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Szczęście 
nie przyjdzie samo

Rafał Waliszewski w wyniku 
wypadku motocyklowego doznał 
trwałego urazu kręgosłupa, który 
pozbawił go możliwości używania 
rąk i nóg. Jednak nie poddał się...

10 lat 
minęło

10-lecie swojej działalności w mi-
niony weekend świętował Środo-
wiskowy Dom Samopomocy przy 
PSOUU koło w Elblągu. Jubileusz 
był okazją do wzruszających...

Bal 
w dorosłość

W „dorosłość” przechodzą także 
osoby niepełnosprawne intelektual-
nie. Kadra placówek prowadzonych 
przez elbląskie Koło PSOUU...

Ogólnopolski 
Klub Szkół 

Integracyjnych... 

Dziecko 
z wadą słuchu 

w klasie integracyjnej

Świat się zmienia i zmianie ulega 
również myślenie o ludziach niepeł-
nosprawnych, o ich możliwościach 
i ograniczeniach. Szansą i warunkiem 
rozwoju dla dziecka z wadą słuchu...
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Sport:

Edukacja:

Prawo:

Społeczeństwo:

Od 1998 roku w Zespole Szkół 
nr 2 w Elblągu (Szkole Podstawo-
wej nr 25 im. Janusza Kusocińskie-
go oraz Gimnazjum nr 10) istnieją 
klasy integracyjne. 
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Parę tygodni temu w niemal 
wszystkich mediach gruchnęła 
informacja, jakoby rządzący byli 

skorzy do zupełnego zrewolucjonizowa-
nia edukacji uczniów z niepełnospraw-
nościami. Według doniesień medialnych 
na jednym z posiedzeń rządowych miała 
paść propozycja, by uczniowie z niepeł-
nosprawnościami mieli pobierać naukę 
w osobnych klasach. Włos zjeżył się 
niejednemu. 

Okazało się jednak (na szczęście!), 
że doniesienia medialne mają niewiele 
wspólnego z zamierzeniami rządzących. 
W specjalnym komunikacie minister 
edukacji Anna Zalewska, zaznaczyła, 
że choć na debatach padają różne 
luźne sformułowania, które nie prze-
kładają się na decyzje MEN. Minister 
zapewniała, że jest za jak największym 
współdziałaniem z niepełnosprawnymi 
i z ich rodzicami oraz włączaniem dzieci 
niepełnosprawnych na każdym etapie 
edukacji do różnego rodzaju grup, klas. 
„Ta linia się absolutnie nie zmieni. Mało 
tego chcemy to właściwie finansować” 
– zapewnia ministerstwo. „Państwo 
polskie ma obowiązek stworzenia tym 
uczniom odpowiednich warunków do 
nauki, a także wspierania ich w szkole, 
aby od najmłodszych lat mogli uczyć 

się ze swoją grupą rówieśniczą. Ważne 
jest, by z uczniami pracowali świetni 
specjaliści” – zaznaczono. I jeśli o pie-
niądzach oraz specjalistach mowa – 
ważne by tylko na zapowiedziach się 
nie skończyło, jak już wielokrotnie by-
wało. Edukacja, tuż po zdrowiu, jest 
według mnie dziedziną, na której nie 
powinno się oszczędzać. Kapitał, który 
włożymy w młodych ludzi z pewnością 
prędzej czy później przyniesie efekt. 
Za kilka lub kilkanaście lat przecież to 
młode pokolenie będzie miało ważny 
głos w naszym codziennym życiu i tym 
lepiej ich do podejmowania tych decyzji 
przygotujemy, tym spokojniejsi będzie-
my w przyszłości. Nie trzeba przecież 
nikomu przypominać, ze edukacja to 
nie tylko ciągi matematyczne, doświad-
czenia chemiczne czy gramatyka. To 

przede wszystkim wychowanie oraz 
przygotowanie młodego człowieka do 
aktywnego i świadomego uczestnictwa 
w życiu codziennym. Jedni by przyjąć tę 
wiedzę potrzebują mniej, a inni więcej 
czasu. Dla jednych ta wiedza to przy-
słowiowa „pestka” a dla drugich „ciężki 
orzech do zgryzienia”. By wyeliminować 
wiele barier, które nadal funkcjonują 
w naszym szkolnictwie potrzebne są 
mądre i przemyślane decyzje, a przede 
wszystkim pieniądze, ponieważ nieste-
ty za darmo za wiele nie osiągniemy. 

Pozostaje więc wierzyć, że to co dziś 
w bardzo wielu szkołach przynosi bar-
dzo wymierne skutki w postaci coraz 
co głębszej integracji i zacierania się 
pewnych granic między zdrowymi a cho-
rymi, nie zostanie zaprzepaszczone, 
a wręcz przeciwnie zostanie jeszcze 
udoskonalone. 

Ps. maj, to oczywiście kolejna odsłona 
Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 
organizowanego corocznie przez El-
bląską Radę Konsultacyjną Osób Nie-
pełnosprawnych wraz z organizacjami 
wspierającymi te osoby. W tym roku, 
podobnie jak w ubiegłych latach, atrak-
cji nie zabraknie. Ze względu na cykl 
wydawniczy oraz inne czynniki organi-
zacyjne, nie byliśmy w stanie wcześniej 
poinformować o wszelkich atrakcjach 
związanych z tym wydarzeniem. Zachę-

camy do bieżącego odwiedzania nas 
w internecie pod adresem www.razemz-
toba.pl tam informujemy o wszystkim 
na bieżąco. Relacja z Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych już w następnym 
numerze. 

Rafał Sułek

„Propozycja ta wydawała się tak absurdalna, że aż 
trudno było w nią uwierzyć. Przecież w chwili wejścia 
w życie, byłaby zupełnym zaprzeczeniem idei integracji, 
która z dnia na dzień przynosi coraz więcej korzyści”



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

Książka „Kuba i Buba w szpitalu, czyli 
o prawach dziecka – pacjenta niemal 
wszystko!” doczekała się audiobooka. 
Do płyty dołączone są propozycje 
zabaw dla najmłodszych, które po-
magają zrozumieć, czym są prawa 
małego pacjenta. Powstanie książki, 
a w następnej kolejności audiobo-
oka, zainicjowali wspólnie Rzecznik 
Praw Pacjenta Krystyna Barbara 
Kozłowska i . Autorem kolejnych 
przygód Kuby i Buby jest lubiany 
przez dzieci Grzegorz Kasdepke, przeczytał ją 
natomiast Jarosław Boberek. Audiobook – tak jak książka – 
będzie dystrybuowany wśród małych pacjentów oddziałów 
pediatrycznych, a także w szkołach podstawowych i innych 
placówkach oświatowych. Płytę, do której dołączone są pro-
pozycje zabaw dla najmłodszych pomagające zrozumieć, 
czym są prawa małego pacjenta, można również kupić 
w księgarniach.                                             www.brpd.gov.pl 

Audiobook o prawach małego 
pacjenta 

Orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy, 
tzw. zwolnienie lekarskie, lekarz może wydać po 
osobistym zbadaniu pacjenta. Dlatego jeśli lekarz 
udzielający pomocy w szpitalnym oddziale ratun-
kowym (SOR) stwierdzi, że istnieją wskazania me-
dyczne do wystawienia takiego orzeczenia - powi-
nien je wydać.

Zwolnienie lekarskie może wystawić wyłącznie ten lekarz, 
który dokonał oceny zdrowia pacjenta, dlatego nieuprawnio-
ne jest odsyłanie pacjentów SOR po zwolnienie do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej – tzw. lekarza rodzinnego. 
Podsumowując, jeśli lekarz SOR widzi wskazania do wysta-
wienia zwolnienia L4 i ma podpisaną odpowiednią umowę 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie której 
takie zaświadczenia może wystawić – powinien je wystawić.

Z korespondencji:

Kiełki lucerny bombą witaminową?

PRAWDA: Kiełki lucerny (alfalfa) to istna bom-
ba witaminowa. Dodanie kilku do sałatki czy na 
kanapkę nie tylko wzbogaci walory smakowe ale 
uzupełni niedobory witaminowe, głównie prowi-

taminę A, witaminę B, K, E, D, C, krzem, cynk, selen, potas. Lucerna nazywana 
jest przez biologów wielkim uzdrowicielem.

Warto posłuchać
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Ciszej na pasach, nowatorski 
sygnalizator dla niewidomych 

Rozwiązaniem problemów zarówno 
osób niewidomych jak i tych, którym 
przeszkadza hałaśliwa sygnalizacja 
może być nowatorski sygnalizator 
opracowany w Centralnym Instytu-
cie Ochrony Pracy – Państwowym 
Instytucie Badawczym (CIOP–PIB). 
Dzięki wydawanym sygnałom po-
może bezpiecznie przejść przez ulicę 
osobom niewidomym, a jednocześnie 
nie będzie zakłócał spokoju miesz-
kańcom budynków, które znajdują 
się w pobliżu. Nowatorski sygnaliza-
tor dostosuje głośność emitowanych 
dźwięków do aktualnego poziomu 
hałasu na ulicy. 

Pomocna
technika:

Program „Rodzina 500 plus” ruszył w całej 
Polsce od kwietnia. Zapytaliśmy naszych czy-
telników, co sądzą o programie. Okazuje się, 
że dodatkowe pieniądze, choć są kroplą w mo-
rzu potrzeb, powędrują w pierwszej kolejności 
na rehabilitację.

Pani Joanna: Jeśli chodzi o program to moim 
zdaniem koncepcja programu jest dobra, tylko 
wykonanie fatalne. Uważam, że wiele rodzin, 
do których powinna trafić ta pomoc zostanie 
pominięta i jest mi zwyczajnie przykro z tego 
powodu. Ja osobiście takie wsparcie otrzymam 
i jako mama niepełnosprawnego dziecka mogę 
powiedzieć,że będzie to dla mnie duża pomoc. 
Dodatkowe 500 zł przeznaczę na dodatkowe 
zajęcia, które wpłyną na usprawnianie mojej 
córki, typu masaże, zajęcia z hipoterapii lub 
terapię Biofeedback. 

Pani Gabriela: Jeszcze nie złożyłam wniosku 
ale zapewne to zrobię w najbliższym czasie. 
Jako że jestem mamą samotnie wychowującą 
niepełnosprawne dziecko, które ma znaczny 
stopień niepełnosprawności. Jestem na świad-
czeniu pielęgnacyjnym, które wynosi 1300 zł. 
500 zł w naszej sytuacji ratuje nasz budżet, ale 
myśląc o tym dodatku wiem, że wolałabym 
sprawniejszą rehabilitację dla niepełnosprawnych 
i lepiej przygotowane placówki edukacyjne. Coś 
trwałego, co długofalowo wpłynie na rozwój 
i przyszłość mojej córki. 

Pani Iwona: Jestem matką trójki dzieci: 15 
letniej córki  oraz 6-letnich bliźniaków. Jeden 
z synków jest dzieckiem niepełnosprawnym. 
Dodatkowe 500 zł to na pewno  duży zastrzyk 
gotówki, który bardzo nam pomoże w rozwią-
zaniu problemów finansowych, które napoty-
kamy na drodze w leczeniu i rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych. Da nam to większą szansę 
na korzystanie z porad lekarzy specjalistów, 
których niestety praktycznie nie ma w Elblągu 
i trzeba jeździć najczęściej do pobliskich miast,  
Gdańska czy Olsztyna, a to są już duże dodat-
kowe koszta. Na pewno większą część pieniędzy 
przeznaczymy na leczenie i rehabilitację Maćka, 
może  w związku z nadchodzącym latem część 
przeznaczymy na wypoczynek dzieci.

Innowacyjne okulary dla osób niewidomych
Firma Parsee stworzyła okulary dla osób niewidomych i niedowidzą-cych, które rozpoznają drukowany tekst, kształty, kolory i twarze, a na-stępnie zamieniają ją na informację dźwiękową. Jak podkreśla Marcin Łapa, lider projektu firma startu-je z kampanią crowdfundingową w celu zebrania środków na do-kończenie projektu oraz produkcję okularów – Liczymy na to, że osoby niewidome i niedowidzące będą otrzymywać je za darmo dzięki pomocy innych.

KONKURS!
Wygraj „Najlepszą książkę na świecie”!

W lutowym numerze naszego pisma re-
cenzowaliśmy książkę Peter’a Stjermnstrӧm’a 
„najlepsza książka na świecie”. Teraz każdy 
z naszych Czytelników może stać się posia-
daczem tej książki, którą można wygrać w na-
szym konkursie. Wystarczy tylko na adres 
mailowy konkurs@razemztoba.pl do końca 
maja 2016r. Podesłać swoje imię i nazwisko. 
Zwycięzca o wygranej zostanie poinformo-
wany drogą elektroniczną. Wyniki ogłosimy 
w kolejnych numerach „Razem z Tobą”. Za-
praszamy do udziału w konkursie i życzy-
my powodzenia.
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Do szczęścia należy dążyć, a nie  czekać, by samo przyszło...
Rafał Waliszewski w wyniku wypadku motocyklowego doznał trwałego urazu 
kręgosłupa, który pozbawił go możliwości używania rąk i nóg. Jednak nie poddał 
się. Mieszka na wsi, w woj kujawsko -pomorskim. Swoją trudną walkę z przeciw-
nościami losu i życie po tej drugiej, nie zawsze jasnej stronie, opisał w książce 
„Historia prawdziwa patykiem pisana”. Autor ma nadzieję, że stanie się ona 
motywacją dla innych niepełnosprawnych w ich codziennej walce o lepsze życie 
i troski o własne zdrowie.

Nie jest Pan osobą niepełnosprawną 
od urodzenia...

- Zgadza się. Stałem się niepełno-
sprawny w 1998 r. Dokładnie pecho-
wego 13 czerwca w wyniku wypadku 
motocyklowego. W tym roku minie 
18 lat od tamtego dnia. Można po-
wiedzieć, że po raz kolejny stanę się 
pełnoletni w drugim życiu, w innym 
życiu, mimo że mam teraz niespełna 
40 lat (śmiech). Gdy byłem zdrowym 
chłopakiem, zdobyłem zawód lakiernika 
samochodowego i pracowałem w tym 
fachu. Można powiedzieć, że była to 
moja pasja, bo interesowałem się mo-
toryzacją. Niestety po wypadku musia-

łem zapomnieć o wielu rzeczach, 
których nie mogłem już robić. Na 
szczęście odnalazłem inne, które 
mnie zainteresowały.

Wiele osób mówi, że gdy człowiek 
ociera się o sprawy ostateczne zmie-
nia się jego perspektywa na życie? 
Jak to było w Pana przypadku? Czy 
teraz bardziej Pan docenia życie? 
Czy ma Pan jakieś motto życiowe, 
którym się kieruje?

Myślę, że perspektywa na życie 
nie zmieniła się bardzo po wypad-
ku, tak samo chcę żyć teraz, jak 
kiedyś, gdy byłem zdrowy. Teraz 
może bardziej dostrzegam takie 
drobne rzeczy jak przebiegająca 
mysz na podwórku, chmury, które 
układają się w rozmaite kształty, 
otaczającą przyrodę - kiedyś nie 
zwracałem na to uwagi. Bardziej 
też słucham ludzi i przyglądam się 
im z większym zaciekawieniem. 
Moje motto to walczyć, rehabilito-

wać się i starać się utrzymać swój stan 
fizyczny jak najdłużej w dobrej formie.

Co sprawia Panu największe problemy 
jako osobie niepełnosprawnej?

Samoobsługa. Ze względu na porażenie 
czterokończynowe niestety nie mogę się 
przesiadać i samemu ubierać, trzeba mi 
pomagać. Jedyne co mogę samemu, to 
jeść, golić się, umyć zęby, obsługiwać 
komputer, telefon, jednak też nie jest to 
łatwe, ale trzeba być upartym i się nie znie-
chęcać. Każdemu niepełnosprawnemu 
życzę upartości i konsekwencji w robieniu 
tego, co jest fizycznie możliwe. 

Stąd pojawił się pomysł na własny kanał 
na YouTube?

Tak. Na moim kanale (walus0205) 
zamieszczam filmy, na których ćwiczę 
i rehabilituję się często na samodzielnie 
zaadaptowanych do tego przyrządach, 
takich jak np. wciągarka budowlana, 
dzięki której mama wstawia mnie w pa-
rapodium dynamiczne, czyli w sprzęt do 
pionizacji. Uważam, że pionizacja jest 
najlepszym lekarstwem dla osób będą-
cych na wózku. Zapobiega odleżynom, 
odwapnieniu kości, przykurczom. Dzięki 
niej lepiej pracują jelita, nerki, lepiej krąży 
krew. Niestety spora część osób ma taki 
sprzęt, lecz z niego nie korzysta, więc na 
moim kanale umieszczam filmy, by jednak 
zachęcić innych do działania. Wrzucam 
też filmy z moich wyjazdów na turnusy 
rehabilitacyjne, głównie nad morze, gdzie 
obrazuję dostępność miasta i ośrodków 
rehabilitacyjnych pod kątem osób nie-
pełnosprawnych i problemy, jakie może 
napotkać osoba na wózku. Myślę,że to 
przydatna wiedza. Cieszą i motywują mnie 

komentarze, subskrybcje, oglądalność. Nie 
uważam się za wielkiego „youtubera”, ale 
lubię to robić. Mam nadzieję, że w tym 
roku będę miał nową kamerę by kręcić 
filmy w lepszej jakości.

A kiedy pojawił się pomysł na napisanie 
książki „Historia prawdziwa patykiem pi-
sana”?

Pamiętam dzień, w którym naskroba-
łem tytuł książki i pierwsze kilka zdań, 
to był dzień śmierci Jana Pawła II. To był 
impuls, by może innych ludzi zainspirować 
do czegoś i zmotywować do rehabilitacji.
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24. Tydzień Osób Niepełnosprawnych. 
Będzie się działo!
Tydzień Osób Niepełnosprawnych im. Ewy Sprawki „Nadajemy TON” to  elbląska majowa tradycja. Po raz pierwszy dołączy-
liśmy się do obchodów Europejskiego Tygodnia Walki o Równe Prawa i z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w 1992 
r., z inicjatywy pierwszego prezesa ERKON – Karola Kowzana. Sytuacja osób niepełnosprawnych po okresie „komuny” 
była tak trudna, że faktycznie trzeba było walczyć o wszystko: o dostęp do rehabilitacji, edukacji, pracy, kultury, udziału 
w każdej formie życia społecznego.

Przez te lata wiele się zmie-
niło, zniknęła dyskryminacja 
w świetle prawa, jednak nadal 
istnieje w życiu. Przede wszyst-
kim ciągle trwają bariery 
społeczne, dzielące społeczeń-
stwo na dwa światy: osób zdro-
wych i niepełnosprawnych. 
Z nazwy Tygodnia zniknęły 
słowa „walka” i „dyskrymi-
nacja”, ale niepełnosprawni 
ciągle muszą przypominać, 
że są pełnowartościowymi  
obywatelami, o różnorodnych 
talentach i możliwości ościach, 
a także potrzebie aktywnego 
udziału w życiu społecznym.

Tydzień Osób Nie-
pełnosprawnych temu 
właśnie ma służyć, po-
przez spotkania, wspól-
ną zabawę, prezentację 
umiejętności osób nie-
pełnosprawnych oraz 
dorobek ich organizacji.

Obchody tegoroczne-
go Tygodnia rozpoczęły 
się w piątek, 13 maja 
barwnym pochodem 
w którym wzięły udział 
osoby niepełnosprawne, 
ich rodziny i przyjacie-
le oraz placówki wychowawcze 
a także zwykli elblążanie i dzieci 
z elbląskich szkół, którym idea inte-
gracji nie jest obca. Tego dnia  miał 
miejsce również wernisaż wystawy 
fotograficznej pt. „Most na drugą 
stronę tęczy”. Na wystawie można 
zobaczyć zdjęcia wychowanków 
wszystkich placówek Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym, w ich 
codziennej wędrówce przez życie. 

- Nasz tęczowy most, jego przęsła, 
stanowią ludzie, którzy wspierają osoby 
niepełnosprawne w drodze ku lepsze-
mu. Mogą to być rodzice, terapeuci, 
koledzy i koleżanki oraz każdy, kto ze-
chce podążać za drugim człowiekiem 
potrzebującym wsparcia. To oni poma-
gają odkryć potencjał, by wydobyć to 
co piękne i cenne, przekroczyć własne 

granice przy pomocy siły woli i pracy 
nad sobą – mówi Agnieszka Łuńska 
z PSOUU. 

Obchody 24. Tygodnia Osób Niepeł-
nosprawnych „Nadajemy TON” objął 
patronatem Prezydent Miasta – Wi-
told Wróblewski.

Szersza relacja z Tygodnia Osób 
Niepełnosprawnych już w następnym 
numerze „Razem z Tobą”. 

Teresa Bocheńska
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Morderstwo z Elblągiem w tle
- Największą radość czuję w momencie kiedy książki docierają do mnie do domu, kiedy mogę otworzyć paczkę, wyjąć 
egzemplarz i wziąć ją do ręki. Przyznam, że „Śmierć kolekcjonera” od strony wizualnej prezentuje się dla mnie najlepiej. 
Uważam ją także za swoją najlepszą książkę. Mam nadzieję, że czytelnicy podzielą moje zdanie. Jestem bardzo ciekawa 
ich opinii – mówiła podczas spotkania autorskiego Agnieszka Pietrzyk, elbląska pisarka, której 13 kwietnia br. nakładem 
wydawnictwa Czwarta Strona ukazała się najnowsza, czwarta już książka pt. „Śmierć kolekcjonera”.

Autorka, cieszących się coraz 
większą popularnością kryminałów, 
która w wieku 12 lat straciła wzrok, 
z wykształcenia jest historykiem lite-
ratury i doktorem literaturoznawstwa 
na Uniwersytecie Gdańskim. Do tej 
pory wydała już: „Obejrzyj się, królu” 
(2008 r.) „Pałac tajemnic” (2011 r.) 
oraz “Urlop nad morzem” (2013 r.). 
– Muszę przyznać, ze teraz piszę lepiej 
niż 8 lat temu. „Obejrzyj się, królu” to 
książka napisana bardzo spontanicz-
nie, bez przygotowania, poprawiania. 
„Pałac tajemnic” to kryminał klasyczny, 
podręcznikowy. W powieści „Urlop nad 
morzem”, tak bardzo pochłonęła mnie 
zagadka kryminalna, że zapomniałam 
o tym, aby bardziej rozbudować boha-
terów. Dopiero przy „Śmierci kolek-
cjonera”, nad którą praca trwała 18 
miesięcy, zwracałam uwagę na każdy 
element powieści; dlatego uważam, że 
jest ona najlepsza z nich wszystkich – 
podkreśla Agnieszka Pietrzyk.

Po raz pierwszy akcję krymina-

łu autorka osadziła w Elblągu. Jest 
to odpowiedź na oczekiwania el-
blążan, którzy podczas wcześniej-
szych spotkań często pytali czy ma 
zamiar napisać kryminał elbląski. 
– Początkowo się przed tym wzbrania-
łam, ale zaczęłam nad tym poważnie 
myśleć i szukać pomysłu na fabułę. 
Początki nie były łatwe, obawiałam 
się, że nie oddam wiarygodnie topo-
grafii miasta, długo zastanawiałam 

się też jaki hotel 
wybrać na miejsce 
zbrodni. Stanęło 
na Hotelu „Pod 
Lwem”, gdyż za-
leżało mi na tym, 
aby był nieduży 
i kameralny – tłu-
maczy Agnieszka 
Pietrzyk. – Sądzi-
łam też, że nie 
jestem w stanie 
napisać kryminału 
policyjno–proku-
ratorskiego, bo nie 
ma takiej wiedzy. 
Jednak wiedza 
jest po to, aby ją zdobywać, zaczęłam 
więc czytać różne artykuły i książki 
o pracy policji i prokuratury, również te 
z zakresu kryminalistyki, przeglądałam 
protokoły z oględzin zwłok i miejsca 
zdarzenia, szukałam informacji na fo-
rach policyjnych. Jakoś sobie poradzi-
łam. Mam nadzieję, ze dla czytelnika 

książka będzie wiarygodna – dodaje.
Warto podkreślić, że „Śmierć ko-

lekcjonera: jest także dobrą promocją 
naszego miasta. W powieści pojawia 
się bowiem wiele typowych dla Elbląga 
miejsc m:in Klub Muzyczny Mjazzga. 
Galeria El czy Bażantarnia.

Ciekawy i interesujący jest rów-
nież temat powieści, bowiem hi-
storyczne papiery wartościowe 
prawdopodobnie nie zostały jeszcze 

nigdy wykorzystane literacko, a w 
okresie międzywojennym były uzna-
wane za najpiękniejsze na świecie. 
– Przypuszczam, że niewiele osób wie 
jak one wyglądają i jaka jest ich historia. 
Uznałam, że warto o tym wspomnieć 
i dodatkowo połączyć to z morder-
stwem – wyjaśnia Agnieszka Pietrzyk.

Okazało się, że główni bohatero-
wie powieści zostali skonstruowani 
przez autorkę w tak atrakcyjny i barw-
ny sposób, że wydawca był nimi tak 
zachwycony, iż uznał, że należy przy-
wołać ich w kolejnej część „Śmierci 
kolekcjonera”. Oczywiście z nową 
zagadką kryminalną do wytropienia. 
Czekamy zatem z niecierpliwością. 
– Jestem teraz na etapie szukania pomy-
słów, ale pewne rzeczy już chodzą mi 
po głowie – zapowiedziała tajemniczo 
Agnieszka Pietrzyk.

                        Napisz do autora:
                Aleksandra Garbecka
e-mail: a.garbecka@razemztoba.pl

„Kilku przechodniów przystanęło i patrzyło na wozy 
policyjne. Zerkali też na nią. W świetle ulicznych lamp 
widziała ich pospolite twarze. To byli zwyczajni ludzie, 
a więc potencjalni mordercy. Mordercą zawsze okazuje 
się normalny człowiek”                                 fragment powieści
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przez asystenta (np. bilety wstępu do 
muzeów, kin, teatrów itp.), z wyjątkiem 
opłat za korzystanie przez asystenta 
z komunikacji miejskiej, ponosi osoba 
korzystająca z usługi. Opłata za usługi 
nie jest zwracana w przypadku skrócenia 
pierwotnie planowanego czasu usługi.

W jaki sposób należy zgłaszać potrzeby 
w zakresie usług asystenckich?

Zgłoszenia od osób niepełnospraw-
nych przyjmowane są jedną dobę przed 
usługą, telefonicznie pod numerem 55 
232 6935, mail: asystent@erkon.elblag.
com.pl lub osobiście w siedzibie ERKON 
przy ul. Zw. Jaszczurczego 15. Zgło-
szenia przyjmowane są w dni robocze 
w godzinach 8.00 – 14.00.Za wiedzą 
i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłosze-
nia przyjmowane są także za pośrednic-
twem innych podmiotów (np. rodzina, 
znajomi, instytucje pomocy społecznej, 
organizacje pozarządowe). Odwołanie 
przez klienta usług następuje u koordy-
natora, co najmniej w przeddzień zapla-
nowanej usługi zlecenia. Do zgłoszenia 
należy dołączyć kopię orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności, potwierdzają-
ce zaliczenie do niepełnosprawności 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
lub orzeczenie równoważne. Dopusz-
cza się możliwość okazania orzeczenia 
o niepełnosprawności asystentowi osoby 
niepełnosprawnej podczas pierwszego 
kontaktu z asystentem.
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Asystent Osób Niepełnosprawnych

już działa
Elbląg: Od kwietnia br. w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych oficjalnie ruszyła trzecia edycja projektu 
„Asystent – pomocna dłoń”. Ma on głównie na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie 
im uczestnictwa w życiu społeczno–kulturalnym oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. W 2016 r zadanie 
zostanie dofinansowane w w wysokości 100 tys zł.

- Cieszymy się z tego faktu, bowiem 
to o 20 tys więcej niż w ubiegłym roku. 
To pozwoli nam zwiększyć liczbę asy-
stentów, a tym samym przełoży się na 
większą liczbę usług – tłumaczy Be-
ata Wencel, koordynatorka projektu. 
- W ubiegłym roku w projekcie zatrud-
nionych było czterech asystentów, teraz 
ich liczba zwiększy się do pięciu. 

Lawinowo wzrasta liczba chętnych, 
chcących skorzystać z pomocy asy-
stenta, co tylko obrazuje jak bardzo 
potrzebne są w naszym mieście tego 
typu usługi. W ubiegłym roku w ra-
mach projektu wykonano 1580 usług  
asystenckich, a 394 osoby niepeł-
nosprawne zostały objęte opieką. 
- Spacery, zakupy, załatwienie spraw 

urzędniczych czy wizyta u lekarza 
– to najczęściej zamawiane usługi 
asystenckie w Elblągu. Zaintereso-
wanie jest bardzo duże, ludzie cały 
czas dzwonią i dopytują - podkreśla 
Beata Wencel, koordynator pro-
jektu.

Jak przyznaje Beata Wencel 
korzyści z projektu leżą po obu 
stronach. Pozytywnie wpływa na 
aktywizację zawodową osób za-
trudnionych jako asystenci, ale 
także na aktywizację społeczną 
osób niepełnosprawnych, które 
poprzez realizację projektu wy-
szły z domu lub mogły po prostu 
z kimś porozmawiać.

Przypominamy:
Kto może skorzystać z usług?
Osoby pełnoletnie – niepełno-

sprawne, zaliczone do umiarko-
wanego lub znacznego stopnia 
niepełnosprawności. Warto też 
zdawać sobie sprawę, że w ramach 
Programu Świadczenie Usług Asy-

stenckich Dla Osób Niepełnosprawnych 
nie są prowadzone usługi opiekuńcze 
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jaki jest zakres usług asystenckich?
 Usługi asystenckie obejmują pomoc 

asystenta w przygotowaniu do wyjścia, 
przemieszczaniu się, pomoc w korzysta-
niu z dóbr kultury, uczestniczeniu w za-
jęciach rekreacyjnych, sportowych, oraz 
pomoc w komunikowaniu się. Każda 
osoba niepełnosprawna, która deklaruje 
chęć skorzystania z pomocy asystenta, 
zobowiązana jest do zapoznania się 
z zakresem jego obowiązków i podpi-
saniem regulaminu. 

W jakim czasie realizowane są usługi?
Usługi realizowane są do końca roku, 

7 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 20.00, 
w szczególnych przypadkach czas reali-
zacji zadań może być zmieniony. W przy-
padku braku możliwości zrealizowania 
zgłoszenia ze względu na brak wolnego 
asystenta, koordynator powiadamia oso-
bę niepełnosprawną i uzgadnia z nią 
inny termin realizacji usługi. Usługi 
nie są realizowane w święta określone 
w przepisach o dniach wolnych od pracy. 
Określenie godzin, zakresu i ewentu-
alnego sposobu świadczonych usług 
następuje pomiędzy koordynatorem 
a osobą niepełnosprawną lub osobą/
instytucją przez niego upoważnioną.

Ile trzeba dopłacić do usługi asystenta?
Opłata za usługę wynosi 1 zł za godz. 

Opłata pobierana jest przez asystenta 
z góry za pokwitowaniem KP. W przy-
padku nie wniesienia opłaty usługa nie 
jest realizowana. Wszelkie dodatkowe 
koszty związane z wykonywaniem usługi 

                        Napisz do autora:
                Aleksandra Garbecka
e-mail: a.garbecka@razemztoba.pl
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Będą walczyć o lepszą przyszłość

Grupa rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością z Elbląga postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i zwrócić się do posła 
PiS, Jerzego Wilka z petycją, w której zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w polskim systemie pomocy osobom niepeł-
nosprawnym, a konkretnie podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego oraz wysokości renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych.

- Umówiliśmy się na spotkanie z Pa-
nem Wilkiem 25 kwietnia br. Na nim 
wyjaśniliśmy mu, o co nam chodzi i po-
prosiliśmy, by wyszedł do nas podczas 
planowanej przez nas manifestacji 16 
maja przed swoje biuro poselskie, pod-
czas której przeczytamy naszą petycję. 
Liczymy na to, że powie głośno co dalej 
z tym zrobi i jako poseł ziemi elbląskiej 
zajmie się tą sprawą – zwraca uwagę 
Jadwiga Król, jedna z inicjatorek akcji 
- Chcielibyśmy, aby nasza inicjatywa 
stała się przyczynkiem do bardziej do-
głębnego przeanalizowania przez Sejm 
RP obecnego statusu prawnego naszych 
podopiecznych, którzy z powodu niepeł-
nosprawności nie są w stanie domagać 
się swoich praw – dodaje.

Zasiłek pielęgnacyjny niezmienny od 
9 lat

Jak tłumaczy Jadwiga Król, zasiłek 
pielęgnacyjny jak i renta socjalna są 
zdecydowanie za niskie. Obecnie wyso-
kość zasiłku wynosi 153 zł miesięcznie 
i jest niezmienna od 9 lat, czyli od roku 
2006. Niestety, nie pokrywa on nawet 
częściowych potrzeb związanych z opie-
ką nad osobami niepełnosprawnymi. 
- Postulujemy, aby rząd zrównał wyso-
kość zasiłku pielęgnacyjnego z wysoko-
ścią dodatku pielęgnacyjnego oraz aby 
zasiłki od 2016 r były waloryzowane 
corocznie o wskaźnik inflacji, podobnie 
jak dodatek pielęgnacyjny.

Pieniądze z renty nie pozwalają na god-
ną egzystencję 

Drugą niezmiernie istotną kwestią 
jest renta socjalna. Stanowi ona 84 
proc. kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy usta-
lonej i podwyższonej zgodnie z ustawą 
o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych 
i wynosi od 1 marca br. 
741 zł brutto czyli 644,63 
zł netto. W praktyce wy-
gląda to tak: do 18. roku 
życia rodzic wychowujący 
osobę niepełnosprawną 
od urodzenia otrzymuje 1 
200 zł. Schody zaczynają 
się po osiągnięciu pełno-
letności przez dziecko, bo-
wiem dziecko staje wtedy 
na komisji i przyznaje się 
mu rentę socjalną. Z kolei 
rodzic nie dostaje już żad-
nego wsparcia, poza tym 
przez tyle lat zdąży także 
wypaść z rynku pracy. 

-Nikt nie zauważa tych 
dorosłych niepełnospraw-
nych od urodzenia. Protesty 
pod Sejmem w Warszawie nie przyniosły 
skutku w tej kwestii. Dlatego postanowi-
liśmy, że zaczniemy od niższego szcze-
bla w mniejszych miastach i powiatach. 
Chcemy, aby dorosłe osoby niepełno-
sprawne były w końcu zauważone, bo 

jeśli nas zabraknie, to co będzie z nimi 
dalej? – pyta Janina Ostapiuk.

Bogdan Gagat, ojciec niepełnospraw-
nej córki z zespołem Downa przyznaje 
z żalem, że pieniądze z renty nie pozwa-
lają na godną egzystencję osób niepeł-
nosprawnych, nie pokrywają kosztów 
utrzymania, kosztów rehabilitacji czy za-
kupu leków, spychając tym samym oso-
by niepełnosprawne w sferę ubóstwa.  

- Zależy mi na tym, aby moja córka, 
osoba pełnoletnia, mogła w końcu sama 
gdzieś wyjść za pieniądze, które dosta-
nie. Obecna kwota renty jest poniżej 
wszelkiej krytyki – dodaje.

Organizatorzy liczą na dużą frekwen-
cję, dlatego zachęcają wszystkich tych, 

którym los niepełnosprawnych nie jest 
obcy, aby wsparli ich w proteście. Do 
sprawy wrócimy w następnym numerze.

swoich niepełnosprawnych dzieci

„ - Zależy mi na tym, aby moja córka, osoba pełno-
letnia, mogła w końcu sama gdzieś wyjść za pieniądze, 
które dostanie. Obecna kwota renty jest poniżej wszel-
kiej krytyki”

                        Napisz do autora:
                Aleksandra Garbecka
e-mail: a.garbecka@razemztoba.pl
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Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych –  i co dalej?
Od 1998 roku w Zespole Szkół nr 

2 w Elblągu (Szkole Podstawowej nr 
25 im. Janusza Kusocińskiego oraz 
Gimnazjum nr 10) istnieją klasy in-
tegracyjne. Wydawać by się mogło, 
że dużo wiemy, wiele umiemy, na-
sza wiedza jest szeroka. Niestety, im 
dłużej pracujemy, tym mniej wiemy. 
W naszej pracy pojawiają się coraz 
to inne wyzwania, inne dzieci, inni 
rodzice, inne problemy. Uczestni-
czymy w wielu szkoleniach, kursach, 
warsztatach, konferencjach, brakuje 
nam jednak wymiany doświadczeń 
z placówkami z różnych stron Polski. 
Chcieliśmy wiedzieć, jak inne szkoły 
radzą sobie z kontaktami z władzami 
samorządowymi, uczniami, rodzicami. 
Z jakimi organizacjami współpracują, 
jakie mają sukcesy, a co sprawia naj-
więcej problemów. Dlatego właśnie 
zainicjowaliśmy powstanie Ogólno-

polskiego Klubu Szkół Integra-
cyjnych (OKSI).  22 i 23.10.2015 
w Elblągu odbyło się dwudniowe 
spotkanie założycielskie, a swój 
udział w spotkaniu zgłosiło aż 31 
szkół z całej Polski. Pierwszego 
dnia wymienialiśmy doświad-
czenia, przedstawialiśmy swoje 
placówki, rozmawialiśmy o pro-
blemach związanych z edukacją 
dzieci niepełnosprawnych. Odby-
ły się też warsztaty,  prowadzone 
przez specjalistów w dziedzinie 
zaburzeń zachowania uczniów. 
Dyrektorzy obradowali w swojej 
grupie, wymieniając doświad-
czenia, omawiając problemy 
wynikające z codziennej pracy. 
Wymiana doświadczeń stała się 
punktem wyjścia do planowa-
nia przyszłych działań. Szkoły 
przedstawiły swoje osiągnięcia 
wypracowane przez wiele lat pra-
cy z dziećmi niepełnosprawnymi. 
Drugiego dnia w auli Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Elblągu odbyła się konferencja pe-
dagogiczna „(Nie) grzeczne dzieci?”, 
z której obszerna relacja ukazała się 
w numerze  11/2015 miesięcznika 
„Razem z Tobą”

Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych 
jest potrzebny

Naszym celem jest, by stać głosem 
doradczym w zakresie tworzonego 
prawa, a dotyczącego kształcenia 
dzieci niepełnosprawnych i młodzieży 
niepełnosprawnej w szkołach ogól-
nodostępnych, w których tworzy się 

oddziały integracyjne, w szkołach 
integracyjnych. Nasze doświadczenie 
wskazuje, że samorządy w różnych 
regionach Polski różnie sobie radzą 
w temacie udzielania autentycznej 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym, 
młodzieży niepełnosprawnej oraz 
ich rodzicom/opiekunom prawnym. 
Każdego roku ukazują się priory-
tety Ministra Edukacji Narodowej, 
Kuratorów Oświaty. Chcielibyśmy 
w związku z tym zaapelować, by prio-
rytety były także skierowane w stronę 
doskonalenia nauczycieli w zakresie 
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Ogólnopolski Klub Szkół Integracyjnych –  i co dalej?

niepełnosprawności ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na autyzm, spek-
trum autyzmu i innych zaburzeń dzieci 
związanych z komunikacją społeczną. 

Edukacja włączająca najważniejsza
Priorytetem z roku szkolnego 

2014/2015 była edukacja włącza-
jąca uczniów niepełnosprawnych. 
Według założeń systemu edukacji 
włączającej, nazwa i stopień niepeł-
nosprawności nie mają znaczenia. 
Włączanie oznacza, że każde dziecko 
ma prawo do nauki w szkole najbliż-

szej miejsca zamieszkania, z peł-
nosprawnymi dziećmi. W edukacji 
włączającej różnorodność jest wy-
zwaniem dla nauczyciela, ponieważ 
musi zorganizować właściwe wsparcie 
uwzględniające indywidualne potrze-
by dzieci, potrafi odpowiednio po-
dejść do nauczania, ale też powinien 
istnieć system, który to mu ułatwi, 
wesprze dziecko, rodzica i nauczy-
ciela. Co innego, kiedy nauczyciel ma 
świadomość, że tak powinien praco-
wać, co innego warunki, w których 
właściwa edukacja włączająca musi 
zaistnieć – to są kolejne problemy, 
z jakimi borykamy się w pracy z dzieć-
mi niepełnosprawnymi. Bardzo waż-
na staje się tu edukacja nauczyciela: 
Przygotowanie nauczycieli do pracy 
w szkołach włączających to wyrobie-
nie w nich nawyku patrzenia na trud-
ności w nauce ich uczniów w sposób 
twórczy i konstruktywny. Trudności 
uczniów mają powodować refleksje 
u nauczyciela, co należałoby zmienić 
w swojej pracy, wymaganiach, meto-
dach, postępowaniu. Chodzi o to, aby 
nauczyciel poszukiwał przyczyn tych 
niepowodzeń, obserwował reakcje 
ucznia i znajdował sposoby, dzięki 
którym następuje poprawa. System 
nie jest doskonały, nie oczekujemy 
niczego szczególnego, ale jeśli myśli-
my prawdziwie o pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym powinnyśmy zasta-
nowić się, kto powinien się tym zająć. 
Z pewnością powinien zostać powo-
łany do życia zespół ludzi, ekspertów, 
którzy mają doświadczenie i wiedzą 
od strony praktycznej, jak to powinno 
wyglądać. Dlatego Ogólnopolski Klub 
Szkół Integracyjnych mógłby stać się 
głosem doradczym, którego pomysły 
na rozwiązanie różnych problemów, 
czy znalezienie odpowiedzi na trudne, 
ale ważne pytania, które pojawiają się 
w temacie pomocy kształcenia dzieci 
niepełnosprawnych. 

Niezbędna jest pomoc dla rodziców
Ponadto brakuje wszędzie płynno-

ści w zakresie postępowania w sytu-
acji, w których istnieje nagła potrzeba 
uzyskania orzeczenia o potrzebie na-
uczania indywidualnego dla dziecka, 
które stanowi realne zagrożenie dla 

pozostałych rówieśników w klasie. 
Wyobrażamy sobie to w ten sposób, 
że szkoła bądź Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna mają nie tylko 
lekarza, lekarza psychiatrę, ale tak-
że możliwość (np. poprzez nawią-
zanie współpracy z odpowiednimi 
jednostkami, instytucjami, osobami), 
by pomóc rodzinie dziecka w diagno-
zie problemu, który dotyczy dziecka 
zachowującego się na terenie szkoły 
w sposób zagrażający innym. Szkoła 
często czeka na diagnozę zbyt długo, 
rodzice też są w trudnej sytuacji, po-
nieważ są atakowani przez rodziców 
dzieci, które przestają się czuć bez-
piecznie, bo ich kolega/koleżanka tak 
się zachowuje, żądając od dyrektora 
szkoły przeniesienia dziecka do innej 
klasy lub grożąc wypisaniem dziec-
ka ze szkoły. Rodzice nawet jeżeli 
współpracują, to sami napotykają 
problemy w postaci zbyt długiego 
oczekiwania na wizyty do specjali-
stów, którzy mogliby określić problem 
u dziecka. Warto zastanowić się nad 
tym, by opracować system autentycz-
nej pomocy rodzicom, którzy często 
nie wiedzą, jak to zrobić, do kogo się 
udać. Ponadto nie mają zaufania do 
systemu opieki zdrowotnej, do orzecz-
nictwa lekarzy – tak wypowiadają się 
rodzice o swoich doświadczeniach 
w tym zakresie. Problem jest bardzo 
trudny, ale myślę, że przy współpracy 
MEN, Kuratorium Oświaty, Samorzą-
dów, Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznych uda nam się wypracować 
standardy pomocy rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego lub dziecka, które 
jest w trakcie diagnozy.  Członkowie 
OKSI będą spotykać się raz do roku, 
aby dowiedzieć się więcej o sobie i o 
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, 
żeby wspólnie podzielić się wiedzą na 
temat specyfiki funkcjonowania szkół 
integracyjnych lub szkół z oddziała-
mi integracyjnymi.

Anna Śledzińska, 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

w Elblągu
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„Sztuka” kłamania?
Czy istnieje „dobre kłamstwo”? Wydaje mi się, że jeśli ktoś 
kłamie, a ta informacja, którą chce zataić przed drugą oso-
bą, nie jest ważna na tyle, iż sobie bez niej nie poradzi, to 
takie kłamstwo jest wybaczalne. Jednak, jak sami widzicie po 
powyższym, strasznie zagmatwanym opisie, dotyczy to tylko 
wyjątkowych sytuacji.  

Pamiętajmy również, że każde kłamstwo jest złe, nawet jeśli jest 
drobne i niewinne. Czasem jednak warto skłamać, aby nie sprawić 
komuś przykrości lub po prostu być kulturalnym. Najgorsze jest 
to, iż większość ludzi zaczyna traktować ósme przykazanie jako 
hobby niż zakaz. Do tego staje się ono motywem przewodnim w  
postępowaniu z ludźmi, na przykład tylko po to, by się utrzymać  
w pracy, czy mieć więcej dla siebie. Takie krętactwo i wieczne 
oszukiwanie innych jest okropne.

Więc nie zapominajmy, że kłamstwo samo w sobie nie jest 
dobre i powinniśmy go unikać. Czasem jest ono dopuszczalne, 
jeżeli przyświeca temu wyższy cel i później będziemy w stanie 
je sensownie usprawiedliwić, bo warto pamiętać, że każde kłam-
stwo wyjdzie na jaw.  

Joasia Puchała kl. 1b, IV LO w Elblągu

O problemach duszy i ciała…
Akcja filmu toczy się współcześnie, w Polsce i porusza temat 

ciężkiej choroby - bulimii. Bulimia to żarłoczność psychiczna, a więc 
zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami objadania 
się, po których występują zachowania kompensacyjne. Do najczęst-
szych, które widzimy na ekranie, należy wywoływanie wymiotów. 
Nastolatka jest chora, a ojciec ma problem z  alkoholem. Więzy 
rodzinne łamane są przez konflikty, wynikające z  trudnej sytuacji, 
spowodowanej  śmiercią żony i mamy. Strony nie potrafią się z tym 
pogodzić, spojrzeć sobie w oczy i nieustannie się oskarżają.

Dziewczyna przez chorobę i problemy w domu zmuszona jest do 
leczenia w szpitalu na oddziale psychiatrycznym.  Aby ją wyleczyć 
lekarze stosują terapię psychologa, który  ma na celu uświadomienie  
jej, że swoim postępowaniem krzywdzi przede wszystkim siebie. Kiedy 
zbliżają się Święta Wielkanocne ojciec nie chce, aby córka wróciła 
do domu, prosi, a nawet błaga lekarza, aby pozostała w szpitalu. 
Myślę, że aktorzy musieli włożyć bardzo dużo pracy,  aby wcielić się 
w tak trudne role. Najbardziej podobała mi się  Maja Ostaszewska, 
która grała terapeutkę Annę  zafascynowaną spirytyzmem. Ona  
rozumiała Olgę (Justyna Suwała), która znalazła się w bardzo trud-
nej sytuacji i nie potrafiła żyć sama z sobą i ojcem (Janusz Gajos). 
Moim zdaniem film jest bardzo poruszający, przybliża problemy, 
które związany są z naszą duszą i ciałem. Poleciłbym go zwłaszcza 
młodzieży, ale też osobom w różnym wieku, gdyż problematyka, 
jaką porusza, może dotyczyć każdego. 

Kacper Gwóźdź kl. 1b 
IV LO w Elblągu

Erratum...

Tym razem poszliśmy z klasą na polski film „Erratum”, 
którego reżyserem jest Marek Lechki. Główny bohater 
filmu  niedawno skończył 30 lat, ma żonę, syna i niezłą 
pracę. Mogłoby się  zdawać ,,żyć nie umierać, gdzie tu 
miejsca na błędy?”. 

A jednak widać, że Michał  czuje się zmęczony, że 
prawdziwa radość życia gdzieś uciekła, że teraz jest już 
tylko byt. Szef wysyła go do Szczecina, żeby odebrał jego 
nowy samochód, a  dla bohatera  to podróż do korzeni 
i wspomnień z młodości. 

W Szczecinie mieszka jego ojciec, z którym właściwie 
nie utrzymuje  kontaktu. Tu właśnie wciąż jest wiele 
spraw, ,,błędów” niezałatwionych. Michał chce tego 
uniknąć, chce  przyjechać i wyjechać. Życie ma jednak 
swój scenariusz. Przypadek sprawia, że musi pozostać 
w mieście dłużej i wziąć się z przeszłością za bary. Warto 
zaznaczyć, że atutem ,,Erratum” są aktorzy grający główne  

role – Michała, w rolę którego wcielił się Tomasz Kot 
oraz ojca, granego przez Ryszarda Kotysa. W kreacji 
Kotysa dominuje szorstkość i dystans, natomiast Kot 
w bardzo przekonujący sposób przedstawia zagubie-
nie głównego bohatera. Oprawa filmu, czyli zdjęcia, 
muzyka współgrają z jego klimatem, zdjęcia są nieco 
przygaszone i stonowane, jak uczucia bohaterów. 
Łacińskie erratum – oznacza pomyłkę, błąd, który 
dostrzeżono za późno, aby jej uniknąć, ale na tyle 
wcześnie, by ją zauważyć. Trudno wskazać na naj-
większy błąd głównego bohatera. Jedno jest pewne, 
,,błąd” potrącenia przechodnia był impulsem do 
naprawienia błędów z przeszłości. Czy mu się udało?  
Myślę, że tak. Zapadająca w pamięć jest ostatnia 
scena z filmu. Delikatne pukanie do drzwi najpierw 
syna, potem ojca, to ich sposób na porozumienie 
się. Płonąca wieża obserwacyjna to nadzieja na to, 
że główny bohater pozostawia przeszłość za sobą, 
jest już gotowy na to, aby przestać oglądać się za 
siebie i żyć nadzieją jutra. 

Dzieło Marka Lechkiego przywołuje na myśl stare 
przysłowie ,, Że nigdy nie jest za późno na naprawę 
swoich błędów.”  

Katarzyna Ziółkowska IB 
IV LO w Elblągu
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Materiał zredagował: Rafał Sułek (redaktor naczelny)
Materiał do wkładki przygotowali: Luiza Jankowska, Angelika Wysocka wraz z uczniami z SP nr 23,

a także Katarzyna Ziółkowska, Joasia Puchała, Kacper Gwóźdź z IV LO.
* * *

Wkładka stanowi integralną część miesięcznika „Razem z Tobą”.
Współredagowana jest przez uczniów i opiekunów klas integracyjnych z elbląskich szkół 

oraz placówek specjalnych, wspierających niepełnosprawne dzieci i młodzież.

„Sztuka” kłamania?
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Integracja klasowa a rodzice
Jesteśmy klasą III b  integracyjną ze Szkoły Podstawowej Nr 23 w Elblągu. Na początku roku szkolnego 2015/2016 razem z naszymi 
wychowankami wpadliśmy na pomysł prowadzenia lekcji plastyki i techniki przez  rodziców. Przedstawiona na pierwszym zebraniu 
propozycja spodobała się opiekunom, którzy od razu zadeklarowali  udział w zajęciach i przedstawili swoje koncepcje.

Rodzicom i opiekunom spodobało się to, że szkoła chce wy-
korzystać ich potencjał, a także promuje udział rodziców w życiu 
klasy i szkoły. Wspólnie uznaliśmy, iż ma to ogromne znaczenie 
w zacieśnianiu relacji szkoła – uczeń – dom, gdyż dzieci w ich 
obecności bardziej się otwierają, są kreatywne, szczególnie te 
nieśmiałe. Uczniom bardzo spodobało się to, że ich rodzice 
wystąpią w roli nauczycieli. 

Na pierwszym zajęciu z mamą Rafała przyrządziliśmy pysz-
ne, zdrowe kanapki używając kolorowych,  jesiennych warzyw. 
Zjedliśmy je potem z apetytem. Zajęcia w grudniu poprowadziła 
mama Julii. Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia  
zapoznaliśmy się z ciekawą techniką wykonania bombek. Na 
styropianowe kule naklejaliśmy ryż, kaszę i makaron, a potem 
barwnymi sprayami wyczarowaliśmy fantazyjne wzory. Bombki 
te podziwiali na naszych choinkach świąteczni goście, którzy 
przybywali do naszej szkoły. 

Przed zbliżającą się Wielkanocą  robiliśmy pocztówki przy 
pomocy mam Kuby i Maximiliana. Wykorzystaliśmy metodę 

łączenia różnych 
technik w jednej 
pracy: rysowanie, 
malowanie, collage, 
wyklejanie, itp. Byli-
śmy bardzo dumni 
z naszych prac.

Niedługo będzie-
my współpracować 
z tatą Szymona, któ-
ry pokaże nam, jak 
wykonać obrazek ze skrawka pnia brzozy. Nauczy, jak oczyszczać 
drewno papierem ściernym. Czekamy na te zajęcia niecierpliwie.

Uważamy, że to niezwykle cenna inicjatywa i cieszymy się, że 
w naszej szkole rodzice chcą pobawić się z dziećmi, przekazać 
im swoją wiedzę i jednocześnie rozwijać ich umiejętności.

Klasa III b integracyjna 
ze Szkoły Podstawowej Nr 23 w Elblągu z wychowawcami

TOC dla edukacji
W naszej szkole od kilku lat realizowany jest program „Kuferek tajemnic” z wykorzystaniem narzędzi TOC (uniwersalnego 
programu edukacyjnego, który w formie trzech prostych narzędzi graficznych [Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu] 
pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie 
rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu – przyp. red.)

W programie biorą udział uczniowie z edukacji wcze-
snoszkolnej. Są to zajęcia adresowane do wszystkich dzieci 
z uwzględnieniem uczniów  z różnorodnymi dysfunkcjami. 
Żeby w pełni uczestniczyć w zajęciach i świetnie się bawić, 
nie trzeba umieć pisać i czytać. „Kuferek tajemnic” rozwija 
umiejętności określone w podstawie programowej wychowa-
nia przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dotyczące 
zarówno kształtowania właściwych postaw społecznych jak 
i rozwijania zdolności poznawczych. Pakiet ten jest szcze-
gólnie pomocny w pracy z dziećmi, które swoją edukację 
szkolną zaczynają w wieku sześciu lat. 

Uniwersalność programu polega na tym, że trzy „narzędzia 
myślowe” TOC: Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu 
można zastosować do treści edukacyjnych wszystkich na-
uczanych przedmiotów. Ponadto narzędzia uczą planowania 
pracy, podejmowania samodzielnych decyzji przez uczniów 
i przewidywania ich konsekwencji, poprawnej komunikacji 
w klasie, analizy konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.  
Poprzez swój graficzny układ, przejrzystość i łatwość 
budowy narzędzia te są bardzo proste do naucze-

nia. Dzięki ich zastosowaniu w codziennej nauce ucznio-
wie potrafią: zrozumieć materiał, zamiast uczyć się go 
na pamięć, potrafią odnieść wiedzę zdobytą w szkole  
do swojego życia, wiedzą, jak rozwiązywać swoje problemy 
i konflikty. Dysponują narzędziami, dzięki którym to właśnie oni 
ponoszą odpowiedzialność za proces uczenia się.

 Luiza Jankowska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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Razem czy osobno?  
Dziecko z wadą słuchu w klasie integracyjnej
Świat się zmienia i zmianie ulega również myślenie o ludziach niepełnosprawnych, o ich możliwościach i ograniczeniach. 
Szansą i warunkiem rozwoju dla dziecka z wadą słuchu, które wkracza w progi szkolne, jest integracja, nawiązanie wła-
ściwych relacji z rówieśnikami i nauczycielami, opanowanie kluczowych umiejętności, zwłaszcza czytania i pisania.

Kształtowanie tych umie-
jętności, a także rozwijanie 
szeregu innych kompetencji 
jest procesem długofalowym, 
z którym musi zmierzyć się 
dziecko z uszkodzonym słu-
chem, ale także nauczyciel. 

Nie istnieje gotowa re-
cepta na właściwe naucza-
nie i wychowywanie dziecka 
niepełnosprawnego. Każde 
dziecko ma inne potrzeby, 
inne możliwości rozwojowe. 
Potrzebuje indywidualnego 
wsparcia ze strony nauczy-
ciela. W przypadku dziecka 
niepełnosprawnego prawi-
dłowemu procesowi eduka-
cyjnemu sprzyja w ogromnej 
mierze doświadczenie i empatia do drugiego człowieka.

Kwestia dotycząca wspólnego kształcenia dzieci pełno-
sprawnych z niepełnosprawnymi nadal budzi wiele kon-
trowersji. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że dziecko 
niepełnosprawne uczy się przez doświadczenie, obserwację 
i interakcje  ze zdrowymi rówieśnikami. Dziecko niepełno-
sprawne poprzez różnorodne kontakty z rówieśnikami kształ-
tuje obraz siebie i zauważa nie tylko swoją odmienność, ale 
przede wszystkim dostrzega podobieństwo, co powoduje, że 
skraca się dystans, który oddziela dzieci pełnosprawne od 
niepełnosprawnych. Do Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu 

uczęszcza Wiktoria, która ze względu na duży ubytek słuchu 
korzysta z implantu ślimakowego. Dziewczynka jest włączona 
do jednego z wielu systemów edukacji, który czasami określany 
jest jako system wypełniający lukę pomiędzy szkolnictwem 
masowym, a specjalnym. Klasa integracyjna, do której uczęsz-
cza Wiktoria, jest szansą dla wszystkich dzieci, pozwala na 
uczestnictwo zarówno dzieci pełnosprawnych jak i niepełno-
sprawnych, uczy wspólnego życia razem, a nie w izolacji. Wik-
toria rozwija się i osiąga sukcesy, oprócz udziału w zajęciach 
lekcyjnych ma możliwość uczestniczenia w imprezach, które 

odbywają się w naszej szkole i poza nią. Nawiązuje pozytywne 
kontakty z rówieśnikami, rozwija swoje zainteresowania i pasje  
w kołach zainteresowań. W wielu szkołach uważa się, że 
należy ,,uczniów niepełnosprawnych traktować tak samo”, co 
budzi w naszej szkole kontrowersje, ponieważ ,,traktowanie 
tak samo” wiąże się z pomijaniem podstawowego założenia 
pracy z dzieckiem ,,zgodnie z indywidualnymi możliwościa-
mi”. Szkoła Podstawowa Nr 23 zapewnia szeroki wachlarz 
oddziaływań terapeutycznych, które prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę zarówno nauczycieli jaki i specjalistów. 

Ogromną barierę w rozwoju ucznia z uszkodzonym słuchem 
może stanowić ograniczona możliwość 
przyswajania i rozumienia języka, co wią-
że się z utrudnioną komunikacją. Dzieci 
z wadą słuchu potrzebują, aby mówić 
do nich o tym, co dzieje się tu i teraz, 

odwołując się do konkretnych sytuacji, operując prostym, 
zrozumiałym dla nich  językiem. Wymagają pomocy w pozna-
waniu świata, w wyjaśnianiu zjawisk abstrakcyjnych. Wiktoria 
uczęszcza do klasy integracyjnej, gdzie pod czujnym okiem 
dwóch nauczycieli, ma możliwość lepszego zrozumienia świata 
i nawiązania właściwych kontaktów z rówieśnikami. Nauka 
w małym zespole klasowym nie skazuje jej na anonimowość, 
lecz pozwala na autonomię i wszechstronny rozwój.

Szkoła Podstawowa Nr 23 w Elblągu 
Surdopedagog Angelika Wysocka

,, I cóż, że nie słyszę tak dobrze jak inni, mam marzenia 
i wierzę, że spełnią się” – Wiktoria
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Popołudniem w SP 23
W naszej szkole funkcjonuje świetlica popołudniowa, do której uczęszczają dzieci z klas I-VI. Staramy się zapewnić uczniom 
życzliwe i pogodne środowisko, oferujemy  pomoc w zakresie nauki szkolnej, wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.

Proponujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolne-
go. Organizujemy zajęcia okolicznościowe oraz integracyjne 
(Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Dziecka). Umożliwiamy 
rozwijanie zainteresowań plastycznych, sportowych, naukę 
umiejętności nawiązywania kontaktów. Dzieci otrzymują 
także wieczorny odpoczynek.

Oprócz zajęć prowadzonych w różnorodnych for-
mach (warsztatowych, grupowych, indywidualnych, 
aktywizujących, refleksji, dramy, prelekcji, konsultacji, kon-
kursów, pracy z komputerem), które dają naszym uczniom 
możliwość nabycia umiejętności radzenia sobie  
z trudnymi sytuacjami życiowymi, wprowadzamy również 

dodatkowo atrakcje, które realizowane są w czasie 
wolnym od zajęć. 

W tym roku szkolnym jedną z większych atrakcji 
była wycieczka do Torunia. Zwiedzanie rozpoczęto od 
Planetarium w „Barwach kosmosu”. W trakcie pokazu 
dzieci dowiedziały się, dlaczego Orion ucieka przed 
Skorpionem. Ciekawa fabuła, interesujące informacje 
o kosmosie, wesoła muzyka, wirujące nad głową gwiazdy 
i kopuła pełna kolorów, stanowiła egzotyczną podróż 
do świata barwnych planet, gwiazd i mgławic. 

Natomiast w Muzeum Podróżników można było zo-
baczyć ponad 800 eksponatów kultur pozaeuropejskich. 
Obszerny zbiór artefaktów był plonem wypraw po całym 
świecie. Następnie dzieci miały możliwość zobaczenia 
Kamienicy Pod Gwiazdą, która została przystosowana do 
celów muzealnych – a w niej kolekcję sztuki Dalekiego 
Wschodu, wejść do Ratusza – poznać jego legendy oraz 
różnego rodzaju ekspozycje. 

Niezapomniane emocje zapewniła także wspinacz-
ka na szczyt ratuszowej wieży, z której rozciągał się 
wspaniały widok na zabytkowy Toruń. Później grupa 
zwiedzała Dom Kopernika, gdzie zapoznała się z życiem 
i twórczością astronoma.

Wyprawę zwieńczyła wizyta w Żywym Muzeum Pier-
nika, gdzie wyjaśniono tajniki wypieków niezrównanych 

toruńskich pierników. Dzieci w ramach warsztatów samo-
dzielnie piekły i ozdabiały ciastka.

W grudniu odbyło się spotkanie wigilijne dla dzieci obję-
tych opieką świetlicy popołudniowej. Uczestniczyło w nim 
28 uczniów oraz 30 rodziców. Uroczystość rozpoczęła się 
inscenizacją jasełek, mali artyści przedstawili historię Marii 
i Józefa, którzy znaleźli miejsce w lichej stajence. Oprawę 
dla scenek ukazujących przybycie trzech mędrców, aniołów 
oraz pasterzy, stanowiły liczne kolędy i pastorałki przygo-
towane przez dzieci pod opieką wychowawców świetlicy. 
Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 
życzenia. W świątecznym nastroju dzieci i rodzice zasiedli 
do wspólnego stołu, gdzie przy wigilijnych potrawach i ko-
lędach poczuli magiczną atmosferę zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

Systematyczny udział dzieci w zajęciach podnosi aktywność 
uczniów w obszarze propagowania zdrowego stylu życia 
i wykorzystywania alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu w gronie rodziny.                                               SP nr 23
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Zawsze mogłam liczyć 
                                   na pomoc innych

W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, uczniowie trzecich klas II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiel-
lończyka pożegnali rok szkolny. Wśród abiturientów znalazła się również niepełnosprawna Barbara Bazimierowska, która 
jaka sama przyznaje zawsze mogła liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły.

II LO w Elblągu może w tym roku 
pochwalić się świetnymi osiągnięciami 
swoich podopiecznych. Średnie wszyst-
kich klas są naprawdę imponujące, 
jednak ostatecznie wygrała klasa III 
E ze średnią 4.93. Aż 89 osób odebra-
ło świadectwo z czerwonym paskiem. 
Wręczono także nagrody za szczególne 
osiągnięcia: uczestnictwo w konkursach 
matematycznych, literatury, olimpia-
dach sportowych i wiele innych.

Zgromadzeni uczniowie, nauczyciele 
i rodzice pogratulowali Barbarze Bazi-
mierowskiej owacją na stojąco i gromki-
mi brawami, za hart ducha i wytrwałość 
w dążeniu do celu pomimo swojej nie-
pełnosprawności.

– Maturę zdaję z rozszerzonego 

języka polskiego, z języka 
angielskiego i historii. Chcia-
łabym spróbować dostać 
się na filologię angielską 
lub na studia historyczne, 
ale muszę jeszcze pomy-
śleć nad kolejnym kierun-
kiem studiów. II Liceum jest 
bardzo przyjazne osobom 
niepełnosprawnym, choć 
to oczywiście zależy od 
stopnia niepełnosprawno-
ści, bo jeśli ktoś porusza 
się na wózku, to może być 
pewne utrudnienie, ale ja 
chodzę na kulach, więc nie ma proble-
mu. Poza tym zawsze mogłam liczyć na 
pomoc innych. Zarówno nauczyciele 

jak i uczniowie są dobrze nastawieni, 
przyjaźni i zawsze udzielają pomocy – 
podsumowuje Basia.

AK

Szukają mistera na wózku
Trwa głosowanie w konkursie „I Wyborów Mistera Polski na Wóz-
ku”, który ruszył 13 kwietnia. Głosować można na stronie  www.
misternawozku.pl do końca maja br. Organizatorem konkursu 
jest Całodobowa Informacja Medyczna w Bydgoszczy.

Głosowanie na stronie inter-
netowej ma wyłonić 12 uczest-
ników. Finaliści wezmą udział 
w zgrupowaniu, które zakończy 
się 10 czerwca 2016 r. Galą Fi-
nałową w hotelu Holiday Inn 
w Bydgoszczy.

Wybory Mistera Polski na 
Wózku to wyjątkowe wybory, 
ponieważ Panowie są wyjątko-
wi, bardziej zamknięci w sobie 
niż Panie, bardziej wrażliwi od 
wielu pełnosprawnych mężczyzn. 
Właśnie taka sytuacja zmoty-
wowała nas do zorganizowania 

konkursu, aby pokazać tą 
wyjątkowość zewnętrzną 
i wewnętrzną, ale również, 
aby zmotywować osoby nie-
pełnosprawne do wyjścia 
z domu do działania do in-
tegracji z pełnosprawnymi 
osobami. Wybory Mistera 
Polski na Wózku to niesa-
mowita przygoda, to moż-
liwość pozyskania nowego bardzo 
ciekawego doświadczenia. Cieszy nas, 
że wybory bardzo dynamicznie się 
rozwijają poprzez zaangażowanie 
tak wielu osób i firm.

 Szczegółowe informacje o wybo-
rach www.misternawozku.pl 

Portal Razem z Tobą jest patronem 
medialnym tego wydarzenia.

Oprac. RS
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UWM wykształci 
hipoterapeutów i dogoterapeutów 

Przyszłych specjalistów od hipoterapii i dogoterapii będzie kształcił od października Uniwersytet Warmińsko–Mazurski 
w Olsztynie. Będą oni zdobywać wiedzę i umiejętności na interdyscyplinarnym kierunku kształcenia „Zwierzęta w rekreacji, 
edukacji i terapii”.

Jak poinformował PAP dziekan 
wydziału bioinżynierii zwierząt prof. 
Wiesław Sobotka będą to studia stacjo-
narne, pierwszego stopnia – licencjackie 
z 6–semestralnym okresem kształce-
nia o profilu praktycznym. Studenci 
będą nabywać wiedzę i umiejętności 
dotyczące wykorzystania interakcji 
człowiek–zwierzę w rekreacji oraz we 
wspomaganiu tradycyjnych metod edu-
kacji, reedukacji, wychowania, aktywi-
zacji społecznej i terapii.

– Jest to nowość na rynku edukacyj-
nym w Polsce. Przez ostatnie 2 lata ana-
lizowaliśmy rynek edukacyjny w kraju 

i stwierdziliśmy, że z taką ofertą kształ-
cenia należałoby wyjść, gdyż jest zapo-
trzebowanie na rynku pracy na tego 
typu specjalistów. Program tego kierun-
ku studiów obejmuje treści kształcenia 
programowe i zagadnienia z zakresu 
nauk zootechnicznych, społecznych, 
humanistycznych, weterynaryjnych oraz 
medycznych. Będzie to kształcenie inter-
dyscyplinarne” – wyjaśnił prof. Sobotka.

- Specjaliści od dawna obserwują, że 
miejsce i rola zwierząt w rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych ruchowo i in-
telektualnie jest ogromna – podkreślił 
prof. Sobotka. Studenci będą zdobywać 

wiedzę, która pomoże im prowadzić 
zajęcia hipoterapii i dogoterapii. Ab-
solwenci naszych studiów będą przy-
gotowani do ubiegania się o nadanie 
uprawnień instruktora hipoterapii lub 
kynoterapeuty (dogoterapeuty) – oce-
nił naukowiec.

Jak dodał, już teraz jest duże zainte-
resowanie nowym kierunkiem zarów-
no wśród uczniów szkół średnich jak 
i jednostek terapeutycznych, centrów 
wsparcia, które prowadzą zajęcia reha-
bilitacyjne z udziałem zwierząt, a także 
ośrodków rekreacyjnych.

Źródło:www.naukawpolsce.pap.pl

Studenci medycyny szkolą się z metod 
pracy z osobami słabowidzącymi

Wezwania niewidomego lub słabowidzącego pacjenta zza drzwi gabinetu czy poproszenia go o zajęcie miejsca bez wska-
zania krzesła – m.in. do unikania tego typu sytuacji mogą przyczynić się szkolenia studentów medycyny, które rozpoczęły 
się w Katowicach.

Zajęcia z użyciem specjalnych gogli 
imitujących sposób, w jaki widzą pa-
cjenci z różnymi dysfunkcjami i schorze-
niami wzroku, takimi jak zaćma, jaskra 
czy całkowita utrata wzroku, odbywają 
się w Uniwersyteckim Centrum Kli-
nicznym im. prof. Kornela Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Prowadzą je przedstawi-
ciele Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Zdaniem okulistki dr hab. Katarzyny 
Michalskiej–Małeckiej szkolenia po-
zwolą uczestnikom przede wszystkim 
„wczuć się” w sytuację niewidomych 
lub niedowidzących, a przez to pod-
nieść jakość pracy tych przyszłych 
lekarzy. Ponadto udział w zajęciach 
pozwoli im uniknąć czasem nieodpo-

wiedniego, choć wynikającego 
np. z niewiedzy, zachowania się.

– Chodzi o sytuacje z życia 
wzięte, kiedy np. lekarz mówi do 
pacjenta „proszę usiąść” nie wska-
zując mu wcześniej, gdzie znajdu-
je się krzesło lub kiedy lekarz woła 
pacjentów zza drzwi, a dana osoba 
nie wie nawet, w którym kierunku 
ma iść – wyjaśniła Karolina Sura 
z fundacji. Zajęcia opierają się 
więc na osobistym doświadczeniu 
przez uczestników kilku sytuacji z ży-
cia codziennego osób niewidzących. 
„Chodzi o to, żeby w tych goglach, 
które ograniczają pole widzenia, np. 
spróbowali się podpisać, nalać wody 
do szklanki czy przejść labirynt z białą 

laską – wskazała Sura.
Michalska–Małecka przypomniała, 

że w tego typu akcjach chodzi także 
o uświadomienie społeczeństwa, nie 
tylko przyszłych lekarzy, z jakimi proble-
mami borykają się osoby słabowidzące.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Pokonać trudności w uczeniu  się

Ok. 15 proc. dzieci w wieku szkolnym każdego roku przejawia poważne problemy w ucze-
niu się, mimo przeciętnej lub nawet wysokiej inteligencji. W większości przypadków 
problemy mają charakter specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W ostatnich 
15 latach ekspert komunikacji, Fred Warnke, opracował metodę wykrywania i treningu 
tych deficytów. Obecnie metoda ta jest stosowana przez niemal 1000 terapeutów 
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. O jej zastosowaniu rozmawiam z terapeutą Danutą 
Maroszek, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu.

Na czym polega metoda Warn-
kego?

Metoda opracowana przez Fre-
da Warnke przeznaczona jest do 
pracy z dziećmi od 4 do 13 roku 
życia lub osobami dorosłymi, 
u których występują trudności 
w zakresie prawidłowego czyta-
nia, pisania i mówienia. Terapią 
objęte są osoby przejawiające 
objawy Centralnych Zaburzeń 
Przetwarzania Słuchowego. Nie 
ma metody, która odwoływałaby 
się bezpośrednio przez neurotech-
nologię do tego jak funkcjonuje 

mózg, dlatego jest nieporównywalnie 
bardziej skuteczna od metod tradycyj-
nych stosowanych w pracy z dziećmi 
z dysleksją. Metoda służy temu, aby 
usprawniać przetwarzanie dźwiękowe 
w bardzo szczegółowych obszarach, 
percepcję wzrokową oraz integrację  
funkcji: oko-ręka, ucho-ręko, oko-ucho. 
Warkne określił 14 funkcji centralnych, 
które muszą działać sprawnie i być 
zintegrowane w mózgu po to, żeby 
dziecko, które ma problemy z ucze-
niem się, mogło posiąść umiejętność 
pisania, liczenia, czytania, mówienia 
czyli pakiet mający służyć harmonijne-

mu rozwojowi dziecka. Bada 
się je za pomocą specjalnego 
urządzenia. Te 14 funkcji trze-
ba najpierw zdiagnozować, 
a następnie określić, które 
z nich nie działają tak jak 
należy i zacząć je intensyw-
nie trenować, bowiem pełna 
ich sprawność gwarantuje, 
ze dziecko będzie płynniej 
mówić, czytać, liczyć, cho-
dzi też o to, aby obie półkule 
współpracowały, aby nabyte 
umiejętności zautomatyzo-
wały się. 

Proszę opisać niektóre 
z tych funkcji?

Pierwsza to określanie 
progu kolejności wzrokowej 
i słuchowej. Trenuje się tu 
głównie koncentrację uwa-
gi oraz różnicowanie głosek 
zwartowybuchowych (p,b,g, 
t, d, k), co przekłada się na ro-
zumienie mowy. Rozróżnianie 
różnorodnych głosek ćwiczy 
także funkcja - selektywność 
percepcji, zaś za rozpozna-
wanie grafemów i fonemów, 
przekładających się na jakość 
czytania i pisania oraz czę-
stotliwość popełniania błę-
dów słuchowych, odpowiada 
funkcja - czas reakcji z wybo-

rem. Kolejną jest słyszenie kierunko-
we. Dzieci mające z tym kłopot mają 
problemy w pracy na lekcji, gdyż nie są 
w stanie wyodrębnić np. głosu nauczy-
ciela i skierować swoją uwagę słucho-
wą w konkretnym kierunku, a słysząc 
inne dźwięki bardzo łatwo rozpraszają 
się. Istotną funkcją jest także różni-
cowanie tonów. Ta umiejętność jest 
ważna dla rozpoznawania samogłosek 
i melodii języka, bowiem z tego w jaki 
sposób mówimy, wynika czy to jest 
pytanie, czy to wykrzyknik. Jeśli dziec-
ko słyszy „płasko”, to zmienia sens 
tego, co słyszy. Kolejną istotną funkcją 

Fot. SOSW nr 1
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Z TERAPIĄ PO ZDROWIE

Pokonać trudności w uczeniu  się
jest rozpoznawanie wzorca częstości. 
Umiejętność ta decyduje o tym, na ile 
człowiek potrafi segmentować ciągły 
potok mowy, z kolei - rozpoznawanie 
długości tonu - o tym, czy jesteśmy 
w stanie wyodrębnić pojedyncze wy-
razy z potoku mowy. W tym przypad-
ku pomocne może okazać się także 
usprawnienie koordynacji ucho-ręka. 
Kolejnymi ważnymi funkcjami, uspraw-
niającymi proces mówienia i czytania 
są: synchroniczne czytanie pseudo-
wyrazów, w którymi dziecko ćwiczy 
umiejętności dokonywania prawdziwej 
i właściwej analizy i syntezy głoskowej 
i literowej, oraz krótkoterminowe po-
wtarzanie sylab, w którym ćwiczy się 
pamięć sekwencyjną i fonologiczną.

Gdy pojawiają się u dziecka takie 
problemy jak np. łączenie dwóch wy-
razów w jeden, czy przeskakiwanie 
z jednej linijki do drugiej, oznaczać to 
może brak synchronizacji obu gałek 
ocznych. W tym przypadku należałoby 
usprawnić również spostrzeganie dy-
namiczne.

Metoda ta ma bardzo szerokie zasto-
sowanie....

Zgadza się. Ma zastosowanie nie 
tylko w przypadku dzieci, ale także 
dorosłych. Szczególnie tych, którzy 
czują się wyobcowani w towarzystwie 
i trudno im się włączyć w rozmowę, 
bo np. z opóźnieniem interpretują 
pewne wyrazy, a zanim do mózgu 
dotrze ta informacja i zostanie ona 
przetworzona, towarzystwo jest już da-
lej w rozmowie. Wiele różnych funkcji 
można sobie „podrasować”, aby nasz 
mózg był sprawniejszy, co przydaje się 
podczas czytania czy nauce języków 
obcych. Ubogie słownictwo, kultura 
obrazkowa dzisiejszych czasów, po-
wodują, że krócej się koncentrujemy 
i zapamiętujemy mniej rzeczy, a im 
więcej słów w naszym osobistym leksy-
konie, tym więcej rozumiemy ze świata 
i z ludzi, dlatego warto o to zadbać. 
Najważniejsze, żeby słyszeć to, co jest 

nam komunikowane, takie jakie jest 
naprawdę, bowiem słuchać i słyszeć, 
to nie jest to samo.

Czy metoda jest skuteczna?
Pracuję tą metodą 6 lat i widzę po-

stępy. Miałam przypadki dzieci, które 
osiągnęły takie wyniki, jakie należy, 
zaczynały czytać płynnie, popełniały 
mniej błędów słuchowych w czasie 
pisania. Pracuję z dziećmi z epilepsją, 
z niedosłuchem i w niczym to nie prze-
szkadza. Często słyszę od dzieci opinię, 
że teraz „lepiej im się myśli”. Metoda 
sprawdza się u dzieci, które mają wy-
soki iloraz inteligencji lub przeciętną 
sprawność intelektualną, ale osiągają 
dramatycznie niskie wyniki w szkole 
ze względu na dysfunkcje parcjalne, 
które uniemożliwiają mu właściwe 
przetwarzanie bodźców. Tą metodą 
uzyskuje się pozytywny efekt, wtedy 
kiedy poćwiczy się przynajmniej 40 
godzin. Jeśli w szkole zajęcia trwają 1 
godzinę w tygodniu, to wychodzi z tego 
przynajmniej rok terapii. W większych 
miastach można wypożyczyć sprzęt 
do ćwiczeń do domu, potem przycho-
dzi się na konsultacje i sprawdzane 
są wyniki. W Elblągu nie mamy takiej 
możliwości. Nasz Ośrodek posiada 
w tej chwili takie urządzenia. Z naszej 
oferty korzystają także dzieci dyslek-
tyczne lub z ryzyka dysleksji, mające 
specyficzne trudności w uczeniu się, 
z różnych szkół elbląskich,  z opinią 
z poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o specyficznych problemach 
w uczeniu się lub wczesnym wspoma-
ganiu. Pamiętam dziewczynę  z II klasy 
szkoły podstawowej, która nie była 
w stanie poprawnie czytać, mówiła 
niegramatycznie, pisała z błędami. Po 
intensywnej pracy przez rok okazało 
się, że dziewczyna jest prymusem, 
że jest wysyłana na konkursy czytel-
niczych i dostawała 5 i 6 z dyktand. 
Wymagało to z jej strony ogromnej, 
codziennej pracy i wsparcia rodziców, 
ale udało się.

                        Napisz do autora:
                Aleksandra Garbecka
e-mail: a.garbecka@razemztoba.pl

Będą nowe uzdrowiska?
W gminach Czarny Dunajec, Miłomłyn 

oraz Lidzbark Warmiński powstać mają 
nowe obszary ochrony uzdrowiskowej, 
które w przyszłości będą mogły ubiegać 
się o status uzdrowiska. W resorcie zdro-
wia trwają prace nad rozporządzeniami 
w tej sprawie. Minister zdrowia uznał, że 
tereny te, ze względu na warunki środo-
wiskowe, występujące naturalne surowce 
oraz klimat o właściwościach leczniczych 
gwarantują – po wybudowaniu odpo-
wiedniej uzdrowiskowej infrastruktury 
– możliwość prowadzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego, a tym samym ubieganie 
się w przyszłości o status uzdrowiska. Na 
terenie obejmującym sołectwa Czarny Du-
najec i Piekielnik prowadzone miałoby być 
lecznictwo uzdrowiskowe w kierunkach: 
choroby ortopedyczno-urazowe, choroby 
reumatologiczne oraz choroby kobiece. 
Z kolei na „Obszarze Ochrony Uzdrowi-
skowej Miłomłyn” prowadzone miałoby 
być lecznictwo uzdrowiskowe w kierun-
kach: choroby ortopedyczno-urazowe, 
choroby reumatologiczne oraz choroby 
górnych i dolnych dróg oddechowych. 

Źródło: Kurier PAP – kurier.pap.pl

Odszedł dr Mazurek
18 kwietnia po ciężkiej chorobie, 

w wieku 79 lat, zmarł dr n. med. Wło-
dzimierz Mazurek, wybitny elbląski 
ginekolog i położnik. W ciągu swojej 
długiej, bo ponad 50– letniej praktyki 
zawodowej pomógł przyjść na świat 
kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców 
Elbląga i regionu. A jeszcze kilka mie-
sięcy temu przyjmował swoje pacjentki 
w Poradni Ginekologicznej w elbląskim 
szpitalu wojewódzkim. Z Elblągiem 
związany był od 1963 roku. 

Red.

Rehabilitacja

Ostatnie pożegnanie
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Jeśli kiedykolwiek nurtowało cię pyta-
nie, jakie tak naprawdę wartości repre-
zentuje religia islamu, jest to książka 
dla ciebie. Jeśli zastanawiałeś się skąd 
wypływa źródło terroryzmu i przemocy 
wśród wielu muzułmanów, odpowiedź 
znajdziesz na kartach Heretyczki. Była 
muzułmanka z rozbrajającą szczerością 
opowiada dlaczego została apostatką. Dla-
czego skostniały islam należy niezwłocznie 
poddać metamorfozie. Jeżeli jej treść 
wywoła reakcję wśród muzułmanów, może 
być to iskra inicjująca reformację, której 
islam nie zaznał przez stulecia.

- Tą książką zamierzam „urazić” wiele 
osób- nie tylko muzułmanów, ale także 
zachodnich apologetów islamu- i uprzy-
krzyć im życie. Rzucę wyzwanie religijnej 

ortodoksji, zmierzę się z nią uzbrojona 
w poglądy i argumenty, które- nie mam 
do tego żadnej wątpliwości- zostaną po-
tępione jako heretyckie.- Tymi słowami 
autorka wprowadza czytelnika w świat 
„Heretyczki”, swojej jak dotąd najbardziej 
kontrowersyjnej książki.

Kto lepiej zna islam, od podszewki, niż 
osoba, która przez wiele lat była jego wy-
znawcą?

Ayaan, Somalijka, która odstąpiła od 
islamu, po tym jak sprzedano ją obce-
mu mężczyźnie, z wielką odwagą, ale 
i świadomością odwetu, zemsty za swoje 
słowa opisuje sedno problemu dema-
skując najmroczniejsze zaułki kultury 
muzułmańskiej. Nie pisze jednak tonem 
wrogim, lecz racjonalnym i zdystanso-

Z NASZEJ CZYTELNI

Polecamy
pod redakcją Kamili Zdanowicz - Kucharczyk
Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci 

i ich rodziców 
Książka  powstała, aby pomóc rodzicom, nauczycielom, 

a także terapeutom w rozmowie z dziećmi na temat nękają-
cych ich trudności. Bajka terapeutyczna może być dobrym 
początkiem konwersacji, zastanowienia się, jak można pora-

dzić sobie z danym problemem, ale także pomóc opiekunom w dostrzeżeniu 
dziecięcych trudności. Mimo że żyjemy z dziećmi razem w jednej rzeczywi-
stości, czasem trudno nam pochylić się nad ich problemami, wydaje nam się, 
iż są to błahostki. Kamila Zdanowicz-Kucharczyk razem z autorkami bajek 
chcą zwrócić uwagę czytelnika w stronę dziecięcego świata oraz przekonać 
go, że sam może zostać bajkoterapeutą swojego dziecka. Dowodem na to 
są zawarte w tej książce bajki, które zostały napisane pod kierunkiem autorki 
przez nauczycielki, a przede wszystkim przez mamy kochające swoje dzieci. 
Książka jest skonstruowana tak, aby dzieci mogły z niej korzystać razem ze 
swoimi rodzicami i nauczycielami. 

Jolanta Górla-Półrola 
Jąkanie - Analiza procesu komunikacji 

słownej ma wymiar zarówno teoretyczny, 
jak i empiryczny

Tworzy ją siedem wzajemnie powiązanych rozdzia-
łów. Wywód rozpoczyna się od rozważań dotyczących 

rozmowy. Oprócz omówienia 
jej istoty przedstawiono defi-
nicję aktu mowy w procesie 
komunikacji oraz mikrogene-
tyczny model porozumiewania 
się. Skupiono się także na stylu 
komunikacji interpersonalnej. 
Poddano analizie typologię 
stylów komunikacji, uznając 
aktywność słowną oraz rodza-

Oficyna Wydawnicza „Impuls”
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                Aleksandra Kazuro
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Z NASZEJ CZYTELNI

Małgorzata Modrak 
Pamięć ulepszona. Program ochrony pamięci – część 1 
To zbiór praktycznych przykładów i gotowych do wykorzystania 

wzorców. To pierwsza część serii książek poświęconych ochronie 
pamięci. Kolejna kierowana jest do osób zagrożonych demencją, 
a ostatnia poświęcona została rozwijaniu wyobraźni. Książka jest 
ciekawą propozycją do pracy nad pamięcią. Wymaga ona od osoby 
nadzorującej wykonywanie ćwiczenia kompetencji i wiedzy w celu 

oceny jego poprawności, a od osoby ćwiczącej posiadania pewnego zasobu wiedzy, 
którą chcemy odświeżyć. Trudno bowiem wymagać od osoby słabo zainteresowanej 
muzyką znajomości tytułów utworów czy kompozytorów. Ćwiczenia wymagają przy-
gotowania odpowiednich materiałów np. nagrań muzycznych, fotografii, reprodukcji. 
Można sobie wyobrazić wykorzystanie tego typu książki - w przypadku starszych 
odbiorców - nie tylko w domu, ale przede wszystkim w domach dziennego pobytu, 
klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku. Pamięć ulepszana może być dobrą 
inspiracją do przygotowania własnych ćwiczeń przez osoby pomagające innym. Po-
kazuje bowiem, na czym powinny polegać takie ćwiczenia. 

Warto przeczytać

Światowa sensacja literacka! Najgłośniejsza amerykańska powieść ubiegłego 
roku, nominowana do Nagrody Bookera i National Book Award; laureatka 
prestiżowej Kirkus Prize.

Zachwycająca powieść o przyjaźni poddanej ogromnej próbie. Oto historia 
życia czterech przyjaciół - o ich niełatwym dojrzewaniu, ogromnych sukcesach, 
bolesnych wyborach i tyranii pamięci, od której nie sposób czasem się uwolnić...

To również opowieść o jednym z najbardziej fascynujących miast świata 
- Nowym Jorku - który jest piątym, równorzędnym bohaterem tej olśniewa-
jącej książki.

je aktów mowy za najbardziej wymierne, 
mierzalne i obiektywne kryteria wyróżniania 
stylów komunikacyjnych. Ponadto w rozdzia-
le pierwszym zwrócono uwagę na bariery 
utrudniające skuteczne komunikowanie się 
z uwzględnieniem czynników językowych, 
psychologicznych i społecznych. Rozdział 
drugi w całości poświęcono jąkaniu. Przed-
stawiono w nim różne ujęcia tego zaburzenia 
prezentowane w literaturze przedmiotu, 
a także własny model istoty tego zaburzenia. 
Skupiono się na charakterystyce jąkania 
jako zaburzenia rozmowy, omówiono ją-
kanie w kategorii bariery komunikacyjnej. 
W kontekście przyjętego procesowego para-
dygmatu mózgu ukazano mikrogenetyczne 
ujęcie formowania się objawu. 

„Małe życie” Hanya Yanagihara

wanym. Opowiada historię swego życia 
przeplatając je faktami popartymi licznymi 
przypisami. Wyróżnia jeden islam i trzy 
rodzaje muzułmanów. Tłumaczy dlacze-
go do tej pory nie przeprowadzono jego 
reformacji. Rozbiera na czynniki pierwsze 
najistotniejsze wersety Koranu, ukazu-
je paradoks szariatu i pojęcie dżihadu. 
Nie waha się twierdzić, że muzułmański 
ekstremizm jest głęboko zakorzeniony 
w islamie zadając pytanie co musi się stać 
abyśmy na dobre pokonali ekstremistów. 
Nie boi się pisać, że często wersety Koranu 
są usprawiedliwieniem przemocy wobec 
nas, niewiernych. Jednocześnie zauważa, 
że nie istnieje w islamie jeden wariant, 
jednolitość wersji Koranu, przez co można 
go odczytywać na wiele sposobów.

Autorka proponuje 5 poprawek, które 
trzeba zaaplikować, aby doszło do efek-
tywnej reformacji islamu, który obok 
chrześcijaństwa jest największą religią na 
świecie. Jak sama pisze nie jest teologiem, 
lecz głosem rozsądku w debacie. Głosem, 
który już nie drży ze strachu przed wygło-
szeniem tezy, że dopóki muzułmanie nie 
przestaną traktować Koranu jak wyrocznię, 
jak boski instruktaż życia zwykłego śmier-
telnika na ziemskim padole, którego trzeba 
rygorystycznie się trzymać, zreformowanie 
islamu będzie niewykonalne.

W obliczu tak dobrej merytorycznie 
treści, trudno komentować projekt okładki, 
jednak jest ona równie ciekawa, z pewno-
ścią kompatybilna z „duchem” książki. 
Ornament muzułmańskiej sztuki plus 

twarz przemawiającej publicznie here-
tyczki idealnie wpasowuje się w klimat.

Heretyczka nie jest łatwą lekturą. Skła-
nia do refleksji, zaspakaja żądze informacji 
i z pewnością „otworzy oczy” tym, których 
wiedza na temat islamu jest niepełna czy 
znikoma. Uważam, że ze względów bez-
pieczeństwa, trzeba znać jak najwięcej 
detali i niuansów dotyczących islamu, 
zwłaszcza teraz kiedy niepostrzeżenie 
zaczyna on wpełzać, zatruwać i niestety 
zakorzeniać się na dobre w Europie jako 
„rywal” chrześcijaństwa i europejskiego 
stylu życia. Powinniśmy mieć większą 
świadomość jakich konsekwencji można 
się spodziewać. Nie znajduję w tej książce 
żadnych wad czy słabych punktów. Jest 
genialnie napisana w dynamicznym tem-
pie, jednocześnie w sposób zrozumiały dla 
każdego. Richard Dawkins twierdzi, że to 
najważniejsza książka jaką czytał od lat. 

W pełni podzielam jego opinię.
- Kiedy jakiś muzułmanin, widząc, że 

czytasz tę książkę, powie „To mnie obraża. 
To rani moje uczucia”, twoja odpowiedź 
powinna brzmieć następująco: „Co jest 
ważniejsze, twój święty tekst czy życie 
autorki tej książki? Twój święty tekst czy 
przepisy prawa? Ludzkie życie, wolność 
człowieka i jego godność- wszystko to 
liczy się bardziej niż jakiekolwiek święte 
teksty”. Chrześcijanie już przez to przeszli 
i żydzi też. Teraz pora na muzułmanów. 
W tym sensie wierzę gorąco w potrafiącą 
zmieniać świat siłę bluźnierstwa”. 

fragment



Str. 28 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

RA
ZE

M
 Z

 T
OB

Ą

Światowe Dni Młodzieży bez  barier!
24 i 25 lipca do Elbląga przyjadą pielgrzymi z Niemiec i Malezji, których nasze miasto gościć będzie z okazji odbywających 
się w Polsce Światowych Dni Młodzieży. To wydarzenie, w którym biorą udział także osoby z niepełnosprawnościami. Pod-
czas ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, w 2011 roku, na ponad 400 tysięcy zarejestrowanych uczestników 
stanowiły one 1,2 proc.

– To będzie dla nas duże wyzwa-
nie organizacyjne – tłumaczy pre-
zydent Elbląga, Witold Wróblewski 
– Udostępnimy Ratusz Staromiejski 
na recepcję i punkt informacyjny, 
gdzie będą pracować wolontariusze 
obsługujący pielgrzymów. Mam na-
dzieję, że nasi goście będą czuli się 
u nas bezpiecznie, a proponowane 
przez nas różnorodne przedsięwzię-
cia zapewnią przyjezdnym gościom 
dobrą rozrywkę i dobrze wypromują 
Elbląg, pokazując go z jak najlepszej 
strony – dodaje.

Światowe Dni Młodzieży będą prze-
biegać dwuetapowo. Rozpoczną się 
od pobytu w diecezjach, od 20 do 
25 lipca, potem pielgrzymi udadzą 
do Krakowa na spotkania centralne. 
Każda z diecezji zaprasza pielgrzy-

mów z całego świata, którzy są 
zainteresowani daną diecezją. 
W Elblągu na chwilę obecną swój 
przyjazd zadeklarowały grupy 
z Niemiec i Malezji

Jak mówi ks. Wojciech Ski-
bicki, jesteśmy przygotowani na 
przyjęcie do 500 pielgrzymów 
z całego świata, jednak dokładna 
liczba chętnych, chcących od-
wiedzić naszą diecezję nie jest 
jeszcze znana. Dwa pierwsze dni 
pobytu są przewidziane jako czas 
integracji, spotkań z młodzieżą 
polską i poznania regionu. Go-
ście zainteresowani byli w szcze-
gólności zwiedzaniem obozu 
koncentracyjnego Stutthof oraz 
zamku w Malborku. Kolejne dni, 
to spotkanie centralne w Elblą-
gu dla wszystkich pielgrzymów 
rozproszonych po całej diecezji: 
z Malborka, Kwidzyna, Iławy.

Sporo atrakcji czekać będzie na piel-
grzymów w Elblągu

23 lipca o 12.30 na Stadionie Pił-
karskim przy ul. Moniuszki planowany 
jest mecz piłki nożnej reprezentacji 
Diecezji Elbląskiej z reprezentacją 
Reszty Świata, o 13.30 w Centrum 
Rekreacji Wodnej „Dolinka” odbędą 
się Sztafety Pływackie , zaś o godz. 
15.00 przewidywany jest rajd pieszy 
po elbląskiej „Bażantarni”. Dla piel-
grzymów pozostających na polanie 

zabezpieczone będą następujące 
stanowiska rekreacyjne: rzuty pod-
kową, bocca, rzuty do kosza, strzały 
do bramki unihokeja, gra w tenisa na 
stole betonowym. Dodatkowo w sali 
Edukacyjnej Lasów Państwowych – 
Nadleśnictwa Elbląg odbędzie się 
prezentacja walorów turystycznych 
i zasobów leśnych Wysoczyzny El-
bląskiej oraz obiad przy ognisku dla 
wszystkich uczestników Światowych 
Dni Młodzieży. 24 lipca na Placu Ka-
tedralnym oraz Ratuszu Staromiejskim 
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Światowe Dni Młodzieży bez  barier!

odbędzie się „Festiwal Narodów“ 
w ramach którego przewidziane są 
nabożeństwa, wspólne śpiewanie, 
występy scholi parafialnych z Elbląga 
i okolic na scenie głównej, , koncert 
Stowarzyszenia Attacka, jarmark 
odpustowy, wystawa tematyczna 
np Jan Paweł II– wizyta w Elblągu, 
zdjęcia ze ŚDM z lat ubiegłych; tur-
niej gier planszowych oraz rozgryw-
ki szachowe, warsztaty plastyczne 
o tematyce religijnej, spacer ulicami 
Starego Miasta (od Bramy Targowej 

do Kamieniczek) z przewodnikiem, 
zwiedzanie Muzeum, Biblioteki oraz 
CS Galeria EL, festyn z grami z daw-
nych lat, warzenie mikstur z ziół na 
podstawie starych receptur o. Cz. Kli-
muszki oraz rejs Łodziami Wikingów.

Więcej szczegółów na stronie www.
mde.elblag.pl

Poniżej garść przydatnych infor-
macji dla osób niepełnosprawnych 
wybierających się na ŚDM

Co ma zrobić osoba niepełnosprawna 
np. z Elbląga, która chce wybrać się do 
Krakowa na ŚDM?

Osoba niepełnosprawna wraz ze 
swoim opiekunem rejestruje się jako 
grupa pielgrzymów przez oficjalny sys-
tem rejestracyjny dostępny na stronie 
internetowej www.krakow2016.com 
do 30 czerwca br. To zapewnia tym 
uczestnikom możliwość znalezienia się 
w sektorze przewidzianym specjalnie 
dla osób niepełnosprawnych na Bło-
niach oraz na Campus Misericordiae. 
Jeśli ktoś jest osobą niepełnosprawną 
i zarejestruje się z grupą sprawnych 
osób, to siłą rzeczy później w spotka-
niach centralnych, będzie w sektorze 
razem z tą grupą. Grupy są jednolite 
pod względem języka i katechez oraz 
jednolite pod względem zamieszkania, 
lokalizacji i następnie sektorów np. na 

spotkaniu z Ojcem Świętym.

Gdzie będą zakwaterowane osoby nie-
pełnosprawne?

Osoby niepełnosprawne, znajdu-
jące się w poszczególnych grupach, 
jak i zorganizowane grupy osób nie-
pełnosprawnych, będą przydzielane 
na noclegi do miejsc dla nich przysto-
sowanych (np. szkoły, ośrodki, rodzi-
ny). Dla osób o szczególnym stopniu 
niepełnosprawności, zwłaszcza na 
wózkach oraz osób tworzących jedną 
grupę osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, KO przewiduje 
zorganizowanie specjalnych miejsc 
zakwaterowania, przystosowanych 
dla tych pielgrzymów. 

Czy osoby niepełnosprawne będą 
oddzielane od swoich grup na noclegi?

Osoby niepełnosprawne, przyjeż-
dżające z grupami i zarejestrowane 
w grupach pielgrzymów, nie będą 
oddzielane od swoich grup. Pozostają 
one ze swoją grupą, opiekun powinien 
zadbać o wszystkie ich potrzeby i ob-
jąć opieką w ciągu tygodnia ŚDM.

Czy dla osób niepełnosprawnych bę-
dzie zapewniony odpowiednio przysto-
sowany transport z miejsca zakwate-
rowania do miejsc głównych wydarzeń?
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Osoby niepełnosprawne 
ruchowo, zakwaterowane 
w ośrodkach dla nich przystoso-
wanych, będą miały zapewniony 
transport z miejsca zamieszka-
nia do sektorów dedykowanych 
osobom niepełnosprawnym. 
Osoby niepełnosprawne, któ-
re nie będą zakwaterowane 
w tych ośrodkach, będą mogły 
przemieszczać się transportem 
publicznym z pomocą członków 
swojej grupy.

Czy osoby niepełnosprawne 
będą mogły wrócić w sobotę 
w nocy po czuwaniu do miejsca 
swojego zakwaterowania?

Komitet Organizacyjny prze-
widuje możliwość powrotu na 
nocleg do miejsc zakwaterowa-
nia dla osób o bardzo dużym 
stopniu niepełnosprawności, na 
wniosek asystentów towarzyszą-
cych tym osobom lub lekarzy 
zabezpieczenia medycznego 
KO. Inne osoby, które będą 
chciały pozostać na Campus 
Misericordiae, muszą zabrać 
ze sobą karimatę i śpiwór. 

Jakie będą udogodnienia 
dla osób głuchoniemych? 

Podczas Wydarzeń Cen-
tralnych w sektorach dla 
osób niepełnosprawnych 
obecni będą tłumacze róż-
nych języków migowych. 

Gdzie będą miały miejsce 
katechezy dla osób niepełno-
sprawnych?

Nie będzie oddziel -
nych katechez dla osób 
n i e p e ł n o s p r a w n y c h . 
W miejscu zakwatero-
wania będzie sprawowa-
na Eucharystia, w której 
będą mogły brać udział 
osoby niepełnosprawne. 

Czy osoby niepełnospraw-
ne będą mogły uczestniczyć 
w wydarzeniach kultural-
nych?

Sekcja Festiwalu Mło-

dych przygotowuje urozma-
icony i atrakcyjny program 
o charakterze kulturalnym. 
Naszym pragnieniem jest, 
aby wzięły w nim udział rów-
nież osoby o różnym stopniu 
i rodzaju niepełnosprawności, 
dlatego zachęcamy artystów 
do aplikacji. Zgłoszenia i py-
tania prosimy kierować na ad-
res: kultura@krakow2016.com 

Czy będzie specjalna służba 
zdrowia dla osób niepełnospraw-
nych?

Nie będzie specjalnie dedyko-
wanej służby zdrowia dla osób 
niepełnosprawnych. W sekto-
rach dla Osób Niepełnospraw-
nych będzie wzmocniona 
służba medyczna, złożona głów-
nie z osób mających doświad-
czenie pracy z tymi grupami. 

Kto będzie pomagał oso -
bom niepełnosprawnym?

O sprawną organizację oraz 
o to, by w tegorocznych wyda-
rzeniach mógł wziąć udział każ-
dy bez względu na sprawność 
psychofizyczną, dba Zespół ds. 
udziału Osób Niepełnospraw-
nych, działający przy Komitecie 
Organizacyjnym ŚDM. Dzięki 
temu niepełnosprawni nie będą 
musieli odłączać się od grup, 
z którymi przyjechali, czy korzy-
stać z oddzielnych katechez. Po-
mocą niepełnosprawnym będą 
służyli także wolontariusze, za-
równo w miejscach wydarzeń 
centralnych, jak i podczas trans-
portu do tych miejsc. Każdy wo-
lontariusz do pomocy osobom 
niepełnosprawnym będzie miał 
specjalny identyfikator.

Więcej informacji na stro-
nach: http://:www.krakow2016.
com, http://www.klikakrakow.pl

Oprac. AG

Prezes w obronie zasad
Konwencji ONZ
5 maja br. w związku z Europejskim Dniem Walki z Dys-
kryminacją Osób Niepełnosprawnych nowy Prezes PFRON 
– Robert Kwiatkowski, wydał oświadczenie w którym 
przywołuje wartości i zasady zawarte w Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych.

Przypomina w nim, że Polska bardzo szybko ratyfi-
kowała Konwencję ONZ, która wprowadziła zasady, 
wśród których znajdują się: poszanowanie godności 
i autonomii osoby z niepełnosprawnością, swoboda 
dokonywania wyborów, niedyskryminacja, pełny i sku-
teczny udział w społeczeństwie i integracja społeczna, 
równość szans, dostępność. To zasady, których realizacja 
jest wspierana przez Fundusz

W oświadczeniu podkreślił również, że zasady Kon-
wencji ONZ będą ważnym elementem funkcjonowania 
PFRON pod jego kierownictwem oraz że PFRON popiera 
wszelkie inicjatywy, które przyczynią się do zapewnienia 
osobom niepełnosprawnym nieograniczonego korzy-
stania z pełni swobód i praw człowieka.      Oprac. AG

Z motoryzacją za pan brat!
Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Nepełno-
sprawnych przy Instytucie Transportu Samochodowego 
zaprasza na integracyjny piknik naukowy „Razem dla 
motomobilności: turystyka, podróże, wypoczynek”, 
który odbędzie się 18 czerwca 2016 roku na terenie 
Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie 
przy ul. Jagiellońskiej 80.

Piknik będzie swoistym forum wymiany wiedzy z za-
kresu motoryzacji w kontekście realizacji potrzeb osób 
z dysfunkcjami. W trakcie wydarzenia prezentowane 
będą pojazdy ITS z adaptacjami, symulatory jazdy, 
pracownia psychologii transportu wyposażona w nowo-
czesne urządzenia do badania kierowców z dysfunkcjami 
(np. Driver Test Station) oraz inne produkty i usługi 
wspomagające funkcjonowanie osób mających trudności 
w przemieszczaniu się. Piknik adresowany jest przede 
wszystkim do kandydatów na kierowców, kierowców 
i pasażerów z niepełnosprawnościami.        Oprac. AG
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Odmówiono Ci przejazdu ze względu na 
niepełnosprawność? Zobacz, jakie masz prawa.
Możliwość przemieszczania się jest jednym z czynników warunkujących normalne funkcjonowanie we współczesnym 
społeczeństwie. Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza te dotknięte niepełnosprawnością ruchową, bez odpowiedniego za-
bezpieczenia ich potrzeb w tym zakresie zagrożone byłyby wykluczeniem społecznym. 

Osobom, które miały możliwość zapo-
znać się z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw 
pasażerów w transporcie autobusowym 
i autokarowym oraz zmieniającym roz-
porządzeniem (WE) nr 2006/2004 (Dz. 
U. UE, L 55/1) mogła w szczególności 
zapaść w pamięć treść art. 9:

Prawo do transportu
1. Przewoźnicy, biura podróży i orga-

nizatorzy wycieczek nie mogą odmówić 
przyjęcia rezerwacji, wydania biletu, ani 
przyjęcia danej osoby na pokład pojazdu, 
ze względu na niepełnosprawność lub 
ograniczenie ruchowe.

2. Osobom niepełnosprawnym i oso-
bom o ograniczonej sprawności ruchowej 
rezerwuje oraz bilety oferowane są bez 
dodatkowych opłat.

Tak przedstawiona sytuacja prawna 
osób niepełnosprawnych wymuszałaby 
na przewoźnikach konieczność dosto-
sowania każdego środka transportu do 
bardzo zróżnicowanych potrzeb każdego 
rodzaju niepełnosprawności. Spełnienie 
takich warunków byłoby bardzo trudne, 
a na pewno z punktu widzenia ekono-
micznego mało opłacalne. Funkcją tego 
przepisu jest jedynie zabezpieczenie osoby 
niepełnosprawnej przed dyskryminacją 
z tytułu jej niepełnosprawności w sytu-
acji, gdy usługa transportu może być bez 
przeszkód wykonana. 

Okoliczności w których nie ma zasto-
sowania art. 9 sformułowane są w art. 10 

Odstępstwa i warunki specjalne
1.  Niezależnie od art. 9 ust. 1, prze-

woźnicy, biura podróży i organizatorzy 
wycieczek mogą odmówić przyjęcia rezer-
wacji, wydania lub udostępnienia w inny 
sposób biletu, lub przyjęcia danej osoby na 
pokład, ze względu na niepełnosprawność 
lub ograniczenie ruchowe:

a) aby spełnić mające zasto-
sowanie wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa ustanowione na 
mocy prawa międzynarodowego, 
unijnego lub krajowego lub aby 
spełnić wymogi w zakresie zdro-
wia i bezpieczeństwa ustalone 
przez właściwe organy;

b) w przypadku gdy konstruk-
cja pojazdu lub infrastruktura, 
w tym przystanki autobusowe 
i terminale, fizycznie uniemoż-
liwiają wejście na pokład pojazdu, jego 
opuszczenie lub przewóz osoby niepeł-
nosprawnej lub osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej w sposób bezpiecz-
ny i operacyjnie wykonalny.

Powyższy przepis uzależnia możliwość 
odmowy świadczenia usługi transportu od 
spełnienia wymaganych prawem warun-
ków bezpieczeństwa. Najprościej rzecz 
ujmując, przewoźnik nie może odmówić 
przewozu osoby niepełnosprawnej chyba, 
że zagrozić by to mogło bezpieczeństwu 
jej lub innych pasażerów.

Ustęp 2 art. 10 nakłada na podmiot 
organizujący usługę przewozu obowiązek 
poinformowania o alternatywnych usłu-
gach, z których może skorzystać osoba 
niepełnosprawna w przypadku wcześniej-
szej odmowy.

Kolejny ustęp omawianego artykułu for-
mułuje uprawnienia osoby niepełnospraw-
nej, która pomimo posiadania rezerwacji 
lub biletu nie została przyjęta na pokład  
ze względu na jej niepełnosprawność 
lub ograniczenie ruchowe. Uprawnienia 
przyjęły postać alternatywy pomiędzy:

a) prawem do zwrotu kwoty zapłaconej 
za bilet oraz, w stosownych przypadkach, 
nieodpłatną powrotną usługą transpor-
tową do punktu rozpoczęcia podróży, 
określonego w umowie transportowej, 
w najwcześniejszym możliwym terminie; 
oraz

b) z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest 
to wykonalne – kontynuacją podróży lub 
zmianą trasy za pośrednictwem rozsąd-
nej alternatywnej usługi transportowej 
do miejsca przeznaczenia określonego 
w umowie transportowej.

W przypadku gdy odmowa przyjęcia 
rezerwacji lub sprzedania biletu uwarunko-
wana jest kwestiami bezpieczeństwa (okre-
ślonymi w ust. 1 art. 10), a bezpieczeństwo 
osobie niepełnosprawnej może zapewnić 
osoba towarzysząca, będąca w stanie 
udzielić jej pomocy, ust.1 przestaje mieć 
zastosowanie. Taka osoba towarzysząca 
jest przewożona nieodpłatnie i, jeżeli jest 
to wykonalne, ma miejsce siedzące obok 
osoby niepełnosprawnej lub osoby o ogra-
niczonej sprawności ruchowej.

W przypadku gdy przewoźnicy, biu-
ra podróży lub organizatorzy wycieczek 
odmówią świadczenia usługi przewozu 
powołując się na względy bezpieczeństwa, 
powinny poinformować osobę niepełno-
sprawną o powodach takiej decyzji oraz 
na żądanie poinformować ją również na 
piśmie w ciągu pięciu dni roboczych od 
złożenia wniosku.

                        Napisz do autora:
                Paweł Rodziewicz
e-mail: prawnik@razemztoba.pl
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Cena towaru przy kasie inna 
niż na półce...

Podczas zakupów często zdarza nam się sięgnąć po 
towar, który jest w promocji. Niestety przy kasie zdarza 
się, że cena produktu różni się od tej widniejącej na półce. 
Co wtedy możemy zrobić? 

Interes klienta chronią zapisy Kodeksu cywilnego. 
Zgodnie bowiem z art. 543 rzeczy wystawione w miejscu 
sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa 
się za ofertę sprzedaży. Konsumenci zatem mają prawo 
żądać sprzedaży artykułu po cenie, która umieszczona 
została na półce przy interesującym nas towarze. Gdy 
towar wrzucamy do koszyka, godzimy się tym samym na 
przyjęcie proponowanej oferty i mamy prawo oczekiwać, 
że sprzedawca wywiąże się ze swojego obowiązku, a przy 
kasie wydamy dokładnie tyle pieniędzy, ile określonych zo-
stało na półce przy towarze. Należy pamiętać, że zawarcie 
umowy przez przyjęcie oferty jest wiążące dla sprzedawcy. 
Jej ważność nie będzie zatem zależeć od potwierdzenia 
jej przez pracownika sklepu. W przypadku wątpliwości, 
co do określenia momentu przystąpienia do umowy przez 
kupującego, z pomocą przychodzi także art. 70 Kc. Stanowi 
on, że umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania 
przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu. 

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy mają obowiązek 
dokładnego oznaczenia produktu wystawionego na 
sprzedaż. Wiąże się z nim również określenie jego ceny. 
Nieprzestrzeganie niniejszego przepisu może skończyć się 
dla przedsiębiorcy karą o wysokości do 1.500 zł (art. 137 
Kodeksu wykroczeń). Co więcej, jeśli uporczywie uchyla 
się on od niniejszego obowiązku, możliwe jest nałożenie 
kary przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 
wynoszącej nawet 5.000 euro

Dokładne zasady oznaczanie produktów określa rozpo-
rządzenia ministra finansów z 10 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług 
oraz sposoby oznaczania ceną towarów przeznaczonych 
do sprzedaży. Według rozporządzenia towary, które 
oferowane są kupującym w miejscu sprzedaży, muszą 
być oznaczone wywieszkami zawierającymi informacje 
wskazujące cenę oraz jednostkę miar, do których odnoszą 
się uwidocznione ceny. Gdy na półce znajdują się towary 
podobne, określić należy również nazwę producenta lub 
informację pozwalającą na identyfikację ceny z konkret-
nym produktem.       Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl, oprac. AG

Czytelnicy pytają
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Nowe legitymacje 
później niż planowano

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością z 25 września 2015 
r. nowe legitymacje miały pojawić się z 1 października tego roku. 
Wszystko wskazuje jednak na to, że prace z tym związane zostaną 
zawieszone, a nowe legitymacje pojawią się prawdopodobnie dopiero 
w 2017 r. ze względu na brak środków na ten cel w budżecie państwa.

Resort pracy wraz z biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych – Krzysztofa Michałkiewicza zapowiada jednak, 
że będzie podejmował działania legislacyjne, aby nowe legitymacje 
obowiązywały w późniejszym terminie. Nowe zasady wystawiania 
legitymacji wprowadzają między innymi okres ważności legitymacji. 
W przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność okres 
ważności nie może być dłuższy niż 5 lat, zaś w przypadku legitymacji 
wystawionych osobom które nie ukończyły 60. roku życia, dokumen-
tujących stopień niepełnosprawności – okres ważności nie może być 
dłuższy niż 10 lat. Zaznaczyć należy, że nadal podstawowym okresem 
ważności legitymacji jest ważność orzeczenia na podstawie którego 
wydano legitymację. Ustawa wprowadza pojęcie „prawomocnego 
orzeczenia” jako dokumentu uprawniającego do wystawienia legity-
macji. Należy przez to rozumieć orzeczenie od którego nie przysługuje 
już odwołanie. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada 
więcej niż jedno aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu 
niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legity-
mację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia. Wydanie 
legitymacji będzie bezpłatne, a 15 zł zapłacimy w przypadku wysta-
wienia duplikatu.                                                                     Oprac. AG

Przesyłanie smsów, śledzenie, nachodzenie w mieszkaniu, a cza-
sem nawet przesyłanie e–maili może być podstawą do tego, aby 
zgłosić sprawę na policję. W potwierdzonych przypadkach stalkin-
gu postępowanie kończy się zarzutami oraz aktem oskarżenia. 
Trzeba pamiętać jednak o tym, że to coś więcej niż tylko złośliwe 
niepokojenie z kategorii wykroczenia. To przestępstwo a więc 
i jego kaliber musi być inny.

- To bardziej forma znęcania się psychicznego niż niepokojenia. 
W myśl prawa takie działanie jest przestępstwem - mówi podkom. 
Tomasz Klucznik z wydziału Kryminalnego KMP w Elblągu.

Dzisiejsza technika a szczególnie możliwość komunikacji spra-
wia, że osoba nękająca nie musi nawet mieszkać blisko swojej 
ofiary. Rola Policji w takim postępowaniu to przede wszystkim 
ochrona ofiary oraz zebranie dowodów nękania i przełożenie ich 
na materiał procesowy.

– Często zdarza się, że to sama ofiara dysponuje takimi dowoda-
mi, my dołączamy je do materiałów prowadzonego postępowania 
– tłumaczy Klucznik. – Dodatkowo dochodzi jeszcze przesłuchanie 
świadków, którzy mogą potwierdzić lub zaprzeczyć wersji osoby 
zgłaszającej.                                                           Krzysztof Nowacki

Nękanie to przestępstwo
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W słuchawkach na rowerze 
Sprawa ostatnio często poruszana w mediach i dość kontrowersyjna, mowa tu o rowerzystach w słuchawkach. Niektórzy 
twierdzą, że takie zachowanie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym - bo zwyczajnie rowerzysta niewiele słyszy 
z otaczającego świata.

- Jest oczywiste, że kierowca auta 
jest bardziej bezpieczny niż rowerzy-
sta, którego nie chroni praktycznie nic. 
Jazda na rowerze ze słuchawkami jest 
bezpieczna tylko wówczas, kiedy mu-
zyka nie jest za głośno - mówi st. asp. 
Krzysztof Łusiak z elbląskiej drogówki. 
W przepisach nie ma nigdzie wzmian-
ki o zakazie słuchania muzyki przez 
słuchawki. Co więcej dozwolona jest 
rozmowa przez telefon z zestawem 
słuchawkowym. Natomiast policjant 
może już ukarać cyklistę za „poga-
duszki” bez wymaganego zestawu 
- czyli z telefonem w dłoni. Wówczas 
może „wlepić” 200 zł mandatu. 

Oto kilka wskazówek, które zamiesz-
czamy w odpowiedzi na często zadawane 
pytania internautów:

Rowerzysta ma pierwszeństwo 
przed skręcającym samochodem! 
Kierowca, który skręca w drogę po-
przeczną musi pamiętać o obowiązku 
przepuszczenia rowerzysty, który prze-
cina mu drogę (porusza się na wprost). 
W tym przypadku nie ma znaczenia, czy 
rowerzysta jedzie po ścieżce czy po chod-
niku. W przypadku zderzenia z rowerzy-
stą winnym zdarzenia będzie kierowca, 
ponieważ nie ustąpił pierwszeństwa. 
Jazda rowerem w korku, omijanie i wy-
przedzanie pojazdu w ramach jednego 
pasa ruchu - jest dozwolone!

Jazda rowerem po chodniku, zamiast 
po ulicy?

Jeżeli brak jest drogi dla rowerów, 
to rowerzyści są zobowiązani poruszać 
się po jezdni. Jazda chodnikiem przez 
kierującego rowerem jest dozwolona 
tylko w sytuacjach kiedy:

- opiekuje się dzieckiem na rowerze 
do lat 10,

- dozwolona prędkość dla samocho-

dów jest większa niż 50 
km/h, a chodnik ma co 
najmniej 2 m szerokości,

- gdy warunki pogodo-
we zagrażają bezpieczeń-
stwu rowerzysty na jezdni 
(śnieg, silny wiatr, ulewa, 
gołoledź, gęsta mgła).

Oświetlenie roweru
Rowery poruszające 

się w nocy oraz w tunelu 
muszą być oświetlone. 
Przepisy wymagają, aby 
rower był wyposażony 
w światła z przodu (świa-
tło białe lub żółte) i z tyłu 
(światło czerwone) oraz czerwony od-
blask z tyłu. Oświetlenie rowerowe nie 
jest wymagane w dzień!

Rowerzysta może wyprzedzać z pra-
wej strony!

Rowerzysta może wyprzedzać wolno 
jadące pojazdy także z ich prawej strony. 
Jeśli kierowca skręca w prawo i widzi 
jednoślad przy prawej krawędzi drogi, 
musi się zatrzymać i go przepuścić.

Rowerzysta na przejściu
Rowerzysta nie może przejeżdżać 

przez przejście dla pieszych. Ma obowią-
zek zsiąść z roweru i go przeprowadzić. 
Jeśli chce jechać musi poszukać przejaz-
du dla rowerów.

Rowerzyści na skrzyżowaniu
Rowerzysta ma prawo jechać środ-

kiem pasa przez skrzyżowanie, jeśli 
z danego pasa ruchu można opuścić 
skrzyżowanie przynajmniej w dwóch 
kierunkach. Ma to zmniejszać ryzyko 
wymuszenia na rowerzyście pierwszeń-
stwa i poprawić jego widoczność.

Droga szybkiego ruchu - nie dla rowerów!
Rowerzyści nie mogą korzystać z auto-

strady oraz drogi ekspresowej. Dotyczy 
to również przypadku poruszania się 

przez cyklistę jedynie pasem awaryjnym 
lub poboczem.

Jazda obok siebie
Przepisy dopuszczają jazdę rowerów 

obok siebie, gdy nie utrudnia to ruchu lub 
nie zagraża bezpieczeństwu. Kierowca, 
który chce wyprzedzić cyklistów musi 
zachować od nich bezpieczny odstęp 
i pamiętać o zakazie najeżdżania na 
linię ciągłą.

Zaufanie tak, ale ograniczone
Uczestnik ruchu i inna osoba znaj-

dująca się na drodze mają prawo ufać, 
że pozostali uczestnicy ruchu drogo-
wego przestrzegają przepisów. Muszą 
jednak liczyć się z tym, że tak, niestety, 
nie będzie. Może się zdarzyć, że inni 
użytkownicy drogi nie będą się stosować 
do przepisów w sposób rozmyślny lub 
przez przypadek. Zaufanie do innych 
musi więc być ograniczone i dlatego tak 
ważne jest zachowywanie szczególnej 
ostrożności. Rowerzysta jadący jezdnią 
zawsze powinien bacznie obserwować, 
co dzieje się na trasie.

Jakub Sawicki, 
Zespół Prasowy KMP Elbląg

- z poradnika kierowcy
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Iławska ”Morena” 
W Gostyniu odbył się Finał Mistrzostw Polski w kręglach 
klasycznych niewidomych i słabowidzących, na które to 
zakwalifikowało się 9 zawodników iławskiej „Moreny”. 
W mistrzostwach brało udział 60 zawodników z całej Pol-
ski. W powyższych zawodach Iławianie zdobyli 2 medale.

Szczepan Polkowski w kat. B1 wywalczył srebrny me-
dal. Regina Sczypiorska z kolei –  brązowy. Irena Henisz 
była 8., a Stanisław Piasek 10.

Maria Kieloch w kat B2 uplasowała się na 5 pozycji, Jan 
Smoła był 7. a Tomasz Ćwikła w kat. B3 zajął 5 miesjce. 
AgnieszkaPokojska była 6 a Małgorzata Kasprzycka 10.

Po tych zawodach została ustalona reprezentacja kraju 
PZK na Mistrzostwa Europy, które odbędą się pod koniec 
maja w Chorwacji. Iławski klub będą reprezentowac 
dwie osoby – Regina Szczypiorska i Szczepan Polkowski.

Fot. nadesłane/od lewej Maria Kieloch, Regina Szczy-
piorska, Tomasz Ćwikła i Szczepan Polkowski.

Oprac. RS

na zawodach w Gostyniu

Integrowali się na sportowo
36 zawodników z warsztatów terapii zajęciowej z województwa warmińsko–mazurskiego oraz pomorskiego wzięło 
udział w XI Wojewódzkim Turnieju w Boccie „Sportowa integracja”, organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu „Tacy sami” w Elblągu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim.

Zawodnikami były dorosłe oso-
by niepełnosprawne intelektualnie 
z 12 Warsztatów Terapii Zajęciowej 
z : Kamiennika Wielkiego, Dział-
dowa, Dzierzgonia, Górowa Iła-
weckiego, Koniecwałdu, Ornety, 
Malborka, Kwidzyna, Jantara, Su-
sza, Marzęcina oraz Elbląga przy 
Stowarzyszeniu „Tacy sami”. Na 
podium stanęli: WTZ Susz, który 
zajął I miejsce, WTZ Orneta, który 
uplasował się na II miejscu oraz 
WTZ Kwidzyn dla którego przypa-
dło miejsce III. Na zwycięskie dru-
żyny czekały pamiątkowe medale, 
zaś dla wszystkich zawodników 
dyplomy i nagrody rzeczowe.

– Bywalcy naszego turnieju 
zmieniają się. Co roku staramy 
się wysyłać zaproszenia do róż-
nych warsztatów. Mamy zawsze 
12 ekip, bowiem tego wymagają 

zasady gry. Ważne jest to, że mogą 
w niej brać udział najsłabsi uczestnicy, 
którym często problem sprawia udział 
w zajęciach typowo sportowych, gdzie 
trzeba biegać czy ścigać się – tłumaczy 
Iwona Pietraszkiewicz, kierownik WTZ 
w Elblągu, działający przy Stowarzysze-
niu „Tacy sami”. 

– Impreza jest ważna także dla Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kamionku Wielkim, którzy współpra-
cują z nami od samego początku. To 
dużo daje obu stronom. Pełnosprawni 
wychowankowie – uczą się empatii, zaś 
uczestnicy poza tym, że świetnie się ba-
wią, zawiązują także nowe znajomości, 
kształtują umiejętności społeczne, uczą 
się zachowania w innym środowisku, 
kibicują. To ważny element rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. 
Co ciekawe boccią zaraziliśmy także 
emerytów i rencistów z Domu Pomocy 

Społecznej „Niezapominajka”w Elblągu, 
którzy już od jakiegoś czasu prowadzą 
rozgrywki w tej dyscyplinie – dodaje 
Iwona Pietraszkiewicz.

Po raz pierwszy w turnieju brał udział 
warsztat terapii zajęciowej z Dzierz-
gonia. I choć nie zajęli miejsca na 
podium to jak podkreślają są bardzo 
mile zaskoczeni ciepłym przyjęciem 
i atmosferą panującą podczas imprezy. 
– Nasi podopieczni są bardzo szczęśli-
wi, że mogą tu być, dzięki temu dostali 
także szansę, aby przyjechać z mniejszej 
miejscowości i przyjechać do większego 
miasta. To dla nich duże przeżycie – 
opowiadali terapeuci.

Warto podkreślić udział miasta w tym 
przedsięwzięciu, które bezpłatnie uży-
czyło salę na czas trwania turnieju, co 
pokazuje, że osoby niepełnosprawne 
mają też swoje miejsce w środowisku 
sportowym w Elblągu.                        AG
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Chcą zwyciężać, więc walczą

W połowie kwietnia w Elblągu odbył 
się I Regionalny Turniej Judo Olim-
piad Specjalnych, w którym wzięło 
udział 23 zawodników. Wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe medale 
oraz upominki. 

Zawodnicy , którzy walczyli na ma-
tach o miano najlepszego, wywodzi-
li się z klubu Ośrodka Sportowego 
„ONI w ATAKu”, działającego przy 
Integracyjnym Klubie Sportowym 
„ATAK” oraz Klubu OS „Zefirek”, 
który działa przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno- Wychowawczym nr 2. 
Turniej odbył się w przyjaznej i sporto-
wej atmosferze zgodnie z ceremoniałem 
Olimpiad Specjalnych, a uroczystego 
otwarcia i zamknięcia dokonała Róża 
Banasik – Zarańska - Członek Komi-
tetu Krajowego Olimpiad Specjal-
nych Polska i Komisji Sportowej OSP. 
Zawodnicy zostali podzieleni na 7 grup 

startowych według wagi, poziomu umie-
jętności, stopnia zaawansowania i grupy 
sprawnościowej zgodnej z zasadami 
Międzynarodowej Organizacji Judo 
-IJF. Wszyscy judocy byli dzielni w swym 
wysiłku w myśl złożonej przysięgi, którą 
wypowiedzieli wspólnie podczas cere-
monii otwarcia: „Pragnę zwyciężyć, lecz 
jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech 
będę dzielny w swym wysiłku”.

W poszczególnych grupach nagrodzono:
Grupa I – Anię Rybicką, Marię Mierz-

wińską oraz Weronikę Fercho. 
Grupa II – Michała Bryla, Michała 

Werońskiego
Grupa III – Jakuba Dmochowskiego, 

Adama Wiśniewskiego, Marcina Liszcza, 
Mateusza Kozłowskiego

Grupa IV – Kamilę Grdeń, Agnieszkę 
Strąk, Marka Chrusta

Grupa V – Mateusza Bieleckiego, 
Mirosława Kostkę, Konrada Szumskiego, 

Sebastiana Szydlika
Grupa VI – Michała Paszkowskiego, 

Dastina Kulika, Michała Warno
Grupa VII – Mateusza Paszkowskiego, 

Norberta Jaworskiego i Roberta Jawor-
skiego. 

Organizatorzy turnieju szczególne 
słowa podziękowania chcieliby skiero-
wać w stronę Wojtka Janika, który zapo-
czątkował judo osób niepełnosprawnych 
intelektualnie w Polsce i przez wiele 
lat był trenerem elbląskich judoków. 
- Dziękujemy za przekazanie swojej 
wiedzy i pasji,a także za to, że przez 
wiele lat zabiegał pan o to, by judo 
jako dyscyplina sportowa znalazło się 
w strukturach Olimpiad Specjalnych. 
Dzięki podjęciu tych prób, nasi judo-
cy mogą dzisiaj cieszyć się i czerpać 
korzyści z uczestnictwa w turniejach 
Olimpiad Specjalnych – podsumowują 
organizatorzy elbląskiego turnieju. 

Oprac. RS
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Bartoszyce: 2 kwietnia w ramach Światowych Dni Świadomości Autyzmu już po raz trzeci Bartoszyce zaświeciły się na 
niebiesko, a to za sprawą Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bartoszycach oraz Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „ Jesteś -my”.

- Dzieci z autyzmem są często niesprawiedli-
wie oceniane. Są ludzie, którzy nie akceptują 
ich zachowań, nie potrafią ich zrozumieć, 
odrzucają je. Robią to, bo nie znają dzieci 
autystycznych. Razem możemy to zmienić 
i powiedzieć: „Poznaj, zanim ocenisz” i wła-
śnie pod takim hasłem odbył się tegoroczny 
przemarsz– wyjaśnia Marek Lidziński, Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawcze-
go  w Bartoszycach. W tym dniu w centrum 
Bartoszyc spotkały się wszystkie dzieci biorące 
udział w obchodach Światowego Dnia Świado-
mości Autyzmu w Bartoszycach. Organizatorzy 
rozdawali niebieskie balony oraz ulotki i opo-
wiadali o idei obchodów tego święta. Dzieci 
z przedszkola integracyjnego zaśpiewały pieśń. 
Z piosenką wystąpił również uczeń autystyczny 
z SOSW w Bartoszycach. Następnie odbyła 

się wspólna zabawa integracyjna przy 
muzyce, do której zaprosiła instruktorka 
Bartoszyckiego Domu Kultury. Na zakoń-
czenie dzieci dumnie przemaszerowały 
z pięknymi niebieskimi balonami, udając 
się do swoich placówek. 

- Chcielibyśmy zachęcić władze na-
szych samorządów, aby idąc przykładem 
innych miast oświetlili budynki naszego 
miasta na niebiesko, ale w tym roku oka-
zało się to niemożliwe. Mamy nadzieję, że 
może uda się w przyszłym roku - tłumaczy 
Marek Lidziński - Zapraszam również 
wychowawców szkół i przedszkoli, którzy 
nie posiadają materiałów edukacyjnych 
do przeprowadzenia zajęć z dziećmi na 
temat autyzmu, aby zgłaszali się do nas, 
chętnie służymy pomocą i przekażemy 
niezbędne pomoce, – podsumowuje.

Warto nadmienić, że w ramach tego-
rocznej akcji w bibliotekach miejskich 
w Bartoszycach przez cały miesiąc od-
bywały się wystawy literatury dotyczącej 
problemu autyzmu oraz spotkania warsz-
tatowe o tolerancji i niepełnosprawności.

Oprac. AG

Fot. Magdalena Lemieszek
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Niebieski Impuls

Ełckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem IMPULS 
istnieje od 2013 roku. Powstało z inicjatywy rodziców, którzy 
zatroskani o los swoich dzieci postanowili stworzyć im środo-
wisko przyjazne do aktywnego rozwoju, nauki i rehabilitacji. 
Okazało się, że potrzeby są ogromne – dzisiaj Stowarzyszenie 
obejmuje opieką około 58 dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu, z czego zdecydowana większość mieszka w Ełku.

Wzorem lat ubiegłych, dzięki dofinansowaniom z Urzędu 
Miasta Ełku podopieczni „Impulsu” mogą korzystać z szerokiego 
wachlarza terapii takich jak: trening umiejętności społecznych, 
aquaterapia, muzykoterapia, zajęcia taneczne z instruktorem, 
elementy integracji sensorycznej, które są jak dotąd jedyną me-
todą leczenia autyzmu. Już drugi rok Stowarzyszenie „Impuls” 
w ramach dotacji z budżetu Miasta Ełku zatrudnia lekarza psy-
chiatrę dziecięcego, z którego porad korzystać mogą wszyscy 
niepełnoletni ełczanie.

Ełk „na niebiesko”
2 kwietnia corocznie na całym świecie obchodzony jest Świa-

towy Dzień Świadomości Autyzmu. Od początku powstania 
Stowarzyszenia, jego członkowie oraz Prezydent Miasta Ełku 
Tomasz Andrukiewicz przygotowują szereg działań aby zwiększyć 
świadomość społeczeństwa na temat wiedzy o tym zaburzeniu.

Podczas tegorocznych obchodów święta, rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny pod tytułem „Świat na niebiesko”, inauguracja 
laureatów odbyła się na gali z okazji Światowego Dnia Świado-
mości Autyzmu, zorganizowanej 6 kwietnia w Karczmie Stary 
Spichlerz w Ełku. Był to również czas na uhonorowanie członków 
Stowarzyszenia, którzy w wybitny sposób przyczynili się do jego 
rozwoju, oraz nadano tytuły Honorowego Ambasadora Stowa-
rzyszenia osobom, które od początku istnienia Stowarzyszenia 
„IMPULS” bardzo wspierają jego działalność.

Odbyła się również premiera piosenki autorstwa Piotra Karpieni 
„Otwórz serce”, która powstała specjalnie dla Stowarzyszenia 
IMPULS oraz teledysku do tego właśnie utworu.

Wystąpiła grupa taneczna „18+VAT” z Ełku, a członkowie 
Stowarzyszenia opracowali część artystyczną, komponując 
choreografię do humorystycznej etiudy muzyczno–tanecznej, 
tym samym wprowadzając uczestników gali w dobry nastrój. 

Oprac. RS

II Forum Rodziców 
niepełnosprawnych 
dzieci
25 czerwca o godz. 10:00, w gminie Suchy Las pod Pozna-
niem odbędzie się coroczne, drugie już Forum Rodziców 
przeznaczone dla rodziców niepełnosprawnych dzieci 
m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Tematem przewodnim będą: rehabilitacja społeczna 
i sprawnościowa, porady prawne oraz dyskusja na te-
mat „przejścia” dziecka niepełnosprawnego w niepeł-
nosprawnego dorosłego. Ideą spotkania jest wymiana 
doświadczeń rodziców i skonfrontowanie ich z opiniami 
doświadczonych specjalistów. Wstęp jest bezpłatny.

Ponadto tematyka forum zawierać będzie dyskusje 
dotyczące rehabilitacji zawodowej dzieci wkraczających 
w dorosłe życie, poprawy jakości życia i aktywizacji spor-
towej. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację 
Witolda Marciniaka i Krystynę Alwin.

Aby zarejestrować się należy dopisać się na wydarzenie 
na FB do dnia 24.06.2016, do godziny 20:00 albo wysłać 
zgłoszenie na adres forumrodzicowmpd@gmail.com

Więcej informacji na www.facebook.com/forumro-
dzicowmpd/

oprac. AK

Festyn „Jesteśmy Razem”
Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 
szaprasza do udziału w XVIII Wojewódzkim Festynie 
Integracyjnym „Jesteśmy Razem” pod patronatem Mar-
szałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który 
odbędzie się w 21 maja br. na Rynku Starego Miasta 
w Olsztynie w godzinach od 11.00 do 14.00.

XVIII Wojewódzki Festyn Integracyjny „Jesteśmy Ra-
zem” to majowe spotkanie integracyjne skierowane do 
mieszkańców województwa warmińsko – mazurskie-
go mające na celu integrację osób niepełnosprawnych 
w środowisku lokalnym poprzez ich uczestnictwo w życiu 
społecznym i kulturalnym.

Festyn będą uświetniały występy sceniczne osób nie-
pełnosprawnych przeplatane występami olsztyńskich 
grup muzycznych. Pojawią się również stoiska prezentu-
jące twórczość rękodzielniczą osób niepełnosprawnych. 
Działania te przyczyniają się do kreowania pozytywnego 
wizerunku osób niepełnosprawnych oraz wspólnego 
i odpowiedzialnego działania w społeczeństwie.

Oprac. AG
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Vivat seniorzy
15 kwietnia na dużej sali kina Światowid odbył się I Przegląd Twórczości Artystycznej Uniwersytetów Trzeciego Wieku na 
Warmii i Mazurach. Organizatorem przeglądu był elbląski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych przy 
udziale Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

Na elbląski przegląd przyjechali 
przedstawiciele Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku z Olsztyna, Iławy, Pasłęka, 
Giżycka, Ostródy i Morąga. Swoje umie-
jętności artystyczne pokazał również 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób 
Niepełnosprawnych z Elbląga.

Seniorzy prezentowali się zarówno 
w śpiewie, tańcu, recytacji jak również 
w formach teatralnych. Całość ocenia-
ło jury, w skład którego weszli: Ewa 
Skorupska – z Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Elblągu, Marlena 
Derlukiewicz - autorka podręczników 
do szkół podstawowych, konsultant 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli oraz Ryszard 
Skotnicki – muzyk, pracownik Młodzie-
żowego Domu Kultury w Elblągu.

Po naradzie zdecydowano się przy-
znać nagrody w następujących kate-
goriach: kabaret, formy teatralne oraz 
piosenka – zespół muzyczny. Zdaniem 
jury najlepszy okazał się kabaret „Ale 

Babki” z elbląskiego UTWiON 
a na drugim miejscu uplasował 
się „Kabaret Damy” z Morąga. 
Niestety trzeciego miejsca nie 
przyznano, gdyż żaden więcej 
zespół kabaretowy nie zdecy-
dował się wystąpić na prze-
glądzie.

W kategorii formy teatral-
ne, na najwyższym podium 
stanęli przedstawiciele grupy 
teatralnej „Bhevo” z Olsztyna. 
Kolejne miejsca zajęły zespoły: „Ale 
Bóda” z Ostródy oraz grupa „Na Luzie” 
z Giżycka.

Swoim śpiewem jury urzekł z kolei 
Chór Wiwat z Iławy. Drugie miejsce 
przypadło „Liliankom” z Ostródy a trze-
cie - „Perełkom” z Pasłęka. Wyróżniono 
również występ Mari Stasiewicz z Mo-
rąga za monolog „Zośka”.

- Cieszymy się, że nasz pomysł cie-
szył się tak dużym zainteresowaniem. 
Na nasze zaproszenie odpowiedziało 

aż czternaście zespołów seniorskich 
skupionych w Uniwersytetach Trzecie-
go Wieku z siedmiu miast w naszym 
województwie. Poprzez organizację 
przeglądu, chcieliśmy dać seniorom 
możliwość pokazania się przed szerszą 
publicznością i oceny swoich dokonań 
artystycznych na tle innych występów – 
podsumowała Iwona Orężak, dyrektor 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób 
Niepełnosprawnych w Elblągu.

Rafał Sułek

Bilet za 400 groszy
Teatr: 21 maja, już po raz drugi w teatrach publicznych w całej 

Polsce, rozpocznie się akcja „Bilet za grosze”, w której udział 
weźmie również elbląski Teatr im. Aleksandra Sewruka. W ubie-
głym roku jego cena – 250 groszy – nawiązywała do okrągłej 
rocznicy 250–ciolecia istnienia teatru publicznego w Polsce. 
W tym roku odwołuje się z kolei do 400 letniej rocznicy śmierci 
dramatopisarza wszech czasów – Williama Shakespeare’a.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu  zaprezentuje spektakl 
„Dzieła wszystkie Szekspira” Adama Longa, Daniela Singera 
i Jessa Winfielda, w przekładzie i adaptacji Włodzimierza 
Kaczkowskiego i w reżyseri Lesława Ostaszkiewicza.

Tegorocznej akcji będzie towarzyszyło hasło „Grosze grają 
rolę”, które ma także przypominać, że bez finansowego wspar-
cia z publicznych pieniędzy, polski teatr publiczny, jako idea 
i jako konkretne miejsca na mapach polskich miast, nie mógłby 
istnieć. Sprzedaż biletów rozpocznie się 14 maja i będzie pro-
wadzona, podobnie jak w ubiegłym roku, wyłącznie w kasach 
teatrów. Organizatorom zależy, aby widzowie przypomnieli 
sobie którędy wiedzie droga do teatru oraz aby dla wszystkich 
„droga do biletu” była podobna.                                                                                                                                        

      Red.

Zdobyć wieżę!
Turystyka: Pano-

ramę Elbląga i okolic 
ponownie można 
podziwiać z 97 me-
trowej wieży katedral-
nej. Na tegorocznych 
zdobywców tarasu 
widokowego czekają 
specjalne certyfikaty! 
Czas na zdobycie certyfikatu to 6 miesięcy – zamknięcie 
tarasu nastąpi bowiem 15 października. W ubiegłym sezonie 
turystycznym odnotowano 27.000 wejść na wieżę. Podpisane 
zdjęcia ze wspinaczki, przesyłane na adres katedra.elblag@
gmail.com – umieszczone zostaną w wirtualnej Księdze Gości.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom wieża dostępna 
będzie również w niedzielę - od 14:00 do 17:00. w sobotę 
podziwiać panoramę miasta i okolic będzie można od 10:00 
do 14:00. W dni powszednie (oprócz poniedziałku, kiedy to 
wieża będzie niedostępna dla zwiedzających) wejść od 10:00 
do 17:00. Uwaga - ostatnie wejście na taras - pół godziny 
przed zamknięciem.                                                              RS
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Tanecznym krokiem w dorosłość

Niepełnosprawność intelektualna jest 
ciągle w naszym kraju przyczyną szcze-
gólnie dużej stygmatyzacji i uprzedzeń. 
Prowadzą one do nierównego trakto-
wania i dyskryminacji osób  z tego typu 
niepełnosprawnością i ich rodzin, nega-
tywnie wpływając na zakres 
i charakter ich życiowych 
doświadczeń. Świadomość 
tę mają pracownicy Koła 
PSOUU w Elblągu, którzy 
od kilku lat w sposób zapla-
nowany starają się w swojej 
pracy dostrzegać i uświada-
miać innym tematy zwią-
zane z dorosłością swoich 
wychowanków. Dlatego też 
po raz drugi pełnoletni wychowankowie 
Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- 
Wychowawczego, mieli okazję 1 kwietnia 
2016r. w gronie rodziny i kadry, ze wspar-
ciem której na co dzień nabywają dojrza-
łość poznawczą, emocjonalną i społeczną, 
celebrować osiągnięcie pełnoletności czyli 
symbolicznej 18-tki i wkroczenie do świata 
dorosłych. 

Bal „Przejście w dorosłość” odbył 
się w sali bankietowej EDEN przy ul. 
Królewieckiej, miejscu przyjaznym, do-
stosowanym do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością ruchową. Uroczystość ta 
na stałe wpisała się w kalendarz imprez 
i uroczystości Ośrodka, dając dorosłym 
wychowankom możliwość wspólnego 
przeżywania tak znaczącego momentu 
w życiu każdego młodego człowieka po-
przez niezapomnianą zabawę w gronie 
najbliższych. Także dla ich rodziców jest to 
doniosły moment, pozwalający zobaczyć 
swoje dziecko już w kategoriach osoby 
dorosłej, której potrzeby stały się powoli 
potrzebami dorosłego już człowieka.

Kadra Ośrodka kierując się misją PSO-
UU, którą jest dbanie o godność ludzką, 
miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi 
oraz szczęście osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, stara się w sposób 
właściwy kreować postrzeganie dorosłej 

osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną 
wśród najbliższych 
jak i w środowisku 
społecznym, pokazu-
jąc że każdy przecho-

dzi przez te same etapy w swoim życiu: 
jest dzieckiem, dojrzewając zmienia się 
w nastolatka a potem w młodego czło-
wieka i dorośleje. Zmieniają się potrzeby, 
zainteresowania i nawet jeżeli osoba nie-
pełnosprawna nie jest 
w stanie ich w sposób 
powszechnie zrozumia-
ły wyartykułować, to  
na pewno odczuwa za-
chodzące w niej zmia-
ny. Dla wielu dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 
jest to jedna z niewielu okazji do uczestni-
czenia w zabawie w tak innym otoczeniu. 

Aby nadać właściwą oprawę uroczysto-
ści bal rozpoczął się polonezem, przygoto-
wanym i wykonanym przez wychowanków 
wspólnie z kadrą Ośrodka. Ubiegłorocz-
na, pierwsza tego typu uroczystość była 
wyjątkowym wydarzeniem zarówno dla 
pełnoletnich wychowanków OREW jak 
i ich rodziców. Toast wniesiony szampa-
nem, piękny tort, pamiątkowe dyplomy, 
szarfy wyróżniające szanownych jubilatów, 
a także pokaz slajdów pokazujących doro-
słych ONI na rożnych etapach ich życia, 
stworzyły niezapomniany nastrój. W tym 
roku dorośli wychowankowie powitali 
w swoim gronie kolejne dwie koleżanki  
kończące w tym roku 18 lat, które po 

przejściu przez szpaler utworzony przez 
starszych kolegów i koleżanki otrzymały  
tradycyjnie szarfy i pamiątkowe dyplomy. 
Po części oficjalnej, czyli życzeniach, to-
aście i pokrojeniu tortu, na gości czekał 
smaczny poczęstunek oraz poprowadzona 
profesjonalnie przez disc jockey`a zaba-
wa taneczna.

To, czy rodzice będą umieli sprostać 

zadaniu rozwijania niezależności swoje-
go dziecka, zależy w dużym stopniu od 
ich przekonań na temat możliwości ich 
dzieci, od sposobu rozumienia swojej roli 
jako rodzica, od ich kondycji,  ale także 
a może  przede wszystkim także wsparcia 
otrzymywanego od specjalistów. Przecią-
żenie nadmiarem obowiązków oraz wy-
czerpanie emocjonalne prowadzić może 
do takiej organizacji życia rodzinnego, 
której zasadniczą cechą jest obowiązy-
wanie sztywnych reguł. Nie zmieniają się 
one, mimo dorastania dziecka. Stanowi to 
zagrożenie dla rozwoju jego autonomii. 
Dlatego tak ważne jest profesjonalne, 
systematyczne i kompleksowe wsparcie 
udzielane rodzicom wychowującym osoby 
niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku 
i stopnia sprawności.            PSOUU Elbląg

W „dorosłość” przechodzą także osoby niepełnosprawne intelektualnie. Kadra placówek prowadzonych przez elbląskie 
Koło PSOUU postanowiła podkreślić ten doniosły moment w życiu podopiecznych, organizując bal „Przejście w dorosłość”.

Dominujący wciąż, zarówno wśród rodziców jak i specja-
listów, w Polsce model opieki nad osobą z niepełnospraw-
nością intelektualną, oparty na przekonaniu o potrzebie 
chronienia, prowadzić może w konsekwencji do całkowitego 
zniewolenia, a w najlepszym przypadku do wyuczonej bez-
radności.
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10 lat minęło...
10-lecie swojej działalności w miniony weekend świętował Środowiskowy Dom Samopomocy przy PSOUU koło w Elblągu. 
Jubileusz był okazją do wzruszających wspomnień oraz gorących podziękowań i wyrazów uznania dla wszystkich, którzy 
na przestrzeni tych lat przyczynili się do funkcjonowania i rozwoju placówki. 

-Chcielibyśmy podziękować rodzicom 
naszych podopiecznych za trud włożony 
w rozwój i wychowanie waszych dorosłych 
już dzieci, dziękujemy za ludzką mądrość, 
dobroć, zrozumienie. Wyrazy uznania 
i podziękowania kierujemy także do te-
rapeutów. Jesteście oparciem dla wielu 
osób niepełnosprawnych naszego mia-
sta, a podejmowane przez was działania 
służą realizacji szczytnych celów, które 
integrują osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną, rozbudzają zainteresowania, 
upowszechniając nowy styl życia oraz 
zaspokajają  potrzeby społeczno-kultural-
ne. Cieszymy się, że w tym dniu możemy 
wszyscy wspólnie świętować – takie ciepłe 
słowa skierował do zebranych zarząd 
PSOUU. 

ŚDS powstał w 2006 r. Początkowo 
miał pod swoimi skrzydłami 22 uczestni-
ków i kilku specjalistów. Z czasem wiele 
rzeczy ewaluowało, a placówka zaczęła 
się zmieniać. Obecnie przebywa w niej 

38 uczestników i pracuje 12 specjalistów, 
zaś charakter pracy z podopiecznymi po-
szedł bardziej w kierunku terapeutycz-
nym, w którym terapeuta przestał być 
opiekunem, wychowawcą, a stał się bar-
dziej coachem, który wspiera i motywuje 
uczestników do działania.

- Przez ostatnich 10 lat wydarzyło się 
bardzo dużo: nawiązaliśmy nowe przy-
jaźnie, zdobyliśmy nowe umiejętności, 
poznaliśmy wiele wspaniałych miejsc, 
uczyliśmy się kobiecości, męskości, pielę-
gnowaliśmy tradycje, wręczaliśmy sobie 
pamiątki, żegnaliśmy tych, co odchodzą 
i witaliśmy nowo przybyłych, uczyliśmy się 
przyjmować życie takie jakie jest, radzenia 
sobie z codziennością, dbania o siebie 
nawzajem i wspierania w trudnych chwi-
liach, bowiem nikt nie pozostaje w naszej 
społeczności sam, bez pomocy – mówiła 
podczas uroczystości Aleksandra Kojtych, 
kierownik ŚDS.- Dzisiaj z perspektywy 10 
lat działalności mogę śmiało powiedzieć, 

ze wspólnie z rodzicami i uczestnikami 
odkryliśmy istotę i definicję dorosłości, 
bo dorosłość to nie tylko 18 lat, mianem 
dorosłości jest poczucie wartości, płynące 
ze świadomości ile potrafię zrobić dla 
siebie i ile mogę dać innym – dodała.

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
rozrywkę. W dobry nastrój wprawili zebra-
nych gości zespół Sleep-Slap, działający 
przy WTZ elbląskiego koła PSOUU. Jak na 
jubileusz przystało nie mogło zabraknąć 
urodzinowego  tortu oraz symbolicznej 
lampki szampana. Zwieńczeniem uroczy-
stości była zabawa taneczna z udziałem 
wszystkich gości do późnych godzin wie-
czornych.
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