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Rafał Wilk 
twarzą kampanii... 

Ruszyła trzecia odsłona kampa-
nii reklamowej odzieży sportowej 
4F pod hasłem „Zacznij. Wytrwaj” 
Bohaterami obecnego etapu akcji są 
oszczepniczka Maria Andrejczyk...

Rotarianie 
spełnili marzenie

Rotary Club Bartoszyce Lidzbark 
Warmiński spełnił największe ma-
rzenie niepełnosprawnego poety 
z Osieki wydając jego pierwszy w ży-
ciu tomik wierszy. Jak podkreśla...

Ośmiorniczki 
pomagają 

wcześniakom

Znana w Europie akcja „Ośmior-
niczki dla wcześniaków” przywędro-
wała także do Polski. Od czerwca 
wcześniaki z Wojewódzkiego...

Nie ma 
nic trudnego 

w byciu... 

Bariery
tkwią w głowie

Fundacja „Podróże bez Granic” 
z Gdyni w niekonwencjonalny spo-
sób przełamuje stereotypy dotyczą-
ce osób z niepełnosprawnościami, 
na własnym przykładzie...
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Firma Migam znalazła się półfi-
nale konkursu Chivas The Venture, 
który wspiera przedsiębiorców za-
angażowanych społecznie z całego 
świata. Mimo, że nie udało jej...
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Quo vadis Polsko? Pierwszy 
dzień sierpnia, to jedna z tych 
dat, kiedy każdy z nas powi-

nien z zadumą zatrzymać się na chwi-
lę i pomyśleć o wszystkich tych, którzy 
przelali krew byśmy my dziś mogli żyć 
w wolnym kraju. 1 sierpnia 1944 r. na 
rozkaz Komendanta Głównego AK gen. 
Tadeusza Komorowskiego „Bora” w War-
szawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni 
powstańcy prowadzili z wojskami nie-
mieckimi heroiczną i osamotnioną wal-
kę, której celem była niepodległa Polska, 
wolna od niemieckiej okupacji i dominacji 
sowieckiej. Wielkość strat poniesionych 
przez stronę polską w wyniku powstania 
powoduje, że decyzja o jego rozpoczę-
ciu do dziś wywołuje kontrowersje. Tym 
większe są podziały, gdy słabnie głos tych, 
którzy byli świadkami tamtych wydarzeń. 
Naturalną koleją rzeczy jest przecież, że 
na każdego z nas przyjdzie kiedyś czas, by 
odejść „w lepszy byt”. Zatem póki jeszcze 
możemy, wsłuchajmy się „w żywą historię” 
i wynieśmy z tych opowieści jak najwięcej 
dla przyszłych pokoleń. 

Dziś jest to o tyle trudne, gdy pewne 
grupy społeczne usilnie próbują napisać 
historię na nowo. Już tylko od mądrości 
słuchacza zależy, komu uściśnie dłoń i z 
uśmiechem na twarzy powie - „Dziękuję”. 
Rozsądek każe również mieć świadomość, 
że w trudnych czasach wiele rzeczy nie 

jest i nigdy nie będzie jednokolorowe. 
Liczy się cel – a w tamtych czasach było 
to wyzwolenie narodu. Dziś trudno jest 
oprzeć się wrażeniu, że nie o taką Polskę 
nasi dziadkowie i pradziadkowie walczyli. 
Od kilku lat naród walczy sam ze sobą, 
najogólniej mówiąc - w dwóch przeciw-
stawnych obozach, wzajemnie się wy-
niszczając. Już nawet – wydawać by się 
mogło w sprawach bezspornych, jakimi 
jest przeszłość historyczna, która przecież 
do usłanych różami nie należała i w nie-
których jeszcze przypadkach ma swoich 
żyjących przedstawicieli, nie potrafimy 
odłożyć na bok swoich sporów i wspólnie 
uczcić pamięć tych, dzięki którym żyjemy 
w wolnym kraju. Jest to nie o tyle smutne, 
co tragiczne i pozostaje tylko wierzyć, że 
całość jest tylko głupotą kilku lub kilku-
nastu osób zbytnio rozdmuchaną przez 
środki masowego przekazu. 

*    *
*

Przed nami wielkie święto sportu 
– Igrzyska w Rio de Janerio. Tuż 
po zakończeniu rywalizacji przez 

pełnosprawnych sportowców na olimpij-
skie areny wkroczą Ci, którzy mimo swoich 
ograniczeń, na co dzień pokazują wielu 
z nas, że nie ma rzeczy niemożliwych. 
Najważniejsza jest pasja i radość życia. 
Wiele razy już pisałem, że za każdym 
razem widząc osoby niepełnosprawne 
na arenie sportowej jestem dla nich pełen 
podziwu, gdyż niejednokrotnie ich siła 
i wola walki oraz determinacja jaką się 
wykazują walcząc o najwyższe miejsce 
na podium jest jeszcze większa niż u peł-
nosprawnych sportowców. Takie obrazki 
cieszą najbardziej a jeszcze szczególniej, 

gdy widzi się jak coraz więcej osób zdro-
wych zaciska kciuki kibicując niepełno-
sprawnym zawodnikom. W imieniu całej 
Redakcji życzymy wszystkim sportowcom 
jak największej ilości olimpijskich medali 
na tej najstarszej i najbardziej cennej oraz 
wyjątkowej imprezie sportowej. 

*    *
*

Społeczeństwo coraz bardziej się 
zmienia. Z biegiem lat sytuacja 
osób niepełnosprawnych stale 

ulegała poprawie. Zmieniło się również 
spostrzeganie tychże osób przez pełno-
sprawnych. Niegdyś niepełnosprawność 
była nazywana kalectwem, upośledze-
niem, inwalidztwem. Dziś raczej odcho-
dzimy od tych negatywnych określeń. To 
wynik zmian zachodzących w naszym my-
śleniu. To również efekt wieloletniej pracy 
nad tym, by osoby niepełnosprawne nie 
były wyobcowane od otaczającej ich rze-
czywistości, by mogli wspólnie przebywać 
a przez to, integrować się ze zdrowymi. 
To przede wszystkim efekt tego, że już od 
najmłodszych lat przebywamy „między 
sobą” - w szkole, pracy, na podwórku, 
przez co, „inność” nie wywołuje już w nas 
współczucia, bezradności, a czasami na-
wet agresji i uprzedzeń. Integracja zarów-
no ta międzypokoleniowa, jak też między 
osobami zdrowymi a niepełnosprawnymi 
jak dotąd, przynosi same wymierne korzy-
ści. Warto o tym pamiętać i nie próbować 
tego zmieniać, szczególnie, że większych 
podziałów ten kraj już chyba nie zniesie...

Rafał Sułek
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Z korespondencji:

Rak skóry – czerniak, jest nieuleczalny?
MIT -   Wręcz przeciwnie. Czerniak wykryty we wczesnym stadium, kiedy grubość zmiany 

nowotworowej nie przekracza kilku milimetrów i nie doszło jeszcze do przerzutów, doskonale 
poddaje się leczeniu. Statystyki mówią, że bez względu na to, z jaką postacią czerniaka mamy do 
czynienia, w pierwszym stadium choroby blisko 90% pacjentów może liczyć na całkowite wyle-
czenie, a terapia ogranicza się do chirurgicznego usunięcia zmiany wraz z marginesem zdrowej 
tkanki. Niestety, im bardziej zaawansowany jest nowotwór, tym szanse na przeżycie pacjenta 

maleją. W Polsce na czerniaka, z powodu zbyt późno postawionej diagnozy, umiera około połowa pacjentów. W Australii za to, 
gdzie zapadalność na czerniaka jest najwyższa na świecie, wyleczonych zostaje aż 90% chorych.

Czym jest Prodrobot? Jest to 
urządzenie do rehabilitacji koń-
czyn dolnych dzieci z porażeniem 
mózgowym i rozszczepem kręgo-
słupa, uszkodzeniem mózgu czy 
dysfunkcjami neurologicznymi. 
Umożliwia stymulację sześciu sta-
wów kończyn dolnych naraz jako 
jeden program treningowy. Urządzenie działa na zasadzie 

wykorzystania języka oprogramowania jako wzorca chodu 

obrazującego ruch zdrowego człowieka. Autorem robota 

jest dr hab. Wiesław Chwała z Zakładu Biomechaniki 

AWF w Krakowie. Robotów rehabilitacyjnych jest na rynku 

więcej, jednak jest coś co go wyróżnia– rozmiar i cena. 

Mniejsze gabaryty w porównaniu ze standardowymi ro-

botami rehabilitacyjnymi idealnie pasuje do wszystkich 

pomieszczeń medycznych. Koszt waha się w granicach 

270 tys zł, co na tle zagranicznych urządzeń wydaje się 

ceną niewygórowaną.

Pomocna 
technika:

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia 
za niepełnosprawną jest ustalenie, że: ma naruszoną spraw-
ność fizyczną lub psychiczną; przewidywany okres trwania 
upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy; wymaga 
zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający 
wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wro-
dzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu. Uwa-
ga: wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, 
jednak na okres nie dłuższy, niż do ukończenia przez dziecko 
16 roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy funkcjo-
nowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się 
na wniosek złożony do powiatowego/miejskiego zespołu do 
spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela 
ustawowego dziecka. Ważne: w świetle przepisów regulujących 
postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - 
dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia.



Str.  5razem z TOB¥

1 czerwca ukazała się 
książka Krystyny Strączek „Mamy 
z innej planety”. To historie ko-
biet, które urodziły niepełno-
sprawne dziecko. Basia modliła 
się, by umarli razem – ona i dziec-
ko. Magda zrezygnowała z życia 
towarzyskiego, przestała odbierać 
telefony od koleżanek. Martyna 
nawet nie walczyła o męża, który 
opuścił ją, gdy ich synek urodził 
się z zespołem Downa. Poruszają-
cy reportaż z nieznanego świata, 
który jest tuż za ścianą. Kim są 
kobiety, które urodziły niepełno-
sprawne dzieci? Nie zauważamy 
ich albo widzimy w nich uciele-
śnienie dobroci, wzór poświę-
cenia. Autorka pokazuje, że to 
kobiety z krwi i kości. Walczące 
nie tylko z przeciwnościami losu, 
ale z własnymi lękami, pytaniami, 
złymi emocjami i poczuciem winy. 
Bohaterki tej książki zdecydowały 
się opowiedzieć swoje historie 
także po to, aby powiedzieć in-
nym kobietom: nie jesteście same, 
jest nas więcej. I mimo wszystko 
mamy prawo być szczęśliwe.

Źródło: www.znak.com.pl

Gdy na świat przy-
chodzi niepełno-
sprawne dziecko

Warto przeczytaćPomocna 
technika:

Marek Nowosad – nauczyciel w ze-
spole szkół łączącym gimnazjum i li-
ceum ogólnokształcące:

Ludzie oświaty, słowem belfry, ze 
wszystkich rzeczy najbardziej nie lu-
bią zmian. A władza chyba uwzięła 
się, by co rusz coś zmieniać. Najpierw 
była olbrzymia reforma rządu J. Buzka 
i od 1999 roku wystartowały gimnazja 
i egzaminy zewnętrzne. Z tych drugich 
cieszyli się nauczyciele. Bo wreszcie 
nasz egzamin był porównywalny ze 
światem, a to dało możliwość studiowa-
nia „dzieciakom” poza krajem. Potem 
zmiana podstawy programowej, teraz 
słynne 3x4 lata i koniec gimnazjów. 
Może dobrze, ale to znowu rewolu-
cja. Czy potrzebna? Gimnazja to ciężki 
okres dla dzieciaków i często „szkoła 
życia” i poniżeń dla nastolatków. Może 
jak zostaną w podstawówkach będzie 
lepiej, ale czy szkoły podstawowe są 
gotowe na „buzujących” 14-15 latków?  
Obawiam się, że nie. Może zasili te 
szkoły kadra z gimnazjum, ale wielu 
nauczycieli odczuje to jako degradację. 
Poza tym, według jakich kryteriów roz-
dzieli się nauczycieli? Kto trafi do drugiej 
„czwórki” w podstawówce, a kto do 
liceum? Jedno na pewno cieszy: powrót 
4 letniego liceum i 5 letniego techni-
kum. Mam nadzieje, że bez egzaminów 
wstępnych i dalej z zewnętrznym egza-
minem dojrzałości. Dlaczego cieszy? 
Bo dziś trzyletnie liceum to de facto 2,5 
roku . Licealiści ledwie lizną potrzebną 
im w życiu wiedzę i poza dobrą obsłu-
gą sieci internetowej nie nabędą żad-
nych umiejętności interpersonalnych. 
Na koniec zacytuję klasyka, uznanego 
akademika. Dziś młodzi ludzie nie są 
w stanie ogarnąć wszystkich bodźców, 
które do nich z zewnątrz docierają. 
Dlaczego? Bo współcześnie dziennie 

człowiek atakowany jest taką liczbą 
bodźców, jakiej doświadczył człowiek 
średniowiecza przez całe życie. 

Joanna Piwowarczyk - nauczycielka 
wspomagająca w gimnazjum, w klasie 
specjalnej dla dzieci z wadami słuchu:

Myślę, że dobrze będzie, jeśli dzie-
ci niepełnosprawne zostaną w takiej 
ośmioklasowej szkole, dlatego, że będą 
czuły się bezpiecznie przez dłuższy 
okres. Każde przejście do następnego 
etapu – do gimnazjum, potem wyżej, 
jeżeli dziecko czuje się na siłach i ma 
takie możliwości, ciągle wiąże się z nie-
potrzebnym stresem, często brakuje 
takiej osoby, która pomoże przejść i za-
adaptować się do następnego etapu 
- z podstawówki do gimnazjum, z gim-
nazjum do szkoły zawodowej na przy-
kład. Będzie to korzystniejsze dla dzieci 
niepełnosprawnych, dlatego, że będą 
miały dłuższy okres na przygotowanie 
się do wejścia w dorosłe życie. One 
jednak potrzebują więcej czasu, żeby 
się zaadaptować, dojrzeć do różnych 
sytuacji. Potem, jak osiągną wiek 16 
lat, będzie to naturalne.

Jolanta Kutowska – mama gimnazja-
listy:

Jako mama gimnazjalisty uważam, że 
poprzedni system oświaty tj. ośmioletnia 
szkoła podstawowa, był lepszy i należy 
do niego wrócić. Młodzież kończąca 
szkołę podstawową boryka się z proble-
mami wieku dorastania i zmiana szkoły, 
otoczenia, rówieśników nie wpływa 
dobrze na nich. Gimnazjum to dzieci 
w wieku 13-16 lat, czyli w najtrudniej-
szym okresie dla młodego człowieka 
i pozostanie przez osiem lat w jednej 
szkole trochę wyhamuje ich emocje. 

… o planowanej 
likwidacji 

gimnazjów
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1. Zmiana zasad refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym, prowadzącym działalność go-
spodarczą lub rolniczą.

Jak było do tej pory? Jak będzie teraz?

Dotychczas warunkiem otrzymania refundacji składek 
na ubezpieczenia społeczne było opłacenie ich w całości. 
Oznaczało to, że składki na ubezpieczenia społeczne 
mogły być opłacone po dniu złożeniu wniosku o wypła-
tę refundacji.

Niepełnosprawni przedsiębiorca lub rolnik będą zobowią-
zani do opłacenia składek przed dniem złożenia wniosku 
o wypłatę refundacji, czyli do ostatniego dnia miesiąca, w któ-
rym upłynął termin do opłacenia obowiązkowych składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z przepisami 
o systemie ubezpieczeń społecznych – w przypadku przed-
siębiorcy, lub do ostatniego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek na 
ubezpieczenia społeczne rolników (wypadkowe, chorobowe, 
macierzyńskie oraz emerytalno–rentowe) za dany kwartał, 
zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników 
– w przypadku niepełnosprawnego rolnika.

2. Zmiana warunków oraz rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wnioskowania o wpłatę miesięcznego dofinansowania 
do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Jak było do tej pory? Jak będzie teraz?

O wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagro-
dzenia pracowników niepełnosprawnych mogli ubiegać się 
pracodawcy, którzy rekrutowali osoby niepełnosprawne. 
Pomoc w formie subsydiów płacowych miała ich zachęcić 
do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Ponadto warunkiem uzyskania dofinansowania było m. 
in. poniesienie w całości i terminowo (lub z opóźnieniem 
nie przekraczającym 14 dni) kosztów płacy.

Po wejściu w życie zmian pracodawcy zatrudniający pra-
cowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie za-
trudnienia również będą uprawnieni do uzyskania pomocy 
w formie subsydiów płacowych. Warunkiem będzie, aby 
niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pra-
codawcy, który ubiega się o miesięczne dofinansowania do 
wynagrodzenia. Dofinansowanie to będzie przysługiwało za 
okresy przypadające począwszy od miesiąca lipca 2016 r.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. wprowadziła również 
warunek, aby wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego 
zostało wypłacone przed dniem złożenia wniosku o wypłatę 
miesięcznego dofinansowania.
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5 zmian w refundacji składek 
i wpłat na PFRON

SPOŁECZEŃSTWO

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886) w zakresie dotyczącym m. in. refundacji składek na 
ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych i dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.
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3. Nowe zasady uzyskiwania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ustalone 
opłaty za naruszenie tych zasad.

Powodem wprowadzenia zmiany była konieczność ułatwienia monitorowania prawidłowości procesu obniżenia wpłat 
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także uproszczenie zasad obliczania wysokości ulg przy 
zachowaniu ich motywacyjnego charakteru.

Jak było do tej pory? Jak będzie teraz?

Wpłaty na PFRON ulegały obniżeniu z tytułu zakupu 
usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy 
zatrudniającego co najmniej 25 pracowników i odznacza-
jącego się wysokim odsetkiem osób niepełnosprawnych 
w zatrudnieniu, cierpiących na schorzenia utrudniające 
im funkcjonowanie na rynku pracy.

Ulgi pokrywały maksymalnie 80% wpłaty na PFRON, 
a czas na wykorzystanie obniżenia wynosił 12 miesięcy, 
licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Obniżenie wpłaty przysługiwać będzie do wysokości 50% 
wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym 
miesiącu. Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia 
może być uwzględniona we wpłatach na PFRON przez okres 
nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji 
o kwocie obniżenia.

Schorzenia szczególne pracowników, których zatrudnianie 
uprawnia pracodawcę do wystawiania informacji o kwocie 
obniżenia, muszą być potwierdzone orzeczeniem, a nie za-
świadczeniem jak dotychczas. Ponadto za naruszenie prze-
pisów dotyczących udzielania ulg we wpłatach na PFRON 
przewidziano nowe wpłaty na ten fundusz.

Ustanowiono także obowiązki sprawozdawcze dotyczące 
pracodawców wystawiających informację o kwocie obniżenia 
wpłat na PFRON – co miesiąc będą zobowiązani do składania 
do tego funduszu informacji INF–1–u.

4. Nowe wpłaty na PFRON za naruszenie zasad udzielania ulg we wpłatach na ten fundusz spowodowało konieczność opracowania 
nowego wzoru wpłat.

Jak będzie?
Pracodawca uprawniony do wystawiania ulg w wpłatach, który naruszył przepisy dotyczące ich wystawiania, jest zobo-

wiązany do wypełnienia nowego druku DEK–II–u i dokonania stosownej wpłaty na PFRON do 20 dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłaty.

5. Zwolnienie Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania wymaganego 
odsetka osób niepełnosprawnych.

Co jeszcze się zmieni?
Ustawa z dnia 25 września 2016 r. wprowadza zakaz egzekucji sądowej i administracyjnej, jak również obciążania w ja-

kikolwiek sposób środków zakładowego funduszu aktywności w zakładzie aktywności zawodowej.

Źródło: www.mpips.gov.pl
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Dzwonimy 
na 112 i...

DOSTĘPNOŚĆ

W Polsce numerów alarmowych SMS dla niesłyszących jest wię-
cej niż województw. Tymczasem projekt ich scalenia w jeden 
ogólnopolski system SMS–ów na nr 112 utknął w Minister-

stwie Cyfryzacji.

Niesłyszący w Polsce mają 
problem z wzywaniem pomo-
cy.  Dla osób niesłyszących od 
urodzenia podstawowym języ-
kiem jest polski język migowy. 
Standardowy język polski jest 
dopiero na drugim miejscu

– Są oczywiście uruchomione nu-
mery odbiorcze, które pozwalają wy-
słać SMS w przypadku wypadku, czy 
pożaru. Natomiast problem polega 
na tym, że każde województwo ma 
odrębny numer, a nierzadko zdarza się, 
że numery będą różne w powiatach – 
mówi newsrm.tv Andrzej Ogonowski 
z firmy SMSAPI.pl.

Na tym nie koniec. W większości 
przypadków, aby skorzystać z SMS-
–a alarmowego, niesłyszący musi się 

uprzednio zarejestrować w sto-

sownej bazie. W przeciwnym razie 
wiadomość wysłana z numeru nie-
zarejestrowanego może zostać po-
traktowana jako próba wzbudzenia 
fałszywego alarmu.

– SMS–y alarmowe to jeden z nie-
wielu sposobów wezwania pomocy, 
z jakiego mogą skorzystać niesłyszący, 
ponieważ tłumacz języka migowego, 
czyli najlepsza dla niesłyszących opcja, 
jest jeszcze rzadko dostępna – mówi 
Krzysztof Kotyniewicz, sekretarz Pol-
skiego Związku Głuchych.

Niesłyszący wystąpili do Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji 
o utworzenie jednego, zintegrowa-
nego systemu powiadamiania służb 
dla osób niesłyszących, który oprócz 
obsługi SMS–ów wysyłanych na numer 
alarmowy 112 dodatkowo oferowałby 
pomoc wideotłumacza języka migowe-
go, jednak pomysł został zarzucony ze 
względu na koszty.

– Komunikacja SMS–owa to skutecz-
na metoda porozumiewania się, która 
jest już wykorzystywana przez jednost-
ki administracyjne do informowania 
ludzi o sprawach związanych z miej-
scem zamieszkania. Wykorzystuje je 
również Krajowy System Ostrzegania, 
do którego można zapisać się na stro-
nie internetowej. Mechanizm może 
działać również w drugą stronę na linii 
człowiek – instytucja i tego typu dwu-
kierunkowa komunikacja jest już po-
wszechnie stosowana. W taki sposób 
mógłby właśnie funkcjonować ogólno-
polski zunifikowany numer ratunkowy 
dla osób z problemami słuchu. Jest to 
niezmiernie istotny projekt, bo prze-
cież chodzi tu o ratowanie zdrowia 
i życia ludzkiego – mówi specjalista 
w dziedzinie masowej wysyłki SMS, 
Andrzej Ogonowski.

JĘZYK POLSKI NIE DLA WSZYSTKICH
Oprócz braku koordynacji nume-

rów alarmowych, niesłyszący mają też 
czasem problem z samą komunikacją. 

– Dla osób niesłyszących od uro-
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dzenia podstawowym językiem jest 
polski język migowy. Standardowy 
język polski jest dopiero na drugim 
miejscu – tłumaczy Krzysztof Kotynie-
wicz. – Na rynku istnieją już aplikacje, 
jak np. wideotłumacz on–line, jednak 
nie ukrywam, że najlepszy byłby jeden, 
zintegrowany system powiadamiania 
alarmowego, najlepiej z dostępem do 
tłumacza języka migowego – podkre-
śla Kotyniewicz.

Polski Związek Głuchych nie badał 
dotychczas, jaki odsetek osób niesły-
szących ma problemy z posługiwaniem 
się pisanym językiem polskim. W ze-
szłorocznym raporcie Najwyższej Izby 
Kontroli podano, że dla blisko 50 tys. 
osób głuchych w Polsce język migowy 
jest językiem podstawowym, w pełni 
zrozumiałym. 70 proc. spośród tych 
osób ma problemy z pełnym zrozu-
mieniem języka pisanego.

– Osoby niesłyszące uczą się języka 
polskiego jako drugiego, i choć z wy-
rażeniem pewnych skomplikowanych 
pojęć mogą mieć problem, szczególnie 
pod wpływem stresu, przekazanie pod-
stawowych komunikatów alarmowych 
SMS–em nie powinno być dla nich 
zbyt skomplikowane – mówi Katarzyna 
Duraj–Per, zastępca kierownika Działu 
ds. Osób Niepełnosprawnych na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. – Ważne, 
żeby służby były wyszkolone do odbie-
rania tego typu wiadomości, ponieważ 
składnia SMS–ów wysyłanych przez 
osoby niesłyszące może się różnić 
od standardowej polszczyzny i stąd 
mogą zostać opacznie odebrane jako 
żart – podkreśla Duraj–Per.

Dla osób, które nie posługują się 
pisaną polszczyzną, a jedynie językiem 
migowym, rozwiązaniem mogłoby 
być zastosowanie stosownych pikto-
gramów. Takie rozwiązanie funkcjo-
nuje od około pół roku na Warmii 
i Mazurach. Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Olsztynie udostęp-
nia czynną przez całą dobę bramkę 
SMS i specjalną aplikację mobilną 
z obrazkiem odpowiadającym kate-
gorii zdarzenia: np. wypadek, pożar, 
włamanie itp. Jedyny warunek umoż-
liwiający korzystanie z rozwiązania to 
wcześniejsza rejestracja – podobnie 
jak w przypadku innych dostępnych 
obecnie numerów SMS–owych.

– W razie potrzeby operator może 
przygotować szablony SMS–ów alar-
mowych. Osoba wysyłająca mogłaby 
wtedy tylko dopisać lub zmienić część 
wiadomości. Takie rozwiązanie mogło-
by się sprawdzić zarówno w przypadku 
osób niesłyszących od urodzenia, jak 
i osób starszych, które mogą nie być 
biegłe w korzystaniu z komunikacji 

SMS–owej – podsumowuje Duraj – Per.
W piśmie przesłanym do PZG we 

wrześniu 2014 r. Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji poinformowało, 
że ustawa o systemie powiadamiania 
ratunkowego przewiduje udostępnienie 
zgłaszania zdarzeń na nr 112 za po-
mocą SMS–ów na rok 2015. Już wtedy 
ministerstwo zapowiadało kampanię 
informacyjną oraz deklarowało prowa-
dzenie intensywnych prac organizacyj-
no–technicznych, zarówno po stronie 
systemu powiadamiania ratunkowego, 
jak i przedsiębiorców komunikacyjnych. 
Jednak jak na razie na najwyższych 
szczeblach organizacyjnych nie mówi 
się o planach wznowienia projektu.  
– Docierają do nas co jakiś czas głosy, 
że niesłyszący doświadczają proble-
mów z komunikacją w różnych sytu-
acjach, także alarmowych, ale niestety 
nic nie da się zrobić bez zmian syste-
mowych – stwierdza sekretarz PZG.

Żródło: newsrm.tv

Według statystyk GUS w Polsce jest 
niemal 850 tys. ludzi z różnymi wadami 
słuchu. Ponad połowa z nich to osoby 
niesłyszące lub niedosłyszące. Dodatkowo 
z roku na rok coraz więcej ludzi przyznaje 
się do problemów ze słuchem. Obniża się 
także granica wieku osób, u których wy-
stępuje niedosłuch – jego skutki odczuwa 
obecnie już blisko połowa osób poniżej 
40. roku życia.

Szukają miast dostępnych
Miasta w państwach Unii Europejskiej, 

liczące powyżej 50 000 mieszkańców, są 
po raz siódmy zaproszone przez Komi-
sję Europejską do udziału w konkursie 
„Access City Award”, w którym nagroda 
(w tym roku na 2017 rok) przyznawana 
jest za zapewnianie dostępności miast dla 
osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Powinny one wykazać, że przyjęte 

przez nie strategie i realizowane dzia-
łania mają na celu zapewnienie braku 
barier i tworzenie lepszych miejsc do 
życia i pracy dla każdego. Wręczenie 
nagród przewidziane jest podczas cere-
monii w trakcie corocznie organizowanej 
przez Komisję Europejską w Brukseli 
konferencji z okazji Europejskiego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych.

DOSTĘPNOŚĆ

Tegoroczna ceremonia przewidziana 
jest na 29 listopada.

Zgłoszenia do konkursu może doko-
nać  w terminie do 8 września 2016 roku 
– organ zarządzający miastem poprzez 
wypełnienie specjalnego formularza do-
stępnego na stronie Komisji Europejskiej.

Informacja o konkursie dostępna jest 
na stronie KE.                                     Red.
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Rafał Wilk nową twarzą 
kampanii 4F

SPOŁECZEŃSTWO

Ruszyła trzecia odsłona kampanii reklamowej odzieży sportowej 4F pod hasłem „Zacznij. Wy-
trwaj” Bohaterami obecnego etapu akcji są oszczepniczka Maria Andrejczyk i paraolimpijczyk 
Rafał Wilk. Jest to pierwsza reklama tego typu w Polsce.

Kampania ma na celu zachęcenie Polaków do aktyw-
ności fizycznej oraz aktywnego kibicowania naszym 
sportowcom na Igrzyskach w Rio de Janeiro. Każdy 
z naszych reprezentantów, zarówno na Igrzyskach 
Olimpijskich jak i Paraolimpijskich, ma za sobą jakąś 
historię. Każda jest inna, ale łączy je jedno – wytrwa-
łość w dążeniu do celu, pomimo pojawiających się 
momentów zwątpienia i zniechęcenia. Bez niej nie 
byłoby sportowych wyników i osiągnięć oraz nie oglą-
dalibyśmy medali zawieszonych na szyjach sportowców.

Marka 4F zaprosiła do współpracy dwie różne osobo-
wości. Zderzyła ze sobą dwie różne historie. Pokazała, 
że wytrwałość ma różne oblicza. Oboje bohaterowie 
niejednokrotnie pokonywali własne słabości i dzięki 
temu są dziś w miejscu, w którym można mówić o spor-
towym sukcesie. Maria Andrejczyk ma niespełna 20 
lat, a już jest rekordzistką Polski i Mistrzynią Europy 
Juniorów w rzucie oszczepem. W światowych ran-
kingach seniorskich zajmuje obecnie ósme miejsce

Z kolei Rafał Wilk to dwukrotny złoty medalista 
Igrzysk Paraolimpijskich w kolarstwie. W środowisku 
sportowym nazywają go „Człowiek ze stali”, bo po-
mimo tragedii, jaka wydarzyła się w jego życiu, nigdy 
nie zrezygnował ze sportu. W 2006 roku podczas 
zawodów żużlowych zahaczył o bandę, przewrócił się 
i upadł na tor, a po jego plecach przejechał klubowy 
kolega. Skutki były dramatyczne – uraz kręgosłupa 
i utrata czucia w nogach. Rafał nie zrezygnował jed-
nak ze sportowej pasji – jego nową dyscypliną został 
handbike i bardzo szybko zaczął odnosić medalowe 
sukcesy, w tym Złoto Paraolimpijskie. O kolejne będzie 
walczył już we wrześniu w Brazylii, podczas Letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich Rio 2016.

To bardzo pozytywne zmiany, oby takich więcej!

Źródło:  www.rafalwilk.pl
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Zmieńmy wspólnie 
ustawę o rehabilitacji

SPOŁECZEŃSTWO

Trwa społeczna akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przygotowany projekt ustawy obywatelskiej ma chronić rynek 
pracy osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie wpływów do PFRON oraz zapobiec likwidacji ponad 15 tys. miejsc 

pracy osób niepełnosprawnych. Podpisy zbierane będą do 14 września 2016 roku. Aby projektem zajął się Sejm, trzeba 
ich zebrać 100 tys. 

- Celem proponowanych zmian nie 
jest wprowadzenie nowego systemu 
rehabilitacji zawodowej, lecz jego 
optymalizacja. Przedstawiona ustawa 
obejmuje katalog rozwiązań, które 
w znaczącym stopniu poprawią sytu-
ację osób najciężej poszkodowanych 
na rynku pracy – tłumaczy Tomasz 
Musielski, Pełnomocnik Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej projektu 
Ustawy o zmianie ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
Zwiększone wpływy do PFRON prze-
znaczone zostaną m. in. na wsparcie 
organizacji pozarządowych. Oznacza 
to, że pojawi się więcej możliwości 
pomocy najciężej poszkodowanym. 
Zwiększy się również budżet na pro-
jekty ukierunkowane na samodziel-
ność osób niepełnosprawnych, które 
realizowane będą przez organiza-
cji pozarządowe.

Zachęcamy do aktywnego włą-
czenia się w akcję! Jak to zrobić? 
Na stronie www.zapolitykow.pl znaj-
dziesz listę do zbierania podpisów 
oraz ustawę, które należy wydru-
kować. Na stronie znajdują się też 
niezbędne materiały, takie jak ulot-
ka informacyjna oraz instrukcja, jak 
prawidłowo zbierać podpisy. Wydru-
kowane materiały rozdaj członkom 
swojej organizacji, by Ci przedsta-
wili je swojej rodzinie i znajomym 
i zebrali ich podpisy pod ustawą. 
Zachęć wszystkich, by poinformowali 
o akcji innych, polubili profil na FB 
i twitter akcji oraz odwiedzili stronę  

www.zapolitykow.pl. 

Zbierz podpisy zebrane przez 
wszystkich członków organi-
zacji i wyślij do 14 września 
na adres: 

Komitet Inicjatywy Usta-
wodawczej projektu Ustawy 
o zmianie ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, ul. Kępińska 
90, 05-805 Otrębusy. 

Kamila Jeleń
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Nie ma nic trudnego
SPOŁECZEŃSTWO

F irma Migam znalazła się w półfinale konkursu Chivas The Venture, który wspiera przedsiębiorców zaangażo-
wanych społecznie z całego świata. Mimo, że nie udało jej się wejść do ścisłego finału, odniosła już ogromny 
sukces. O tajemniczym świecie osób głuchych, zastosowaniu aplikacji Migam oraz o działalności firmy rozma-

wiam z jej współzałożycielką AGNIESZKĄ OSYTEK.

w byciu zaangażowanym społecznie w biznesie

Razem z Tobą: Czy pomysł na zało-
żenie firmy Migam powstał na bazie 
Pani doświadczeń zawodowych czy 
prywatnych? 

Agnieszka Osytek: Firmę Migam 
założył Przemek Kuśmierek w 2011 
roku. Szukał dla siebie biznesowego 
pomysłu, poprzez który mógłby roz-
wiązywać jakiś problem społeczny. 
Dowiedział się o tym, z jakimi barie-
rami w życiu codziennym spotykają 
się głusi od swojego kolegi, z któ-
rym ówcześnie pracował, a który ma 
głuchych rodziców. Więc myślę, że 
w przypadku Przemka pomysł na biz-

nes wywiódł się z doświadczeń 
zawodowych, szczególnie biorąc 
pod uwagę fakt, że Migam to nie 
jest pierwszy jego biznes. Ja zaś 
dołączyłam do zespołu w 2013 
roku jako tłumaczka języka mi-
gowego, by przede wszystkim 
tłumaczyć obrady Sejmu przez 3 
dni co 2 tygodnie. W pozostałym 
czasie zaczęłam koordynować 
usługą, którą firma akurat za-
częła wprowadzać i którą nazwa-
łam Tłumacz Migam. Do grona 
współzałożycielskiego firmy do-
łączyłam, gdy nasz biznes bory-
kał się z poważnymi problemami 
finansowymi na początku 2015 
roku. Wtedy postanowiłam wziąć 
kredyt i zainwestować w firmę, 
gdyż wierzyłam w ogromną war-
tość misji naszego biznesu. 8 lat 
temu zostałam zaproszona do 
środowiska głuchych i od tamtej 
pory moim działaniom przyświe-
cało co raz większe zagłębianie 
się w język i kulturę głuchych. 

Im więcej się 
o nich uczyłam, 
tym bardziej ro-
zumiałam to, że 
głusi nie są nie-
pełnosprawni – 
są normalnymi 
ludźmi, tyle że 
obcojęzyczny-
mi względem 
większości spo-
łeczności. Po-
dążając za tym, 
uważam,  że 
głusi nie są oso-
bami z wadą, 
którą należy 
naprawiać, ale 
to środowisko 
należy przepro-
jektować tak, by 
głusi mogli być 
jego pełnymi 
uczestnikami. 
Zatem moje zaangażowanie się w roz-
wój firmy Migam wywodzi się przede 
wszystkim z doświadczeń prywatnych. 

Co jest dla Pani fascynujące w świe-
cie głuchych? 

Dla mnie fascynująca w świecie 
głuchych jest ich otwartość i wyrozu-
miałość wobec różnych stereotypo-
wych zachowań większości ludzi. Poza 
tym, głusi mają naturalne zdolności, 
które ja nazywam „super-mocami”. 
Ze względu na to, że mają wyłączo-
ny zmysł słuchu, kompensacyjnie 
pozostałe zmysły mają wyostrzone 
– mają szersze pole widzenia, lep-
szą spostrzegawczość, lepszy węch, 

lepsze wyczucie przestrzeni i czu-
cie drgań. Czyż to nie fascynujące? 
Myślę, że trzeba o tym mówić lu-
dziom, żeby nie skupiali uwagi tylko 
na tym, czego głuchym brakuje – im 
brakuje tylko słuchu, a nam (mam 
na myśli słyszących) brakuje tych 
wszystkich genialnych „super-mocy”. 

Spodziewała się Pani, że aplikacja 
odniesie taki sukces? 

Rozwijaniu aplikacji przyświeca-
ła przede wszystkim idea taka, żeby 
była dostępna dla jak największej 
liczby głuchych i by jak najlepiej od-
powiadała ich potrzebom. Ważną 
kwestią jest podstawa biznes modelu, 
jaką przyjęliśmy – aby koszty usługi 
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przenieść z głuchych użytkowników 
na klientów biznesowych, czyli in-
stytucje publiczne i firmy. Jeśli pod 
hasłem sukces rozumiemy rozgłos 
wokół naszej działalności – jest to 
przede wszystkim narzędzie ułatwia-
jące docieranie do zarówno klien-
tów biznesowych, jak i do głuchych. 

Co wyróżnia Waszą aplikację i jak 
ona działa? 

Jeśli chodzi o aplikacje polegające 
na dostępie do tłumaczy języka mi-
gowego poprzez połączenia wideo, 
czyli o naszą konkurencję w Polsce, to 
wyróżnia nas przede wszystkim skala 
– zatrudniamy największą liczbę tłu-
maczy języka migowego i współpra-
cujemy z największą liczbą klientów 
biznesowych. Poza tym, planujemy 
rozwijać się też na inne rynki. Istotną 
kwestią jest też to, że oprócz usługi 
dostępu do tłumaczy, edukujemy ry-
nek na temat społeczności głuchych 
poprzez prowadzenie szkoleń dla kor-
poracji, z którymi współpracujemy 
oraz poprzez działania marketingowe, 
jakie im oferujemy, m. in.. filmy pro-
mocyjne i reklamowe, które z jednej 
strony docierają jako reklama o klien-
cie do głuchych, z drugiej strony, jako 
edukacja o społeczności głuchych 
dla ludzi, którzy nigdy do tej pory nie 
spotkali się z jej przedstawicielami. 

Jako firma zaczynaliście od bezpłat-
nego słownika do nauki języka migowe-
go, z czasem rozwijaliście się o kolejne 
obszary. Czym w ten chwili zajmuje się 
firma, co oferuje osobom głuchym? 

Firma Migam oferuje głuchym ła-
twy i bezpłatny dostęp do tłumaczy 
języka migowego poprzez połącze-
nie wideo dostępne przez 3 kanały 
– w placówkach naszych klientów 
biznesowych, poprzez ich strony in-
ternetowe i poprzez naszą aplikację 
mobilną. Ponadto, jeśli głuchy chce 
skontaktować się z tłumaczem w spra-
wie niezwiązanej z naszymi klienta-
mi biznesowymi, wówczas może za 
niewielką kwotę doładować sobie 
aplikację. Dostępne są 3 pakiety: 10 
minut za 10 zł, 30 minut za 30 zł i 60 
minut za 50 zł. Po doładowaniu pakie-
tu minut w aplikacji Tłumacz Migam, 
użytkownik może wykonać prywatne 
połączenie z tłumaczem i skorzystać 
z jego usługi w dowolnej swojej spra-
wie, choćby w celu porozmawiania 
przez telefon ze swoją słyszącą mamą. 

Co dla Pani znaczy dostanie się do 
półfinału w konkursie Chivas The Ven-
ture? 

Już zwycięstwo finału konkursu 
The Venture w Polsce pomogło naszej 
firmie w zdobyciu szerszego zain-

teresowania i w zdobyciu rozgłosu. 
Bycie w gronie 27 najlepszych przed-
siębiorstw z pozytywnym wpływem 
społecznym na świecie dało mi oraz 
naszej firmie fantastyczne kontakty 
na świecie, unikatową wiedzę na te-
mat zarządzania impaktem społecz-
nym oraz potrzebne do rozwijania 
biznesu umiejętności marketingowe. 
Dla mnie osobiście była to nieoce-
niona w swej wartości szkoła roz-
woju personalnego i biznesowego. 

W dzisiejszym świecie, gdzie więk-
szość rzeczy kręci się wokół pieniędzy, 
trudno być przedsiębiorcą zaangażowa-
nym społecznie. Co Pani o tym sądzi? 

Moim zdaniem, to nie kwestia trud-
ności, a zwyczajnych chęci przedsię-
biorców – chęci pomagania, robienia 
czegoś dobrego. Bo nie ma nic trud-
nego w byciu zaangażowanym spo-
łecznie podczas tworzenia biznesu. 
Myślę, że jest to wartość, która tak 
naprawdę może wspomagać rozwój 
każdego biznesu. 

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

Warszawski konwent regionalny
SPOŁECZEŃSTWO

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie zebrali się uczestnicy konwentu regionalnego osób z niepełno-
sprawnościami. Był to już ósmy z dziewięciu takich Konwentów poprzedzających Kongres Osób z Niepełnosprawno-
ściami, mający odbyć się w stolicy 20 września br. Jego tematem było „Jak włączyć osoby z niepełnosprawnościami 

oraz ich reprezentantów w działania na rzecz wdrażania Konwencji?”

Podczas prezentacji wybranych 
inicjatyw poruszono m. in. kwestię 
orzecznictwa o niepełnosprawności 
oraz powiązany z nim system wsparcia, 
a także tworzenia sieci self–adwokatów 
środowisk osób głuchoniewidomych. 
Odbył się też panel dyskusyjny, w trakcie 
którego zastanawiano się nad tym, jak 
powinna wyglądać i na czym powinna 
polegać rola osób z niepełnosprawno-

ściami w procesie wdrażania Konwen-
cji, co sprzyja, a co ogranicza aktywny 
udział tych osób? Uczestnicy panelu 
zgodzili się co do tego, że udział osób 
z niepełnosprawnościami we wdrażaniu 
Konwencji jest bardzo ważny, potrzebny 
i powinien dotyczyć m. in. lobbowania 
za przyjęciem i wdrażaniem rozwią-
zań prawnych oraz edukowania społe-
czeństwa. Za bardzo ważne paneliści 

uznali też rozbudzenie świadomości 
samych osób z niepełnosprawnościa-
mi, dostarczenie im niezbędnej wiedzy 
oraz narzędzi – np. dostępnych dla nich 
form konsultacji społecznych (czy to 
przez Internet czy w formie spotkań 
w „realu”).

Źródło i fot. www.tpg.org.pl
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Przypadkowe związki mogą 
mieć fatalne skutki

EDUKACJA

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu zorganizowała konferencję na temat niebezpiecznych związ-
ków. Jak budować bezpieczne relacje seksualne oraz ustrzec się potencjalnych zagrożeń czyhających zwłaszcza na 
młode kobiety i nie stać się celem handlu ludźmi, opowiadali psycholog Bożena Żiółkowska ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy oraz nadkom. Marek Cieślak z KMP w Elblągu.

Człowiek jest zwierzęciem stadnym, 
dlatego będąc w zdrowym i bezpiecz-
nym związku może odnieść niewymier-
ne korzyści dla zdrowia psychicznego, 
fizycznego i duchowego. Tylko udane, 
oparte na zaufaniu i miłości mogą być 
satysfakcjonujące. Badania pokazują, 
że warto inwestować w bliskie, długo-
trwałe relacje, gdyż obecność drugiego 
człowieka pomaga radzić sobie z trud-
nymi sytuacjami życiowymi, a w czasie 
choroby szybciej wrócić do zdrowia. 

Tylko taka relacja przynieść może 
życiowe spełnienia i szczęście. Na-
tomiast całkowicie na odwrót jest 
w kwestii zachowań seksualnych, 
które są przypadkowe, a co za tym 
idzie wiążą się z wieloma zagro-
żeniami. Niebezpieczny jest seks 
przypadkowy, bez zabezpieczenia, 
kontakty z wieloma osobami, pod 
wpływem alkoholu, narkotyków 
czy kontakty za wynagrodzenie 
czyli sponsoring. Zachowania te 
niosą za sobą ogromne ryzyko. 
Wyrządzić mogą nie tylko szkody 
psychiczne ale i zdrowotne. Jed-
nym z niebezpieczeństw są znajo-
mości z obcymi osobami w świecie 
wirtualnym. Internet jako potężne 
medium jest potrzebne i pomoc-
ne, ale może stanowić też zagro-
żenie. Przy zawieraniu przyjaźni 
internetowych należy zachować 
szczególną ostrożność, wskaza-
ne jest też ograniczone zaufanie. 
– Często, gdy poznajemy kogoś 

przez internet, a potem chcemy spo-
tkać się w rzeczywistości powinniśmy 
być czujni, aby nie doszło do sytuacji 
wykorzystania czy innych traumatycz-
nych przeżyć. Warto powiedzieć bliskiej 
osobie, rodzinie, dokąd wychodzimy 
z nowo poznaną osobą, nie spotykać 
się w miejscach odosobnionych, nie 
jechać razem samochodem. Najlepiej 
spotkać się w kawiarni czy z grupą osób 
znajomych i zapłacić za siebie. Czasa-
mi, gdy ktoś za nas zapłaci, oczekuje 
jakiś wyrazów wdzięczności – mówi-
ła Bożena Ziółkowska psycholog ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Elblągu.

PRZYPADKOWY SEKS A CHOROBY
Współczesny świat daje możliwości 

łatwego podróżowania, poznawania 
ludzi z innych kultur. Badania pokazują 
że osoby które wyjeżdżają za granicę 
prowadzą bardziej swobodne życie 
seksualne niż na miejscu. Podróżujący 
stają się bardziej anonimowi. Często 
kobiety są bardziej adorowane przez 
obcokrajowców, co skutkować może 
szybszym, nieprzemyślanym do końca 
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wejściem w kontakt seksualny z przy-
padkową osobą poznaną np. w ku-
rorcie w Turcji czy Egipcie. Według 
Bożeny Ziółkowskiej zasady moralne 
rozluźniają się, szybciej wchodzi się 
w takie relacje, a potem często żałuje 
pochopnej decyzji. Warto zaznaczyć, 
że nie ma nic złego w budowaniu rela-
cji z osobami z innych krajów. Należy 
jednak zachować zdrowy rozsądek, 
zwrócić uwagę jakie jest postrzeganie 
kobiety i mężczyzny w związku w da-
nej kulturze i wyciągnąć wnioski, gdyż 
konsekwencją może być niespodzianka 
przywieziona z wakacji pod postacią 
niechcianej ciąży czy choroby przeno-
szonej drogą płciową. Skutki nie omijają 

czy chemicznych środków plemniko-
bójczych. Oprócz ciąży równie niebez-
piecznym skutkiem przypadkowego 
seksu są choroby. Można podzielić je 
na wirusowe: AIDS opryszczka, hpv, 
mięczak zakaźny, bakteryjne: rzeżącz-
ka, kiła, choroby pasożytnicze np. 
świerzb, wszawice łonowe czy grzybice. 
– Chorób jest sporo, a często nie 
zdajemy sobie sprawy, jaką szkodę 
wyrządzić może nam przypadkowy 
kontakt seksualny. Jeśli zauważymy 
jakieś niepokojące objawy np. świąd czy 
pieczenie, upławy, zawsze powinniśmy 
skonsultować się z lekarzem. Nigdy nie 
leczmy się na własną rękę. Większość 
z tych chorób leczy się dobrze, naj-
bardziej niebezpieczne jest AIDS czyli 
zespół nabytego niedoboru odporności 
wywołany wirusem HIV, przenoszony 
przez stosunek płciowy. Matka może 
zarazić dziecko gdy jest w ciąży, jeśli 
jednak na początku ciąży okaże się, 
że  jest ona nosicielką wirusa HIV to 
podaje się odpowiednie leki, które spra-
wiają, że dziecko urodzi się zdrowe. 
Zarazić możemy się również, używając 
tych samych strzykawek w przypadku 
zażywania narkotyków, a nawet w nie-
pewnych salonach tatuażu. Jeśli mie-
liśmy jakikolwiek kontakt seksualny 
z przypadkową osobą, powinniśmy 
wykonać badanie, tak naprawdę po 
3 miesiącach po stosunku, gdyż tylko 
wtedy będą widoczne przeciwciała 
antyhiv - zauważyła Bożena Ziółkow-
ska. - Najbezpieczniejszą metodą na 
uchronienie się przed chorobami jest 
przede wszystkim prowadzenie życia 
seksualnego z jednym, wiernym part-
nerem.

KROKI DO WIĘKSZEJ BLISKOŚCI W ZWIĄZ-
KU

Aby zbudować trwały, udany związek 
trzeba akceptować siebie, mieć swoje 
pasje, własne życie. Im człowiek lepiej 
zna samego siebie, im bardziej się ak-
ceptuje, tym większa szansa, że zwią-
zek będzie bardziej satysfakcjonujący. 
–To, co może podsycać namiętność 
w związku to fakt, że każdy z partnerów 
ma swoje życie, ma swoje zaintereso-
wania, czy nawet swoich oddzielnych 
znajomych, ponieważ gdy robimy coś 

poza związkiem stajemy się atrakcyj-
niejsi, mamy o czym porozmawiać. 
Jeśli chodzi o bycie razem, warto roz-
mawiać o nawet trudnych sprawach, 
dbać o wspólny czas, rozumieć różnice 
między sobą oraz nie krytykować part-
nera w obecności innych. Trzeba kon-
centrować się na tym, co sami możemy 
dać, zakładać częściej, że partner ma 
dobre intencje, a nie złe – podsumo-
wała Bożena Ziółkowska.

NIEWOLNICTWO NIE JEST ARCHAIZMEM
Wydawać by się mogło, że w dobie 

dzisiejszego świata słowo niewolnictwo 
jest archaizmem, które przestało istnieć 
w naszej świadomości. Nic bardzie 
mylnego. Pomimo tego, że oficjalnie 
niewolnictwo zostało zniesione istnieje 
nadal, tylko w innej formie. Handel 
ludźmi czy niewolnictwo współczesne 
to jeden z biznesów który funkcjonu-
je na czarnym rynku, sklasyfikowany 
na 3 miejscu jako dochód, szacuje się 
na kwotę 30–40 milionów dolarów 
rocznie. Osoby, które się tym zajmu-
ją to bardzo mocno zorganizowane 
grupy przestępcze. Nie ma różnicy, 
czy to będzie kobieta czy mężczy-
zna jako oprawca, czyli człowiek 
który handluje drugim człowiekiem. 
– 15-letnia dziewczyna poznaje mężczy-
znę, wspaniale się dogadują. Dochodzi 
do elementu spotkania. Dziewczyna 
powiedziała matce, że poznała kogoś 
i chce wyjechać z nim na weekend. 
W domu szał, matka się nie godzi, oj-
ciec też. Finał był taki, że po długich 
negocjacjach w domu, matka wyrazi-
ła zgodę pod jednym warunkiem, że 
kolega przyjdzie do domu i zabierze 
ją osobiście. Dziewczyna dogadała 
się z nieznajomym. Jednak po upły-
wie dwóch godzin nie było już konta 
w internecie, telefon nie odpowiadał, 
nagle kontakt urwał się – wyjaśnił nad-
komisarz Marek Cieślak

Zwerbowani, porwani ludzie wyko-
rzystywani są do żebractwa, seksu, 
niewolniczych praktyk i by uzyskać 
dziecko. To proceder, który bardzo kwit-
nie. W znacznej mierze do sukcesu 
handlu ludźmi przyczynia się bezrobo-
cie, ubóstwo. Statystki nie kłamią. Naj-

również psychiki. Wstyd i rozczarowa-
nie, trauma ze złych doświadczeń może 
przekładać się na niechęć do seksu czy 
budowaniu nowego zdrowego związku. 
Metod zabezpieczeń przed niechcia-
ną ciążą jest wiele, jednak nie istnie-
je żadna, która gwarantuje 100 proc. 
skuteczności. Prezerwatywa, metody 
hormonalne, pigułki antykoncepcyjne 
są skuteczne w dużym stopniu, lecz 
należy pamiętać, że zawsze istnieje 
margines błędu i że pigułka przed cią-
żą może nie uchronić. Podobnie jest 
w przypadku środków domacicznych 
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więcej osób do niewolniczej pracy lub 
usług seksualnych werbowanych jest 
z województw, gdzie jest największe 
bezrobocie. Należy być zatem czujnym 
w momencie, gdy dana osoba propo-
nuje wysokie wynagrodzenie niewspół-
mierne do wykonywanej pracy. Osoba, 
która próbuje kogoś zwerbować stosuje 
szereg psychologicznych manipula-
cji i metod, które mają spowodować, 
że człowiek nie będzie miał czasu na 
zastanowienie, wówczas decyzja o wy-
jeździe np. do Anglii zostaje podjęta 
pod wpływem chwili, a jej skutki mogą 
być katastrofalne. Warto wiec zawsze 
przed podjęciem decyzji o wyjeździe 
sprawdzić, czy dana agencja pracy na-
prawdę istnieje.

                        Napisz do autora:
                Aleksandra Kazuro
e-mail: a.kazuro@razemztoba.pl

Uważajmy na cyberwłamania                         
SPOŁECZEŃSTWO

Wypoczywający wielokrotnie sami narażają się na ryzyko kradzieży kosztowności czy cyberwłamania. Oba incy-
denty mogą być równie dotkliwe w skutkach, więc eksperci doradzają wzmożoną czujność.

Przestrzegają przed korzysta-
niem z niezabezpieczonych sieci 
wi-fi, przez które cyberprzestępcy 
mogą wykraść hasła do bankowo-
ści i mediów społecznościowych, 
a także inne wrażliwe dane. Na 
takie ryzyko naraża nas też utrata 
smartfona. Eksperci radzą też, żeby 
nie informować szeroko w mediach 
społecznościowych o planowa-
nym wyjeździe. To jak zaproszenie 
dla złodziei.

Obok portfela smartfon jest jed-
nym z najczęściej noszonych przed-
miotów w kieszeni, a to nie lada 
okazja dla złodziei. Trzeba bowiem 
pamiętać o tym, że to urządzenie 
nie służy już tylko do wykonywa-
nia połączeń telefonicznych czy 
komunikacji SMS. Przechowuje-
my na nim dużo danych na swój 

temat. Kiedy zauważymy kradzież 
lub utratę smartfonu, powinniśmy 
zareagować natychmiast.

By ograniczyć ryzyko włamania 
do urządzenia, wszelkie kanały 
komunikacji takie jak Bluetooth, 
wi-fi czy dane komórkowe – war-
to włączać tylko wtedy, gdy jest to 
niezbędne. Powinniśmy też unikać 
podawania przy logowaniu do sieci 
publicznych swoich danych osobo-
wych.

– Trzeba korzystać tylko z takiego 
bezpłatnego wi-fi, które jest zabezpie-
czone hasłem. W przeciwnym razie 
istnieje znaczne ryzyko, że inna osoba 
po prostu przechwyci dane, które są 
przez nas wysyłane. Chodzi np. o dane 
autoryzujące do bankowości elektro-
nicznej czy dane dostępowe do portali 
społecznościowych – wyjaśnia Konrad 

Gałaj-Emiliańczyk, ekspert ds. ochrony 
danych w ODO 24 .

Na atak złodziei narażamy się także 
wtedy, kiedy publikujemy informację 
o rozpoczynającym się urlopie w me-
diach społecznościowych. To dla prze-
stępców wyraźny sygnał, że przez kilka 
dni mieszkanie będzie stało puste. Usta-
lenie adresu też nie jest trudne.

Źródło: newseria.pl, Oprac. RS

– szczególnie latem
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„Krasnal” ma w końcu swoje miejsca parkingowe

Zgodnie z zapowiedziami Urzędu Miasta  pod Samodzielnym 
Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla 
Dzieci i Młodzieży w Elblągu zwanym „Krasnalem” pojawiło się 8 

wydzielonych miejsc tylko dla osób korzystających z usług placówki. 
Biorąc pod uwagę dodatkowe 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 
miejsc postojowych jest łącznie 12. 

To będzie duże ułatwienie dla rodziców chorych i niepełnospraw-
nych pacjentów, którzy do tej pory z powodu zajmowania miejsc 
parkingowych przez pracowników pobliskiego zakładu, zmuszeni byli 
do parkowania w odległości kilkuset metrów od ośrodka i noszenia 
swoich dzieci praktycznie na rękach.

- Pacjentom, którzy będą chcieli zaparkować, będą wydawane w na-
szej recepcji identyfikatory. Znak jest nowy, więc jeszcze nie wszyscy 
o nim wiedzą, ale informujemy o tym fakcie na bieżąco - podkreślają 
pracownicy „Krasnala” - Damy także kilka dni na przyzwyczajenie się 
kierowców do nowej sytuacji, którzy wciąż parkują na naszych miej-
scach postojowych. Potem bez skrupułów zawiadamiać będziemy 
Straż Miejską – dodają.

- Cieszę się, że moje starania nie poszły na marne i pozytywnie udało 
się rozwiązać problem z parkowaniem. Mam nadzieję, że ta formuła 
się sprawdzi -  tłumaczy elbląski radny Robert Turlej.

AG

DOSTĘPNOŚĆ

– szczególnie latem
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Cybieriada triumfuje 
CZYTELNICTWO

Cyberiada/Filia nr 7 Biblioteki Elbląskiej znalazła się wśród zwycięzców dziewiątej edycji konkursu EIFL Public Library 
Innovation Award. Konkurs polegał na wyłonieniu spośród zgłoszonych kandydatur z całego świata, bibliotek, które 
używając najnowocześniejszych technologii, poprzez swoją działalność wpływają na lokalną społeczność. 

W całej historii tego konkursu Cybe-
riada jest trzecią biblioteką w Polsce, 
której udało się wygrać.

Public Library Innovation Award to 
międzynarodowy konkursu dla biblio-
tek publicznych organizowany przez 
organizację EIFL (Electronic Informa-
tion for Libraries). Oprócz Cyberiady, 
tegorocznymi zwycięzcami są trzy 
inne biblioteki: z Afryki (Kamerun), 
Litwy (Kowno) i Karaibów (St Lucia). 
Cyberiada jako jedyna otrzymała na-
grodę w kategorii ochrona środowiska 
za autorski i innowacyjny zestaw pro-
jektów wspierających ekologię (lekcje 
biblioteczne dotyczące ochrony śro-
dowiska, przyrody, ekologii, ratowania 
pszczół – z użyciem materiałów Gre-
enpeace i National Geographic, wy-
stawy, cyber–zielniki, zbiórki na rzecz 

schroniska i działania 
przyjazne zwierzętom). 
Wszystko to przy użyciu 
nowoczesnych techno-
logii, takich jak: tablica 
multimedialna, okulary 
3D, tablety, gry inte-
raktywne i ruchowe na 
komputerach i x–boxie. 
Każdy zwycięzca otrzy-
ma nagrodę–grant fi-
nansowy w wysokości 
1500 USD, a wyróżnie-
nia zostaną wręczone 
podczas uroczystej ceremonii w trak-
cie tegorocznego Światowego Kon-
gresu IFLA (2016 IFLA World Library 
and Information Congress) – najwięk-
szej międzynarodowej konferencji 
bibliotecznej, która w dniach 13–19 

sierpnia odbędzie się w Columbus, 
w stanie Ohio, w Stanach Zjedno-
czonych. Bibliotekę Elbląską będzie 
reprezentować Agata Hajdukonis 
z Cyberiady.

Aleksandra Buła

„Elbląski” plac zabaw
W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Zarząd Budynków Komunalnych zrealizował zadanie pn. „Rozbudowa 

– wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25, 27”. Plac zyskał ogrodzenie, 
nowe urządzenia, a wśród nich charakterystyczne dla Elbląga obiekty – Bramę Targową i zabytkowy tramwaj.

Wśród nowych urządzeń znalazły się także m.in. huśtawki – wa-
hadłowa, bocianie gniazdo, ważka, karuzela talerzowa, sprężynowce 
w kształcie konia i żab oraz zestaw zabawowy z trzema wieżami, 
dwuspadowym dachem, mostem linowym, drabinkami i trapem z ba-
rierkami. Jest też coś dla dorosłych, mowa o urządzeniach fitness, 
takich jak: twister, steper, narciarz, rowerek i urządzenie do wyciskania. 
Z kolei miłośnicy gier planszowych mogą zasiąść do stołu z planszami 
do gry w chińczyka, warcaby i szachy.

Projekt uwzględnił również wykonanie ogrodzenia panelowego, 
wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz rewitalizację istniejącej 
piaskownicy. Łączny koszt zadania, łącznie: 125.857,92 zł brutto.

Łukasz Mierzejewski



Str.  21razem z TOB¥

ELBLĄG - NASZE MIASTO

Zabytkowe WSKi, czy warczące SHL–ki, a na nich seniorzy z Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”. 
Także z rock’n’rollowym pazurem. Zdjęcia pensjonariuszy w takich nietypowych stylizacjach można 
oglądać na wystawie w Światowidzie.

„Carpe diem” – tak zatytułowaną 
wystawę fotografii można oglądać na 
pierwszym piętrze Centrum Spotkań 
Europejskich Światowid. Zdjęcia po-
chodzą z kalendarza, który podopieczni 
Domu Pomocy Społecznej „Niezapo-
minajka” stworzyli razem z fotografem 
Krzysztofem Koseckim. To już czwarty 
ich wspólny projekt, a drugi zakończo-
ny kalendarzem. – Pomysł zrodził się 
w ubiegłym roku, kiedy kończyliśmy 
prace nad pierwszym naszym kalen-
darzem „Wehikuł czasu”. Zdjęcia były 
wykonywane w Elblągu i okolicach. 
M.in. Aniołowie i w Kadynach – mówi 
Krzysztof Kosecki autor zdjęć. – Bio-
rąc pod uwagę jak seniorzy pozują, 
przebierają się i biorą udział w tych 
sesjach stwierdziłem, ze trzeba dodać 
trochę pazura – dodaje. I w ten sposób 
powstały niezwykłe zdjęcia.

Dla podopiecznych Niezapominajki 
była to podróż w przeszłość, ponieważ 
część z nich na takich motocyklach jeź-
dziła w młodości. – Razem z wujkiem 

jeździłam SHL–ką. To było dawno temu. 
A pozowałam na „wuesce”. Jak tylko 
wsiadłam na motor od razu chciałam 
wcisnąć gaz, żeby motor był w pędzie 
– tak dzień zdjęciowy wspomina pani 
Irena Kozakiewicz. – Czułam się jak 
gwiazda, ale to dzięki panu Krzysiowi, 
bo on dodaje takiego blichtru. Byłam 
po zabiegu ręki, ale na zdjęciach tego 
nie widać – dodaje z uśmiechem. Pani 
Irena jest dziewczyną lipca. Jej zdjęcie 
również jest na wystawie. Roześmiana 
z rękami wyciągniętymi ku niebu – to 
było zupełnie naturalne, nikt mi nie ka-
zał pozować w taki sposób – zaznacza 
Pani Irena.

Zabytkowych motocykli, na których 
pozowali seniorzy, użyczyli pasjonaci 
dwóch kółek z duszą. – Pierwszy raz 
brałem udział w takim projekcie. Oczy-
wiście nie obyło się bez awarii. W dro-
dze na sesję spadł łańcuch i musiałem 
naprawiać motor na trasie – wspomina 
Krzysztof Nowacki jeden z pasjonatów 
starych motocykli.

Zdjęcia w Światowidzie oglądać moż-
na do końca sierpnia. Mieszkańcom 
Domu Pomocy Społecznej i fotografowi 
Krzysztofowi Koseckiemu po głowie 
chodzi już kolejny projekt. – Na razie 
nie zdradzę szczegółów. Powiem jedy-
nie, że będzie kolorowo, filmowo i na 
bogato. Efektem naszej pracy będzie 
kalendarz na 2017 rok oraz wystawa 
– podsumowuje fotograf.

Aneta Puzdrowska

Seniorzy na mechanicznych rumakach 
SPOŁECZEŃSTWO

Wakacje to czas, kiedy część honorowych dawców krwi wyjeżdża na urlopy, jednocześnie zaś zwiększa 
się liczba ofiar wakacyjnych wypadków a co za tym idzie, zwiększa się ryzyko, że krwi może zbrak-
nąć. Dlatego apelujemy o świadome przyłączenie się do wielkiej rodziny Honorowych Dawców Krwi.

Oddaj krew – uratuj innemu życie
ZDROWIE

W Elblągu krew można dobrowolnie 
oddać w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa mieszczącym 
się przy ul. Bema 80. Rejestracja dawców 
odbywa się od poniedziałku do piątku od 
godz. 7.30 do 12.00.

Dawcami krwi mogą być osoby peł-
noletnie, które nie przekroczyły 65. roku 
życia (w przypadku dawców pierwszora-

zowych – nie więcej, niż 60 lat), są zdrowe 
i ważą nie mniej niż 50 kilogramów. Odda-
nie krwi poprzedzają badania morfologicz-
ne i rozmowa z lekarzem. Jednorazowo 
pobieranych jest 450 mililitrów życiodaj-
nego płynu, proces trwa od 7 do 10 minut. 
Kobiety mogą oddawać krew raz na trzy 
miesiące, natomiast mężczyźni – raz na 
dwa. W dniu oddania krwi zalecane jest 

zjedzenie lekkiego śniadania.
Oddawanie krwi wiąże się z przywile-

jami. Zasłużonym honorowym dawcom 
krwi przysługują między innymi zniżki na 
leki i możliwość korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych poza kolejnością. W Elblągu 
mogą się oni także bezpłatnie poruszać 
komunikacją miejską. 

Oprac. RS
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Podróżowanie nie ma
SPORT 

Fundacja „Podróże bez Granic” z Gdyni w niekonwencjonalny sposób przełamuje stereotypy dotyczące osób z niepeł-
nosprawnościami, na własnym przykładzie udowadniając, że ograniczenia nie tkwią wcale w ciele, tylko w naszych 
głowach, zaś podróżowanie nie musi kojarzyć się tylko z sanatorium lub turnusem rehabilitacyjnym, ale może być 

szansą na prawdziwą, fascynującą przygodę i niejednokrotnie wędrówką w głąb samego siebie. 20-osobowa grupa osób 
z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski zawitała w lipcu do Elbląga w ramach realizowanego przez Fundację wyjazdu 
pod nazwą „Rowerowo-odlotowo!” Zakładał on odkrywanie piękna okolic naszego miasta z lotu ptaka oraz siodełka roweru.

- Jest to nasza pierwsza wizyta w El-
blągu, ale być może nie ostatnia, gdyż 
w przyszłym roku mamy w planach 
skoki spadochronowe i nie wykluczamy, 
że będą mogły odbywać się właśnie 
elbląskim aeroklubie - tłumaczyła Marta 
Ostrowska, jedna z założycielek Funda-
cji - Zależało nam na tym, aby jeździć 
na rowerach, ale jednocześnie marzyło 
nam się latanie szybowcami i Elbląg 
był miejscem, które doskonale mógł 
połączyć obie te aktywności podczas 

jednego wyjazdu. 
Na szczęście mimo kapryśniej 

pogody plan udało się wcielić w ży-
cie. Jednego dnia uczestnicy latali 
szybowcami i samolotami, drugie-
go wybrali się na rajd rowerowy 
z Suchacza do Tolkmicka szlakiem 
Green Velo pod okiem profesjonal-
nego przewodnika rowerowego. 
W międzyczasie udało im się także 
zwiedzić starówkę oraz pochylnie 
Kanału Elbląskiego. Jak przyznaje 
Marta Ostrowska bardzo podobał 
im się Elbląg, choć same Stare Mia-
sto, ze względu na brak podjazdów 
stanowi dużą niedogodność dla 
niepełnosprawnego turysty. 

KLIENT NIEPEŁNOSPRAWNY, TO DO-
BRY KLIENT

Łącznie do Elbląga z różnych 
części Polski przyjechało 26 osób, 
w tym 20 z niepełnosprawnością. 

- Tradycyjnie, jak na wszystkich 
wyjazdach, mamy więcej osób nie-
pełnosprawnych niż asystentów. To 

świadomy wybór dlatego, że celem tych 
wyjazdów jest to, aby osoby niepełno-
sprawne wzajemnie sobie pomagały, 
przez co wzrasta ich poczucie wartości. 
I my widzimy, że to działa i się sprawdza, 
zresztą uśmiechnięte miny uczestników 
mówią zawsze same za siebie - pod-
kreśla z uśmiechem Marta Ostrowska.

Obecnie na rynku jest sporo orga-
nizacji proponujących wyjazdy dla 
osób niepełnosprawnych „z dreszczy-
kiem”, jednak to co wyróżnia Fundację 
„Podróże bez Granic” to fakt, że do 
projektów rekrutują ludzi z różnymi 
niepełnosprawnościami. 

- Tu najtrudniejsza jest logistyka, bo 
trzeba pomyśleć o każdym: aby osoba 
niewidoma miała jakieś 
atrakcje dla siebie i żeby 
jej opowiadać w odpo-
wiedni sposób to, co wi-
dać, lub aby nie było, lub 
było jak najmniej barier 
architektonicznych dla 
osób poruszających się na 
wózkach. - tłumaczy Marta 
Ostrowska - Na wyjeździe 
„Rowerowo-odlotowo” 
trzeba było np. dobrać od-
powiedni sprzęt dla grupy, 
gdzie oprócz tradycyjnych 
rowerów, znalazły się także handbike’i, 
tandem oraz trójkołowce, więc było to 
dla nas wyzwaniem. Na szczęście zmie-
nia się zarówno mentalność samych 
osób niepełnosprawnych, które zaczęły 
sobie uświadamiać, że podróżowanie 
nie musi ograniczać się tylko do turnusu 

rehabilitacyjnego czy sanatorium, jak 
i samych biur podróży, które zaczęły 
się otwierać i dostrzegać, że klient nie-
pełnosprawny, jest dobrym klientem 
- dodaje Marta Ostrowska.

ograniczeń
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Wyścigi smoczych łodzi
SPORT 

Już po raz trzeci rzeka Elbląg stanie się areną wodnych zmagań wioślarzy na smoczych łodziach. Wyścigi odbędą się 
3 września 2016, jako jedna z wielu atrakcji zbliżającego się XI Elbląskiego Święta Chleba. Zapisy drużyn trwają do 
26 sierpnia. Do udziału zaprasza PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.

Wyścigi smoczych łodzi to amator-
ska impreza kierowana do wszystkich 
chętnych osób, zrzeszonych zarówno 
w klubach sportowych jak i drużynach 
utworzonych na czas zawodów (grupy 
nieformalne, zakłady pracy, organizacje 
pozarządowe, przedstawiciele instytucji 
i samorządów itd.). Do wyścigów można 
zgłosić maksymalnie 20 zawodników: 
załoga powinna składać się z 16–20 
osób dorosłych (minimum 16 wiosłu-
jących) i 1 dobosza.

W Elblągu wyścigi smoczych łodzi 
po raz pierwszy zostały zorganizowane 
w 2014 roku w ramach VI edycji Festi-
walu Krainy Kanału Elbląskiego, organi-
zowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Elblągu. Wówczas wystartowało łącz-
nie 11 drużyn, w tym m.in. reprezentacje 
służb mundurowych, elbląskich firm 

i instytucji. 
W 2015 roku 
wystartowa-
ło 13 drużyn 
reprezentu-
jących różne 
środowiska (I 
miejsce zaję-
ła Komenda 
Miejska Poli-
cji w Elblągu). 
Nowością tegorocznej edycji wyścigów 
będą trzy smocze łodzie.

Każdy uczestnik biorący udział w wy-
ścigach otrzyma kamizelkę ratunko-
wą, dostosowaną do jego wzrostu oraz 
wagi. Dodatkowo na każdej smoczej 
łodzi nad bezpieczeństwem będzie 
czuwał instruktor, który pełnić będzie 
rolę sternika.

Aby wziąć udział w wyścigach na-
leży do 26 sierpnia 2016 wysłać kartę 
zgłoszeniową (do pobrania ze strony 
www.pttk.elblag.com.pl) lub wypełnić 
bezpośrednio w siedzibie Oddziału przy 
ul. Krótkiej 5 w Elblągu. Udział w wy-
ścigach jest bezpłatny.

Kamil Zimnicki

NIE MAMY SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ
Artur Labudda, jeden z założycieli 

Fundacji - zapalony podróżnik, który 
w wieku 13-lat wpadł pod pociąg, w wy-
niku czego amputowano mu kończy-
ny od kolan w dół, jest doskonałym 
przykładem na to, że niepełnospraw-
ność nie oznacza, iż trzeba spędzać 
czas zamkniętym w czterech ścianach, 
i że można realizować własne pasje 
i marzenia. Artur m. in. latał już na pa-
ralotniach, przepłynął kajakiem oraz 
objechał quadem całą Polskę, jest także 
licencjonowanym nurkiem. Za 2-3 lata 
chciałby na specjalnie skonstruowanym 
wózku pokonać pustynię Gobi, która nie 
jest typowo piaszczystą pustynią, jest 
bardzo kamienista i przez to to dość nie-
bezpieczna. Do pokonania będzie miał 
1800 km. Będzie starał się przemierzyć 
tą trasę z pomocą paraglajtu (od red. 
latawca od kitesurfingu),wykorzystując 
wschodnie wiatry, biegnące w sierpniu 
w kierunku Himalajów. Dziennie do po-

konania miałby 200-300 km, gdyż jeździ 
się tam od studni do studni, a taka wła-
śnie odległość dzieli jedną od drugiej.

Jak zauważa Artur Labudda, aktyw-
na niepełnosprawna osoba niestety 
cały czas dziwi, ale wynika to z tego, 
że same osoby niepełnosprawne same 
są temu wizerunkowi trochę winne.  
- Naszymi działaniami w Fundacji stara-
my się to zmieniać, zachęcając i aktywi-
zując do podjęcia różnych aktywności. 
Niepełnosprawność bowiem nie tkwi 
w ciele, tylko w głowie, a życie jest 
zbyt krótkie i kruche, aby siedzieć na 
tyłku i użalać się nad sobą - pointuje 
Artur Labudda.

Jego zdaniem z perspektywy innych 
krajów zachodnich, jeśli chodzi o do-
stępność, nie mamy się czego wstydzić. 
W Polsce nigdy nie spotkał się z sytu-
acją, że była ograniczona liczba osób na 
wózkach w pociągach lub autobusach, 
natomiast w Paryżu czy w Pradze wię-
cej niż 3 osoby przewoźnik zabrania 

wozić, uzasadniając to względami bez-
pieczeństwa. 

- To, co mnie zaskoczyło pozytywnie 
to to, że w ponad tysiącletnim zabyt-
ku jakim jest Koloseum we Włoszech, 
można było bez problemu wybudo-
wać windę, która służy nie tylko nie-
pełnosprawnych, ale także matkom 
z wózkiem czy osobom starszym. Jak 
uda się zmienić myślenie, że takich rze-
czy jak np. podjazd nie robi się tylko 
dla niepełnosprawnych, będzie moim 
zdaniem coraz lepiej - podsumowuje 
Artur Labudda.

                        Napisz do autora:
                Aleksandra Garbecka
e-mail: a.garbecka@razemztoba.pl
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Wyjątkowa huśtawka
Już można korzystać z pierwszej 

w Bartoszycach huśtawki dla dzieci 
niepełnosprawnych. Urządzenie, które 
zostało zainstalowane na placu zabaw 
na kortach w tzw. Ogródku Jordanow-
skim przeszło już odbiór techniczny 
i jest gotowe do użytku.

Władze Bartoszyc mają nadzieję, 
że urządzenie umożliwiające zabawę 
dzieciom poruszającym się wyłącz-

nie na wózkach inwalidzkich, będzie 
wykorzystywane w sposób właściwy. 
Szczególnie, że w innych miastach Polski 
zdarzają się trudne sytuacje, gdy takie 
huśtawki są oblegane przez dzieci zdro-
we, które nie powinny ich blokować.

– Dajmy szanse „wózkowiczom” by 
mogli z nich swobodnie korzystać – 
apelują władze Bartoszyc.

UM Bartoszysce
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Prawie dostępny 
DOSTĘPNOŚĆ

Elbląski dworzec w ostatnim czasie został zmodernizowany, dzięki czemu stał się bardziej przyjazny 
dla osób niepełnosprawnych ku uciesze nie tylko naszych czytelników. Jeden z nich zwrócił jednak 
uwagę na ważną kwestię, która nie została uwzględniona, a mianowicie podniesienie peronu tak, 

aby ułatwić wejście osobom, mającym problemy z poruszaniem się.

Większość prac remontowych, doty-
czyła samego budynku dworca. I choć 
Polskie Linie Kolejowe uwzględniły po-
trzeby osób niepełnosprawnych, w tym 
niedowidzących i niewidomych, wyko-
nując specjalnie dla nich na peronie 
ścieżkę umożliwiającą bezpieczne po-
ruszanie się po peronie i korzystanie 
z pociągów, naprawiając także przejście 
w poziomie szyn, z którego korzystają 
pasażerowie, perony nie zostały pod-
niesione.

Jak wyjaśnia Mirosław Siemieniec, 
z biura prasowego Polskich Linii Kole-
jowych S.A podwyższenie peronu to 
zadanie, które wymaga całkowitej jego 
przebudowy, a tego typu prace Polskie 

Linie Kolejowe wykonują dopiero 
przy modernizacji całej linii kole-
jowej. A ta nie obejmuje na chwilę 
obecną naszego miasta.

– Dostosowanie jakości usług do 
wymagań wszystkich pasażerów 
jest naszym priorytetem. Staramy 
się, aby mieli oni jak najlepszy stan-
dard obsługi na każdym etapie po-
dróży, począwszy od zapewnienia 

miejsc parkingowych przed dworcem 
kolejowym, przez zabezpieczenie wy-
godnej i dobrze oznakowanej ścieżki na 
peron, po znalezienie odpowiedniego 
miejsca w wagonie. Warto podkreślić, 
że obsługę osób niepełnosprawnych na 
stacji w Elblągu prowadzi całodobowo 
ochrona dworca. Pracownicy są dokład-

nie poinstruowani jak należy pomóc 
osobie o ograniczonych możliwościach 
poruszania się, lub niewidomej np. pod-
czas skorzystania z przejścia w poziomie 
szyn na stacji – podsumowuje Miro-
sław Siemieniec.

AG



Str.  25razem z TOB¥

RAZEM Z TOBĄ

„Enej” w Centrum Barka
SPOŁECZEŃSTWO

Centrum Barka w Górowie Iławeckim odwiedził znany polski rockowo-folkowy zespół „Enej”.W świetlicy 
placówki zespół został przywitany gromkimi brawami. W spotkaniu brali udział uczestnicy ośrodka oraz 
projektu „Seniorzy w działaniu”.

Lolek i Mynio cierpliwie odpowiadali na pytania m. in. 
o początki zespołu, plany na przyszłość czy teksty piosenek. 
Uczestnicy mieli również okazję usłyszeć kilka największych 
hitów zespołu przy akompaniamencie akordeonu. Cała 
sala śpiewała m .in. „Kamień z napisem love” i „Skrzydlate 
ręce”. Po tym małym koncercie przyszedł czas na rozdawa-
nie autografów i pamiątkowe zdjęcia. Zespół został także 
oprowadzony po placówce

– Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Tyle pracowni, 
w których się tworzy mnóstwo pięknych dzieł – malunki, 
wiklinowe kosze, wyszywanki, witraże. Mamy ręce pełne 
prezentów – podsumowali mile zaskoczeni.

Źródło:www.jestesmyrazem.org.pl
Fot. Facebook Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” 

/ Centrum Barka

Filmowe oblicza niepełnosprawności
KULTURA

Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja” przez ponad dekadę zdążył przetrzeć szlaki tematowi niepełnospraw-
ności w mediach, kulturze, przestrzeni społecznej. Nie tylko koszalińskiej, ale również polskiej i europejskiej, będąc 
inspiracją dla kilkudziesięciu podmiotów organizujących równoległe do głównej edycji Małe Festiwale Ty i Ja. Kino 

Światowid zaprasza na bezpłatne seanse 7 i 8 września.
Pierwszego dnia (7 września 

o 18:00) podczas elbląskiej części fe-
stiwalu zobaczyć będzie można pięć 
filmów dokumentalnych – zarówno 
krótko jak i pełnometrażowych. W tym 
dniu będą to m.in. „Królowa Śniegu 
i inne historie” (reż. Monika Grzybkow-
ska, Polska) - film opowiadający o sa-
motnej matce próbującej sprostać roli 
matki, w której to przez ciągły płacz 
dziecka się nie odnajduje; dokument 
„Michał” (reż. Piotr Januszkiewicz, 
Polska) w którym to poznać będzie 
można tytułowego niepełnosprawne-
go Michała, który pomimo swojego 
podeszłego wieku zmuszony zostaje 
do powrotu do swojej matki i skon-
frontowania się z samym sobą, czy 
przejmujący i dający dużo do myślenia 
dokument Anny Dudy-Ziętek „Wyślę 

Wam kartkę”, opowiadający o walce 
z chorobą i niestety śmierci nastolet-
niej Ady chorej na raka.  Pokazane 
zostaną również dwa krótkometrażowe 
filmy produkcji hiszpańskiej „Dobrze 
mi idzie” (reż. Cesar Roldan) oraz „Dla 
Sonii” (reż. Sergio Milán).

Drugi dzień to pokaz amerykań-
skiego filmu w reżyserii Michael’a 
Gittin’a „To, co jest możliwe”, który 
jest portretem społeczności mala-
rzy, rzeźbiarzy, muzyków i pisarzy, 
działających w „Żyjącym Muzeum”, 
zlokalizowanym przy dużym obiekcie 
psychiatrycznym w Queens, w Nowym 
Jorku. Film pokazuje, że różnorodność 
sposobów bycia jest dopuszczalna, 
a przestrzeń „Żyjącego Muzeum” jest 
miejscem, gdzie można być po prostu 
zostawionym na moment w spokoju, 

poza kontrolą placówki.
Europejski Festiwal Filmowy „Inte-

gracja Ty i Ja” organizowany jest co 
roku przez Koszalińskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne i Koszalińską 
Bibliotekę Publiczną. Jego głównym 
celem jest integracja osób niepełno-
sprawnych z resztą społeczeństwa 
poprzez pokaz filmów związanych 
z ich życiem i problemami. Oprócz 
projekcji filmowych odbywają się rów-
nież różnego rodzaju koncerty, wy-
stawy, recitale, warsztaty i spotkania 
autorskie, na których osoby niepełno-
sprawne mogą zaprezentować swoją 
twórczość, podzielić się swoimi prze-
życiami lub nawiązać nowe znajomo-
ści i przyjaźnie. Ważnym elementem 
każdego spotkania są dyskusje „Bez 
barier”.                                            RS
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Jak może wyglądać największy za-
mach terrorystyczny w Europie? 
Czy jesteśmy sobie w stanie go 

wyobrazić? Zamiast uruchamiać własną 
imaginację, sięgnijmy od razu po książkę 
Marca Elsberga „Blackout”. 

Niewiele trzeba, aby doszło do kata-
strofy, która pociągnie za sobą miliony 
ofiar. Wystarczy, że w Europie zabrak-
nie prądu przez kilkanaście dni. Marc 
Elsberg daje nam bardzo sugestywny 
obraz współczesnego świata pozba-
wionego elektryczności. W pierwszych 
godzinach najbardziej dokuczliwy 
staje się brak komunikacji, odcięcie 

od informacji, nie działają telefony, 
telewizja, Internet. Jak w takiej sytu-
acji dowiedzieć się, co się dzieje, co 
u najbliższych? Dość szybko zamiera 
transport, bo przecież dystrybutory 
paliwa nie działają bez prądu. A skoro 
nic nie jeździ, nie da się zaopatrzyć 
sklepów w żywność. Mieszkańcom 
grozi głód. Owszem, można zjadać 
koty wałęsające się po ulicach, a potem 
zwierzęta z zoo, ale co później? Sytu-
acja na wsiach nie jest wcale lepsza, bo 
jak tu bez elektrycznej dojarki wydoić 
kilkaset krów, gdy rąk do pracy brakuje. 

Austriacki pisarz przedstawia wiele 

Z NASZEJ CZYTELNI

Polecamy
Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska 

Książka ABC pedagoga specjalnego. 
Razem łatwiej. Nowe doświadczenia, którą 
polecamy, jest kontynuacją i aktualizacją książki 
ABC pedagoga specjalnego, której współautorką 
jest Alicja Krztoń. Zmieniły się rozporządzenia, 
podstawa programowa, nieco inne jest obecnie 
nazewnictwo. Również doświadczenia autorki stały 
się bogatsze, a warsztat pracy pełniejszy. Tak więc 
wydanie to uzupełniono o nowe doświadczenia, 

biorąc pod uwagę cenne uwagi, codzienne rozmowy i spojrzenie na ideę 
kształcenia integracyjnego osób bardzo zaangażowanych w swoją pracę. 
Niezmienne pozostały: bardzo dobra współpraca z rodzicami, chęć poszu-
kiwania nowych rozwiązań, satysfakcja z wykonywanej pracy oraz sukcesy 
– małe i duże – podopiecznych autorki.

Cabała Monika, Leśniak-Stępień Agnieszka, 
Szot Renata i Szyszka Katarzyna

Publikacja Mu-
tyzm wybiórczy. 
Trzy spojrzenia 
może posłużyć 
jako praktyczna po-
moc dla wszystkich 
osób zajmujących 
się mutyzmem: na-
uczycieli, pedago-
gów, logopedów, 
a także rodziców 
dzieci z mutyzmem. 
Przybliża tematykę 

Oficyna Wydawnicza „Impuls“
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Kokocińska Agata Maria

Zooterapia z elementami etologii 
- książka napis   wwana jest przystępnie, acz-
kolwiek posiada odniesienia do literatury na-
ukowej, które mogą być przydatne w dalszych 
studiach nad zagadnieniem. Pozycja ta jest ze 
wszech miar godna polecenia dla wszystkich 
Czytelników, którzy chcą lepiej zrozumieć 
zwierzęta i ich rolę w świecie człowieka.  Po-
nadto książka zawiera niezbędną podbudowę 
dotyczącą zachowania się (behawioru) zwie-
rząt, a także nie pomija problemu dobrostanu 
zwierzęcych terapeutów, które w swojej służbie 
narażone są na urazy i wymagają specjalnego, 
nie przedmiotowego traktowania. 

trudności komunikacyjnych dzieci z mu-
tyzmem oraz możliwości organizacji 
i realizacji specjalistycznego wsparcia 
logopedycznego, medycznego, psycho-
pedagogicznego dla dzieci z tym zaburze-
niem. Niniejsze opracowanie jest próbą 
spojrzenia na mutyzm wybiórczy z róż-
nych perspektyw. Punktem odniesienia 
stało się dziecko, ponieważ to właśnie 
z dziećmi pracuje każda z nas. Nie ma 
dwóch osób z takim samym przebiegiem 
mutyzmu – nawet wśród bliźniąt są spo-
re różnice w funkcjonowaniu. Autorki 
proponują podejście do tego zaburzenia 
z wielu stron.

obszarów życia, w których brak prądu 
pociąga za sobą tragiczne konsekwen-
cje. Wraz z głównym bohaterem tra-
fiamy na przykład do szpitala, gdzie 
lekarze decydują się na uśmiercenie 
ciężko chorych pacjentów. Pogłębiają-
cą się katastrofę obserwujemy przede 
wszystkim oczami pojedynczych osób, 
poznajemy ich strach i bezsilność. Ale 
autor prezentuje również punkt widze-
nia władz oraz służb bezpieczeństwa, 
a także podejmowane przez nich pró-
by ratowania sytuacji. Najciekawsze 
i najbardziej przejmujące są ludzkie 
zachowania. Jak to bywa w warunkach 
ekstremalnych człowiek zdolny jest do 
skrajnie różnych odruchów, od miło-
sierdzia i poświęcenia, po okrucień-
stwo i chciwość, ale i tak nad każdym 
działaniem dominuje chęć przetrwa-
nia. Niezwykle trafnie zaprezentowane 
zostały zachowania społeczne. Masy 
postawione wobec poważnego kryzysu 
reagują agresją. Rozwścieczony tłum 
chwyta za kamienie i rzuca w tego, 
który jest winny, czyli w przedstawi-
cieli władzy. 

Elsberg kreśli wizję Europy pogrą-
żonej w chaosie po utracie prądu. To 
tylko fikcja, ale pod piórem austriac-
kiego pisarza staje się bardzo wiary-
godna, a to za sprawą przystępnych 
opisów branży energetycznej. Nawet 
największy laik, dla którego ampery 
i wolty są wielką tajemnicą, pojmie, 
na czym polegał atak terrorystyczny 

na liczniki prądu, jak zabezpieczona 
jest sieć energetyczna na wypadek 
wahań napięcia elektrycznego albo 
jak niebezpieczne dla generatorów 
jest ich przeciążenie. Zręczne i barwne 
operowanie detalami technicznymi 
to bez wątpienia duży atut powieści 
Marca Elsberga. 

Polecam lekturę „Blackout’u” , bo 
to dobry thriller. Proponuję sięgnąć po 
audiobooka, korzystajmy z urządzeń 
elektrycznych, póki mamy dostęp do 
prądu. 

Audiobook: Marc Elsberg, „Blacko-
ut”, przekład Elżbieta Ptaszyńska-Sa-
dowska, Biblioteka Akustyczna, 2015, 
czyta Jakub Wieczorek, czas nagrania: 
23 godz. 34 min

KONKURS!
Zwycięzcą konkursu z nr 5/221/2016, w którym 

to do wygrania były aż dwie książki „Śmierć kolek-
cjonera” A. Pietrzyk oraz „Umysł Andrew” w E.L. 
Doctorowa. Pierwsza z nich powędruje do Pawła 
Leszczyk z Malborka. Z kolei „Umysł Andrew” powę-
druje do Klaudyny Iwaszko z Elbląga. GRATULUJEMY!  
Zwycięzców o wygranej poinformowaliśmy mailowo. 
Książki wyślemy pocztą. 

W tym numerze kontynuujemy nasz cykl konkur-
sowy i tym razem mamy dla naszych Czytelników 
„Heretyczkę” Ayaan Hirsi Ali. Aby ją wygrać, wystarczy 
tradycyjnie już podesłać na adres konkurs@razemz-
toba.pl swoje imię i nazwisko oraz tytuł książki. Na 
zgłoszenia czekamy do końca sierpnia br. Konkurs 
rozstrzygniemy w numerze wrześniowym. 

                        Napisz do autora:
                Agnieszka Pietrzyk
e-mail: redakcja@razemztoba.pl
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Katarzyna Michalak „Poczekajka”

To nie jest ro-
mans, to nawet 
nie jest komedia 

romantyczna, ani czar-
na komedia. Najchętniej 
określiłabym tę książkę 
jako „marzenie”, przy 
czym mam świadomość, 
że w teorii literatury takiej 
kwalifikacji nie znajdzie-
my. Marzenie może być 
irracjonalne, wręcz głu-
pie, a jednocześnie uro-
cze i słodkie, taka właśnie 
jest „Poczekajka”. 

Główna bohaterka po-
wieści to Patrycja, młoda pani weterynarz, która lubuje 
się we wróżbach i marzy o księciu na białym koniu. Aby 
w końcu na swego ukochanego trafić, wyprowadza się 
na wieś i zamieszkuje w rozsypującej się chatce. Książę 
wkrótce się pojawia, ale czy to na pewno ten, na którego 
Patrycja czeka? 

Do książki proponuję podejść z dużym dystansem 
i nie zwracać uwagi na to, że pani weterynarz nic nie wie 
o zwierzętach, myśli, że węże to puste w środku rurki, 

a ponadto myje krowę truskawkowym płynem. 
Audiobook: Katarzyna Michalak, „Poczekajka”, 

Albatros, 2009, czyta Maria Maj, czas nagrania: 8 
godz. 57 min.                                Agnieszka Pietrzyk

Wirtualny spacer po schronie 

Jest wpisany do Rejestru Zabytków, prototypowy i wyjątkowy – bo jedyny 
tego typu w Polsce. Teraz będzie zdigitalizowany, a miłośnicy militariów 
z całego świata, jeśli nie trafią do Pisza, będą mogli zwiedzić go podczas 

wirtualnego spaceru. Regionalna Pracownia Digitalizacji w Elblągu rozpoczęła 
cyfryzację schronu biernego Regelbau 502 w Piszu.

W całym kraju, a także poza granicami, istnieją rzesze pasjonatów obiek-
tów militarnych z II wojny światowej. Obiekty położone w Piszu są znane 
w tych środowiskach.

– Podjęliśmy się zdigitalizowania schronu w Piszu, bo to jedyny bunkier tego 
typu w Polsce – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor Centrum Spotkań Europejskich 
„Światowid” w Elblągu, w ramach którego działa Regionalna Pracownia Digitalizacji. – To prototyp, zmodernizowane 
wersje tego schronu Niemcy budowali we Francji. Obiekty takie, jak Regelbau 502 wywołują szczególne emocje i za-
interesowanie, a nam zależy właśnie na tym żeby digitalizować te zabytki, które są ważne i wyjątkowe, żeby mogło je 
zobaczyć jeszcze więcej osób.

We wrześniu na stronie cyfrowewm.pl będzie można zobaczyć wirtualny spacer po piskim schronie, a także obejrzeć 
animację z wykorzystaniem modelu 3D.

Edyta Bugowska/Oprac.Red

AUDIOBOOK

Mietek Szcześniak akompaniuje 
niepełnosprawnym

Woka -
l i s ta 
Mie -

tek Szcześniak 
nagrał teledysk 
pt. „Jeden Świat” 
z niepełnospraw-
nymi laureatami 
Festiwalu Zacza-
rowanej Piosenki 
fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. 

- Dzielimy światy na mądrość i głupiość, pełnosprawność 
i niepełnosprawność, a, jak to pisał ksiądz Twardowski, jest 
jeden świat- mówi wokalista. Piosenka „Jeden Świat” po-
chodzi z albumu „Nierówni”. Mietek Szcześniak stworzył 
utwór do słów wiersza ks. Jana Twardowskiego przekazując 
ją Fundacji Anny Dymnej. W nagraniu udział wzięli Klaudia 
Borczyk, Angela Wawrzyk, Wiktoria Smuga, Aneta Leńska, 
Monika Wójcikowska, Michał Wiśniewski, Przemysław Cac-
kowski, Julia Bagińska, Anna Dąbrowska, Krzysztof Szymasz-
ka, Michał Ziomka, Dariusz Buczka i Grzegorza Dowgiałło. 
– Kiedy układałem parę nutek do wiersza księdza Twardowskiego, 
jeszcze o tym nie myślałem. Ale gdy zacząłem nagrywanie, zaświ-
tała mi myśl, by do udziału w nim zaprosić laureatów Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki. Ania Dymna przyklasnęła pomysłowi. 
Rzuciłem się w wir pracy – mówi Mieczysław Szcześniak.

Oprac. AK, Fot. mimowszystko.org

KULTURA

TURYSTYKA



Str.  29razem z TOB¥

RAZEM Z TOBĄ

Uczestniczą w świecie dźwięku
MUZYKA

Polscy lekarze w ostatnich latach poczynili znaczne postępy w leczeniu zaburzeń słuchu. Dziesiątki operacji wykony-
wanych codziennie przywracają słuch osobom niesłyszącym. Osiągnięcia medycyny i technologii pozwalają im nawet 
tworzyć i wykonywać muzykę. To właśnie miał pokazać festiwal „Ślimakowe Rytmy”, którego druga edycja przyciągnęła 

kilkudziesięciu uczestników z całego świata.

– Przez pryzmat muzyki pokazujemy 
jedno z największych osiągnięć nauki 
i medycyny. Pokazujemy, że coś, co 
kiedyś pozwoliło komuś ledwie słyszeć, 
mieć poczucie dźwięku, dziś pozwala 
słyszeć, mówić, posługiwać się kilkoma 
językami, a nawet rozwijać swoje arty-
styczne pasje,  i to w wersji zarówno 
amatorskiej, jak i profesjonalnej – mówi 
prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Insty-
tutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Festiwal „Ślimakowe Rytmy” zainicjo-
wany przez prof. Skarżyńskiego odbył 
się na Uniwersytecie Muzycznym Fryde-
ryka Chopina w Warszawie. Już po raz 
drugi w jednym miejscu zgromadzono 
głuchych i niedosłyszących artystów 
z całego świata, którzy udowadniają, że 
po wszczepieniu implantu słuchowego 
nie tylko można się bez problemów 

porozumiewać, lecz także z po-
wodzeniem śpiewać, grać i kom-
ponować muzykę. W tym roku 
wpłynęło około 150 zgłoszeń 
z całego świata. Główną ideą fe-
stiwalu jest zmiana postrzegania 
osób niesłyszących jako osoby 
niepełnosprawne oraz promo-
wanie uzdolnień muzycznych 
osób z niedosłuchem.

– Uczestnicy pokazują, że słyszą, że 
uczestniczą w świecie dźwięku, który był 
im nieznany albo mało znany. Tutaj nie 
chodzi o to, żeby otrzymywać noty, ale 
żeby pokazać, że dzięki implantom te 
osoby mają dostęp do innego świata – 
przyznaje Irena Santor, jurorka festiwalu 
„Ślimakowe rytmy”.

Jurorzy zgodnie twierdzą, że osoby, 
które występowały już podczas przesłu-

chań, kompletnie nie odbiegały od po-
ziomu zawodowego. Poziom przekazu, 
emocje artystów, czyli pasja i miłość do 
muzyki, dotarły do publiczności i do-
starczyły wielu wzruszeń.

Więcej na: razemztoba.pl/14200
Źródło:newseria.pl

Pomysłodawczynią projektu jest 
Jolanta Witen, zdjęcia zaś wykonała 
Barbara Kramczyńska.

– Staram się kreatywnie i sponta-
nicznie podchodzić do tego co robię. 
Kiedy tworzę swoją rzeczywistość, świat 
przestaje dla mnie istnieć. Emocje mają 
wielką moc, ja zaklinam je w obraz. 
Fotografia jest dla mnie możliwością 
uchwycenia piękna niezwykle ulotnego, 
pojawiającego się między kolejnymi 
ujęciami. Staram się, aby moje zdjęcia 
wyrażały ogrom emocji i niezwykłą aurę 
każdej chwytanej migawką obiektywu 

chwili – tłumaczyła artystka.
Uczniowie ośrodka zostali 

sfotografowani w różnych cieka-
wych miejscach miasta, we wnę-
trzach i na ulicach. W obiektywie 
Barbary Kramczyńskiej powsta-
ły niezwykłe ujęcia, w których 
bohaterów jest zawsze dwóch 
– człowiek i miasto Gdynia bez 
Barier. Wystawę można oglądać 
do końca sierpnia. 

Fot. Basia Kramczyńska
Źródło: www.gdynia.pl

(Nie)Pełnosprawność w obiektywie 
FOTOGRAFIA

W witrynach gdyńskiego Centrum Integracja oglądać można zdjęcia wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, którzy wzięli udział 
w niezwykłym projekcie (Nie)Pełnosprawność w obiektywie.
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Tatuaż medyczny 
przyjacielem kobiety

ZDROWIE

Mikropigmentacja medyczna, nazywana tatuażem medycznym, to dla osób po chemioterapii lub 
cierpiących na inne schorzenia typu bielactwo czy łysienie plackowate, często jedyna opcja 
na poprawę wizerunku, a tym samym samopoczucia. O niezwykłych właściwościach tej metody 

rozmawiamy z elbląskim KOSMETOLOGIEM KAROLINĄ CECHOWSKĄ.

Razem z Tobą: Na czym polega mikro-
pigmentacja medyczna?

Karolina Cechowska: Mikropigmentacja 
medyczna to odmiana makijażu perma-
nentnego, polegająca na wprowadzeniu 
pigmentu w skórę, na zasadzie tatuażu. 
Pigment wprowadzany jest do drugiej, 
trzeciej warstwy naskórka, a przy praw-
dziwym tatuażu wprowadzany jest jesz-
cze głębiej. Barwnik dostarczony jest za 
pomocą sterylnych, jednorazowych igieł.

Jakie miejsca poddaje się zabiegowi?
Tatuaż medyczny stosowany jest do 

rekonstrukcji sutków, kamuflowania 
blizn, bielactwa, imitacji włosków na 
łuku brwiowym, u osób po chemio-
terapii z problemem łysienia. Przy 
łysieniu plackowatym kamuflujemy 
ubytki na głowie, imitując pojedyn-
cze włosy.

Jak wygląda zabieg? Czy konieczne 
jest znieczulenie?

Na początku zabiegu linergistka 
powinna przeprowadzić wywiad 
z pacjentem, omówić przeciwska-
zania i oczekiwania. Powinien on 
zostać poinformowany o przebiegu 
gojenia i ewentualnych komplika-
cjach, następnie podpisuje on zgodę 
na zabieg. Potem zostaje nałożone 
znieczulenie. Zabieg powinien być 
wykonywany w sterylnych warunkach 
z zachowaniem bardzo wysokiej hi-
gieny. Po wykonaniu zabiegu pacjent 
jest poinformowany o dacie korekty, 
która jest w cenie zabiegu, w celu 
poprawienia ewentualnych niedo-

ciągnięć.

Czy trzeba się 
przygotowywać 
do zabiegu?

Przed zabie-
giem nie należy 
spożywać alkoholu 
i przyjmować leków 
rozrzedzających 
krew. Skóra po-
winna być dobrze 
oczyszczona i na-
wilżona

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?
Ciąża, ponieważ kobieta w ciąży jest 

bardziej podatna na infekcje, cukrzyca 
(chyba, że jest ustabilizowana), łuszczyca, 
przyjmowanie sterydów i leków rozrze-
dzających krew, nowotwory skóry, trwa-
nie chemioterapii.

Czy wiedząc, że niedługo włosy wypadną 
w wyniku chemioterapii, można wykonać 
makijaż permanentny w miejscu gdzie te 
włosy jeszcze są?

Zabieg możemy wykonać jeszcze przed 
przyjmowaniem chemii i często korzy-
stają z tego pacjentki, które wiedzą, że 
w najbliższym czasie będą ją przyjmo-
wać. Posiadanie włosków na łuku brwio-
wym w niczym nie przeszkadza, a może 
pomóc nadać jak najbardziej naturalny 
wygląd brwi. Sam okres chemioterapii 
jest przeciwwskazaniem do zrobienia 
makijażu. Po chemioterapii i odczekaniu 
odpowiedniego czasu również możemy 
poddać się zabiegowi

Czy mikropigmentacja medyczna spraw-
dza się po mastektomii? Czy odbudowanie 
makijażem sutka wygląda naturalnie?

Sprawdza się doskonale. Pozwala nam 
idealnie odwzorować naturalny wygląd 
brodawki. Poprzez mikropigmentację 
medyczną możemy powiększyć czy po-
mniejszyć brodawkę. Linergistka dobiera 
odpowiedni kolor i kształt tak, aby wszyst-
ko wyglądało jak najbardziej naturalnie.

Jeśli coś nie wyjdzie, czy można sko-
rygować?

Makijaż permanentny można skorygo-
wać w większości przypadków. Istnieją 
pigmenty do kamuflażu makijażu per-
manentnego, ale należy pamiętać o tym, 
że korzystając z usług profesjonalisty nie 
powinno być takiego problemu.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra Kazuro
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Zbieraj zioła,
bo domowe leki lepsze niż z apteki

Z ZIELONEJ APTEKI

Na działkach, balkonach i parapetach coraz częściej zielenią się i pachną zioła: te rodzime - tymianki, maje-
ranki, lubczyki, mięty i te przybyłe z dalszych stron o dźwięcznych nazwach: bazylia, oregano. Zioła od wieków 
stosowane są w kuchni i medycynie, przy czym te w potrawach też służą zdrowiu. O ziołach w kuchni na 

jednym z czwartkowych spotkań z seniorami w Bibliotece Elbląskiej opowiadała Barbara Bukowska,  specjalistka 
ds. żywienia, na co dzień nauczycielka w Zespole Szkół Gospodarczych. 

Zioła znane są od starożytności. Po-
czątkowo przypisywano ich działaniu 
znaczenie magiczne, ale już w starożyt-
nej Grecji rozwinęło się profesjonalne 
zielarstwo i ziołolecznictwo. Historia 
medycyny przytacza tu Zielnik Dioskuri-
desa z I wieku n.e. – greckiego lekarza,  
nadwornego medyka rzymskich cesarzy. 
Zielnik był używany jeszcze w XVII w. 
Grecy, a po nich Rzymianie, usyste-
matyzowali wiedzę o właściwościach 
ziół, ich zbieraniu, suszeniu i zastoso-
waniu w medycynie, kuchni i kosmety-
ce. W starożytnym Rzymie w każdym 
przydomowym ogrodzie znajdowało 
się poletko ziół. Do najpopularniejszych 
należały: anyż, bazylia, cząber, czosnek, 
gorczyca, hyzop, kapary, kmin i kminek, 
kocimiętka, kolendra, koper, oregano 
(lebiodka), mirt, oman, pietruszka, pio-
łun, ruta, seler, wawrzyn i werbena. Na 
naszą ziemię wiedzę o ziołach w X i XI 
wieku przyniosły i rozpowszechniały 
głównie klasztory. O porach zbierania 
ziół przypominały przysłowia: Dzień 
świętego Jana woła: rwij rumianek, 
zbieraj zioła, bo domowe ziółka, leki, 
lepsze nieraz niż z apteki. Dziś także są 
zakony słynące ze swoich zielarzy, zio-
łowych leków i nalewek. Dopóki ludzie 
żyli blisko przyrody, zioła znajdowały 
się w każdym domu, a  wiedza o ich 
walorach i właściwościach była przeka-
zywana z pokolenia na pokolenie. Pani 
Barbara wspomina swoją babcię, która 
jeszcze jako 90.latka zbierała zioła na 
polach i łąkach, wiedziała, co przyło-
żyć na ranę, a co na bolącą głowę. Do 
dziś dnia pamięta też straszliwą gorycz 
piołunu, którym babcia niezwykle sku-

tecznie leczyła wszelkie niestrawności. 
W miarę oddalania ludzkich siedzib 
i sposobu życia  od natury, ta wiedza 
ulegała zapomnieniu. Dziś ziołolecz-
nictwu przywraca się należną mu rangę 
i właściwości ziół budzą coraz więk-
sze zainteresowanie.

PANI BARBARA RADZI, JAK NAJLEPIEJ 
WYKORZYSTAĆ ZIOŁA W KUCHNI, ŻEBY PO-
PRAWIAŁY I SMAK, I ZDROWIE

Zacznijmy od pospolitego w naszych 
kuchniach kopru. Posiekany koperek 
dodajemy do zup, sałatek potraw z jaj, 
twarogu, duszonych grzybów i ryb. Ko-
per znakomicie się też łączy z pieczo-
nym mięsem – jagnięciną, cielęciną 
czy drobiem. Można nim wzbogacić 
sos, posypać gotowane jarzyny z ma-
słem i owoce morza, dodaje też wa-
lorów wszelkim omletom i sałatkom. 
Nie od dziś wiadomo, że koperek ma 
właściwości moczopędne, co czyni go 
pożądanym składnikiem potraw przy 
oczyszczaniu nerek czy profilaktyce 
i leczeniu chorób układu moczowego. 
Herbatka z kopru jest zalecana przy 
problemach niestrawności żołądkowej, 
braku apetytu. Koper jest bogaty w wi-
taminę C, zawiera też witaminy B1, B2 
i PP, wapń, fosfor, żelazo, karoten.

Nać pietruszki zawiera dużo prowita-
miny A i chlorofil oraz żelazo i witaminę 
C. Ułatwia trawienie i przyswajanie po-
karmów. Warto nią posypać nie tylko 
zupę ale i szkolne kanapki.

Tymianek. Ma silny aromat, jest popu-
larny szczególnie w kuchni francuskiej, 
zwłaszcza do potraw mięsnych. Ma 

zastosowanie nie tylko w kuchni – ale 
także jako środek bakteriobójczy, grzy-
bobójczy i wykrztuśny.  Herbatka i wy-
war z tymianku pomagają przy bólach 
gardła, kaszlu czy chrypce.

Lubczyk – w ludowych opowieściach 
używany przez zakochanych do zdoby-
cia wzajemności wybranki lub wybranka 
serca,   w kuchni służy do przyprawiania 
zup, gulaszów  i sałatek. Jego zapach 
przypomina przyprawę MAGGI. W me-
dycynie polecany jest w chorobach dróg 
moczowych i migrenie. Ciekawostka: 
jego nasiona dodawane są do herbat-
ników i krakersów.

Rozmaryn – dziś prawie zapomniany, 
niegdyś bardzo popularny. Pachnące 
ziele pogłębia smak każdej potrawy, 
zarówno kwaśnej jak i słodkiej, do której 
jest dodane. Liście rozmarynu lekarskie-
go wspomagają trawienie, jak również 
sporządza się z nich środek odżywczy 
dla włosów, chroniący przed wypada-
niem. Posiada też właściwości prze-
ciwbakteryjne. Herbatka z rozmarynu 
lekarskiego jest wspaniałym środkiem 
odświeżającym jamę ustną i pomocnym 
w pozbyciu się nieprzyjemnego odde-
chu. Mało kto wie, że rozmaryn jest 
cudownym środkiem odżywczym dla 
serca, mózgu i układu nerwowego. Przez 
zwiększenie przepływu krwi do mózgu, 
rozmaryn lekarski pobudza mózg oraz 
podnosi koncentrację.

Kolendra  zawiera przeciwutleniacz, 
który zapobiega wchłanianiu się tłusz-
czów zwierzęcych. Wykazano, że ko-
lendra pomaga we wszelkiego rodzaju 
dolegliwościach żołądkowych – w nie-
strawności, wzdęciach i biegunce. Zie-
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le kolendry siewnej jest 
surowcem zawierającym 
duże ilości witaminy C, 
karotenu, a także fla-
wonoidów. Witamina 
C i flawonoidy działają 
uszczelniająco na naczy-
nia włosowate., przez co 
zmniejszają ryzyko drob-
nych wylewów, a także 
zwiększają odporność 
na infekcje. Zielone listki 
kolendry można doda-
wać do sałatek, zup, dań 
z roślin strączkowych, 
omletów i jajecznicy, 
a także do drobiu i ryb. 
Kolendra popularna jest 
w kuchni meksykańskiej 
i orientalnej.

Melisa to przede 
wszystkim roślina wpływająca na cen-
tralny układ nerwowy człowieka. Ma 
właściwości uspokajające i zmniejszają-
ce stres. Udowodniono także, że melisa 
ma działanie obniżające niestrawność. 
Ma również działanie antywirusowe. 
Stosować możemy ją nie tylko do pa-
rzenia herbatki, ale również do sałatek. 
Działanie przeciwstawne do melisy wy-
kazuje mięta, znana ze swoich właści-

wości przyśpieszających trawienie.  
Ze względu na te przeciwstawne 
właściwości melisy i mięty nie na-
leży łączyć.

Szałwia posiada właściwości 
bakteriobójcze i odkażające, odka-
ża jamę ustną i układ pokarmowy, 
odświeża oddech, działa też prze-
ciwutleniająco. Dodawana do tłu-
stych mięs wieprzowych, kaczek, 
gęsi i indyków nie tylko podnosi 
ich smak, ale i pomaga wątrobie 
je strawić.

Wszystkim paniom szczegól-
nie gorąco polecam pokrzywę. 
Przede wszystkim ze względu na 
żelazo, przyswajalne w 100 proc. 
bez skutków ubocznych. Najlepszy 
jest sok z majowej pokrzywy, ale 
i herbatka jest skuteczna. Parzenie 
herbatki zajmuje tylko 5 minut, 
a jej  systematyczne picie to nie 
tylko zdrowsza krew, ale i pięk-
niejsze włosy, skóra i paznokcie. 
Pokrzywa ma też inne, nieznane 
dziś właściwości. W czasach, gdy 

nie było lodówek zawijano w liście po-

krzywy mięso i ser, dzięki którym długo 
zachowywały świeżość, a ser dojrzewał, 
nabierając specyficznego smaku. 

Do mięs zawsze warto dodać maje-
ranek. Dzięki niemu potrawy mięsne 
stają się lżejsze dla żołądka i nie ma 
efektu wzdęcia.  Trudno też wyobra-
zić sobie grochówkę bez majeranku. 
Spożywany przed posiłkiem przywraca 
apetyt, działa też przeciwwirusowo, 
przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie.

Bazylia w kuchni poprawia smak, 
a jako zioło leczy. Basilicum znaczy 
z łaciny „królewski”. Taka też jest ta ro-
ślina, a jej właściwości zaskakują lekarzy 
do dzisiaj. Zawiera mnóstwo witaminy 
A, dlatego osoby ze słabym wzrokiem 
powinny ją mieć zawsze w kuchni. Zja-
daj codziennie jeden, dwa listki, a zo-
baczysz, jak poprawi się twój wzrok. 
Korzystnie wpływa na układ pokarmowy 
i nerwowy. Doniczki z bazylią stojące 
na balkonie mają moc odpędzania nie-
chcianych owadów. Bazylii nie brakuje 
w żadnej włoskiej kuchni, jest niezbęd-
na m.in. do przyrządzania klasycznych 
sosów do spaghetti. 

Oregano – inaczej znane jako lebiod-
ka pospolita. Oregano kojarzymy zwykle 
z pizzą. Oregano jest ważnym ziołem 
w kuchni. Stosujemy je do sosów, pizzy, 
przyprawiania mięsa, sałatek. Używa się 
świeżych lub suszonych liści. Oregano 
to środek antyseptyczny, a także lek 
na żołądek, jelita i dolegliwości układu 
oddechowego. Działa odtruwająco, wia-
tropędnie, łagodzi rany, podrażnienia 

i choroby skóry.

HIT SEZONU - MIĘTOWY DRESSING PANI 
BARBARY

Pani Barbara ilustrowała swój wykład 
przygotowywanymi na oczach słucha-
czy wonnymi potrawami.   Hitem dnia 
okazał się dressing jogurtowo-czosn-
kowo-miętowy, który jest z założenia 
dodatkiem do mięsa, jednak uczestnicy 
spotkania stwierdzili, że jest pyszny po 
prostu sam w sobie i zjedli go łyżkami, 
nie czekając, aż dojdzie danie główne. 
Przepis jest bardzo prosty: do 150 g 
gęstego jogurtu (może być grecki lub 
bałkański), wkładamy 1 ząbek czosnku 
rozgnieciony na miazgę z solą. Następ-
nie dorzucamy 6 drobno pokrojonych 
listków mięty. Mieszamy i odstawiamy 
na godzinę do lodówki – i to już wszyst-
ko! Można ewentualnie zaostrzyć smak 
odrobiną pieprzu lub mielonej papryki. 

Barbara Bukowska, poza tym, że uczy 
młodych kucharzy, prowadzi też warsz-
taty kulinarne w Banku Żywności, które 
cieszą się wielkim powodzeniem.

                        Napisz do autora:
                Teresa Bocheńska
e-mail: t.bochenska@razemztoba.pl
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„Ośmiorniczka”- pierwsza 
maskotka wcześniaka

ZDROWIE

Znana w Europie akcja „Ośmiorniczki dla wcześniaków” przywędrowała także do Polski. Od czerwca wcześniaki 
z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, mogą przytulać się do wyjątkowej, ręcznie dzierganej maskotki, 
która swym kształtem przypomina ośmiornicę. Zabawka wykonana ze 100 proc bawełny ma nie tylko uspokajać, ale 

i zapobiegać wyrywaniu rurek przymocowanych do dzieci.

Mała rzecz, a cieszy. Powiedzenie to 
jakże aktualne w tym przypadku ma też 
dodatkowe znaczenie: mała rzecz, a le-
czy. Okazuje się, że panie posiadające 
zdolności szydełkowania mogą dzielić 
się swoją pasją z najmłodszymi, które 
potrzebują pomocy. Dzieci urodzone 
przedwcześnie np. w 33 tygodniu cią-
ży, potrzebują specjalistycznej opieki 
i wyjątkowej troski. Badania pokazują, 
że mała, niepozorna ośmiorniczka ma 
zbawienny wpływ na rozwój wcześnia-
ka, zapewniając im przede wszystkim 
poczucie bezpieczeństwa. Macki ba-
wełnianej zabawki przypominają im 
pępowinę z życia płodowego, przez co 
bardzo chętnie łapią je zamiast rurek 
które są dookoła nich.

- Kiedy dzieci są niespokojne, chwy-
tają za sondę, którą mają w ustach 
i wyrywają ją. Mając ośmiorniczkę bli-
sko siebie,  już 
tego nie robią. 
One zaspoka-
jają im potrze-
bę trzymania 
i jednocześnie 
są spokojniej-
sze. Nie zawsze 
rodzic jest przy 
dziecku, aby je 
uspokoić. W ta-
kim momencie 
p ie l ę g n ia rka 
może spokojnym 
krokiem podejść 
do inkubatora, 
dziecko oczekujące na jakiekolwiek 
wsparcie, pomoc, ma tą maskotkę do 
której może się przytulić - tłumaczyła 

Danuta Stanic-
ka edukator 
zdrowia woje-
wódzki szpital 
zespolony w El-
blągu. 

- Jest to bar-
dzo istotne, 
gdyż dzięki 
temu nie mu-
simy podawać 
im tak dużo 
leków uspoka-
jających- do-
dała Barbara 
Chomik ordy-
nator Oddzia-
łu Noworodków Intensywnej Terapii 
i Patologii Noworodka WSZ w Elblągu.

Ośmiorniczki wykonane są z naj-
wyższej jakości materiału i podlegają 

surowym restrykcjom. 
Nie ma możliwości 
stosowania innych 
włóczek. Schematy są 
jasno określone. Nie 
można przekazywać 
ich innym dzieciom, 
sprzedawać, rozda-
wać. Ośmiorniczka 
należy do określone-
go dziecka od samego 
początku i jest niejako 
gratisem od szpitala. 

- Każda ośmior-
niczka musi być 
wykonana zgodnie 

z regulaminem. Przed dostarczeniem 
ich do inkubatora każdą trzeba spraw-
dzić. Musi być wykonana ze 100 proc. 

bawełny, odpowiednim szydełkiem, 
grubością i wypełnioną atestowaną sy-
likonową kulką. Założeniem akcji jest 
to, aby pierwsze pranie ośmiorniczki 
odbywało się w szpitalu, aby nie było 
żadnych zarazków. Następnie z ośmior-
niczką powinna przespać się mama, 
żeby nabrała jej zapachu i zdrowej flo-
ry - podsumowała Edyta Solecka jedna 
z wolontariuszek

Do akcji którą można znaleźć na gru-
pie na Facebooku „Ośmiorniczki dla 
wcześniaków”, może dołączyć każdy 
kto zna podstawowe półsłupki w szy-
dełkowaniu. Od kwietnia w całej Pol-
sce działa około 4 tys. wolontariuszek. 
W Elblągu jest sześć pań, które dziergają 
ośmiorniczki. Jednak to wciąż za mało 
z uwagi na ogromne zapotrzebowanie. 
Co miesiąc na oddział patologii no-
worodka trafia 20 wcześniaków, które 
czekają na swoją ośmiorniczkę.

Aleksandra Kazuro

kazują, że mała, nie-
pozorna ośmiorniczka 
ma zbawienny wpływ 
na rozwój wcześniaka, 
zapewniając im przede 
wszystkim poczucie bez-

Badania po-

pieczeństwa.



Str. 34 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

RA
ZE

M
 Z

 T
OB

Ą
RA

ZE
M

 Z
 T

OB
Ą

Kogo muszę wpuścić do domu 
i w jakich okolicznościach? 

PRAWO

Mój dom jest moją twierdzą. Są jednak sytuacje, w których musimy wpuścić do 
domu osoby, których obecność nie zawsze jest nam na rękę. Jakie osoby i kiedy 
konkretnie mamy obowiązek wpuścić?

Podstawowym gwarantem nietykal-
ności naszego mieszkania jest Konsty-
tucja. Reguluje wiele najważniejszych 
praw i zasad współżycia społecznego. 
Artykuł 50. Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku 
stanowi „Zapewnia się nienaruszalność 
mieszkania. Przeszukanie mieszkania, 
pomieszczenia lub pojazdu może nastą-
pić jedynie w przypadkach określonych 
w ustawie i w sposób w niej określony.” 

Najważniejszą z ustaw, które od-
noszą się do wspomnianego artykułu 
jest Kodeks postępowania karnego. 
Zgodnie z art. 219 kodeksu, w określo-

nych przypadkach musimy wpu-
ścić do mieszkania prokuratora, 
Policję lub inny organ określony 
przez odpowiednie ustawy. W tym 
celu powołana została instytucja 
przeszukania. Ustawa określa 
dokładnie sposób prowadzenia 
tej czynności, jak również prawa 
i obowiązki osoby przeszukiwanej. 

W sytuacjach wyjątkowych, gdy 
nie jest możliwe natychmiastowe 
uzyskanie postanowienia proku-
ratury lub sądu, Policja bądź pro-
kurator mają prawo przystąpić do 
przeszukiwania po okazaniu nam 
legitymacji służbowej. Ten tryb 
reguluje art. 308 kpk. W takiej sytu-
acji musimy wpuścić do mieszkania 
Policję lub prokuratora i umożliwić 
dokonanie przeszukiwania. 

Dodać należy, że przeszukanie 
lokalu mieszkalnego w porze noc-
nej, czyli pomiędzy godziną 22.00 
a 6.00 rano, może być dokonane 
tylko wyjątkowo, w przypadkach 
nie cierpiących zwłoki. 

Najczęściej przeszukania dokonuje 
Policja. Wśród innych uprawnionych 
organów można wymienić ABW, CBA, 
Straż Graniczną, urzędy kontroli skar-
bowej, funkcjonariuszy służby celnej, 
a nawet straż łowiecką. W sytuacji, gdy 
zagrożone jest ludzkie życie, zdrowie 
lub mienie, takie uprawnienia posiada 
także straż pożarna. Nawet Administra-
tor budynku ma prawo włamać się do 
mieszkania, jeśli dojdzie do poważnej 
awarii. 

Większość ludzi dziwi się słysząc, 
że osobą, której nie musimy do domu 
wpuszczać jest listonosz. To samo doty-
czy również innych pracowników Poczty 
Polskiej. Nie mamy takiego obowiązku, 
ponieważ nie istnieją ku temu żadne 
podstawy prawne. 

Zdarza się, że niektóre firmy zastrze-
gają sobie w umowie swobodę dostę-

pu ich pracowników do określonych 
elementów instalacji bądź urządzeń. 
Wtedy nasza odmowa dopuszczenia 
pracownika do urządzenia lub elementu 
instalacji może poskutkować odcięciem 
usług tej firmy. 

Następnym razem, jeśli będzie chciał 
nas odwiedzić ktoś, kogo wizyta jest 
nam nie na rękę, zastanówmy się, czy 
mamy obowiązek go wpuszczać. Słynna 
staropolska gościnność też powinna 
mieć swoje granice. 

Błędnym jest 
przekonanie, że 
przeszukanie na-
szego mieszkania, 
przedmiotów bądź 
nas samych może 
nastąpić jedynie 
na podstawie po-
stanowienia sądu 
lub prokuratora.

                        Napisz do autora:
                Paweł Rodziewicz
e-mail: prawnik@razemztoba.pl
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Zmiany dla opiekunów PRAWO

Po śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. 
Rozwiązanie to poprawi sytuację opiekunów po śmierci podopiecznych i ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

W wielu przypadkach opieka nad 
osobami niepełnosprawnymi/zależnymi 
spada na ich bliskich, zwłaszcza przy 
braku wystarczającej opieki instytucjo-
nalnej, często wymaga od nich rezygna-
cji z pracy. Po śmierci podopiecznego 
takie osoby zostają bez środków do 
życia i często bez możliwości podję-
cia zatrudnienia, z uwagi np. na brak 
kwalifikacji lub długą nieobecność na 
rynku pracy. Dlatego zasadne jest trak-
towanie takiej formy aktywności jako 
zatrudnienia, a w konsekwencji umoż-
liwienie nabycia prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych oraz świadczenia przed-
emerytalnego osobom, które w związku 
ze śmiercią podopiecznego utraciły 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
zasiłku dla opiekuna.

Opiekunowie osób niepełnospraw-
nych po ich śmierci będą mogli się zare-
jestrować w urzędzie pracy i otrzymać 

zasiłek dla bezrobotnych.
Zgodnie z projektem nowelizacji 

ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, do okresu upraw-
niającego do nabycia prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych, czyli do 365 dni 
w okresie 18 miesięcy bezpośrednio po-
przedzających rejestrację osoby w urzę-
dzie pracy jako bezrobotnej, zaliczany 
będzie okres pobierania świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. 
Możliwe to będzie mimo nieodprowa-
dzania składek na Fundusz Pracy, jeżeli 
utrata prawa do ww. świadczenia lub 
zasiłków była spowodowana śmiercią 
osoby, nad którą sprawowano opiekę. 
Opiekunowie osób niepełnosprawnych 
po ich śmierci będą mogli ubiegać się 
o świadczenie przedemerytalne.

W projekcie nowelizacji ustawy o świad-
czeniach przedemerytalnych wskazano, 

że aby otrzymać to świadczenie, należy 
łącznie spełnić następujące warunki:

- zarejestrować się w powiatowym 
urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia 
ustania prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego, specjalnego zasiłku opiekuń-
czego lub zasiłku dla opiekuna;

-  do dnia ustania prawa do świadcze-
nia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna 
należało przez co najmniej 365 dni nie-
przerwanie pobierać te świadczenia;

- do dnia ustania prawa do świad-
czenia pielęgnacyjnego, specjalnego 
zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla 
opiekuna – trzeba mieć ukończone 
co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat 
(mężczyźni);

- trzeba legitymować się okresem 
uprawniającym do emerytury: w przy-
padku kobiet – co najmniej 20 lat, a w 
przypadku mężczyzn - co najmniej 25 
lat.                                              MRPiPS

Wprowadzone zmiany są pokłosiem 
wprowadzenia tzw. ustawy antyterro-
rystycznej. Zakłada ona m.in. weryfi-
kację kupujących karty przedpłacone, 
a dostawca nie ma prawa rozpocząć 
świadczenia usług zanim nie potwierdzi 
tożsamości osób, lub zgodności danych 
firmy w odpowiednim rejestrze.

Chcąc taką kartę zarejestrować 
abonenci będą musieli podać imię, 
nazwisko i PESEL albo serię i numer 
dokumentu tożsamości, a cudzoziemcy 
spoza Unii Europejskiej - numer pasz-
portu lub karty pobytu. Gdy karty bę-

dzie kupowała firma, będzie musiała 
podać swoją nazwę i jeden z numerów 
- REGON, NIP, KRS, albo numer ewiden-
cji działalności gospodarczej.

Jak wynika z doniesień medialnych, 
operatorzy komórkowi już pracują nad 
rozwiązaniami, które pozwolą na akty-
wowanie kart pre-paid bez przychodze-
nia do salonu operatora. Mogłoby to 
się dziać poprzez skanowanie dowodu 
osobistego przez sprzedającego taką 
kartę – oczywiście jeśli sami wyrazimy 
zgodę na udostępnienie swoich danych 
i dowodu sprzedawcy, lub by mogło się 

to dziać przy udziale kuriera. 
Zanim jednak powstaną nowe roz-

wiązania, chcąc rozpocząć użytkowanie 
takiej karty będziemy musieli pojawić 
się w salonie operatora by telefon i kar-
tę zarejestrować.

Ważnym jest również fakt, że także 
zakupione przed 25 lipca br. karty pre-
-paid muszą zostać zarejestrowane do 
1 lutego 2017. Jeśli tego nie zrobimy 
stracą one ważność, a co za tym idzie, 
zostaną wyłączone. 

RS

Od 25 lipca usługodawcy telekomunikacyjni mają obowiązek rejestrowania wszystkich kart telefonicznych. W praktyce 
oznacza to, że o ile kupimy jak dotąd kartę sim np. w kiosku czy markecie, chcąc z niej skorzystać będziemy musieli 
udać się do operatora, by ją aktywować.

Chcesz dzwonić na kartę? Zarejestruj ją!

osób niepełnosprawnych
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Przejazdy ulgowe (na razie) bez zmian 
PRAWO

Czy zostaną ulgowe bilety na przejazdy autobusowe i kolejowe dla uczniów, studentów i osób niepełnosprawnych? - pytają nasi 
Czytelnicy. Uspokajamy, nowelizacja, która miała wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku została odroczona o kolejny rok. 

Za niecałe pięć miesięcy miała wejść 
w życie nowelizacja ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym, uchwalona 
w 2010 r., która przewidywała, że zniżki 
na przejazdy będą obowiązywać tylko tych 
przewoźników, którzy podpiszą umowę 
z samorządem. Tym samym prawo do 
rekompensaty z tytułu stosowania tych 
ulg od początku przyszłego roku mieliby 
jedynie operatorzy publicznego transportu 
zbiorowego, wyłonieni w przetargach 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go. Dostępność ulg ustawowych byłaby 
zależna  w dużej mierze od organizatorów 
publicznego transportu zbiorowego. 

W rzeczywistości okazało się, że samo-
rządy nie były  specjalne zainteresowa-
ne takimi umowami i gdyby nowelizacja 
weszła w życie zgodnie z terminem – 
o czym alarmowali już od dłuższego czasu 
specjaliści, to uczniowie, studenci, kom-
batanci i osoby niepełnosprawnościami 
mogliby zostać pozbawieni ulg np. na 
pociągi Express InterCity, Pendolino i TLK 

oraz wszystkie kursy dalekobieżne 

i większość linii autobusowych 
między powiatami, a także we-
wnątrz powiatów. 

Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa zapowiedziało, 
że przygotuje odpowiednie 
przepisy, które pozwolą na 
przesunięcie daty wejścia w ży-
cie powyższych przepisów. 

- Analizy dotyczące roz-
wiązania problemu ulg 
ustawowych dla pasażerów 
rozpoczęły się pod koniec 
ubiegłego roku, zaraz po zmia-
nie na stanowisku Ministra Infrastruktury. 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
rozpoczęło prace nad uporządkowaniem 
przepisów w tym zakresie – informuje 
rzecznik prasowy ministerstwa Elżbie-
ta Kisil.

Jednocześnie zapewniono nas, że mi-
nisterstwo pozostaje w stałym kontak-
cie z Senatem, gdzie 28 kwietnia 2016 
r. został złożony projekt, przesuwający 
wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2018 

r. (druk senacki nr 156) został 7 lipca 2016 
r. przyjęty przez Senat i 20 lipca 2016 r. 
przez Sejm.

- Przesunięcie obowiązywania niektó-
rych przepisów ustawy o rok pozwoli m.in. 
na prowadzenie prac nad projektem, który 
kompleksowo ureguluje sytuację wszyst-
kich uczestników rynku transportowego, 
czyli samorządów, przewoźników i pasa-
żerów – podsumowuje Elżbieta Kisil.                 

 AG/RS

Wchodzą zmiany dotyczące 1% 
Czekają nas zmiany dot. przekazania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego 

(OPP). 19 lipca wchodzi w życie rozporządzenie określające zasady przeprowadzania kampanii 
zachęcających do przekazania 1 % podatku na rzecz wybranej OPP.

Rozporządzenie Ministra Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej z22 
czerwca 2016 r. w sprawie zamiesz-
czania informacji przez organizacje 
pożytku publicznego z zakresu 1% 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych, dokładnie określa for-
mę i treść komunikatu, mówiącego 
o tym, że materiały promocyjne przy-
gotowane przez organizacje pożytku 
publicznego na rzecz przekazania 
1% podatku pochodzą z tego wła-
śnie źródła. Organizacje pożytku pu-
blicznego zachęcając publicznie do 
przekazania 1% podatku – w formie 
audiowizualnej, wizualnej i dźwię-

kowej – muszą oznaczyć te materiały na-
stępującą treścią: „Materiał promocyjny 
został sfinansowany/współfinansowany 
ze środków finansowych pochodzących 
z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych.” Rozporządzenie szczegółowo 
określa powierzchnie, położenie, czas 
przekazu tej informacji, itd.

Zmiany obejmą również programy 
komputerowe umożliwiające rozliczenie 
podatku. Te, które nie pozwalają podat-
nikowi na swobodny wybór organizacji 
powinny zawierać czytelny i umieszczony 
w widocznym miejscu komunikat następu-
jącej treści: „Program ten nie umożliwia 
swobodnego wyboru i przekazania 1% 

podatku dochodowego od osób fizycz-
nych wybranej organizacji pożytku pu-
blicznego.”

Jeśli program daje taką możliwość, to 
również powinien zawierać informację 
na ten temat. Informacja powinna być 
wyświetlona jeszcze zanim podatnik za-
cznie wypełniać zeznanie podatkowe. 
W przypadku materiałów promocyjnych 
i programów komputerowych, na których 
nie uda się zamieścić tak długich informa-
cji (np. z powodu rozmiaru), organizacja 
pożytku publicznego zamieszcza infor-
mację: „Sfinansowano z 1% podatku”.

Źrodło:www.mpips.gov.pl
Oprac. Red.
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Trzy medale w Słupsku
W dniach 1 do 3 lipca w Słupsku odbyły się Otwarte Mistrzostwa 

Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce. W Mistrzo-
stwach uczestniczyła trzyosobowa reprezentacja Integracyjnego 

Klubu Sportowego „ATAK”, która zdobyła 3 medale. Był to udany start 
podopiecznych trenera Krzysztofa Wojtaszka.

Poniżej przedstawiamy, jak zaprezentowali się zawodnicy:
Andrzej Cieślakowski – II miejsce w pchnięciu kulą oraz IV miejsce 

w rzucie dyskiem
Rafał Rocki – II miejsce w pchnięciu kulą oraz III miejsce w rzucie dyskiem
Kamil Grzanka – V miejsce w pchnięciu kulą
Gratulujemy! I życzymy kolejnych sukcesów.

Red.

SPORT

Niepełnosprawni też rywalizują w triatlonie

W połowie lipca w Elblągu odbyły się 
zawody triatlonowe Garmin Iron 
Triathlon. Sportowcy – a zdaniem 

niektórych, wręcz ludzie z żelaza - pływali, 
jeździli na rowerach oraz biegali. Lecz nie 
jest to dyscyplina sportu, którą mogą 
uprawiać tylko osoby pełnosprawne. Rów-
nież ci, którzy wydawać by się mogło 
są słabsi, choćby przez swoją niepełno-
sprawność, także rywalizują w triatlonie. 
W tym roku, po raz pierwszy w historii, 
dyscyplina ta będzie częścią Paraolim-
piady w Rio de Janerio 2016.

Paratriatlon jest jedną z najmłodszych 
dyscyplin sportowych, które uprawiają 
osoby z niepełnosprawnościami. Jego 
rozwój rozpoczyna się pod koniec XX 
wieku i uprawiać go mogą osoby z każ-
dym rodzajem niepełnosprawności – za 
sprawą kategorii startowych, na które 
podzieleni są zawodnicy. Na elementy 
paratriatlonu składają się pływanie (750 
metrów), jazda na rowerze (20 km) oraz 
bieganie (5 km).

Podczas tegorocznych Igrzysk Para-
olimpijskich w Brazylii medale przyznane 
zostaną w czterech kategoriach (panie 
zmierzą się w trzech z nich – podobnie 
panowie). W programie igrzysk nie znala-

SPORT

zła się tylko grupa PT 
– 3, w której startują 
zawodnicy z umiarko-
wanymi dysfunkcjami 
narządu ruchu.

W pierwszej kate-
gorii (PT – 1) startują 
zawodnicy rywalizu-
jący na wózkach. Tu-
taj etap rowerowy 
pokonywany jest na 
handbike-u a etap 
biegowy – na wóz-
ku sportowym.

Kolejne trzy grupy 
( PT – 2 do PT – 4) zarezerwowane są 
dla osób z dysfunkcjami ruchu według 
zasady, że każda kolejna, to zawodnik 
z mniejszą dysfunkcją. W tych kategoriach 
etap rowerowy sportowcy pokonują na 
rowerze, który zgodnie z przepisami może 
zostać przystosowany do niepełnospraw-
ności zawodnika. Z kolei etap biegowy 
pokonywany jest przy pomocy kul lub 
specjalnych protez.

Ostatnią kategorią (PT - 5) w paratriatlo-
nie jest ta, przeznaczona dla osób z czę-
ściową lub całkowitą utratą wzroku. Tutaj 
na igrzyskach w Brazylii zmierzą się tylko 
panie. Zawodnikowi startującemu w tej 

kategorii towarzyszy przewodnik tej samej 
płci, a etap rowerowy rozgrywany jest na 
tandemie, gdzie przewodnik prowadzi 
rower, a zawodnik siedzi z tyłu. Podczas 
etapu pływackiego i biegowego zawodnik 
i przewodnik połączeni są specjalną linką.

Niestety nasz kraj nie będzie reprezen-
towany w tej dyscyplinie na paraolimpia-
dzie. Światową czołówkę w paratriatlonie 
stanowią zawodnicy z Wielkiej Brytanii, 
Australii, Stanów Zjednoczonych, Brazylii 
i Francji.

Paraolimpiada w Rio de Janerio 2016 
rozpocznie się 7, a zakończy 18 września.

Rafał Sułek
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Rugbyści na podium
W Warszawie odbył się międzynarodowy turniej rugby na wózkach Metro Cup, w którym 

rywalizowało osiem drużyn m.in. z Polski, Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii oraz Brazylii i Korei.

Polskę reprezentowała 25–osobowa 
kadra zawodników, którzy już od pierw-
szych chwil w turnieju chcieli pokazać, że 
będą walczyć o każdy punkt i będą chcieli 
osiągnąć jak najlepszy wynik. Nasza re-
prezentacja w pierwszej fazie turnieju 
znalazła się w grupie z Koreą, Niemcami 
i Wielką Brytanią. Każdy z team–ów miał 
do rozegrania w pierwszym dniu turnieju 
po dwa spotkania. Swój pierwszy mecz 
biało–czerwoni zagrali przeciwko druży-
nie z Azji, których po zaciętym spotkaniu 
przegrali 44–42. Drugie spotkanie Pola-
ków było już znacznie lepsze i zakończyło 
się tym razem zwycięstwem nad repre-
zentacją Niemiec (50–39).

W sobotę (16 lipca) w meczu inau-
gurującym drugi dzień rozgrywek nasi 
pokonali drużynę Wielkiej Brytanii 48 
do 37 i mogli być pewni gry w półfinale, 
gdzie już czekała na nich drużyna Danii. 

Tutaj jednak drużyna znad Wisły 
uległa piętnastoma punktami 
(51:36) i musiała zadowolić 
się grą o trzecie miejsce, gdzie 
ponownie mierzyła się z repre-
zentacją Korei. Tym razem za-
wodnicy podeszli do spotkania 
maksymalnie zmobilizowani, co 
dało nam zwycięstwo 44 do 37 
i trzecie miejsce w turnieju.

W finale spotkały się drużyny Francji 
i Danii a tytuł najlepszej drużyny tego-
rocznej edycji Metro Cup powędrował 
do trójkolorowych.

Końcowa klasyfikacja turnieju przedsta-
wiała się następująco:

1) Francja
2) Dania
3) Polska
4) Korea
5) Austria

6) Brazylia
7) Anglia
8) Niemcy
Organizatorem turnieju było Stowarzy-

szenie Sportu Osób Niepełnosprawnych 
– organizacja, która aktywizuje osoby 
z niepełnosprawnością, szczególnie te 
poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Relacje video z poszczególnych spo-
tkań znaleźć można na: http://www.
metrocup.sson.pl                       Oprac. RS

SPORT

Osób Niepełnosprawnych

Zakończyły się już dwa pierwsze z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepeł-
nosprawnych, organizowanych przez Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych W warsztatach wzięło udział 30 
uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski.

SPORT

Jak relacjonują organizatorzy warunki 
pogodowe były dobre. Przez większość 
czasu trwania warsztatów było słonecz-
nie. Dopisał także wiatr, dzięki czemu było 
dużo żeglowania zarówno na jachtach 
kabinowych jak i na dezetach. Wyko-
rzystując dobre warunki wielu chętnych 
żeglowało również po kolacji. Odbył się 
rejs szkoleniowy dookoła ,,Wyspy Giżyc-
kiej” (kanał Piękna Góra, jezioro Tajty, 
kanał Niegociński, jezioro Niegocin, ka-
nał Łuczański). Wieczorem uczestnicy 
bawili się na dyskotece. Po wewnętrznych 
sprawdzianach opanowanej teorii i prak-
tyki, spora grupa uczestników dodatkowo 

przystąpiła do egzaminów na stop-
nie żeglarza jachtowego i sternika 
motorowodnego. Pięciu uzyskało 
patenty sterników motorowod-
nych, a szesnastu patenty żeglarzy 
jachtowych. Po zdaniu egzaminów 
zostali ,,pasowani” na żeglarzy i mo-
torowodniaków. Na zakończenie 
warsztatów zostały rozegrane re-
gaty. Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
i mapy Wielkich Jezior Mazurskich.  
- Akcja będzie kontynuowana - zapo-
wiadają organizatorzy - następne Warsz-
taty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych 
dofinansowane przez PFRON odbędą się 

w terminach: 28 lipca - 10 sierpnia 2016 
r. ; 12 sierpnia - 25 sierpnia 2016 r. oraz 
28 sierpnia - 8 września 2016 r.

Źródło www.pzzn.pl

Warsztaty Żeglarskie
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Rotarianie spełnili marzenia Pana Arkadiusza

Rotary Club Bartoszyce Lidzbark Warmiński spełnił największe marzenie niepełnosprawnego poety 
z Osieki wydając jego pierwszy w życiu tomik wierszy. Jak podkreśla Jan Korzeniewski - Past Prezy-
dent RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński, pierwszy tomik poezji nie tylko spełnił marzenia Arkadiusza 

Monkiewicza, ale także „dodał mu skrzydeł”. Poeta uwierzył w siebie i zaczął bardziej czynnie uczestniczyć 
w życiu literackim, a także zdobywać jeszcze więcej wyróżnień oraz nagród za swoją twórczość.

Na 66 stronach tomiku pt. „Jestem 
stąd” znajduje się 47 wierszy. Utwory 
zaproponował sam autor i ułożył je 
w tematyczne działy zatytułowane: 
„Jestem…” – osobisty rozdział z wier-
szami opowiadającymi o własnych 
wewnętrznych przeżyciach i przemy-
śleniach, „Z życia wzięte” to spojrzenie 
na otaczający nas świat oczyma arty-
sty, „Z duszą na papierze” to rozdział 
w którym znajdziemy np. wiersz do 
weny czy zwierzenia poety, „Cztery 
pory roku” to m. in. wiersze o mie-
siącach oraz ostatni rozdział „Jestem 
stad”, czyli wiersze nawiązujące do 
rodzinnych okolic poety.

NIE DOWIERZAŁEM…
Tak wspomina to wydarze-

nie sam Arkadiusz Monkiewicz: 
– Gdy padł pomysł wydania mo-
jego tomiku przez RC Bartoszyce, 
z początku nie dowierzałem. Bardzo 
tego chciałem, ale jakoś nie mogłem 
uwierzyć w sukces. W tym czasie pre-
zydentem w RC Bartoszyce został Jan 
Korzeniewski i to z jego inicjatywy 
wyszedł pomysł wydania moje twór-
czości. Gdy zostałem zaproszony 
na zebranie Rotary Club Bartoszyce 
Lidzbark Warmiński i tam przedsta-
wiłem swoje wiersze, zauważyłem 
wśród Rotarian entuzjazm. Wypytywali 
mnie o wszystko, co dotyczy mojej 
twórczości, z nieukrywanym zainte-
resowaniem. To dodało mi skrzydeł. 
Potem gdy otrzymałem „jeszcze cie-
płe” tomiki czułem się podobnie, jak 
wtedy gdy trzymałem w ręku świeżo 
zdobyte: legitymację studencką, pra-
wo jazdy, pierwszą umowę o pracę… 
Znów udowodniłem wszystkim wo-
koło, że pomimo niepełnosprawności 
można…. można wiele.

NIEŚMIAŁE POCZĄTKI
Pan Arkadiusz od zawsze lubił 

czytać. Jego ulubionymi pisarzami są 
Erich Maria Remarque, Jerzy Kosiński, 
Wiliam Wharton, Sergiusz Piasecki. 
Uwielbia poezję Mickiewicza, Asnyka, 
Poświatowskiej, Szymborskiej, Tuwi-
ma, Sztaudyngera. Te zamiłowania 
sprawiły, że zabawy słowem, przeno-
śniami, grami słownymi, dwuznaczno-
ściami były jego najlepszą rozrywką. 
Pierwszy wiersz napisał w szkole za-

wodowej jako 18-letni chłopak. Jako 
osoba niepełnosprawna od urodzenia 
Pan Arkadiusz dużo w życiu przeszedł, 
doświadczył wielu nieprzyjemności. 
Poza tym miał wiele wolnego cza-
su. Czytał, oglądał telewizję, słuchał 
radia, muzyki rockowej ze starych 
magnetofonowych kaset, rozwiązy-
wał krzyżówki… W tym czasie jego 
sprawni rówieśnicy chodzili do szkoły, 
pomagali w pracach gospodarskich, 
chodzili na dyskoteki. On w dzieciń-
stwie był nauczany indywidualnie. 
Miał zatem sporo czasu na swoje za-
jęcia, na rozmyślanie… i pisanie. To 
wszystko ukształtowało jego osobo-
wość. Potem były młodzieńcze lata 
i dorosłość. Jak zaznacza gdy w nią 
wchodził sądził, że niektóre rzeczy 
możliwe są tylko w filmach. Niestety, 
życie pokazało, że ludzi na wszystko 
stać. Wiersze były także swego rodza-

ju buforem, ucieczką przed smutną 
rzeczywistością. Jak przyznaje sam au-
tor, pierwsze utwory były bardzo bun-
townicze i niedoskonałe technicznie.  
- Bardzo dużo dała mi przynależność 
do Bartoszyckiej Grupy Literackiej 
BARCJA oraz do działającej przy 
bibliotece Bartoszyckiej Brygady 
Zmechanizowanej grupy POETICA. 
Spotkania z poetami, udział w warszta-
tach literackich – były dla mnie wielką 
lekcją poezji - dodaje Pan Arkadiusz.

WENA I INSPIRACJE
Z weną i inspiracjami do wier-

szy bywa różnie. Czasami fascy-
nuje go historia, innym razem 
przyroda, jakieś zdarzenie z ży-
cia wzięte, coś chce pochwalić, na 
coś zwrócić uwagę. Autor mówi 
o sobie i o tematyce swoich wierszy: 
– Mam wady, których jestem świado-
my. Wiem jak trudno je wyeliminować. 
Związane z tym rozterki niekiedy by-
wają tematami moich wierszy. Cza-
sami piszę w hołdzie dla kogoś kogo 
cenię. Stąd utwory poświęcone np. 
Ryszardowi Riedlowi, czy pamięci gita-
rzysty Gary Moore’a. W nagrodzonym 
w Krakowie wierszu pt. „Na zachodzie 
bez zmian” poruszyłem kwestię wiary 
i walki na froncie, w niekoniecznie 
słusznej sprawie. A to już tematy „wy-
jęte” z książek Remarque’a.

„To dodało mi skrzydeł. Potem gdy otrzymałem „jesz-
cze ciepłe” tomiki czułem się podobnie, jak wtedy 
gdy trzymałem w ręku świeżo zdobyte: legitymację 
studencką, prawo jazdy, pierwszą umowę o pracę… 
Znów udowodniłem wszystkim wokoło, że pomimo 
niepełnosprawności można…. można wiele”.
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TO DODAŁO SKRZYDEŁ
Od pewnego czasu, gdy Pan Arka-

diusz ustabilizował swoje zdrowie, 
zaczął w miarę możliwości, nadra-
biać to, co stracił lub raczej to, cze-
go wcześniej w życiu nie zaznał. To 
wiązało się z aktywnością życiową. 
Książka jeszcze bardziej zintensyfiko-
wała tę aktywność. Organizuje spo-
tkania autorskie. Został zaproszony 
na konferencję organizowaną tego 
roku w Olsztynie przez Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, którego jest 
absolwentem. Zresztą zasugerowano 
mu na Uniwersytecie, iż ta współpraca 
może mieć dalszy ciąg. Jego książki są 
w całej Polsce, a także poza granica-
mi kraju: w Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Austrii, na Łotwie i w Chorwacji. Wrę-
cza je na wernisażach, spotkaniach 
literackich, wieczorach autorskich, 
rozsyła pocztą do swych przyjaciół 
i znajomych. Sporo ich rozdał ludziom, 
którzy znają się na poezji, gdy od-
bierał nagrody w Krakowie i Wą-
glanach. Artykuły o nim ukazują 
się w lokalnej prasie. Ludzie go 
pozdrawiają i gratulują sukcesu.

– To bardzo miłe. Mam w pla-
nach kolejne spotkania literac-
kie. Jeden z moich wierszy pt. 
„Kuracjuszka” wisi w gablocie 
obok gabinetu masażu w jed-
nym z ośrodków uzdrowiskowych 
w Ciechocinku. Kolega, który 
tam wykonuje masaże mówi, że 
wiersz cieszy się wielkim zaintere-
sowaniem, ludzie czytają, nawet 
przepisują. Wielu ludzi, którzy 
otrzymali moje tomiki wyraża 
się ciepło o mojej twórczości. To 
sprawia, że czuję sens tego co 
robię – podkreśla Pan Arkadiusz.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Pan Arkadiusz Monkiewicz starto-

wał w wielu konkursach literackich, 
gdzie często otrzymywał wyróżnienia 
i nagrody. Jego największe osiągnię-
cia to wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim „Wąglański 
Maj Poezji 2015”, III miejsce w „Wą-
glański Maj Poezji 2016”, II miejsce 
w zorganizowanym przez olsztyński 
SITLID konkursie literackim z okazji 

75-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie, I miejsce 
w Powiatowym Konkursie im. Leonar-
da Turkowskiego Bartoszyce 2015, II 
miejsce w konkursie literackim w ra-
mach Manewrów Artystycznych Woj-
ska Polskiego, zorganizowanym przez 
Wojskowe Centrum Edukacji Obywa-
telskiej.

OBOK POEZJI – SPORT
Jak wspomina Pan Arkadiusz – do 

sportu namówiła go nieżyjąca już 
Iwona Kolba – szefowa Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych Solidarność 
– SONS. W barwach SONS zdobył 
w swojej kategorii dwa srebrne i jeden 
brązowy medal na Mistrzostwach Pol-
ski w Lekkiej Atletyce Osób Niepełno-
sprawnych Sopot 2001. Startował tam 
w konkurencjach rzutowych z pozycji 
siedzącej (dysk, kula, oszczep). Po-
tem, już jako zawodnik bartoszyckiego 
Validera, brał udział w podobnych 

mistrzostwach rok po roku, ale bez 
sukcesów. Gdy zakończył edukację 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim (studia magisterskie), znajomi 
namówili go, by spróbował swoich sił 
w wyścigach na napędzanym rękoma 
trójkołowym rowerze typu handbike. 
Startując w barwach IKS Smok Lotos 
Orneta ścigał się na różnych zawo-
dach, w Lublinie, Krakowie, Gdańsku, 
Warszawie, Zamościu, Białymstoku, 
Radzyminie, Toruniu… Ale najwięk-

szym sukcesem był brązowy medal 
w Mistrzostwach Polski w Kolarstwie 
Szosowym Osób Niepełnosprawnych 
Bielsko-Biała 2011.

W tym sezonie, po kuracji nerek, 
znów wsiadł na handbike. Ściga się, 
póki co, na tzw. „pół gwizdka”. Naj-
pierw, jak podkreśla, musi zrzucić 
wagę. Niestety immunosupresanty, 
sterydy i zakaz ćwiczeń w czasie cho-
roby nerek zrobiły swoje. Znacznie 
utył. Teraz chce schudnąć, wzmocnić 
osłabione lekami mięśnie, poprawić 
swoją kondycję i zdobyć dobrą pozycję 
w wyścigach.

PRACA
Zawodowo – od 5 lipca tego roku 

zaczął pracę jako pracownik wspar-
cia działu rekrutacji i obsługi klienta 
w firmie OTTO Work Force Polska. Jest 
to praca zdalna, a więc dla Pana Arka-
diusza na ten czas najwygodniejsza, 
gdyż nie musi wychodzić z domu. Jak 

sam podkreśla: chce okrzepnąć 
w tej firmie i zarabiać pieniądze, 
które pozwolą mu na większą mo-
bilność, niezależność (finansową, 
mieszkaniową itp.), do której za-
wsze dążył.

PISAĆ, PISAĆ, PISAĆ…
Jeśli chodzi o twórczość. To ma 

zamiar w dalszym ciągu organi-
zować spotkania autorskie, brać 
udział w wydarzeniach organizo-
wanych przez Bartoszycką Grupę 
Literacką BARCJA i Grupę Lite-
racką POETICA. Zamierza brać 
udział w konkursach literackich 
i pisać, pisać, pisać…

3 marca 2016 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Barto-
szycach, odbyło się symboliczne 

przekazanie przez Prezydenta Rotary 
Club Bartoszyce Lidzbark Warmiński 
Jana Korzeniewskiego, tomiku poezji 
pt. „Jestem stąd”. Od tego czasu autor 
odbył wiele spotkań autorskich i już 
ma plany na kolejny tomik… Wiarę 
w sukces dali mu Rotarianie. To dzięki 
nim spełniło się największe marzenie 
i pojawiła wiara w siebie.

Dorota Wcisła RC Elbląg Centrum 
fot. arch. własne Arkadiusza Monkiewicza


