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Dlaczego wybrałeś właśnie taki 
pseudonim artystyczny?

Z zamiłowania do historii (śmiech). 
Ksywa powstała w liceum, całość owiana 
jest tajemnicą, wiedzą o niej tylko moi 
znajomi. To dość ciekawe, ale nikomu 
o tym jeszcze nie mówiłem. Właściwie po 
tylu latach mogę to w końcu zrobić, bę-
dziecie pierwszymi.

Uchyl rąbka tajemnicy.
Zawsze mówiłem o zamiłowaniu  

do historii, bo to ładnie brzmi. Tak na-
prawdę wyglądało to inaczej. W liceum 
była fala dla osób z pierwszej klasy, czyli 
tzw. kocenie, mówiąc kolokwialnie. W pew-
nym momencie jeden z kolegów z mojej 

Wartości w muzycznej pigułce

PasjONaci

Patryk Bielewicz, znany jako MC Sobieski, ma wiele pasji, które skutecznie łączy w tej naj-
większej: muzyce. Dysfunkcja wzroku nie przeszkadza mu w realizowaniu się jako artysta 
i ojciec, a z wyzwaniami – zarówno życiowymi, jak i tymi stawianymi przez fanów – mierzy 

się z uśmiechem, który chce przekazywać swoim odbiorcom.

klasy poczęstował papierosami starszych. 
Ja, oczywiście, nie paliłem, ale na drugi 
dzień kupiłem paczkę papierosów – to 
były Sobieskie – poszedłem za przykła-
dem i starsi koledzy dali mi spokój, nie 
byłem kocony. Już następnego dnia wołali  
do mnie: „Sobieski”. Wszystko jakoś mi-
nęło, a inni też zaczęli tak na mnie wołać. 
Zostało na dłużej.

Od jak dawna zajmujesz się mu-
zyką i co Cię do tego zainspirowało?

Zajmuję się muzyką od 16 roku życia.  
To były lata 90., wtedy zacząłem już odczu-
wać skutki mojej choroby oczu, szukałem 
sobie jakiegoś zajęcia. Wiadomo, na po-
czątku były to amatorskie próby muzyko-
wania z kolegami. Wcześniej pisałem dużo 
wierszy. Zamiast uważać na lekcjach, ba-
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>> ciąg dalszy na str. 41

zgrałem moją poezję na ostatnich stronach 
zeszytu. Chciałem dodać do niej muzykę, 
zamienić ją w dźwięki. Tak to wszystko 
się zaczęło. Później takim krokiem, który 
zmienił moje życie, było założenie kanału 
na YouTube. Ten kanał stał się dla mnie 
alternatywnym światem i, nie ukrywam, 
narzędziem do walki z chorobą.

Od kiedy z nią żyjesz?
Dowiedziałem się o niej dość wcze-

śnie. Miałem to szczęście, że urodziłem 
się w rodzinie kochającej: byłem dla 
rodziców oczkiem w głowie i starali się  
we wszystkim mi pomagać. 

MONIKA SZAŁAS 
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POZARZĄDOWO
Goście ze Skandynawii 
w ERKON

25 września Elbląską Radę Konsultacyjną Osób 

Niepełnosprawnych odwiedzili goście z Danii 

i Szwecji – partnerzy w projekcie SBPIN (South 

Baltic Public Innovators Network).

PRAWO
Wizerunek w internecie  

Co powinien wiedzieć internauta, aby roz-

powszechniać wizerunek zgodnie z prawem, 

nie narażając się na negatywne konsekwencje?  

– dr Aleksandra Bagieńska-Masiota z Uniwersy-

tetu SWPS przypomina zasady dotyczące ochrony 

wizerunku w sieci.

PASJONACI 
   Wartości w muzycznej 
   pigułce

„Mimo że nie widzę, mogę stać się przewodni-

kiem dla innych osób. Przewodnikiem po świecie 

muzyki i po życiu, mogę wzbudzać w ludziach 

emocje, zmieniać ich światopogląd, myślenie”.

Z PERSPEKTYWY RODZICÓW
Granice  

W jeden z październikowych weekendów, 

z okazji Dnia Dawcy Szpiku, razem z instytucją 

charytatywną, w której działam, zorganizowaliśmy 

w naszej lokalnej galerii handlowej (mamy całą 

jedną) punkt rejestracji potencjalnych dawców 

szpiku.  Dlaczego o tym piszę?
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mnie, że co z tego, że do budynku, w którym mieści się jedna 
z elbląskich spółdzielni mieszkaniowych, prowadzi ładny 
podjazd, skoro osoba choćby na wózku nie ma możliwości 
dotarcia do pomieszczenia, gdzie odbywa się głosowanie. 
Na przeszkodzie stają bariery architektoniczne. Ktoś powie, 
przecież taka osoba może głosować przez pełnomocnika lub 
korespondencyjnie. Serio? To po co więc górnolotne hasła 
o aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i zachęcanie 
ich, by wyszli z domu, kiedy to przy tak ważnym wydarzeniu, 
jakim są wybory, każe się im siedzieć w domu i zachęca, by 
ktoś inny oddał za nich głos. Monitorując podczas pierwszej 
tury wyborów samorządowych doniesienia prasowe oraz 
przeglądając swoje profile w mediach społecznościowych, 
zdałem sobie sprawę, że zastana przeze mnie sytuacja nie 
jest jednostkowa. Tak o braku dostępu do lokalu wybor-
czego pisała na swoim profilu Dominika Lewicka-Klucznik, 
mama niepełnosprawnego dziecka: „Miasto Elbląg. Około 
120 tysięcy mieszkańców i wiele haseł. Tak wygląda wej-
ście do naszego lokalu wyborczego [wpis został opatrzony 
zdjęciem schodów, które prowadzą do lokalu wyborczego 
– red.]. Prawda, że każdy ma równy dostęp? O ile osoby 
niepełnosprawne mogą głosować w przystosowanych miej-
scach lub korespondencyjnie, o tyle opiekunowie muszą 
sobie jakoś radzić. Wydaje mi się, że większość po prostu 
radzi sobie w ten sposób, że nie idzie na wybory. Czy to 
jest państwo dostępne dla każdego? I żeby odpowiedzieć 
na pytania, od lat ten lokal jest dostosowany właśnie tak”. 
Pod postem rozgorzała dyskusja, która pokazała, że problem 
dotyczy wielu miejsc nie tylko w naszym mieście, ale jest 
ogólnopolski. Zatem może w tym całym szale wyborczych 
obietnic  ktoś z rządzących zwróci uwagę na dostępność 
lokali wyborczych i wyda decyzję, aby pomieszczenia te 
znajdowały się w miejscach ogólnodostępnych i co naj-
ważniejsze, bez żadnych barier architektonicznych, które 
godzą w imię powszechności wyborów. 

Pamiętajmy, osoby z niepełnosprawnościami są takimi 
samymi obywatelami jak zdrowy Kowalski czy Nowak i też 
chcą raz na jakiś czas skorzystać z przysługujących im praw 
demokratycznego państwa. Poruszanie się za pomocą wózka 
inwalidzkiego czy o kulach nie jest równoznaczne z tym, że 
taka osoba nie będzie chciała zagłosować. Najczęściej ona 
chce, tylko wychodzi na to, że to państwo nie chce jej głosu. 

Opada już pierwszy kurz po pierwszej turze wy-
borów samorządowych. Przed nami druga tura 
i chwila na wytchnienia, a potem kolejne odsłony 

niekończącej się kampanii wyborczej. Na początek wybory 
do Parlamentu Europejskiego, potem do polskiego, a na 
koniec jeszcze wybierzemy prezydenta. Całkowita cisza 
nastąpi dopiero w 2020 roku. Zatem zapowiadają się bardzo 
gorące politycznie miesiące, które z pewnością nie będą 
służyły normalnemu rządzeniu – jeśli w polityce w ogóle 
można kiedykolwiek mówić o normalności. Ale nie będę 
tutaj rozwodził się na tematy związane z poszczególnymi 
frakcjami politycznymi, ich propozycjami i doszukiwaniem 
się, kto da mi więcej, niż drugi obieca. Nawiązuję do tego, co 
za nami, a co jeszcze nastąpi – z jednego prostego powodu, 
a mianowicie osób z niepełnosprawnościami. Jak stanowi 
Konstytucja, wybory są powszechne. Oznacza to, iż każdy 
obywatel może swobodnie w nich uczestniczyć. Ograni-
czenie tego prawa następuje tylko w ściśle określonych 
i uzasadnionych przypadkach. Czynne prawo wyborcze, 
tj. prawo wybierania, ma obywatel polski oraz obywatel 
Unii Europejskiej nieposiadający polskiego obywatelstwa, 
który kończy 18 lat  najpóźniej w dniu głosowania i na 
stałe zamieszkuje – w zależności od wyborów: terytorium 
kraju lub na obszarze gminy/powiatu/województwa, gdzie 
działa wybierany organ. Jak już zostało powiedziane wyżej, 
w wyborach nie mogą brać udziału osoby pozbawione praw 
publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, jak 
również Trybunału Stanu oraz osoby ubezwłasnowolnione 
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. Tyle w teorii. 
W praktyce należałoby dodać tutaj również osoby z niepeł-
nosprawnościami, a nawet matki z małymi dziećmi czy osoby 
starsze. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że może znajdzie 
się ktoś, kto powie, że przesadzam i szukam problemu tam, 
gdzie go nie ma lub jest marginalny. Może i tak, ale to ja 
osobiście byłem świadkiem jak osoby starsze pokonywały 
z trudnością schody, by dostać się do miejsca, gdzie będą 
mogły spełnić swój obywatelski obowiązek i zagłosować. 
Wychodząc już z budynku, mijałem na tych schodach ro-
dziców wnoszących wózek z małym dzieckiem. I dotarło do 

Rafał Sułek
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●  Zgłosiła się do nas Pani, która będąc na urlopie w gó-
rach chciała skorzystać z przysługujących jej zniżek z racji 
posiadania Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. Jakież 
było jej zdziwienie, kiedy usłyszała, że nie przysługuje jej 
ulga, gdyż na Legitymacji ma, uwaga cytuję:  „przekreślony 
obrazek z uchem”, czyli nie jest osobą niedosłyszącą i nie 
przysługuje jej ulga. Pani po powrocie do domu udała się do 
instytucji, która wydała dokument celem wyjaśnienia sprawy 
i ewentualnego zgłoszenia błędu na Legitymacji, gdyż posiada 
orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na duży ubytek 
słuchu. Jakież było jej zdziwienie, gdy w urzędzie powiedziano 
jej, że karta jest ważna i wydana zgodnie z procedurą, ale nie 
wiedzą dlaczego to ucho jest przekreślone i zachęcono pe-
tentkę do odwiedzenia Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób 
Niepełnosprawnych, bo może tam Pani wyjaśnią wszystko. 
Oczywiście biorę poprawkę na słowa o tym, że w urzędzie ktoś 
może nie wiedzieć o co chodzi z przekreślonym uchem na 
Legitymacji. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, by coś takiego 
padło. Jedno jest pewne, osobie, która w górach odmówiła 
wystawienia ulgi turystce, pragnę podpowiedzieć, by sama 
wyrobiła sobie taki dokument, bo tam też jest oznaczenie 
z przekreślonym mózgiem.

● W tym roku Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepeł-
nosprawnych obchodzi swoje dwudziestopięciolecie. Ktoś 
kiedyś zapytał, co ile zmieniać pracę, by nie stracić entuzja-
zmu? Sprawa bardzo indywidualna. W lutym przyszłego roku 
stuknie mi dyszka w redakcji i piątka na stołku naczelnego. 
I jeszcze mi się chce.

● Jako redaktorowi naczelnemu „Razem z Tobą” często 
zadaje mi się pytanie, czemu nie kłaniam się, gdy mnie 
wymieniają podczas uroczystości. Otóż, sprawa jest prosta 
jak budowa cepa. Nie jestem i nie zamierzam (obecnie) być 
żadnym celebrytą i gębą do uśmiechania się. Jestem dzien-
nikarzem z tytułem redaktora naczelnego – robię swoje 
i opisuję, recenzuję i relacjonuję. Dbam o to, by Państwo 
mieli przyzwoity obraz tego, o czym piszemy. Od uśmiechów, 
uścisków, wzajemnych serdeczności jest moje szefostwo 
lub politycy. Ja chcę robić to, co do mnie należy, najlepiej 
jak potrafię. Stąd też miło mi, kiedy ktoś mnie powszechnie 

wita, wymienia i docenia – ale naprawdę z szacunkiem dla 
wszystkich Państwa, proszę pracujcie dla dobrego samopo-
czucia ludzi, którymi się opiekujecie, a nie mojego. U mnie 
wszystko w porządku – jeszcze. Jestem dla Was i wykorzy-
stujcie to, nie z okazji jubileuszy - tylko CODZIENNIE, gdy 
chcecie byśmy, jako „Razem z Tobą”, o czymś poinformowali. 
To, że zadzwonicie lub napiszecie i poprosicie o relację lub 
materiał będzie dla mnie lepszą nagrodą niż wyczytanie 
podczas jakiejś tam imprezy, którą, nie owijając w bawełnę, 
zapomnę pięć minut po wyjściu – zaraz ktoś powie: „brak 
szacunku”! Serio? A wie, ile na głowie ma naczelny, będący 
jednocześnie koordynatorem projektu, w ramach którego 
każdy z Państwa może otrzymywać „Razem z Tobą”?

● Listopad coraz bliżej. A wraz z nim pierwsze dni za-
dumy i wspomnień po tych, których już z nami nie ma. Na 
ten temat przez lata napisałem już wiele. Nie będę więc się 
powtarzał. Powiem krótko, śpieszmy się kochać ludzi - tak 
szybko i niejednokrotnie nagle odchodzą.

● Wszystkich Świętych i Zaduszki to nie tylko odwiedza-
nie grobów, zaduma i biznes na kwiatkach i zniczach. To 
również czas, od kiedy sklepy i reklamy w telewizji zaczną 
nam „obrzydzać” święta Bożego Narodzenia. Zresztą już jakiś 
czas temu, gdzieś w sieci natknąłem się na informację, że 
w Londynie od początku października świecą się lampki na 
ulicach. Pozostawię to bez komentarza.

● W ostatnim czasie na moją półkę z książkami trafiło 
kilka nowych pozycji. Jedną z nich jest zapis rozmów dwóch 
komików, którzy wymieniając między sobą maile, rozmawiają 
m.in. o Polsce, Polakach, poczuciu humoru (a raczej jego 
braku) w społeczeństwie. Specyficzny humor i obracanie 
się w tematach drażliwych sprawia, że nie jest to książka dla 
wszystkich. Czyta się ją szybko i można się zaśmiać, a czasami 
nawet zbulwersować. Po chwili jednak przychodzi zaduma 
i utwierdzenie się w przekonaniu, że autorzy mają sporo racji.

● Rok 2018 obfituje w jubileusze organizacji wspierających 
osoby z niepełnosprawnościami. Dwadzieścia, dwadzieścia 
pięć albo i więcej lat - okazja do świętowania jest. Pozostaje 
zatem pytanie, jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? 
Odpowiedź pozostawiam Tobie, Czytelniku.
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Granice

Z PERSPEKTYWY RODZICóW

W jeden z październikowych weekendów, z okazji Dnia Dawcy Szpiku, razem z instytucją 
charytatywną, w której działam, zorganizowaliśmy w naszej lokalnej galerii handlowej 
(mamy całą jedną) punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Towarzyszyła nam 

Jula. Piszę o tym dlatego, że ten weekend spędzony z nią w ruchliwej galerii uświadomił nam, jak 
bardzo w trosce o bezpieczeństwo ograniczamy nasze niepełnosprawne dziecko w doświadczaniu 
świata, nowych wrażeń i emocji.

Ilona i Damian Nowaccy są rodzicami niepełno-
sprawnej Julki z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 
(MPD). Na łamach „Razem z Tobą” opisują swoje 
chwile radości, zwątpienia oraz dzielą się licznymi 
doświadczeniami i spostrzeżeniami, wynikającymi 
z wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Całość wydarzenia była przewidziana na godziny 11-19. Ponie-
waż była to sobota, dzień wolny od szkoły, Jula pojechała ze mną 
już przed 11 z planem pozostania do mniej więcej pory obiadowej. 
W efekcie obiad zjadłyśmy na miejscu i została z nami do samego 
końca akcji – do godziny 19, nawet z okładem na posprzątanie 
wszystkiego. Do czego zmierzam (bo do czegoś wbrew pozorom 
związanego z tematyką działu)?

Planując ten dzień pomyślałam, że to zdecydowanie za długo 
– te kilka godzin do obiadu dla Julci w wózku, w hałasie i poza 
domem, że Julka nie wytrzyma. Takie było moje zdanie, bo prze-
cież Juli o owe zapytać nie mam jak. Okazało się, że w efekcie Jula 
spędziła dziewięć godzin z nami, cały czas uśmiechnięta, cały czas 
ciekawa otoczenia i zupełnie nic nie wskazywało na to, że coś jej 
się nie podoba. Wniosek – gdybym się uparła i wróciła do domu, 
tak jak zaplanowałam, nie dowiedziałabym się jak fajny był to dla 
niej dzień i jak może była szczęśliwa, że spędziła go właśnie w taki, 
a nie inny sposób.

Naszła mnie więc refleksja – ile jest takich sytuacji w życiu 
nastoletniej już przecież naszej córci, kiedy zakładamy, że wiemy 
coś lepiej od niej? Ok, taka jest rola każdego rodzica, szczególnie 
rodziców nastolatków, którzy są przekonani, że wiedzą wszyst-
ko o wszystkim najlepiej. W naszym przypadku jednak chodzi 
o coś zupełnie innego. Nie znamy granic komfortu, ponieważ nie 
dopuszczamy nawet do tego, by się do nich zbliżyć. Ze strachu, 
z przekonania, że nie chce, że nie może, że będzie się bała, że będzie 
potem źle spała, że nasili się padaczka, w końcu, że woli to co my 
w danym momencie uważamy za lepsze... Powodów jest zawsze 
mnóstwo. I ulegamy tym obawom, przekonani, że wiemy co jest dla 
Julci najlepsze. W  naszym przypadku  jest to tym bardziej niebez-
piecznie, że wzmacniane pozytywnie, bo Jula, bez poczucia, że coś 
ją ominęło (nie ma przecież klasycznego „Mamo, ale czemu ja tam 
nie mogę iść?!”), jest szczęśliwa i uśmiechnięta (jak zawsze), więc 
mamy poczucie, że nasz wybór był dobry. Czy jednak na pewno?

Nie zamierzam tu teraz zapowiedzieć, że od jutra zapisuję Julę 
na kurs skoków ze spadochronu. U nas dotyczy to naprawdę 
rzeczy często banalnych, takich, które są codziennością w wielu 
domach. Idziemy do kina? Nie... ciemno, dużo ludzi, duży ekran, 

NA PEWNO będzie się bała. Lepiej poczekamy, aż film wyjdzie 
na DVD i obejrzymy w domu. Idziemy na spacer? Nie... zimno, 
pada. NA PEWNO wołałaby zostać w domu.  Zostajemy dłużej  
na urodzinkach u Igorka?  Nie... za głośno, za późno. Julka musi 
iść wcześniej spać... NA PEWNO będzie zmęczona.

A może Julka bardzo chciałaby iść na ten film do kina, może 
uwielbia spacery w deszczu i może bardzo chciała bawić się  

Ilona I DamIan nowaccy
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Czas więc próbować docierać do granic, tych codziennych, na-
dal przecież bezpiecznych, ale nieco wychylać głowę poza strefę 
komfortu. I obserwować.

Bo przecież na tym polega życie. Na doświadczaniu, poznawa-
niu, a w przypadku Julci i wielu dzieci z niepełnosprawnościami, 
my – rodzice czy opiekunowie – w pełni za to doświadczenie 
odpowiadamy. ■

na urodzinkach do północy... Tylko my wiemy lepiej, my nie po-
zwalamy jej odkryć swoich granic.

Wtedy przecież też się uczymy czegoś nowego o tym co wolno, 
a co nie. Do tego Jula rośnie i się zmienia. Dlatego trzeba porzucić 
wcześniej już wypracowane przyzwyczajenia i szukać innych rozwią-
zań. Przecież wiemy, że od zawsze lubiła jajecznicę (a z pomidorami 
była jej ulubioną), dziś nie je żadnej. Zmienił się jej smak. Wiemy, 
że lubi pikantne potrawy. A skąd? Bo na szczęście od czasu do cza-
su, walcząc ze swoimi obawami, przecieramy nowe szlaki i kiedy 
mieliśmy coś pikantnego na obiad, nie zrobiliśmy Julci osobnych 
bezpiecznych naleśniczków z twarogiem (wiemy, że je uwielbia).

Często motorem tych zmian są osoby obserwujące nas razem 
z boku. Komuś z zewnątrz łatwiej zauważyć rutynę i zapropono-
wać inne rozwiązanie. Ale nie zdarza się to często, bo któż trzeźwo 
myślący będzie wchodził między rodzica a dziecko, a jeśli nawet 
spróbuje, to jeżeli dziecko jest z niepełnosprawnością, szybko 
polegnie pod siłą argumentu.

W sali Ratusza Staromiejskiego w Elblągu Stowarzyszenie „Laza-
rus” zakończyło ponad półroczny projekt pn. „Polska Niepodległa”.

– Cieszymy się, że mogliśmy się włączyć w obchody 100–lecia 
odzyskania niepodległości i poprzez muzykę i słowo przybliżyć 
historię naszego kraju – mówi Paweł Gołębiewski, kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Lazarus”, a także członek 
zespołu. – Projekt rozpoczął się w marcu i do dnia dzisiejszego, 
łącznie z tą konferencją, odwiedziliśmy jedenaście miejsc. Były  
to szkoły podstawowe nr 14, nr 12, nr 9, nr 8, II Liceum Ogólnokształ-
cące, Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych, Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Lazarus”, DPS „Niezapominajka” oraz Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Odwiedziliśmy 
też Spółdzielnię Mieszkaniową „Zakrzewo”.

W trakcie jedenastu koncertów wybrzmiały takie utwory jak 
„Marsz pierwszej brygady”, „O mój rozmarynie”, „Piechota”, „Roz-
kwitają pąki białych róż”, „Ułani malowane dzieci”, „Przybyli ułani 
pod okienko”, „Warszawianka”, a także „Rota”. Podczas koncertów 
rozdawane były kotyliony, które własnoręcznie wykonali uczestnicy 
ŚDS „Lazarus”.  Zespół „Lazurki” liczy dwanaście osób (sześcioro 
uczestników ŚDS i czterech terapeutów). Muzyków wspierała też 
Helena Stachnowicz, była polonistka wielu elbląskich szkół, która 
występowała w roli narratora.

– Macie państwo szczęście do charyzmatycznych ludzi w sto-
warzyszeniu „Lazarus”. Pani dyrektor, jak i pani prezes potrafią 
zarażać innych swoją pasją. Zarówno ja, jak i inni dyrektorzy szkół 
bez wahania zaprosiliśmy do siebie zespół. Tak wzruszającego 
koncertu dawno nie było. Młodzież wyszła z niego poruszona – 
mówiła podczas konferencji podsumowującej projekt Agnieszka 
Jurewicz, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Projekt „Polska Niepodległa” to wynik konkursu ogłoszonego 
przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskie-
go. Na jego realizację do samorządów zostały przekazane środki 
finansowe. Zadanie zostało wsparte finansowo także przez miasto 
Elbląg. ■                                                                                                                      MM

Od 1 marca Stowarzyszenie „Lazarus” realizowało 
projekt „Polska Niepodległa”. W jego ramach zespół 
wokalno–instrumentalny „Lazurki” odwiedził 
jedenaście miejsc, w których wybrzmiały utwory 
przypominające historię naszego kraju. 19 paździer-
nika podsumowano działania podjęte w projekcie.

Muzycznie 
o historii Polski 
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Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone, a na ich 
stronach znajdą się motywy graficzne związane z obcho-
dzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Warto zaznaczyć, że nowy paszport będzie 
zawierał także dodatkowe oznaczenia przeznaczone dla 
osób niewidzących i niedowidzących. W okładce nowego 
dokumentu przewidziano tłoczenie zawierające wyraz 
„Paszport” napisane znakami alfabetu Braille’a, umożli-
wiające rozpoznanie dokumentu. Nie będzie obowiązku 
wymiany starych paszportów na nowe. Wszystkie paszpor-
ty w dotychczasowej formie graficznej pozostają ważne  
do wskazanego w dokumencie terminu. W paszporcie 
znajdą się motywy graficzne przedstawiające m.in.: Bitwę 
Warszawską, Antosia Petrykiewicza, Ignacego Jana Pade-
rewskiego, Józefa Piłsudskiego, Godło II RP, Grób Niezna-
nego Żołnierza. ■                                                     Bożenna Ulewicz

Wszyscy, którzy od 5 listopada 2018 r. będą 
składali wnioski o wydanie paszportu, otrzy-
mają dokument według nowego wzoru. Tego 
dnia wejdzie w życie zmiana rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie dokumentów paszportowych.

Nowy wzór paszportów
SPOłECZEńSTWO

Ukończyłeś 100 lat? – ZUS wypłaci ci świadcze-
nie honorowe. Obecnie wysokość świadczenia 
wynosi 3 731,13 zł brutto. W całej Polsce otrzy-
muje je prawie 2 tys. osób. Najwięcej takich osób 
mieszka w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. 
W gronie wszystkich stulatków dominują ko-
biety.

Świadczenie honorowe
ŚWIADCZENIA

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które 
ukończyły 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc 
w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych 
urodzin. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców 
jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każ-
dego roku kalendarzowego do końca lutego następnego 
roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie 
otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. 
Wysokość świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 
100 lat jest taka sama w KRUS i ZUS. Taką samą kwo-
tą przyznają również organy emerytalne MSW i MON.  
Na raz przyznane świadczenie nie trzeba składać ponow-
nych wniosków. Jest ono wypłacane automatycznie od dnia 
ukończenia 100 lat. Świadczenie honorowe wypłacane jest 
razem z przyznanym świadczeniem emerytalno-rentowym. 
Jest to spory zastrzyk gotówki i na pewno bardzo pomocny 
w zasileniu senioralnego, domowego budżetu. ■

Oprac. MM

W reklamie „Labels Are For Clothes” występuje m.in. mężczy-
zna na wózku inwalidzkim, modelka plus size, młoda dziewczyna 
z Zespołem Downa czy kobieta z protezą nogi. Nie jest to pierw-
sza taka akcja promocyjna tej marki. Wiosną do współpracy przy 
promocji zaproszono dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi 
i umysłowymi. Warto wspomnieć, że wśród populacji Wielkiej 
Brytanii 9 proc. osób to osoby posiadające różnego rodzaju niepeł-
nosprawności. Kampania River Island, marki obchodzącej swoje 
trzydziestolecie, to właśnie odpowiedź na ich potrzeby, jak i przede 
wszystkim próba przełamania stereotypów oraz walka o świadomość  
społeczną. ■                                                                                          Oprac. RS

Marka odzieżowa River Island po raz kolejny promuje 
swoje produkty hasłem „Etykietki są dla ubrań, a nie 
ludzi”. Do udziału w kampanii reklamowej najnowszej 
kolekcji ubrań zaproszono m.in. osoby z niepełno-
sprawnościami. 

Reklama bez barier
SPOłECZEńSTWO
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Zgodnie z rozporządzeniem przygotowa-
nym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej minimalne wynagrodzenie 
za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł, co 
oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej na 2019 r.

Minister Rafalska przypomniała, że zgodnie 
z przepisami rząd do 15 września ma podjąć 
ostateczną decyzję w tej sprawie [co nastapiło 
11.09 - red.]. Podkreśliła, że płaca minimalna 
podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu 
Społecznego i rząd wsłuchuje się w głosy part-
nerów społecznych i związków zawodowych. ■

Red.

Płaca minimalna w 2019 roku wyniesie 
2 250 zł, a minimalna stawka godzi-
nowa 14,70 zł – to decyzja Rady Mini-
strów. Poinformowali o niej w Idziko-
wicach premier Mateusz Morawiecki 
i minister Elżbieta Rafalska. 

Więcej na minimalnej 
PRACA

W ciągu ostatnich lat wiele zmieniło 
się w kwestii uchwalanych przepi-
sów mających na celu poprawę praw 
osób niepełnosprawnych w Wielkiej 
Brytanii. Jednak według badań Orga-
nizacji SCOPE niemal połowa niepeł-
nosprawnych dorosłych w tzw. wieku 
produkcyjnym czuje się tam wyklu-
czona ze społeczeństwa.

Czują się wykluczeni
WIELKA BRYTANIA

W badaniach udział wzięło 2 tysiące osób. Ich 
wyniki pokazują, że w Wielkiej Brytanii 49 proc. 
niepełnosprawnych czuje się wykluczonych  
ze społeczeństwa. 41 proc. ankietowanych to 
grupa, która zadeklarowała, że nie czuje się 
doceniana. Jednak 42 proc. badanych uważa, że 
Wielka Brytania to dobra przestrzeń dla osób 
niepełnosprawnych. W tym kraju wciąż jest 
wiele miejsc, w których przeszkodą są scho-
dy lub progi. Dotyczy to głównie restauracji. 
Jak podkreślają osoby niepełnosprawne, chcą 
one uczestniczyć w życiu ich pełnosprawnych 
przyjaciół i znajomych i móc podążać w tę samą 
stronę. ■                                                                        Red.

SPOłECZEńSTWO

12 października przy ul. Andersa 6/8 w Warszawie 
swoją działalność rozpoczął ośrodek niosący pomoc 
osobom z niepełnosprawnością sprzężoną (wielo-

raką), które ukończyły 25. rok życia i nie są już objęte syste-
mem edukacji. Ze wsparcia skorzystają ponadto ich bliscy.

Nowy ośrodek wsparcia i rehabilitacji 

Dzięki zajęciom prowadzonym w OWiRON możliwe będzie przeciwdziała-
nie wykluczeniu osób dotkniętych niepełnosprawnością, a także ich integracja  
ze społecznością lokalną. Co istotne, program terapeutyczny – dostosowywany 
indywidualnie do potrzeb poszczególnych pacjentów – pozwoli im rozwinąć 
umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. 

Odnowione wnętrza placówki spełniają najwyższe standardy stawiane obiek-
tom dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami – OWiRON jest całkowicie 
wolny od barier architektonicznych. Znajdują się tu specjalistyczne pracownie 
terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, pracownia kulinarna do prowadzenia zajęć 
z zakresu czynności życia codziennego, a także nowoczesna pracownia kompute-
rowa wyposażona w oprogramowanie do komunikacji alternatywnej. 

Rekrutacja uczestników programu rozpocznie się 2 listopada br. Początkowo 
opieką zostanie objętych 15 osób. Zwiększenie puli dostępnych miejsc będzie uza-
leżnione od zainteresowania programem. OWiRON będzie czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-16:00. ■

Więcej na razemztoba.pl/19045                                                                                                 Red.

SPOłECZEńSTWO

Federacja Banków Żywności chce zwrócić szczególną 
uwagę na skutki ekologiczne marnowania żywności, 
z których niewiele osób zdaje sobie wciąż sprawę. Jest 

to tym bardziej ważne, że w samej Polsce marnuje się tyle 
żywności, ile wystarczyłoby dla wszystkich mieszkańców 
samej Warszawy przez 10 lat.

Polacy marnują za dużo żywności 

W tym roku w Polsce, obchody Światowego Dnia Żywności mają wyjątkowy 
wymiar, ponieważ łączą się z kampanią o ekologicznych skutkach marnowania 
żywności, która tak naprawdę jest częścią jeszcze większego i długofalowego pro-
jektu „EkoMisja Nie Marnuję”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

– Przykładowo, wyrzucona kanapka z serem to aż 90 litrów zmarnowanej wody, 
jedno jabłko to strata 70 litrów wody. Wyrzucanie przychodzi nam zdecydowanie 
za łatwo, bo nie mamy świadomości skutków jakie to niesie za sobą. W sumie  
do produkcji wyrzucanej żywności zużywa się 250 bln wody, to 14 razy więcej, niż 
mieszczą w sobie wszystkie jeziora w Polsce – podkreśla Dorota Jezierska, Wice-
prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań edukacyjnych, którymi objętych 
będzie w ciągu dwóch lat trwania projektu 200 szkół podstawowych w całej Polsce. 
Działaniem angażującym społeczeństwo wokół tematu niemarnowania żywności 
będzie „Konkurs EkoSelfie”, którego celem jest promocja najciekawszych zdjęć 
prezentujących aktywność w zakresie propagowania prawidłowych zachowań 
proekologicznych. W ramach projektu powstał również serwis www.niemarnuje.
bankizywnosci.pl. ■                                                                                                                                     Red.



http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 10

Polacy przypisują osobom z tym 
spektrum cechy związane z trudno-
ściami w komunikacji, wycofaniem 
czy agresją. Z drugiej strony mylnie 
sądzą, że wszystkie osoby z autyzmem 
wykazują ponadprzeciętne zdolności. 
Negatywnie odbierają też zakładanie 
rodzin przez osoby z tym zaburzeniem 
– wynika z „Ogólnopolskiego badania 
świadomości autyzmu” Fundacji JiM.

–  Polacy znają słowo autyzm 
głównie z  seriali  i  starych filmów 
typu „Rain Man”. Natomiast 95 proc. 
Polaków nie potrafi wskazać, jakie 
są objawy autyzmu. Często posłu-
gują się stereotypami, kojarzą oso-
by autystyczne z  nadzwyczajnymi 
zdolnościami, a to tylko część osób  
ze spektrum – mówi agencji informa-
cyjnej Newseria Biznes Tomasz Micha-
łowicz, prezes Fundacji JiM.

Jak wynika z raportu Fundacji JiM 
– na podstawie badań przeprowadzo-
nych dla Fundacji przez Maison & Part-
ners – 83 proc. Polaków zetknęło się 
z autyzmem, jednak 95 proc. spośród 
badanych nie potrafi wyjaśnić, czym 
on właściwie jest. Polacy nie są też 
świadomi częstotliwości występowania 
autyzmu – tylko 10 proc. badanych 
wskazało właściwą odpowiedź. Reszta 
była przekonana, że występuje rzadziej 
niż ma to miejsce w rzeczywistości.

– Na świecie autyzm diagnozuje 
się u jednego dziecka na sto. W Pol-
sce nie ma dokładnych danych, na-
tomiast zakładamy, że jest podobnie. 
Polacy wiedzą, że jest takie zjawisko 
jak autyzm, ale nie do końca wiedzą, 
na czym ono polega i nie wiedzą, jak 
bardzo cała rodzina jest obciążona 
wychowywaniem takiego dziecka. 
Nie wiedzą, że ponad połowa osób  
ze spektrum autyzmu jest jednocześnie 
niepełnosprawna intelektualnie, że bę-
dzie potrzebowała wsparcia przez całe 
życie. To są osoby, którymi często opie-

Polacy nie wiedzą czym jest autyzm

SPOłECZEńSTWO

95 proc. Polaków nie potrafi dokładnie wyjaśnić, czym jest autyzm, a ponad połowa czer-
pie wiedzę o spektrum z filmów lub seriali. Co dziesiąty uważa, że autyzm może zostać 
nabyty przez złe wychowanie albo szczepienie dzieci.

kują się rodzice – oni mają ogromne 
problemy, zastanawiają się, co stanie 
się z ich dziećmi, kiedy ich zabrak-
nie – mówi Tomasz Michałowicz.

Problemem było też zdefiniowa-
nie przyczyn występowania autyzmu 
– 74 proc. badanych nie wiedziało 
bądź wskazało nieprawidłową odpo-
wiedź. Niepokojące jest to, że ponad 
10 proc. badanych myśli, że autyzm 
jest następstwem złego wychowania 
albo szczepień.

Elementem badania realizowanego 
dla Fundacji JiM był test wiedzy do-
tyczącej autyzmu, w którym co drugi 
respondent nie udzielił nawet poło-
wy poprawnych odpowiedzi. Polacy 
przypisują osobom z autyzmem cechy 

głównie negatywne – najczęściej te 
związane z trudnościami w nawiązy-
waniu kontaktów z innymi (59 proc.), 
problemami z komunikacją, z wycofa-
niem czy agresją. 70 proc. ma błędne 
przeświadczenie o otoczeniu, jakie 
osoby autystyczne preferują, a 44 proc. 
kojarzy autyzm z występowaniem po-
nadprzeciętnych umiejętności.

–  Stosunek Polaków do osób 
z autyzmem jest taki, jak stosunek  
do osób nieznanych, obcych. Widzi-
my, że taka osoba zachowuje się dziw-
nie i reagujemy lękiem, który często 
też objawia się agresją. Jeśli rodzice 
są w sklepie z dzieckiem ze spektrum, 
które zachowuje się w sposób niestan-
dardowy – macha rączkami, głośno 
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krzyczy – to często rodzic spotyka się 
z agresywną reakcją otoczenia. Ludzie 
nie rozumieją tej sytuacji, reagują lę-
kiem i podświadomie ten lęk przera-
dza się w agresję – podkreśla prezes 
Fundacji JiM

Blisko dwie trzecie Polaków (64–66 
proc.) uważa, że osoby z autyzmem po-
winny mieć możliwość edukacji i pracy 
w zwyczajnym otoczeniu, z osobami 

zdrowymi. Z drugiej strony co trzeci 
nie wierzy, że dzieci z autyzmem są 
w stanie poradzić sobie w tradycyjnej 
szkole. Polacy negatywnie odbiera-
ją też zakładanie rodzin przez osoby  
ze spektrum – jedynie 52 proc. uważa, 
że powinny mieć prawo do zawierania 
małżeństw, a jeszcze mniej (38 proc.) 
do posiadania dzieci.

– Polacy akceptują osoby z auty-
zmem. Jeżeli wprost ich o to zapytać 
–  teoretycznie nie mają problemu 
z tym, żeby takie osoby były w ich oto-
czeniu. Natomiast nie dają im już pra-
wa do posiadania własnych dzieci czy 
zawierania związków małżeńskich, 
a przecież autyzm – co podkreślamy – 

to całe spektrum: są też osoby wysoko 
funkcjonujące, które w pełni świado-
mie mogą wejść w związek z drugą oso-
bą i mieć własne dzieci. Jednak Polacy 
na razie takiej sytuacji nie akceptu-
ją – mówi Tomasz Michałowicz.

Prezes Fundacji JiM podkreśla jed-
nak, że pozytywnym sygnałem jest 
chęć Polaków do pomagania osobom 
z autyzmem – szczególnie dzieciom. 
70 proc. wyraziło chęć przeznaczenia 
1 proc. podatku na działania fundacji 
wspierających takie osoby.

– Polacy chcą pomagać osobom 
z  autyzmem i  organizacjom, które 
wspierają te osoby, w różnej formie 
– w postaci 1 proc. podatku czy daro-
wizn. My także to odczuwamy, mamy 
kilkadziesiąt tysięcy darczyńców z ca-
łej Polski, którzy regularnie przekazują 
nam drobne kwoty, ale dzięki skali 
tworzą one budżet, z którym możemy 
naprawdę dużo rzeczy zmienić – prze-
konuje Tomasz Michałowicz.

Na całym świecie 2 kwietnia ob-
chodzony jest Światowy Dzień Świa-
domości Autyzmu, usankcjonowany 
przez ONZ. Przed tą datą prowadzone 
są kampanie, których zadaniem jest 
zwiększanie wiedzy i świadomości  
na jego temat.

– Od wielu lat prowadzimy kampa-
nię „Polska na niebiesko”, która jest 
coraz bardziej rozpoznawalna. Cie-
szymy się, że w tym roku patronat 
nad akcją  objęła małżonka Prezy-
denta RP Agata Kornhauser-Duda. 
Świadomość Polaków się podnosi, 
dużo nad tym pracujemy. Nie jest ła-
two ją zmieniać, ale jestem przekona-
ny, że w tym roku efekty będą jeszcze 
większe – mówi Tomasz Michałowicz.

„Ogólnopolskie Badanie Świado-
mości Autyzmu”, przeprowadzone 
przez Maison & Partners dla Fundacji 
JiM w grudniu 2017 roku, to pierwsze 
w Polsce tak obszerne opracowanie 
poruszające tematykę tego zaburzenia. 
Publikacja powstała w ramach akcji 
„Polska na niebiesko”, organizowanej 
z okazji Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu. ■

Źródło: newseria.pl

Organizatorzy kampanii „Świat bez 
R” wierzą, że dla neuronormatywnego 
społeczeństwa  zrozumienie rzeczywi-
stości autysty jest jak tekst, w którym 
zamienimy jedną literę na inną.

– Puzy pieuwszym kontakcie tuud-
ny do zuozumienia i dziwaczny. Ale po 
duugim czy tuzecim puzeczytaniu staje 
się jasny i czytelny, a zmieniona liteua 
puzestaje być puoblemem. Tak natuual-
nie działa nasz mózg. Wystauczy tylko 
poświęcić jedną chwilę i włożyć oduobinę 
(napuawdę oduobinę) wysiłku i chęci – 
przekonują.

Właśnie dlatego powstała kampania 
„Zrozumieć autyzm. Świat bez R”, która 
ma pokazać, że zmysły osób ze spektrum 
autyzmu działają po prostu odmien-
nie i nie powinno się w żaden sposób 
tego wartościować.

– Chcemy pokazać, że różnice mię-
dzy światem typowym, a autystyczny 
istnieją… ale tylko od naszego podejścia 
zależy w jaki sposób te różnice postrze-
gamy i czy mają one znaczenie. Według 
nas – nie mają żadnego! Znaczenie ma 
nasza chęć dostrzeżenia tego faktu – 
wyjaśniają organizatorzy.

Żeby okazać wsparcie osobom ze spek-
trum autyzmu i przyłączyć się do akcji, 
wystarczy jednorazowo lub raz na jakiś 
czas – w treści postów na Facebooku czy 
w innych mediach społecznościowych, 
w nazwie strony lub poprzez jakikolwiek 
inny kanał komunikacyjny – zastąpić „R” 
literą „U”. Można również do postu dodać 
hasztag #swiatbezr albo udostępnić post 
kampanii. ■

Źródło: Fundacja Ergo Sum
Oprac. MS

Ludziom neurotypowym cza-
sem trudno jest zrozumieć, 
w jaki sposób funkcjonują oso-
by z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu. Fundacja Ergo Sum 
i Klubokawiarnia Życie jest fajne 
chcą przekonać społeczeństwo, 
że porozumienie jest możliwe, 
a co więcej – nie trzeba wiele, by 
nasze działania przyniosły efekty.

Świat bez R

SPOłECZEńSTWO
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Będą fundusze na poprawę 
BEZ BARIER

Niebawem ruszą konkursy m.in. dla 50 szkół i 100 placówek służby zdrowia, które chcą uzyskać 
dofinansowanie na poprawę dostępności – zapowiada resort infrastruktury.

Ministerstwo chce, by około miliarda 
złotych z programu Wiedza, Edukacja, 
Rozwój trafiło na zadania związane z po-
prawą dostępności. Ale aby tak się stało, 
trzeba doprecyzować część jego zapisów. 
Ma się tym zająć Komitet Monitorujący 
PO WER, w którego skład wchodzą przed-
stawiciele rządu, samorządów, przedsię-
biorców i organizacji pozarządowych. 

Wprowadzone zmiany umożliwią m.in. 
uruchomienie konkursu na zwiększenie 
dostępności dla 100 placówek służby 
zdrowia (300 milionów złotych) oraz 
dla 50 uczelni i 50 szkół (300 milionów 
złotych). Planowany jest też konkurs 
„Inkubator Dostępności”, który wesprze 
innowacje społeczne zwiększające do-
stępność produktów i usług (10 milionów 
złotych) oraz system szkolenia i udo-
stępniania osobom niewidomym psów 
przewodników (14,5 miliona złotych). 
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Pieniądze mają być także przeznaczone 
na Krajowy Ośrodek Mobilności Osób 
Niepełnosprawnych (KOMON), czyli 
projekt wspierający mobilność osób 

z niepełnosprawnościami (24,3 milio-
na złotych).

– Wsparcie z PO WER na te obszary to 
około 700 milionów złotych. W najbliż-

dostępności szkół i szpitali 

Od 1 października trwa IV edycja Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #17milionów, prowa-
dzona przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”. Jej celem jest zwrócenie uwagi 
na codzienne problemy tych, którzy zostali dotknięci mózgowym porażeniem dziecięcym.

Motywem przewodnim kampanii jest 
kolor zielony, który symbolizuje solidarność 
ze wszystkimi 17 milionami osób na świecie 
z MPD. To prawie tyle, co połowa ludno-
ści Polski. Ludzie z MPD mają problemy  
ze wzrokiem lub słuchem, a także z poru-
szaniem się. Często potrzebują pomocy 
drugiej osoby, by radzić sobie z codzien-
nymi czynnościami, ale czują tak samo jak 
my. #17milionów ma przypominać o tym, 
że ludzie z MPD są pełnoprawnymi człon-
kami społeczeństwa.

– Fundacja ,,Kolorowy Świat” pragnie za-
chęcić do tego, by uznać pewną odmienność 
wynikającą z uwarunkowań psychofizycz-
nych za godną tożsamość, a jednocześnie 
bez ckliwej litości nieść im pomoc w wy-

zwaniach, jakie niesie życie – czytamy  
na stronie Fundacji.

W ramach prowadzonej kampanii można 
bezpłatnie wykonać badanie RTG stawów 
biodrowych dziecka. By móc je wykonać,  
na stronie Fundacji należy wypełnić formu-
larz. Na jego podstawie e–mailem przesłany 
zostanie plik ze skierowaniem upoważnia-
jącym do wykonania badania RTG.

Dzieci dotknięte Mózgowym Porażniem 
Dziecięcym zagrożone są neurogennym 
zwichnięciem stawów biodrowych.

– Głównym celem naszej tegorocznej 
kampani #17milionów jest zainicjowa-
nie działań mających na celu utworzenie 
w Polsce Krajowego Programu Profilak-
tyki Neurogennego Zwichnięcia Stawów 

Biodrowych u dzieci dotkniętych MPD 
– informuje Fundacja.

Przez cały październik realizowane jest 
też wyzwanie sportowe pod nazwą „#17mi-
lionówMetrów”, polegające na łącznym 
pokonaniu 17 milionów metrów przez ludzi. 
Jest to wyraz solidarności z osobami z MPD.

Na koniec października w Sali Koncer-
towej Filharmoni łódzkiej zaplanowano 
koncert charytatywny „PIANO.PL”, w któ-
rym wystąpią Dorota Miśkiewicz, Włodzi-
mierz Nahorny, Andrzej Jagodziński, Michał 
Tokaj, Bartosz Dworak, a także gościnnie 
Henryk Miśkiewicz. ■

Źródło: 17milionów.pl
Oprac. MM

SPOłECZEńSTWO

#17milionów, czyli o MPD 
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Elektroniczny System Obsługi Wsparcia 
PFRON

Do tej pory osoba z niepełnosprawnością, która chciała uzyskać dofinansowanie ze środ-
ków PFRON musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny wniosek. Takich wniosków 
w całej Polsce co roku składa się ponad 500 tys. Kwota, którą samorządy rozdysponowały 

w 2017 roku, sięgnęła 1 mld złotych.
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Korzystając z możliwości, jakie dają 
nowoczesne technologie, dzięki środkom 
z PFRON, uruchomiono nowoczesną 
platformę informatyczną. Jej celem jest 
umożliwienie osobom z niepełnospraw-
nościami i podmiotom działającym na 
ich rzecz załatwianie na drodze elektro-
nicznej spraw związanych ze wsparciem 
integracji zawodowej i społecznej finan-
sowanym ze środków PFRON.

– Celem Systemu Obsługi Wspar-
cia jest zmniejszenie trudności w apliko-
waniu o środki PFRON i poprawa jakości 
życia niepełnosprawnych obywateli, 
ponadto zwiększenie zainteresowania  
oraz poprawa jakości i dostępności  
e-usług, kierowanych do osób z niepełno-
sprawnościami i podmiotów działających 
na ich rzecz oraz zapewnienie sprawnego 
przepływu danych sprawozdawczych po-
między realizatorem zadań (JST), a pod-
miotem finansującym (PFRON) – mówi 
Dariusz łazar, kierownik projektu SOW.

Aby osoba z niepełnosprawnością 
mogła korzystać z Systemu, jednostka sa-
morządowa na jej terenie musi do niego 
przystąpić. Właśnie trwa pierwsze wdro-
żenie Systemu SOW w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Koninie, gdzie 
specjaliści z zespołu SOW w asyście wy-
konawcy systemu dokonują konfiguracji 
oprogramowania oraz przeprowadzają 
instruktaż stanowiskowy użytkowników 

aplikacji. Jeszcze w tym roku System 
SOW zostanie wdrożony w 41 powiatach 
w całej Polsce, a kolejne powiaty będą 
obsługiwane systematycznie w roku 
2019. Odtąd w każdej Jednostce, która 
dołączy do Systemu SOW, możliwe bę-
dzie załatwienie dofinansowania drogą 
elektroniczną – od wypełnienia wniosku, 
jego podpisania i złożenia, po złożenie 
ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,  
aż po podpisanie umowy i rozliczenie do-
finansowania.

Rezultaty projektu to stworze-
nie SOW (scentralizowanej plat-

formy informatycznej), kreatora, 
który ułatwia dobór odpowiedniej for-
my wsparcia, portalu informacyjnego  
(portal–sow.pfron.org.pl), przekazanie 
blisko 2 tys. urządzeń digitalizujących 
i mobilnych, uruchomienie infolinii SOW 
0 – 800 889 777 (połączenie bezpłat-
ne) lub 22 702 00 00 (połączenie płatne 
zgodnie z cennikiem operatora) czynnej 
w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, 
prowadzenie szkoleń stacjonarnych 
dla ponad 1200 osób z JST oraz szko-
leń e-learningowych dla Beneficjentów  
projektu. ■                                          PFRON

szych 6 miesiącach ruszą konkursy dla 
50 szkół, 50 uczelni i 100 placówek służby 
zdrowia oraz „Inkubator Dostępności”. 
Pozostałe działania będą uruchamiane 
sukcesywnie – informuje MIiR. 

Komitet przyjął już zmiany w PO WER, 
które wymagają akceptacji Komisji Eu-
ropejskiej. Wartość dofinansowania, 
które zostanie dzięki nim uruchomio-
ne, to około 300 milionów złotych.  
Te pieniądze mają trafić m.in. na zapew-
nienie usług indywidualnego transportu  
„od drzwi do drzwi” dla osób niesa-

modzielnych i osób z niepełnospraw-
nościami, które nie mogą korzystać 
z transportu publicznego czy na zwięk-
szenie dostępności budynków wielo-
rodzinnych dla osób o ograniczonej 
mobilności poprzez usprawnienia in-
stalacyjno-budowlane.

W planach jest także przeszkolenie 
pracowników transportu zbiorowego 
w zakresie profesjonalnej obsługi osób 
o szczególnych potrzebach, wdrożenie 
usług asystenckich na rzecz uczniów 
i przygotowanie kadry systemu oświaty 

do pracy z uczniami o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych. Utworzonych 
ma też być 15 Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację Włączającą.

– Zmiany te mamy już na roboczo 
uzgodnione z Komisją Europejską. Spo-
dziewamy się, że Komisja Europejska 
zaakceptuje je do końca roku – wyja-
śnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy  
Kwieciński. ■

Źródło: MIiR
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Z punktu widzenia psychoon-
kologa, jakie znaczenie ma dla pa-
cjentów onkologicznych dostęp  
do innowacyjnych terapii?

Dla osoby chorej możliwość zasto-
sowania innowacyjnych leków, które 
dają szansę na wydłużenie życia albo 
nawet wyleczenie, daje siłę do radzenia 
sobie z trudami choroby i pokonywania 
problemów nie tylko związanych z samą 
chorobą. Wiele osób chorych pokłada 
ogromną nadzieję w ciągłym rozwoju 
medycyny i leczeniu raka. Często słyszę 
od nich: „dziś jest lek, który wydłuża ży-
cie, ale może dzięki niemu dożyję czasu, 
gdy zostanie wynaleziony preparat, który 
pozwoli dalej je wydłużyć albo nawet 
wyleczy chorobę”. Wszyscy ludzie, bez 
względu na wiek, pochodzenie, status 
społeczny, materialny, w sytuacjach 
trudnych potrzebują mieć nadzieję. To 
pozwala krok po kroku pokonywać ogra-
niczenia i widzieć w tym sens. Viktor 
Frankl w książce „Człowiek w poszuki-
waniu sensu” opisał, jaką siłę w życiu 
człowieka ma poczucie sensu. Autor pod-
kreślał, że problemy psychologiczne wy-
nikają z braku definiowania sensu życia. 
Frankl wskazał, że nadanie sensu temu, 
co nas spotyka, może być tym, co pomimo 
trudności, pozwola człowiekowi iść do 
przodu. Sensem i celem dla wielu ludzi 
jest to, aby zobaczyć jak dorastają ich 
dzieci czy wnuki – i jeżeli jest jakiś lek, 
który może im pomóc, to mają nadzieję, 
że go otrzymają. Dla ludzi zdrowych 
perspektywa przeżycia jeszcze 2 mie-
sięcy czy nawet 2 lat to nie jest dużo, ale 
z perspektywy osoby chorej, która może 
jeszcze w czymś uczestniczyć, czegoś 
doczekać, czy pozałatwiać ważne spra-
wy – ten czas jest nie do przecenienia.

Chorzy potrzebują mieć nadzieję 
ZDROWIE

Dla osoby zdrowej perspektywa przeżycia jeszcze 2 miesięcy czy 2 lat to nie jest dużo. Tym-
czasem z perspektywy osób chorych na nowotwory ten czas jest nie do przecenienia. Mają 
nadzieję, że dzięki rozwojowi medycyny ich życie zostanie przedłużone i doczekają mo-

mentu, w którym będzie możliwe nawet całkowite wyleczenie nowotworu. Ta nadzieja daje im siłę  
do walki – mówi dr MARIOLA KOSOWICZ, kierownik Poradni Psychoonkologii Centrum Onkolo-
gii, i opowiada, jak innowacyjne terapie wpływają na proces leczenia i stan psychiczny pacjentów.

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 14
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Czy sama świadomość, że pacjent otrzymuje nowoczesne leczenie 
wspiera jego motywację do walki z chorobą?

Tak, absolutnie tak. Najtrudniejsza jest jednak sytuacja, kiedy na świecie jest 
lek, który mógłby osobie chorej pomóc, a nie jest jeszcze refundowany w Polsce. 
Jakiś czas temu odbyła się konferencja prasowa, na której poruszano prawo 
osób chorych do otrzymania informacji od lekarza o możliwych sposobach le-
czenia danej choroby na świecie. Teoretycznie wszyscy zgodziliśmy się, że osoba 
chora ma prawo otrzymać takie informacje, a lekarz nie powinien podejmować  
za chorego decyzji, czy taka informacja ma dla niego sens, czy też nie. W praktyce 
niektórzy lekarze ignorują ten temat i nie dają wyboru osobie chorej. Nikt nie 
ma prawa zabierać lub ograniczać możliwości wyboru drugiemu człowiekowi. 
Wybór należy do osoby chorej i jej rodziny. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 
sytuacje, kiedy cała rodzina zbiera na leczenie za granicą albo na sprowadzenie 
leku, a choroba jest tak zaawansowana, że nie ma to najmniejszego sensu. W ta-

SanDra Dworak
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kiej sytuacji ważną rolę odgrywa zaufanie pomiędzy lekarzem 
a osobą chorą i jej rodziną.

Czy świadomość, że są nowsze, skuteczniejsze leki 
– jednak niedostępne w Polsce, może pogarszać pro-
ces leczenia?

Myślę, że jest to bardzo trudne. Niektóre osoby chore i ich rodziny 
będą to bardzo przeżywać, złościć się na system, inne nie zaprzątają 
sobie głowy gdybaniem i leczą się zgodnie z zaleceniami lekarza. 
Myślę, ze trzeba podkreślić, że obecnie mamy dostęp do bardzo 
wielu leków, które są stosowane na świecie i to daje nadzieję.

Od lat pracuje Pani z najciężej chorymi – czy może Pani 
opowiedzieć o jakimś swoim pacjencie, dla którego dostęp 
do innowacyjnego leczenia miał szczególne znaczenie?

Takich przykładów znam na szczęście wiele, coraz więcej. Przy-
toczę historię mężczyzny, który dzięki nowemu lekowi, pomimo 
zaawansowanego stadium choroby, przeżył kolejne dwa lata. Miał 
szansę doświadczyć narodzin upragnionego wnuka, miał możliwość 
być w tym bezcennym czasie z rodziną i cieszyć się jej szczęściem. 
To było dla niego i jego bliskich niezwykle ważne. Drugi przykład 
to historia młodego chłopaka, chorego na czerniaka. Zdiagnozo-
wano u niego chorobę w momencie, kiedy lekarz mógł mu za-
oferować udział w badaniu klinicznym i nowe leczenie – terapię 
celowaną. I pacjent nie tylko żyje, ale przygotowuje się do powrotu  
do pracy, zaczyna planować przyszłość – choć nadal niedowierza 
swojemu szczęściu i temu, że dobrze rokuje. Jego wdzięczność  
za to, że otrzymał nowoczesny lek jest niewyobrażalna. Wzruszy-
łam się, gdy ostatnio opowiadał mi, jak złe miał prognozy i jak się 
one diametralnie zmieniły. Wdzięczna jest jego żona, dla której 
choroba męża to oczywista, straszna tragedia. Jeszcze niedaw-
no tej nadziei mieliśmy znacznie mniej. A teraz jest nadzieja!  
Na naszych oczach dzieją się wielkie przełomy. I to jest wspaniałe!

Jak psychoonkolog może pomóc pacjentom i ich bliskim, 
aby nie poddawali się chorobie, szukali motywacji do dal-
szych starań, aby wydłużyć życie czy nawet wyzdrowieć?

Jakiś czas tremu trafiła do mnie młoda kobieta z bardzo póź-
ną diagnozą raka żołądka. Od początku wiedziała, że nie można 
jej wyleczyć. Przyszła skulona, przestraszona, zrezygnowana.  
Po kilku spotkaniach zaczęłyśmy rozmawiać o sensie czasu, który 
jej pozostał. O dobrym jego zagospodarowaniu – bez względu na 
to, ile czasu pozostało. Te rozmowy pozwoliły jej inaczej podejść 
do leczenia, które mogło wydłużyć jej życie. Dzięki temu dobrze 
wykorzystała dane jej 2 lata, które były pełne ważnych wydarzeń. 
Wiem, że istotna była dla niej świadomość zaangażowania wielu 
ludzi – lekarza, terapeuty, rodziny, przyjaciół – i z tego czerpała 
siły i nadzieję na każdy dzień. Przywołany już przeze mnie Viktor 
Frankl wierzył, że nie ma takiej okoliczności, w której człowiek 
mógłby ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że życie „nie ma 
sensu”. Sens, jego zdaniem, może być przysłonięty, nieodkryty, 
nieznany, przez człowieka odepchnięty, ale on jest…

Dlatego tak ważne jest żeby ludzi, którzy tracą poczucie sen-
su, nie pozostawiać samych. Każdy z nas może przyczynić się do 
tego, że to co dla osoby chorej wydaje się przesłonięte, stanie się 
widoczne i nabierze sensu.

Dziękuję za rozmowę. ■

„Barwy wolontariatu” 
SPOłECZEńSTWO

– zgłoś kandydata 
Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów 
Wolontariatu w Polsce organizują kolejną 
edycję konkursu pt. „Barwy wolontariatu”. 
Jest on skierowany do wolontariuszy, osób 
korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, 
które realizują program wolontariatu pracow-
niczego, organizacji pozarządowych i instytucji 
publicznych współpracujących z wolontariu-
szami i wspierających ruch wolontarystyczny 
w Polsce.

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Sieć Centrów 
Wolontariatu. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać li-
stownie, osobiście lub pocztą elektroniczną, do właściwego  
ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolonta-
riatu lub placówki współpracującej przy organizacji konkursu. 
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wo-
lontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia 
społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć 
należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien 
być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu 
i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Może on mieć do-
wolną formułę, np. wspomnienia, relacji, refleksji, pamiętnika.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariu-
sze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują 
działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą 
dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, 
instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które 
realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne 
korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą 
się sami wolontariusze.

– W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby pry-
watne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie 
faktu działalności wolontariusza przez organizację lub insty-
tucję, która może o tym fakcie zaświadczyć – zaznacza Laura 
Mickiewicz z Miejskiego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede 
wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i part-
nerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. 
Do 29 listopada 2018 r. zostaną wybrani laureaci lokalni i re-
gionalni. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Gali 
Wolontariatu w Olsztynie.

Zgłoszenia kandydatów z regionu elbląskiego nadsyłać 
należy na adres: Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu,  
ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg, bądź na adres  
mail: wolontariat@centrumelblag.pl, lub osobiście do siedziby 
biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2018 r. ■
Oprac. Red.



Dopalacze jak narkotyki
ZDROWIE

Już od jakiegoś czasu obowiązują zaostrzone przepisy za posiadanie i handel dopalaczami. 
Ma to sprawić, że walka z tym procederem stanie się skuteczniejsza, a zarazem doprowadzić  
do ograniczenia wytwarzania i wprowadzania do obrotu nowych substancji psychoaktywnych. 

Od 21 sierpnia za posiadanie znacznych ilości dopalaczy grozi do 3 lat pozbawienia wolności, 
a za handel nimi można iść za kraty nawet na 12 lat.

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 16

Jak czytamy w komunikacie Minister-
stwa Zdrowia, nowelizacja ustawy została 
opracowana ze względu na pilną potrzebę 
wdrożenia kolejnych działań ogranicza-
jących zjawisko wytwarzania i wprowa-
dzania do obrotu środków zastępczych 
i nowych substancji psychoaktywnych. 
Przewiduje ona objęcie sankcjami karny-
mi przede wszystkim czynów związanych 
z dystrybucją tych substancji i stworzenie 
instrumentów prawnych umożliwiających 
odpowiedzialność osób z nią związanych.

Warto również wiedzieć, że zgodnie 
z założeniami nowelizacji, do odpowie-
dzialności karnej zostaną pociągnięci 
także posiadacze zabronionych substan-
cji, którym będzie groziła grzywna, kara 
ograniczenia wolności, lub pozbawienia 
wolności do 3 lat.

Umorzenie postępowania będzie możli-
we jedynie wtedy, gdy przedmiotem czynu 
będzie nieznaczna ilość dopalaczy prze-
znaczona na użytek własny.

Nowelizacja ustawy wprowadza zatem 
nowe mechanizmy, które wykorzystają 
prawo karne przeciwko producentom 
i sprzedawcom nowych substancji psy-
choaktywnych. W efekcie wprowadzonych 
rozwiązań osoby sprzedające „dopalacze” 
będą traktowane tak samo jak osoby sprze-
dające narkotyki.

Nowa definicja dopalaczy
Nowa ustawa przewiduje zmianę de-

finicji dopalaczy – substancja psycho-
aktywna zostanie „oderwana” od środka 
zastępczego. Substancja psychoaktywna 
ma znany wzór chemiczny, co pozwala 
przewidzieć jej działanie i to właśnie ona 
trafi do wykazu nowych substancji, któ-
rych posiadanie będzie karane na równi 
z posiadaniem narkotyków. Dzięki usta-
wie znacznemu przyspieszeniu ulegnie 
też proces wpisywania nowych substancji  
na listę związków zakazanych. Do tej pory 
trzeba było nowelizować ustawę, by określić 

listę substancji zakazanych. Teraz będzie 
to następowało w drodze rozporządzenia, 
czyli znacznie szybciej.

W ustawie znalazł się również zapis na-
kładający obowiązek zgłaszania do Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków 
zatrucia środkiem zastępczym lub nową 
substancją psychoaktywną. Do końca mar-
ca każdego roku Główny Inspektor Sani-
tarny będzie zobowiązany do sporządzenia 
raportu podsumowującego zgłoszenia 
z całej Polski, a placówki podejrzewają-
ce pacjenta o stosowanie dopalaczy będą 
musiały powiadomić o tym powiatowego 
inspektora sanitarnego. Ustawa zakłada 
także utworzenie rejestru zgonów i zatruć 
spowodowanych przez dopalacze.

Przepisy mają zapewnić takie samo 
wsparcie osobom uzależnionym od do-
palaczy, jak i od narkotyków – będą mogły 
liczyć na leczenie, rehabilitację i wsparcie 
psychologiczne. ■
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Dopalacze jak narkotyki

Można jednocześnie przebywać  
na zwolnieniu lekarskim i wyjechać na 
rehabilitację. Osoba skierowana na takie 
leczenie nie musi ponosić żadnych kosztów 
związanych ze swoją kuracją, pobytem, 
a nawet dojazdem do uzdrowiska. Leczenie 
jest finansowane w całości przez ZUS. Mając 
skierowanie do sanatorium, lekarz wystawi 
nam zwolnienie lekarskie. Miejsce pobytu 
w sanatorium zawsze wybierane jest naj-
bliżej naszego miejsca zamieszkania, aby 
nie utrudniać dojazdu na rehabilitację lub 
pobytu w sanatorium. Jedynym warunkiem 
otrzymania skierowania są rokowania moż-
liwości odzyskania sprawności i powrotu 
pacjenta do pracy.

Aby dostać skierowanie, musimy od-
wiedzić naszego lekarza. Lekarz jedynie 
wypełnia wniosek o rehabilitację leczni-
czą w ramach prewencji rentowej ZUS. 
Wniosek musi zawierać nasze podstawowe 
dane, czyli: imię i nazwisko, PESEL, adres 
zamieszkania, telefon kontaktowy oraz 
dane dotyczące naszego stanu zdrowia: 
rozpoznanie lekarskie, a także opinię, czy 
po odbyciu rehabilitacji istnieje rokowanie 
odzyskania zdolności do pracy. Lekarz może 
również przesłać wniosek do ZUS poprzez 
profil zaufany, czyli PUE. Podczas wysta-
wiania e-ZLA system sam podpowiada le-
karzowi o możliwości skierowania pacjenta  
na leczenie w sanatorium ZUS. Pacjenci 
mogą również osobiście dostarczać wnioski 
w dowolnej placówce ZUS. Do wniosku 
musimy dołączyć kopie dokumentacji 
medycznej. Po złożeniu dokumentów, Le-
karz Orzecznik wyznaczy termin badania 
i podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta  
do ośrodka leczniczego, położonego najbli-
żej naszego miejsca zamieszkania. Turnus 
rehabilitacyjny trwa 24 dni. Są dwie formy 
leczenia: w trybie ambulatoryjnym lub 
stacjonarnym. Po zakończonej rehabilita-
cji pacjent otrzymuje kartę informacyjną, 
w której zawarte są szczegóły przebiegu 

Sanatorium bez kolejki? 
ZDROWIE

Z wyjazdu do sanatorium z ZUS może skorzystać każda osoba, która przebywa na zasiłku choro-
bowym, świadczeniu rehabilitacyjnym, rencie z tytułu czasowej niezdolności do pracy, a także 
każda osoba ubezpieczona w ZUS, u której pojawiało się zagrożenie utraty zdolności do pracy. 

Skierowanie do sanatorium można otrzymać nawet w ciągu dwóch miesięcy, a w pilnych przypad-
kach nawet w ciągu kilku dni.
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rehabilitacji oraz opinię odnośnie stanu 
zdrowia w aspekcie powrotu do pracy.

Prewencja rentowa ma zapobiegać po-
garszaniu się zdrowia. Ważne jest, aby jak 
najwcześniej zacząć leczenie lub rehabi-
litację i nie dopuścić do nieodwracalnych 
uszczerbków na zdrowiu, co może to skut-
kować utratą zdolności do wykonywania 
pracy zarobkowej. W przypadku osób, 
u których pojawiła się choroba zawodowa 
lub wypadek przy pracy, czas oczekiwania 
na rehabilitację skracany jest do minimum. 
Pacjenci kierowani są na najbliższy tur-
nus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie 
dysponuje własnymi ośrodkami rehabili-
tacyjnymi. Co roku podpisujemy umowy 
z najlepszymi placówkami medycznymi. 
Placówki te wyłaniane są w drodze konkur-
su. Cały czas kontrolujemy jakość świad-

czonych usług, tzn. warunki mieszkaniowe, 
wyżywienie oraz kwalifikacje zatrudnio-
nych tam lekarzy i rehabilitantów, a także 
sprzęt, na którym leczeni są pacjenci.

Zainteresowanie leczeniem w ośrod-
kach wskazanych przez ZUS jest z każ-
dym rokiem większe. Katalog schorzeń, 
na które można uzyskać skierowanie na 
rehabilitację jest bardzo szeroki i ciagle 
poszerzany. Z leczenia mogą skorzystać 
osoby z chorobami narządów krążenia, 
ruchu, układu oddechowego, głosu, a także 
osoby ze schorzeniami psychosomatyczny-
mi oraz po leczeniu onkologicznym raka 
piersi. Ponadto problemy z narządami 
ruchu i krążeniem możemy podreperować 
w trybie ambulatoryjnym, czyli w miejscu 
naszego zamieszkania. ■

anna IlUkIEwIcZ



Studencie, pamiętaj o zaświadczeniu dla ZUS 
EDUKACJA

Studenci pobierający renty muszą dostarczać zaświadczenia o kontynuowaniu nauki lub po-
wiadomić ZUS o jej zakończeniu. Jeśli tego nie zrobią, będą musieli zwrócić nienależnie po-

brane świadczenie wraz z odsetkami. Świadczenie zostanie wypłacone za okres, na który uczeń 
złoży zaświadczenie, a po jego dostarczeniu zostanie automatycznie przedłużone. Gdy jednak 
spóźni się z wnioskiem o cały miesiąc i złoży go dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za 
październik straci.
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Renta rodzinna przysługuje dzieciom  
do ukończenia przez nie 16 roku życia. Star-
si również mogą pobierać takie świadcze-
nia, jednak pod warunkiem, że dalej się 
uczą, lecz nie dłużej niż do 25. roku życia. 
Chyba że urodziny te przypadają w trakcie 
ostatniego roku studiów – wówczas świad-
czenie przysługuje do końca roku akade-
mickiego. ZUS wypłaca rentę rodzinną 
studentom na okres roku szkolnego, który 
obejmuje również wakacje. Świadczenie 
wypłacane jest więc do końca września 
danego roku akademickiego.

Kontynuowanie nauki potwierdzają 
zaświadczenia wydane przez szkołę lub 
uczelnię. Może być wystawione na rok 
lub na cały okres przewidziany progra-
mem nauczania. Wówczas ZUS wypłaca 
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rentę przez cały okres nauki, nie żądając 
w międzyczasie zaświadczeń. ZUS może 
w takim przypadku wystąpić do szkoły lub 
uczelni z zapytaniem, czy nauka jest kon-
tynuowana.

– Studenci muszą pamiętać, aby po-
wiadomić Zakład o zmianie miejsca za-

mieszkania lub rachunku bankowego, na 
który wypłacana jest renta, o wysokości 
przychodu osiągniętego w poprzednim 
roku kalendarzowym (do końca lutego 
bieżącego roku), oraz o pobieraniu renty 
z innego tytułu lub przyznanej przez inny 
organ rentowy – informuje ZUS. ■

Marnując żywność, marnujesz planetę ELBLąG

„Jedzenia nie marnuję! Wszystko co jem, mi smakuje!”, „Każdy o tym wie, drużyna pietruszek nie podda 
się!”, „Cały owoc zjadamy i go nie wyrzucamy”, „My nic nie wyrzucamy, bo o żywność dbamy”. To tylko 
niektóre z haseł, które widniały na transparentach niesionych przez dzieci poprzebierane m.in. za wa-
rzywa, owoce i napoje mleczne. W naszym mieście po raz kolejny odbył się „Strajk żywności”.

Tradycyjnie, jak co roku, z okazji obchodów Światowego Dnia Żyw-
ności elbląski Bank Żywności zorganizował „Strajk żywności” – akcję 
mającą zachęcać do odpowiedzialnego gospodarowania żywnością. 
Z tej okazji ulicami miasta przeszedł barwny marsz zakończony roz-
strzygnięciem konkursu na najładniejsze przebranie oraz najciekawsze 
hasło na transparencie. Nagrody w tych kategoriach otrzymały dzieci 
z Szkoły Podstawowej nr 19 i 24, oraz Przedszkola nr 3, 23 i 17, a także 
uczniowie z ZSIŚiU.

W tym roku elbląski Bank Żywności wszystkie szkoły zaprosił do 
udziału w konkursie na najlepszy filmik promujący niemarnowa-
nie żywności. Wpłynęły cztery zgłoszenia. Prace autorstwa uczniów  
SP nr 14, 15 i 18 oraz ZSIŚiU oceniło jury w składzie: Juliusz Marek 
z Truso TV, Rafał Sułek – redaktor naczelny „Razem z Tobą” oraz Anna 
Jabłońska z elbląskiego Banku Żywności. Główną nagrodę w postaci 
kamery przyznano pracy autorstwa uczniów ze SP nr 14. Drugie miejsce 
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 18, a pozostałe dwa filmiki wyróżniono. ■          
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– Cieszymy się, że pan profesor przyjął naszą propozycję współpracy – 
mówi Agnieszka Tuńska, szefowa Poradni Onkologicznej. – Będzie przyjmował 
chorych raz w tygodniu, zawsze w środy, między 11:00 a 15:00. Pacjenci na kon-
sultacje mogą zapisywać się w rejestracji Poradni, lub pod numerem telefonu  
55 235 89 53. Co ważne – dodaje Agnieszka Tuńska – do Poradni On-
kologicznej nie jest wymagane skierowanie, a pacjenci przyjmowani są 
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki jest specjalistą radiotera-
pii onkologicznej. Ukończył  Akademię Medyczną w Poznaniu. W 2001 
uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2017 odebrał z rąk pre-
zydenta Andrzeja Dudy nominację profesorską. Pracował w Wielko-
polskim Centrum Onkologii w Poznaniu, potem przez wiele lat był 
Kierownikiem Zakładu Radioterapii w szpitalu MSWiA w Olsztynie 

Znany profesor skonsultuje chorych

ZDROWIE

Profesor Sergiusz Nawrocki od 3 października br. przyjeżdża do pacjentów Poradni Onkolo-
gicznej w Elblągu.
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i profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  
Do niedawna kierował Kliniką Radioterapii Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego w Katowicach oraz Katedrą On-
kologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor jest koordynatorem konsorcjum GLIOMED 
– wieloośrodkowego projektu naukowo-wdrożeniowego, 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, którego celem jest poprawa diagnostyki i wyników 
leczenia chorych na glejaki. Szczególne zainteresowania 
medyczne to immunoterapia, terapia celowana molekular-
nie, radioterapia stereotaktyczna, nowotwory środkowego 
układu nerwowego. Autor licznych publikacji naukowych, 
podręczników dla lekarzy i polskich wytycznych w zakresie 
onkologii. Żonaty, czworo dzieci, pasjonat sportów wytrzy-
małościowych (triathlon), turystyczny pilot samolotowy. ■

anna klEIna



Wiadukt połączył Zatorze z miastem
ELBLąG

Po wielu latach oczekiwań i roku utrudnień spowodowanych budową 6 października oficjal-
nie otwarto wiadukt, który połączył Zatorze z centrum miasta bez konieczności oczekiwania 

przy szlabanach na przejazd pociągu. Całość wraz z drogami dojazdowymi kosztowała 35 milio-
nów złotych.

Str. 20 razem z TOB¥ http://www.razemztoba.pl

Nowy plac zabaw
BEZ BARIER

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu powstał plac zabaw dla 
dzieci. Nowe miejsce do rekreacji i zabawy dla uczniów placówki już cieszy, szczególnie 
tych najmłodszych.

– Inicjatywa, ażeby coś takiego powsta-
ło, narodziła się 2,5 roku temu. W pierw-
szej części był to koncert charytatywny 
i dzięki niemu część elementów placu 
zabaw już wtedy została zamontowana. 
Druga część odbyła się w marcu tego 
roku i był to turniej charytatywny piłki 
nożnej pn. „Gramy dla jedynki”, gdzie 
zagościła drużyna Telewizji Polskiej z pa-
nem Rafałem Patyrą, dziennikarzem TVP 
Sport. I właśnie podczas tego turnieju 
były zbierane fundusze na plac zabaw – 
mówi Ewelina Deja, v-ce dyrektor SOSW 
nr 1 w Elblągu.

Ośrodek patronatem objęły panie 
z „Lions Club”, które na plac zabaw ze-
brały aż 20 tysięcy złotych. I dzięki temu 
udało się uzbierać łącznie kwotę prawie 
34 tysięcy złotych.

– Jesteśmy dumne, a jednocześnie 
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jest to dla nas duży zaszczyt, że elbląskie 
„lajonki” znalazły się w grupie osób dobrej 
woli, które przyczyniły się do powstania 
sensorycznego placu zabaw, na terenie 
SOSW nr 1 w Elblągu. Podczas charyta-

tywnego turnieju halowej piłki nożnej 
przekazałyśmy czek na zakup sprzętu do 
tegoż placu – mówi Ewa Wiśniewska, pre-
zydent Lions Club Elbląg Truso. – Były 
to środki wypracowane przez członkinie 

– Przed nami ważny i historyczny dzień dla miasta, a przede 
wszystkim dla mieszkańców dzielnicy Zatorze. Po wielu latach 
obietnic i oczekiwań oddany dziś został do użytku wiadukt 
łączący tę dzielnicę z centrum Elbląga. Koniec więc z uciąż-
liwym staniem przed szlabanem, szczególnie w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia czy życia. Inwestycja kosztowała prawie 
35 mln zł, z czego 15 mln pozyskaliśmy z funduszy unijnych 
i ministerialnych. Bardzo serdecznie dziękuję projektantom, 
wykonawcom, inżynierom kontraktu i pracownikom Urzędu, 
którzy przyczynili się do realizacji tej jakże ważnej inwestycji. 
Dziękuję też Zatorzanom za cierpliwość. Jednocześnie prze-
praszam za wszelkie niedogodności, które musieli Państwo 
znosić podczas budowy. Mam jednak nadzieję, że bezkolizyjny 
przejazd je wynagrodzi. Bardzo się cieszę, że tak wielu miesz-
kańców przyszło dziś na otwarcie. Państwa obecność i tak 
wiele miłych słów, które usłyszałem utwierdzają mnie w prze-
konaniu, że było warto. Zatorze w końcu stało się integralną 
częścią miasta i zasługuje na dalszy rozwój – mówił podczas 

otwarcia prezydent Witold Wróblewski. Nawiązał też do tego, że 
nie wszystko udało się zrealizować zgodnie z planem, choćby to, 
że radni nie chcieli zgodzić się na nadanie wiaduktowi nazwy. 
Inwestycję oraz wykorzystanie środków unijnych przez Elbląg 
chwalił, podczas swojego wystąpienia, również Gustaw Marek 
Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Po uroczystym przecięciu wstęgi każdy, kto przyszedł  
na otwarcie wiaduktu, mógł przejść się nową infrastrukturą 
drogową, a kilkanaście minut później z nowego wiaduktu mogli 
korzystać już kierowcy.

Warto również wspomnieć, że dotychczasowy przejazd kolejo-
wy w ciągu ul. Lotniczej jest nadal czynny, zarówno dla pieszych, 
jak i kierujących samochodami. Docelowo ma on jednak zostać 
zlikwidowany, lecz nie ma jeszcze dokładnej daty, gdyż cena 
budowy tunelu dla pieszych biegnącego pod torami jest zbyt 
wysoka w stosunku do tej, jaką na ten cel przeznaczyło miasto. ■

Fotorelację z  wydarzenia obejrzeć można na:  
razemztoba.pl/18978                                                                                               RS
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Wizyta miała na celu podniesienie po-
ziomu wiedzy partnerów krajowych i za-
granicznych w dziedzinie praktycznych 
rozwiązań stosowanych w naszych gminach 
i instytucjach. Gości szczególnie intereso-
wały działania prowadzące do faktycznej 
aktywizacji i włączania w życie społeczne, 
kulturowe, polityczne różnych grup spo-
łecznych. 

Nasi goście wysłuchali prelekcji dotyczą-
cej ERKON i realizowanych u nas projektów, 
odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej 
przy ul. Bema, podziwiali rękodzieło wyko-
nywane w pracowni krawieckiej działającej 
w ramach Centrum Integracji Społecznej 
oraz wizytowali jadłodajnię prowadzoną 

Goście ze Skandynawii w ERKON
POZARZąDOWO 

25 września Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych odwiedzili goście z Danii 
i Szwecji – partnerzy w projekcie SBPIN (South Baltic Public Innovators Network), realizowanym 

przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii, 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. 
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przez Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie 
czekał na nich poczęstunek. 

Goście byli pod wielkim wrażeniem 
działań, jakie są realizowane w ERKON 
i jednocześnie ciekawi rozwiązań syste-
mowych stosowanych w naszym kraju, 
dotyczących aktywizacji zawodowej i inte-
gracji osób wykluczonych, gdyż - jak sami 
przyznali - w ich krajach zadania, które 
realizuje ERKON, należą do kompetencji 
państwa. 

– Rozmawialiśmy, wymienialiśmy 
się doświadczeniami w pracy z osobami 
z niepełnosprawnościami, jak również 
konfrontowaliśmy rozwiązania systemowe 
dotyczące osób z niepełnosprawnościami 

klubu w roku 2017/18 za kadencji prezy-
dent klubu Krystyny Paterek. Dziś mamy 
dużą satysfakcję z tego, że nasz czek został 
zrealizowany, że mogłyśmy się choć w czę-
ści przyczynić do powstania placu za-
baw. Pracujemy społecznie i wstąpiłyśmy  
do Lions Club Elbląg Truso, żeby dać coś 
od siebie dla innych – dodaje.

Klub współpracuje z SOSW nr 1 już  
od kilku lat. W 2016 roku na rzecz Ośrodka 
przekazał m.in. leżaki do przedszkola, 
a także pomoce dydaktyczne. Jak pod-
kreślają członkinie klubu, każdy stara 
się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie, by poma-
gać innym.

Lions Club Elbląg od niemal 13 lat 
współpracuje też z elbląskim hospicjum, 
któremu w 2017 roku przekazał fundusze 
na zakup sprzętu do respiracji oraz aparat  
do EKG. Swoje działania kieruje też  
do seniorów, propagując zdrowy styl 
życia i aktywność ruchową.

– Największą nagrodą dla nas dziś był 
uśmiech dzieci, które były przeszczęśliwe. 
My również jesteśmy przeszczęśliwe. 
Mamy bardzo dobrą współpracę z dy-
rekcją i kadrą szkoły. Myślę, że nasze 

w Polsce, Danii i Szwecji – podsumowuje 
dyrektor ERKON Barbara Gąsak.  

Z kolei drugiego dnia pracownicy mery-
toryczni ERKON uczestniczyli w warszta-
tach, podczas których tworzone były nowe 
idee projektowe. Zadaniem uczestników 
było wypracowanie wspólnych, innowa-
cyjnych pomysłów, a także przygotowanie 
lokalnych struktur do bardziej aktywnego 
uczestnictwa w sieciach współpracy mię-
dzynarodowej, zapewniając im możliwość 
bezpośrednich kontaktów z partnerami 
z Danii i Szwecji. Może to zaowocować po-
wstaniem kolejnych pomysłów na mię-
dzynarodowe aplikacje w programach 
europejskich. ■                                   RS

działania nadal będą się koncentrowały  
na wspieraniu SOSW nr 1, dlatego że dzie-
ci niepełnosprawne należy otoczyć szcze-
gólną opieką – mówi Krystyna Paterek, 
past prezydent Lions Club Elbląg Truso.

– Przed nami kolejny rok, w tym roku 
również planujemy drugą edycję tur-
nieju charytatywnego piłki nożnej. Być 
może będzie jakaś niespodzianka, ale  
to wszystko przed nami. Chcielibyśmy, 
żeby powstało jeszcze podłoże i ogrodze-
nie tego placu, bo jest niezwykle istotne, 
by było tu bezpiecznie – zaznacza Ewe-
lina Deja. ■
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– Chcemy reaktywować lektorat języka niemieckiego, zapisy 
wciąż trwają. Nowością zaś będzie lektorat z języka hiszpańskiego. 
Zaczynamy go już od tego semestru – mówi Iwona Orężak, Prezes 
Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnospraw-
nych. – Podobnie jak w roku ubiegłym, także i w tym w naszym 
uniwersytecie będzie niemal 400 studentów. Wciąż dopisują się 
nowe osoby. Zarząd uniwersytetu wraz z Radą Programową co 
roku opracowuje program zajęć dydaktycznych, czuwając nad 
doborem treści edukacyjnych, ale też nad przygotowaniem 
odpowiedniej oferty zajęć rekreacyjnych. Te ostatnie cieszą 
się na naszym uniwersytecie szczególnym zainteresowaniem. 
Proponowany cykl spotkań wykładowych wzbogacany jest nową 
tematyką, nie rzadko też nowymi prelegentami. Staramy się także 
podnosić jakość zajęć kilkunastu sekcji zainteresowań – dodaje.

Tradycyjnie już, podczas inauguracji nowego roku akademic-
kiego, wygłoszony został wykład. Tym razem rola ta przypadła 
Juliuszowi Markowi, który w bardzo ciekawy i obrazowy sposób 
przedstawił „Niezwykłe dzieje portu w Elblągu”, rozwiewając 
lub potwierdzając krążące na ten temat mity. Było więc dużo 
o historii, czasach, gdy Elbląg był potęgą gospodarczą, walce 

Pióra w dłoń. Seniorzy rozpoczęli rok akademicki
ELBLąG

Wykład inauguracyjny Juliusza Marka, występ kabaretu Ale Babki oraz Karola Bara-
nowskiego, a przede wszystkim gratulacje i życzenia owocnego roku akademickiego 
składane przez przedstawicieli władz miasta i samorządu. 5 października w kinie 

Światowid odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i Osób Niepełnosprawnych.

Elbląga i Gdańska o wpływy, przekopie Mierzei oraz statkach, które 
tutaj nie pływały, choć propagandowo mówiło się dużo.

Nie zabrakło również nawiązań do stulecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Tutaj swoje umiejętności pokazały panie z kabaretu 
Ale Babki, które przygotowały specialną wersję piosenki „Sto lat”. ■

Filmiki z gali oraz fotorelację obejrzeć można  
na razemztoba.pl/18988

 „Bezpieczna droga” w SOSW nr 2
EDUKACJA

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 po raz czwarty zorganizowano Inte-
gracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”. Pod czujnym okiem policjantów 
uczestnicy sprawdzili swoją sprawność na jednośladach.

Zawody miały na celu propagowanie wzajemnych pozytywnych zachowań 
pomiędzy uczestnikami ruchu, zaznajomienie i zachęcenie do poznawania 
zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, przedstawienie roweru 
jako środka w transporcie i rekreacji oraz zachęcenie do poznawania tajników 
ruchu drogowego. W tym roku uczestnicy do pokonania mieli tor przeszkód. Nie 
brakowało gorącego dopingu i dobrej zabawy w duchu rywalizacji. W zawodach 
wzięli udział uczniowie SOSW nr 2 i nr 1, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej 
z Elbląga i regionu, m.in. z Przezmarka czy Tolkmicka a także wychowawcy 
poszczególnych placówek.

W programie festynu był też pokaz sprzętu policyjnego. Nie zabrakło również 
załogi ratownictwa medycznego, która pokazywała jak poprawnie udzielać 
pierwszej pomocy. Na koniec ratownicy wraz z policjantami przygotowali sy-
mulację wypadku drogowego. Pokazano w niej jak tuż po wypadku wyglądają 
poszczególne czynności wykonywane przez jednych i drugich. ■                     MM Fo
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Sportowy dzień seniorów 
SENIOR

W Elbląskiej Bażantarni odbył się II Festyn Seniora pn. „Zdrowo, bo na sportowo”. Nie 
zabrakło dobrej muzyki i konkursu wiedzy na temat miasta. Najważniejsze były jednak 
zawody sportowe.

W samo południe elbląska Bażantarnia została opanowana 
przez seniorów. Ci rywalizowali w biegu na 60 metrów, zawodach 
rowerowych i nordic walking. Był także rzut podkową, rzut do kosza 
i cymbergaj. Festyn oficjalnie otworzył prezydent miasta Witold 
Wróblewski, który wraz z grupą wyruszył w pięciokilometrową 
trasę nordic walking.

Na scenie pojawiła się grupa taneczna „Fantastic” oraz gru-
pa biesiadna „Radość”, był także występ zespołów „Gronowiacy” 
i „Traugutki”. Nie zabrakło pań z kabaretu „Ale Babki”, obecny 
był również zespół Lazurki. Na przybyłych czekał poczęstunek. ■ Fo
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy nr 2 został powołany do pełnienia 
funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyj-
no-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, które-
go celem jest interdyscyplinarne wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka.

Do głównych zadań ośrodka należy 
przede wszystkim udzielanie rodzicom 
specjalistycznej informacji dotyczącej 
problemów rozwojowych dziecka, pomoc 
w ustaleniu właściwego kierunku działań 
rehabilitacyjnych, terapeutycznych, psy-
chologicznych, pedagogicznych i logope-
dycznych oraz organizowanie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka.

20 września w Ratuszu Staromiejskim 
podczas konferencji uroczyście zainau-
gurowano działalność ośrodka „Elbląski 
Maluch”, w którym rodzice i ich dzieci 
otrzymają wsparcie. Uczestnicy mogli 
wysłuchać wykładów specjalistów, na co 
dzień pracujących z dziećmi z zaburze-
niami rozwoju. O złożoności problemów 
i trudnościach w diagnozowaniu mówił  
dr Rafał łuczak, specjalista psychiatrii, który 

Pomoc w „Elbląskim Maluchu” 
ELBLąG

Diagnozują, informują o możliwościach pomocy, prowadzą kompleksową terapię, a przede 
wszystkim wspierają rozwój dziecka – tym zajmują się specjaliści w ośrodku „Elbląski Ma-
luch”, którego działalność zainaugurowano 20 września.
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zaprezentował pierwsze objawy mogące 
zaniepokoić rodziców.

Z kolei Joanna Hanke, koordynator  
ds. WWRD, opowiadając o modelu wczesne-
go wspomagania rozwoju dziecka, zwróciła 
uwagę na to, jak istotna jest szybka reakcja 
i wdrażanie odpowiednich działań.

– Motywacją do podejmowanych przez 
nas działań jest zrozumienie roli czasu, 
który jest tak ważny dla małego dziecka 
oraz świadomość konsekwencji zbyt późno 
podjętej terapii, że zaniechanie oddziały-
wań terapeutycznych, pod pretekstem ocze-
kiwania na samoistną poprawę, prowadzi 
do trwałych ograniczeń w osiąganiu przez 
dzieci pożądanych umiejętności – mówiła.

Rodzice, którzy zauważą u swoich 
dzieci alarmujące symptomy, mogą udać 
się do Punktu Konsultacyjnego Malucha  
na bezpłatne konsultacje. W placówce pro-
wadzony jest również Gabinet Interwen-
cji – tam z kolei wsparcia w działaniach 
dydaktycznych i wychowawczych mogą 
szukać placówki edukacyjne.

– Bliskie jest nam myślenie, że za roz-

wój i wychowanie dziecka – poza rodziną 
– odpowiada cała społeczność lokalna. 
Na pewno przedstawiony model wymaga 
dalszego wdrażania, poszerzonej promocji, 
a także weryfikacji w szerszym środowisku. 
Niemniej koncepcja wspólnego budowa-
nia środowiska rozwojowego dla dzieci 
z dynamicznym systemem wczesnego 
wspomagania, stwarza nowe możliwości 
wyrównywania szans rozwojowych, a na-
stępnie edukacyjnych dzieci – podkreśliła 
Joanna Hanke.

Wszelkie informacje na temat wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka i działalno-
ści „Elbląskiego Malucha” można znaleźć  
na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego nr 2. ■

Oprac. MS
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Dzieci będą programować bezpieczeństwo 

EDUKACJA

Czy roboty mogą uczyć zasad przestrzegania ruchu drogowego w codziennym życiu? W Szkole 
Podstawowej nr 19 pokazano, że jak najbardziej jest to możliwe. Odbyła się tam pokazowa 
lekcja innowacyjnego, miejskiego programu „Programujemy bezpieczeństwo”.

Główną rolę w całym przedsię-
wzięciu grają oczywiście uczniowie, 
lecz tym, co ma ich przyciągnąć na 
te zajęcia, są ozoboty – małe roboty 
edukacyjne, które z łatwością można 
programować za pomocą kredek lub 
mazaków. Wystarczy tylko na special-
nych matach ze skrzyżowaniami ulic 
i znakami drogowymi odpowiednio 
pokolorować puste pola, by robot 
po najechaniu na nie wykonał odpo-
wiednią czynność przypisaną dane-
mu kolorowi lub sekwencji kolorów. 
Różnokolorowe polecenia powodują 
przyspieszenie prędkości robota, jego 
obrót lub zatrzymanie się, a nawet 
omijanie przeszkody (np. budyn-
ku). W ten sposób dzieci będą mogły 
w prosty sposób napisać swój pierwszy 
program o bezpieczeństwie. O tym, 
jak wygląda programowanie robota, 
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mogli przekonać się nie tylko ucznio-
wie biorący udział w lekcji pokazowej, 
lecz również obecni na spotkaniu Pre-
zydent Wróblewski oraz Komendant 
Policji, którzy razem z najmłodszymi 
„programowali” roboty.

– Chcemy pokazać, że programo-
wania można uczyć odpowiedzialnie, 
w codziennych działaniach dydaktycz-
nych i niezależnie od realizowanych 
aktualnie treści. Można programować 
na edukacji historycznej, matema-
tycznej, artystycznej, kulturoznaw-
czej i co ważne – bezpieczeństwa.  
To nauka godna XXI wieku – pod-
kreślił Edward Pietrulewicz, dyrektor  
SP nr 19 w Elblągu.

Pomysł na użycie nowych technolo-
gii w wymiarze edukacyjnym zrodził 
się właśnie w Szkole Podstawowej  
nr 19 w Elblągu. Po aprobacie władz 
miasta będzie realizowany w elblą-
skich szkołach w ramach programu 

„Bezpieczny Elbląg” w partnerstwie 
z policją.

– Policja elbląska od lat włącza się 
w tego rodzaju przedsięwzięcia, patro-
nuje i udziela wsparcia merytorycz-
nego podmiotom, których inicjatywa 
i realizowane w jej ramach zadania 
służą nadrzędnemu celowi jakim jest bez-
pieczeństwo. Przykładem tego jest szereg 
działań w ramach programu „Bezpieczny 
Elbląg”. W tym konkretnym przypadku, 
poza wsparciem merytorycznym naszych 
ekspertów, w zadaniach będą uczest-
niczyć sami policjanci. Cieszy nas fakt,  
że mamy coraz więcej propozycji współ-
działania, których celem jest edukacja 
dzieci w zakresie bezpiecznych zacho-
wań, np. w szkole, na ulicy, w czasie wol-
nym, na drodze – mówił insp. Robert 
Muraszko, Komendant Miejski Policji 
w Elblągu. ■

Fotorelację z wydarzenia obejrzeć 
można na razemztoba.pl/18956

RAFAŁ SUŁEK
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Pani wykazała się dużym rozsądkiem, kontaktując się z najbliższą 
placówką ZUS i o całym zdarzeniu powiadamiając policję.

– Wizyty pracowników poza siedzibami jednostek ZUS odbywają się 
jedynie w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to kontrola prawidłowości 
wykorzystania zwolnień lekarskich. Oznacza to, że pracownik ZUS może 
przyjść do naszego domu lub innego miejsca wskazanego w zwolnieniu 
jako miejsce pobytu w czasie choroby, sprawdzając, czy wykonujemy 
zalecenia lekarskie. Drugim przypadkiem wizyt jest kontrola przepro-
wadzana u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Kontrolę taką prowadzą wyłącznie inspektorzy kontroli na podstawie 
stosownego upoważnienia. Kontrola taka jest zawsze zapowiadana 
wcześniej. Każdy pracownik ZUS przeprowadzający kontrolę posiada 
odpowiednia legitymację – informuje ZUS.

W razie wątpliwości co do tożsamości osoby przedstawiającej się jako 
pracownik ZUS, można zadzwonić pod numer 22 560 16 00 i poprosić o po-
moc w zweryfikowaniu sprawy i potwierdzenie tożsamości pracownika. ■ 

Oszuści podają się za pracowników ZUS 

OSTRZEGAMY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych znów otrzymuje informacje o oszustach podszywających 
się pod pracowników ZUS. Do elbląskiego oddziału dotarły sygnały o podającej się za pra-
cownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kobiecie odwiedzającej domy naszych klien-

tów. Oszustka prosiła młodą kobietę o zgłoszenie się do placówki ZUS w dniu następnym o danej 
godzinie. Prawdopodobnie chodziło o to, aby w konkretnym czasie nie było nikogo w domu.

anna IlUkIEwIcZ 
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Stowarzyszenie Aquila udzieli 

PRAWO

Padłeś ofiarą nieuczciwych sprzedawców prądu, gazu lub usług telekomunikacyjnych? Mo-
żesz uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Stowarzyszenie Aqulia współpracujące z UOKIK 
udzieli bezpłatnych porad konsumentom.

Sytuacja wygląda mniej więcej tak, 
że przychodzi akwizytor, mówi, że jest 
z elektrowni, gazowni lub telekomuni-
kacji i niezbędne jest podpisanie nowej 
umowy w celu kontynuacji realizacji 
naszego zamówienia. Jej podpisanie 
to w rzeczywistości zmiana dostawcy 
usług. Ofiarami tego typu praktyk padają 
głównie osoby starsze. Oszuści wypisują 
takim osobom niekorzystne umowy, 
skutkujące później wysokimi kosztami 
ich wypowiedzenia. Do Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów dociera 
wiele skarg od konsumentów. Zostali 
oni oszukani przez nieuczciwych sprze-
dawców.

W związku z tymi licznymi przypad-
kami uruchomione zostało biuro porad 
prawnych, w którym skorzystać można 
z pomocy prawnej na etapie proceso-
wym. Projekt skierowany jest do osób,  
które padły ofiarą takich firm, jak Pol-
ski Prąd i Gaz, Twoja Telekomunikacja, 
Polskie Centrum Telemedyczne, Teleko-

munikacja dla Domu, PGT, Nasza, New 
Telekom i inne.

Osoby, które otrzymały z sądu nakaz 
zapłaty, mają 14 dni na złożenie sprze-
ciwu od ww. nakazu. Stwowarzyszenie 
Aquila złoży za konsumenta sprzeciw  
od nakazu zapłaty i poprowadzi jego 
sprawę w sądzie. Szczegóły akcji można 
znaleźć na stronie: www.uokik.gov.pl. 
Kontakt ze Stowarzyszeniem pod nu-
merem tel. 71 74 000 22. ■

Oprac. MM

bezpłatnej pomocy procesowej



Spot o bezpieczeństwie nagrodzony 
SENIOR

Stworzony w ramach akcji „Bądź bezpieczny, seniorze” spot – nagrany z Częstochowskim 
Centrum Aktywności Seniorów – został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 26

Na organizowany przez MSWiA kon-
kurs „Aktywny senior to bezpieczny se-
nior” nadesłano 54 produkcje. Twórców 
częstochowskiej produkcji doceniono za 
zaangażowanie w przedstawianiu pod-
stawowych zasad różnych aspektów bez-
pieczeństwa. Projekt został zrealizowany 
przez częstochowski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miej-
ską Policji w Częstochowie w ramach 
programu „Mieszkam bezpiecznie”. 
Przypomnijmy, że spot był częścią akcji 
edukacyjnej „Bądź bezpieczny, seniorze”, 
którą ZGM TBS prowadził w ubiegłym 
roku wspólnie z KMP w Częstochowie. 
Akcja była odpowiedzią na powtarzające 
się przypadki oszustw, których ofiarami 
padają osoby starsze. Do tysięcy loka-
torek i lokatorów budynków komunal-
nych trafiły plakaty przygotowane przez 
Komendę Miejską Policji. Znalazły się 
na nich najważniejsze informacje do-
tyczące sposobów działania oszustów, 
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mieszkających w lokalach ZGM TBS 
dotarli dzielnicowi wraz z pracowni-
kami spółki, by bezpośrednio ostrzec 
przed zagrożeniami i oszustami. ■ 
Spot obejrzeć można na: razemztoba.
pl/18998
Źródło: KURIER PAP - www.kurier.pap.pl

a także numery telefonów alarmowych. 
Poza akcją plakatową, w częstochow-
skich rozgłośniach radiowych nadawa-
no spoty informacyjne, a w internecie 
opublikowano spot, któremu właśnie 
przypadło wyróżnienie. W drugim 
etapie akcji do wybranych 325 osób 

Jesteś opiekunem i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń! 
SOPOT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie uruchomił specjalny numer telefonu dla 
osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, wymagającymi 
wsparcia ze strony innych osób. Pod numerem 58 341 83 18, w środy w godz. 10:00-13:00 

dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy.
Osoba, która musi się zmierzyć z opieką 

nad niesamodzielnym krewnym, często 
ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed 
dylematem, jak przeorganizować codzienne 
życie, aby zapewnić właściwą opiekę. Nie 
wie, gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować 
osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do 
potrzeb osoby niesamodzielnej.

Kompleksowe informacje o różnych 
formach wsparcia, a także pomoc psycho-
logiczną, będzie można otrzymać dzwoniąc 
pod numer Telefonu Wsparcia Opiekuna 
58 341 83 18. W środy w godz. 10:00-13:00 
dyżuruje psycholog,  który ma wieloletnie 
doświadczenie w pracy z osobami star-
szymi, niesamodzielnym i ich rodzinami.

– Opiekunowie rodzinni często izolują 
się od społeczeństwa, wstydzą się przyznać, 

że potrzebują wsparcia i pomocy, sami zma-
gają się z chorobą swojego bliskiego. Wielo-
letnia opieka nad chorym jest obciążeniem 
psychicznym, może szybko doprowadzić 
do wyczerpania i zniechęcenia, dlatego tak 
ważne jest wzmocnienie opiekuna w jego 
codziennej trudnej roli – podkreśla An-
drzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie.

 – Każda choroba, szczególnie przewle-
kła, odciska piętno nie tylko na chorym, ale 
i wpływa na funkcjonowanie najbliższej 
rodziny – dodaje Małgorzata Chrzanow-
ska, psycholog z sopockiego MOPS–u, 
która dyżuruje przy Telefonie Wsparcia 
Opiekuna. – Zapewnienie kompleksowego 
specjalistycznego wsparcia choremu i jego 
rodzinie może bardzo pomóc w ich wzajem-

nym lepszym funkcjonowaniu i poprawić 
jakość ich życia.

Warto w takiej sytuacji skorzystać z róż-
nych form wsparcia, jakie oferują instytucje 
i organizacje pomocowe. Można np. otrzy-
mać dofinansowanie do zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego czy likwidacji barier 
architektonicznych, wsparcie w formie 
usług opiekuńczych, skorzystać z trans-
portu dla osób niepełnosprawnych czy 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 
a także opieki dziennej w ośrodku wsparcia. 
O tych działaniach również będzie można 
uzyskać informację dzwoniąc na Telefon 
Wsparcia Opiekuna. ■

Źródło: sopot.pl
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Arteterapia 
SOPOT

1 października 2018 r. oferta Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka 
Adaptacyjnego MOPS Sopot została wzbogacona o nową Pracownię Arteterapii 
oraz Salę Doświadczania Świata. Miejsca te są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościa-

mi ruchowymi, poruszających się na wózkach.
Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny 

MOPS Sopot jest ośrodkiem zapewniającym w systemie dzien-
nym terapię osobom z niepełnosprawnością intelektualną, 
odciążającym ich rodziny i opiekunów od stałej opieki. Nowe 
pracownie umożliwiają m.in. terapię odpowiadającą indywi-
dualnym potrzebom osób z niepełnosprawnościami, a także 
dodatkowe wsparcie osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 
spektrum autyzmu oraz poruszających się na wózkach.

W nowej Pracowni Arteterapii będą prowadzone zajęcia zgod-
nie z preferencjami uczestników, m.in. grafika komputerowa 
czy zajęcia z witrażu artystycznego. Pracownia wyposażona 
została w stanowisko komputerowe ze stolikiem z regulowaną 
wysokością do różnych wózków inwalidzkich oraz komputerem 
przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. W kąciku 
fizjoterapii dla uczestników Ośrodka dostępne są m.in. bieżnia, 
rower stacjonarny oraz stepper, a także kącik wypoczynkowy.

W Ośrodku Adaptacyjnym powstała również Sala Doświad-
czania Świata. To specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, 
wyposażone w  urządzenia stymulujące rozwój zmysłów   
(m.in. tunel lustrzany, kolumnę świetlną, zestaw światłowodów  

i doświadczanie świata

do światłolecznictwa). Dzięki takiej wielozmysłowej terapii 
osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej 
spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, 
w którym uczestnik czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość 
wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich. ■

sopot.pl
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Miasto przyjazne wózkowiczomGDAńSK

Gdańsk jest jednym z najpiękniejszych nadmorskich miast. Jego bogate dziedzictwo i histo-
ria sprawiają, że to idealne miejsce na długi weekend – pisze Rodrigo, Brazylijczyk, który  
od wielu lat mieszka w Londynie. Co najważniejsze, według niego miasto jest też „wheel-

chair friendly”. Wie, bo sam przetestował – jest osobą na wózku inwalidzkim.
Rodrigo ma 30 lat, jest Brazylijczy-

kiem, ale od dawna mieszka w Londynie. 
Do Polski pierwszy raz przyjechał kilka 
lat temu w wakacje, w ciągu tygodnio-
wego pobytu zwiedził m.in. Warsza-
wę, Kraków, Zakopane i Auschwitz.  
We wrześniu tego roku powrócił do Pol-
ski – tym razem zatrzymał się w mieście 
nad Motławą.

– Nigdy wcześniej nie słyszałem 
o Gdańsku. Nie wiedziałem czego się 
spodziewać. Ponieważ jestem osobą  
na wózku, przed przyjazdem tutaj za-
cząłem poszukiwać informacji pod ką-
tem przystosowania tego miasta dla 
osób niepełnosprawnych – wspomina  
na swoim blogu Rodrigo.

Rozpoczął od wyszukania odpowied-
niego miejsca na nocleg. To okazało się 
całkiem łatwe – bloger znalazł przysto-
sowany do swoich potrzeb hotel w sa-
mym centrum, niedaleko największych 
atrakcji Starego Miasta. Trudności mia-
ły pojawić się jednak później.

– Z internetu dowiedziałem się,  
że dostępność infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych w Polsce jest... po-
wiedzmy „na etapie rozwoju”. Na jednej 
ze stron podróżniczych przeczytałem,  
że jeśli jestem na wózku, powinienem 
podróżować z kimś, ponieważ jest 
bardzo prawdopodobne, że będę po-
trzebować pomocy w poruszaniu się 
po mieście.

Rodrigo zapobiegawczo zastosował 
się do tej rady i na weekendowy wyjazd 
do Gdańska wybrał się z przyjaciółmi. 
Na miejscu czekało go przyjemne za-
skoczenie.

– Gdańsk nie jest taki zły, jeśli o to 
chodzi – cieszy się Brazylijczyk. – Nie 
musiałem martwić się o to, jak poruszać 
się na wózku inwalidzkim po historycz-
nych uliczkach. Zwiedzenie Starego 
Miasta okazało się nie być wcale wielkim 
wyzwaniem – średniowieczne „kocie 
łby” można pokonać z łatwością, a więk-
szość ulic ma podjazdy z obniżonym 
krawężnikiem (niestety nie wszystkie). ■

Więcej na razemztoba.pl/18952
Agata Olszewska, gdansk.pl
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Spotkanie było okazją do przypomnienia histo-
rii i podsumowania dotychczasowej działalności 
Sejmiku, jak i wyrażenia wdzięczności wszystkim 
szczególnie zaangażowanym. Dlatego podczas 
uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim wręczono 
odznaczenia, statuetki i wyróżnienia zasłużonym 
w pomoc dla tego środowiska.

Na wniosek wojewody warmińsko–mazurskiego 
przyznano odznaczenia państwowe. Złote Krzyże 
Zasługi otrzymali: Małgorzata Romaniuk, Marzenna 
Zaorska, Srebrne Krzyże Zasługi: Zbigniew Słysz, 
Janusz Krzysztof Surmacz, Brązowe Krzyże Zasługi: 
Lidia Ewa Jabłońska–Horanin, Judyta Kucharczyk, 
Marlena Kulis, Michał Rohde.

Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wyróżniona została Urszula Dudko. 
Statuetki wojewody otrzymali: Urszula Dudko, 
Eugenia Dudzik, Lucyna Jędryczka, Andrzej Karski, 
Adam Kondzior, Tadeusz Milewski, Irena Petryna, 
Julian Osiecki, Marek Skaskiewicz, Teresa Skuza.

Warmińsko-Mazurski Sejmik zrzesza 43 organi-
zacje na codzień zajmujące się wspieraniem osób 
niepełnosprawnych. ■

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Ćwierć wieku  
w służbie  
niepełnosprawnym

OLSZTYN

W tym roku Warmińsko-Mazur-
ski Sejmik Osób Niepełno-

sprawnych obchodzi ćwierćwiecze 
działalności. Z tej okazji w Urzędzie 
Wojewódzkim odbyła się uroczysta 
gala. Uczestniczyli w niej członko-
wie Sejmiku i zaproszeni goście, w 
tym przedstawiciele władz miejskich  
i wojewódzkich.

Centrum Aktywności Lokalnej, które powstało po przebudowie daw-
nej hali przemysłowej przy Zakładzie Karnym, ma powierzchnię ponad  
2,3 tys. m2. Swoją przestrzeń znajdą w nim lokalne organizacje i stowarzysze-
nia. Iławskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnospraw-
nościami będzie prowadziło tu popołudniowe zajęcia w ramach Zespołu 
Rehabilitacyjno–Terapeutycznego oraz Punktu Wczesnej Interwencji 
z ofertą wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców Iławy oraz iławskie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, które współpracując ze szkołami i przed-
szkolami organizować będą zajęcia z rękodzieła w nowych pracowniach, 
m.in. witrażu i fusingu, ceramiki, decoupage’u, krawiecko-hafciarskiej, 
stolarskiej i innych.

Oprócz tego w obiekcie przy ul. Wiejskiej 2d – bo tam mieści się CAL – 
znajdować się będzie mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnospraw-
nościami, które pomóc ma w rozwijaniu samodzielności oraz pozwoli 
rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami na korzystanie z czasowego 
zastępstwa w opiece w sytuacjach kryzysowych. W budynku nie zabraknie 
również sali konferencyjnej oraz sali aktywnej rekreacji, gdzie znajdzie 
się bogate wyposażenie, obejmujące m.in. różnego rodzaju gry takie jak  
bilard, cymbergaj, dart, piłkarzyki czy zestaw treningowy ćwiczeń siłowych.

W obiekcie znajdą się także gabinety specjalistyczne: psychologa, logopedy, 
pedagoga, lekarza i pielęgniarki oraz jadalnia z zapleczem kuchennym. ■

Źródło: ilawa.pl
Oprac. MS

W Iławie otwarto Centrum Aktywno-
ści Lokalnej – przestrzeń służącą wsparciu 
i aktywizacji mieszkańców, która powstała 

z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, z niepełnosprawnościami i ich rodzinach, a także 
dzieciach oraz osobach starszych.

IłAWA

Aktywizacja 
w nowym CAL 
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Dla dobra dzieci
BYDGOSZCZ

Zakończyła się przebudowa i modernizacja budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej, w którym profesjonalną opiekę otrzyma  
28 dzieci w wieku od noworodka do 13. roku życia. Dzięki modernizacji obiektu udało się 

stworzyć warunki zbliżone do domowych, a budynek będzie przystosowany do potrzeb niepeł-
nosprawnych maluchów.

Misją Fundacji „Światło” jest wszechstronne wspieranie chorych i nie-
pełnosprawnych oraz ich najbliższych. Swoją opieką otacza również osoby 
w śpiączce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Pacjenci trafiają tam z całej 
Polski. W zwykłych szpitalach szanse na wybudzenie określa się dużo mniej-
sze, czasem zerowe. Bliscy pokrzywdzonych nieraz dowiadują się, że lekarze 
nie są w stanie nic zdziałać, a pacjent powinien trafić w stanie wegetatywnym 
do domu… Większym współczuciem i chęcią pomocy wykazuje się Fundacja 
„Światło”, która może pochwalić się pokaźną liczbą wyleczonych pacjentów. 
To najlepszy dowód, że cierpliwość i chęć dalszych starań popłaca.

– Wiele razy spotykaliśmy się z panią prezes Janiną Mirończuk, rozmawiali-
śmy o remontach, modernizacjach, a nawet ambitniejszych planach – powiedział 
prezydent Torunia Michał Zaleski. – Trwało to pewien czas, aż w 2011 roku 
spełnił się nasz cel. Dla potrzeb wówczas powołanego zakładu opiekuńczo-
-leczniczego Miasto Toruń z radością mogło przekazać, nowocześnie wypo-
sażony budynek, w którym ludzie w śpiączce mają naprawdę bardzo dobre 
warunki. Najważniejsze jest jednak dobro ludzi – zarządu, rady nadzorczej, 
pracowników i wolontariuszy Fundacji, którzy dostarczają dobro i szczęście 
dla swoich podopiecznych, niezależnie w jakim oni są stanie. Bardzo dziękuję 
za te piękne piętnaście lat, które otwierają drogę do kolejnych dokonań. Życzę 
państwu wielu lat wytrwałości, radości i takiej pogody ducha – dodał.

W strukturze Fundacji „Światło” od 2005 roku działa również Akademia 
Walki z Rakiem.  Jej głównym celem jest pomoc psychologiczna osobom chorym 
onkologicznie oraz ich bliskim. Zważywszy na ogromną rolę, jaką w procesie 
zdrowienia odgrywa samopoczucie pacjenta, kluczowe jest wzmocnienie 
kondycji psychicznej podopiecznych, pomoc w walce z lękiem oraz dążenie 
do zminimalizowania stresu związanego z trudami procesu leczenia. AWzR 
spotkamy także w innych polskich miastach.

– Co jakiś czas ukazują się pewne rankingi na najpiękniejsze miejsca w Toru-

„Światło” ma już 15 lat
TORUń

Fundacja „Światło” działa od piętnastu lat. Uroczyste obchody jubile-
uszu odbyły się 27 września 2018 roku w Sali Mieszczańskiej w toruńskim  
Ratuszu Staromiejskim.
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niu. Zawsze uważałem, że niezmiennie na szczycie powinna 
być Fundacja „Światło” – przyznał przewodniczący Rady 
Miasta Torunia Marcin Czyżniewski. – To jest miejsce, 
w którym każdego dnia dokonują się cuda. Skupia ono 
tak wielu niezwykłych ludzi. Każdy z nas jest szczęśliwy, 
gdy ma przynajmniej jednego dobrego przyjaciela. Fun-
dacja „Światło” ma tych prawdziwych, oddanych przyja-
ciół dziesiątki, jak nie setki. To miejsce, które kojarzy się 
z bólem, tragediami, okrutnymi wypadkami, jest jednym 
z najbardziej optymistycznych, wypełnionych szczęściem 
i radością miejsc w naszym mieście.

Ważną rolę w działalności Fundacji odgrywa również 
Toruńska Grupa Teatralna EFATA, która – jak podkreślił 
prezydent Zaleski – daje impuls do życia i przywraca 
nadzieję w sytuacjach, które wydają się beznadziejne. ■

Źródło: torun.pl

W obiekcie wyodrębnione są dwie 
placówki. Jedna zlokalizowana na 
piętrze będzie pełnić funkcje typowo 
interwencyjne. Druga, na parterze, 
przeznaczona zostanie na potrzeby 
ośrodka specjalistyczno–terapeutycz-
nego. W budynku funkcjonować będą 
m.in. nowoczesne sale rehabilitacyjna 
i doświadczania świata. Pomieszcze-
nia będą też dostosowane do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych.
Aby umożliwić sprawne funkcjo-

nowanie placówek, zlecono szereg 
prac budowlanych m.in. remont 
wewnątrz budynku, ścian działo-
wych, sanitariatów, stolarki, ochro-
ny przeciwpożarowej. Trzeba było 
również zmodernizować m.in. insta-
lacje wodne, sanitarne, elektryczne 
i teletechniczne. Szacowana war-

tość wszystkich prac budowlanych 
oraz wyposażenia obiektu to blisko  
1,7 mln złotych.

Podczas uroczystego otwarcia, 
w którym wziął udział prezydent Rafał 
Bruski, na dzieci czekała niespodzian-
ka – usypana góra prezentów. Każde 
dziecko otrzymało paczkę z zabawkami 
i artykułami codziennego użytku. ■

Źródło: bydgoszcz.pl
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To nie jest teraz ważne. Tu dzieje się na żywo - codzienne 
wykluczenie dzieci niepełnosprawnych i ich matek z każdego 
poziomu aktywności jakiejkolwiek – począwszy od zawodowej 
poprzez społeczną aż na jej osobistej skończywszy. Celowo będę 
podkreślać MATEK, bo jak mówi jedna z bohaterek – a raczej 
narratorek – matka musi, a ojciec może. To wykluczenie, które 
nie ma końca i granic, które nie poddaje się ocenie ani zrozu-
mieniu osoby, która nigdy choć przez chwilę nie zajmowała się 
niepełnosprawną osobą.

Dlaczego musiałam przeczytać tę książkę?
Już sam tytuł wywołał we mnie burzę skojarzeń i w pewnej 

ripoście powiedziałam do siebie: żeby umarło i to by wystarczyło. 
Być może wielu to urazi, nie spotka się z ewangelicznie pojętą 
miłością do drugiego człowieka, ale dla takich osób mam jedną 
receptę na otrzeźwienie – wolontariat w ośrodkach dla dzieci 
lub chociaż w rodzinie, w której osoba chora obłożnie po prostu 
przebywa. 

Narratorki tej książki, bowiem autor w fantastyczny sposób 
oddaje im cały świat przedstawiony we władanie, nie koloryzują, 
nie epatują okrucieństwem, nie użalają się nad sobą i swoim losem. 
Mówią, jak było, jest i boją się myśleć, co będzie, bo los okazał się 
już tak nieprzewidywalny, że wszystko jeszcze może się zdarzyć 
i naprawdę może być dużo gorzej. Tak, jak podkreślają wszyst-
kie matki – co będzie, gdy ich już nie będzie. Wizja domu opieki 
i brak możliwości zapewniania własnemu dziecku przyzwoitej 
egzystencji jest dla nich nie do przeskoczenia. Dla mnie też. 

Te historie są o tyle ważne, że przeczytałam to, czego bałam się 
powiedzieć na głos, a co stało mi kluchą w gardle i gromadziło się 
pod skórą od lat. A przecież mogę powiedzieć, że nie mam tak źle. 
Zawsze jest ktoś, kto ma lepiej lub gorzej i dlatego nigdy nie należy 
porównywać żadnej biografii i żadnej jednostkowej historii. To się 
Hołubowi udało genialnie. Oddaje głos kobietom, ale w doskonały 
sposób unifikuje ich sposób mówienia, pozbawiając zapewne 
indywidualnych cech, przyzwyczajeń językowych, naleciałości 
regionalnych. Dlatego właśnie każda z nich jest kimś w rodzaju 
everywoman, która może być Tobą, mną, sąsiadką czy panią  
na kasie w sklepie. I nie ma w tym bohaterstwa, tylko jest mie-
rzenie się z rzeczywistością. Niezwykle trudną rzeczywistością.

Być może książka Jacka Hołuba nie jest dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, choć w mojej głowie trochę poustawiała i in-

Nie trzeba być bohaterką na siłę – Jacek Hołub 
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Nie ocenia się książki po okładce ani po tytule, więc mój mąż przeczytał 
pierwszych dziesięć stron, odłożył ją i zapytał, dlaczego sobie to robisz.  
No właśnie, dlaczego? Mając w domu niepełnosprawne dziecko i własną 

na ten temat historię, zagłębiam się w opowieści kobiet, które codziennie wy-
trwale mierzą się nie tylko z niepełnosprawnościami dzieci, ale również z bez-
dusznością lekarzy, urzędników, sąsiadów czy też szkół. Nawet nie pamiętam, czy  
na pytanie Jacka Hołuba na zamkniętej grupie fejsbukowej, która z mam chciała 
opowiedzieć swoją historię, też napisałam, że ja chętnie. 
DomInIka lEwIcka-klUcZnIk

nym też może, ale przede wszystkim jest dla tych, którzy nigdy 
i nigdzie lub tylko przelotnie zetknęli się z tematem niepełno-
sprawności dzieci i to nie w kontekście strajku opiekunów osób 
niepełnosprawnych, haseł o aborcji czy też deklaracji o pod-
niesieniu wymiaru świadczeń lub zapisów ustawy za życiem. 
To książka dla tych, którym łatwo wydaje się wyroki na temat 
roszczeniowości, lekkości życia na zasiłku czy też oceniającym 
matkę pod kątem tego, czy potrafi sobie poradzić z dzieckiem 
w różnych sytuacjach. A ludzie chorzy nas bolą, nie pasują  
do słodkich komercyjnych obrazków szczęśliwych rodzin, nie 
wyglądają dobrze w kolorowych centrach handlowych, kościo-
łach czy też na wydarzeniach kulturalnych a nawet w szkołach. 
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„Żeby umarło przede mną” 
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WARTO OBEJRZEć
Lepiej by było z powrotem zamknąć ich 
w domach. Albo gdziekolwiek. Piszę tak, 
bo bardzo często spotykam się z brakiem 
akceptacji dla inności, zanikiem empatii 
czy też zwykłej życzliwości, a przecież 
niepełnosprawność mojego dziecka wi-
dać, a u ilu dzieci nie widać i ocenia się 
je po pozorach.

Jedna z mam zwróciła uwagę na coś,  
co nigdy nie przykuło mojej uwagi. Nawet 
reklamy fundacji wspomagających osoby 
niepełnosprawne przedstawiają ich i ro-
dziny w pełnej krasie, uśmiech i szczę-
śliwości na rehabilitacji czy podczas 
skomplikowanych zabiegów. Nijak się to 
ma do rzeczywistości, a przedstawia taki 
obraz rodziców dzieci niepełnospraw-
nych, w jaki inni wierzą. Że to nie jest 
wcale tak źle, skoro się uśmiechają. A jak 
jest? Pot, łzy, ślina, sterty pieluch, leki, 
ataki, wizyty w szpitalach, drogi sprzęt, 
miliony złych decyzji, brak wsparcia. 
O ile sama niepełnosprawność jest już 
tragedią – a w książce Hołuba znajdziemy 
po prostu kumulację różnych nieszczęść 
– to, czym jest cały szereg codziennych 
spraw, które dotykają najmocniej – brak 
zrozumienia u lekarzy, którzy często nie 
potrafią po ludzku porozmawiać z ro-
dzicem, nietolerancja sąsiadów, schody 
w urzędach, poradniach, na komisjach 
w celu załatwiania kolejnych plików 
niezbędnych dokumentów. I wieczna 
kontrola, żeby zdążyć, nie przekroczyć, 
nie zapomnieć. A ludzie omijają nas coraz 
szerszym łukiem, a schody robią się coraz 
bardziej strome i wózek coraz cięższy.

Narratorki Hołuba nie są kobietami 
wyjątkowymi. Być może mają bardziej 
pod górkę, bo jak sobie poradzić z cho-
rym dzieckiem, kiedy nie ma się jednej 
ręki, jak poradzić sobie z dwójką, jak i czy 
zawalczyć o usunięcie ciąży, która poten-
cjalnie przyniesie kolejne chore dziecko. 
Jak spać od ataku do ataku? Tych historii 
oczywiście mogłoby być więcej, ale nie 
chodzi o epatowanie cierpieniem czy też 
nieszczęściem, ale o… No właśnie o co? 
Może o to byś się zastanowił zanim oce-
nisz, byś nie wypowiadał słów o podziwie, 
sile i wielkości, ale na przykład zrobił 
zakupy czy zabrał dziecko na spacer. O ile 
masz siłę, żeby się nie wstydzić. ■

Jacek Hołub, Żeby umarło przede mną. Opowie-

ści matek niepełnosprawnych dzieci, Wydawnictwo 

Czarne, Wołowiec 2018.

Gdy ktoś w wyniku pożaru traci dom, zapewnia się pomoc 
w jego odbudowie. Gdy ludzi w jakiejś części świata dotyka 
powódź, to organizowana jest ewakuacja lub wysyłana 

pomoc żywnościowa. A co zrobić, gdy na Marsie pozostanie 
jeden z kosmonautów?

Życie na Marsie 
w filmie „Marsjanin”

Dziś znów (podobnie jak przy okazji recenzji filmu „Pasażerowie”) zabiorę Was 
w kosmiczną podróż – tym razem na Marsa. Film „Marsjanin” (ang. The Martian)  
to opowieść o niesamowitej woli przeżycia w kosmosie, na Czerwonej Planecie, przy 
użyciu dostępnej wiedzy i zebranego doświadczenia.

NASA wysyła ekspedycję na Marsa. Na miejscu kosmonautów spotyka nieprze-
widziana burza piaskowa, która powoduje, że pozostaje im tylko szybka ewakuacja. 
W trakcie ucieczki z Czerwonej Planety na pokład statku nie dociera jeden z ekspe-
dytorów. Członkowie misji są pewni, że ich kolega nie żyje. Taki też sygnał wysyłają 
na Ziemię do bazy NASA. Tam zorganizowane zostaje pożegnanie kosmonauty i sym-
boliczny pogrzeb, a w strukturach organizacji rozpoczyna się dyskusja o wysłaniu 
misji, która sprowadzi ciało Amerykanina. Mark (Matt Damon) odzyskuje jednak 
przytomność na bezludnym Marsie. W wybudowanej bazie ma zapasy żywności 
na zaledwie 30 dni. Chwilowa rezygnacja wyparta jednak zostaje przez chęć życia. 
Sam próbuje więc stworzyć odpowiednie warunki do hodowli... ziemniaków. Życie 
w kosmosie do łatwych nie należy i spotyka on wiele przeszkód.

Nie będę zdradzał jaki będzie ciąg dalszy, a tym bardziej jaki będzie finał ko-
smicznego życia. Zapewnić jednak mogę, że film ogląda się z przyjemnością. Matt 
Damon świetnie wykreował postać Marka. Mimo swojego arcytrudnego położenia 
we wszechświecie, główny bohater nie traci poczucia humoru. Każdego dnia na-
grywa filmy, na których uwiecznia próbę realizacji swoich lepszych lub gorszych 
pomysłów na przetrwanie.

Przed kamerą świetnie odnalazły się też Jessica Chastain (jako Melisa Lewis, 
członkini ekspedycji) i Kate Mara (jako Beth Johanssen, także astronautka).  
Tę drugą można było oglądać m.in. w serialu „House of Cards”, gdzie wcieliła się 
w rolę dziennikarki śledczej.

W fotelu reżysera zasiadł 77-letni wówczas Ridley Scott. Brytyjczyk ma na swoim 
koncie realizację takich produkcji, jak np. „Obcy: ósmy pasażer Nostromo”, „łowca 
androidów” czy „Adwokat”. W jego ręce powędrowały m.in. dwie nagrody Emmy 
i dwie statuetki Saturn (jedna za film „Marsjanin”). Scenariusz kosmicznej przygody 
napisał Drew Goddard. Na koniec wisienka (lub jak kto woli truskawka) na torcie  
– za zdjęcia odpowiadał Polak, Dariusz Wolski. ■

matEUSZ mISZtal
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Pojawiło się wielu artystów oraz wi-
dzów, którzy z ogromnym zafascynowa-
niem podziwiali występy. Wydarzenie 
miało charakter konkursowy, więc nie 
mogło zabraknąć jury, które stanowili: 
Sylwia Dziardziel – wokalistka grupy 
Karen’s Diet, nauczycielka emisji głosu; 
łukasz Tomaszewski – wokalista i in-
strumentalista oraz Mirosław Grzanka 
– muzyk, pedagog, instrumentalista, 
szef zespołu smyczkowego Adlibitum.

Uczestnicy konkursu zapewnili 
wszystkim wesołą, piękną i jednocze-
śnie wzruszającą chwilę, która została 
zatrzymana na zdjęciach autorstwa 
Radka Kupidury oraz nagraniu Fabryki 
Filmowej. Po wysłuchaniu wszystkich 
wykonawców odbyła się narada jury.

Warto wspomnieć, że każdy wyko-
nawca po swoim utworze otrzymywał 
wsparcie, wskazówki i podziękowania 
od Jury, a potem miał sesję fotogra-
ficzną na ściance gwiazd.

W przerwie czas umilił Zespół Wo-

Muzyczna Pocztówka
KULTURA

10 października 2018 roku miał miejsce Integracyjny Przegląd Twórczości „Muzyczna Pocztówka 
– Z muzyką przez świat”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację im. Doktora Piotra 
Janaszka Podaj Dalej we współpracy z Konińskim Domem Kultury.

jownicy Światła z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Koninie. Ciocia Krop-
ka, czyli Ilona Janiszewska pojawiła 
się też na scenie, zachęcając dzieci  
do wspólnej zabawy. Emocji dostar-
czyła również grupa CAPOEIRA, pro-
wadzona prze Piotra Glapę.

Następnie wszyscy uczestnicy zo-
stali zaproszeni wspólnie na scenę, 
gdzie otrzymali dyplomy za uczest-
nictwo oraz upominki. Przyszedł czas 
na ogłoszenie wyników konkursu. 
Emocjonująca chwila, wstrzymanie 
oddechu i wyróżnionych zostało aż 
dziesięć występów.

Najbardziej docenieni. 
III miejsce – Szkoła Podstawowa  

nr 15 – Zespół Młodzi Indianie, w któ-
rym występowało 16 uczniów w utwo-
rze Lo O Lay Ale Loya

II miejsce – Robert Kubina, który 
przeniósł widzów w swój świat pod-
czas wykonania piosenki własnego  

autorstwa pt. „Trzeba dawać radę”.
Miejsce I zdobyła Karolina Pordąb, 

wykonująca utwór „Co się śni niewi-
domym”.

– Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom kreatywności, talentu 
i sukcesów. Dziękujemy również wo-
lontariuszom, którzy są niezawodni, 
przyjaciołom z Konińskiego Domu 
Kultury oraz wszystkim, dzięki którym 
to wydarzenie mogło się odbyć: Miastu 
Konin, Państwowemu Funduszowi Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
spółdzielni SMAKNIJ MNIE oraz Panu 
Ryszardowi Białkowskiemu – pod-
sumowuje Justyna Gach z Fundacji  
im. Doktora Piotra Janaszka Podaj  
Dalej.

Wydarzenie współfinansowane  
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
i 1 proc. ■

Informacja nadesłana
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Warto zaprosić na zbieranie dla... siebie 
SPOłECZEńSTWO

W tym roku brakuje pracowników do zbioru, ceny w skupie są niskie i jest obawa, że dużo 
owoców, warzyw zgnije na polu. Aby do tego nie doszło, rolnicy mogą skorzystać z pomysłu 
bardzo popularnego np. w USA, Kanadzie, Niemczech. Wystarczy po prostu zaprosić osoby, 

aby dla siebie pozbierały owoce i warzywa oraz od razu zapłaciły rolnikowi na polu. Taką możliwość 
zaproszenia daje stworzony w tym celu bezpłatny portal MyZbieramy.pl.

– Chcemy, aby rzadkością były sytu-
acje, gdy rolnikowi nie opłaca się zbie-
rać i ostatecznie owoce, warzywa zostają  
na polu – podkreśla Mirosław Biedroń, 
pomysłodawca portalu MyZbieramy.

Rolnicy, którzy chcą zaprosić do siebie 
na zbiór, rejestrują darmowe konto. Następ-
nie mogą wystawić bezpłatne ogłoszenie 
na MyZbieramy.pl. W informacjach po-
dają m.in. daty zbioru, zdjęcia oraz cenę,  
za którą osoby mogą zebrać dla siebie owo-
ce, warzywa.

Portal ma także na celu zachęcić do po-
wrotu do natury i odkrycia radości ze zbie-
rania owoców, warzyw, z których można 
zrobić przetwory. Dlatego hasło przewodnie 
portalu brzmi: Poczuj radość zbierania.

Koncepcja wpisuje się w pomysł skróce-
nia łańcucha dystrybucji żywności „prosto 
z pola na stół”. Żywność może być zdrow-
sza, tańsza, wyższej jakości. Osobisty zbiór 
płodów rolnych to także gwarancja źródeł 
ich pochodzenia, obserwacji warunków 
w jakich jest wytwarzana. Pozwala także 

na budowanie dobrych relacji między kon-
sumentem a producentem. Tym samym 
MyZbieramy.plwpisuje się w popularne 
hasło „myśl globalnie – jedz lokalnie”.

Portal wspiera lokalnych rolników,  
bo zapłata za zbiory następuje od razu 
w gospodarstwie. Osoby zbierające kupią 
warzywa, owoce dużo taniej niż sklepie, 
ponieważ rolnik może zaproponować zde-
cydowanie niższą cenę, a i tak wyższą od tej 
w jakiej sprzedaje hurtowo. ■

Red.

Niepełnosprawny turysta w Krakowie 
TURYSTYKA

Zwiedzanie miasta dla turystów niepełnosprawnych nie musi być utrudnieniem. W Kra-
kowie takie osoby mogą w łatwiejszy sposób poznawać okolice, sięgając po „Przewodnik  
po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty” wraz aplikacją mobilną.

Przewodnik wraz z aplikacją mobilną 
dostępny jest w wersji polskiej oraz angiel-
skiej. Stanowi kompendium wiedzy o do-
stępności wszelkich obiektów w mieście 
dla turystów z niepełnosprawnościami, 
między innymi dla osób na wózkach inwa-
lidzkich lub z dysfunkcją narządu słuchu 
i wzroku. Mogą w prosty sposób znaleźć 
opisy, zdjęcia oraz informacje teleadre-
sowe o szukanych miejscach w Krakowie.

W przewodniku baza obiektów została 
podzielona na trzy części: zwiedzanie, 
oferta kulturalno–rozrywkowa oraz in-
formacje praktyczne. Dzięki nim niepeł-
nosprawni turyści mogą znaleźć opisy 
zabytków i terenów zielonych, spis kra-
kowskich instytucji kultury czy hoteli 
i restauracji.

– Szczególnie z myślą o osobach z dys-
funkcją ruchu w przewodniku zostały 
umieszczone również przydatne infor-
macje, takie jak wypożyczalnie wózków 
inwalidzkich, taksówki dla osób niepeł-
nosprawnych, miejsca, do których oso-

by poruszające się na wózkach znajdą 
przystosowaną dla siebie toaletę, aptekę 
lub sklep spożywczy – mówi Mateusz 
Płoskonka, Dyrektor Biura Miejskiego 
Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych w Krakowie.

Przewodnik w formie drukowanej pu-
blikacji dostępny jest w Biurze ds. Osób 
Niepełnosprawnych UMK, przy ul. Sta-
chowicza 18 w Krakowie oraz w miejskich 

punktach informacji turystycznej. Aplika-
cja mobilna dostępna jest dla smartfonów 
działających na systemach operacyjnych 
Android, iOS i Windows Phone. Można 
ją pobrać w sklepach Google Play Store, 
Apple App Store i Windows Phone Store. ■

UM Kraków
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W Polsce co czwarty chory na raka 
ZDROWIE

Radioterapia jest jedną z głównych i najskuteczniejszych metod leczenia nowotworów. Dostęp 
do niej w Polsce jest jednak utrudniony ze względu na zbyt małą liczbę wyspecjalizowanych 

ośrodków i sprzętu. Ponad połowa pacjentów chorujących na raka powinna być leczona radiote-
rapią, ale w rzeczywistości ok. 25 proc. z nich nie otrzymuje leczenia, które mogłoby być skuteczne 
– wynika z danych ESTRO Cancer Foundation (ECF), założonej przez Europejskie Towarzystwo 
Radioterapii i Onkologii.
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– Prawie 50 proc. chorych na nowo-
twory wymaga radioterapii. Ta średnia 
jest zależna od wielu czynników: roz-
kładu zachorowań (bo nie w każdym 
kraju chorzy mają te same nowotwory), 
diety, nasłonecznienia, a także od pozio-
mu ekonomicznego danego kraju. Czas 
wykrycia nowotworu ma również duże 
znaczenie w wyborze sposobu lecze-
nia. W Polsce mamy ok. 160 tys. nowych 
zachorowań rocznie, co oznacza, że co 
roku musimy leczyć radioterapią ok. 
90 tys. chorych. Dodatkowo część pa-
cjentów wymaga powtórnej radioterapii  
– to jest ok. 20 proc. chorych – mówi 
agencji Newseria Biznes prof. Julian 
Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii.

Radioterapia jest jedną z głównych 
metod leczenia raka, obok chemioterapii 
i chirurgii onkologicznej. Może być sto-
sowana samodzielnie albo w połączeniu 
z pozostałymi dwoma. Zastosowanie jej 
przed lub po operacji umożliwia popra-
wę efektywności leczenia chirurgicznego. 
Z kolei łączenie radioterapii z chemiote-
rapią daje szansę na wyleczenie pacjen-
tom z zaawansowanymi nowotworami.

– Wykorzystywane przez nas promie-
niowanie jonizujące eliminuje komórki 
nowotworowe – promieniowanie po-
zbawia je zdolności do nieograniczo-
nej proliferacji, czyli nie pozwala im 
się rozmnażać. Guz nowotworowy po 
napromieniowaniu „żyje”, ale przez to, 
że komórki nie mogą się dalej rozmnażać, 
to w pewnej chwili dojdą do fazy, w której 
zginą. W taki sposób, kumulując frakcje 
promieniowania, niszczymy kolejne gru-
py komórek nowotworowych –wyjaśnia 
prof. Julian Malicki.

Radioterapia wykorzystuje promie-
niowanie do eliminowania komórek 
nowotworowych. Może ono przenik-
nąć do tkanek, a – dzięki odpowied-
niej technologii – można precyzyjnie 
skupić promieniowanie na guzie nowo-
tworowym. Proces leczenia składa się  
z od kilku do kilkudziesięciu bezbo-
lesnych zabiegów, podczas których 
podawane są dawki eliminujące guz 
nowotworowy i umożliwiające jedno-
cześnie regenerację zdrowych tkanek.

Z danych ESTRO Cancer Founda-
tion (ECF), założonej przez Europejskie 

Towarzystwo Radioterapii i Onkologii, 
wynika, że ponad połowa pacjentów 
chorujących na raka w Polsce i Europie 
powinna być leczona radioterapią. Około 
25 proc. z nich nie otrzymuje leczenia, 
które mogłoby być skuteczne. Dodatko-
wo fundacja wskazuje, że do 2025 roku 
należy się spodziewać zwiększenia zapo-
trzebowania na radioterapię o 16 proc. 
Dlatego kluczowe jest zwiększenie liczby 
ośrodków, w których przeprowadzana 
jest nowoczesna radioterapia.

– W Europie Zachodniej sieć ośrod-
ków dysponujących radioterapią jest 

nie ma dostępu do radioterapii 
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większa, a ich wyposażenie jest lepsze, 
tym samym społeczeństwo ma tam lep-
szy dostęp do radioterapii. Polskie To-
warzystwo Onkologiczne kilka lat temu 
przeprowadziło badanie „Białe plamy 
w onkologii”, w którym jeden z rozdzia-
łów dotyczył radioterapii – mówi prof. 
Julian Malicki. – Wynika z niego, że tam, 
gdzie pacjenci mają ośrodek radiotera-
pii oddalony o więcej niż godzinę jazdy 
samochodem, wykorzystanie tej formy 
leczenia jest rzadsze.

Jak podkreśla, widać to na przykła-
dzie Wielkopolski.

– W Poznaniu ponad 50 proc. pacjen-
tów nowotworowych zgłasza się do ra-

(MV) oraz aparatów HDR do brachyte-
rapii. Z danych Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego wynika, że w Polsce 
brakuje w sumie od 27 do 65 aparatów 
MV i HDR.

Współczesnej radioterapii nie byłoby 
bez Marii Skłodowskiej-Curie, której 150. 
rocznica urodzin przypadała 7 listopada 
ubiegłego roku. Jej odkrycia w dziedzinie 
promieniotwórczości stworzyły fun-
damenty dla wykorzystania promie-
niowania w leczeniu raka. Dlatego od 
listopada ESTRO Cancer Foundation 
(ECF) prowadzi kampanię promującą 
„Dziedzictwo Marii Skłodowskiej-Curie”, 
publikując m.in. animację dotyczącą jej 
odkryć. Celem akcji jest szerzenie wiedzy 
na temat wyzwań, z jakimi mierzą się 
chorzy na raka, a także podkreślenie 
wkładu Marii Skłodowskiej-Curie w roz-
wój onkologii i radioterapii.

– Ważnym wkładem Marii Skłodow-
skiej-Curie w rozwój onkologii był jej 
udział w radioterapii. Właśnie dzięki 
naszej noblistce bardzo szybko zaczęto 
stosować promieniowanie jonizujące 
wytwarzane przez pierwiastki promie-
niotwórcze do leczenia chorób nowo-
tworowych. Maria Skłodowska-Curie 
obserwowała to w latach 30. XX wieku, 
położyła kamień węgielny pod budowę 
Instytutu Radowego w Warszawie, oso-
biście przekazała pierwsze porcje radu, 
które wykorzystywano potem przez kil-
kadziesiąt lat do leczenia chorych, rów-
nież w Poznaniu. Rad, który pochodził 
z darów Marii Skłodowskiej-Curie, był 
wykorzystywany jeszcze w latach 90. XX 
wieku – mówi dyrektor Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii. 

Nowotwory złośliwe to nasilający się 
problem społeczny, ekonomiczny i zdro-
wotny polskiego społeczeństwa. Według 
Krajowego Rejestru Nowotworów skala 
zachorowań to około 160 tys. nowych 
przypadków rocznie, z których przeszło 
100 tys. kończy się śmiercią pacjenta. 
W Polsce najczęściej występującymi są: 
wśród mężczyzn – nowotwór złośliwy 
płuca (17,7 proc. przypadków) oraz gru-
czołu krokowego (17,4 proc.), natomiast 
u kobiet najczęściej diagnozowany był 
nowotwór złośliwy piersi (22,2 proc.), 
płuca (9,2 proc.) oraz trzonu macicy  
(7,6 proc.) – dane za 2015 rok. ■

Źródło: newseria.pl

dioterapii, podczas gdy w ościennych 
rejonach, gdzie dostęp do niej jest gor-
szy, ten odsetek jest diametralnie niż-
szy – od kilkunastu do 30 proc.  – mówi 
prof. Malicki. – Taka biała plama jest np. 
w Pile, ale na szczęście ośrodek radio-
terapii na tym obszarze jest w trakcie 
budowy. Mamy ją także na południu 
Wielkopolski, w okolicach Leszna.

Dostęp do radioterapii w Polsce jest 
utrudniony nie tylko ze względu na zbyt 
małą liczbę wyspecjalizowanych ośrod-
ków, lecz także za względu na zbyt małą 
liczbę akceleratorów megawoltowych 

 Liczby te mogłyby być znacznie mniej-
sze, jeżeli poprawi się dostęp do leczenia 
i zmieni się model opieki nad pacjentami. 
W Polsce opiera się on głównie na częstych 
hospitalizacjach, podczas gdy leczenie pa-
cjentów z niewydolnością serca – zdaniem 
ekspertów – powinno się raczej odbywać 
na poziomie placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej. Celem koalicji „Serce dla kar-
diologii” jest wypracowanie rekomendacji 
zmian systemowych, które będą korzyst-
ne dla pacjentów z niewydolnością serca, 
i zwiększanie świadomości dotyczącej 
tego schorzenia. Eksperci podkreślają, że 
w Polsce standardy leczenia odbiegają 
od uznanych i dostępnych na świecie ka-
nonów. Potrzebne są szybkie działania, 
które to zmienią. Ich efektem powinna 
być zarówno poprawa stanu zdrowia pa-
cjentów oraz dostępności do leczenia, 
jak i zmniejszenie negatywnych skutków 
ekonomiczno–gospodarczych, które są 
bezpośrednim skutkiem nieefektywnego 
leczenia niewydolności serca. 

Równie ważne, co samo leczenie, są 
edukacja i wsparcie pacjentów zmagają-
cych się z chorobami kardiologicznymi. 
Koalicja „Serce dla kardiologii” prowadzi 
intensywne działania na rzecz chorych.

– Poziom edukacji pacjentów kar-
diologicznych jest niewystarczający.  
To paradoks, gdyż choroby kardiologicz-
ne, choroby serca i układu krążenia są  
w Polsce najczęstsze i są głównym zabójcą 
spośród wszystkich chorób cywilizacyj-
nych. Dostrzegamy niewielką aktywność 
organizacji pacjenckich w tym obszarze, 
stąd nasza inicjatywa powołania koalicji 
„Serce dla kardiologii”. Chcemy wzmocnić 
głos pacjentów w systemie i działać na rzecz 
podnoszenia świadomości, edukacji pacjen-
tów i ich bliskich – mówi prezes Polskiej 
Unii Organizacji Pacjentów. ■

Więcej na razemztoba.pl/19054

Od 800 tys. do 1 mln osób cho-
ruje dziś na niewydolność serca, 
a co roku umiera około 60 tys. 
z nich. Dla gospodarki oznacza 
to koszty rzędu 4 mld zł rocznie.

Potrzebny nowy 
model leczenia

ZDROWIE
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W dobie Internetu coraz częściej do-
chodzi do łamania przepisów prawnych 
związanych z rozpowszechnianiem 
wizerunku. Aktywni internauci upo-
wszechniają, modyfikują i powielają 
wizerunki nie tylko znanych osób, któ-
rych zdjęcia znaleźli w sieci, ale także 
wizerunki swoje lub swoich najbliż-
szych. Brak refleksji w tej mierze skut-
kować może sankcjami o charakterze 
cywilnoprawnym. Pamiętać bowiem 
należy, że w procesie o ochronę prawa 
do wizerunku osoba rozpowszechnia-
jąca wizerunek (pozwany) ma obowią-
zek wykazać, że jego działanie nie było 
bezprawne. Na niej też spoczywa ciężar 
dowodu, że rozpowszechnianie wize-
runku nie wykroczyło poza uzyskany 
zakres zezwolenia i określony cel.

1.WIZERUNEK PODLEGA 
OCHRONIE PRAWNEJ

Ochronę prawną wizerunku prze-
widują przepisy prawa autorskiego. 
Chronią one wizerunek w sytuacji, gdy 

Wizerunek w internecie. 
PRAWO

Co powinien wiedzieć internauta, aby rozpowszechniać wizerunek zgodnie z prawem, nie na-
rażając się na negatywne konsekwencje – dr Aleksandra Bagieńska-Masiota z Uniwersytetu 

SWPS przypomina zasady dotyczące ochrony wizerunku w sieci.

doszło do rozpowszechnienia wizerun-
ku z naruszeniem Ustawy o prawie au-
torskim (art. 81) i prawach pokrewnych, 
czyli np. wówczas, gdy doszło do roz-
powszechnienia wizerunku bez zgody 
osoby portretowanej. Postanowienia tej 
ustawy mają zasadnicze znaczenie dla 
kwestii ochrony wizerunku w sieci. Tak-
że Kodeks cywilny chroni wizerunek, 
uznając go za jedno z dóbr osobistych 
człowieka. Dobra osobiste to wartości 
o charakterze niemajątkowym, wiążące 
się z osobowością człowieka i uznane 
powszechnie w społeczeństwie. Prawo 
cywilne chroni wizerunek niezależnie 
od ochrony przewidzianej w innych 
przepisach. Przepisy chroniące wize-
runek znajdziemy także w Kodeksie 
karnym. Zakazuje on pod groźbą kary 
podszywania się pod inną osobę oraz 
wykorzystywania jej wizerunku lub 
innych jej danych osobowych w celu 
wyrządzenia jej szkody majątkowej lub 
osobistej. Jest to tzw. kradzież tożsa-
mości, opisana w art. 190a par 2 KK. 

Wizerunek chroniony jest także przez 
Prawo prasowe oraz Ustawę o ochro-
nie danych osobowych. Akty te jako 
zasadę legalności rozpowszechniania 
wizerunku statuują zgodę podmiotu, 
którego wizerunek ma zostać utrwalony 
(podobnie zresztą, jak prawo autorskie).

2. POJĘCIE WIZERUNKU MA 
USTALONE ZNACZENIE

Wizerunek definiowany jest jako do-
strzegalne, fizyczne cechy człowieka, 
tworzące jego wygląd i umożliwiające 
jego identyfikację. Wizerunek może 
także dotyczyć tzw. dodatkowych ele-
mentów określających człowieka co do 
tożsamości – związanych np. z wykony-
wanym zawodem, sposobem ubierania 
się, sposobem poruszania się i kontak-
towania z otoczeniem. Tak rozumiany 
wizerunek podlega ochronie, o ile został 
utrwalony (zapisany) za pomocą: wier-
nego portretu malarskiego, stylizacji 
postaci, fotografii, zdjęcia reporterskie-
go, rozpoznawalnej podobizny, utworu 

Co warto wiedzieć? 
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audiowizualnego np filmu, reklamy, 
teledysku; wycinanki sylwetki, karyka-
tury lub maski artystycznej (sztucznie 
wykreowany wizerunek artysty). Nie 
jest wizerunkiem, chronionym przez 
prawo autorskie, tzw. wizerunek pi-
śmienniczy, rozumiany jako mniej lub 
bardziej wierny opis osoby przedsta-
wiony w formie literackiej; imię i nazwi-
sko osoby fizycznej; wizerunek miasta 
lub firmy – rozumiany jako pozytywne 
skojarzenia lub zdjęcie oraz tzw. wize-
runek audialny (głos człowieka). Dobra 
te mogą być chronione m.in. za pomo-
cą konstrukcji dóbr osobistych, jako  
np. dobre imię osoby fizycznej czy re-
putacja firmy.

3. ROZPOWSZECHNIANIE WI-
ZERUNKU WYMAGA ZEZWOLE-
NIA OSOBY NA NIM PRZEDSTA-
WIONEJ

Co to oznacza w praktyce? Po pierw-
sze należy pytać osoby, których wizeru-
nek utrwalamy, czy wyrażają zgodę na 
jego rozpowszechnienie, czyli publiczne 
udostępnienie niedookreślonej gru-
pie osób, np. w reklamie internetowej, 
w filmie na YouTube. Za publiczne udo-
stępnienie uznaje się także zamieszcze-
nie na stronie portalu internetowego 
tzw. głębokiego linku umożliwiającego 
otwarcie witryny, na której znajdują 
się wizerunki osób. Podobnie o zgodę  
na rozpowszechnienie wizerunku starać 
się musi artysta malarz, który wystawia 
w galerii portret swojego modela oraz 
imprezowicz, który umieszcza na FB 
zdjęcia z imprezy z wizerunkami znajo-
mych. W sytuacji jednak, gdy rzeczony 
imprezowicz wysyła do znajomego ma-
ilem te same zdjęcia, do rozpowszech-
nia nie dochodzi, tym samym nie ma 
konieczności uzyskania zgody (zgód) 
osób których wizerunki utrwalono.

4. ZEZWOLENIE NA ROZPO-
WSZECHNIANIE WIZERUNKU 
NIE MOŻE BUDZIĆ WĄTPLIWOŚCI

Zezwolenie na rozpowszechnianie 
wizerunku jest formą oświadczenia 
woli człowieka mającego pełną zdolność 
do czynności prawnych, tzn. człowieka 
pełnoletniego (który ukończył 18. rok 
życia) i nie ubezwłasnowolnionego. 
Zezwolenie to może zostać wyrażone 
w zasadzie przez każde zachowanie 
ludzkie, które wyraża wolę wywołania 

określonych skutków prawnych (tu: 
wyrażenia zgody) w sposób dostatecz-
ny tzn. wystarczający. Oświadczenia 
woli mogą przybierać różną formę,  
np. w Sejmie podczas głosowania formą 
oświadczenia woli jest podniesienie 
ręki, w innych sytuacjach kiwnięcie 
głową etc. Oświadczenie takie musi być 
nadto: wolne od przymusu fizycznego, 
zrozumiałe dla odbiorcy oraz – co oczy-
wiste – uzewnętrznione. Choć prawo 
autorskie nie przewiduje żadnej szcze-
gólnej formy dla ważności dokonania 
tej czynności prawnej, to w literaturze 
wskazuje się, że decyzja o rozpowszech-
nianiu wizerunku winna być związana 
z pełną świadomością portretowanego 
co do przyszłej formy przedstawienia 
jego wizerunku, miejsca i czasu publi-
kacji, zestawienia z innymi wizerun-
kami, towarzyszącego komentarza lub 
reklamowego wykorzystania wizerun-
ku. Oznacza to, że należy powiedzieć 
osobie, od której chcemy uzyskać zgodę 
na rozpowszechnianie wizerunku np. 
o tym, gdzie będzie on opublikowany 
Zezwolenie na rozpowszechnienie win-
no być dawane najpóźniej przed samym 
aktem rozpowszechnienia. Można je 
cofnąć, jednak z reguły najpóźniej do 
czasu upublicznienia wizerunku.

5. RODZICE WYRAŻAJĄ ZGODĘ 
NA ROZPOWSZECHNIENIE WIZE-
RUNKU SWOICH DZIECI, KTÓRE 
NIE UKOŃCZYŁY 13. ROKU ŻYCIA

Dzieci które nie ukończyły 13. roku 
życia nie mają zdolności do czynności 
prawnych, w związku z tym nie mogą 
składać ważnych oświadczeń woli.  
Co oznacza, że zgoda na rozpowszech-
nianie wizerunku dokonana przez 
dziecko samodzielnie, jest nieważna. 
Zgodę wyrażają więc rodzice (lub opie-
kunowie prawni), przy czym Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy stanowi, że wy-
starczająca jest zgoda jednego rodzica 
(przy założeniu że obydwu przysługu-
je władza rodzicielska). Jeśli jednak 
rodzice, którym władza przysługuje 
wspólnie, nie mogą dojść do porozu-
mienia w sprawie rozpowszechniania 
wizerunku dziecka, mogą prosić sąd 
rodzinny o rozstrzygnięcie tej sprawy. 
Analogiczne zasady stosuje się w przy-
padku osób ubezwłasnowolnionych cał-
kowicie.

6. KIEDY MAŁOLETNI (14–17 l.) 
MOGĄ SAMODZIELNIE WYRAŻAĆ 
ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIE-
NIE SWOJEGO WIZERUNKU

Osoby, które ukończyły trzynaście 
lat mają ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych. Osoby te mogą 
samodzielnie wyrazić zgodę na rozpo-
wszechnianie swojego wizerunku, o ile 
uznamy, że zgoda taka jest elemen-
tem umowy powszechnie zawieranej 
w drobnych bieżących sprawach życia 
codziennego. Wydaje się, że z uwagi na 
powszechność w dostępie do Internetu, 
umowy związane z tzw. politykami pry-
watności portali internetowych, uznane 
być mogą za umowy powszechnie za-
wierane w drobnych sprawach życia co-
dziennego. Inna sytuacja dotyczy umów 
wykraczających poza ramy „umów po-
wszechnie zawieranych w drobnych 
bieżących sprawach życia codziennego”, 
czyli np. umów zawieranych przez na-
stoletnich modeli z agencjami rekla-
mowymi, gdzie przedmiotem są także 
kwestie związane z wizerunkiem. Ko-
deks cywilny (art. 17) przewiduje, że 
do ważności czynności prawnej, przez 
którą osoba ograniczona w zdolności do 
czynności prawnych zaciąga zobowią-
zanie lub rozporządza swoim prawem, 
potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela 
ustawowego. Jeżeli uznamy, że wyżej 
wymieniona umowa ma charakter zobo-
wiązujący, gdyż w następstwie jej pod-
pisania powstają po stronie osoby jej 
dokonującej zobowiązania do określo-
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nego świadczenia, czyli powiększają się 
pasywa tej osoby, wówczas konieczna 
jest zgoda przedstawiciela ustawowego 
na zawarcie umowy. Zgoda taka może 
zostać wyrażona także ex post, poprzez 
potwierdzenie umowy przez przed-
stawiciela ustawowego lub też samo-
dzielne po uzyskaniu pełnej zdolności 
do czynności prawnych. Analogiczne 
zasady dotyczą rozpowszechniania wi-
zerunku osób ubezwłasnowolnionych 
częściowo. Uzupełniającą do Kodeksu 
cywilnego regulację zawierają przepisy 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Akt ten reguluje m.in. stosunki między 
rodzicami i dziećmi oraz kwestie tzw. 
władzy rodzicielskiej. Zgodnie z Art. 95 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
„dziecko pozostające pod władzą rodzi-
cielską winno rodzicom posłuszeństwo,  
a w sprawach, w których może samo-
dzielnie podejmować decyzje i składać 
oświadczenia woli, powinno wysłuchać 
opinii i zaleceń rodziców formułowa-
nych dla jego dobra”. Z drugiej strony 
jednak rodzice przed powzięciem de-
cyzji w ważniejszych sprawach doty-
czących osoby lub majątku dziecka, 
powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój 
umysłowy, stan zdrowia i stopień doj-
rzałości dziecka na to pozwala, oraz 
uwzględnić w miarę możliwości jego 
rozsądne życzenia. Tym samym, jeżeli 
małoletni samodzielnie decyduje o roz-
powszechnianiu swojego wizerunku, 
a rodzice się temu sprzeciwiają, winien 
on spełnić prośbę lub zalecenia rodzi-
ców i zaniechać rozpowszechniania. 
Za takim rozumieniem terminu „wy-
słuchać” przemawia także specyfika 
stosunków rodzic – dziecko, gdzie 
dziecko do uzyskania swojej pełnolet-
ności przebywa pod opieką rodziców.

7. BRAK KONIECZNOŚCI UZY-
SKANIA ZGODY NA ROZPO-
WSZECHNIANIE WIZERUNKU 
W SYTUACJI ZAPŁATY ZA PO-
ZOWANIE

Pierwszy wyjątek od zasady koniecz-
ności uzyskania zgody na rozpowszech-
nienie wizerunku dotyczy sytuacji 
zapłaty modelowi wynagrodzenia  
za pozowanie, przy braku sprzeciwu 
na rozpowszechnianie. Oznacza to, że 
w sytuacji, kiedy model otrzymał wyna-
grodzenie z tytułu utrwalenia swojego 
wizerunku, domniemywa się udzielenia 

zgody na jego wykorzystanie (rozpo-
wszechnienie). Sprzeciw winien być 
wyrażony w sposób jasny i niebudzący 
wątpliwości najpóźniej w momencie 
przyjęcia zapłaty. Należy zwrócić uwa-
gę, że zapis ten przenosi, w razie sporu, 
ciężar wykazania nieudzielenia zgo-
dy na rozpowszechnienie wizerunku 
(lub na określony sposób jego wyko-
rzystania), mimo otrzymania zapłaty, 
NA modela.

8. BRAK KONIECZNOŚCI UZY-
SKANIA ZGODY NA ROZPO-
WSZECHNIANIE W  SYTUACJI 
UTRWALENIA WIZERUNKU 
OSÓB POWSZECHNIE ZNANYCH 
W  ZWIĄZKU Z  PEŁNIENIEM 
FUNKCJI PUBLICZNYCH

Drugi wyjątek od zasady konieczno-
ści uzyskania zgody na rozpowszech-
nienie dotyczy utrwalania wizerunku 
osób powszechnie znanych w związ-
ku z pełnieniem funkcji publicznych, 
w szczególności politycznych, społecz-
nych, zawodowych. Ratio legis tego 
przepisu leży w umożliwieniu mediom 
rozpowszechniania informacji o wyda-
rzeniach politycznych, gospodarczych, 
kulturalnych, sportowych, co w prakty-
ce wyłącza możliwość wykorzystywania 
bez zgody zainteresowanego z jego wi-
zerunku m.in. na pocztówkach, w kalen-
darzach czy w działalności reklamowej. 
Najwięcej kontrowersji przy interpreta-
cji tego wyjątku budzi i sformułowanie 
„osoba powszechnie znana”. Orzecznic-
two i doktryna prawa autorskiego wy-
pracowały w tej mierze pewne zasady. 

Po pierwsze: bycie znanym „powszech-
nie” oznacza sytuację, kiedy wiedza 
o istnieniu danej osoby obiektywnie 
istnieje w przestrzeni publicznej. Sy-
tuacja ta dotyczy przede wszystkim 
aktorów, piosenkarzy, polityków, osób 
prowadzących działalność gospodarczą 
lub społeczną, w pewnych okoliczno-
ściach także zwykłego człowieka, jeśli 
będzie sprawcą określonego zdarzenia, 
a jego działania zostaną odpowiednio 
nagłośnione. W orzecznictwie wskazuje 
się także, że przesłankę „powszechności” 
należy odnosić od kręgu odbiorców,  
do którego adresuje się rozpowszech-
niany wizerunek. Tym samym wyróżnić 
możemy osoby względnie (na określo-
nym terenie, dla określonego kręgu 
osób np. burmistrz Pobiedzisk, znany 
lokalny działacz sportowy) i bezwzględ-
nie powszechnie znane (Prezydent RP). 
Rozpowszechnienie wizerunku wyżej 
wymienionych osób musi być związane 
z pełnioną przez daną osobę funkcją, 
co eliminuje utrwalanie wizerunku 
w  sytuacji prywatnej (np. podczas 
wakacji, pobytu w szpitalu, zabawy  
na prywatnej imprezie).

9. BRAK KONIECZNOŚCI UZY-
SKANIA ZGODY NA ROZPO-
WSZECHNIANIE W  SYTUACJI 
UTRWALANIA WIZERUNKU 
OSOBY STANOWIĄCEJ JEDYNIE 
FRAGMENT WIĘKSZEJ CAŁOŚCI

Trzeci wyjątek od zasady konieczno-
ści uzyskania zgody na rozpowszech-
nienie dotyczy utrwalania wizerunku 
osoby stanowiącej jedynie fragment, 
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szczegół całości, tj. zgromadzenie, 
krajobraz, publiczna impreza. Ratio 
legis tego przepisu leży w umożliwie-
niu mediom wykonywania funkcji 
sprawozdawczej, informacyjnej lub 
dokumentacyjnej. Dla ustalenia, czy 
wizerunek stanowi jedynie fragment 
większej całości posłużyć się można 
wypracowanym przez niemiecką dok-
trynę testem eliminacji. Zgodnie z nim, 
wizerunek odgrywa rolę podrzędną 
wówczas, kiedy jego wyeliminowanie 
lub też zamiana nie wpływa na wartość 
ujęcia danej całości. Poza zakresem wy-
jątku znajduje się rozpowszechnianie 
wizerunków „skadrowanych”, jak i wi-
zerunków wkomponowanych w większą 
całość, lecz stworzonych w warunkach 
naruszenia prawa do prywatności,  
np. na zamkniętej imprezie.

10. JAK BRONIĆ SIĘ W  SY-
TUACJI NARUSZENIA PRAWA 
DO WIZERUNKU?

Prawo do wizerunku wygasa wraz  
ze śmiercią osoby portretowanej. Usta-
wa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych stanowi jednak, że roszczeń 
z tytułu naruszenia prawa do wizerunku 
dochodzić mogą także spadkobiercy 
w okresie do 20 lat od śmierci osoby 
portretowanej (art. 83 u. pr.aut.) Są to 
m.in. roszczenia: o zaniechanie dzia-
łań grożących naruszeniem, o zanie-
chanie działań naruszających prawo, 
o dokonanie przez naruszyciela czyn-
ności niezbędnych do usunięcia skut-
ków naruszenia, np. poprzez złożenie 
oświadczenia w prasie, wyrażenie ubo-
lewania lub przeprosiny. W przypadku 
tych roszczeń niezbędne jest dokładne 
określenie działań, które powinny być 
zakazane, jak i wskazanie czynności, 
które pozwany powinien podjąć w celu 
usunięcia skutków naruszenia. Na zasa-
dach ogólnych (art. 415 Kodeks cywilny) 
można również domagać się zapłaty 
odszkodowania z tytułu poniesionej 
szkody majątkowej, czyli uszczerb-
ku w prawach majątkowych, których 
poszkodowany (osoba portretowana) 
doznał wbrew swej woli. W przypadku 
gdyby uprawniony nie otrzymał zapłaty 
za wykorzystanie swojego wizerunku, 
możliwe jest także dochodzenie rekom-
pensaty utraconych korzyści. ■

SWPS

Jeszcze do 30 czerwca 2015 roku specjalną kartę uprawniającą do parkowania 
na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych otrzymać mogły osoby 
niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej. Wprowadzona wówczas przez 
ustawodawcę nowelizacja sprawiła, że o kartę ubiegać mogą się osoby mające znacz-
nie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Efektem tych zmian jest 
mniejsza ilość wydawanych kart. 

Aby móc zaparkować pojazd na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnospraw-
nych, niezbędna jest specjalna karta, którą umieszcza się tuż za przednią szybą po-
jazdu. Jeśli jednak użyjemy takiej karty nie będąc osobą niepełnosprawną, to grozi za 
to mandat. Prawo przewiduje w takim przypadku 800 złotych i 7 punktów karnych. 

W myśl obowiązujących przepisów na miejscu przeznaczonym dla osób niepełno-
sprawnych parkować może osoba niepełnosprawna lub kierowca przewożący osobę nie-
pełnosprawną. Jeśli pozostawimy samochód w takim miejscu bez uprawnień (nie mając 
wydanej specjalnej karty), grozi za to mandat,  którego górna granica wynosi 1000 złotych. 

Tak wysoka kara nie zawsze odstrasza posiadaczy czterech kółek. Przekonanie 
„zaparkuję bliżej, będzie szybciej, bo przecież i tak codziennie to miejsce jest wolne” 
bywa zgubne. Zwłaszcza wtedy, gdy w pobliżu pojawi się policyjny patrol i ukarze 
za drogę na skróty.

Zdarza się też, że możemy zaobserwować złe zachowania kierowców parkują-
cych zbyt blisko miejsca dla niepełnosprawnych lub nieznacznie zajmujących to 
miejsce. Nie bez przyczyny jest ono nieco większe. Według rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z października 2017 roku, powinno mieć minimum 
5 metrów długości i 3,6 metra szerokości, tak aby tuż pod drzwi samochodu móc 
podjechać wózkiem.

Kto i jak może ubiegać się o taką kartę?
Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z 23 października 2013 roku imien-

ną kartę otrzymać można na podstawie orzeczenia wydanego przez Powiatowy lub 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Kartę parkingową otrzymać może:
1. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi 

możliwościami samodzielnego poruszania się.
2. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczo-

nymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04–O 
(choroby narządu wzroku) lub 05–R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10–N 
(choroba neurologiczna).

3. Osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodziel-
nego poruszania się. ■                                                                                                            Oprac. MM

Miejsc parkingowych przezna-
czonych dla niepełnosprawnych 
na przestrzeni kilku ostatnich 
lat przybyło. Rośnie też społecz-
ne przekonanie o tym, że bez 
uprawnień pozostawiać samo-
chodu tam nie wolno. Do dziś 
jednak, mimo surowych kar, 
spotkać można się z przykła-
dami, często umyślnego, parko-
wania na tych miejscach.

Kto może parkować na miejscach 
dla niepełnosprawnych?

CZYTELNICY PYTAJą
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W ostatnim zgrupowaniu udział wzię-
ło 15 zawodników. Nie wszyscy polecą 
jednak do Guadalajary. Na MŚ uda się 
trzynastu piłkarzy.

– Na ostatnich mistrzostwach świata 
zajęliśmy czwarte miejsce, na mistrzo-
stwach Europy trzecie. Na pewno gdzieś 
się nas wymienia w gronie faworytów, 
może nie do zwycięstwa w całym tur-
nieju, aczkolwiek na pewno do pozycji 
medalowej. My robimy swoje i z poko-
rą podchodzimy do każdego przeciwni-
ka. Znamy już swoich rywali na etapie 
fazy grupowej. Nie wiemy co przyniesie 
los w kolejnych fazach i dużo też zależy  
od tego, jak ta drabinka później nam się 
ułoży, ale my też patrzymy tylko i wyłącz-
nie na siebie. Wydaje mi się, że będziemy 
do tego turnieju bardzo dobrze przygoto-
wani i mentalnie, i sportowo, i organiza-
cyjnie – mówi Artur Kurzawa, kierownik 
reprezentacji Polski w amp futbolu. 

– Niczego zawodnikom nie powinno za-
braknąć, by tymi mistrzami świata zostać. 
Wszystko w nogach i głowach chłopaków 

http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 40

Gotowi na mundial!
SPORT

Pomiędzy 10 a 14 października odbyło się ostatnie zgrupowanie amp futbolowej reprezen-
tacji Polski przed turniejem Mistrzostw Świata w Meksyku. Biało-czerwoni 27 października 
rozpoczną mundialowe mecze w fazie grupowej.
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oraz sztabu szkoleniowego. Jest tak, jak 
powtarza nasz trener: „Kiedy jedzie się na 
puchar wójta, walczy się o puchar wójta, 
kiedy leci się na mistrzostwa świata, walczy 
się o mistrzostwo świata”. Na pewno nie 
tylko my lecimy z pewnymi nadziejami 
na ten turniej, bo myślę, że każda z tych  
24 drużyn, chciałaby zostać mistrzem 
świata – dodaje.

Pytany o najtrudniejszego z rywali 
w fazie grupowej turnieju, bez wahania 
wskazuje na Kolumbię.

– Gramy z nimi swój pierwszy mecz 
na mistrzostwach świata. Wiadomo, że 
zawsze ten pierwszy mecz na każdej du-
żej imprezie jest specyficznym meczem. 
Nie zawsze to przygotowanie wypraco-
wane wcześniej decyduje. Trzeba być do 
takiego spotkania przygotowanym na 
wielu płaszczyznach. Kolumbijczycy, lecąc  
na Mundial, mają 3-, może 4-godzinną po-
dróż. Żyją w tej samej strefie czasowej. My 
mamy przed sobą minimum 27-godzinną 
podróż i znajdziemy się w innej strefie 
czasowej. Pod tym względem przewagę 
będzie miała reprezentacja Kolumbii – 
zaznacza Artur Kurzawa.

Kolumbijczycy trzy lata temu na Copa 
America zajęli wysokie trzecie miejsce, 
pokonując w meczu o brąz Argentynę. 
Polacy do Guadalajary udadzą się 24 paź-
dziernika, a swój pierwszy mecz rozegrają 
w sobotę, 27 października ze wspomnianą 
już Kolumbią. W fazie grupowej zagrają 
jeszcze z Kostaryką i Japonią. Nasz kraj 
reprezentować będą: łukasz Miśkiewicz 
(Kuloodporni Bielsko-Biała), Jakub Po-
pławski (Gloria Varsovia) - bramkarze, 
Dawid Dobkowski (Gloria Varsovia), Ka-
mil Grygiel (Husaria Kraków), Marcin 
Guszkiewicz (Husaria Kraków), Krystian 
Kapłon (Husaria Kraków), Jakub Kożuch 
(Gloria Varsovia), Mariusz Krzempek (Ku-
loodporni Bielsko-Biała), Bartosz łastow-
ski (Kuloodporni Bielsko-Biała), Kamil 
Rosiek (Husaria Kraków), Adrian Stanecki 
(Gloria Varsovia), Przemysław Świercz 
(Husaria Kraków) i Krzysztof Wrona (Ku-
loodporni Bielsko-Biała). Sztab szkolenio-
wy tworzą: Marek Dragosz, Maciej Cieślik, 
Grzegorz Skrzeczek, Kamil Michniewicz, 
Zofia Kasińska i Artur Kurzawa. ■

Numer został oddany do druku przed rozpoczę-

ciem Mistrzostw Świata.

matEUSZ mISZtal
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Gdy tylko zauważyli moje problemy  
ze wzrokiem, zaniepokoili się i zaczęli-
śmy jeździć po Polsce, szukać pomocy. 
Gdy miałem może 7–8 lat, jeden z lekarzy 
postawił diagnozę: zwyrodnienie barwni-
kowe siatkówki. Do tej pory przypadłość 
nieuleczalna, chociaż niedawno pojawiła 
się nadzieja. Podobno jesteśmy ostatnim 
pokoleniem, które straci wzrok przez tę 
chorobę, a może jeszcze niektórzy załapią 
się, aby zobaczyć ten piękny świat. Wła-
śnie trwają terapie wstępne. Zapisałem 
się w kolejce internetowej, zobaczymy co 
z tego wyjdzie – ważne, że jest nadzieja 
i warto czekać.

W jaki sposób choroba wpływa 
na Twoje życie?

Z upływem czasu tracę pole widze-
nia. Na dzień dzisiejszy przypomina  
to patrzenie przez słomkę do picia, więc 
jeszcze trochę widzę, nie jest to całkowita 
ciemność. Jako brzdąc tak naprawdę 
nie zdawałem sobie sprawy z tego, co 
mnie czeka. Dopiero później, w szkole 
podstawowej i w liceum choroba zaczęła 
mi dokuczać. Był to też okres, kiedy nie 
akceptowałem siebie. Ukrywałem fakt, 
że jestem chory przed rówieśnikami 
i nauczycielami. Tak na dobrą sprawę 
to był strzał w stopę, ponieważ wszyscy 
traktowali mnie jak pełnosprawnego 
nastolatka, a nie do końca tak było. Lekcje 
wychowania fizycznego były dla mnie 
koszmarem, bo rówieśnicy po prostu 
myśleli, że jestem gapą.  Przepisywane 
z tablicy sprawiało mi wiele trudności, 
omijałem dużo rzeczy, a to odbijało się 
na moich stopniach. Wszystko zmieniło 
się dzięki muzyce. Uwierzyłem w siebie 
i w pewien sposób pokonałem chorobę, 
to znaczy stanąłem z nią w ringu i ją 
znokautowałem – zaakceptowałem ją 
i przyzwyczaiłem się do niej.

Miałeś do tego jakiś impuls, wy-
darzyło się coś konkretnego czy 
był to raczej proces, który postępo-
wał wraz z Twoim zaangażowaniem 
w tworzenie muzyki?

W momencie gdy uzyskiwałem co-
raz większe grono odbiorców i fanów 
na moim kanale, dostałem wiadomość  
od jednego widza, który podziękował 

mi za uratowanie życia. Pisał, że chciał 
popełnić samobójstwo, był do tego zu-
pełnie zdeterminowany i przygotowany. 
Chciał w Internecie napisać do swoich 
znajomych ostatnią wiadomość. Aku-
rat wtedy wrzuciłem piosenkę o tytule 
„Nie płacz”. Był to utwór, który mówił 
o tym, że pewne sprawy i pochopne 
czyny trzeba odłożyć na później, prze-
stać się załamywać – przemyśleć różne 
kwestie i zacząć cieszyć się życiem. Tam 
padają słowa, że w życiu jest kilka złych 
momentów, ale tych chwil pięknych jest 
milion. I ten chłopak wziął do siebie 
moje słowa i tę piosenkę. Odłożył swo-
je samobójcze plany, a kilka miesięcy 
temu dostałem od niego wiadomość, 
że w tym momencie (a minęło kilka 
dobrych lat) ma rodzinę, dziecko i jest 
szczęśliwy. Wtedy stwierdziłem, że jeśli 
przez muzykę mogłem uratować czyjeś 
życie, że mam taką siłę przekazu, to tak 
naprawdę mogę zmieniać świat, a moja 
choroba mi w tym, nie przeszkadza i nie 
stoi na drodze w tym co mogę osiągnąć. 
To był ten impuls. Doszedłem do wnio-
sku: mimo że nie widzę, mogę stać się 
przewodnikiem dla innych osób. Prze-
wodnikiem po świecie muzyki i po ży-
ciu, mogę wzbudzać w ludziach emocje, 
zmieniać ich światopogląd, myślenie. 
Poczułem, że to jest moja misja.

I chyba tak ją traktujesz.   
Na Facebooku napisałeś, że dzie-
lisz się muzyką, bo masz nadzieję, 
że Twoje teksty dotrą do odbior-
ców i tchną w nich nowe myśli 

i pozytywne czyny. Podkreślasz też, 
że muzyka może nieść ze sobą prze-
kaz moralny i duchowy.

Tak jak powiedziałem. Naprawdę 
w tym świecie – mało emocjonalnym, 
pełnym technologii, smartfonów, pogo-
ni za pieniądzem, w tym wyścigu szczu-
rów – poprzez muzykę mogę wzbudzać 
w ludziach emocje, wywoływać uśmiech  
na twarzy. To jest wspaniałe. Przy okazji 
mogę uczyć czegoś, zachęcać do czegoś 
dobrego, np. czytania – sporo moich 
utworów nawiązuje do książek. Chciał-
bym moich młodych widzów nakłonić do 
sięgania po interesujące lektury, oderwać 
ich od gier komputerowych i telewizji.

Muzyka to dla Ciebie sposób  
na życie, hobby, praca? 

Wszystko to, co wymieniłaś. Hobby 
uważam za coś dodatkowego, co robię 
od czasu do czasu, np. pomajsterkuję 
sobie lub coś ugotuję, bo lubię. Muzy-
ka to bardziej pasja – coś, co stoi wyżej 
w hierarchii niż hobby i zainteresowania. 
Pasja jest w sercu, bez tego nie potrafię 
wyobrazić sobie życia i funkcjonować 
normalnie. Moje serce podzieliło się na 
kilka elementów: rodzinę, dziecko, Boga 
i muzykę. Muzyka jest dla mnie bardzo 
ważna i nazwałbym ją nawet moją mi-
łością, powiedziałbym dalej: to sposób  
na życie i praca. Nie ma z tego wielkich 
profitów, ale ja nigdy nie chciałem zara-
biać na muzyce. Gdyby tak było, już dawno 
wydałbym płytę w jakiejś wytwórni, a wie-
lokrotnie odmawiałem tego, bo wiem, że 
nie byłbym wtedy niezależny. Wytwórnie 

>> ciąg dalszy ze str. 2
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narzucają artystom to, co mają robić 
bądź wykreślają to, co im się nie podoba. 
Ja chcę po prostu dawać 100 procent 
z mojego serca, dlatego wolę nagrywać 
u siebie w pokoju, sam wszystko mik-
sować i wtedy brzmi to naturalnie, tak 
jak ja chcę, żeby brzmiało. Żyję z kanału, 
który prowadzę: z wyświetleń i reklam; 
z koncertów; ze zleceń dla różnych firm. 
Zarabiam na życie robiąc to, co kocham.

Na swoim koncie masz trzy albu-
my: „W krainie luster”, „Iluzjonista” 
i „Czasoprzester”.

Wyszła jeszcze czwarta płyta, wydana 
nakładem własnych sił, zatytułowana 
„Pierwiastek życia”. Każda z tych płyt 
jest inspirowana fantastyką – nie stricte 
książkową, ale tą w mojej głowie, która 
we mnie siedzi. Trochę sam próbuję za-
czarować i pokazać mój świat. „W krainie 
luster” to płyta do przemyśleń, reflek-
syjna, melancholijna, pełna trudnych 
metafor, przenośni i kolorytu. Chyba 
wszystkie płyty takie są, bo taką muzy-
kę chciałbym tworzyć. Chciałbym tra-
fiać do ludzi bezpośrednio. Na kanale 
jest różna grupa odbiorców, w różnym 
wieku – chciałbym, żeby każdy coś dla 
siebie znalazł. Płyty są nieco trudniejsze, 
cięższe w kwestii środków stylistycznych 
i doboru tematyki. Trochę ambitniejsza 
muzyka, która w dzisiejszych czasach 
chyba by się nie sprzedała – i właśnie 
taką chciałbym robić.

Chcesz wszystko robić sam  
od A do Z. Jesteś autorem swoich 
tekstów, śpiewasz je. Co z linią 
muzyczną? Sam tworzysz ścieżkę 
dźwiękową czy współpracujesz 
z innymi artystami?

W tej kwestii współpracuję z na-
prawdę fajnymi ludźmi. Pierwsze trzy 
płyty stworzyłem wspólnie z Sychem 
i Marcinem Sułkiem. Tworzyliśmy fajną 
wybuchową mieszankę, miszmasz arty-
styczny. Współpracowałem też z wieloma 
znanymi raperami. To niesamowite, jak 
muzyka łączy ludzkie losy. Szukałem no-
wego brzmienia, inspiracji i producenta, 
który wniósłby coś nowego. Napisałem  
do Adama, ksywa Paradox, okazało się,  
że pochodzi z mojego miasta, czyli Ka-
lisza. Adam przyznał, że w dniu, gdy 
otrzymał moją wiadomość, mówił swojej 
narzeczonej, że kończy z muzyką. Zmie-
nił jednak zdanie, zaczęliśmy wspólnie 

pracować. Stworzyliśmy kilka naprawdę 
świetnych piosenek i razem bawimy 
się muzyką. Inny producent, z którym 
współpracuję na stałe to Czyszy, z kolei 
w montażu klipów pomagają mi Mariusz 
Wywiał i Kacper Stasiełuk.

Czy Twoja dysfunkcja wzroku 
w jakiś sposób stawia Ci wyzwania 
pod względem technicznych aspek-
tów tworzenia muzyki?

To nie ma żadnego wpływu. O tyle 
mam po prostu trudniej niż inni artyści, 
że moje teksty muszę mieć w głowie. 
Wielu wokalistów podczas nagrywania 
utworów ma przed sobą tekst zapisany 
na kartce. Ja muszę mieć to w pamięci. 
Wydaje mi się, że jest to dobre, ponieważ 
gdy czytamy z kartki, jest to trochę me-
chaniczne: śledzimy tekst, nie wiemy, co 
będzie dalej, a tutaj – w głowie – z wy-
przedzeniem wiem, co nastąpi, co chcę 
wyrazić, jakie emocje przekazać. Rapo-
wanie i śpiewanie z pamięci wydaje mi 
się bardziej naturalne.

Bo wszystko idzie bezpośrednio 
i z głowy, i z serca.

Tak. Jeśli chodzi o sprawy technicz-
ne związane z miksowaniem utworów,  
to nie jest tak źle, ponieważ technologia 
idzie do przodu. Pojawiają się programy, 
syntezatory, czytniki ekranu, które bar-
dzo pomagają osobom niewidomym. Tak 
naprawdę bywa tak, jakbym miał obok 
siebie osobę, która czyta wszystko na głos 
– robot z komputera to robi i daje radę.

Jakbyś zdefiniował gatunek, 
w którym tworzysz?

To nie jest do końca rap, ja bym tego 
tak nie nazwał. Trochę rapuję, czasem 
lubię sobie coś podśpiewać, ale nie je-
stem raperem z prawdziwego zdarze-
nia. Można powiedzieć, że jakby w pełni 
nie utożsamiam się z kulturą rapową, 
zwłaszcza dzisiejszą. Jestem po prostu 
chłopakiem, który sobie coś podrapo-
wuje, jeśli mogę tak powiedzieć. Bardziej 
nazwałbym siebie muzykiem amatorem.

Nie da się nie zauważyć, że Two-
ja twórczość jest bardzo intertek-
stualna:  jest w niej dużo odniesień  
do literatury, filmu, popkultury. Masz 
wykształcenie humanistyczne czy 
po prostu w ten sposób w muzyce 
ujawniają się Twoje zainteresowania?

W liceum byłem w klasie humani-
stycznej, ale wydaje mi się, że to nie ma 
nic z tym wspólnego. Po prostu moja 
muzyka jest inspirowana tym, co jakby 
w duszy gra, co wokół mnie, co w moim 
sercu. Przekazuję wszystkim wartości, 
które są dla mnie ważne. Wszystkie 
zainteresowania światem i wydarze-
nia, które w danym momencie siedzą 
w mojej głowie, również przelewam 
na papier. To całe moje życie zawarte 
w dźwiękach.

Na co dzień zajmuję się słowem, 
dlatego tym bardziej podoba mi 
się obecność tekstów kultury 
w muzyce. Jaka jest największa 
inspiracja kulturowa w Two-
jej twórczości?

Ogólnie fantastyka. Zawsze byłem 
marzycielem, od dziecka miałem buj-
ną wyobraźnię i trochę „płynąłem”  
na skrzydłach fantastyki, a to przełoży-
ło się w pewien sposób na dorosłe życie. 
Kocham ten klimat, kocham ludzi, któ-
rzy potrafią przekroczyć pewne granice 
tego, co logiczne. Zawsze powtarzam,  
że logika do nieba wchodzi po dra-
binie, a fantazja dostaje się tam na 
skrzydłach. To jest fakt. Dużą inspi-
racją w mojej muzyce jest fantastyka, 
a szczególności nasz rodzimy „Wiedź-
min” i słowiańskie obyczaje, postaci. 
Doceniam plastyczne pióro i wyobraź-
nię pana Sapkowskiego, coś niesamo-
witego. Jest tyle ciekawych wątków, 
które chciałbym jeszcze ująć.

Cykl o „Wiedźminie” znany jest 
od dawna, ale znacząco zyskał  
na popularności w ostatnich 
latach, ze względu na gry. Twój 
wybór: gry czy książki?

Książki. Muszę w tym momencie 
zaznaczyć, że nie ograniczam się tylko 
do fantastyki: czytam wszystko. Jestem 
molem książkowym, przesłuchuję kil-
kadziesiąt książek rocznie. To ogromna 
rozbieżność: od kryminałów, przez 
thrillery, sensację, po wszystko wła-
ściwie. Po prostu lubię dobrą książkę 
i nie ogranicza mnie gatunek. Na gry 
nie mogę za bardzo sobie pozwolić, 
chociaż – może ktoś o tym nie wie  
– istnieją gry dla osób słabo- i nie-
widzących; na moim kanale można 
znaleźć filmiki z dwóch takich gier.
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Myślałeś o tym, żeby kiedyś w po-
szukiwaniu nowych wyzwań spró-
bować na przykład stworzyć grę? 
Widzisz w tym jakiś potencjał dla 
swojej aktywności artystycznej?

Nie (śmiech). To znaczy, jeśli chodzi 
o fabułę do takiej gry, mógłbym podjąć 
rękawicę i spróbować napisać coś ta-
kiego, ale stworzyć całą? Nie, nie mam 
takich predyspozycji technicznych, 
a programowanie to dla mnie dopiero 
fantastyka. Do pewnej gry podkładałem 
już głos, byłem lektorem, więc mam jakieś 
doświadczenie na tym polu. Chciałbym 
stworzyć muzykę do jakiejś produkcji, 
bardzo chętnie – tutaj czułbym się 
pewnie, to jest mój grunt i wiedziałbym,  
że się pode mną nie zapadnie.

Można zauważyć, że Twoi fani 
to bardzo zgrana i aktywna spo-
łeczność, która zdaje się odgrywać 
dużą rolę w procesie twórczym. 
Opowiedz mi o wyzwaniach „MC So-
bieskiego”.

Moja publiczność sama nazywa się Ar-
mią, a mnie swoim generałem (śmiech), 

tak to sobie wymyślili. Ja lubię rzucać im 
pod nogi kłody, a oni podnoszą mi po-
przeczkę. Namówiłem ich do tego, by ba-
wili się ze mną muzyką. Ta muzyka, którą 
na co dzień słychać w radio i w telewizji, 
jest dość monotematyczna i schematycz-
na, większość utworów mówi o tym jak 
bardzo dziewczyna cierpi, bo ją opuścił 
chłopak i tak dalej. Chciałem, żeby lu-
dzie zaczęli się tą muzyką bawić, bo ja 
cały czas to robię. Doświadczam czegoś 
nowego, wdrażam w życie nowe pomysły, 
żeby uniknąć nudy i czerpać satysfakcję. 
Pomagają mi w tym moi widzowie, którzy 
utrudniają mi życie: stawiają przede mną 
muzyczne wyzwania, które ja podejmuję.

Wyzwania są bardzo zróżnicowa-
ne tematycznie. Widziałam tytuły 
bajek, nazwy kolorów…

Tak, dużo tego jest. Niektóre z nich są 
bardzo trudne, np. w jednym utworze 
każde słowo musiało zaczynać się literą 
„p” i nic poza tym. Raz fani poprosili 
mnie, żebym stworzył im ściągę na lek-
cję historii, więc aby łatwiej było im na 
egzaminach, stwierdziłem: „dlaczego 

nie?”. Kiedyś wplotłem w utwór wszystkie 
tytuły lektur dla klas gimnazjalnych, 
niedawno miałem nagrać historię Polski 
w muzycznej pigułce: od chrztu Polski 
do lat 80. ubiegłego wieku. Nawet napi-
sał do mnie nauczyciel historii jednego 
z liceów i podziękował, bo jego klasa 
poprawiła wyniki w egzaminie. Innym 
razem musiałem wpleść jak najwięcej 
tytułów filmów: udało mi się chyba z 50. 
Jedno wyzwanie było tak zwariowane,  
że miałem napisać poważny utwór 
z imionami Smerfów. Nazwałem go „Błę-
kitne marzenia”. Kiedyś też musiałem 
podjechać do McDonald’s i na McDrive 
złożyć zamówienie rapując. Nigdy się 
nie nudzę (śmiech).

Mówisz, że Twoi fani podnoszą 
poprzeczkę każdego dnia. Czy Ty 
rzucasz wyzwania im? Motywujesz 
ich do różnych działań?

Kiedyś odbywała się akcja charyta-
tywna „Music for a life”, w której artyści 
tworzyli utwory, fani głosowali na swoje 
ulubione, a pieniądze szły na szczytny 
cel, który miał wspierać głuchonieme 
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dzieci. Wygraliśmy tę akcję, zebraliśmy 
największą liczbę smsów. Razem z moimi 
widzami możemy wiele zrobić, pomóc 
ludziom. Zawsze mogę na nich liczyć: 
są armią, walczą razem ze mną i właśnie 
w takich akcjach to jest najpiękniejsze.

Jest jeszcze jeden istotny aspekt 
Twojej twórczości. W 2016 roku 
przy okazji mistrzostw Europy 
w piłce nożnej nagrałeś „Hymn 
reprezentacji Polski”, a nadesłany 
nam utwór zadedykowałeś polskiej 
reprezentacji w goalballu. Czym 
dla Ciebie jest sport?

Sport był nieodłączną częścią mojego 
życia, ponieważ mój tata był piłkarzem 
ręcznym. Od dziecka jeździłem z nim 
na wszystkie mecze, kibicowałem mu. 
Sport ciągle był w telewizji, zamiast bajek 
oglądałem z tatą mecze. Bardzo to lubi-
łem, ponieważ on jest emocjonalnym 
człowiekiem i strasznie to przeżywa. 
Lubiłem patrzeć na jego zachowanie: 
ruchy, mimikę i okrzyki. Do dzisiaj spoty-
kamy się i wspólnie spędzamy czas przed 
telewizorem, gdy leci mecz. No, niestety, 
nie mogłem iść w ślady ojca, nie zostałem 
sportowcem, chociaż pewnie takie były 
plany i marzenia. Bardzo lubię piłkę 
nożną, sporty walki, lekkoatletykę, siat-
kówkę. Właśnie nagrałem piosenkę dla 
naszych siatkarzy, w której w imieniu 
kibiców dziękuję za niesamowite emo-
cje podczas mistrzostw świata. Śledzę 

praktycznie wszystko, gdzie występują 
biało-czerwoni, jestem na bieżąco. Sport 
pozwolił mi też spełnić marzenie.

To znaczy?
Jak sama zauważyłaś, tworzę piosenki 

zagrzewające Polaków. Moim marzeniem 
było, aby utwór dotarł do naszych re-
prezentantów – chciałem dać im ducha 
walki. To marzenie się spełniło. Dostałem 
odpowiedź od Kamila Grosickiego, któ-
ry podziękował mi w imieniu drużyny. 
Piłkarze w szatni puszczali sobie moją 
piosenkę. To coś wspaniałego – przykład 
na to, że marzenia się spełniają. Trzeba 
wierzyć, walczyć i nie poddawać się. Mam 
na swoim koncie jeszcze jeden sukces 
związany z muzyką i sportem.

Jaki?
W 2012 roku stworzyłem pierwszy 

utwór dla reprezentacji. Ogłoszono wte-
dy konkurs „Hit dla biało-czerwonych”. 
Do finału dostało się dziesięciu arty-
stów, m.in. Maryla Rodowicz, Feel, Wilki, 
Lombard i wielu innych „dinozaurów” 
polskiej muzyki rozrywkowej, no i ja. 
Zająłem drugie miejsce w tym konkursie, 
wyprzedzając ich. To było niezwykłe do-
świadczenie. Człowiek, który muzykę na-
grywa we własnym pokoju, mógł znaleźć 
się w takim gronie. Przy okazji dowie-
działem się, że Maryla Rodowicz jest moją 
fanką. Siedzieliśmy przy stoliku, podeszła  
do mnie jej menadżerka i powiedziała,  

że gwiazda chciałaby zrobić sobie zdjęcie 
ze mną – coś niesamowitego.  Warto 
wierzyć w marzenia i to, że się spełniają. 
To, że mamy jakąś niepełnosprawność, 
nie przekreśla nas w dążeniu do nich, 
w podejściu na szczyt. Możemy zmieniać 
ten świat. Ważne jest to, żeby nie czuć się 
gorszym od innych.

Co jeszcze, poza muzyką, litera-
turą i hobby, zajmuje Twój czas?

Zabawa z dzieckiem. Mam 7-letniego 
syna i każdą wolną chwilę poświęcam 
jemu. Wiem, że dzieci szybko rosną. 
W pewnym momencie mrugnę okiem, 
on już będzie dorosły, nie będzie chciał 
się ze mną bawić i przytulać, więc wyko-
rzystuję ten moment, gdy jeszcze chce 
(śmiech).

O marzeniach trochę powiedzia-
łeś. Jakie jest największe życiowe 
wyzwanie, które sam sobie posta-
wiłeś?

Moim największym wyzwaniem jest 
wychowanie syna na dobrego człowie-
ka. Abym mógł kiedyś spojrzeć w lustro 
i powiedzieć, że przekazałem mu dobre 
wartości. To moje największe i najtrud-
niejsze wyzwanie. Moje marzenia już się 
spełniły. Mam kochającą żonę, dziecko, 
fanów, którzy mnie wspierają, więc je-
stem spełnionym człowiekiem i nie po-
trzebuję nic więcej ponad to, co mam. ■
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