zapłaty wystawione-
go przez wierzyciela 
spadkodawcy. Poda-
na jest tam również 
informacja dotycząca 
upływu 6-miesięcz-
nego terminu, który 
przysługuje nam na 
odrzucenie spadku. 
Często banki jednak 
nie informują nas 
właśnie o momencie, 
w którym rozpoczy-
na się bieg tego ter-
minu, czyli powzięcia 
wiedzy o tym, że się 
jest spadkobiercą.

Gdy jednak termin na 
odrzucenie spadku minie, 
a spadkobierca nie podejmie 
stosownej czynności prawnej 
przyjmuje się, że przyjął spa-
dek wprost, czyli zarówno 
majątek jak i ewentualne dłu-
gi, choćby te przewyższały go 
znacznie. Zaznaczyć należy, 
że domniemanie to nie doty-
czy osób niepełnoletnich oraz 
o ograniczonych prawach, jak 
i osób prawnych.

Dobrodziejstwo inwentarza 
jest natomiast rozwiązaniem, 
w którym chcielibyśmy przy-
jąć spadek, np. mieszkanie 
ale obawiamy się, że w skład 
masy spadkowej mogą wcho-
dzić również długi. Przyjęcie 
spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza polega na tym, że 
odpowiadamy za długi spad-
kowe ale tylko do wysokości 
przyjętego spadku. Jeśli zatem 
odziedziczyliśmy mieszkanie 

warte 100 tys. zł. i okazało się, 
że zmarły miał dług w wysoko-
ści np. 120 tys. zł. to musimy 
spłacić go ale wyłącznie do 
wysokości wartości mieszka-
nia. Na złożenie oświadczenia 
o przyjęciu spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza mamy 
również 6 miesięcy od chwili 
powołania do spadku. Wyjąt-
kiem są tutaj osoby wymienio-
ne wyżej, czyli niepełnoletni, 
o ograniczonych prawach oraz 
osoby prawne, które nawet po 
upływie wskazanego terminu, 
zawsze dziedziczą z dobrodziej-
stwem inwentarza.

Odrzucenie spadku powinno 
nastąpić w przypadku, gdy je-
steśmy spadkobiercami osoby, 
która nie posiadała żadnego 
majątku a istnieje obawa, że 
pozostawiła po sobie długi. 
Odrzucenie spadku powo-
duje taki sam skutek, jakby 
spadkobierca nie dożył otwar-
cia spadku. Znaczy to tyle, że 

w jego miejsce wchodzą kolejni 
spadkobiercy, czyli np. dzieci, 
które w celu uniknięcia długów 
również muszą spadek odrzu-
cić. W przypadku gdy dzieci są 
niepełnoletnie w ich imieniu 
spadek odrzucają rodzice. Jed-
nak aby to zrobić muszą złożyć 
wniosek o wyrażenie zgody do 
sądu rodzinnego.

Istotną rzeczą jest również 
fakt nowelizacji prawa spadko-
wego, który w sposób istotny 
odwróci przedstawione wyżej 
zasady. Prezydent RP podpisał 
właśnie ustawę, która wprowa-
dza domniemanie przyjęcia 
spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza w stosunku do wszyst-
kich osób, które nie podejmą 
czynności prawnych w ciągu 6 
miesięcy. Nowelizacja ma na 
celu ograniczeniu negatywnych 
skutków społecznych dziedzi-
czenia długów po zmarłych 
członkach rodziny. Wejdzie 
ona w życie jeszcze w tym roku.

Napisz do autora:
Piotr Puchalski
prawnik
prawnik@razemztoba.pl



Str.  29razem z TOB¥

MASZ PRAWO

Nie ignoruj ich, mogłeś paść ofiarą oszustwa 
Otrzymujesz faktury za niezamówione usługi ?
Aby wyjaśnić, na czym polega problem, posłużymy się przykładem: Konsumentka otrzymywała faktury do zapłaty od firmy 
X, pomimo że nie podpisała z nią żadnej umowy. Faktury były wystawione na jej nazwisko i przychodziły na prawidłowy 
adres. Przekonana o pomyłce zignorowała powtarzającą się korespondencję. W pewnym momencie firma zaczęła jednak 
proces windykacyjny, grożąc oddaniem sprawy na drogę sądową, więc Konsumentka postanowiła wyjaśnić sprawę.

Przedstawiciel działu obsłu-
gi klienta, z którym się skon-
taktowała, stwierdził, że firma 
posiada umowę podpisaną 
przez Konsumentkę i potrak-
tował ją jak osobę, która zwy-
czajnie uchyla się od zapłaty 
rachunku. Nic nie dało także 
złożenie reklamacji na piśmie. 

Nie mogąc nic wskórać, 
Konsumentka zgłosiła się do 
Federacji Konsumentów. Przy 
analizie tego typu sprawy nale-
ży w pierwszej kolejności zadać 
sobie następujące pytanie: 

W jaki sposób na fakturze 
znalazły się prawidłowe dane? 

Możliwości jest kilka. Naj-
częściej pochodzą z zagu-
bionego lub skradzionego 
dokumentu. Niestety, zdarza 
się, że osoby, które utraciły 
wskutek różnych okoliczności 
dokumenty tożsamości, nikogo 
o tym nie informują. To błąd! 
Utrata dokumentów, w szcze-
gólności dowodu osobistego 
lub paszportu, naraża nas na 
duże niebezpieczeństwo. 

Co powinna zrobić osoba, któ-
ra utraciła dokumenty? 

Po pierwsze, jeżeli istnieje 
podstawa, aby przypuszczać, 
że dokument został skradziony, 
trzeba zawiadomić najbliższą 
jednostkę policji. Następnie 
o utracie dokumentu infor-
mujemy najbliższy urząd gmi-
ny lub placówkę konsularną 
w celu jego unieważnienia. 
W przypadku utraty dowodu 
osobistego mamy również obo-
wiązek wystąpić o nowy doku-
ment. Dokumenty powinno 

się zastrzec również w banku. 
Więcej informacji na ten temat 
znajduje się na stronie www.
dokumentyzastrzezone.pl 

A jeżeli dokumenty nie zostały 
zagubione ani skradzione? 

W takim przypadku albo 
ktoś z rodziny lub znajomych 
mógł posłużyć się naszym do-
kumentem, albo … mogła zro-
bić to osoba, która w imieniu 
innej firmy w ostatnim czasie 
podpisywała z nami umowę. 
Niestety, zdarza się, że takie 
osoby, chcąc uzyskać więcej 
pieniędzy z prowizji od zawar-
tych umów, zatrudniają się 
w kilku różnych firmach jako 
przedstawiciele handlowi. Ma-
jąc już dane klienta z jednej, 
świadomie zawartej umowy, 
wypełniają nimi kilka innych 
druków bez wiedzy konsu-
menta, a potem fałszują jego 
podpis. 

Co robić w takiej sytuacji? 
Przede wszystkim zastano-

wić się, czy przypadkiem nie 
podpisaliśmy jednak takiej 
umowy. Jeżeli odpowiedź 
brzmi nie, bez względu na to, 
czy nasze dokumenty zostały 
zgubione lub skradzione, czy 
też nie, należy natychmiast 
po otrzymaniu faktury złożyć 
zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
w najbliższej jednostce poli-
cji lub prokuratury. Można to 
zrobić również pocztą. W za-
wiadomieniu opisujemy całą 
sytuację, możemy również 
zasugerować, jakie czynności 
powinien podjąć prokurator 

lub policja, żeby ustalić, czy 
doszło do popełnienia prze-
stępstwa i kto je popełnił lub 
może znać personalia takiej 
osoby. Możemy dołączyć do 
zawiadomienia kopie dodatko-
wych dokumentów, np. faktu-
rę, z której dowiedzieliśmy się 
o całej sprawie. 

Standardowo należy wska-
zać, że umowa - jak podej-
rzewamy - ze sfałszowanym 
podpisem znajduje się w po-
siadaniu firmy, wystawcy fak-
tury i jednocześnie zwrócić się 
o „przeprowadzenie analizy 
porównawczej pisma ręcznego 
na okoliczność stwierdzenia, 
że podpis na przedmiotowym 
dokumencie, opatrzonym na-
szymi danym, i nie należy do 
nas.” 

Jeżeli przypuszczamy, że na-
sze dane i podpis mogły zostać 
skopiowane z innej, świadomie 
podpisanej przez nas umowy, 
dołączmy jej kopię i zasugeruj-

my przesłuchanie osoby, która 
tę umowę z nami podpisała. 

Pamiętajmy, że zawiadomie-
nie składamy zawsze w trybie 
przypuszczającym, ponieważ to 
sąd ostatecznie stwierdzi, czy 
doszło do przestępstwa i kto 
ponosi odpowiedzialność. 

Trzeba wiedzieć, że osoba 
lub osoby, które dopuszczają 
się takiego procederu, popeł-
niają przestępstwo z art. 270 
Kodeksu karnego (fałszerstwo 
dokumentów), oraz z art. 286 
Kodeksu karnego (oszustwo), 
które zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności nawet do 
8 lat. 

W sytuacji, gdy w toku po-
stępowania ustalony zostanie 
fakt popełnienia przestępstwa 
i prokurator nabierze przeko-
nania, że podejrzewana osoba 
mogła się go dopuścić, skieruje 
akt oskarżenia do sądu.

Federacja Konsumentów
     

fot. freeimages.com
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Gdy się czyta „Wilta” Toma Sharpe-
’a, to trudno uwierzyć, że ta książka po-
wstała w 1976 r. Wilt to ze wszech miar 
bohater naszych czasów, wykładowca 
w college’u, znudzony swoją pracą, 
uczący literatury przyszłych rzeźników, 
murarzy i tynkarzy. Henry Wilt wie, 
że jego życie jest beznadziejne, jest 
też przekonany, że zasługuje na coś 
więcej, że może być kimś, ale w osią-
gnięciu sukcesu coś mu przeszkadza, 
a właściwie ktoś. Tym kimś jest jego 
drobnomieszczańska żona, ulegająca 

chwilowym modom i znajdująca się 
pod wpływem niezbyt mądrych przy-
jaciółek. Henry Wilt pragnie zmienić 
swoje życie, snuje więc fantazje o po-
zbyciu się żony, układa w głowie plan 
doskonałego morderstwa. A gdy w jego 
ręce trafia gumowa lalka naturalnych 
rozmiarów, wciela swój plan w życie. 
Traktuje lalkę jako zwłoki żony i w nocy 
wrzuca ją do budowlanego wykopu 
niedaleko uczelni. 

 O Henrym Wilcie przyjęło się mó-
wić, że jest nudny, niezaradny, zde-
moralizowany, ale to nie do końca 
prawda. On jest taki jak my wszyscy, 
marzy o lepszym życiu, pragnie sukce-
su, widzi problem w innych osobach, 
ale nie w sobie samym. Aktualność tej 

Z NASZEJ CZYTELNI

Polecamy
Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska
„Książka ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. 
Nowe doświadczenia”
Książka została poszerzona, uzupełniona i podzielona na osiem 

części. W pierwszej - obok krótkiej charakterystyki upośledzenia 
umysłowego - zawarto najczęściej spotykane przyczyny trudności 
w uczeniu się, nakreślono edukację dzieci z niepełnosprawnością 
w szkole masowej, zapoznając tym samym czytelników z ideą 

klas integracyjnych, założeniami i warunkami dobrej integracji. Część druga została 
poświęcona organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Część trzecia to opis celów i zadań 
rewalidacji indywidualnej wraz z ramowym programem rewalidacji, a także zbiór 
wskazówek przydatnych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością na tego typu 
zajęciach. W części czwartej zamieszczono przykładowe ćwiczenia zgodne z poda-
nym wcześniej ramowym programem, które z powodzeniem można wykorzystać na 
zajęciach rewalidacji indywidualnej. Część piąta określa zakres czynności i uprawnienia 
pedagoga specjalnego pracującego w klasie integracyjnej, jego prawa i obowiązki.

Beata Zawiślak
„Dziecko autystyczne. Prawdziwa opo-

wieść o Maciusiu”
Książka porusza 

trudny temat autyzmu 
dziecięcego. Chociaż 
na rynku wydawniczym 
jest wiele poradników 
poświęconych tej pro-
blematyce, jednak ich 
autorzy to najczęściej 
lekarze, psycholodzy 
i pedagodzy. Książka 

Beaty Zawiślak to pozycja szczególna. Jego 
autorka jest pedagogiem, ale przede wszyst-
kim mamą sześcioletniego chłopca, która 
towarzyszy dziecku autystycznemu w każ-

Napisz do autora:
Agnieszka Pietrzyk
e-mail:
redakcja@razemztoba.pl
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Joanna Gładyszewska-Cylulko
„Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez 

wizualizację i inne techniki arteterapii ”
W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawod-

nictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także 
populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach 
społecznych. W zapobieganiu utrwalania nieśmiałości ważną 
rolę odgrywają oddziaływania wychowawcze nastawione na 

odpowiednie kształtowanie się osobowości dziecka. Jednak, gdy zaburzenia przy-
bierają na sile, konieczne jest zastosowanie odpowiednich działań terapeutycznych. 
Inspiracją do podjęcia tematu były wieloletnie doświadczenia autorki w stosowaniu 
wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii w terapii i wspomaganiu rozwoju 
dzieci. Celem praktycznym jest zaproponowanie nowej metody przydatnej w pracy 
terapeutyczno-wychowawczej z dziećmi nieśmiałymi. Książka zawiera część prak-
tyczną, w której znajdują się m.in. przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem 
wizualizacji z wybranymi technikami arteterapii, arkusze obserwacyjne oraz arkusze 
oceny dzieci.

postaci to największy 
atut powieści. Brytyj-
skiemu autorowi uda-
ło się uchwycić jądro 
współczesnego czło-
wieka. Jesteśmy tacy 
jak Wilt, narzekamy 
na rzeczywistość, ale 
jednocześnie się do niej 
dostosowujemy. Aktyw-
ni jesteśmy głównie 
w naszej wyobraźni, to 
w marzeniach dokonu-
jemy wielkich rzeczy. 
Wilt zdołał wyjść poza 
swoje fantazje i do-
konał symbolicznego 
mordu na swojej żonie, 
wrzucając gumową lal-

kę do wykopu. 
 Tomas Sharp w swej 

powieści nie oszczędza 
nikogo, najbardziej do-
staje się środowisku 
akademickiemu, któ-
remu bynajmniej nie 
zależy na poziomie na-
uczania, lecz na spokoj-
nym przetrwaniu na jak 
najlepszym uczelnia-
nym stanowisku. Autor 
jest też bezlitosny dla 
gospodyń domowych 
oraz wyzwolonych femi-
nistek, pierwsze są głu-
pie i infantylne, drugie 
fałszywe i egoistyczne. 
Policja i duchowieństwo 

także nie wypadają naj-
lepiej pod piórem Shar-
pe’a. Wszystkie postaci 
są przerysowane, prze-
puszczone przez „sa-
tyryczną wyżymarkę”, 
która wycisnęła z nich 
wszelkie możliwe wady. 
Co dziwne, te ludzkie 
karykatury nie wzbu-
dzają niechęci, wręcz 
przeciwnie wydają się 
sympatyczne. Jesteśmy 
w stanie polubić mało 
błyskotliwego inspek-
tora czy pastora, który 
nadużywa alkoholu, 
może dlatego, że mają 
oni w sobie sporą daw-

Warto posłuchać

Henry Wilt nadal pracuje w college’u, awansował na 
kierownika sekcji. Wciąż jest mężem Evy Wilt, nowością 
jest to, że został ojcem czworaczków. 

 W domu Wiltów zamieszkuje młoda Niemka, w której 
Henry się zakochuje. Sytuacja zaczyna się komplikować, 
a nawet staje się niebezpieczna, gdy okazuje się, iż loka-
torka jest terrorystką. Henry musi ratować swoją rodzinę 
przed śmiertelnym zagrożeniem, a to staje się przyczyną 
do narodzin wielu absurdalnych wydarzeń. 

kę autentyzmu. 
 Dużym p lusem 

„Wilta” jest poczucie 
humoru. Jest to an-
gielski humor, inteli-
gentny, wyrafinowany, 
bez tanich trików, bez 
rozśmieszania na siłę. 
To co charakteryzuje 
ten rodzaj poczucia 
humoru to połączenie 
uszczypliwości z subtel-
nością. „Wilt zasługuje 
na miano powieści za-
bawnej i nie ma w tym 
żadnej przesady. Jed-
ni czytelnicy będą się 
przy niej śmiać w głos, 
inni uśmiechać dyskret-

nie pod nosem, ale do 
wszystkich ten humor 
trafi, bo po prostu jest 
dobry. Tym czytelni-
kom, którzy są odporni 
na rozśmieszanie, pole-
cam wersję dźwiękową 
powieści w doskonałej 
interpretacji Wojciecha 
Malajkata. 

Audiobook, Tom 
Sharp, „Wilt”, tłuma-
czenie Zuzanna Naczyń-
ska, Wydawnictwo RTW, 
2009, czyta Wojciech 
Malajkat, czas nagrania: 
6 godz. 

 Drugie spotkanie z Henrym Wiltem także jest zabawne, 
choć nie tak jak to pierwsze. Tom Sharpe, posługując się 
lekkim i inteligentnym humorem, tym razem wyśmiewa 
zamiłowanie do ekologii, a także międzynarodowy terro-
ryzm. Polecam tym czytelnikom, którzy chcą sobie poprawić 
humor. 

Audiobook: Tom Sharpe, „Alternatywa według Wilta”, 
tłumaczenie Zuzanna Naczyńska, Wydawnictwo RTW, 2009, 
czyta Ryszard Nawrocki, czas nagrania: 5 godz. 52 min

dej chwili jego życia, na każdym etapie jego 
rozwoju, w każdym momencie jego zmagań 
z chorobą. Autorka jest nie tylko osobą, która 
aktywnie uczestniczy w terapii dziecka auty-
stycznego, ale także kreuje tę terapię, od kilku 
lat poszukując różnych możliwości pomocy. 
W pracy znajdziemy dokładne omówienie 
przejawów autyzmu oraz opis sytuacji dziecka 
niepełnosprawnego i jego rodziny (rodziców, 
rodzeństwa). Autorka wskazuje także sposoby 
radzenia sobie w tej sytuacji, z uwzględnieniem 
wielu form terapii. Poruszane w pierwszej czę-
ści książki kwestie zostały poszerzone o opis 
doświadczeń i działań podejmowanych przez 
Autorkę i jej rodzinę, co jest dużym atutem 
pracy. Książka ta to niezwykle przydatny po-
radnik, który może służyć rodzinom dzieci 
autystycznych oraz specjalistom i studentom 
zainteresowanym autyzmem.

Tom Sharpe, „Alternatywa według Wilta”
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Festiwal inny niż wszystkie
Wiele gwiazd, znanych ze szklanego ekranu, będzie można spotkać w Elblągu. Od 19 do 21 czerwca odbędzie się tu I Fe-
stiwal Polskich Seriali Telewizyjnych.

- Elbląg przeżyje prawdziwy 
najazd gwiazd - mówi Antoni 
Czyżyk, dyrektor Centrum Spo-
tkań Europejskich „Światowid”, 
które jest organizatorem wyda-
rzenia. - Już dzisiaj zapraszamy 
wszystkich miłośników seriali 
do udziału w spotkaniach z ak-
torami i producentami.

Przez trzy dni nikt nie będzie 
się nudził. Przypomniane zosta-
ną m.in. kultowe seriale TVP, 
przed projekcją których będzie 
można obejrzeć krótkie filmy 
w cyklu „Kulisy seriali”, widzo-
wie będą mogli także wybrać 
Serial Wszech Czasów oraz 
wziąć udział w panelu dysku-
syjnym.

- Najważniejsza część Fe-
stiwalu, to konkurs - mówi 
Bogumił Osiński, pomysło-
dawca i dyrektor Festiwalu. 
- Uważam, że udało nam się 
zaprosić do jury wspaniałych 
profesjonalistów: Ewę Braun, 
Henryka Kuźniaka, Radosła-
wa Piwowarskiego, Zdzisława 
Pietrasika i Piotra Szwedesa. 

To oni zdecydują o tym, komu 
przypadną Złote, Srebrne i Brą-
zowe Światowidy - Nagrody Ak-
torskie przyznawane w dwóch 
kategoriach: kobiecej i męskiej.

Pokazom konkursowym 
towarzyszyć będą spotkania 
publiczności z gwiazdami 
seriali i ekipami twórców. 
TVP1 i TVP2 wytypowały 
do konkursu po pięć seriali. 
O festiwalowe trofea będą wal-
czyły: „Komisarz Alex”, „Dom 
nad rozlewiskiem”, „Blondyn-
ka”, „Ojciec Mateusz”, „Ran-
czo”, „M jak miłość”, „Na 
dobre i na złe”, „Głęboka 
woda”, „Czas honoru” oraz 
„O mnie się nie martw”.

Nagrody zostaną wręczone 
podczas uroczystej Gali, któ-
rą pokaże telewizja. Dowiemy 
się też, który z konkursowych 
seriali zdobył największe uzna-
nie festiwalowej publiczności. 
Całość zakończy koncert zaty-
tułowany „Piosenki z ekranu”, 
a przygotowany według scena-
riusza i w reżyserii Jerzego Sa-

tanowskiego. Wśród 
wykonawców będą 
m.in. Katarzyna Dą-
browska, Katarzyna 
Żak, Sonia Bohosie-
wicz, Artur Żmijew-
ski, Mirosław Baka 
i Piotr Machalica.

- Niemalże od 
początku istnienia 
„Światowida” działa 
u nas kino. Zawsze 
chcieliśmy zorgani-
zować wydarzenie 
związane z filme-
m,nie jest więc 
przypadkiem, że to 
właśnie w tym roku 
po raz pierwszy zo-
stanie zorganizowa-
ny Festiwal Polskich 
Seriali Telewizyjnych - mówi 
Antoni Czyżyk. - Dokładnie 
50 lat temu Telewizja Polska 
rozpoczęła emisję pierwszego 
serialu. Był nim „Barbara i Jan” 
w reżyserii Hieronima Przyby-
ła i Jerzego Ziarnika z Janiną 
Traczykówną i Janem Kobu-

szewskim w rolach głównych.
Tytułowym bohaterom 

serialu zostaną przyznane 
SuperŚwiatowidy - Nagrody 
Specjalne Festiwalu.

Sylwia Warzechowska

Przyjaźń okiem uczestników WTZ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych 
mieszkańców domów pomocy społecznej. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „przyjaźń”.

Prace do oddziałów wojewódzkich PFRON 
należy składać do 12 czerwca 2015 r. Zgło-
szenia prac dokonuje się jedynie na formula-
rzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do 
niniejszego ogłoszenia. Prace nienagrodzone 
i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można 
odebrać w terminie do 30 dni od daty zamiesz-
czenia na stronie internetowej Funduszu www.
pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu 
wojewódzkiego Konkursu w oddziałach PFRON.

Kategorie i techniki wykonania prac:
- malarstwo i witraż (akwarela, pastela, gwasz, olej, farby w sprayu itp., 

na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
- rysunek i grafika (rysunek - ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia 

(tusz itp.)
- grafika - techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
- rzeźba kameralna i płaskorzeźba (w drewnie, ceramice, kamieniu 

i technikach mieszanych)
- tkanina i aplikacja (hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, 

makaty)
Nagrodzone placówki zostaną poinformowane o uroczystości nie-

zwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
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Radio jest nieocenione - nowe studio w Elblągu
W Elblągu zainstalowało się Polskie Radio. Na razie jest to tylko Studio Elbląg, ale z perspektywą utworzenia w niezbyt 
odległej przyszłości Radia Elbląg. To publiczne radio zajmie miejsce nie istniejącego już obywatelskiego Radia El, chociaż 
go nie zastąpi - jak twierdzi prowadząca Studio Elbląg, znana elbląska dziennikarka - Mira Stankiewicz.

Zaczynałaś karierę dzienni-
karską w Radiu El. Jak wspomi-
nasz tamten czas?

To były świetne czasy - ta-
kie czasy, kiedy tworzyło się 
wszystko. Zaczynałam pracę 
w końcu listopada 1993 r., tak 
z marszu. Teraz wszyscy się 
z młodymi, z tym narybkiem 
cackają, ktoś ich szkoli, uczy 
- mi nikt niczego nie pokazy-
wał, nawet jakiejś próby mi-
krofonowej nie było. Wszyscy 
się uczyliśmy. Za to pamiętam 
jedną taką dominującą rzecz 
- ogromny entuzjazm. Stu-
dio było w środku paskudnie 
brzydkie, jakieś stare meble, 
zbieranina, bardzo dużo lu-
dzi. W samej redakcji publicy-
stycznej było 7 osób, 4 osoby 
czytały dzienniki - po prostu 
tłum, w którym na początku 
trudno mi było się rozeznać. 
Przychodziło bardzo dużo no-
wych osób, które chciały pra-

cować, ale szybko odpadały, 
bo to bardzo trudny zawód. 
Była taka ogromna radocha 
i wolność słowa. Mogłam zająć 
się każdym tematem i nie było 
żadnego nacisku, że czegoś 
nie wolno. Radio było wszę-
dzie. Świetnych audycji było 
dużo. Były o wszystkim. Była 
muzyka alternatywna, był jazz, 
był rock, był soul, był maga-
zyn kulturalny robiony przez 
Teresę Wojcinowicz. I co mi 
się bardzo podobało, co ja bar-
dzo lubię w radiu : radio było 
w większości żywe. Dużo było 
długich audycji na żywo, z go-
śćmi na żywo, z telefonicznym 
udziałem słuchaczy. Nie było 
żadnej cenzury w odbieraniu 
tych telefonów, bo telefony się 
odbierało bezpośrednio. Jak się 
znalazł ktoś, kto rzucił brzydkie 
słowo, to ono też wchodziło na 
antenę - ale to był taki koloryt, 
myślę, że nikt się za to nie ob-

rażał. Często były to rzeczy 
dotyczące naszej lokalnej po-
lityki, gdzie każdy właściwie 
mógł zostać przepytany, nie 
tylko przez dziennikarza, ale 
też przez słuchaczy. Myślę, że 
wtedy i radni, i Zarząd Miasta, 
a później prezydent bardzo się 
musieli liczyć ze zdaniem ludzi, 
musieli ważyć słowa. Bo to, co 
padło na żywo na antenie, to 
padło. Ludzie to komentowali 
natychmiast - do radia był tele-
fon i ktoś mówił: panie prezy-
dencie, pan mówi nieprawdę. 
Albo: panie radny, proszę się 
zająć swoimi sprawami. My-
ślę, że radio El w latach 90. 
miało ogromny wpływ na to, 
co działo się w Elblągu. Miało 
też własne inicjatywy, różne 
akcje - posadziliśmy np. Dąb 
Kotańskiego (Kotański był na-
szym gościem), był Apolityczny 
Róg 2 Maja - piękna inicjatywa 
Pawła Kasperczyka, którą za-
rzucono. Takich rzeczy było 
mnóstwo. 

Co cię skłoniło do odejścia?
Zostałam z radia wyrzucona 

przez redaktora naczelnego, 

do dziś nie wiem, dlaczego. 
Byłam najaktywniejszą repor-
terką i autorką audycji, robi-
łam najwięcej materiałów i to 
materiały istotne dla miasta 
- sesje, sprawy społeczne, te, 
które o powadze radia decy-
dowały, pomimo to taka była 
decyzja ówczesnego szefa. 
Nie można się było bronić, bo 
wszyscy w ‘97 r. przeszliśmy 
na samozatrudnienie. W takiej 
formie pracowało wtedy wielu 
dziennikarzy. 

I poszukałaś sobie pracy w ra-
diu Olsztyn? 

Nie, jak zostałam zwolniona 
z Radia El, skończyłam pracę 
31 grudnia 2003 roku (jeszcze 
ostatniego dnia robiłam mate-
riały) i już w styczniu miałam 
nową pracę. Zadzwonił do 
mnie Juliusz Marek i zapropo-
nował mi pracę w telewizji el-
bląskiej. Podjęłam ją od lutego.  

Zaczęłam pracować w te-
lewizji jako reporter, osoba 
prowadząca niektóre audycje 
i nawet przez pół roku by-
łam redaktorem naczelnym. 
W tym czasie, kiedy pracowa-

Napisz do autora:
Teresa Bocheńska
dziennikarz 
t.bochenska@razemztoba.pl
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łam w telewizji, zadzwonił do 
mnie naczelny radia Olsztyn, 
z pytaniem, czy bym chciała 
współpracować z radiem. Po 
krótkiej rozmowie prezes przy-
jechał do Elbląga, porozma-
wialiśmy i zaczęłam wysyłać 
materiały do Radia Olsztyn. Ta 
współpraca coraz bardziej się 
zacieśniała, do tego stopnia, 
że w 2008 roku zdecydowa-
łam, że odchodzę z telewizji 
elbląskiej i będę pracowała 
tylko w radiu - na zasadzie 
współpracy, nie byłam wtedy 
etatowym pracownikiem.

Redakcji radia Olsztyn w El-
blągu nie było jeszcze w tamtym 
czasie?  

Redakcja Radia Olsztyn w El-
blągu zawsze była, w mniejszej 
lub w większej formie. Wcze-
śniej pracowała tutaj Asia Uła-
nowska i Leszek Sobczyński, 
a także Agnieszka Jarzębska. 
Tamten skład redakcyjny od-
szedł i zostałam poproszona ja 
i Janusz Salmonowicz. I tak od 
tamtej pory współpracujemy. 
Redakcja mieściła się najpierw 
w Urzędzie Wojewódzkim, 
gdzie mieliśmy jeden poko-

iczek, z którego od czasu do 
czasu były nadawane audycje 
na żywo, w bardzo okrojonej 
formie. Natomiast bardzo dużo 
materiałów robiłam jako kore-
spondent. To jest radio publicz-
ne, które potrzebuje człowieka, 
który przygotowuje też ma-
teriały na antenę regionalną 
i ogólnopolską. Jak kiedyś wy-
liczyłam, było to średnio około 
120 materiałów miesięcznie, 
a średnio 4 informacje dziennie 
pojawiały się na antenie Radia 
Olsztyn. 

Radio Olsztyn nie było zbyt 
popularne w Elblągu z różnych 
względów, także emocjonalnych, 
czy to się według twojego odczu-
cia poprawiło?

Trudno mi to ocenić, po-
nieważ ja - jako pracownik 
Radia Olsztyn - nie jestem 
w Elblągu osobą anonimową. 
Jednak pracuję tutaj ponad 
20 lat. Myślę, że to także dla 
radia taki chwyt marketingo-
wy, mieć kogoś, kto jest osobą 
znaną. Moje pojawienie się, 
czy w Urzędzie Miejskim, czy 
w innych urzędach, czy w or-
ganizacjach pozarządowych, 

jest czymś oczywistym.

Nikt nie pyta, gdzie pracujesz, 
jesteś naszą dziennikarką.

 Tak jest, ja jestem stąd. A że 
mam na kostce Radio Olsztyn 
- no dobrze. 

A czy były jakieś badania słu-
chalności?

W Elblągu, według mojej 
wiedzy, nie. Ale wiem jedno: 
bardzo wielu kibiców słucha 
Radia Olsztyn, ponieważ Radio 
Olsztyn daje na żywo transmi-
sje z meczów piłki ręcznej czy 
nożnej, z rożnych imprez spor-
towych, więc wielu kibiców je 
lubi. Są też w radiu koncerty 
i ich też wiele osób słucha. 
Trudno powiedzieć, ile osób 
słucha informacji. Wiem, że 
słuchają ich ludzie, którzy chcą 
informacji poważnej, dobrze 
podanej, dobrym językiem, 
w dobrym stylu.

Co zmieniło się po otwarciu 
Studia Elbląg?

Kiedy otworzyliśmy Studio 
Elbląg, czyli tą własną redakcję, 
jakby córkę tej dużej anteny, 
mamy na razie 4 serwisy dzien-

nie. Mamy też czas antenowy. 
Program jest rozszczepiany 
i ten nasz idzie na powiat elblą-
ski i częściowo na braniewski 
- tak daleko, jak pozwala konfi-
guracja terenu. Nasze serwisy 
elbląskie -o godz. 6.30, 7.30, 
8.30 i 15.30 - to jest program 
tylko dla nas. Tego w Olsztynie, 
w Giżycku, w Ełku nie słychać, 
tam są nadawane ich programy 
lokalne. Od niedawna mamy 
też rozszczepione wejście „Po-
rannych pytań”, to jest taka au-
dycja w każdy czwartek o 8.15 
w Radiu Olsztyn, około 10 mi-
nut rozmowy na jakiś aktualny 
temat z politykiem, działaczem 
- życie przynosi te tematy. Od 
ubiegłego tygodnia mamy raz 
w tygodniu taką audycję „Po-
rozmawiajmy o ...”, o godz. 
16.15 w każdą środę. Półgo-
dzinna audycja, na jakiś wątek 
dotyczący spraw ogólnopol-
skich, z ujęcia elbląskiego, albo 
jakaś elbląska kwestia - różne 
tematy, o których chcielibyśmy 
porozmawiać. Tydzień temu 
rozmawialiśmy np. o dopala-
czach. Był policjant, był szef 
Sanepidu. W najbliższą środę 
będziemy mówić o zmianach 
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przepisów w ruchu drogowym. 
To są istotne dosyć rzeczy, bo 
dotyczą i rowerzystów, i pie-
szych, i odblasków, ale też np. 
większych mandatów za parko-
wanie na kopertach, na co wie-
le osób czeka. I to są na razie 
takie rzeczy, które mamy rozsz-
czepione tylko na Elbląg, czyli 
4 serwisy dziennie, w tygodniu 
jedno wejście poranne 15.mi-
nutowe i jedno półgodzinne. 
To jest początek, bo docelowo, 
jak mówił prezes Mariusz Bo-
jarowicz, ten program będzie 
poszerzany do 6 godzin orygi-
nalnego programu elbląskiego 
dziennie. Wtedy nie będziemy 
się nazywać Studio Elbląg, tyl-
ko Radio Elbląg. Musimy mieć 
dużo własnego programu, że-
byśmy mieli do zaoferowania 
elblążanom coś, co zasłużyłoby 
na własną markę. Mamy propo-
zycje audycji robionych przez 
nas - kulturalnych, sportowych, 
publicystycznych. Zasadą roz-
szczepiania jest to, że w całym 
regionie musi iść ten sam pro-
gram. Jeśli w Olsztynie to jest 
rozmowa na żywo z gościem 
na temat sportu, to u nas też 
musi być rozmowa z gościem 
- z innym i na inny temat, ale 
także z dziedziny sportu. Jeśli 
tam jest magazyn kulturalny, 
to u nas też w tym czasie bę-
dzie magazyn kulturalny, tylko 
o tematyce lokalnej. 

Zapowiada się to dla elblążan 
ciekawie: 6 godzin codziennie. 
Kiedy to się stanie? Czy przygo-
towujecie się do tego?

Te zmiany będą wprowa-
dzane stopniowo, do końca 
roku na pewno pojawią się 
kolejne nasze wejścia, myślę, 
że te 6 godzin będzie w 2016 
r., ale o to trzeba pytać mo-
jego szefa. Ambicje są duże. 
Żeby zrobić dobry program 
radiowy, trzeba poświęcić dużo 
czasu. I do tego jeszcze muszą 
tu być ludzie, którzy nie tyl-
ko potrafią dobrze pisać, czy 

dobrze zadawać pytania. Jest 
też kwestia montażu i pracy 
na żywo - nie każdy do tego 
się nadaje. Kwestie głosowe: 
trzeba mieć miły głos, który 
nie zraża, odpowiednią dykcję. 
Trzeba spełnić strasznie dużo 
różnych warunków, które trud-
no jest obiektywnie ocenić, bo 
to jednak słuchacz sam decy-
duje, czy włączy, czy wyłączy 
radio, bo go irytuje człowiek, 
który mówi. 

Czy redakcja będzie miała wię-
cej stałych pracowników?

Tak. Mamy fajny zespół: 
oprócz mnie Aleksandra Żyła, 
Janusz Salmonowicz i realiza-
tor - Marcin Durdojć, ale mu-
simy jeszcze skład poszerzyć. 
Około 2 lat mamy na to, żeby 
redakcję przygotować, zebrać 
ludzi, wypróbować i przetesto-
wać w sytuacjach trudnych. 

Można powiedzieć, że Radio 
Olsztyn zastąpi Radio El.

Mi się wydaje, że to jest to, 
na co najbardziej elblążanie 
czekają, ale Radia El nam to nie 
zastąpi, bo ono było absolutnie 
fantastyczne i świetni ludzie 
tam pracowali. Uważam, że 
upadek Radia El ma ogromny 
wpływ na to, jak Elbląg dziś 
wygląda. Nie ma forum, na któ-
rym każdy z nas mógłby wypo-
wiedzieć swoje zdanie. Radio 
jest jednak pod tym względem 
nieocenione, nie ma lepszego 
medium. 

Radio Elbląg to będzie jednak 
coś innego, to jest radio publicz-
ne. Nie będzie tak zależne od re-
klam, będzie miało większą sta-
bilizację.

To jest bardzo istotne. 
Chociaż docelowo reklamy 
oczywiście muszą być, radio 
też musi zarabiać, ale jak jest 
program dobry, jest duża słu-
chalność, to są i reklamy. Mi 
zależy na jednym: zależy mi 
na tym od początku, od kiedy 

pracuję na rzecz publicznego 
radia, żeby o Elblągu było dużo 
i dobrze, żeby nie było tylko 
tych złych informacji, że ktoś 
komuś rozbił głowę, albo coś 
ukradł, albo że był wypadek, 
bo takie informacje przez me-
dia się przebijają najchętniej. 
Chcę o naszym mieście mó-
wić dobrze, bo tu się dzieje 
bardzo dużo dobrych rzeczy. 
Obiektywnie biorąc dzieją się 
też rzeczy niepokojące czy złe, 
ale od tego są dziennikarze, 
żeby to komentować. Nie cier-
pię czarnowidztwa. Uważam, 
że jeżeli my sami nie będziemy 
o sobie mówić dobrze, to nas 
nikt nie zauważy. 

Przybędzie nam jeszcze jedna 
możliwość promowania miasta. 
W naszej sytuacji jest to bar-
dzo potrzebne.

Bardzo. To dzięki publiczne-
mu radiu region warmińsko-
-mazurski i wręcz cała Polska 
dowiedziała się, że mamy w El-
blągu takie świetne muzeum, 
absolutnie nowoczesne, na 
europejskim czy wręcz świa-
towym poziomie. Cały czas 
dbam o to, żeby przypominać, 
że Elbląg jest istnym zagłębiem 
III sektora, że tu jest wiele ini-
cjatyw, dzieje się wiele takich 
rzeczy, które emanują na cały 
region. Pamiętamy, że pewne 
rzeczy zaczynały się właśnie 
u nas w Elblągu, że np. są takie 
agendy elbląskich organiza-
cji, które działają w Olsztynie 
na cały region. My musimy to 
przypominać. Owszem, mo-
żemy powiedzieć, że coś jest 
niefajne, że ktoś coś źle zrobił, 
albo że mamy duży dług. Ale 
to też trzeba ludziom wytłu-
maczyć.

Jeszcze słów kilka o struktu-
rze radia.

To jest radio publiczne, ze 
stuletnią tradycją. Polskie Ra-
dio ma swoje oddziały, podob-
nie jak telewizja. Radio Olsztyn 

jest osobną spółką Skarbu Pań-
stwa. Ma pełną samodzielność, 
swój budżet. Jest to ogrom-
na instytucja, zatrudnia wiele 
osób, to jest duża firma. Ma 
korespondentów w różnych 
miejscowościach województwa 
- szczerze mówiąc najaktyw-
niejszy od samego początku 
jest Elbląg. Ale przez to, że El-
bląg jest drugim największym 
miastem w regionie, ma też 
trochę inną rolę. W Olsztynie 
jest prezes wybierany co kilka 
lat, są poszczególne redakcje 
i szefowie tych redakcji, im 
podlegają poszczególne działy. 
Szefowa newsów zajmuje się 
dziennikami, więc my podle-
gamy jej. Ale podlegamy też 
redakcji publicystycznej, dla 
której robimy różne materia-
ły. Współpraca wygląda tak, 
że takie ważniejsze rzeczy 
my im zgłaszamy, a czasami 
oni dzwonią i mówią np., że 
w Elblągu jest posiedzenie Ko-
mitetu Regionów UE i chcą, 
żebyśmy zrobili z tego materiał. 
Gdy my zgłaszamy coś cieka-
wego, to zwykle to idzie na całe 
województwo, a często bywa 
wysyłane do Agencji Prasowej 
i wtedy pojawia się w mediach 
ogólnopolskich. Radio ma też 
Radę Programową. To jest takie 
ciało doradcze, polityczno-spo-
łeczne, w którego skład wcho-
dzą również elblążanie. Rada 
obradowała niedawno właśnie 
w Elblągu, ja i Ola byłyśmy na 
tym posiedzeniu. Przez dwie 
godziny była mowa wyłącznie 
o nas i to od tych ludzi padła 
propozycja, żeby Studio Elbląg 
nazywało się w przyszłości Ra-
dio Elbląg. 

Życzę Wam i wszystkim el-
blążanom, żeby to nastąpiło jak 
najprędzej. Dziękuję za rozmowę.

Z Mirą Stankiewicz rozma-
wiała Teresa Bocheńska
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Taneczna droga na szczyt
Są w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności, ale łączy ich jedno - szczera radość, płynąca z tańca. Swoją 
determinacją i zaagażowaniem udowadniają, że osoby niepełnosprawne potrafią się ruszać i to nie tylko w jednej formie 
tanecznej. Zespół „Hipnoza” powstał 6 lat temu. Liczy obecnie ponad 30 osób, a tworzą go uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowych im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu.

- To było dla mnie zupełnie 
nowe doświadczenie. Można 
powiedzieć, że zostałem rzuco-
ny na głęboką wodę i choć tre-
nerem jestem od bardzo wielu 
lat, nie miałem wcześniej okazji, 
aby pracować z osobami niepeł-
nosprawnymi - wspomina Piotr 
Bieńko, trener zespołu - Początki 
nie były więc łatwe. Na początku 
trudno było do nich dotrzeć, był 
strach jak poprowadzić zajęcia, 
żeby było dobrze, żeby wszystko 
zrozumieli. Z czasem, jak pozna-
liśmy się lepiej, wypracowaliśmy 
wspólnie metodę współpracy. 
Obserwuję ich, a dopiero potem 
próbuję wkomponować muzykę 
i choreografię na ich możliwo-
ści, tym bardziej, że co roku się 
zmieniają i do zespołu dołącza 
ktoś nowy. Czasami gestami sta-
ram się im przekazać o czym jest 
dana piosenka. Jednak każde 
zajęcia są nieprzewidywalne, 
wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy 
zatańczą tak jak bym chciał, czy 

nie. To mnie bardzo inspiruje, 
bowiem to ja się często uczę od 
nich, nie mogę im nic narzucić. 
Uczestnicy sami udzielają mi 
wskazówek mówiąc, że coś jest 
za trudne, albo że tu może wol-
niejszą muzykę - dodaje.

 Swoją taneczną formę „Hip-
noza” szlifuje raz w tygodniu 
przez 1,5 godziny. Co nowy 
sezon, przygotowywany jest 
nowy układ. W swoich chore-
ografiach nie sugerują się jedną 

formą taneczną, wykorzystują 
w nich elementy disco, hip - 
hopu, popu, freestylowe oraz 
tańca towarzyskiego. 

- Na początku było awykonal-

ne, aby cokolwiek powtórzyli. Ja 
skakałem, a oni często patrzyli 
na mnie lub bujali się tylko do 
rytmu. Rozgrzewkę wykony-
wałem głównie ja. Od tamte-
go czasu bardzo się rozwinęli. 
Teraz jest tak, że skupiają się 
na elementach technicznych: 
kręcą obroty, wiedzą, że należy 
otworzyć ręce, czy zabrać głowę 
- tłumaczy Piotr Beńko.

Pod wrażeniem ogromnych 
postępów, jest także Sylwia 

Dolega, opiekunka grupy, która 
przyznaje, że początkowo zapa-
miętanie układu było trudne dla 
uczestników, a teraz na trenin-
gach chwytają wszystko w mig 

i bardzo 
d o b r ze 
im to wy-
chodzi. 

 „Hip-
noza” na 
s w o i m 

koncie ma już kilka pokazowych 
występów, m.in. coroczny udział 
w turnieju tańca Baltic Cup 
w Elblągu, pokaz na mistrzo-
stwach Polski IDO (Internatio-
nal Dance Organization tłum. 
Międzynarodowa Organizacja 
Tańca) Disco Dance oraz Di-
sco Freestyle, występ podczas 
Międzynarodowych Spotkań 
Artystycznych organizowanych 
przez CSE Światowid, prezenta-
cję podczas Tygodnia Osób Nie-

pełnosprawnych oraz podczas 
Integracyjnego Festiwalu Tańca 
i Teatru w Turku, w Finlandii. 

- W maju 2011 roku zespół 
wziął udział w eliminacjach do 
programu TV - „Got to dance”. 
Nasi uczestnicy bardzo to prze-
żywali, to było dla nich bardzo 
ważne wydarzenie. Wystąpili 
sami, bez trenera, pokazując 
wszystkim swoje możliwości - 
podkreśla Sylwia Dolega.

Zespół ma dość napięty 
grafik. W maju zobaczyć ich 
będzie można na Konfronta-
cjach Tanecznych w Elblągu, 
zaś w czerwcu wybiera się na 
eliminacje do programu „Mam 
Talent”. W planach mają także 
obóz taneczny w Iławie, gdzie 
grupa będzie mogła spotkać się 
z pełnosprawnymi tancerzami, 
co z pewnością zaowocuje pod-
niesieniem ich poziomu tanecz-
nego.

„Na początku trudno było do nich dotrzeć, był strach 
jak poprowadzić zajęcia, żeby było dobrze, żeby wszystko 
zrozumieli. Z czasem, jak poznaliśmy się lepiej, wypra-
cowaliśmy wspólnie metodę współpracy”.

fot. Rafał Sułek

Napisz do autora:
Aleksandra Garbecka
dziennikarz
a.garbecka@razemztoba.pl
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Ratownik po pracy podpatruje pająki
Fotografia jest dla mnie jak choroba, o której wiem, że wciąż postępuje, ale zupełnie nie mam ochoty z nią walczyć, bo 
i tak wiem, że nie ma szans na jej wyleczenie. - tak mówi o swojej pozazawodowej pasji elbląski ratownik medyczny Jaro-
sław Mordal. Efekty jego fascynacji makrofotografią będzie można już niebawem podziwiać na wystawie w Atrium Hotelu 
„Arbiter”.

Jarosław Mordal ma za sobą ponad 20 lat pracy 
w Dziale Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu.

- Na co dzień jestem zwykłym zjadaczem chleba. 
- mówi o sobie skromnie, chociaż wszyscy i tak dosko-
nale wiedzą, że zawód ratownik medyczny to nie taka 
ot, zwyczajna profesja. To codzienny stres i ogromna 
odpowiedzialność. Tu każdy dzień może przynieść 
śmiertelnie poważne wyzwanie. Tym bardziej warto, 
poza pracą, mieć swoją własną odskocznię. Dla Jarka 
taką odskocznią jest fotografia. Ale nie taka amatorska, 
lecz coraz bardziej profesjonalna. Jarek od kilku lat jest 
jednym z członków Elbląskiego Klubu Fotograficznego.

- Kiedy biorę do ręki aparat, zapominam o stresie 
związanym z pracą, o codziennej nerwówce, o tym 
że zewsząd przytłacza nas natłok nikomu niepotrzeb-
nych informacji.

Oko w oko z pająkiem
- Od paru lat wręcz nałogowo robię zdjęcia o różnej 

tematyce, jednak moją ulubioną kategorią jest makro-
fotografia. Takie bardzo bliskie spotkania z przyrodą, 
precyzyjne polowanie z obiektywem na owady, muchy, 
komary, jednym słowem na wszystko to, co żyje tak 
blisko nas, a przed czym najczęściej uciekamy, od cze-
go się odganiamy. Tymczasem taki kontakt w z cztery 
oczy ( a w przypadku pająków nawet w sześć!) daje 
ogromną satysfakcję!

Kosmiczny świat
- Makrofotografia to jak wyprawa w nieznany 

nam, kosmiczny wręcz świat. - potwierdza Jarosław 
Mordal - Na co dzień tego świata nie zauważamy, 
a szkoda, bo on jest bajecznie, nieskończenie bogaty. 
Dla mnie taka możliwość bytowania z różnorodno-
ścią kształtów i barw tej najdrobniejszej otaczającej 
nas flory, to jest właśnie to!
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Spływaj białaczko Pomogą dzieciom 
czekającym na dom

Leśnicy z Kartuz popłynęli Wisłą z Warszawy do Gdańska. 
Wszystko po to, by pomóc dzieciom cierpiącym na białaczkę 
i uczcić 70-lecie leśnictwa gdańskiego. W wyprawie brali 
udział: w kajakach Wojciech Kiełpikowski, komendant Stra-
ży Leśnej w Nadleśnictwie Kartuzy, Jarosław Pawlikowski, 
inżynier nadzoru i księgowy Wojciecha Kobiela. Z lądu ase-
kurował ich Kamil Balewski, leśniczy Leśnictwa Przewóz.

Przygotowywali się cztery miesiące: pływali, biegali, ćwiczyli 
w siłowni, aby poprawić kondycję i spokojnie przepłynąć w 10 
dni dystans 500 kilometrów. Pomysłodawca akcji Wojciech 
Kiełpikowski wie jak ciężką chorobą jest białaczka - wygrał 
z nią 5 lat temu. Wyprawę można było śledzić na Facebook’u 
na profilu „Spływaj białaczko”. 10 maja leśnicy dotarli do 
Gdańska, gdzie zostali hucznie powitani podczas rodzinnego 
Festynu z Pompą w Przystani Żabi Kruk.

Szczegóły na temat akcji znaleźć można na stronie inter-
netowej Fundacji z Pompą http://fundacjazpompa.pl/ 

Oprac. Red.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie przepro-
wadzi, akcję promującą ideę adopcji. Osoby zaangażowane 
w przedsięwzięcie przemaszerowały przez olsztyńskie Stare 
Miasto, zachęcając mieszkańców do zainteresowania się 
losem dzieci czekających na nowy dom.

W województwie warmińsko-mazurskim wiele dzieci z ure-
gulowaną sytuacją prawną czeka na adopcyjnych rodziców. 
W najtrudniejszej sytuacji są dzieci starsze i liczne rodzeństwa 
- to one najdłużej oczekują na nowy dom. Większość rodzin 
zgłaszających się do ośrodka adopcyjnego i spełniających 
warunki formalne oczekuje na dziecko krócej niż rok. Jednak 
w naszym regionie adopcja jest wciąż mniej popularna niż 
w innych województwach, dlatego pracownicy Warmińsko-
-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego postanowili promować 
tę formę pomocy drugiemu człowiekowi. Podobne działania 
odbyły się w tym samym czasie w centrach Ełku i Elbląga.

www.warmia.mazury.pl
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Fontanny krok po kroku
W upalne dni przyciągają elblążan i turystów, gdy jest nieco chłodniej cieszą swoim widokiem i przyjemnym szumem wody. 
Mowa oczywiście o miejskich fontannach, które właśnie przygotowywane są do nowego sezonu. Oficjalnie rozpoczęła swoją 
pracę 1 maja.

Posadzkowa, zabytkowa, centralna
Największą atrakcją jest oczywiście fontanna 

posadzkowa otwarta w ubiegłym roku na skwerze 
katedralnym. Warto wspomnieć, że w fontannie 
posadzkowej nie ma zakazu kąpieli, a w ciepłe dni 
zwłaszcza dzieci oblegają ten obiekt. Prosimy jed-
nak o zachowanie ostrożności na mokrej posadzce 
i nie wyrzucanie w szczeliny fontanny drobnych 
śmieci (papierków i niedopałków papierosów).

Informacje na temat pracy fontanny posadzkowej:
Fontanna jest czynna sezonowo od godz. 9.00 

do 22.00.
- godz. 9.00-17.00 - praca dzienna (strumienie 

niskie, kontakt z wodą)
- godz. 17.00-22.00 - praca popołudniowo-

-wieczorna (strumienie wysokie)
Dodatkowo zaplanowano cztery, około 10-mi-

nutowe, pokazy:
- dzienne o godz. 12.30 i 16.00
- nocne, z efektami świetlnymi o godz. 19.00 i 21.30
Drugim obiektem, który znajduje się na granicy Starego 

Miasta i centrum, jest powstała w 1908 roku zabytkowa fon-
tanna zlokalizowany na Placu Słowiańskim. Fontanna była 
nieczynna przez dwa lata, kiedy w tym rejonie miasta trwała 
przebudowa drogi wojewódzkiej 503. Obiekt został urucho-
miony w czerwcu ubiegłego roku po wykonaniu doraźnych 
prac zabezpieczających.

Ostatnią miejską fontanną jest ta zlokalizowana przy ulicy 
1 Maja, z racji położenia można ją roboczo nazwać fontan-
ną centralną.

Do zapełnienia jej zbiornika potrzebne jest 316 m3 wody. 

Przypominamy również, że w fontannie przy ulicy 1 Maja 
obowiązuje zakaz kąpieli. 

Poidełko?
- Fontanną ścienną, a nie poidełkiem jest natomiast obiekt 

zlokalizowany na ścianie budynku przy ul. Stary Rynek w El-
blągu. Z uwagi na koszty eksploatacyjne (obiekt nie został 
wyposażony w zamknięty obieg wody) fontanna włączana jest 
okazjonalnie, ponieważ lejąca się cały czas czysta woda pitna 
jest dużym marnotrawstwem i wiąże się z wysokimi opłatami 
ponoszonymi przez Miasto. W przyszłości do rozważenia jest 
zamontowanie na fontannie urządzeń odcinających wodę tak, 
aby elblążanie i turyści mogli z niej korzystać i gasić pragnienie.

fot. UM Elbląg fot. UM Elbląg

fot. UM Elbląg
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Od wtorku mieszkańcy Elbląga oraz turyści mogą podzi-
wiać nasze miasto z lotu ptaka z tarasu widokowego, na 
szczycie katedry św. Mikołaja. Aby się tam dostać trzeba 
pokonać 366 schodków, bowiem wieża katedralna liczy 
aż 97 m.

Wieża będzie czynna do 15 października w dniach: 
poniedziałek - nieczynne, wtorek - piątek, w godzinach: 
10.00 - 17.00 , sobota, w godzinach: 10.00 - 14.00, niedziela, 
w godzinach: 14.00 - 17.00 (zabrania się zwiedzania podczas 
mszy św. oraz innych nabożeństw i uroczystości kościelnych)

Grupy zorganizowane należy wcześniej zgłosić pisemnie 
bądź telefonicznie do Informacji Turystycznej z podaniem 
terminu i ilości osób. Grupy zorganizowane muszą mieć co 
najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowie-
dzialnego za członków grupy podczas całego czasu przeby-
wania w obiekcie. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność 
za skutki zachowania uczestników grupy. Ze względów 
bezpieczeństwa liczba osób jednocześnie przebywających 
w wieży od poziomu +2 jest ograniczona do 10 osób.

Wejście na Taras Widokowy Wieży na poziom +5 na wy-
sokości 67,08 m wymaga pokonania 366 stopni schodów, 
w związku z tym niewskazane jest wchodzenie na wieżę 
osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dys-
funkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które 

mogą być przyczyną wypadku. Maksymalny czas przebywania 
zwiedzających powyżej poziomu +2 wynosi 20 minut. Do pozio-
mu +2 wejście i zejście odbywa się dwiema osobnymi klatkami 
schodowymi, od poziomu +2 wejście i zejście następuje tymi 
samymi schodami. Podczas wchodzenia i schodzenia z Tarasu 
Widokowego należy zachować ostrożność ze względu na wąskie 
przejścia i duży kąt nachylenia schodów. Dzieci do 12 roku życia 
mogą wejść na Taras Widokowy tylko pod opieką dorosłych. Za 
bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 
Dzieci, mogą podchodzić do balustrad, tylko w towarzystwie 
osób dorosłych. Zakaz wejścia na Taras Widokowy mają osoby 
po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Personel może 
odmówić wpuszczenia na Taras Widokowy osoby zachowujące 
się agresywnie wobec personelu i innych osób przebywających 
w budynku. Wstęp na Wieżę jest bezpłatny.
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