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Z serem 
do pacjenta

Od 20 lat, nieprzerwanie, w Fun-
dacji Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty 
w Elblągu funkcjonuje nietypowy 
gabinet stomatologiczny, jedyny...

Chcę być zawsze 
wśród ludzi

Przez 40 lat sprawował funkcję 
Przewodniczącego Koła Polskiego 
Związku Niewidomych w Elblągu. 
Obecnie jest Prezesem Honorowym. 
Ze STANISŁAWEM BRANDTEM...

Nowe
 uprawnienia 

komornika 

Od 8 września zaczęły obowią-
zywać zmiany dotyczące egzekucji 
komorniczej. Nowe uprawnienia 
komornika dotyczą nie tylko... 

Przyjaźń 
bez barier 

Lasy 
otwierają się 

na 
niepełnosprawnych 

Pomimo, że zagospodarowanie 
rekreacyjne lasu pod kątem osób 
niepełnosprawnych to nie jest łatwy 
temat, drogi leśne w Polsce rzeczy-
wiście się zmieniają i są...
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Wszystko co dobre, nie-
stety szybko się kończy. 
Dzieci wróciły do szkoły, 

studenci na uczelnie (również ci „trze-
ciowiekowi”), a za oknem pogoda, 
która jak dotąd jakby nie chciała po-
godzić się jeszcze z faktem, że powoli 
czas opuścić liście i szykować się do 
otulenia się śniegowym puchem. Z tą 
śnieżną kołderką w naszym kraju, to 
wszyscy doskonale wiemy, jak jest 
w ostatnich latach.  Młodsze pokole-
nia prawie nie wiedzą, co to piękna 
złota polska jesień i zima z prawdzi-
wego zdarzenia. Cóż poradzić. Klimat 
się zmienia, a my wraz z nim – choć 
akurat za zmiany w „nastrojach” matki 
natury odpowiadamy w dużej mierze 
my sami. Lecz, to temat na zupełnie 
inny tekst. 

Chłodniejsze dni, to idealny mo-
ment na to, by w domowym zaciszu 
nadrobić zaległości w czytaniu książek 
i oglądaniu filmów. Odstawmy na 

bok komputery, tablety i smartfony. 
Weźmy do ręki książkę i przenieśmy 
się w świat literackiej fantazji, któ-
ra przecież nie ma ograniczeń. Nie 
od dziś wiadomo, że czas spędzony 
z książką pozwala nie tylko rozła-
dować nagromadzone przez dzień 
emocje, lecz przede wszystkim działa 
bardzo korzystnie na nasz mózg, który 
przecież w ciągu dnia niejednokrotnie 
wystawiany jest na pracę na najwyż-
szych obrotach. 

Kiedy już będziemy wystarczająco 
odprężeni, włączmy telewizor (Broń 
Boże trafić na wiadomości – po co 
psuć sobie nastrój) i nastawmy sobie, 
od dawna czekający na obejrzenie 
film. Ostatnim czasy, zupełnie przez 
przypadek, „skacząc po kanałach” 
natrafiłem na amerykański film kome-
diowy, którego tematem przewodnim 
była niepełnosprawność głównego 
bohatera. Tak, z pewnością wielu 
z Państwa jak usłyszało określenie 
„amerykański film komediowy” pierw-
szą myśl jaka pojawiła się w głowie 
- „co ten człowiek ogląda”, lub „durna 
amerykańska komedia”. Cóż stereoty-
py są wszędzie a przekonanie, że film, 
który w założeniu ma rozśmieszać nie 
musi mieć przesłania, przecież chodzi 
tylko o relaks. Oczywiście można „te 
filmy” w ten sposób oglądać i nietrud-
no natknąć się na takie, które faktycz-
nie poza dobrą zabawą, nie oferują nic 
poza. Warto jednak czasami skupić 
się na  przekazie i zastanowić się, czy 
przez to szaleństwo jakie panuje na 

ekranie, ktoś nie chce nam czegoś 
wartościowego przekazać. Tak też 
było we wspomnianym wyżej filmie, 
na który natrafiłem. 

„Randki w ciemno”, to nie tyl-
ko historia niewidomego młodego 
chłopaka, który mimo swojej niepeł-
nosprawności (jest niewidomy) jest 
bardzo samodzielny to jeszcze, tę 
swoją dysfunkcję czasami wykorzystu-
je na swoją korzyść. Historia ta – jak 
w każdym amerykańskim filmie, ma 
swój wątek miłosny. Nasz bohater, 
choć bardzo samodzielny, to jednak 
ma ogromne trudności w kontaktach 
z płcią piękną. Na ratunek przychodzi 
mu brat, co akurat w tym wypadku 
skutkuje wieloma zabawnymi zda-
rzeniami. Strzała Amora trafia jednak 
w zupełnie innym kierunku i tutaj, 
zaczynają się kolejne problemy. 

Żeby jednak nie zdradzać zbyt wielu 
szczegółów, każdego, kto chciałby 
poznać losy bohatera zapraszam do 
obejrzenia tego filmu. Szczególnie, 
że głównym mottem całości, zdaje 
się być stwierdzenie, że nie ma rzeczy 
niemożliwych i jeśli czegoś bardzo 
pragniemy, to nawet z beznadziejnej 
sytuacji znajdzie się wyjście. 

Rafał Sułek
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Z korespondencji:

„Korzonki” mogą być groźne dla zdrowia? 
FAKT -    Ataki bólu, które powodowane są przez korzonki zdarzają się także po na-

głym, gwałtownym skręcie tułowia lub przy podnoszeniu dużego ciężaru. Nie powinno 
się bagatelizować tej jednostki chorobowej, jeśli dolegliwości nie znikną po 2-3 dniach 
trzeba udać się do lekarza, ponieważ ból może sygnalizować bardzo poważne choroby 
w tym nowotwory, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzycę lub półpasiec, a także 
prowadzić do poważnych powikłań – nie bez powodu według standardów medycznych 

ból spowodowany przez korzonki określa się je jako ostry zespół korzeniowy. 

Aplikacja FluMania
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dba-

jąc o rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profi-

laktyki grypy, przygotował logiczno-intelektualną 

aplikację mobilną nazwie FluMania. Zadaniem graczy 

jest opanowanie epidemii grypy. W ramach kampanii 

organizowany jest również konkurs Flumaniak 2016 skie-

rowany do szkół podstawowych i placówek medycznych. 

Aplikacja FluMania powstała w ramach szeroko zakro-

jonych działań na rzecz promocji profilaktyki grypy. 

Zadaniem graczy jest opanowanie epidemii grypy rozprze-

strzeniającej się w mieście poprzez szczepienia. Stoi przed 

nimi szereg zadań logicznych oraz pytań merytorycznych, 

dzięki którym można zyskiwać bonusy. Na każde pytanie 

użytkownik znajdzie poprawną odpowiedź, w trakcie 

gry, dzięki czemu pacjenci mogą uczyć się poprzez za-

bawę. Aplikację można bezpłatnie pobrać z Google Play 

oraz AppStore.
Oprac. AK

Pomocna 
technika:

Czy każdy może sprawdzić kto i o jakie jego dane z bazy 
PESEL wnioskował? 

Tak. Każdy obywatel dwa razy w roku może bezpłatnie spraw-
dzić jakie dane na jego temat znajdują się w bazie PESEL oraz 
czy i w jakim celu zwracały się o nie konkretne instytucje. Taką 
informację można uzyskać na jeden z dwóch sposobów: Przesłać 
do Ministerstwa Cyfryzacji elektronicznie wypełniony i podpisany 
Profilem Zaufanym wniosek lub przesłać wypełniony i podpi-
sany wniosek na adres: Ministerstwo Cyfryzacji, Departament 
Ewidencji Państwowych, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, 
z dopiskiem SRP. WAŻNE! We wniosku należy zaznaczyć jakiego 
numeru PESEL dotyczy zapytanie oraz określić o jaki przedział 
czasu pytamy. Co dalej? Jeśli informacje uzyskane z bazy PESEL 
potwierdzą, że o nasze dane wnioskowała kancelaria lub inny 
podmiot, który nie miał do tego podstaw prawnych (tzn. wobec 
nas nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne) wówczas 
możesz zgłosić ten fakt do prokuratury z prośbą o nadanie 
statusu pokrzywdzonego w toczącym się śledztwie. 
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Charlie sądzi, że za cztery dni 
zostanie zamordowana, podobnie 
jak jej  dwie przyjaciółki z dzie-
ciństwa, obie zabite dwudzieste-
go pierwszego stycznia, rok po 
roku. Charlie nie czeka biernie 
na dopełnienie się losu, trenuje 
strzelanie i boks, żeby móc stawić 
czoło mordercy. Wie, że zabójca 
może ją jednak dopaść, powia-
damia więc najlepszą bostońską 
detektyw D.D.Waren o swoich 
przeczuciach i prosi ją, żeby za-
jęła się dochodzeniem w spra-
wie jej śmierci. D.D. akurat tropi 
seryjnego mordercę pedofilów, 
ale opowieść Charlie bardzo ją 
zaciekawia. 

„Złap mnie” lisy Gardner to 
typowy amerykański kryminał 
z wartką akcją. Na specjalną 
uwagę zasługuje znakomity opis 
psychologicznych zabiegów, któ-
rymi posługuje się każdy pedofil 
w Internecie, żeby zdobyć za-
ufanie dziecka i zawładnąć jego 
umysłem. Polecam.

Audiobook: Lisa Gardner, 
„Złap mnie”, przełożyła Monika 
Wiśniewska, Sonia Draga, 2014, 
czyta Marta Grzywacz, czas na-
grania: 14 godz. 25 min

Lisa Gardner, 
„Złap mnie”

Warto posłuchaćPomocna 
technika:

W mojej ocenie stworzenie 
lub dostosowanie placów 
zabaw dla dzieci niepełno-

sprawnych to dobry pomysł. Dzięki temu 
dzieci dotknięte niepełnosprawnością 
będą mogły spędzać aktywnie czas na 
świeżym powietrzu. Ponadto zdrowe 
i niepełnosprawne pociechy będą miały 
ze sobą kontakt. Będą się od siebie wza-
jemnie uczyć, przede wszystkim empatii 
i tolerancji. 

Irmina Piotrowska,
mama nastoletniej córki

* * *

Jest to bardzo ciekawy projekt, któ-
remu kibicuję, licząc na realizację. 
Taki plac zabaw na pewno przy-

niósłby radość niepełnosprawnym dzie-
ciom. Poza tym przełamywałby bariery, 
dając im możliwość kontaktu z dziećmi 
pełnosprawnymi. Przed dwoma laty zwró-
ciłem się z wnioskiem do Prezydenta mia-
sta o stworzenie w Elblągu placu zabaw 
z urządzeniami dostosowanymi dla dzieci 
z niepełnosprawnością, niestety wówczas 
z powodu braków środków finansowych 
taki plac zabaw nie powstał. Mam nadzie-
ję, że teraz się uda. 

Robert Turlej,
radny miejski

ojciec dwójki dzieci

* * *

Osobiście uważam, że w pol-
skich miastach brakuje miejsc 
przeznaczonych i przystoso-

wanych do aktywności osób niepełno-
sprawnych, a zwłaszcza dzieci. Dziecko 
niepełnosprawne ma takie same potrzeby 
jak zdrowe. Pragnie miłości, kontaktu 
z rówieśnikami i przede wszystkim rado-
ści poprzez zabawę. Świat ludzi pełno-
sprawnych jest naturalnym otoczeniem, 
w którym wcześniej czy później dziecko 
niepełnosprawne musi odnaleźć swoje 

miejsce. Szansę na przebywanie w takim 
środowisku stwarza właśnie wczesna in-
tegracja. Moje dziecko jest pełnosprawne 
pomimo tego uczęszcza do szkoły inte-
gracyjnej, w której na co dzień uczy się 
z dziećmi niepełnosprawnymi. Znakomicie 
odnajduje się w ich świecie jak i odwrot-
nie – dzieci niepełnosprawne nawiązują 
nowe przyjaźnie i dominuje wzajemny 
szacunek i pomoc.  Bezpiecznych pla-
ców zabaw dla dzieci niepełnosprawnych 
brakuje, a przecież takie miejsca mogą 
być doskonałą alternatywą do spędzania 
radosnego czasu z dzieckiem. Dlaczego 
więc dzieci niepełnosprawne mają spę-
dzać czas w domu, zamiast na świeżym 
powietrzu wśród rówieśników? Trzeba 
tworzyć takie miejsca w miastach, aby 
dzieci czuły się bezpiecznie.

Olga Porożyńska
mama Natali

* * *

Dzieci niepełnosprawne rucho-
wo- zwłaszcza poruszające 
się na wózku inwalidzkim do 

tej pory patrzyły z daleka na plac zabaw 
i bawiących sie rówieśników. Jeżeli w El-
blągu powstanie taki plac zabaw, myślę, 
że dzieci będą mogły uczestniczyć we 
wspólnej zabawie. Zabawa na świeżym po-
wietrzu, z dziećmi z niepełnosprawnością 
pozwoli zrozumieć, że pomimo „ niepeł-
nosprawności” dzieci są takie same, mają 
takie same potrzeby, tak samo potrzebują 
kontaktu z rówieśnikami. Powstanie inte-
gracyjnego placu zabaw rozumiem jako 
możliwość rozwoju, zarówno dla jednych 
jak i drugich. 

Beata Wencel
Mama Grzesia 

W tym numerze pisma piszemy m.in. 
o projekcie zgłoszonym do elbląskie-
go Budżetu Obywatelskiego, któ-
ry zakłada dostawienie urządzeń 
integracyjnych do istniejących już 
placów zabaw. Zapytaliśmy rodziców 
co sądzą o tym pomyśle:
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Nie chodzi o to, 
SPOŁECZEŃSTWO

Michał na czworakach zsunął się z fotela kierowcy i „przeszedł” na tył swojego vana. Wspiął się na wysunięty z luku 
bagażowego elektryczny wózek inwalidzki. Z trudem wymawiając słowa zapytał, czy ktoś mu pomoże jeść. Ma 
silne przykurcze dłoni, łyżki nie może utrzymać. Kilka godzin później tymi samymi dłońmi sam sterował tańczącą 

w powietrzu paralotnią.

Miejsce zdarzeń nr 1. Lotnisko w Mi-
chałkowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. 
Jednego dnia pada. Latania nie będzie. 
Następnego dnia drobna mżawka usta-
je wczesnym popołudniem. Jest plan, 
żeby wystartować po godzinie 16.00. 
Bo tutaj nad harmonogramem sprawu-
je władzę aura. Paralotnie stawia się, 
gdy jest słońce. Kiedy leje, pada, mży, 
mocno wieje, grzmi i błyska – kursanci 
gdzieś pod dachem „szlifują” teorię.

Czasem na lotnisko wpadają „go-
ście”. Żeby z bliska lub z oddali popa-
trzeć jak niepełnosprawni szkolą się na 
pilotów paralotniowych. Na taki pomysł 

wpadła i realizuje go konińska Fun-
dacja im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ. Projekt nazywa 
się: „Rozwiń skrzydła”. Wymów-
cie głośno te słowa, a poczujecie 
na ramieniu mocną dłoń i usły-
szycie stanowcze zapewnienie: 
„nie bój się, działaj, dasz radę!” 
Poznajcie tych, którzy zapragnęli 
„rozwinąć skrzydła”.

OŚMIORO W POWIETRZU NIE LICZĄC 
WÓZKÓW

Jedna kobieta i siedmiu męż-
czyzn. Z różnych stron Polski, 
w różnym wieku. Wszyscy nie-
pełnosprawni. Każdy ze swoją 
historią. Julita, Michał, Sławek 
i Piotr z niepełnosprawnością mie-
rzą się od dziecka. Kamil, Rafał, 
Marek i Janusz „wylądowali” na 
wózkach inwalidzkich po urazach 
rdzenia kręgowego.

W 2015 r. nasi bohaterowie 
zakwalifikowali się do projektu 
„Rozwiń Skrzydła” i zaliczyli pod-

stawowy kurs paralotniarski. Materiał 
teoretyczny z budowy paralotni, ae-
rodynamiki, meteorologii, podziału 
przestrzeni i prawa ruchu lotniczego, 
łączności, pierwszej pomocy i stanów 
niebezpiecznych. Bo zanim się człowiek 
wzbije w powietrze, to musi wiedzieć, 
jak paralotnia działa i jak nią poruszać, 
jak kontaktować się z ziemią i które 
chmury przynoszą deszcz. Kursanci 
odbyli też loty rozpoznawcze z pilotem 
oraz po 10–20 samodzielnych.

W tym roku, przyjechali do Michał-
kowa w dwóch grupach: czerwcowej 

i wrześniowej na kurs zaawansowany 
i tzw. doloty. Zadanie cały czas to samo: 
rozłożyć skrzydło paralotni, założyć 
uprząż, wzlecieć w powietrze, wykonać 
lot zgodnie z indywidualną instrukcją 
i wylądować w określonym polu. Mi-
chał i Kamil lecą w specjalnych wóz-
kach, które są częścią paralotni. Wzbić 
się w górę pomaga wyciągarka. Tam, 
wysoko, wszyscy wykonują ewolucje 
już sami.

W planie lotu wskazówki – na jaką 
wysokość się wzbić, w którym kierun-
ku polecieć, gdzie zakręcić w prawo, 

Fot. nadesłane

by szkolenie odbyć… 
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a gdzie w lewo. W sytuacjach kryzyso-
wych trzeba dostosować się do odbie-
ranych przez słuchawki rad instruktora. 
Były loty idealne i niebezpieczne. Tak 
jak ten, gdy Michała porwał wiatr i wy-
lądował w kartoflisku.

Między lotami – próbny „egzamin” 
na licencję pilota, fachowo: świadectwo 
kwalifikacji pilota paralotniowego. Na 
tym etapie możliwa była jeszcze współ-
praca, wzajemnie podpowiadanie so-
bie odpowiedzi, dopytanie instruktora, 
przedyskutowanie różnych wariantów. 
Egzamin właściwy już niedługo…

„WÓZKERSI” I „CHODZIAKI” W SZYBOW-
CACH

Miejsce zdarzeń nr 
2. Godzina 6.00 rano. 
W Turbii, oddalonej od 
Stalowej Woli o 12km 
jeszcze panuje senna ci-
sza. Dzień tam zacznie się 
za godzinę, może dwie. 
Wtedy, gdy zazgrzytają 
wrota hangarów, a na 
skąpane w letnim słońcu 
lotnisko wysuną się szy-
bowce. Powoli i dostojnie 
wyjadą na pasy startowe. 
Zanim wzbiją się w po-
wietrze, ręce tych samych 
ludzi, którzy je holowali 
sprawdzą stan techniczny 
i wyposażenie. Uspokaja-
jąco potwierdzą, że aku-
mulatory i spadochrony 
są – można startować.

Oto bohaterowie wyda-
rzeń. Łukasz ma uszkodzo-
ny rdzeń kręgowy, ale jest 
„chodziakiem” – czytaj: 
osobą z niepełnosprawno-
ścią ruchową, poruszającą 

się o własnych siłach. Pracuje w sklepie 
sportowym. Mięśnie trenuje na siłowni. 
Michał i Krzysztof to też „chodziaki”, 
też po urazie rdzenia. Michał żegluje 
i nurkuje. Krzysztof wcześniej latał na 
paralotniach. Mateusz po urazie rdze-
nia porusza się na wózku. Kiedy tylko 
może przesiada się jednak na handbike. 
Jeździ na nim tak dobrze, że startuje 
w zawodach międzynarodowych. Wal-
demar jest najstarszy. Jeździ na wózku 
po amputacji obu kończyn. Uprawia 
żeglarstwo i motolotniarstwo.

Podobnie jak „paralotniarze z Michał-

Jest coraz lepiej

SPOŁECZEŃSTWO

Kongres Osób z Niepełnosprawno-
ściami to wydarzenie o charakte-
rze ogólnopolskim, które ma słu-

żyć dyskusji na temat jakości działań 
związanych z wdrażaniem postanowień 
Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepeł-
nosprawnych Polsce. To też okazja do 
zapoczątkowania ogólnopolskiej debaty 
na temat nowego systemu wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami oraz 
wypracowania wspólnego głosu całe-
go środowiska. W wydarzeniu wzięło 
udział około 500 osób. Odbyło się pod 
Honorowym Patronatem Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

kowa”, adepci szybowcowi w 2015r., 
a ramach projektu „Rozwiń Skrzydła” 
ukończyli najpierw intensywne szkole-
nie e–learningowe, a potem kurs pod-
stawowy. Latem tego roku przyjechali 
do Turbii po raz drugi. Na kurs zaawan-
sowany.

Minęło sporo czasu od kiedy sie-
dzieli za sterami, na początek odbyli 
więc loty tzw. wznawiające w towa-
rzystwie instruktorów. Potem latali 
już samodzielnie. Każdy, po 2–4 razy. 
W trakcie – obowiązkowe prowadzenie 
chronometrażu: o której wystartował 
szybowiec, ile czasu leciał, na jakich 
wysokościach i kiedy wylądował. Już 
na ziemi zapiski trzeba wprowadzić do 
systemu. I to nic, że lot się skończył. 
Panowie są zgodni: o lataniu można 
mówić cały czas, lataniem się po pro-
stu żyje.

NIE CHODZI O TO, BY SZKOLENIE ODBYĆ…
… ale, aby pilotem zostać. Taki jest 

cel wielomiesięcznej nauki, lotów i in-
nych przygotowań. I cel samego pro-
jektu „Rozwiń Skrzydła”. Warunkiem 
przystąpienia do egzaminu licencyjnego 
jest natomiast odpowiednia ilość wy-
latanych godzin. Paralotniowa grupa 
czerwcowa przyjeżdża do Michałko-
wa na kolejne „doloty” w II połowie 
września. Dwie osoby ostrożnie dekla-
rują, że może, że jeszcze w tym roku, 
zmobilizują się i podejdą do egzaminu. 
Kursanci zaawansowani z września za-
powiadają, że walkę o licencję odkłada-
ją na przyszły rok. Szybowcowa „sesja 
egzaminacyjna” trwa. Nowych pilotów 
szybowcowych z niepełnosprawnością 
przedstawimy już wkrótce.

„Rozwiń Skrzydła” to autorski projekt 
Fundacji im . Doktora Piotra Janaszka 
Podaj Dalej z Konina, skierowany do 
dorosłych osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową z terenu całej Polski za-
interesowanych sportami lotniczymi. 
Projekt współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz wpłat 
uzyskanych przez Fundację z 1 proc. 
podatku. W 2016r Fundacja Podaj Dalej 
realizuje II edycję projektu. Szczegó-
łowych informacji udziela: Karol Wło-
darczyk, tel. 63 211 22 19, e–mail: k.
wlodarczyk@podajdalej.org.pl, http://
podajdalej.org.pl.

Justyna Gach

– Myślenie o osobach z niepełno-
sprawnościami to powinna być przede 
wszystkim codzienna praca na rzecz 
deinstytucjonalizacji, aktywizacji, party-
cypacji, edukacji włączającej i ratyfikacji 
przez Polskę Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych – mówił dr Adam 
Bodnar podczas II Kongresu Osób z Nie-
pełnosprawnościami, który odbył się 
w Warszawie. 

Dr Bodnar podkreślał również, że 
bardzo ważne jest zwracanie uwagi 
na problemy osób głuchych. – Język 
migowy nie powinien być czysto teore-
tyczną możliwością w kontaktach z ad-
ministracją, powinien być powszechną 
praktyką – wskazał Bodnar.

Gościem specjalnym wydarzenia był 
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy 
Nils Muižnieks. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, że od samego początku był 
orędownikiem Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełnosprawnych. Zazna-
czył też, że dzięki działalności polskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo 
wiele udało się już osiągnąć w zakresie 
ochrony praw osób z niepełnospraw-
nościami. – W Polsce nie trzeba już 
„wyważać drzwi”, zostały otwarte dzięki 
aktywności rzecznika – zauważył ko-
misarz.

Źródło: RPO; Oprac. RS
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Kropla drąży skałę 
SPOŁECZEŃSTWO

Wychowanie dziecka nie jest łatwym zadaniem. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej gdy dziecko rodzi się niepełno-
sprawne. Ukształtowanie nowego człowieka, pokazanie dobra i zła, wpojenie zasad i  nauka życia w społeczeństwie 

to nie jedyne aspekty wychowania. 

- trudy wychowania niepełnosprawnego dziecka

Gdy dziecko jest niepełnosprawne 
głównym celem rodziców powinno być 
nauczenie go zaradności, samodziel-
ności, radzenia sobie z przeszkodami, 
niepoddawania się i wiary we własne 
siły. Przyjdzie bowiem taka chwila, kiedy 
nabyte umiejętności staną się niezbędne 
w życiu codziennym, kiedy być może 
będzie zdane tylko na siebie.

Kiedy na świat przychodzi dziecko 
niepełnosprawne to szok dla rodziny. 
Mnóstwo pytań bez odpowiedzi, najczę-
ściej zadawane „Dlaczego to spotkało 
akurat moje dziecko?”, nierzadko po-
czucie złości, gniewu i rozgoryczenia. 
Potem chwile zwątpienia, bezradność, 
bezsilność. To zazwyczaj czas próby 
dla całej rodziny. Moment, w którym 

najbardziej widać jak jest zjedno-
czona lub nie. Czas, w którym trze-
ba przeorganizować dotychczas 
poukładane życie pod opiekę nad 
nim. Z roku na rok, gdy niepełno-
sprawne dziecko, ale intelektualnie 
zdrowe, zaczyna rozumieć coraz 
więcej, nie można zapomnieć 
o mądrym wychowaniu. 

Swoimi spostrzeżeniami, reflek-
sjami, dotyczącymi wychowania 
i trudów dnia codziennego oraz 
o podziale miłości między dziec-
kiem zdrowym a chorym, dzieli 
się z nami mama nastoletniego 
syna, który urodził się z poraże-
niem mózgowym i porusza się na 
wózku inwalidzkim.

- Mając dwójkę dzieci na wy-
chowaniu, jedno sprawne, drugie 
niepełnosprawne ruchowo, mogę 
powiedzieć, że nie wychowuję ich 
inaczej. Młodszy syn porusza się 
na wózku, codziennie jest rehabili-
towany, jeździmy też na przeróżne 
turnusy rehabilitacyjne, ale intelek-

tualnie jest całkowicie zdrowy, wszystko 
rozumie. Staram się więc postępować 
wobec nich tak samo, bo nie widzę 
powodów, aby niechodzącemu synowi 
pozwalać na więcej tylko dlatego, że nie 
chodzi. Absolutnie nie wychowuję go 
bezstresowo tylko dlatego, że jest chory. 
Nie uważam, żeby to była dobra metoda 
wychowawcza w ogóle. Zauważyłam, 
że ludzie myślą, że jeśli dziecko nie 
chodzi, to rodzic nie ma z nim żadnych 
problemów wychowawczych albo może 
ma ich mniej, bo taki biedny chłopiec na 
wózku nie może dać rodzicom „do wi-

watu”.  To jest dla mnie absurdalne, bo 
to taki sam człowiek jak wszyscy, tylko 
niechodzący na własnych nogach. Też 
przeżywał bunt dorastania, jak każdy 
nastolatek, również ma swoje humory, 
obraża się i ma swoje „fochy”. Trudno, 
aby ich nie miał skoro emocjonalnie 
jest zdrowy. Owszem czasem chcia-
łoby się pozwalać mu na wszystko, bo 
przecież jest już i tak wystarczająco 
pokrzywdzony przez los, niech ma coś 
z tego życia, ale to do niczego nie do-
prowadzi. Czasem zdarza się, że syn jest 
naprawdę okropny dla brata, krzyczy 
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na niego, a nawet wyzywa. W takiej 
sytuacji nie możemy nie reagować. 
Choć czasem serce się kraje patrząc 
na niego, muszę mu czegoś zabronić 
czy ukarać. Niekiedy widzę, jak matki 
niepełnosprawnych dzieci pozwalają im 
na wszystko, a potem te dzieci niemal 
rządzą rodzicami, bo są nauczone, że 
wszystko się za nie robi, we wszystkim 
je wyręcza i wszystko dostają na tacy. 
A co będzie kiedy rodziców zabraknie? 
One muszą uczyć się odpowiedzialności 
i wiedzieć co można a czego nie, co jest 

złe, a co dobre i co trzeba koniecznie 
umieć samemu. Oczywiście mówię tu 
o dzieciach, które intelektualnie są zdro-
we, bo wiadomo, że problem nie istnieje 
kiedy z dzieckiem w ogóle nie ma kon-
taktu. Pamiętam taką sytuację w sklepie, 
kiedy syn na wózku wpadł w histerię, 
bo koniecznie chciał kolejną z rzędu 
zabawkę. Nie kupiłam. Ale widziałam 
zdziwienie w oczach innych klientów 
którzy nie dowierzali, że dziecko na 
wózku może być takie rozwydrzone, 
a może, bo jest takim samym człowie-
kiem jak my, którego trzeba wychowy-

wać rozsądnie i mądrze. System kar 
i nagród sprawdza się zawsze, także 
u dziecka które nie jest w pełni zdrowe. 
Takie jest moje zdanie. Myślę, że dobrze 
postępuję, chociaż nigdy nie radziłam 
się żadnych psychologów. Postępuje 
jak dyktuje mi serce i rozum. Tak więc 
jak każde dziecko zdrowe, dziecko z ja-
kąś dysfunkcją trzeba wychowywać 
mądrze. Kiedy syn mówi, że „nie chce 
mu się odrabiać lekcji” przecież nie 
mogę odpowiedzieć dobrze, to rzuć 
te zeszyty, idź pograj sobie w grę. Nie-
którzy myślą, że niepełnosprawni mają 
mniejsze szanse na życie zawodowe. 
Po części się zgadzam, rynek pracy 
jest okrutny nawet dla zdrowych, a co 
dopiero dla niepełnosprawnych, ale to 
nie znaczy też, że nie powinien próbo-
wać zdobyć wykształcenia. Można być 
niepełnosprawnym i w miarę normalnie 
żyć i pracować, ale trzeba dać z sie-
bie wszystko, aby tak się stało. A więc 
edukacja jest najważniejsza. I owszem, 
kiedy syn przynosi zła ocenę, a wiem, 
że mógł dostać lepszą, ale z lenistwa 
się nie przyłożył, to pokazuję swoje 
niezadowolenie, tak samo postępu-
ję w przypadku zdrowego syna. Nie 
faworyzuje go dlatego, że jest niepeł-
nosprawny. Są różne problemy, jak to 
z dziećmi. Czasem zdarza się, że syn 
chce, abym coś za niego zrobiła, że 
jak ja to zrobię, będzie szybciej. Na 
przykład kiedy chodzi o nakarmienie 
go. On ma niesprawne ręce, więc trzeba 
pomagać mu przy jedzeniu. Jednak gdy 
postara się trochę bardziej, sam także 
potrafi się najeść. Narozlewa, nabrudzi, 
ale zje to śniadanie sam. Trwa to dłu-
go, ale cel osiągnie, żołądek napełni. 
Oczywiście, gdy karmię go sama to jest 
szybciej ale czy powinnam go wyręczać 
w tym, co sam powinien umieć? Otóż 
nie, bo w ten sposób nauczy się biernej 
postawy, że zawsze ktoś mu pomoże, 
a tak nie będzie. Kiedyś nas zabraknie 
a on zostanie. Jak da sobie radę kiedy 
rodzice za dzieciaka wszystko robili i on 
nie jest choć częściowo samodzielny. 
Daję mu też możliwość podejmowa-
nia decyzji, co prawda na początku 
błahych, ale zawsze. Nie chcę też syna 
nadmiernie rozpieścić czy pobłażać we 
wszystkim, wiem że by chciał, ale ja 
mam świadomość, że w konsekwencji 
zrobię mu tym krzywdę. Takie dziecko 
trzeba kochać, dawać jak każdemu, 

poczucie bezpieczeństwa i ciepło ale 
jednocześnie wymagać dla jego wła-
snego dobra. Poza tym nie mogę prze-
cież całej swojej energii skupić na synu 
niepełnosprawnym. Jest jeszcze drugie 
dziecko, zdrowe, które też potrzebuje 
opieki i mojej uwagi i miłości. Nie może 
poczuć, że synowi na wózku poświęcam 
się do reszty, zapominając o nim. Nie 
ma tak, że ważniejsze jest to dziecko, 
które jest niepełnosprawne. Oczywiście 
wymaga trochę innego podejścia, ale 
absolutnie nie jest dla nas ważniejsze od 
dziecka zdrowego. Każde dziecko jest 
na pierwszym miejscu i chore, i zdrowe. 
Nie można obdarzyć całą swą miłością 
chorego syna, a przy tym zaniedbać 
drugiego. Pierwszy syn nie jest nicze-
mu winny, że drugi rodzi się niepełno-
sprawny i nie może przez to poczuć się 
zepchnięty przez rodzinę na drugi plan. 
Nigdy nie faworyzuję chorego syna. Wy-
chowuję go, opiekuję się nim, dbam jak 
umiem najlepiej, ale nie faworyzuję go. 
Nie kochamy żadnego z nich bardziej. 
Obu kochamy tak samo. Chciałabym na 
koniec powiedzieć, że moim zdaniem 
dziecko niepełnosprawne nie jest „koń-
cem świata”. Człowiek jest tak skonstru-
owany, że przetrwa i przyzwyczai się do 
każdych warunków, a niepełnosprawna 
pociecha naprawdę może również dać 
dużo radości w życiu. Rodzice nie po-
winni też zapominać o sobie, o swoim 
małżeństwie, znajomych, ulubionych 
rzeczach, drobnych przyjemnościach, 
o swoich pasjach. Dziecko niepełno-
sprawne nie może zabierać czegokol-
wiek z powyżej wymienionych rzeczy. 
Rodzice nie powinni rezygnować ze 
wszystkiego na rzecz chorego dziecka. 
Trzeba tak na nowo zorganizować życie, 
aby było w miarę normalne i szczęśliwe. 
Rodzic musi też mieć czas dla siebie, na 
własne przyjemności, na relaks, inaczej 
nie będzie szczęśliwy. A nieszczęśliwa 
mama, czy tata to też nieszczęśliwe 
dziecko. Nie można o tym zapominać.

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

O jego pozytywnym i dobroczynnym wpływie nie tylko na dziecko ale także osoby dorosłe rozmawiam z AGNIESZKĄ IWASZ-
KIEWICZ, właścielką Sali Wspierania Rozwoju w Elblągu, pedagogiem oraz instruktorką Masażu Shantala. 

czyli Dotyk Miłości

Razem z Tobą: Na czym polega ma-
saż Shantala?

Agnieszka Iwaszkiewicz: Masaż 
Shantala nazywany jest Dotykiem 
Miłości. Polega na głaskaniu przez 
rodzica poszczególnych części cia-
ła dziecka, partnera, kobiety w ciąży 
w rytm spokojnej muzyki. Jest to masaż 
relaksacyjny. Stosujemy trzy techniki 
masażu: inna jest dla niemowlęcia, 
inna dla starszego dziecka i dorosłej 
osoby, jeszcze inna dla kobiety w ciąży. 
Masaż Shantala Body Touch bierze 
swój początek w masażu dla niemow-
ląt. Myślę, ze by uwierzyć w moc ma-
sażu należy uświadomić sobie jego 
działanie. Otóż skóra zawiera różne 

typy zakończeń nerwowych, któ-
re tworzą tzw. ciałka krańcowe 
nerwów. Niektóre z nich to wolne 
zakończenia nerwowe, inne skła-
dają się z zakończeń otorbionych. 
Receptory skóry, służą do odbiera-
nia bodźców dotykowych, ucisku, 
bólu oraz ciepła i zimna. Masu-
jąc skórę pobudzamy receptory, 
a informacje z nich za pomocą 
nerwów czuciowych dochodzą do 
ośrodkowego układu nerwowego, 
czyli mózgu. Jeśli jest to dobry 
dotyk, w naszym mózgu produ-
kuje się oksytocyna, tzw. hormon 
szczęścia. Ta bardzo wyjątkowa 
substancja neurochemiczna, 
przeciwdziała skutkom działania 
kortyzolu- hormonu stresu, a tym 
samym pozwala na budowanie 
więzi emocjonalnych, wywoływa-
nia porodu i laktacji, zmniejsza 
także łaknienie i uzależnienia, 
powoduje wzrost wrażliwości 
seksualnej, ułatwia uczenie się, 
zmniejsza uczucie bólu, obniża 
ciśnienie krwi, zapobiega choro-

bom serca. Zmysł dotyku jest układem, 
który rozwija się najwcześniej bo już ok 
8 tyg. po poczęciu z tego samego listka 
zarodkowego co ośrodkowy układ ner-
wowy i właśnie dlatego poprzez zmysł 
dotyku możemy bezpośrednio wpływać 
na jego pobudzanie i hamowanie.

Jak wygląda masaż Shantala w prak-
tyce, krok po kroku?

Masaż Shantala można rozpocząć 
właściwie od pierwszych dni życia 
dziecka. Najbezpieczniej jednak roz-
począć go od 2 miesiąca życia. Zazwy-

czaj rodzice wykonują go przed lub po 
wieczornej kąpieli, w bezpiecznym dla 
dziecka miejscu- w jego domu. Rodzic 
masuje leżące na jego kolanach dziec-
ko. Centymetr po centymetrze głasz-
cze cale jego ciało, każdy fragment. 
Rodzic powinien być zrelaksowany, 
spokojny. Tylko taki nastrój spowoduje, 
ze dziecko będzie mogło się wyciszyć, 
uspokoić. W tle słychać spokojna mu-
zykę. Rodzic masuje ciepłą oliwą klatkę 
piersiową, rączki, dłonie, brzuszek, 
nóżki, stopki oraz plecy dziecka , a tak-
że twarz. Dodatkowo wykonuje gimna-
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stykę: ćwiczenia rozciągające mięśnie 
oraz ćwiczenia na przekraczanie linii 
środka ciała, które mają za zadanie 
stymulować i tworzyć nowe połączenia 
pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgo-
wą i znajdującymi się tam ośrodkami 
oraz wzmacniać ciało modzelowate. 
Na koniec otula dziecko ręcznikiem.

Komu jest szczególnie zalecany?
Dotyk i bliskość zalecane są każde-

mu. Jednak z uwagi na to, ze maso-
wanie ciała poprzez ciałka Meissnera 

wpływa na produkcje hormonów, m. in. 
endorfin– hormonu szczęścia, maso-
wanie zaleca się szczególnie dzieciom 
niespokojnym, plączącym, dzieciom 
przedwcześnie urodzonym, tym, któ-
rym dokuczają kolki, dzieciom które 
dużo czasu spędziły w szpitalu. 

Jakie korzyści daje ten masaż?
Masowanie dziecka ma duże zna-

czenie dla jego rozwoju. Masowanie 
zwiększa wydzielanie endorfin, re-
dukuje ból, poprawia samopoczucie 
dziecka, pobudza układ hormonalny, 

podnosi odporność organizmu, po-
budza krążenia- to szczególnie ważne 
u noworodków, których nóżki i rączki 
są nierzadko zimne, bo układ krążenia 
nie jest w pełni roz-
winięty, poprawia 
napięcie mięśniowe, 
komórki skóry się 
szybciej regenerują, 
zwiększa produkcje 
sebum – wydzieli-
ny wpływającej na 
elastyczność skóry, 
normalizuje układ 
dotykowy. Maso-
wanie brzuszka po-
prawia perystaltykę 
jelit, przyspieszając 
tym samym trawie-
nie i jednocześnie oddawanie gazów. 
Masowanie twarzy wspomaga rozwój 
aparatu artykulacyjnego, przygoto-
wuje do sprawnego posługiwania się 
mową. Masaż ten pomocny jest rów-
nież  w przypadku obniżenia napięcia 
mięśniowego u dzieci, problemów ze 
ssaniem, żuciem, pobudza bowiem 
pracę mięśni mimicznych i mięśni żu-
cia, co ułatwia prawidłowe karmie-
nie, kontrolę prawidłowego połykania 
i oddychania. Skóra niemowlęcia jest 
największym receptorem naszego cia-
ła, zewnętrzną reprezentacją układu 
nerwowego. Poprzez masaż możemy 
wpłynąć na stan układu nerwowego 
dziecka. Masowane maluchy są bar-
dziej wyciszone, dobrze śpią, lepiej 
przebiega u nich proces trawienia. Do-
tyk rozwija schemat ciała, uświadamia 
dziecku jego granice. Uczy bliskości 
z drugim człowiekiem. Specjaliści od 
masażu Shantala twierdzą, że regular-
ny i czuły dotyk może wręcz zastąpić 
zabawki czy inne stymulatory rozwo-
ju. Dziecko bowiem nie tylko dostaje 
dawkę bodźców sensorycznych, lecz 
także buduje więź emocjonalną z ro-
dzicem. To baza na całe życie. Maluch 
staje się otwarty, bardziej kontakto-
wy. Korzyść z masowania własnego 
dziecka ma również rodzic. Poprawia 
się bowiem jego pewność siebie, wia-
ra w swoje umiejętności opieki nad 
dzieckiem. Masaż uspokaja, łagodzi 
lub zapobiega poporodowej depresji 
u matek, wzmaga oraz poprawia więź 
z dzieckiem, pomaga w zrozumieniu 
dziecka, tego co komunikuje, jakie po-

trzeby próbuje przekazać. Pomaga przy 
problemach z laktacja, a także tworzy 
lub wzmacnia wieź między partnerami.

Czy są jakieś 
przeciwwskaza-
nia? 

Przeciwwska-
zaniem  do 
stosowania ma-
sażu są  infekcje 
przebiegające 
z gorączką, zra-
nienia i choroby 
skóry, choroby 
zakaźne i no-
wotwory a tak-
że dysplazja, 

epilepsja, zakrzepica, problemy lim-
fatyczne. Nie masujemy również około 
3-4 dni po szczepieniu. W razie wątpli-
wości warto zawsze zapytać o zdanie 
lekarza, jeśli dziecko pozostaje pod 
opieka specjalisty.

Czy taki masaż możemy wykonać sami 
czy musi się on odbywać pod okiem te-
rapeuty?

Masaż ten przeznaczony jest dla 
bliskich sobie osób. Mówi się nawet, by 
niemowlęta nie były masowane przez 
obce osoby. Właśnie poprzez produkcję 
hormonu szczęścia, dziecko jest w sa-
nie przyzwyczaić się do masującej go 
osoby. Najlepiej więc, by dziecko ma-
sowane było przez rodziców. Technika 
masażu jest łatwa do opanowania, do-
brze byłoby gdyby rodzic mógł nauczyć 
się jej bezpośrednio od Instruktora, 
bowiem pokazuje on ułożenie dłoni, 
siłę nacisku na skórę i podkreśla m 
.in. ze masaż brzuszka wykonujemy 
zawsze zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Po takim kilkugodzinnym prze-
szkoleniu już do końca życia rodzice są 
w stanie samodzielnie masować dzieci 
i siebie nawzajem.

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

chy są bardziej wyciszone, 
dobrze śpią, lepiej przebie-
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Z sercem do pacjenta
ZDROWIE

Od 20 lat, nieprzerwanie, w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu funk-
cjonuje nietypowy gabinet stomatologiczny, jedyny w Elblągu prowadzony przez organizację pozarządową. Powstał 
on bowiem z myślą o dzieciach i młodzieży niepełnosprawnej, którzy niejednokrotnie przez swoje ograniczenia oraz 

bariery architektoniczne pozbawieni są należytej opieki dentystycznej. I choć upłynęło wiele lat, dla wielu z nich jest on 
wciąż jedyną szansą na to, by mogli mieć zdrowe zęby, a co najważniejsze leczyć je bezpłatnie.

Problem braku opieki sto-
matologicznej nad dziećmi 
i młodzieżą niepełnosprawną  
na przestrzeni lat 1994 – 96 
podnosili rodzice dzieci nie-
pełnosprawnych. Skarżyli się, 
że w gabinetach albo nie-
chętnie przyjmują ich dzieci 
albo usługa medyczna polega  
na usunięciu zęba zamiast na 
jego leczeniu. Zdarzało się 
w przeszłości, że nie mogąc 
znaleźć lekarza na miejscu, ro-
dzice wozili nawet swoje dzieci 
do dentystów przyjmujących 

w  Warszawie. Jednak 
większość dzieci, których 
rodziców nie stać było na 
tak drogą wizytę u stoma-
tologa, pozbawiona była 
w ogóle pomocy dentysty.  
- Dlatego Fundacja nie 
pozostała głucha na ich 
apele i prośby - wspomina 
Anna Szyszka, b. prezes 
Rady Fundacji, b. radna 
i inicjator utworzenia ga-
binetu stomatologicznego 
- Początki były trudne, gdyż 
gabinet nie był finansowa-
ny ze środków publicznych. 
Przez pierwsze lata działał dzięki 
funduszom pozyskanym od spon-
sorów, składkom założycielskim, 
koncertom charytatywnym i au-
kcjom oraz wsparciu PFRON-
-u i ówczesnych władz  miasta. 
W momencie tworzenia gabi-
netu PFRON przekazał środki  
na jego wyposażenie, z głów-
nym przeznaczeniem na zakup 

unitu stomatologicznego, natomiast 
Prezydent Miasta Elbląga i Dyrektor 
MOPS-u przekazali środki finansowe 
na wyremontowanie gabinetu i dosto-
sowanie go do potrzeb dzieci niepeł-
nosprawnych – dodaje Anna Szyszka. 
W 1998 r. Fundacja zarejestrowała 
gabinet stomatologiczny, jako niepu-
bliczny zakład służby zdrowia i podpi-
sała umowę z Warmińsko-Mazurską 

Kasą Chorych na preferencyjnych 
wówczas warunkach, na świadczenia 
standardowe i protetyczne. W zakre-
sie realizacji świadczeń ponadstan-
dardowych Fundacja musiała nadal 
radzić sobie sama, organizując róż-
norodne akcje i licząc na sponsorów, 
którzy nigdy nie zawiedli. Z czasem 
Warmińsko-Mazurska Kasa Chorych 
przekształciła się w Warmińsko-Ma-
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zurski Oddział Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia i z roku na 
rok wartość umowy na świadczenia 
stomatologiczne dla dzieci i młodzie-
ży wzrastała. Od kilku lat Fundacja 
ma zawarty kontrakt na świadczenia 
stomatologiczne dla dzieci młodzie-
ży do lat 18 oraz na leczenie ogól-
nostomatologiczne dorosłych ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych. 

GABINET BEZ BARIER
Gabinet działa od poniedziałku 

do piątku, rejestrować można się co-
dziennie od 8.00 do 14.00 – osobiście 

lub telefonicznie 
pod numerem 55 
233 43 72, a w 
nagłych przypad-
kach pacjenci są 
przyjmowani bez 
wcześniejszej re-
jestracji. Pracuje 
w nim dwóch leka-
rzy stomatologów 
i wykwalifikowa-
na h ig ien is tka 
stomatologiczna, 
która zajmuje się 
zabiegami z za-
kresu profilaktyki 
próchnicy i higie-
ny jamy ustnej, co 
jest bardzo istotne, 
gdyż przypadku 
osób niepełno -
sprawnych jest ona 
dość utrudniona. 
Gabinet jest w peł-
ni dostosowany do 
potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 
Dogodna infra -
struktura, a więc 
podjazd, zlokalizo-
wanie gabinetu na 
partnerze, dostoso-

wane toalety oraz przestronny gabi-
net, do którego można bez problemu 
wjechać nawet wózkiem elektrycznym 
sprawia, że rocznie przez gabinet 
przewija się ponad 1000 osób. Tra-
fiają tu głównie dzieci autystyczne,  
z porażeniem mózgowym, zespołem 
Downa, dzieci z domów pomocy spo-
łecznej oraz z domów dziecka, a także 
dorośli nie tylko z Elbląga, ale również 

okolic. Gabinet znajduje się w budyn-
ku przy ul. Saperów 14 D, w którym 
mieszczą się Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej Fundacji Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym im. Matki Teresy 
z Kalkuty oraz Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy Polskiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym, więc podopieczni obu placó-
wek są również pacjentami gabinetu. 
- Nasi pacjenci wymagają wiele cier-
pliwości, życzliwości i delikatności. 
Często dopiero po kilku wizytach 
przezwyciężają strach i bez oporów 
siadają na fotel dentystyczny, ale 
jak już zdobędzie się ich zaufanie 
są bardzo wdzięcznymi pacjentami. 
Staramy się każdemu z nich zapew-
nić profesjonalną opiekę i poświecić 
odpowiednią ilość czasu – mówi lek. 
stom. Natalia Gabryel-Szaj.

Potrzeby dzieci i młodzieży w ga-
binecie są więc zabezpieczone, nie 
wykonuje się w nim jedynie zabiegów 
w znieczuleniu ogólnym. W Elblągu 
zajmuje się tym lek. stom. Marcin 
Ostałowski w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym. Zabiegi dostępne są dla 
dzieci, młodzieży z niesprawnością 
intelektualną, które nie mogą skorzy-
stać z pomocy w zwykłych gabinetach 
dentystycznych. Fundacja wystąpiła 
również do Ministra Zdrowia z pi-
smem, proponującym wprowadzenie 
do leczenia stomatologicznego osob-
nego produktu – dla dzieci i osób 
dorosłych niepełnosprawnych, niewy-
magających leczenia w znieczuleniu 
ogólnym. Świadczenie to zdaniem 
Fundacji powinno być wyżej wyce-
nione niż świadczenie ogólnostoma-
tologiczne i dla dzieci i młodzieży, 
uwzględniając specyfikę leczenia osób 
niepełnosprawnych. 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DO PO-
PRAWKI

Niestety opieka stomatologiczna 
nad osobami niepełnosprawnymi 
w Polsce wciąż pozostawia wiele do 
życzenia. Problem ten dostrzegła 
Komisja Stomatologiczna Naczel-
nej Rady Lekarskiej, która w lutym 
tego roku zwróciła się z apelem do 
Naczelnej Rady Lekarskiej o wystą-
pienie do Ministra Zdrowia z prośbą 
o podjęcie działań tej w sprawie. Ich 
zdaniem istnieje pilna potrzeba opra-

cowania jednolitego i kompleksowe-
go modelu opieki stomatologicznej 
nad niepełnosprawnymi pacjentami, 
który będzie uwzględniał wszystkie 
aspekty tej opieki, a przede wszystkim 
zapewni pacjentom równy dostęp 
do należytej jakości świadczeń den-
tystycznych. Kolejne dwie kwestie 
nad którymi należałoby się pochylić 
to utrudniony dostęp do placówek 
lecznictwa otwartego, chociażby na 
niemożliwe do pokonania przez osoby 
niepełnosprawne bariery architek-
toniczne, jak brak podjazdów czy 
usytuowanie gabinetów na piętrach 
budynków przychodni oraz położenie 
większego nacisku na profilaktykę. 
Zdaniem Anny Szyszka największy 
problem nie tkwi w systemie, lecz 
niestety  w mentalności ludzi oraz 
podejściu do postrzegania i rozwią-
zywania problemów osób niepełno-
sprawnych. Na terenie miasta Elbląga 
takie problemy nie występują. Od 
20 lat, gabinet stomatologiczny dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz osób na wózkach inwalidzkich 
prowadzony przez Fundację pozba-
wiony  jest  barier architektonicznych. 
Życzliwość i serdeczność personelu 
medycznego pozwala na skuteczne 
leczenie i profilaktykę, zwłaszcza 
małych pacjentów, wymagających 
cierpliwości i specjalnego podejścia. 

- Na przestrzeni tych 20 lat mieliśmy 
szczęście do wyjątkowych i oddanych 
lekarzy i pielęgniarek - zwraca uwagę 
Anna Szyszka - Szczególne podzięko-
wania należą się dr Teresie Lesz, dr 
Marii Lechończak, dr Dorocie Przyby-
cień-Wencel, dr Natalii Gabryel-Szaj, 
dr Arkadiuszowi Rosińskiemu oraz 
pielęgniarkom Halinie Ciepołowskiej, 
Elżbiecie Wawrzyk i Izabeli Fornal-
czyk-Grasza – podsumowuje.

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



Str. 14 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥

RA
ZE

M
 Z

 T
OB

Ą

O dawnych aptekach
Z KART HISTORII

Średniowieczne miasta europejskie, wbrew dość powszechnej opinii, były dobrze zorganizowane. Posiadały m.in. 
służbę zdrowia, na którą składały się opieka medyczna, szpitale, apteki i łaźnie. Wszystko pod opieką władz miej-
skich. O dawnych aptekach, na cyklicznym spotkaniu w przyjaznej dla osób niepełnosprawnych bibliotece przy ul. 

Słonecznej, opowiadała GRAŻYNA NAWROLSKA - znana elbląska archeolog, która początkowo z mężem, a po jego śmierci 
sama, przekopała kawał starego miasta w Elblągu.

Nazwa apteka (apotheka) pochodzi 
z wieku XIII. Początkowo nie była to 
apteka w dzisiejszym rozumieniu, był to 
po prostu kram czy buda, gdzie sprze-
dawano różnego rodzaju środki, które 
miały leczyć - a więc zioła, maści, my-
dła, pachnidła, właściwie wszystko, co 
polepszało albo zdrowie, albo urodę. 
Apteki były znane już w starożytności 
– w Babilonii, Egipcie, Grecji, Rzymie. 
Apteka nie mogła znajdować się byle 
gdzie. Najczęściej lokalizowano je przy 
świątyniach, bo na leczeniu praktycznie 
najlepiej znali się kapłani, którzy dys-
ponowali nie tylko wiedzą, ale i „mocą 

tajemną”,  w przekonaniu wielu 
ludzi pozwalającą na zwiększenie 
skuteczności leków. W Europie 
wysoki poziom medycyny przynie-
śli Arabowie, którzy w 711 r. przy-
byli na Półwysep Pirenejski. W tym 
czasie Arabowie byli najbardziej 
oświeconą nacją, słynęli z takich 
nauk, jak medycyna, ekonomia, 
matematyka. Rozwijali wiedzę 
zaczerpniętą ze źródeł starożytnej 
Grecji, tłumaczyli z greckiego na 
arabski, a następnie z arabskiego 
na łacinę, która była rozpowszech-
niona w całej zachodniej Europie.

Apteki we współczesnym ro-
zumieniu pojawiły się w Polsce 
w wieku XIV.   Wg źródeł pisanych 
pierwsze apteki były w Krakowie, 
Świdnicy, Wrocławiu, Elblągu, 
Gdańsku.  Apteki z zasady loka-
lizowane były w miejscach, które 
się w pejzażu miasta wyróżnia-
ły. Musiały mieć swoją nazwę, 
określony wygląd,  szyld czy znak, 
najczęściej związane z lokalizacją: 

np. Przy Bramie, Klasztor-
na, Pod Lwem. 

Gwałtowny rozwój ap-
tek nastąpił w wieku XVI, 
dzięki klasztorom, które 
wraz z chrześcijaństwem 
przynosiły postęp w wielu 
dziedzinach życia. Do dziś 
niektóre klasztory słyną 
z ziołolecznictwa. Przy 
każdym klasztorze funk-
cjonowały ogródki, gdzie uprawiane 
były różnego rodzaju zioła, służące do  
produkowania leków.  W niektórych 
klasztorach istnieją do dziś. Zachowały 
się gdzieniegdzie popularne zielniki 
sporządzane przez zakonników – m.in. 
można je obejrzeć w Bibliotece Elblą-
skiej.

APTEKI ELBLĄSKIE
W Elblągu było 6 aptek. Pierwsza 

wspominana w źródłach pisanych 
apteka elbląska znajdowała przy ul. 
Rybackiej 10, funkcjonowała od 1397 
do początku 1945 r. Należała do Rady 
Miasta. Prawdopodobnie w 1442 r.  
powstała Apteka Polska, przemiano-
wana później na Aptekę Pod Świętymi 
Trzema Królami.  Dobrze znana ze źró-
deł jest Apteka Pod Czarnym Orłem, 
założona w 1773 r., która początkowa 
istniała przy ul Zamkowej, a potem 
została przeniesiona na róg Starego 
Rynku i Bednarskiej.  Aptekę można 
było otworzyć tylko za zgodą Rady 
Miasta, wykazując się odpowiednimi 
środkami pieniężnymi, bo trzeba było 
mieć ich sporo, żeby ją wyposażyć 
w odpowiednie sprzęty, przyrządy, na-
rzędzia, naczynia, do przygotowywania 

i przyrządzania le-
ków. W elbląskich 
wykopal i skach 
znaleziono ich 
setki: moździe-
rzyki, rozcieracze, 
charakterystyczne 
albarella, miarki 
do odmierzania 
składników, słoje 
i słoiczki różnych 
kształtów i rozmia-
rów: fajansowe, 
szklane,  kamion-
kowe, porcelano-
we, drewniane.  Znalazła się nawet 
szklana bańka – taka, jakie jeszcze dziś 
się stawia przy przeziębieniu. Albarello 
to słój przypominający kształtem seg-
ment bambusa,  od którego pochodzi 
jego tajemnicza nazwa. Przybyło z Da-
lekiego Wschodu. Najstarsze znalezio-
ne w Elblągu albarello wyprodukowane 
zostało w Katalonii w XIV w.  Nie był 
to typowy handlowy import, a raczej 
zostało tu przywiezione przez indy-
widualnego nabywcę. Ciekawostką 
jest skrzyneczka zamykana na klucz 
z zestawem przyrządów i naczyń do 
wyrabiania leków narkotycznych. Wi-



Str.  15razem z TOB¥

RAZEM Z TOBĄ

docznie już wtedy trzeba było chronić 
ludzi przed narkomanią. W znalezi-
skach są też  formy do wyrabiania ta-
bletek i czopków. Wyjątkowo bogaty 
zbiór aptecznych akcesoriów wyko-
pano w miejscu apteki Pod Czarnym 
Orłem: ponad 400 buteleczek całych 
różnej wielkości, kilkaset pojemników 
kamionkowych i porcelanowych. W  
niektórych były jakieś płyny, a w jed-
nym rtęć. Znajdowała się tam także 
duża liczba  strzykawek – szklanych 
i porcelanowych. Niestety nie było 
przedmiotów służących do produk-
cji leków. Ogromną rolę odgrywało 
w lecznictwie wino, gotowane z róż-
nymi ziołami, dodawane do leków, 
zwłaszcza do leków uśmierzających 
ból. Od XVI w. kiedy apteki się tak 
gwałtownie rozbudowały, sprzedawano 
w nich wszystko: leki, maści, kosmetyki, 
szczoteczki do zębów, nawet ognie 
bengalskie, a także tytoń, który począt-
kowo był lekarstwem. Sprzedawano 
butle do wody, w których można też 
było przechowywać niektóre leki. 

Podczas wykopalisk w obrębie sta-
rego miasta na każdej posesji znajdo-
wane były różnego rodzaju pojemniki 
apteczne w sporych ilościach, co świad-
czy o dbałości mieszkańców o zdrowie 
i wygląd.  Nie poprzestawano na lekach 
z apteki, korzystano też z tradycyjnych 
i „znachorskich” metod, tak jak i dziś, 
chwytano się każdego sposobu dla 
ratowania życia. Pomimo to średnia 
długość życia kobiet to było 20 – 30 
lat, a mężczyzn 40. Poza wyrobem 
leków według receptur lekarskich lub 
własnych, aptekarze zajmowali się tak-
że balsamowaniem zwłok, produko-

wali różnego rodzaju nalewki, maści, 
uprawiali zioła, a apteka 
nierzadko była miejscem 
spotkań towarzyskich. 

NIEODZOWNY TOWA -
RZYSZ APTEKI - SZPITAL

Apteki często zwią-
zane były z drugim 
ważnym elementem 
systemu ochrony zdro-
wia – szpitalami. W El-
blągu pierwszy szpital 
im. Ducha Świętego 
został założony i boga-
to wyposażony w 1242 
r. przez Krzyżaków, 
którzy przekazali go 
miastu. Szpital ten do 
połowy XV w. był głów-
nym szpitalem państwa 
krzyżackiego w czasie, 
gdy Elbląg był jego sto-
licą i siedzibą Wielkiego 
Szpitalnika.  Później zo-
stał przekształcony w dom opieki dla 
osób starszych i ubogich, a także bo-
gatszych mieszczan, którzy wykupywali 
tam sobie pobyt na stare lata.  Kolejne 
dwa szpitale zlokalizowane zostały 
poza murami miejskimi: Św. Jerzego, 
początkowo dla chorych na trąd, prze-
mianowany na szpital Bożego Ciała 
oraz szpital Św. Elżbiety. Nie wiadomo 
dokładnie, jak te szpitale wyglądały, 
ale musiały być podobne do innych 
ówczesnych szpitali europejskich. Na 
starych ikonografiach nie przypominają 
tych dzisiejszych: widzimy dużą salę 
z dwoma rzędami łóżek pod ścianami, 
oddzielonych parawanami, obok łóżek 
krzesła.  Na szczycie sali widać ołtarz 
–  nadzieja pokładana w Bogu zawsze 
wzmacnia efekty leczenia.

ŁAŹNIA – HIGIENA CIAŁA I DUCHA
Dbałość o zdrowie to także higie-

na. Niewiele wiadomo o codziennych 
zabiegach higienicznych w dawnych 
czasach, ale od starożytności znane są 
publiczne łaźnie, gdzie dbano równo-
cześnie o zdrowie fizyczne i psychicz-
ne. Od czasów starożytnych były to 
ciekawe przybytki, często bogato wypo-
sażone nie tylko w sprzęt służący ablu-
cjom, ale i spotkaniom towarzyskim, 
i to w dość swobodnej atmosferze. Na 
średniowiecznych ikonografiach łaźnie 

                        Napisz do autora:
                Teresa Bocheńska
e-mail: t.bochenska@razemztoba.pl

wyglądają jak sale biesiadne, gdzie nie 
brakuje nawet muzykantów. 

Najstarsza łaźnia elbląska, wymie-
niana w dokumentach z 1297 r., znaj-
dowała się nad rzeką Elbląg w pobliżu 
mostu Wysokiego, następna powstała 
w połowie XIV w. na rogu ulic Zamko-
wej i Nad Kumielą, znane też są jeszcze 
dwie kolejne. Łaziebnicy wraz z apte-
karzami i lekarzami stanowili elbląską 
„służbę zdrowia”, kontrolowaną przez 
radę miasta i współpracującą w sytu-
acji powszechnego zagrożenia – jak 
epidemia, pożary czy wojna.

Elbląskie łaźnie zostały zamknięte 
w drugiej połowie XVI w., czasowo 
lub na stałe, z powodu szerzenia się 
chorób wenerycznych.

Jak widać w dziedzinie ochrony 
zdrowia zmieniło się bardzo wiele – 
jednak od początku istnienia miasta 
troska o zdrowie mieszkańców była 
obowiązkiem władz miasta, co nie było 
i nie jest łatwym zadaniem.
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Niepełnosprawne dzieci i ich mamy 
w obiektywie aparatu

Do 3 października br. w krakowskiej Bonarce można obej-
rzeć wystawę fotografii pt. „Matki” autorstwa Evy Hajduk, 
która zainspirowała się historią koleżanki, mającej dziecko 
niepełnosprawne intelektualnie. Wystawa składa się z 44 
czarno-białych fotografii.

- Chciałabym, aby fotografie dzieci ich mam pomogły do-
cenić i zrozumieć ich trudne życie i piękne relacje. Żebyśmy 
następnym razem, kiedy spotkamy na ulicy matkę ze swoim 
niepełnosprawnym intelektualnie dzieckiem nie odwracali 
wzroku, ale spojrzeli na nią z podziwem i szacunkiem- mówi 
Eva Hajduk

Źródło: bonarkacitycenter.pl

BARTOSZYCE: Zawody sportowo-rekreacyjne

16 września odbyły się powiatowe zawody sportowo- re-
kreacyjne dla osób niepełnosprawnych. Wzięły w nich udział 
niepełnosprawni z placówek z Bartoszyc i Górowa Iławec-
kiego. Wydarzenie miało na celu miłą zabawę, szerzenie 
zdrowej rywalizacji, zapewnienie niezapomnianych przeżyć 
jak również zawarcie nowych przyjaźni.

Na starcie stawili się reprezentanci Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bartoszycach, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przy  Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych i Profilaktyki Zdrowia JESTEŚMY w Górowie 
Iławeckim, Szkoły Podstawowej nr 3 im.  Tadeusza Kościuszki 
w Bartoszycach, Zakłądu Aktywności Zawodowej oraz Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób 
Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Zawodnicy rywalizowali w biegu na 100 metrów, rzu-
cie piłeczką palantową, skoku w dal, pchnięciu kulą oraz 
w sztafecie 4x100 metrów. Zawody współfinansowane były 
ze środków Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu Osób 
Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Red.; Zdjęcie: sionbartoszyce.pl

BISKUPIEC: Nowa jakość rehabilitacji
Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Biskupcu ukoń-
czyło realizację pierwszego etapu 
budowy Centrum Edukacyjno – 
Rehabilitacyjno – Zawodowego. 
20 września 2016 roku odbyła się 
uroczystość otwarcia obiektu, któ-
rego powstanie umożliwi poprawę 
warunków rehabilitacji dzieci i mło-
dzieży z wielorakimi niepełnospraw-
nościami i deficytami rozwoju.

Uroczystość otwarcia Działu Re-
habilitacji zgromadziła środowisko 
osób niepełnosprawnych, przyja-
ciół Stowarzyszenia i wszystkich 

tych, którzy przyczynili się do 
powstania Centrum. Podczas 
otwarcia goście mieli możliwość 
dokładnego poznania obiektu 
i wyposażenia, a także porozma-
wiania ze specjalistami zatrud-
nionymi w Dziale Rehabilitacji.
Centrum Edukacyjno – Rehabi-
litacyjno – Zawodowe zostało 
zaprojektowane jako odpowiedź 
na potrzeby środowiska osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną z terenu powiatu olsztyńskiego, 
mrągowskiego, szczycieńskiego, kętrzyń-
skiego i bartoszyckiego. Pełna realizacja 
inwestycji, umożliwi stworzenie przez 

biskupieckie Koło PSONI kompleksowego 
systemu wsparcia osób z niepełnospraw-
nością na wszystkich etapach życia.

Źródło, fot:  psouubiskupiec.pl
Oprac. RS

KRAKÓW

Miasto otwarte
Stolica Warmii i Mazur obok Poznania i Gdyni znalazła się 

w trójce najlepiej ocenionych miast Polski według Rankingu 
Otwartych Miast Dziennika Gazety Prawnej.

Celem zestawienia jest wspieranie rozwoju skoncentrowa-
nych na potrzebach mieszkańców, zrównoważonych i inteli-
gentnych miast. Porównanie pozwala zdiagnozować, z którymi 
obszarami samorządy radzą sobie dobrze, a które wymagają 

rozwoju. Wśród czynników, jakie brano pod uwagę przez 
twórców zestawienia, były m.in. warunki pozwalające na 
wykorzystanie nowych technologii, wspierające ochronę 
środowiska i przeciwdziałające wykluczeniom. Poza tym 
analizowany był udział mieszkańców w decyzjach.

Oprac. AG

OLSZTYN
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Profamilijny piknik za nami  

W Bażantarni odbył się piknik integracyjny w ramach Kampanii 
Edukacyjno –Informacyjnej „Profilaktyka zdrowia psychicz-
nego”, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pro–Familia” przy 

współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy przy ul Winnej.
W rodzinnej atmosferze, przy kiełbasce z ogniska, zaproszeni goście 

integrowali się z podopiecznymi „Pro–Familii”, dając dowód, że osoby 
chore psychicznie, które szufladkuje się przypinając łatkę „dziwnych” 
są tacy jak my, tylko trochę inni, a owa inność wynika z choroby, 
która może dotknąć każdego w najmniej oczekiwanym momencie.

Piknik integracyjny w sercu elbląskiej Bażantarni i słonecznej aurze 
przyciągnął licznych gości, rodziny z dziećmi, opiekunów i przy-
jaciół. Wspólne biesiadowanie przy muzyce, pieczonej kiełbasce, 
tańce, zabawy plastyczne, sportowe, a nawet mierzenie ciśnienia to 
tylko dodatki do tego, co stanowiło bazę tego spotkania – integracji 
w rodzinnej atmosferze, wśród której chorzy czują się jak w domu.

– Jestem nowym podopiecznym stowarzyszenia, ale czuję jakbym 
była uczestnikiem tego domu chyba z 10 lat. Bardzo szybko się za-
domowiłam. Atmosfera jest tak przyjazna, rodzinna, że czuję się tu 
jak w domu, w rodzinie, wśród swoich – mówiła Pani Teresa.

Piknik miał na celu integrację, wspólne spędzanie czasu, zabawy 
i oderwanie się od problemów dnia codziennego. Natomiast główną 
ideą kampanii jest przede wszystkim edukacja. Edukowanie społe-

REKREACJA
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czeństwa, osób chorych psychicznie 
oraz ich rodzin i opiekunów, gdyż 
wciąż o psychicznych przypadłościach 
mówi się niewiele. Jeden dzień w roku 
dedykowany dyskusjom na temat pro-
filaktyki zdrowia psychicznego to zde-
cydowanie za mało.

– Jest niska świadomość na temat 
chorób psychicznych i pomocy oso-
bom chorym psychicznie. Nasze sto-
warzyszenie od kilku lat podjęło się 
organizacji kampanii edukacyjno– in-
formacyjnej. W ramach tej kampanii 
organizujemy oprócz zajęć psychoedu-

kacyjnych także integracyjne, tak jak 
dzisiejszy piknik, gdzie osoby chore, 
ich rodziny, opiekunowie, przyjaciele, 
uczniowie szkoły policealnej im Jadwi-
gi Romanowskiej i wolontariusze mogą 
spędzić ze sobą trochę czasu. Jak ktoś 
się zgłasza po pomoc to pomagamy 
na miejscu albo kierujemy do specja-
listów, psychologa, psychiatry. Mamy 
warsztaty, które uczą opiekunów 
sposobów postępowania z chorym, 
prawidłowej komunikacji. Często dla 
otoczenia są niezrozumiałe zacho-
wania chorych, wynikające z choroby 

a nie z tego, że ten człowiek jest po 
prostu dziwny. Organizujemy też 
spotkania z seksuologiem bo też są 
problemy, o których trzeba rozma-
wiać – podsumowała prezes elblą-
skiego Stowarzyszenia „Pro–Familia”, 
Ludwika Załuska.

DOSTĘPNOŚĆ

Obecnie w Elblągu place zabaw nie są wyposażane w urządzenia, z których mogą korzystać dzieci z dysfunkcjami 
ruchu. Napotykając na bariery nie do pokonania, siedzą w wózkach, przyglądając się jak ich zdrowi rówieśnicy ba-
wią się obok. Teraz może się to zmienić. A to za sprawą wniosku, który został zgłoszony do tegorocznego Budżetu 

Obywatelskiego, zakładającego wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzania integracyjne – dostępne zarówno 
dla dzieci zdrowych jak i dla tych z dysfunkcjami ruchu.

Place zabaw bez barier dla 
dzieci niepełnosprawnych? 

Idea umożliwienia dzieciom nie-
pełnosprawnym ruchowo uczest-
nictwa w zabawie na placu zabaw 
pojawiła się już w jednym z pro-
jektów budżetu obywatelskiego 
w 2014 r. Pomysł dotyczył utwo-
rzenia dla nich osobnego placu 
zabaw z urządzeniami tylko dla 
dzieci niepełnosprawnych rucho-
wo. Został on jednak ostatecznie 
przegłosowany, zajmując czwarte 
miejsce i nie uzyskał środków fi-
nansowych na realizację.

– Mój pomysł jest zgoła inny. 
Chcę dostawić do istniejących już 
placów zabaw urządzenia integra-
cyjne, z których będą mogły korzy-
stać jednocześnie dzieci zdrowe i z 
dysfunkcjami ruchu – tłumaczy Ilo-
na Nowacka. – Aby włączyć dzieci 
niepełnosprawne do zabawy nie 
potrzeba oddzielnej lokalizacji. 
Nie trzeba ustanawiać ogrodzonej 
płotem enklawy, do której dziecko 
zdrowe nie może wejść „bo tam 
mogą bawić się tylko dzieci niepeł-

nosprawne”. To tworzy sztuczne bariery 
społeczne, a my powinniśmy dążyć do 
ich likwidacji. Współistnienie urządzeń 
integracyjnych na ogólnodostępnych 
placach zabaw wspomaga edukację 
społeczną i uczy zaba-
wy w grupie. Jestem 
mamą 11 –letniej Julki 
z porażeniem 
mózgowym, 
więc idea in-
tegracji za-
wsze była dla 
mnie ważna 
– dodaje.

Jak wyja-
śnia Ilona 
N o w a c k a 
urządzenia 
integracyj-
ne można 
d o s t aw i a ć 
jednostko-
wo na pla-
cach zabaw 
w całym mieście, 

w oparciu o możliwości lokalizacyj-
ne danego placu i dostępne na jego 
powierzchni miejsce. Na większości 
z nich jest taka możliwość. We wniosku, 
w porozumieniu z Zarządem Zieleni 
Miejskiej, wskazano 4 lokalizacje: Park 

Kajki, Park Modrzewie, Park 
Traugutta oraz zieleniec przy 

ul. Mickiewicza. Nie 
trzeba tu jakichś 
specjalnych wy-
magań, poza 
tym, aby było 
płasko,  aby 
mogło tam wje-
chać dziecko na 
wózku. Ich jed-
nostkowy koszt 
jest mniejszy niż 
urządzeń z prze-

znaczeniem tylko 
dla dzieci z dys-
funkcjami ruchu.

Urządzenia 
takie to m. in: 

huśtawka, w której za-

                        Napisz do autora:
                Aleksandra Kazuro
e-mail: a.kazuro@razemztoba.pl
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miast siedziska jest duża miska, umoż-
liwiająca huśtanie się w pozycji leżącej 
i siedzącej i do której wygodnie można 
przełożyć dziecko z wózka umożliwiając 
wspólną zabawę grupy dzieci, poszerza-
na zjeżdżalnia do zjazdu z opiekunem, 
z osobnym podjazdem dla wózków lub 
umiejscowiona na lekkim wzniesieniu 
z platformą startową, tak aby wygod-
nie było podjechać pod nią i przełożyć 
dziecko z wózka, wklęsła zjeżdżalnia 
o specjalnie wygiętych brzegach, za-
pewniająca uczucie prędkości bez wy-
siłku ze strony dziecka, pomagająca 
zachować równowagę podczas zjazdu, 
minimalizując ryzyko upadku, stolik 
dokręcany przy brzegu piaskownicy, 

na który wsypuje się piach i pod który 
można podjechać wózkiem.

– Wiele miast, wychodząc naprzeciw 
potrzebom społecznym włącza w swoją 
filozofię rozwoju integrację, a powsta-
jące kolejno, dostępne dla wszystkich 
place zabaw, stają się wizytówką tej idei. 
Elbląg może dołączyć do ich szeregu. 
Włączenie dzieci niepełnosprawnych 
do zabawy, w miejscach dostępnych 
dla wszystkich, zmniejsza nierówności 
społeczne i sprawia, że miasto staje się 
im bardziej przyjazne. Ucząc dzieci to-
lerancji, stwarza im optymalne warunki 
do rozwijania swoich umiejętności we 
własnym tempie – podsumowuje Ilo-
na Nowacka.

Wniosek „wzbogacenie istniejących 
placów zabaw w urządzania integra-
cyjne – dostępne również dla osób 
niepełnosprawnych” został zgłoszony 
jako projekt ogólnomiejski. Można na 
niego głosować od 19 września do 10 
października na stronie http://www.
budzetobywatelski.elblag.eu/.

W tym roku Urząd Miasta postanowił 
uruchomić głosowanie internetowe, zre-
zygnowano więc z kolportażu ankiet do 
domu. Dla tych, którzy nie mają dostępu 
do internetu, a chcieliby zagłosować, 
ankiety, są dostępne w recepcji Urzędu.

Aleksandra Garbecka

ZDROWIE

Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu w ramach 
„Białej Soboty” organizuje „Jesienny spacer po zdrowie”. Jest to charytatywna akcja, podczas której każdy chętny 
będzie mógł bezpłatnie sprawdzić swoją kondycję zdrowotną i wykonać badania kontrolne.

Jesienny spacer po zdrowie

Odbędą się konsultacje w sprawie 
niewydolności żylnej i żylaków koń-
czyn dolnych oraz porady dietetyka. 
Będzie można skontaktować się ze 
specjalistami z dziedziny: psychologii 
i rehabilitacji. Wszyscy goście, którzy 
odwiedzą szpital będą mogli zmierzyć 
ciśnienie tętnicze krwi, sprawdzić 
poziom cukru oraz wagę. Będzie 
wykonywana spirometria. Ratownik 
medyczny przeprowadzi instruktaż 
pierwszej pomocy, a w ramach profi-
laktyki raka piersi panie zapraszamy 
na badanie piersi.

Wszystkie badania i konsultacje wy-
konamy – bezpłatnie i bez rejestracji.

Konsultacja dietetyczna kierowana 
jest do osób z nadwagą, ze schorze-
niami układu pokarmowego i krąże-
nia; chcących zmienić swój sposób 
odżywiania.  Specjalista rehabilitant 
powie Ci, które zabiegi są dla Ciebie 
bezpieczne. Stres, brak motywacji, 
wypalenie zawodowe, depresja to 
problemy, z którymi możesz przyjść 
do psychologa. Jeśli masz problem 
z nogami: ból, obrzęki, uczucie mro-
wienia, żylaki lub inne – przyjdź, a le-

karz zdiagnozuje czy to zaburzenia 
przepływu krwi w kończynach dol-
nych.

Elbląscy Ratownicy Medyczni zapre-
zentują na fantomie zasady udzielania 
pierwszej pomocy, która jest bardzo 
ważnym elementem łańcucha przeży-
cia. W miejscu zdarzenia to właśnie 
w naszych rękach, jako świadków, 
znajduje się życie i zdrowie osoby 
wymagającej pomocy.

Regularne badanie palpacyjne 
piersi może zapobiec rakowi tego 
gruczołu, najczęściej diagnozowanym 

nowotworem złośliwym u kobiet.
Wszystkie badania wykonać bę-

dzie można w Elbląskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym z Przychodnią SPZOZ 
w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 
(parter Przychodni Specjalistycznej) 
22.10.2016 r. w godz. od 9.00 do 
12.00.

Patronat honorowy objął Prezydent 
Miasta Elbląga Witold Wróblewski.

Joanna Jabłońska
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Turniej „Bezpieczna droga” za nami
EDUKACJA

W Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym numer 2 odbył się Drugi Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna 
droga”. Spotkanie obfitowało w moc atrakcji, oprócz testu jazdy sprawnościowej rowerem uczestnicy poddali się spraw-
dzeniu swej wiedzy teoretycznej z przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.

W turnieju wzięły udział drużyny: 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mo-
rąga, Kamiennika Wielkiego i Marzęcina 
oraz uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy filia nr 3 w Elblągu, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z ul. Saperów, 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Sprawniejsi”, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 
1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego nr 2.

Jednym z punktów programu był sy-
mulator zderzeń, służący pokazaniu jak 
działają pasy bezpieczeństwa w zderze-
niu z przeszkodą albo przy czołowym 
zderzeniu dwóch pojazdów. Można było 
także sprawdzić jak na siłę uderzenia 
oddziałuje nasz organizm oraz klatka 
piersiowa. Nie zabrakło również pokazu 
sprzętu policyjnego oraz metod udziela-
nia pierwszej pomocy poszkodowanym.

– Nasz Turniej swoje począt-
ki miał we współpracy naszego 
ośrodka z Wojewódzkim Ośrod-
kiem Ruchu Drogowego, konkret-
nie z Adamem Borowieckim, który 
przychodził do nas na pogadanki, 
i szkolenia dotyczące bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Potem 

przyszedł pomysł, by rozszerzyć te dzia-
łania i zaprosić do udziału w nich także 
innych – wspomina w rozmowie z nami 
Justyna Kirylczuk, instruktor terapii zaję-
ciowej z Warsztatu Terapii Zajęciowej na 
ul. Saperów w Elblągu. – Pierwszy turniej 
to rywalizacja między elbląskimi ośrod-
kami. Od drugiej edycji zapraszamy już 
gości spoza miasta, m.in. Kamionka Wiel-
kiego, Marzęcina – Justyna Kirylczuk. 

– Dziękujemy wszystkim, którzy poma-
gają nam w organizacji turnieju i mamy 
nadzieję, że w kolejnych latach nasze 
działania będą cieszyć się jeszcze większą 
popularnością – podsumowuje Instruktor 
Terapii Zajęciowej z elbląskiego WTZ.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu zo-
stali:

I miejsce – WTZ w Morągu
II miejsce – SOSW nr 2 w Elblągu
III miejsce – ŚDS filia 3 w Elblągu
Organizatorem imprezy był Warsztat 

Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym imienia Matki 
Teresy z Kalkuty przy współudziale Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Elblągu i Automobilu Klubu Elbląskiego.

Aleksandra Kazuro

Co można robić w parku? Odpowiedzi z pewnością byłoby tyle, ilu osobom zadalibyśmy to pytanie. Lecz wystarczy 
tylko zadać pytanie, co się robi w elbląskich parkach – i odpowiedzi już nie są takie oczywiste. Próbował to zmienić 
jeden z radnych, który zaprosił wszystkich na weekendową sjestę połączoną z atrakcjami.

– Pogoda nam dopisała i bar-
dzo się z tego powodu cieszę, 
szczególnie, że obawiałem się 
tego najbardziej. To spotkanie 
ma być sprawdzianem gene-
ralnym dla tego typu wydarzeń 
i pokazać, czy taki sposób spę-
dzania wolnego czasu przez el-
blążan jest pożądany – mówił 

Sjesta w parku

Robert Turlej, pomysłodawca sjesty. 
Nikt jednak zgodnie ze znaczeniem 
słowa sjesta nie przyszedł do parku 
by odbyć poobiednią drzemkę, lecz by 
wspólnie spędzić ten czas i dobrze się 
przy tym bawić. Na odwiedzających 
czekały liczne atrakcje, m.in. leżaki na 
których można było usiąść i poczytać 
książki, gra bule, gry planszowe, a nawet 

animacje dla małych i dużych z wyko-
rzystaniem wełny i drzew.

– Złożyłem projekt do Budżetu Oby-
watelskiego i jak się uda otrzymać środki 
na ten cel, w przyszłe wakacje takie 
spotkania będziemy organizować co 
tydzień i na znacznie większą skalę – 
podsumowuje Turlej.

RS
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Przyjaźń bez barier 
EDUKACJA

W ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 
im. Janusza Korczaka we współpracy z Gimnazjum Anglojęzycznym Regent oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu 

rozpoczął realizację projektu profilaktyczno – wychowawczego pt. „Przyjaźń bez barier – bogaci różnorodnością”.

Pomysły na działania zaplanowane 
w programie „Przyjaźń bez barier – bogaci 
różnorodnością” to przeciwstawienie się 
wydarzeniom i zachowaniom demonstru-
jącym uprzedzenia i stereotypy. Pokazanie, 
że mimo różnorodności (wyglądu, pocho-
dzenia, poglądów, sprawności) jesteśmy 
tak samo dobrzy, mądrzy i piękni, a we 
współpracy i w koalicjach rodzi się siła - 
jest jednym z ważniejszych celów projektu. 
Zadania włączające uczniów elbląskich 
szkół gimnazjalnych i średnich w opiekę 
nad dzieckiem niepełnosprawnym, są 
ważnym elementem właściwej realizacji 
projektu i gwarantem, że uzyskane rezul-
taty będą trwałe.

Szerokorozumiana integracja (w tym 
międzykulturowa), włączanie i uwrażliwia-
nie dzieci i młodzieży sprawnej (przyszłych 
wolontariuszy – Gimnazjum Anglojęzycz-
ne Regent, Zespół Szkół Mechanicznych 
w Elblągu) w opiekę i proces edukacyjno 
– wychowawczy uczniów niepełnospraw-
nych, przełoży się na budowanie właści-
wych relacji i postaw wśród elbląskich 
dzieci i młodzieży, postaw wolnych od 
stereotypów, przesądów i uprzedzeń.

W ramach realizacji projektu zaplano-
wane jest wiele przedsięwzięć, między 
innymi: warsztaty dla uczniów – wo-
lontariuszy i przyszłych wolontariuszy 
z Gimnazjum Anglojęzycznego Regent 
i Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblą-
gu („Przyjaźń bez barier”, prowadzone 
przez pedagoga i psychologa OSW nr 
2 w Elblągu; „Historia dwóch narodów”, 
prowadzone przez realizatora projektu 
„Zachować pamięć. Historia dwóch naro-
dów”, uczestnika seminarium prowadzo-
nego przez Instytut Yed Vashen w Izraelu; 
warsztaty prowadzone przez Regionalne 
Centrum Wolontariatu w Elblągu), wy-

cieczki sportowo – rekreacyjne, zajęcia 
i wyjścia o charakterze kulturalno – hi-
storycznym, wycieczka do Warszawy do 
Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, 
wyjazd do Muzeum Stutthof w Sztutowie, 
udział w lekcji muzealnej, szkolenia dla 
rodziców, pracowników Ośrodka oraz 
pedagogów elbląskich placówek oświato-
wych prowadzonych w ramach „Szkoły dla 
rodziców” („Odkrywamy potencjał osób 
z niepełnosprawnością”, „Dobre relacje 
w domu i w szkole z wykorzystaniem Me-
tody ART.” „Zachować pamięć, szanować 
inność”), „Przyjaźń bez barier” – miejski 
marsz integracyjny po Parku Modrzewia 
oraz konkurs plastyczny.

Niezwykle ważna dla efektywności 
proponowanych działań jest stała, me-
rytoryczna współpraca z Regionalnym 
Centrum Wolontariatu w Elblągu.

„TAJEMNICE WĄWOZÓW KADYŃSKICH”...
… to temat pierwszego spotkania dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej Ośrod-
ka z uczniami sprawnymi Zespołu Szkól 

– bogaci różnorodnością

Mechanicznych i Gimnazjum Angloję-
zycznego Regent w Elblągu – przyszłymi 
wolontariuszami. 16 września, młodzież, 
pod opieką nauczycieli i specjalisty z Parku 
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – 
pana Zbigniewa Zagrodzkiego, przemie-
rzyła urokliwe miejsca Lasu Kadyńskiego 
podziwiając okazałe drzewa, olbrzymie 
głazy narzutowe, leśne strumyki, przepięk-
ną panoramę Zalewu Wiślanego i Mierzei 
Wiślanej. Głębokie miejscami na 40 – 60 
metrów wąwozy i jary zachwycały swoim 
naturalnym pięknem dając jednocześnie 
okazję do zmagania się samym ze sobą.

- Wspólny rajd, pokonywanie słabo-
ści fizycznych, wskazał, że mimo różno-
rodności we współpracy rodzi się siła, 
że razem łatwiej. Wobec prawdziwego 
oblicza natury wszyscy jesteśmy równi 
i tak samo zachwycamy się jego pięknem. 
Niektórym tylko trzeba podać dłoń, by 
mogli zobaczyć to samo, co my – podsu-
mowuje Marzena Żachowska z OSW nr 
2 w Elblągu.

Red./Marzena Żachowska
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Lasy otwierają się na 
SPOŁECZEŃSTWO

Pomimo, że zagospodarowanie rekreacyjne lasu pod kątem osób niepełnosprawnych to nie jest łatwy temat, drogi 
leśne w Polsce rzeczywiście się zmieniają i są coraz lepiej przygotowane - zauważa dr inż. Małgorzata Woźnicka 
z Wydziału Leśnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z jej obserwacji wynika, ze istnieje 

jednak potrzeba edukacji leśników w tym temacie, bardziej szczegółowego opisu terenu na stronach nadleśnictw oraz 
większej liczby toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Badania przeprowadzone przez 
dr inż. Małgorzatę Woźnicką wska-
zują, że osoby dorosłe na wózkach 
wybierają lasy dostosowane do ich 
własnych możliwości i sprawności. 

- Teren nierówny, lecz utwardzony, 
dla jednych będzie nie do pokonania, 
dla innych nie będzie stanowił prze-
szkody. Trzeba wziąć to pod uwagę. 
Większym problemem staje się to 
dla matek z dziećmi na wózkach, dla 
których lasy są już mniej dostępne. 
W przeprowadzonej ankiecie sygna-
lizowały, że chciałyby, aby chociaż 

pierwsze 200 m było lepiej za-
gospodarowane - tłumaczy Mał-
gorzata Woźnicka. - Dotyczy to 
nie tyle głównych szlaków, co 
ścieżek bocznych, edukacyjnych, 
które często są węższe, mają na-
turalną nawierzchnię, z których 
czasem wystają korzenie, a te 
często stanowią bardzo dużą 
przeszkodę w poruszaniu się 
po lesie. To samo dotyczy szla-
banów przy wejściach do lasu. 
Nasi sąsiedzi, Czesi rozwiązali 
to w prosty sposób, projektując 
szlabany w wycięciem tak, aby 
mógł przez nie przejechać wózek 
bądź rower - dodaje.

JEST LEPIEJ, ALE...
W Polsce, przy projektowa-

niu i aktywnym zagospodaro-
waniu lasów, coraz większą 
uwagę zwraca się na potrzeby 
osób niepełnosprawnych, choć 
ta kwestia wymaga jeszcze do-
pracowania. Zgodnie z wytycz-

nymi, wystarczy, aby jedna wiata na 
parkingu miała miejsce dostosowane 
dla osoby niepełnosprawnej.

- Osobiście uważam, że to za mało. 
Jeśli mamy parking i jest tam 5 wiat, 
to każda powinna być dostosowana 
dla osób niepełnosprawnych, bowiem 
stoliki zostały tak zaprojektowane, że 
nie ma możliwości podjechania do 
nich z boku. Bolączką są też toalety. 

Jest ich niewystarczająca ilość, a jeśli 
są, to często niestety wjazd do nich 
jest utrudniony przez prawie 8 cm 
próg. A trzeba pamiętać, że w przy-
padku osób niepełnosprawnych liczy 
się każdy szczegół - wyjaśnia Małgo-
rzata Woźnicka.

Problemem są też sami leśnicy. 
Jak zauważa Małgorzata Woźnicka, 
większa część z nich uważa, że aby 

niepełnosprawnych?
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teren był dostępny, musi być równy 
i prosty lub wyłożony kostką Bauma,  
dlatego leśnicy na wszelki wypadek 
gdy ktoś pyta o dostępność terenu, 
wolą powiedzieć, że jest niedostępny 
dla osób z niepełnosprawnościami.

- Wynika to po prostu z niewiedzy 
oraz obaw związanych z tym tema-
tem. Leśnikom przydałby się cykl 
szkoleń, aby mieli możliwość poob-
cowania z osobą niepełnosprawną 
w terenie i zaobserwowania, że dla 
wielu z nich nie jest to problem i że 
świetnie sobie radzą nawet w trudnym 
terenie - zaznacza Małgorzata Woź-
nicka.

się da, że się w tym lesie nie zakopią, 
Błąd polega na tym, że lasy są trud-
nym terenem, więc nie powinno się 
rozpatrywać tego w kategoriach czy 
coś jest dostępne dla osób niepełno-
sprawnych czy nie, tylko bardziej sku-
pić się na opisie terenu, np. zamiast 
informacji „odcinek wzdłuż rzeki jest 
niedostępny dla osób niepełnospraw-
nych”, która nie mówi za wiele, nie 
wiadomo czy osoba niewidoma może 
przejść z opiekunem, czy może spraw-
niejsza osoba na wózku jest w stanie 
przejechać ten odcinek samodzielnie, 
można napisać, że „ na 5 czy 6 km 
są duże nierówności terenu”. Przy-
datne okazałyby się także opisy dla 

osób niewidomych, np., 
że na pierwszej ścieżce 
będzie dąb, opisać jak 
on wygląda. Tak byłoby 
łatwiej i każdy niepeł-
nosprawny sam mógł-
by ocenić czy może 
pokonać ten odcinek 
czy nie, czy może ktoś 
go przeprowadzi albo 
przeniesie – tłumaczy 
Małgorzata Woźnicka.

Polska nie odbiega 
mocno w kwestii za-
gospodarowania re-
kreacyjnego lasu pod 
kątem osób niepełno-
sprawnych od krajów 
zachodnich, choć mo-
żemy pozazdrościć 
naszym sąsiadom np. 
Litwinom, którzy utwo-
rzyli ścieżkę w koronach 
drzew czyli wysoko po-
prowadzoną. Została 
ona zaprojektowana 
w taki sposób, żeby 
osoby na wózkach mo-
gły wjechać windą na 
górę i przejechać się 
dookoła. Takie ścieżki 

w Polsce to jednak na razie melo-
dia przyszłości.

LASY TO TRUDNY TEMAT
Zdaniem Małgorzaty Woźnickiej 

brakuje również na stronach interne-
towych poszczególnych nadleśnictw 
szczegółowych opisów szlaków lub 
ścieżek, które znajdują się na danym 
obszarze, a które warto zobaczyć. 

- Po wielu ścieżkach naprawdę moż-
na przejść, powinno być więcej infor-
macji dla osób niepełnosprawnych, że 

Jak reagujemy, 
tacy jesteśmy

SPOŁECZEŃSTWO

Portal Disability Horizons opu-
blikował refleksje poruszającej 
się na wózku Andrei Ross, która 

sklasyfikowała reakcje ludzi na niepeł-
nosprawność. Dziewczyna wyróżniła 5 
typów osobowości: Myśliciel, Wszyst-
kowiedzący, Niedyskretny, Mięczak 
i Przeciętny Kowalski.

1. Myśliciel: osoba, która usilnie prze-
prasza za to, że zastawiła Ci drogę dla 
wózków inwalidzkich. Nie dowierza 
nieszczęściu, jakie na Ciebie spadło. 
Jeśli jest bardzo wrażliwy, może się 
rozpłakać, traktując to jako gest soli-
darności. Nie ma złych intencji, ale nie 
potrafi odpowiednio ich wyrazić. Mówi 
jaki jesteś mądry/zabawny/atrakcyjny. 

2. Wszystkowiedzący: osoba, która 
zakłada, że wie wszystko o Twoim sta-
nie, a co za tym idzie zna Twój styl życia. 
Wiedza wynika z faktu, że ktoś z jego 
najbliższego otoczenia miał tą samą 
niepełnosprawność. Zazwyczaj jest to 
osoba, której stan się znacznie poprawił 
albo pogorszył. W obu przypadkach nie 
omieszka podzielić się swoją imponują-
cą wiedzą. Poleci Ci dietę lub cudowny 
preparat do spożycia.

3. Niedyskretny: osoba posiadająca 
pewne cechy Wszystkowiedzącego. 
Wykazuje niezdrowe zainteresowanie 
intymnością i rytuałami w toalecie.

4. Mięczak: osoba, która ucieka na 
widok niepełnosprawności. Może to wy-
nikać ze strachu, że zostanie zasypany 
opowieściami o Twoich schorzeniach 
lub zarażony niepełnosprawnością.

5. Przeciętny Kowalski: osoba, która 
traktuje Cię jak pełnoprawnego oby-
watela. Widzi Ciebie, a nie Twoją nie-
pełnosprawność, nie postrzega przez 
pryzmat niepełnosprawności.

Źródło: http://disabilityhorizons.com                         Napisz do autora:
                Aleksandra Garbecka
e-mail: a.garbecka@razemztoba.pl
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Niepełnosprawność na szklanym ekranie 

KULTURA

Kolejna, trzynasta już edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja 2016 dobiegła końca. Jak co roku 
mieliśmy okazję pochylić się nad sztuką, która w sposób wysublimowany, ale i często szczery do bólu, ukazuje temat 
niepełnosprawności, różnych jej form, odcieni, ale przede wszystkim, historii życia zwykłych ludzi. Ludzi. którzy 

poprzez walkę z chorobą czy nabytą dysfunkcję, próbują odnaleźć się w świecie niepełnosprawności.

W Elblągu mieliśmy okazję zobaczyć 
pokaźny blok filmów z audiodeskrypcją 
np. hiszpańską komedię „Dobrze mi idzie” 
przedstawiającą wycinek z dnia codzien-
nego chorego na Alzheimera czy „Królową 
śniegu i inne historię” będącą portretem 
kobiety po stracie dziecka, jej wewnętrznej 
próby pogodzenia się z jego odejściem. 
Moim zdaniem jednak na szczególną 
uwagę zasługuje film „Wyślę Wam kartkę” 
w reżyserii Anny Dudy Ziętek, który został 
doceniony w kategorii filmu dokumen-
talnego za piękno wewnętrzne głównej 
bohaterki, wrażliwość i kunszt realizacyjny 
autorów, a także za ukazanie pasji życia 
mimo wszystko. Jest to opowieść o Adze, 
16-letniej dziewczynie, której drugim do-
mem stał oddział szpitala dziecięcego, 
a chemioterapia i dźwięk pompy to jej 

nieodłączni towarzysze w walce po 
zdrowie. Spośród wszystkich pro-
jekcji, które widziałam właśnie ten 
wywołał we mnie największe emocje. 
Szczery do bólu, autentyczny, ukazu-
jący prawdę, jak wygląda zmaganie 
się z chorobą na co dzień, lepsze 
i gorsze chwile, refleksje na temat 
życia, tęsknoty ale i gniew bohater-
ki, który jest w pełni uzasadniony. 
Był to zdecydowanie najbardziej 
poruszający i najsmutniejszy obraz 
ze wszystkich, który zapada w pa-
mięć na długo. Po obejrzeniu go 
można albo wpaść w przysłowiowy 
„dół”, gdyż niektóre sceny jak np. 
wykonanie punkcji przerażają i de-
prymują do tego stopnia, że trudno 
się otrząsnąć, albo może nastąpić 
„otrzeźwienie”, które nagle prze-
tasowuje własne, dotychczasowe 
problemy i zmartwienia. Może sta-
nowić pocieszenie uzmysławiając, 
że należy doceniać każdy dzień, nie 
przejmować błahostkami, cieszyć się 
chociażby z widoku słońca. Jesteśmy 

także świadkami niezwykłej relacji matki 
z córką, ich wspólnej walki z chorobą, która 
powinna być wzorem miłości i wsparcia. 
Widzimy też, że pomimo bólu dziewczyna 
nie porzuciła marzeń. Jednym z nich jest 
wyjazd do Nowego Jorku i koncertowanie, 
a także adoptowanie dzieci oraz pomoc im 
w Afryce. Drugim filmem godnym uwagi 
był obraz „To co możliwe” amerykańskiej 
produkcji, który portretuje społeczność 
nowojorskich, malarzy, rzeźbiarzy, mu-
zyków i pisarzy działających w Żywym 
Muzeum. Wszystkie zaprezentowane filmy 
oceniło Jury w składzie: Wojciech Otto 
– przewodniczący, Grażyna Błęcka–Kol-
ska, Wojciech Mecwaldowski, Arkadiusz 
Jabłoński, Nidal Al–Dibs. Po obejrzeniu 
filmów biorących udział w konkursie na 
film fabularny (7 filmów), dokumental-
ny (23 filmy) oraz amatorski (8 filmów) 
bardzo wysoko oceniło filmy „Zanim się 
pojawiłeś” oraz „Opiekun”.

Nagrodzone filmy:
Motyl 2016 w kategorii film amatorski 

dla filmu „Tajemnice oceanu” w reżyserii 
Anny Radeckiej za ciekawe pomysły ani-
macyjne i ogromny wkład pracy w pro-
cesie realizacji.

Trzecie Wyróżnienie w kategorii film 
dokumentalny dla filmu „Dobra dziew-
czyna” w reżyserii Solveig Melkeraaen 
za podjęcie trudnego i złożonego tematu 
oraz nowatorski sposób ujęcia.

Drugie Wyróżnienie w kategorii film 
dokumentalny dla filmu „Baśka, kameruj!” 
w reżyserii Gabrieli Mruszczak za: natu-
ralność, poczucie humoru, niebanalność 
i optymizm bohaterów oraz niepohamo-
waną wolność tworzenia.

Pierwsze Wyróżnienie w kategorii film 
dokumentalny dla filmu „Wytrwały Meia” 
w reżyserii Ricardo Koanuka za kreację 
bohatera: jego energię, radość życia i zwy-
czajną ludzką mądrość.

Motyl 2016 w kategorii film dokumen-
talny dla filmu „Wyślę Wam kartkę”

Motyl 2016 w kategorii film fabularny 
dla filmu „Nena” w reżyserii Saskii Diesing 
za podjęcie kontrowersyjnego tematu, 
mądrość i subtelność w budowaniu relacji 
międzyludzkich oraz przekonującą wizję 
współistnienia życia i śmierci.

Nagrodę publiczności otrzymał film 
„Marzenie. Prawdziwa historia” w reżyserii 
Artura Dziurmana.

Nagroda specjalna Pełnomocnika Rzą-
du do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 
film „Bracia” w reżyserii Szymona Jana 
Sinoffa

Aleksandra Kazuro 

 Od redakcji:
Uważam, że Europejski 

Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja, 
który jest jednym z najważniejszych 
festiwali europejskich traktujących 
o niepełnosprawności, to świetna 
okazja aby „dotknąć” sztuki filmo-
wej, której na co dzień próżno szu-
kać pośród filmowego repertuaru 
w kinach. Tematyka niepełnospraw-
ności poruszana jest rzadziej, przez 
co życie niepełnosprawnych jest dla 
wielu obce i nieznane. Pokazy takich 
filmów „otwierają oczy” i dedykowa-
ne są nie tylko niepełnosprawnym 
ale paradoksalnie widowni, której 
niepełnosprawność nie dotyczy. 
Odnoszę też wrażenie, że tego typu 
wydarzenie kulturalne może oswoić 
dwa światy. Świat niepełnospraw-
nych i pełnosprawnych sprawiając, 
że jeden drugiemu stanie się bliższy 
i bardziej zrozumiały.

Aleksandra Kazuro 
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Aplikacje wiedzą o nas 
WARSZAWA

Warto zwrócić uwagę, jakie dane udostępniamy używając różnych aplikacji; nasze dane to cena, którą płacimy za 
korzystanie z nich i sami musimy zdecydować, czy chcemy ją ponieść - przekonują eksperci uczestniczący w kon-
ferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, która odbyła się w Warszawie. 

bardzo dużo

Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreślał 
w rozmowie z PAP, że choć są to sprzęty prywatne, które nosi się 
przy sobie, to nie wolno zapominać, że obecnie to już w pełni 
funkcjonalne komputery; dodatkowo instalujemy w nich mnóstwo 
aplikacji, a niektóre z nich posiadają dość niebezpieczne funkcjonal-
ności. Aplikacje, które instalujemy np. na telefonie, bardzo często 
proszą o dostęp m.in. do książki telefonicznej, historii połączeń, 
treści sms-ów, tego, co przeglądamy w sieci, a także zdjęć i filmów. 
Martyna Różycka z instytutu badawczego NASK zwróciła uwagę, że 
większość aplikacji wymaga dostępu do lokalizacji telefonu. - Niektóre 
aplikacje, szczególnie serwisów społecznościowych, wykorzystują 
nie tylko lokalizację GPS, ale też to, jak jest ułożony telefon - wska-
zała w rozmowie z PAP. Jak wyjaśniła, dzięki temu telefon wie, że 
korzystamy z niego, np. leżąc. Jeśli częściej niż zwykle korzystamy 
z telefonu w pozycji horyzontalnej, może to oznaczać, że jesteśmy 
albo będziemy chorzy; dzięki dostępowi do takich informacji, aplika-
cja może wiedzieć o zbliżającej się chorobie wcześniej niż człowiek 
- tłumaczyła ekspertka.

Źródło: kurier.pap.pl

 Rehabilitacja poprzez sztukęKOSZALIN

Od 14 do 16 września w Łazach odbyły się XIV Ogólnopolskie 
Integracyjne Warsztaty Artystyczne zorganizowane przez 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Koszalinie.
Wzięło w nich udział koło 500 osób, w tym 350 osób niepeł-

nosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomo-
cy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz 
Ośrodków Rehabilitacyjno– Edukacyjno– Wychowawczych (w 
sumie 40 placówek) którzy przyjechali do Łaz z różnych, także 
tych bardzo odległych, regionów naszego kraju. Po raz kolejny 
spotkanie odbyło się w malowniczo położonej, nadmorskiej 
miejscowości Łazy, gdzie klimat, przepiękna pogoda i artystycz-
na aura sprzyjała otwarciu się na piękno otaczającego świata, 
rozwijała wyobraźnię, a tym samym pozwoliła stworzyć dzieła 
piękne, pokazujące wrażliwość i uwalniające ekspresję. Myślą 
przewodnią tegorocznego pleneru było hasło ,,Tak niewiele 
potrzeba…”. 

Szerzej o tym wydarzeniu już w kolejnym numerze Razem z Tobą.
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Na przestrzeni dziejów traktatów o kobietach, ich psychice, zachowaniach napisa-
no już setki. A ile napisano o mężczyznach? Niewiele. Porównując ilość publikacji 
zajmującej się analizą obu płci, książki o niewiastach zdecydowanie wygrywają. 
Można więc rzec, że o kobietach wiemy dużo. Wszystko zostało odkryte, kobieca 
mentalność została już zeskanowana od A do Z. Dlaczego więc nie zeskanować 
w podobny sposób mechanizmów sterujących mężczyzną i nie odkryć ich tajemnic?

Popularna teza: „Chłop jest prosty jak budowa cepa” po przeczytaniu tej książki 
nie znajduje już racji bytu, bowiem „otwiera oczy” uświadamiając, że typowy fa-
cet, bez znaczenia jakiej narodowości czy statusu społecznego nie jest tak prosty 
w obsłudze jak go malują.

„Męskie sprawy” ma formę wywiadu rzeki dociekliwej dziennikarki Agaty Jankow-
skiej z doświadczonym seksuologiem Michałem Pozdałem. Ona reprezentuje tu 
niejako wszystkie kobiety, drąży temat zadając najbardziej drażliwe pytania, często 
zakrawająca pod tabu. On specjalista z ogromem wiedzy z zakresu psychologii, 
uzbrojony w argumenty, odpowiada ze stoickim spokojem na jej czasem nawet 
infantylne pytania, przytaczając historie z życia wzięte i zaspokajając jej dziennikarski 
głód wiedzy. Jankowska niczym żądna prawdy lwica atakuje Pozdała trudnymi py-
taniami, jednak ani razu nie zdarzyło się aby go którymś z nich „zagięła”. Fachowo, 

Z NASZEJ CZYTELNI

Polecamy
IMPERIUM MIŁOŚCI. 
TOM I 
Nermin Bezmen

Książka, na podstawie której 
powstał szalenie popularny turecki 
serial kostiumowy, wyświetlany 
w Polsce na antenie TVP. Impe-
rium miłości to historia prawdzi-
wa. Wnuczka Kurta – Nermin 

Bezmen – odnalazła stare listy siostry Szury. I przez osiem 
lat zgłębiała historię swojej rodziny na Krymie, w Rosji, Ru-
munii i Francji. Powieść natychmiast stała się bestsellerem, 
podobnie jak jej kontynuacja. 

MY NEW ROOTS
Sarah Britton

My New Roots to przykład 
na to, w jaki sposób dobre 
i świadome jedzenie może 
wpływać na jakość życia. Wi-
dać, że Sarah szanuje swoje 
ciało i chce dla niego jak naj-
lepiej. Prowadzi bloga po to, 
żeby inspirować czytelników 
do podejmowania lepszych 
decyzji żywieniowych w co-
dziennym życiu. Odżywa 
się wszystkim, co zdrowe, 
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tentyczny kontakt z młodzieżą, a przede 
wszystkim mężczyzna o wyjątkowym po-
czuciu humoru i tolerancji. Ta książka to 
powiew świeżości w ogromie poradników 
skierowanych do kobiet, a mówiących 
o tym samym czyli jak poradzić sobie z tym 
„złym mężczyzną”– Małgorzata Ohme

Z NASZEJ CZYTELNI

LODOWATA PUSTKA
Brian Freeman

Pewnej nocy szesnastoletnia Catalina Mateo zjawia się nie-
oczekiwanie w domu detektywa Jonathana Stride’a, ociekając 
wodą po desperackim skoku do lodowatego Jeziora Górnego. 
W przemoczonym i poplamionym krwią ubraniu Cat relacjonuje 
swoją ucieczkę przed nieznanym prześladowcą. Stride posta-
nawia zaufać dziewczynie, choć na jego decyzję może mieć 
wpływ pamięć o jej matce Cat. Detektyw wciąż obwinia się, że 
nie zdołał zapobiec morderstwu swojej przyjaciółki. Czy Cat 
mówi prawdę? Czy można zaufać dziewczynie, która od śmierci 
matki włóczy się po ulicach Duluth, a teraz śpi z kuchennym 
nożem pod poduszką. Czy Stride powinien się bać o tę ciężko 
doświadczoną dziewczynę, czy raczej bać się jej?

nigdy nie liczy kalorii, 
a jej przepisy wyglądają 
i smakują fantastycz-
nie. My New Roots to 
książka skierowana do 
wszystkich, zarówno 
tych zainteresowanych 
zdrowym odżywia-
niem, jak i tych, którzy 
po prostu lubią zjeść 
coś pysznego.

na luzie odpowiada edukując ją i poten-
cjalnych czytelników. Głównym atutem 
książki jest jej prosty, mówiony, zrozumiały 
język. To dobra lektura zarówno dla kobiet 
jak i dla mężczyzn bez względu na wiek. 
Okazuje się bowiem, że nawet najbardziej 
wykształcony człowiek nauczy się tu cze-
goś nowego, gdyż rozmowa ta wychodzi 
daleko poza utarte ramy obnażając praw-
dziwe, niezakłamane, z krwi i kości oblicze 
mężczyzny. Pozdał opowiada historie 
z kozetki z własnego gabinetu. Książka po-
rusza wiele aspektów, na dźwięk których 
nadal spora część społeczeństwa rumieni 
się z zażenowania. Prosta maksyma „nic 
co ludzkie nie jest mi obce” to drugie 
imię „Męskich spraw”. Znajdziemy tu 
między innymi rozmowę o męskiej sek-
sualności, czy mężczyznę można zgwał-
cić, jak powinien zachować się rodzic 
na wieść, że syn jest gejem? Nie brakuje 
też analizy tradycyjnych ról męskich i ko-
biecych oraz czy w dobie dzisiejszych 
czasów męskość faktycznie przechodzi 
kryzys. „Męskie sprawy” to odkrywanie 
nieznanych dotąd męskich terytoriów 
i edukowanie. Jednak pomimo tego nie 
brakuje fragmentów, które bawią do łez 
np. przytaczane przez Pozdała anegdoty: 
„Przyjaźnię się z pewnym raperem. Jego 
ojciec jest profesorem, oczytanym, ele-
ganckim poliglotą. Syn raper, wówczas 
dwudziestokilkuletni powiadomił rodzi-
ców, że na niedzielny obiad przyjdzie 
z lachonem. Jakież było zdziwienie ojca 

gdy syn przyszedł z dziewczyną, a nie 
z jaszczurką. Ojciec myślał, że lachon to 
egzotyczne zwierzę jak gekon...”

Jeśli chodzi o część wizualno– edytor-
ską uważam, że dobrym pomysłem jest 
większy niż standardowy format książki 
i powiększona czcionka. Projekt okładki to 
moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Ostry 
żółty kolor, na samym środku naszkicowa-
ne, niemal wyrwane, bijące serce wokół 
którego niczym na orbicie krążą słowa klu-
cze o których będą żarliwie dyskutować.

– Michał Pozdał to jedyny trener w Pol-
sce, który nawiązuje tak niezwykły au-

KONKURS!
Zwycięzcą konkursu z nr 7/222/2016, w którym to 

do wygrania była książka „Heretyczka” zostaje Pan 
Radosław Kotliński z Białek. Gratulujemy! Książkę 
wyślemy pocztą. W tym miesiącu na szczęśliwca 
czeka książka „Pod stopami słońca” Marty Owczarek 
i Bartka Skowrońskiego. Podobnie jak poprzednich 
miesiącach, by stać się posiadaczem tej książki wy-
starczy do 25 października br. podesłać na adres: 
konkurs@razemztoba. pl swoje imię i nazwisko. 
W temacie maila prosimy wpisać: „konkurs-książ-
ka-9”. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformo-
wany drogą mailową. Odpowiadając na zapytania 

Czytelników informujemy, że konkursy są rozstrzygane na bieżąco – z kolei 
publikacja nazwisk w wersji drukowanej naszego miesięcznika opóźniona 
jest ze względu na cykl wydawniczy pisma. 

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

Brytyjski kanał Channel 4 stworzył reality show „The Undateables” (Nie-
umawialni), który ma walczyć z obiegową opinią, że niepełnosprawni nie 
są zdolni do tworzenia związków partnerskich.

Każdy przedstawia losy bohaterów, którzy za pośrednictwem biura matrymo-
nialnego dla osób niepełnosprawnych próbują znaleźć idealnego partnera. Show 
wywołało wiele kontrowersji, zyskując sobie jednocześnie rzesze zwolenników 
(m. in. Samuela L. Jacksona). Każdy odcinek, oprócz poszukiwania miłości, 
przedstawia krótkie sceny z życia codziennego danego bohatera, co pozwala 
zaznajomić się z jego niepełnosprawnością.

Badania przeprowadzone w lutym w Wielkiej Brytanii pokazały, że niepełno-
sprawność stanowi czynnik wykluczający potencjalnego partnera. Nieco ponad 
5% przyznało, że było kiedyś na randce z osobą niepełnosprawną poznaną na 
portalu internetowym, a 8 na 10 osób nigdy nie zaprosiło osoby niepełnosprawnej 
na jakiekolwiek spotkanie.

Oprac. AK
Źródło:pion.pl

TELEWIZJA

Ogólnopolski Konkurs 
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” rozstrzygnięty

15 września br. miało miejsce rozstrzygnięcie XIV edycji Konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych 
„Gdy w sercu kwitnie muzyka”.Do etapu ogólnopolskiego trafiło ponad 250 prac, które zwyciężyły 
w etapie wojewódzkim konkursu.

W ocenie prac udział wzięli: prof. Michał Borys z warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, Anna Knapek z Muzeum Narodowego 
i Marta Miś reprezentująca Narodową Galerię Zachęta, a także 
znany rzeźbiarz, twórca m.in. telewizyjnego Wiktora - Andrzej 
Renes. Komisji przewodniczył Robert Kwiatkowski – Prezes Za-
rządu PFRON.

Nagrody przyznane zostały w 4 kategoriach: malarstwo i witraż, 
rysunek i grafika, tkanina i aplikacja oraz rzeźba kameralna i pła-
skorzeźba. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w późniejszym 
terminie

Oprac. AG, 
Źródło PFRON

też chcą kochać i być kochani
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Wyjątkowy festiwal FILM

Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja został laureatem 9. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
(PISF) w kategorii „krajowe wydarzenie filmowe”. Do nagrody nominowany był po raz pierwszy (za ubiegłoroczną edy-
cję). Gala wręczenia nagród miała miejsce w Teatrze Muzycznym, podczas trwającego 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni.

Statuetkę z rąk Andrzeja Sewery-
na odebrał Dariusz Pawlikowski, dy-
rektor programowy EFF Integracja Ty 
i Ja. – Festiwal realizuje kilka osób–
pasjonatów. Na co dzień pracujemy 
w różnych miejscach, ale Integracji od-
dajemy serce i czas poza obowiązkami 
zawodowymi, bo to dla nas po prostu 
wielka satysfakcja i przyjemność. 14 
procent społeczeństwa stanowią oso-
by niepełnosprawne i cieszymy się, że 
stworzyliśmy miejsce, w którym mogą 
się spotkać, wyrazić artystycznie, po-
rozmawiać. Dziękujemy, że doceniliście 
Państwo naszą pracę.

– Jestem niesamowicie dumna, że 
zostaliśmy wyróżnieni tak prestiżową 
nagrodą – mówi Barbara Jaroszyk, dy-
rektor EFF Integracja Ty i Ja. – Widzę 

ją jako „stempel 
jakości” przyzna-
ny przez branżę 
filmową i ukoro-
nowanie wielolet-
niej pracy całego 
naszego zespołu 
– podsumowała. 

Nagrody PISF 
są szczególnym 
wyróżnieniem 
w branży filmo-
wej, doceniającym 
pracę osób i insty-
tucji niezwiąza-
nych z produkcją 
filmów. To jedyne polskie nagrody, wrę-
czane w kilkunastu kategoriach, za zna-
czące osiągnięcia w upowszechnianiu 

z wyjątkową nagrodą

i promocji polskiego kina i ułatwienie 
dostępu do polskiej twórczości filmo-
wej.         Anna Makochonik/Oprac. RS

Fot. Marcin Kułakowski (PISF)  

„Muzeum na wynos”KULTURA

Muzeum Narodowe w Warszawie realizuje projekt „Muzeum na wynos”, umożliwiający wyjście z działaniami edukacyjnymi 
poza swoją siedzibę. Jego pomysłodawcy mają nadzieję, że dzięki temu poszerzy się krąg odbiorców sztuki o grupy 
dzieci i młodzieży, mające znacznie utrudniony dostęp do lekcji i warsztatów prowadzonych w muzealnych galeriach. 

Warsztaty odbywają się w wyznaczonej 
przez zamawiającego placówce, mają 
charakter interaktywny i są bezpłatne. 
Zajęcia prowadzone są w poniedziałki 
i środy od września do grudnia 2016 roku. 
Istnieje możliwość umówienia warsztatów 
tłumaczonych na Polski Język Migowy 
(PJM).Rezerwację warsztatów Muzeum 
przyjmuje w Dziale Edukacji Muzeum 
Narodowego w Warszawie 1 września 
2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 
8.30–15.00 pod nr tel +48 22 621 10 31 
wew. 246 lub 22 629 50 60.
Tematyka warsztatów obejmuje nastę-
pujące zagadnienia:

Muzeum. Zrób to sam!
Długa jest droga od pustych ścian do 

muzeum pełnego dzieł sztuki, chętnie 

odwiedzanego przez licznych gości. Jej 
przebycie – stworzenie miniaturowego 
muzeum – to zadanie dla uczestników spo-
tkania.

W pracowni malarza
Warsztat malarza to przestrzeń wypeł-

niona ciekawymi przedmiotami – sztalu-
gami, paletami, blejtramami. Unosi się tu 
zapach farb, kleju, olejów i pigmentów. 
Uczestnicy warsztatu przeniosą się na 
chwilę do pracowni artysty i spróbują swo-
ich sił – zrobią farby i stworzą dzieło sztuki.

Warsztat rzeźbiarza
Z drewna, kamienia, metalu, gliny… 

rzeźbę można zrobić niemal ze wszystkie-
go. Od użytego materiału zależy wybór 
narzędzi i techniki. Warsztaty są dosko-
nałą okazją do poznania tajników pracy 

rzeźbiarza i stworzenia własnego trójwy-
miarowego dzieła sztuki.

Zabawa w detektywa
Namalowane na portretach postacie 

owiane są tajemnicą. Kim były? Co lubiły? 
Skąd pochodziły? Otaczające je przed-
mioty to wskazówki, które pomogą nam 
rozszyfrować tożsamość bohaterów.

Tajemnice archeologii
Wykopaliska w czterech ścianach? To 

naprawdę możliwe! Spotkanie jest poświę-
cone archeologii i pracy archeologów, ich 
metodom i celom, jakie sobie stawiają. 
Nie tylko miłośnik starożytności znajdzie 
tu coś dla siebie.

Projekt dofinansowany jest z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oprac. AG; Źródło:mnw.art.pl
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Powstaną otoczenia 
przyjazne seniorom

Dzięki unijnemu porozumieniu w Sprawie Zmian Demo-
graficznych powstaną środowiska, które wspomagać będą 
aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu poprzez wymianę 
najlepszych praktyk. Projekt AFE–INNOVNET, którego 
celem było zawiązanie tego Porozumienia, zgromadził 29 
partnerów z 18 krajów. Według Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) środowisko fizyczne i społeczne to kluczowe 
czynniki, warunkujące pozostawanie ludzi w zdrowiu oraz 
zachowywanie przez nich niezależności i samodzielności 
w zaawansowanym wieku. Pilotażowe środowiska przyjazne 
osobom starszym są wprawdzie tworzone w całej Europie, 
ale ich skala jest często ograniczona. Wniesienie wkładu 
w rozwijanie koncepcji WHO środowisk przyjaznych oso-
bom starszym w Europie – zwłaszcza postęp w kierunku 
miast przyjaznych osobom dotkniętym otępieniem – było 
nadrzędnym celem projektu AFE–INNOVNET

Oprac. AK

Zgłoś się do konkursu 
„Człowiek bez barier”!

Do 24 października przyjmowane są zgłoszenia kandyda-
tów do konkursu „Człowiek bez barier 2016”. Ma on wyłonić 
osobę z niepełnosprawnością, która jest aktywna, bezintere-
sownie pomaga innym, a jej życie społeczne lub zawodowe 
oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą 
stać się wzorem do naśladowania dla innych.

Konkurs jest organizowany po raz 14. przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Integracji. Nowością w tym roku będzie wybór 
osoby z niepełnosprawnością, aktywnie działającej w sieci. 
Wybierając „Osobowość internetową” pomysłodawcy chcą 
nagrodzić blogera, vlogera, kogoś kto prowadzi ciekawy 
serwis, bądź stworzył aplikację ułatwiającą życie osobom 
z niepełnosprawnością. Tegorocznych laureatów będzie 
można poznać podczas uroczystej gali 2 grudnia 2016 roku.

Kandydata do konkursu może zgłosić każdy. Zgłoszenia 
można przesłać pisemnie na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji, ul. Andersa 13; 00-159 Warszawa, z dopiskiem 
„Konkurs Człowiek bez barier 2016”,lub mailem na adres: 
czlowiekbb@integracja.org, umieszczając w temacie tekst: 
Konkurs „Człowiek bez barier 2016”.

oprac. AG, źródło www.kampaniespoleczne.pl

Poznańskie „Spotkania Na Tak”
2–3 grudnia w Poznaniu od-

będzie się IV Konferencja z cyklu 
„Spotkania Na Tak” pod nazwą 
„Porozumiewam się więc jestem”. 
Poruszane aspekty dotyczyć będą 
komunikacji osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. 

Jej program został tak zapro-
jektowany, by szerokie grupy osób 
z niepełnosprawnościami, ich ro-
dzin i pracujących z nimi specja-
listów oraz wolontariuszy mogły 
zaczerpnąć wiedzy i refleksji zwią-
zanej z porozumiewaniem się.

Pierwszego dnia konferencji 
odbędzie się ze specjalistami 
z USA, Niemiec i Polski. Zapre-
zentują oni różne podejścia do 
porozumiewania się dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych z nie-
pełnosprawnością intelektualną. 
Prelekcje poświęcone będą za-
równo osobom z głęboką, zło-
żoną niepełnosprawnością, jak 

i osobom z lżejszymi problemami 
intelektualnymi i rozwojowymi. 
Będą również specjaliści pracujący 
z osobami porozumiewającymi 
się w niekonwencjonalny sposób 
oraz self–adwokatów, czyli oso-
by z niepełnosprawnością inte-
lektualną, które dzięki wysokim 
umiejętnościom komunikacyjnym 
samodzielnie występują w imieniu 
swojego środowiska.

Drugi dzień konferencji trady-
cyjnie poświęcony zostanie bez-
pośrednim spotkaniom małych 
grup warsztatowych z praktykami. 
Wśród nich znajdą się specjaliści 
pracujący zróżnicowanymi meto-
dami wspomagającymi komunika-
cję i porozumiewanie się.

Konferencji towarzyszyć będzie 
wystawa technologii wspomaga-
jących komunikację z całej Europy. 
Zarówno pierwszego, jak i drugiego 
dnia konferencji wszystkie zagraniczne 

SENIOR

wystąpienia będą tłumaczone na język 
polski. Wystawcom zagranicznym to-
warzyszyć będzie tłumacz.

Źródło i fot: http://www.natak.pl

EDUKACJA

DOSTĘPNOŚĆ
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Wsparcie dla rodzin dziecka 
głuchego w Polsce

Pojawiła się nowa publikacja RPO w wersji elektronicz-
nej, zawierająca nowatorskie rekomendacje dla systemu 
wczesnej opieki nad rodziną dziecka głuchego w Polsce. 
Powstała ona w ramach prac Zespołu ds. Osób Głuchych 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Dzisiaj w Polsce systemowo bada się noworodki bada-
niami przesiewowymi słuchu. Jednak poza tymi badaniami 
nie ma żadnych systemowych rozwiązań, które wspierałyby 
rodzinę dziecka głuchego w pierwszym etapie, kiedy stwier-
dzana jest dysfunkcja słuchu. Pomocą może być dla nich ta 
publikacja, która przedstawia także systemy wsparcia dla 
rodziny dziecka głuchego aktualnie stosowane w Wielkiej 
Brytanii i Szwecji.

źródło www.rpo.gov.pl

Brytyjscy paraolimpijczycy 
w nagiej sesji

„Nie musisz być modelem aby zrobić piękne ujęcia”. To 
maksyma, która przyświecała paraolimpijczykom podczas sesji 
zdjęciowej dla magazynu Sport, gdzie sportowcy zapozowali 
nago.  Zdjęcia artystyczne, wysublimowane, zrobione ze sma-
kiem pokazują, że piękno ludzkiego ciała ukazać można na róż-
nych płaszczyznach artyzmu. Jordanne Whiley, Lewis Edwards, 
Bethy Woodward i Ali Jawad zgodnie twierdzą, że zrobili to by 
wysłać pozytywną energię przed tegoroczną Paraolimpiadą. 
- Nie jestem perfekcyjna, ale czuję się komfortowo w mojej 
skórze. Jestem zdrowa i myślę, że to jest to do czego kobiety 
powinny dążyć- mówi gwiazda tenisa Jordanne Whiley

Źródło:www.dailymail.co.uk

SPOŁECZEŃSTWO
SPORT

Będzie zakaz reklamy leków bez recepty 
oraz suplementów diety? 

Należy rozważyć wprowadzenie 
w Polsce zakazu reklamy leków dostęp-
nych bez recepty, wyrobów medycznych  
oraz suplementów diety – uważa Na-
czelna Rada Lekarska (NRL). Zdaniem 
lekarzy należy także zastanowić się, czy 
suplementy diety powinny być sprzeda-
wane w aptekach.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że 
liczba reklam leków sprzedawanych bez 
recepty oraz suplementów diety stale 
rośnie. Ponadto przekaz tych reklam wie-
lokrotnie wprowadza odbiorców w błąd, 
np. sugerując, że suplementy diety mają 
działanie podobne do leków.

Zdaniem NRL należy rozważyć wpro-
wadzenie zakazu reklamy leków bez 
recepty, wyrobów medycznych i suple-
mentów diety.

Jeśli reklama jest dopuszczona, to 

zdaniem lekarzy – powinna 
podlegać ścisłej kontroli pod 
kątem rzetelności przekazu 
i prawdziwości zawartych 
w niej informacji.

Zdaniem NRL należy także 
rozważyć, czy suplementy die-
ty powinny być sprzedawane 
w aptekach. „Wydaje się bo-
wiem racjonalne, aby w aptece 
można było nabywać produkty 
i wyroby służące leczeniu lub 
wspomagające ten proces” – 
przekonują lekarze.

Z przeprowadzonej przez KRRiT analizy 
rynku reklam produktów zdrowotnych 
i leków w programach telewizyjnych wy-
nika, że od 1997 r. do 2015 r. liczba tego 
rodzaju reklam wzrosła blisko dwudzie-
stokrotnie, podczas gdy ogólna liczba 

reklam – trzykrotnie. W 2015 r. już pra-
wie co czwarta reklama wyemitowana 
w głównych stacjach telewizyjnych była 
przekazem handlowym produktów zdro-
wotnych i leków.

Więcej w temacie na: 
razemztoba.pl/14515

Źródło: Kurier PAP -kurier.pap.pl

ZDROWIE

Ustąpienie miejsca niepełnosprawnym – teoria czy praktyka?
Firma transportowa „Transport for 

London” jest autorem eksperymentu 
który objął 1000 osób z niepełnospraw-
nością ukrytą, którzy mieli poprosić 
o ustąpienie miejsca w publicznych 
środkach transportu. Każda z nich mia-
ła przypiętą plakietkę „Proszę, ustąp 

mi miejsca”.
Plakietka miała na celu wywołanie 

odpowiedniej reakcji. Na widok osoby 
z taką plakietką powinno się ustąpić jej 
miejsca, nawet, jeśli nie jest ono prze-
znaczone dla osoby niepełnosprawnej.

Wyniki badania pilotażowego są jed-

SPOŁECZEŃSTWO

noznaczne. Pomimo niepełnospraw-
ności nadal ustąpienie miejsca nie jest 
odruchem, którym być powinno.

Źródło: pion.pl
Fot.telegraph.co.uk
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Nowe uprawnienia komornika. 
PRAWO

Od 8 września zaczęły obowiązywać zmiany dotyczące egzekucji komorniczej. Nowe uprawnienia komornika 
dotyczą nie tylko wykorzystania nowych technologii. Zmieniły się również przepisy, które regulują poszcze-
gólne etapy egzekucji. 

Najbardziej nowatorską zmianą jest 
ta, zgodnie z którą zajęcie rachunku 
bankowego dłużnika będzie odbywać 
się drogą elektroniczną. Komornik 
i bank całą korespondencję będą pro-
wadzić za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego. 

Elektroniczny system do zajęć wie-
rzytelności na rachunkach bankowych 
prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. 
Umożliwia on przesyłanie nawet mi-
liona dokumentów dziennie. Blokada 
środków na rachunku będzie odbywać 
się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia 
przez komornika podpisem elektronicz-
nym, co uniemożliwi wypłatę środków 

przez dłużników. Są to zmiany, któ-
re mają na celu przede wszystkim 
ochronę interesów wierzycieli. No-
woczesny sposób zajęcia wierzy-
telności pociąga za sobą również 
znaczne ograniczenie kosztów eg-
zekucji.

Przepisy dotyczące elektronicz-
nego zajęcia rachunku bankowego 
nie obejmują SKOK-ów, których 
działalność regulują odrębne prze-
pisy. W ich przypadku komornicy 
będą stosowali dotychczasowe 
metody. 

Zgodnie z nowymi przepisami, 
wolne od egzekucji pozostanie 75 
procent minimalnego wynagrodze-
nia za pracę - około 1400 złotych. 

Nowe przepisy upoważniają 
komornika do odebrania wyka-
zu majątku od dłużnika. Wykaz 
majątku będzie składany przez 
dłużnika pod rygorem odpowie-
dzialności karnej, o czym dłużnik 
zostanie uprzedzony. Jeśli dłużnik 
bez usprawiedliwionej przyczy-

Czy usprawnią proces egzekucji?

ny nie stawi się u komornika, odmówi 
złożenia wykazu lub przyrzeczenia, 
wówczas komornik będzie mógł uka-
rać go grzywną lub wystąpić do sądu 
o przymusowe doprowadzenie dłuż-
nika, a nawet o zastosowanie aresztu 
nieprzekraczającego miesiąca. 

Zadaniem nowych przepisów jest 
również ochrona dłużników przed ewen-
tualnymi błędami w postępowaniu egze-
kucyjnym. Od 8 września br. komornik 
nie może sprzedać ruchomości w trybie 

szybkim, a w razie skargi dłużnika na 
czynności komornicze, musi poczekać 
do jej rozstrzygnięcia. Do niedawna 
komornik mógł sprzedać rzecz także 
wtedy, gdy dłużnik złożył skargę do 
sądu. 

Komornicy będą mieli także więk-
sze kompetencje w zakresie egzekucji 
z nieruchomości. To oni, a nie jak dotąd 
sądy, będą sporządzać plany podziału 
nieruchomości oraz na późniejszym 
etapie je wykonywać. 
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Zgodnie z nowymi przepisami sprze-
daż zajętych ruchomości nie będzie 
mogła nastąpić wcześniej niż po upływie 
dwóch tygodni od dnia uprawomocnie-
nia się zajęcia. Komornicy zostali także 
zobowiązani do ogłaszania licytacji na 
stronie internetowej Krajowej Rady Ko-
morniczej. 

Wprowadzone przepisy mają wpro-
wadzić większą transparentność i możli-
wość dotarcia z informacją do większej 
grupy odbiorców. Tym samym ograni-
czyć możliwość spekulacji mogącym 
towarzyszyć licytacjom komorniczym.    

Skarga na czynności komornicze, 
zgodnie z nowymi prze-
pisami, może zostać wnie-
siona przez dłużnika za 
pośrednictwem komorni-
ka, który dokonał danej 
czynności. Jeśli komornik 
uzna skargę za zasadną 
w całości, będzie mógł 
ją uwzględnić. Uwzględ-
nienie skutkować będzie 
brakiem konieczności roz-
patrywania jej przez sąd. 

Egzekucja komornicza 
od dawna wymagała inter-
wencji legislacyjnej. Sta-
ry system był kosztowny 
i mało wydajny. Ponadto 
podatny na nadużycia.

Nowe przepisy obo-
wiązują od 8 września, 
jednak proces wdrażania 
niektórych elementów 
może jeszcze potrwać. 
Brakuje przepisów wyko-
nawczych. Rafał Fronczek, 
prezes Krajowej Rady Ko-
morniczej, zapowiada, że 
elektroniczna licytacja ru-
chomości ma zostać wpro-
wadzona już za pół roku. 

Możemy tylko mieć na-
dzieję, że nowy, elektroniczny system 
egzekucji będzie działał bez zarzutu, 
a nowe przepisy będą stosowane zgod-
nie z ich przeznaczeniem.   

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

Chcesz odsłuchać nagranie 

PRAWO

Rozmowy na infoliniach są nagrywane, ale gdy pojawi się problem to dostęp 
do zapisu nie zawsze jest taki prosty. Z informacji, które docierają do Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że konsumenci nie zawsze 

mają dostęp do treści nagrania, zwłaszcza w toku postępowania reklamacyjnego.

Fot.freeimages.com

Możesz mieć z tym problem 

Z drugiej strony, operatorzy tele-
komunikacyjni w odpowiedziach na 
reklamacje posługują się argumentem 
przeprowadzenia weryfikacji prawidło-
wości procesu zawierania czy zmiany 
umowy w oparciu o odsłuchanie zapisu 
rozmowy sprzedażowej.

– Sygnały, które do nas dochodzą 
świadczą o tym, że zdarza się, że 
przedsiębiorcy nie udostępniają kon-
sumentom tych nagrań. Natomiast 
sami powołują się na takie nagrania 
w przypadku rozpatrywania reklamacji 
– mówi newsrm.tv Maciej Chmielowski 
z Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów.

Urząd przypomina o obowiązku 
przedsiębiorców przechowywania i udo-
stępniania treści nagrania, w trakcie 
którego doszło do zmiany warunków 
umowy, wynikającym z prawa telekomu-

nikacyjnego Dostawca usług powinien 
utrwalić oświadczenie abonenta złożo-
ne za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość w szczególności telefo-
nicznie. Nagranie powinno być przecho-
wywane do końca umowy, a jego treść 
udostępniona przede wszystkim w trak-
cie postępowania reklamacyjnego.

– Brak możliwości weryfikacji na-
grania ze strony konsumenta może 
w znaczny sposób naruszać jego prawa. 
Operator bowiem, posiadając dostęp 
do zapisu nagrania rozmowy sprze-
dażowej, na jej podstawie dokonuje 
jednostronnej interpretacji ustaleń, co 
pozostaje poza kontrolą drugiej strony 
umowy – tłumaczy Marek Niechciał, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

Źródło www.newsrm.tv

z infolinii? 
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Krajowa Mapa EDUKACJA

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz 
mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi 
spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpie-

czeństwa! „Mapa” jest już dostępna na stronach internetowych 
jednostek policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa w wersji pilotażowej zaczęła 
funkcjonować na terenie garnizonu sto-
łecznego, Podlasia i Pomorza. W kolej-
nym etapie to innowacyjne narzędzie, 
mające służyć głównie poprawie bez-
pieczeństwa mieszkańców, wdrożono 
w województwie lubuskim i kujawsko-
-pomorskim. Mieszkańcy kolejnych pięciu 
województw: śląskiego, małopolskiego, 
lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-
-mazurskiego mogą już przekazywać 
Policji informacje o miejscach i zdarze-
niach, które mają wpływ na poczucie 

bezpieczeństwa, które należy do 
podstawowych potrzeb każdego 
człowieka. Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa swoim zasięgiem 
ostatecznie obejmie cały kraj.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa opiera się o informacje ska-
talogowane w trzech płaszczyznach:

● informacje gromadzone w po-
licyjnych systemach informatycz-
nych,

● informacje pozyskiwane 
od społeczeństwa w trakcie: 
- bezpośrednich kontaktów 
z obywatelami, z przedstawicie-
lami samorządu terytorialnego, 
organizacji pozarządowych itp. 
- w trakcie realizowanych debat 
społecznych poświęconych bez-
pieczeństwu publicznemu,

● informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wyko-
rzystaniem platformy wymiany in-
formacji.

Informacje prezentowane na 

mapach uwzględniają za-
równo wybrane kategorie 
przestępstw i wykroczeń jak 
i zagrożenia, które w subiek-
tywnym odczuciu mieszkań-
ców negatywnie wpływają 
na ich poczucie bezpieczeń-
stwa.

Obsługa „Map” dostęp-
nych na stronach interne-
towych poszczególnych 
jednostek Policji na terenie 
których została już urucho-
miona, została zaprojektowa-
na tak, aby bezproblemowo, 
wręcz intuicyjnie mógł z nich 
skorzystać każdy obywatel.

Aby zgłosić zagrożenie 
należy wejść na stronę in-
ternetową komendy woje-
wódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji 
i tam kliknąć baner z logo Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekazanie 
tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. 
W razie potrzeby można skorzystać z in-
strukcji obsługi. Pomocą służą także 
funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do po-
licjantów odpowiedniej komórki Policji. 
Zebrane informacje pozwolą na jeszcze 
lepszą dyslokację służb, aby uniknąć 
w przyszłości ponownego zgłaszania 
tego samego typu zagrożeń w tym sa-
mym miejscu.

Mapy zostały opracowane w oparciu 
o informacje własne Policji, czyli m.in. 
statystyki policyjne, a także na podsta-
wie informacji przekazanych przez pod-
mioty biorące udział w konsultacjach 
społecznych oraz w oparciu o wyniki 
badań opinii publicznej oraz informacje 

różnych instytucji.
Podczas tworzenia mapy zagrożeń na 

terenie całego kraju przeprowadzono po-
nad 11 tysięcy spotkań, podczas których 
mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili 
o potrzebach i zagrożeniach w swojej 
okolicy. W spotkaniach wzięło udział 
ponad 217 tysięcy osób.

Z narzędzia należy korzystać w sposób 
rozsądny. Każde naniesione na mapę 
zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję 
Policji. Z jednego komputera można 
zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ra-
mach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa nie zastępują potrzeby pilnej 
interwencji Policji. W tego typu przy-
padkach należy korzystać z numerów 
alarmowych 112, 997.

Komenda Główna Policji
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Przepadające środki 
TELEKOMUNIKACJA

Brak kolejnego doładowania telefonu na kartę oznacza, że przepadają niewykorzystane środki. Czy czterej najwięksi 
operatorzy telekomunikacyjni naruszyli prawo? Wykażą to postępowania wszczęte przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

w telefonach na kartę

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wszczął postępowania 
przeciwko czterem największym opera-
torom telekomunikacyjnym: Orange Pol-
ska, P4, Polkomtel oraz T-Mobile Polska.

Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudza 
to, że operatorzy po upływie ważności 
konta, nie zwracają konsumentom nie-
wykorzystanych środków. Przykładowo: 
jeżeli konsument doładuje konto na kwo-
tę 25 zł, to może wykonywać połączenia 
przez 25 dni. Jeżeli nie wykupi ponow-
nego doładowania, niewykorzystane 
środki przepadają następnego dnia po 
upływie okresu, w którym mógł wyko-
nywać połączenia. Może to utrudniać 
konsumentom skorzystanie z prawa do 
zmiany dostawcy usług. Tym bardziej, 
że dla rynku usług przedpłaconych (pre-
-paid) charakterystyczne są dynamiczne 
zmiany polegające na wprowadzaniu 
przez operatorów coraz to nowych pro-
mocji dla konsumentów, którzy nie są 

związani terminową umową abo-
namentową.

- Pieniądze z niewykorzysta-
nych doładowań nie wracają 
z powrotem do portfela abo-
nenta. W efekcie taka praktyka 
może np. utrudniać konsumen-
tom zmianę dostawcy usług 
telekomunikacyjnych. Z obawy 
przed utratą niewykorzystanych 
środków, abonent może nie 
zdecydować się na skorzysta-
nie z lepszej oferty konkurenta – mówi 
Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów.

Działania operatorów budzą wątpli-
wości tym bardziej, że w takich krajach 
jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja, 
Hiszpania, zwrot niewykorzystanych 
środków jest powszechną praktyką.

Postępowanie przeciwko przedsiębior-
cy może zakończyć się wydaniem decyzji 
zakazującej stosowania praktyki narusza-

jącej prawa słabszych uczestników rynku 
oraz nałożeniem kary pieniężnej w wy-
sokości do 10 proc. obrotu osiągniętego 
w roku poprzedzającym rok nałożenia 
kary. W wydawanych decyzjach Prezes 
UOKiK może również określić środki 
usunięcia trwających skutków bezpraw-
nej praktyki przedsiębiorcy.

Źródło: UOKIK

Powstaje raport o sytuacji 
osób niepełnosprawnych

SPOŁECZEŃSTWO 

- Za rok rząd otrzyma raport na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością 
i ich rodzin – powiedział pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych 
Krzysztof Michałkiewicz, który przewodniczy międzyresortowemu zespołowi, 
zajmującemu się tą problematyką.

Punktem wyjścia są postulaty, które środowisko osób z niepełnospraw-
nościami i ich opiekunów złożyło w kancelarii premiera wiosną 2016 r. 
Przedstawiciele środowiska niepełnosprawnych oraz eksperci będą brali 
udział w pracach zespołu.

Odbywające się raz w miesiącu spotkania zostaną poświęcone różnym 
problemom: finansowaniem edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, 
ustawą gwarantującą zabezpieczenie finansowe opiekuna po śmierci pod-
opiecznego, edukacją zawodową i zatrudnieniem, dostępem do świadczeń 
zdrowotnych, zaopatrzenia medycznego i rehabilitacyjnego.       Źródło: MPIPS
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Paraolimpijczycy 
SPORT

Za nami XV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro. Mamy powody do dumy, gdyż polscy paraolimpijczycy 
odnieśli niebywały sukces. Zdobyli aż 39 medali, w tym 9 złotych, poprawiając o 3 krążki swój wynik z Igrzysk w Lon-
dynie i plasując się ostatecznie na 10 miejscu w klasyfikacji medalowej.

wrócili z medalami

Do Rio pojechało 90 biało–czerwo-
nych sportowców. Każdy z nich chciał-
by zdobyć medal w swojej dyscyplinie, 
lecz konkurencja jest naprawdę duża. 

– Świat sportu paraolimpijskie-
go idzie mocno do przodu, a my 
musimy iść razem z nim w czołów-
ce – powiedział dla Faktów TVN 
Łukasz Szeliga, z Polskiego Komi-
tetu Paraolimpijskiego, tuż po za-
kończeniu olimpiady w Brazylii.   
Nasi sportowcy nie kazali długo cze-
kać na pierwsze medale – te pojawiły 
się już pierwszego dnia olimpiady. 
W rzucie dyskiem w kategorii F52 

srebrny medal zdobył Robert 
Jachimowicz (Stowarzyszenie 
Sportu Niepełnosprawnych Start 
Koszalin. Kolejne dni przynosi-
ły coraz co lepsze wiadomości 
z Rio. Nie było dnia, żeby nasi 
sportowcy nie stawali na podium.  
W wywiadzie dla Polskiego Radia, 
Wojciech Makowski, srebrny me-
dalista w pływaniu na 100 metrów 
stylem grzbietowym opisywał 
swoje wrażenia po tegorocznej 
olimpiadzie, które spotęgowane 
zostały zdobyciem medalu na 
tej wyjątkowej arenie sportowej. 
Jego zdaniem w Brazylii czuło 
się, że się jest sportowcem na 
równej linii ze sportowcami peł-
nosprawnymi. Rozmach – nie tyl-
ko medialny, ale i okołosportowy 
z jakim zostały przeprowadzone 
igrzyska w Rio znacznie różnił 
się od tego, co było w Londynie. 
– Dużo jest w rękach nas – spor-
towców, którzy muszą się pokazać 
i uświadomić społeczeństwu, że 

ten sport jest w pełni zawodowy. Nie 
jesteśmy niedzielnymi sportowcami, 
którzy robią to od przypadku do przy-
padku – dodał Wojciech Makowski 
z rozmowie z Polskim Radiem. Z kolei 
Anna Harkowska, zdobywczyni dwóch 
srebrnych medali w kolarstwie szoso-
wym, po powrocie z Rio apelowała do 
wszystkich osób, które albo się uro-
dziły niepełnosprawne albo też nimi 
zostały, tak jak ona sama: -  Nie podda-
wajcie się, realizujcie swoje marzenia 
w jakiejkolwiek dziedzinie – apelowała. 
– Nie musi to być sport. Może być 
malarstwo, sztuka... Najważniejsza jest 
jednak determinacja. Jeśli założysz so-
bie jakiś cel – staraj się dążyć do niego. 
Za sukcesy naszych paraolimpijczyków 
dziękowali nie tylko najbliżsi i kibice, 
lecz także władze centralne i samo-
rządowe. Premier Beata Szydło na 
spotkaniu z paraolimpijczykami gratu-
lowała im wytrwałości, siły w dążeniu 

do celów oraz tych medali, które są 
dowodem na to, ze w sporcie nie ma 
żadnych ograniczeń. 

- Jesteśmy dumni z polskich para-
olimpijczyków, którzy przywieźli tak 
wiele medali – podkreśliła premier 
Szydło. – Wygrywanie i osiąganie jak 
najlepszych wyników jest sensem rywa-
lizacji sportowej. Trzeba przełamywać 
bariery i pokazywać, że jest się coraz 
lepszym. Medal, rekord, sukces – to 
jest wymierne osiągnięcie sportowe. 
Ale trzeba też mówić, że państwo prze-
łamujecie również inne bariery, które 
dla wielu ludzi wydają się niemożliwe 
do przełamania. Okazuje się, że po-
ziom paraolimpijczyków jest już na 
bardzo wysokim poziomie. Te wyniki 
wydają się coraz bardziej nieosiągal-
ne, ale wy potraficie przełamywać te 
bariery. To jest piękno sportu. Do na-
śladowania przez wszystkich.

RS

Fot. Rafał Wilk, 
chorąży polskiej reprezentacji paraolimpijskiej
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jako sztabowi trenerskiemu aby zagrało 
w nim jak najwięcej zawodników. Uwa-
żam, że cel turnieju i cele treningowe na 
tym etapie przygotowań zostały osiągnięte 
– podsumował trener.

Oprac. RS

RAZEM Z TOBĄ

Srebro w Czechach
HOKEJ

W czeskiej Studence od 7 do 11 września br. odbywał się Międzynarodowy Turniej w Hokeju na Sledge’ach – Studenka 
CUP 2016. Wzięły w nim udział drużyny z Czech, Słowacji i Polski. Nasi zawodnicy, których trzon stanowią sportowcy 
IKS „Atak” Elbląg, wrócili do kraju ze srebrnym medalem.

Pierwszego dnia zawodów drużyny 
miały okazję potrenować w miejscu, gdzie 
odbywały się zawody.

– Dla nas była to dogodna okazja by 
zapoznać się z lodem, jak również popra-
wienie funkcjonowania sprzętu po dłuższej 
przerwie – mówił Władysław Mincewicz, 
trener naszej reprezentacji.

Drugi dzień zawodów, to już rywalizacja 
między drużynami w systemie każdy z każ-
dym. Nasz zespół swój pierwszy mecz 
rozegrał z reprezentacją Słowacji, z którą 
zremisowaliśmy 1:1. Drugie spotkanie już 
nie było dla biało–czerwonych tak udane. 
Nasi ulegli Czechom 0:3. Trzeba było więc 
zebrać siły na kolejny dzień zmagań i zre-
wanżować się za niekorzystny wynik. Tak 
też się stało. Po bardzo zaciętym spotkaniu 
w drugim meczu (rewanż) z drużyną cze-
ską wygraliśmy 4:3 a następnie ponownie 
zremisowaliśmy ze Słowakami. Ostatecz-
nie lepszy bilans punktowy sprawił, że 
nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce 
po rundzie zasadniczej czeskiego turnieju 
i czekała na rywala w walce o najwyższy 
stopień podium. Miał nim zostać zwy-
cięzca meczu Słowacja – Czechy. Losy 
spotkania sprawiły, że biało–czerwoni 
po raz trzeci mieli możliwość zrewan-

żować się drużynie słowac-
kiej za wcześniejsze remisy. 
Niestety w meczu finałowym 
widać było zmęczenie wąskiej 
grupy naszych zawodników 
i niedoświadczenie młodszych 
stażem, wkradły się błędy oraz 
duża ilość kar, co przełożyło 
się na wynik 4–1 dla słowac-
kiej reprezentacji.

– Mieliśmy swoje szanse 
w tym meczu grając długi-
mi fragmentami lepiej niż 
Słowacy, lecz niedoświad-
czenie i zmęczenie części za-
wodników przełożyły się na 
niekorzystny dla nas wynik – 
podsumowuje całość trener 
Mincewicz. – Jednakże po 
długiej przerwie bez trenin-
gów na lodzie występ można 
uznać za bardzo udany. Nasi 
doświadczeni zawodnicy po-
trafili wziąć ciężar gry na barki i dopóki 
byli na lodowisku nasza drużyna grała 
bardzo dobrze. Gra traciła na płynności, 
gdy wjeżdżali na lód mniej doświadczeni 
zawodnicy. Turniej miał być przygotowa-
niem do sezonu dlatego też zależało nam 

Wyniki rundy zasadniczej:

8�09�2016
Słowacja – Czechy – 3–1
Polska – Słowacja – 1–1
Polska – Czechy – 0–3

9�09�2016
Polska – Czechy – 4–3
Polska – Słowacja – 1–1
Czechy – Słowacja – 1–7
Mecz o awans do finału:
Słowacja – Czechy 3–0

Finał:
Słowacja – Polska 4:1
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Atak Elbląg oraz Start Wrocław 

SPORT

W Elblągu odbył się I Turniej Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej na Siedząco. Wzięło w nim udział osiem drużyn, 
które rozstawione w dwóch grupach walczyły o awans do kolejnej fazy mistrzostw, która odbędzie się w połowie 
listopada w Szczecinie. 

triumfują w Elblągu

Elbląska część turnieju rozegrana została na hali sportowo-widowiskowej MOSiR przy Grunwaldzkiej 
w Elblągu. Wzięły w nim udział drużyny: IKS „Atak” Elbląg, Start Lublin, Start Łódź i Start Legnica (grupa 
A) oraz Start Wrocław, Start Szczecin, Start Włoszczowa i Kadra Kobiet (grupa B). 

Po dwudniowych zmaganiach pierwsze miejsce w turnieju, wygrywając wszystkie swoje mecze zajęły 
drużyny IKS „Atak” Elbląg (grupa A) oraz Start Wrocław (grupa B). Do najlepszej czwórki, która walczyć 
będzie o tytuł mistrzowski w Szczecinie awansowały również drużyny: Start Łódź oraz Start Szczecin – 
zajęły drugie miejsca w swoich grupach. Turniej w Szczecinie odbywać się będzie od 18 do 20 listopada br.

Poniżej przedstawiamy wyniki z elbląskiej 
części turnieju:

Grupa A
START Legnica - START Łódź 0-3
IKS ATAK Elbląg - START Lublin 3-0
START Lublin - START Łódź 1-3
IKS ATAK Elbląg - START Legnica 3-0
START Lublin - START Legnica 3-1
IKS ATAK Elbląg - START Łódź 3-0

Grupa B
START Włoszczowa - Kadra Kobiet 3-0
START Wrocław - START Szczecin 3-0
START Szczecin - START Włoszczowa 3-0
START Wrocław - Kadra Kobiet 3-0
START Szczecin - Kadra Kobiet 3-0
START Wrocław - START Włoszczowa 3-0 
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Chcę być zawsze wśród ludzi

Przez 40 lat sprawował funkcję Przewodniczącego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Elblągu. Obecnie jest Preze-
sem Honorowym. Ze STANISŁAWEM BRANDTEM rozmawiamy w biurze Koła, gdzie nadal bywa codziennie, pełen energii 
i chęci do działania.

Razem z Tobą: Jak to się zaczęło?
Stanisław Brandt: W 1976 r. w paź-

dzierniku wstąpiłem do PZN, w lutym 
były wybory i zostałem przewodniczą-
cym Koła. Miałem wyższe wykształce-
nie i Stefan Tuszer  (współzałożyciel 
Koła PZN w Elblągu i znany działacz 
społeczny – red.) wiedział, że go nie 
zawiodę. Trzy miesiące później był 
zjazd, zostałem wiceprzewodniczącym 
Okręgu i członkiem Zarządu Główne-
go. Celem moim było zawsze niesienie 
pomocy naszym członkom w załatwia-
niu różnych spraw, np. przyśpieszeniu 
przydziału mieszkania, załatwieniu 
opiekunki domowej, darmowych 
obiadów,  zakupu węgla na zimę itp. 
Nie jest to łatwe, czasem trzeba być 
psychologiem i dobrym prawnikiem. 
W 1979 r. odbył się konkurs Kół PZN 
„Od wiosny do wiosny”. Moje koło 
okazało się najlepsze w Polsce – otrzy-
maliśmy pierwsze miejsce za najle-
piej prowadzoną działalność. Przez 
6 kadencji byłem członkiem Zarządu 
Głównego i zastępcą Przewodniczą-
cego Okręgu. W 2009 r. otrzymałem 
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. 
Na zjeździe w 2011 r. zostałem Pre-
zesem Honorowym. 

Jak zmieniało się Koło w ciągu tych 
40 lat?

Gdy przejmowałem Koło było 1540 
członków. Dziś jest 390. Co roku przy-
bywa około 20 osób, ale więcej umiera 
z powodu podeszłego wieku. Część 
członków zrezygnowała z przynależ-
ności do PZN, gdy weszły orzeczenia 
o niepełnosprawności – tzw. „białe 
legitymacje”, które dają więcej ulg 
i uprawnień niż legitymacja Związ-
ku Niewidomych.  W poprzednim 
okresie  to PZN dawało dotacje na 
sprzęt, remont mieszkania, szkolenia 
itp. W momencie, gdy weszła nowa 
ustawa o organizacjach pozarządo-
wych, skończyły się te dotacje.

W czasie gdy istnia-
ło województwo elblą-
skie mogliśmy w swoim 
zakresie organizować 
różne kursy, szkolenia 
esperantystów, własne 
turnusy rehabilitacyjne 
dla dorosłych i dla dzieci 
w Skowronkach, wystawy 
w Domu Kultury. Dzisiaj 
na szkolenia kompute-
rowe kierujemy naszych 
członków do Olsztyna, 
szkolenie z zakresu czyn-
ności dnia powszedniego 
odbywa się w Bydgoszczy, 
tylko w zakresie orienta-
cji przestrzennej szkoli-
my w Elblągu (chodzenie 
z białą laską), mamy swoją 
instruktorkę. 

W kole działały nastę-
pujące sekcje: esperan-
to – prowadzona przez 
śp Stefana Tuszera, chór 
Uśmiech, warcabowo-sza-
chowa. Odbywały się też 
coponiedziałkowe spotkania członków.

Po odejściu Stefana Tuszera przestali 
aktywnie działać esperantyści, starzeją 
się też członkowie naszego chóru.

Wiem, że to Pan założył chór i nim 
kieruje. 

To prawda, jeszcze niedawno śpie-
wałem też w kościelnym chórze w mo-
jej parafii, ale już tam nie śpiewam.

Jakie były największe osiągnięcia 
w okresie Pana przewodniczenia?

Jednym z najważniejszych osiągnięć 
był remont naszego budynku. Z chwilą 
likwidacji województwa elbląskiego zo-
stałem pełnomocnikiem Okręgu, upo-
ważnionym do kontaktów z władzami 
samorządowymi. Wywalczyliśmy, że 
ten budynek mamy użyczony do 2024 
roku. Znalazłem sponsora – browar 

Żywiec, który przekazał odpowied-
nią sumę prezydentowi miasta – wła-
ścicielowi budynku, co umożliwiło 
remont i otwarcie Dziennego Domu 
Pobytu. Dzienny Dom powstał dzięki 
wspólnym staraniom moim i pani Grzy-
bickiej. Uczęszczają do niego osoby 
z wadami wzroku, które posiadają 
orzeczenia o lekkim stopniu niepeł-
nosprawności intelektualnej.

Koło elbląskie ufundowało z do-
datkowych składek sztandar, który 9 
października 2006 r. został poświęcony 
przez ks. biskupa Jana Styrnę. Chrzest-
nymi byli Prezes Zarządu Głównego 
Anna Woźniak – Szymańska i Prezes 
Zarządu Okręgu Piotr Łożyński.

A trudne chwile?
Bardzo przeżyłem śmierć mojej mał-

żonki Ireny, która mnie bardzo wspie-
rała i dzięki niej mogłem przez tyle 
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lat służyć ludziom. Dla mnie to było 
załamanie, zwłaszcza, że właśnie tra-
ciłem wzrok, prawie nic nie widziałem.

Jest Pan w biurze Koła codziennie. 
Nie czuje się Pan zmęczony?

Społecznikiem trzeba się urodzić, 
wyssać to z mlekiem matki i czuć po-
trzebę bycia zawsze z ludźmi. Mimo 
ukończenia 80 lat czuję, że jestem 
jeszcze potrzebny, chcę być zawsze 
wśród ludzi i nie zamykać się w domu. 
Będąc prezesem honorowym chciał-
bym gorąco podziękować pani Prezes 
Janinie Maksymowicz i całemu Za-
rządowi Koła jak również Zarządowi 
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego za to, 
że mogę w dalszym ciągu brać czynny 
udział i czuć się potrzebny w pomocy 
ludziom z dysfunkcją wzroku.  Wspól-
nie z panią Prezes i Zarządem Koła 
czynimy wszystko, aby nasi członkowie 
mogli korzystać z różnych imprez, ta-
kich jak wyjście do kina, teatru, z turnu-
sów rehabilitacyjnych, szkoleń. Obecny 
Zarząd Koła na czele z panią prezes 
działa bardzo aktywnie, kontynuuje 
nasze tradycje, jak obchody święta 
Białej Laski, Piknik pod Żaglami. Koło 
uczestniczy w różnych imprezach osób 
niepełnosprawnych, jak np. Tydzień 
Osób Niepełnosprawnych, prowa-
dzone są zajęcia z arteterapii – prace 
uczestników są wystawiane w ZUS i na 
różnych imprezach.

Ze swojej strony będę czynił wszyst-
ko, aby nadal grupa naszych wolonta-
riuszy odwiedzała naszych chorych 
członków w domach i towarzyszyła 
im w ostatniej drodze z naszym sztan-
darem.

Przy okazji gorąco również dziękuję 
wszystkim działaczom ERKON za wie-
loletnią współpracę z naszym Kołem. 
Nigdy nie zapomnę śp. Ewy Sprawki, 
która była bardzo dobrym człowie-
kiem.

Dziękuję za rozmowę. W imieniu re-
dakcji życzę, żeby jeszcze długo uczest-
niczył Pan aktywnie w życiu Koła, w jak 
najlepszym zdrowiu. 

                        Napisz do autora:
                Teresa Bocheńska
e-mail: t.bochenska@razemztoba.pl

Janina Maksymowicz 
– Moja przygoda z elbląskim oddziałem Polskiego Związku Niewi-

domych  rozpoczęła się 2006 roku i od samego początku czułam się 
tutaj jak u siebie w domu. Duża w tym zasługa Stasia, który w chwili 
mojego przyjścia do PZN był już  prezesem koła od niemal dwudziestu 
lat.  To on sprawiał, że w biurze panowała ciepła, spokojna atmosfera. 
To od Stasia bardzo wielu rzeczy się nauczyłam, to dzięki niemu – choć 
sama jestem osobą niepełnosprawną, to nigdy nie miałam styczności 
z innymi osobami z dysfunkcjami, nauczyłam się  jak należy z ludźmi 
rozmawiać i o czym można z nimi rozmawiać. To jest bardzo trudna 
praca i tę umiejętność w dużej mierze zawdzięczam Stasiowi.  On nie 
jest osobą konfliktową, jest bardzo kulturalny, dobrze ułożony i tak też 
się odnosi do wszystkich . Kiedyś padło takie określenie jeśli chodzi 
o pana Stanisława, że jest to „najjaśniejsza latarnia” – tak go nazwali, bo 
w pewnych sytuacjach jest niezastąpiony , mając tak duże doświadczenie. 
Świetnie się nam współpracowało i współpracuje nadal, bo choć Stasiu 
w 2011 otrzymał tytuł honorowego prezesa Związku Niewidomych, co 
wcale nie przeszkadzało być nadal czynnym i  aktywnym.  Codziennie 
przychodzi do pracy nie mając etatu. PZN, to dla Stasia  całe życie, to 
są jego ludzie - często wychowankowie, którzy od dziecka są u nas i z 
nami współpracują. Oni wszyscy doskonale wiedzą, że zawsze mogą 
liczyć na Stasia.  Przez tyle lat swojej działalności Stasiu ma wyrobione 
własne drogi - znajomości i często możemy na nich polegać  a to już 
otwiera wiele drzwi i często bardzo pomaga w różnych działaniach. 
Często jak Stasiu wyjedzie gdzieś na kilka dni, lub po prostu odpoczywa 
to nam tutaj kogoś brakuje, czujemy się bardzo nieswojo- to pokazuje, 
jak bardzo Stasiu ze swoją osobą wrósł w struktury naszej organizacji. 
Wady? Może i je ma, lecz my ich nie dostrzegamy – jesteśmy przecież 
krótkowzroczni (śmiech). 

Marianna Zielińska 
- Mogę powiedzieć, że ludzie w wieku pana Stasia nie mają wad.  Jest 

cierpliwy, sympatyczny  a najlepszym dowodem jest fakt, że jest kierow-
nikiem zespołu „Uśmiech” (działającym przy elbląskim PZN)  gdzie ma 
12 wspaniałych kobiet pod pieczą. On z nimi ćwiczy raz w tygodniu, 
przygotowuje im teksty. Trzeba mieć dużo cierpliwości żeby okiełznać 
12 gadających kobiet w jednym czasie i na różne tematy.

Powiedzieli nam...


