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– Już na chrzcie ksiądz mówił, że ona 
będzie piosenkarką – wspominał w studiu 
Voice Kids ojciec Ani, Jarosław.

– Moim największym marzeniem jest 
to, by wydać płytę, póki mogę, póki jest 
na to czas. Muszę szybko spełniać swoje 
marzenia, bo nie mam za dużo czasu – mó-
wiła w programie „The Voice Kids” w TVP 2. 
– Choruję na mukowiscydozę, ale nie przej-
muję się tym. Cieszę się życiem i spełniam 
marzenia, póki mogę. Najważniejsze jest to, 
że ta choroba kompletnie nie przeszkadza 
mi w śpiewaniu.

Jak sama podkreśla, śpiewanie jest naj-
lepszą rehabilitacją i najlepszym lekiem.

– Choroba to część jej. Nie wybiegamy 
daleko w przyszłość, cieszymy się chwilą, 
sukcesami Ani, jej radością – podkreślają 
rodzice. – Bardzo chcemy, żeby Ania była 
szczęśliwa. Widzimy, że szczęście daje jej 
śpiewanie, bycie na scenie, to że może się 
otworzyć, zaśpiewać.

13-latka podczas pierwszego etapu 
programu zaśpiewała piosenkę Christiny 
Aguilery „Hurt”. Jej wykonanie sprawiło, 
że w trakcie „Przesłuchań w ciemno” od-
wróciły się trzy fotele.

– Wyglądasz cudownie na tej scenie  
– zaznaczył tuż po występie Dawid Kwiat-
kowski. – Nie wyobrażam sobie nie mieć 
ciebie w swojej drużynie.

– Jak w tak skromnej wizualnie osóbce 
mieści się taki głos? To jest po raz kolej-
ny przykład na to, że śpiewamy duchem, 
śpiewamy emocje. Marzenia to wyobraź-
nia, wyobraźnia to to, co potrafimy zrobić  
– mówił Tomasz „Tomson” Lach.

Ostatecznie, nastolatka wybrała drużynę 
Cleo. Kolejnym etapem były tzw. „Bitwy”. 
Ania wraz z dwiema innymi uczestniczkami 
programu zmierzyła się w piosence Whit-
ney Houston „I wanna dance with somebo-
dy”. Po długim namyśle Cleo do kolejnego 

„Muszę szybko spełniać 

PasjONaci

Ma 13 lat, lubi biegać, słuchać muzyki i przede wszystkim śpiewać. Nie marnuje czasu  
i już teraz spróbowała spełnić marzenia. Zdiagnozowano u niej mukowiscydozę. Jak sama 

mówi, choroba nie przeszkadza jej w realizowaniu największej pasji. Ma cudowny głos i chciałaby 
wydać płytę. Ania Dąbrowska w programie „The Voice Kids” swoim talentem zachwyciła trenerów, 
publiczność w studiu i wielu widzów przed telewizorami.

etapu zabrała właśnie Anię. Ta w trakcie 
tzw. sing-off ponowie zaśpiewała piosenkę 
Christiny Aguilery – „Hurt” i po raz kolejny 
dostarczyła wielu muzycznych emocji.  
Tu także nastolatka z Wesołej była najlep-
sza i to ona zaśpiewała w finale. W pierwszej 
części finału Ania wykonała utwór Patrycji 
Markowskiej „Świat się pomylił”. Wykon 
został nagrodzony owacją na stojąco.

– Od pierwszej chwili w tym programie 
czułem, że coś tu jest bardzo tak. A jak usły-
szeliśmy cię podczas bitew, na ringu, to była 
czysta magia. Tam się wydarzyła rzecz 
magiczna i ona trwa do dzisiaj – chwalił 
występ nastolatki Tomasz Lach. – Dużo 
dziękuję w tym programie, ale mam za co. 
Dziękuję więc jeszcze raz.

– To był niesamowicie dojrzały występ. 
Świat się pomylił w wielu kwestiach. Nie 
od dziś wiemy, że jest niesprawiedliwy 
i potrafi dać w kość, natomiast na pewno 
nie pomylił się w jednej kwestii. W tym, 
że jesteś tu dzisiaj z nami i możemy słuchać 
tego pięknego głosu – mówiła wzruszo-
na Cleo.

Wokalistka do drugiej części finału 
zdecydowała się zabrać właśnie Anię Dą-
browską. Tam rywalizacja toczyła się już 
w programie realizowanym „na żywo”. O ty-

tuł najlepszego dziecięcego głosu w Polsce 
w ścisłym finale walczyło już tylko troje 
uczestników – Ania Dąbrowska, Wiktoria 
Gabor i Paweł Szymański. Młodzi artyści 
premierowo wykonali swoje utwory.

AniKa, bo taki pseudonim artystyczny 
wybrała sobie nastolatka, zaśpiewała pio-
senkę pt. „Małe skrzydła”. Tekst piosenki 
napisała Cleo i, jak sama zaznaczyła, zro-
biła to w jeden wieczór. – Ty inspirujesz. 
Twoja postawa, twój głos i twoja taka chęć 
spełnienia marzeń, to wszystko jest tak 
piękne, że ten utwór powstał tak szybko. 
Specjalnie dla ciebie, uszyty dla twojego 
głosu – podkreśliła trenerka Voice Kids.

– Chciałbym, by tegoroczny zwycięzca 
Voice Kids był tak dobry, byśmy mogli 
wysłać go na konkurs Eurowizji Junior, 
który w tym roku odbędzie się w Polsce  
[w Gliwicach – red.] – mówił tuż przed 
wręczeniem statuetki prezes TVP Ja-
cek Kurski.

Według widzów najlepszym dziecięcym 
głosem w Polsce wybrany został ten nale-
żący do Ani Dąbrowskiej, która otrzymała 
kontrakt fonograficzny. Pozwoli on spełnić 
marzenie młodej artystki o wydaniu płyty. 
Wśród otrzymanych nagród był także czek 
w wysokości 50 tys. złotych. ■
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swoje marzenia”
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PRaWO
Wszystko o zasiłku opiekuń-
czym

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na opiekę 

nad dzieckiem, ale też nad innym chorym członkiem 

rodziny. Mogą z niego skorzystać wszystkie osoby 

objęte ubezpieczeniem chorobowym zarówno obo-

wiązkowym, jak i dobrowolnym.

SPOŁECZEŃSTWO
Innowacyjna gra planszowa

Specjaliści nie kryją zadowolenia, a autorzy 

projektu satysfakcji, bo stworzona w ramach gdyń-

skiego inkubatora innowacji społecznych gra plan-

szowa „Wyzwania życia” celnie trafiła w potrzeby 

pracujących z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną. Choć ich seksualność jest tematem 

ważnym, to wciąż tabu. I wciąż brakuje – tak bar-

dzo potrzebnych – materiałów dydaktycznych.

RAZEM Z TOBĄ PRZY TABLICY
  „Najważniejsze jest to, jacy 
jesteśmy dla siebie”

„Integracja jest bardzo ważną częścią życia. 

Nie wyobrażam sobie, by ci rodzice, którzy mają 

dzieci wymagające specjalnej opieki, nie mieli 

dla siebie miejsca”. 

ELBLĄG
ERKON i redakcja w nowym 
miejscu

Od 1 marca br. Elbląska Rada Konsultacyjna 

Osób Niepełnosprawnych oraz redakcja „Razem 

z Tobą” mieszczą się w nowej lokalizacji – przy 

ulicy Hetmańskiej. 
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Jak wynika z danych publikowanych corocznie przez 
Bibliotekę Narodową, ponad 60 proc. naszych rodaków 
nie czyta wcale, a jeśli już, to zdecydowanie preferujemy 
krótkie formy lub „łatwiejszą” rozrywkę w postaci telewizji, 
zdawkowych informacji na profilach społecznościowych czy 
w audiobookach. Nigdzie nie znalazłem danych dotyczących 
sytuacji osób z niepełnosprawnością. Śmiem jednak wątpić, 
żeby w tej materii miałoby się coś zmienić względem w peł-
ni sprawnych przedstawicieli naszego kraju. Ku mojemu 
zdziwieniu, znalazł się chyba ktoś, kto stwierdził, że osoby 
z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie dysponują dużą 
ilością wolnego czasu, który spożytkują z przyjemnością 
na wypełnienie ankiety liczącej…  (sic!)  dwadzieścia stron. 

Jak mówią autorzy poradnika „Jak powinna wyglądać 
idealna ankieta”, wypełnienie jej nie powinno zająć dłużej 
niż 5 minut. Kiedy trwa to dłużej niż 10 minut, niezbędne 
jest jej skrócenie, gdyż z pewnością spowoduje znużenie 
u respondenta. Oczywiście zgadzam się, że są zagadnie-
nia, które - jeśli chcemy opracować je najszerzej jak się 
da - trudno zmieścić się w tych ramach. Lecz twierdzenie, 
że osoby z niepełnosprawnościami wypełnią dwadzieścia 
stron ankiety, gdzie oprócz pytań dychotomicznych (tak 
lub nie), pytań stosujących skalę, dyferencjał semantycz-
ny,  pytań tabelarycznych czy pytań z wieloma wariantami 
odpowiedzi - kończąc na pytaniach otwartych, w których 
prosi się o napisanie swojej opinii/oczekiwań, jest delikatnie 
mówiąc naiwne. Jeżeli już wypełnią, to z pewnością będzie 
to dalekie od oczekiwań pokładanych w rezultatach, jakie 
chciałoby się otrzymać po podsumowaniu takiej ankiety.

W informacji dołączonej do maila, w którym otrzyma-
liśmy tę ankietę, autorzy sami przyznają, że doskonale 
wiedzą o tym, że każda ankieta ma sens wówczas, gdy trafi 
do jak największej ilości odbiorców, wtedy jej wyniki są 
najbardziej miarodajne. „Liczę na Państwa pomoc, ponie-
waż wraz ze wzrostem liczby oddanych ankiet wzrasta ich 
reprezentatywność. Istotne są jednak szczere odpowiedzi, 
żeby wyników nie fałszować i nie podejmować potem chy-
bionych działań”.  Kiedy jednak mamy do czynienia z taką 

Rafał Sułek

„książką”, to przepraszam, mnie człowiekowi, który lubi 
czytać, odechciało się ją wypełniać, kończąc na stronie 
dotyczącej „Sytuacji w gospodarstwie domowym”. Chyba 
że faktycznie, ktoś niepełnosprawnych spostrzega jako 
tych, co siedzą w domu i mają bardzo dużo wolnego czasu, 
a rozrywka w postaci wypełniania ankiety będzie godną 
ich uwagi. 

Kartkując tę ankietę, zdałem sobie również sprawę, że jej 
twórca specjalnie chyba nie ponumerował stron, by już 
na początku nie zniechęcić respondentów. Zadałem sobie 
jednak trud i sam policzyłem strony. Okazało się, że do-
trwałem do 13. Wypełnienie ankiety zajęło mi więcej czasu 
niż wspomniane wyżej 10 minut. 

Zastrzegam, że zgodnie z prośbą starałem się wypełnić 
ankietę zgodnie z przekonaniami i pytania wymagające 
chwili zastanowienia tak traktowałem. Oczywiście można 
ją „przelecieć” szybko i „odhaczyć”, ale czy o to chodziło 
Urzędowi Miasta, który zlecił sporządzenie badania systemu 
wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Elblągu? Chcę 
wierzyć, że nie. W końcu, kto wydaje pieniądze, by potem 
słyszeć z wielu stron, że wyniki są, delikatnie mówiąc, da-
lekie od oczekiwań jakie stawia środowisko, gdyż zostały 
przeprowadzone na małej próbie. Oczywiście nie wiem 
ile osób faktycznie tę ankietę wypełni i w jaki sposób, lecz 
słysząc odpowiedzi beneficjentów projektów realizowanych 
przez ERKON, których poprosiliśmy o jej wypełnienie, którzy 
najpierw patrzyli na nas z niedowierzaniem, a następnie, 
jak jeden mąż, odmawiali jej wypełnienia, twierdząc, że tak 
długiej ankiety po prostu wypełniać im się nie chce, a jeśli 
już ktoś potrzebuje ją zrobić, to niech sam do nich przyjdzie 
i zadaje pytania oraz notuje ich odpowiedzi, przypuszczam, 
że niewiele. Padały również pytania, czemu my zajmujemy się 
ankietami innej organizacji, ponieważ patrząc na pierwszą 
jej stronę można odnieść mylne złudzenie, kto tę ankietę 
zlecił. Aby tego się dowiedzieć, trzeba wczytać się we wstęp.  
No cóż, ostatecznie udało mi się po dłuższej przerwie do-
trwać do końca ankiety. Na jej wyniki przyjdzie z poczekać. 
Z pewnością jednak będziemy, jako redakcja, dopytywać 
się u źródeł ile faktycznie ankiet spłynęło, bo to pokaże, 
czy będziemy mogli mówić o jakiejś reprezentatywnej 
próbie. Może okaże się, że to ja szukam dziury w całym, 
a osoby, z którymi ostatnio rozmawiałem i słyszałem ich 
wypowiedzi, na temat tej ankiety faktycznie nie są zainte-
resowane poprawą sytuacji osób z niepełnosprawnościami 
w naszym mieście i zwyczajnie marudzą dla marudzenia. 
Szybciej jednak dowiemy się, że osoby z niepełnosprawno-
ściami i ich opiekunowie nie byli chętni do współpracy…  
Obym się jednak mylił. 
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Każdy kiedyś obserwował kogoś. Być 
może obserwacja nie jest tak powszechna 
jak kiedyś, ponieważ dostęp do rozrywek 
ma każdy posiadacz telefonu. A telefonu 
rzadko kto nie posiada. Polecam poobser-
wować społeczeństwo i wyciągnąć wnioski. 
Mam wrażenie, że egoizm to teraz choroba 
cywilizacyjna. Przytrzymanie drzwi osobie, 
która wychodzi za nami – spory problem. 
Ogólnie, mamy problem z myśleniem. 
Pcham się jako pierwszy do autobusu czy 
tramwaju, choć wiem, że mam do przeje-
chania jeden przystanek, tylko dlaczego 
mam stać choćby jeden przystanek! Nie 
lepiej zapewnić atrakcję podróżującym, 
by wszyscy stojący musieli opuścić po-
jazd, żebym to ja mógł z godnością wyjść? 
A jeżeli mam ochotę posłuchać głośno 
radia, gdy podróżuję pociągiem, to muszę 
wszystkich współtowarzyszy podróży pytać 
o zgodę? Przecież to oczywiste, że jeżeli ja 
mam ochotę, to pewnie oni także. A nawet 
jeśli ktoś mi zwróci uwagę, to tylko jedna 
osoba. Jeżeli jadę autobusem miejskim 
i mam ochotę na bigos, który notabene 
akurat mam, to co może powstrzymać mnie 
od konsumpcji? Kto nie lubi zapachu bigo-
su…  Jeżeli ktoś idzie ulicą i pali papierosa, 
to też pewnie przypuszcza, że każdy idący 
obok ma ochotę na palenie bierne. Robimy 
to, co dla nas wygodne, bo przecież każdy 
może. Nie myślimy o tym, że coś komuś 
może przeszkadzać, bo każdy ma prawo 
do wszystkiego. Znikome kampanie spo-
łeczne dają marny efekt. Być może dlatego, 
że są znikome; albo są znikome, bo właśnie 
dają taki efekt. Nie wiem dlaczego taką 
trudność sprawia ludziom zastanowienie 
się jak ktoś obok będzie się czuł z tym, 
że robię konkretną rzecz. Nie liczymy się 
z nikim, czasem nawet ze sobą. Z moich ob-
serwacji wynika, że nie ma znaczenia wiek, 

Przestrzeń publiczna – niczyja
BEZ CIĘĆ

Czy kiedykolwiek ktoś zastanawiał się nad tym jak oceniany jest w tłumie ludzi? Chcąc nie 
chcąc, bardzo często jesteśmy elementem jakiegoś zbioru społecznego. Stojąc w kolejce, 
jadąc komunikacją zbiorową czy chociażby spędzając wolny czas. Od bycia częścią przy-

padkowej grupy nie da się po prostu uciec. Zastanawiam się, czy właśnie efemeryczny charak-
ter nie wpływa na to, że przestajemy się liczyć z tym jak nas postrzegają inni uczestnicy grupy,  
do której przynależymy.

płeć osoby. Czasami myślę, że właśnie chy-
ba źle kategoryzuję ludzi, zakładając, że nie 
obserwują tego, co się dzieje w przestrzeni 
publicznej, bo nawet jeśli obserwują, to nie 
ma super dobrego przykładu. Najogól-
niej, wszyscy powielamy złe wzorce. A lata  
90. to wspomnienie mgielne, kiedy to drugi 
człowiek był ważniejszy od nas samych. 
Oczywiście, to moja subiektywna opinia. 
I nie jest to rzucony frazes „kiedyś było 
lepiej”. Bardzo często spotykam się z takim 
zdaniem, ale to my ludzie sprawiamy, 
że ta opinia wciąż jest na czasie. Absurd 
goni absurd. Być może winę za to ponosi 
panujący obecnie indywidualizm. Przecież 
dobro jednostki jest najważniejsze. Każdy 
stawia własne dobro ponad dobro wspól-
ne. Tylko czy dobro czyjeś, to także do-
bro moje… Można byłoby nad tym bardzo 
długo dywagować. Co nie zmienia faktu, 
że jeżeli nasze rozmyślanie doprowadzi 
do jakiejś konkluzji – świata to nie zmieni. 
Każdy musi rozliczyć się sam. Obiektyw-
nie spojrzeć na siebie. Przypuszczalnie 
nawet komuś, kto przyzwoicie korzysta 
ze strefy publicznej, zdarzają się odchy-
lenia od normy, bo nikt nie będzie zawsze 
idealny. Bardzo często czynnikiem spraw-
czym naszego dziwnego zachowania jest 
po prostu roztargnienie, które może być 

spowodowane niezliczoną masą czynni-
ków. Tylko łatwo jest wybaczyć jednora-
zowy występek, jeżeli natomiast normą 
jest robienie tego na co ma się ochotę, 
o wybaczenie trudniej. Zdaję sobie sprawę, 
że istnieje grupa ludzi, którzy ignorują 
to co się dzieje wokół nich. Nawet igno-
rancja może być spowodowana brakiem 
reakcji. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś komuś 
zwróci uwagę i nie przynosi to rezultatu, 
niechętnie zwróci uwagę po raz drugi tej 
czy innej osobie. Zwracając komuś uwagę, 
uwagę innych skupiamy na sobie, stając 
się chwilową atrakcją dla współtowarzy-
szy. Jeżeli nasza prośba bądź uwaga nie 
przynosi rezultatów, tracimy w oczach 
chwilowej grupy.   

Podsumowując, nie ma idealnej re-
cepty na prawidłowe funkcjonowanie 
w przestrzeni publicznej, bo to złożona 
materia, na którą składa się zbyt wiele 
czynników, by powstała jedna teoria, któ-
ra rozwiązywałaby wszystkie problemy 
z tym związane. Najprostsze rozwiązanie 
zwykle wydaje się najlepsze, czyli rozliczyć 
się ze sobą. Pamiętać o tym, że wszyscy 
tworzymy tę przestrzeń i aby funkcjono-
wała ona poprawnie, każdy jej element 
(a  więc uczestnik) musi zachowywać się 
przyzwoicie. ■

Natalia Kostros
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I przyszedł ten dzień…
Z PERSPEKTYWY RODZICÓW

Tak właśnie – przyszedł, choć czaił się za drzwiami już jakiś czas i coraz śmielej wciskał do 
środka. To dzień, w którym spodnie, które kupiłam dla siebie okazały się za małe, ale nie 
musiałam ich oddawać, bo pasowały na Julkę! Moment w relacji mamy i córki, kiedy okazuje 

się, że oto odtąd mogą się wymieniać ubraniami, to moment magiczny. 

Przynajmniej dla mnie. Bo już od kil-
ku lat ubrania, które kupuję Julce często 
są „ubraniami, które chętnie sama bym 
nałożyła”. Ale jak wiadomo powszechnie, 
zmniejszanie swojego rozmiaru to umie-
jętność trudna i zarezerwowana dla ludzi 
o silnej woli i mocnych nerwach – pozo-
stawało więc czekać, aż Julci rozmiar się 
powiększy. 

Tak też się stało. Ok, może trochę szyb-
ciej, bo spodnie wzięłam bez mierzenia, 
ufając metce, śmiało przyjęłam, że będą do-
bre, ale jak widać, z rozmiarami jest różnie...  
Ale fakt – nie były z działu dziecięcego, 
i fakt – na Julkę wcale mocno za duże nie 
są (może trochę w pasie, ale jest całkiem 
dobrze). Ile teraz nastąpi zmian! Szafy, Jul-
ci i moja, zaczną się powoli integrować, 
aż do momentu kiedy rzędem w jednym 
miejscu na wieszakach będą wisiały nasze 
sukienki. 

Fajnie mieć córkę
Tak sobie pomyślałam, że w tym tema-

cie mam łatwiej niż rodzic przeciętnego 
dzisiejszego nastolatka. Bo w czymś łatwiej 
mieć muszę. 

Ubrania kupuję Julce zgodnie ze swoją 
wolą (i zdrowym rozsądkiem, mam na-
dzieję), więc pewnie mniej lub bardziej 
świadomie odzwierciedlają mój gust, 
a co za tym idzie, spokojnie mogłabym takie 
nosić sama. Julka wydaje się zadowolona 
i (mam nadzieję) dobrze wygląda, nie bun-
tuje się, że chce coś innego (zapewne byłoby 
to coś, co noszą dokładnie wszystkie inne 
koleżanki). Dlatego nie jestem szantażem 
emocjonalnym zmuszana do kupienia bu-
tów i spodni „must have” obecnego sezonu. 
Pod tym względem jesteśmy więc w pełni 
kompatybilne. 

Naszła mnie przy tej okazji taka refleksja, 
że kwestie wyglądu, tak ważne dla nasto-
latek, u naszych dzieci z niepełnospraw-
nościami gdzieś rozmywają się w gąszczu 

rehabilitacji, milionów problemów i bolą-
czek codziennych, nie stanowiąc absolutnie 
żadnego powodu do zajmowania się nimi 
na co dzień. Bo przecież nie wypada pi-
sać o tak beztroskich sprawach jak moda, 
podczas gdy zmagamy się z postępującą 
skoliozą, nasiliły się ataki padaczki i trzeba 
wydać 10 000 zł na nowy wózek i fotelik 
samochodowy. 

Po prostu nie wypada w ogóle o niczym 
innym myśleć. 

A to błąd. Bo kto jak nie my? W naszej 
i też tysiącach innych rodzin to rodzice 
– ok, przesadziłam, to mama – decydują 
od początku do końca o tym, jak wygląda 
jej dziecko.  Ja więc decyduję, jak wygląda 
Julka. I jeżeli założę jej porozciąganą bluzę 
i poplamione spodnie, to i tak będzie wesoła 
i szczęśliwa. Nie zauważy. 

Ale zauważą inni. Żyjemy w czasach 
(niestety), w których to jak wyglądamy 
bardzo nas definiuje. Dlatego to ja jestem 
od tego, żeby dbać o to jak jest postrzegana, 
bo chcemy czy nie, jest to bardzo ważne. 

I nie chodzi o to, by nosić się w najdroż-
szych markach, ale o to, żeby wyglądać 
schludnie, czysto i przy tym po prostu 
fajnie. Do tego trzeba tylko trochę chę-
ci i wyobraźni.  Ileż to razy, np. podczas 
turnusów rehabilitacyjnych, widziałam 

osoby z niepełnosprawnościami ubierane 
w sposób dla mnie niezrozumiały. Dojrzałe 
dziewczyny na wózkach w rozciągniętych 
spodniach po pachy i bluzkach, w których 
była może jedna dziurka, ale z czasem zro-
biło się więcej...  Jedna dziurka to była może 
tydzień temu.

„Oj, bo przecież idzie na ćwiczenia, zaraz 
i tak się spoci, pobrudzi, to takie ubrania 
robocze codzienne...”.

Proponuję przejść się na siłownię i zo-
baczyć jak wyglądają „ubrania robocze 
codzienne” ćwiczących tam osób.

Tak nie można. 
Julka miała wtedy jakieś cztery latka 

i już wtedy postanowiłam sobie, że nigdy 
do tego nie dopuszczę. Staram się. 

Podsumowując – bardzo fajnie, że powo-
li możemy z Julcią nosić te same rzeczy. I nie 
mam na myśli popularnych ostatnio kolek-
cji ubrań takich samych dla mamy i córki. 
Chodzi o dokładnie te same. Póki co będą 
to rzeczy na mnie lekko za małe, ale myślę, 
że jeszcze kilka miesięcy i już wymiana 
będzie przebiegała płynnie i bez przeszkód.

Mam nadzieję, że przekonałam Was, 
że trzeba czasem oderwać się od spraw 
poważnych z serii „save the world” i skupić 
na rzeczach z pozoru trywialnych. 

Tak na poprawę nastroju. ■
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Za nami drugie w tym roku posiedze-
nie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób 
Głuchych. W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele organizacji i stowarzy-
szeń, mających na celu wspomaganie osób 
z niepełnosprawnością. Głównym tematem 
posiedzenia było omówienie materiałów 
informacyjnych i edukacyjnych, dotyczą-
cych funkcjonowania osób z niepełno-
sprawnościami w przestrzeni publicznej.

Pierwsze wystąpienie należało do przed-
stawicielki pełnomocnika Rządu ds. osób 
niepełnosprawnych – Anny Iwańczuk. 
Podstawowym materiałem, który zapre-
zentowała, była „Konwencja o prawach 
osób niepełnosprawnych”. Obok niej 
przedstawiła również poradnik savoir-vi-
vre oraz publikację dotyczącą osobistego 
asystenta osoby z niepełnosprawnością. 

Następnie głos zabrała przedstawicielka 
Polskiego Związku Głuchych – Bożena 
Borowska, która pokazała krótki film, pre-
zentujący problemy komunikacyjne osób 
pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. 
Wideo wynikało z potrzeb i przykrych 
doświadczeń osób głuchych. Jego pokazy 
odbywają się w wielu placówkach i porad-
niach. Skierowany jest głównie do rodzi-
ców niedosłyszących dzieci. 

Po tej prezentacji rozpoczęła się dys-
kusja na temat dofinansowania dla rodzi-
ców nauki języka migowego. Okazuje się, 
że w Polsce wprowadzono już podobny 
projekt. Model wsparcia dziecka głuchego 
polega na pomocy rodzicom przez zespół 
ekspertów. Duży nacisk kładzie się w nim 
na pracę psychologa, który pomógłby le-
karzom w sposób delikatny i taktowny 
przekazać informację o niepełnospraw-
ności dziecka. Projekt zakłada również 
zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa 
i fachowej porady.  

Kolejny głos należał do Aleksandry 

„Pozwólcie wszystkim usłyszeć”

BEZ BARIER

Od dawna, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, mamy do czynienia z problemami czy 
barierami, które napotykają na swojej drodze osoby z niepełnosprawnością. Szczególnie 
dotknięte są osoby głuche, którym do tej pory nie dano prawa do ukonstytuowania wła-

snego języka. Czy polski system znajdzie na to jakieś rozwiązanie?

Bodarskiej-Głowackiej, przedstawicielki 
Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Nie-
dosłyszącym Echo, która zaprezentowa-
ła poradnik dla rodziców „Moje dziecko 
nie słyszy”. Publikacja ta zawiera szereg 
istotnych informacji począwszy od roz-
woju, edukacji i możliwości głuchego 
dziecka, po ćwiczenia, rehabilitację czy 
porady prawne.

 Ostatnią organizacją, która zabrała 
głos na posiedzeniu, było Stowarzyszenie 
Coda Polska, stworzone przez dzieci głu-
chych rodziców. Jego członkami zostają 
zazwyczaj tłumacze oraz nauczyciele, 
działający wcześniej w stowarzyszeniach 
i fundacjach, które nie odpowiadały ich 
potrzebom. 

Spośród burzliwych dyskusji powstał 
szereg pomysłów usprawniających funk-
cjonowanie osób głuchych w naszym spo-
łeczeństwie i wyodrębnienie ich kultury. 
Umożliwienie swobodnego załatwiania 

spraw w instytucjach publicznych ta-
kich jak urzędy, ministerstwa czy zwykłe 
ośrodki zdrowia. Do tej pory nie były one 
dostosowane do potrzeb osób mających 
problemy ze słuchem. Zrodziła się rów-
nież dyskusja dotycząca kwestii tłumaczy 
języka migowego – ich braku bądź zbyt 
małego doświadczenia – a także braku 
tłumaczy działających przez całą dobę.

 Przez całe spotkanie podkreślano rangę 
informacji. Powstał pomysł, by wprowa-
dzić międzyresortową współpracę, która 
zakładałaby między innymi przekazy-
wanie informacji o narodzinach dziecka 
głuchego ze szpitala do ośrodka lub or-
ganizacji wspomagającej. Tak, by od razu 
pomóc rodzicom. I miejmy nadzieję, 
że wszystkie pomysły zrodzone na po-
siedzeniu się ziszczą, bo jak stwierdził 
jeden z uczestników – mowa, słuch i ję-
zyk migowy to rzeczy naturalne, one nie 
wyczerpują się jak bateria w implancie. ■

weroNiKa wójciK
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Naukowiec Google – Dimitri Kaneysky – zajmuje się tech-
nologią komunikacji od przeszło 30 lat. To właśnie on stworzył 
aplikację „Transkrypcja na żywo”. Nowy twór przekłada mowę 
na tekst, posługując się aż 70 językami. Jest szybszy i znacznie 
dokładniejszy niż wbudowane w tego typu system narzędzia. 
W polskiej wersji językowej jeszcze nie uwzględniono znaków 
interpunkcyjnych (Google wciąż udoskonala aplikacje), ale 
istnieje możliwość dodawania tekstu z klawiatury, co może 
wspomóc również osoby niemówiące. Dość znacznym ogra-
niczeniem jest brak zdolności do skopiowania tekstu i wyko-
rzystania go gdzie indziej, np. jako formę notatki. 

Drugim nowym udogodnieniem dla osób niepełnospraw-
nych jest „Wzmacniacz dźwięku”, którego zadaniem jest po-
prawa jakości rejestrowanych sygnałów. Aplikacja umożliwia 
prowadzenie rozmów w hałaśliwym otoczeniu, ograniczenie 
niepożądanych lub rozpraszających dźwięków, a także perso-
nalizację wrażeń słuchowych poprzez dostosowanie ustawień 
dźwięku i mikrofonu do własnych potrzeb. 

Nowe aplikacje to nowa szansa dla osób z dysfunkcjami 
słuchowymi. Są bezpłatne i dostępne, jak na razie, tylko 
na urządzeniach z Androidem. ■

Oprac. Weronika Wójcik
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Miliony dla 

SPOŁECZEŃSTWO

Nowy rok to nowe możliwości oraz fi-
nanse, i to nie byle jakie! Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych przekazuje miliony na wsparcie 
osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie z dziennikarzami na temat nowych zadań 
programowych PFRON-u odbyło się w głównej siedzibie 
instytucji. W wydarzeniu udział wzięli sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Krzysztof Michałkiewicz, Prezes PFRON Marlena Ma-
ląg, Zastępca Prezesa PFRON ds. Programowych Dorota 
Habich oraz Zastępca Prezesa PFRON ds. Finansowych 
Tomasz Maruszewski.

Dzień przed spotkaniem Prezes Maląg podpisała nowy 
podział kwot, zwiększony o 100 milionów złotych. Podczas 
śniadania z dziennikarzami podkreślała, że pomoc reali-
zowana za pośrednictwem PFRON-u wpisuje się w politykę 
rządu. W ramach programu „Aktywny samorząd” znalazło 
się miejsce na dofinansowanie kilku nowości, są to m.in.:

– zwiększenie kwoty dofinansowania na prawo jazdy 
kat. B (z 1600 do 2100zł) oraz wprowadzenie możliwości 
dofinansowania na inne kategorie;

– pomoc w zakupie elektrycznego skutera inwalidz-
kiego;

– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunk-
cją słuchu.

Według badań przytoczonych przez z-cę Prezesa  
ds. Programowych PFRON Dorotę Habich jasno wynikało, 
że głównym problem osób niepełnosprawnych jest zaspo-
kojenie ich podstawowych potrzeb, takich jak mieszkanie 
i samodzielne życie czy dostęp do technologii. Następnie 
Tomasz Maruszewski podkreślił znaczny wzrost środków 
finansowych w ramach programu wyrównującego różni-
ce między regionami. To aż 57 000 000 zł, wcześniejsze 
finansowanie wynosiło 40 700 000 zł.

Podczas wydarzenia obecne były również rodziny osób 
niepełnosprawnych – Grzegorz i Małgorzata Płonka 
oraz Maria i Jurek Halscy. W swoich wypowiedziach wielo-
krotnie podkreślali, że od wielu lat korzystają ze wsparcia, 
jakie oferuje PFRON. Nie obeszło się jednak bez wzmianki 
o problemach, z jakimi muszą się borykać w życiu codzien-
nym. Spotkanie jednak było dobrą okazją do dialogu, 
a co za tym idzie, do wypracowania wspólnego modelu 
wsparcia osób z niepełnosprawnością. ■

Oprac. Weronika Wójcik
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niepełnosprawnych

Słuch w zasięgu ręki

POMOCNA TECHNIKA

Google po raz kolejny zaskakuje i przewyż-
sza konkurencję. Od lutego bieżącego 
roku można korzystać z dwóch bezpłat-

nych aplikacji, pomagającym osobom głuchym 
bądź niedosłyszącym.
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Wyjątkowość to reguła 
SPOŁECZEŃSTWO

Koncern Mattel znany jest z serii lalek Barbie . 
W zasobach firmy pojawiają się lalki  o różnych 
kolorach skóry, w hidżabie, wyszły też figurki 

na różnym etapie życia: dorosłe, nastolatki czy dzieci. 
Ideą jest oswajanie najmłodszych ze światem i jego róż-
norodnością. Kolejny etap to wprowadzenie na rynek 
lalek Barbie z niepełnosprawnościami i różnorodną 
budową ciała.

Nowe prawo jazdy bez adresu
PRAWO

Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą 
już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. 
Zniknie więc obowiązek wymiany dokumentu 

w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub admini-
stracyjnej zmiany nazwy ulicy. Dla kierowców oznacza 
to dużą oszczędność, koszt wymiany prawa jazdy to 
bowiem 100 zł.

Wszystkie dotychczas wydane prawa jazdy pozostaną ważne do wska-
zanego na nich terminu. Dokumenty te nie podlegają obowiązkowej 
wymianie, nawet w przypadku zmiany umieszczonego na nich adre-
su zamieszkania.

Nowy wzór prawa jazdy wprowadza rozporządzenie zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia 
do kierowania pojazdami. ■

Ministerstwo Infrastruktury

Str.  9

Kraków otwarty 
SENIOR

Ostatni dzień stycznia okazał 
się przełomowym dla Krakowa 
i jego starszych mieszkańców. 

Przy ulicy św. Jana 18 powstał pierwszy 
miejski ośrodek wsparcia dla seniorów 
z dysfunkcjami słuchu. Od tej pory głusi 
mieszkańcy mogą w towarzystwie swo-
ich rówieśników rozwijać się i wspólnie 
spędzać czas.

Klub został utworzony w ramach Miejskiego Dzien-
nego Domu Pomocy Społecznej. Otwarty jest niemalże 
codziennie od poniedziałku do piątku, a także w week-
end, z wyłączeniem soboty. Na rozpoczynające się 
zajęcia zapisało się już 37 osób!

Seniorzy do dyspozycji mają kawiarenkę, salę pla-
styczną i bibliotekę. Ale to nie jedyne atrakcje przy-
gotowane dla nich. Wycieczki, nie tylko miejskie, ale 
także ogólnopolskie, tematyczne fora oraz spotkania 
integracyjne z seniorami innych klubów, czy szereg 
zajęć z cyklu robótek ręcznych, to zaledwie niewielki 
ułamek przygotowanych przez nowy ośrodek rozrywek. 
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod czujnym okiem 
doświadczonych terapeutów, pracowników socjalnych 
czy fizjoterapeutów. Głównym celem ośrodka jest 
wsparcie seniorów w podtrzymywaniu sprawności 
psychofizycznej, a także umożliwienie im jak najdłuż-
szego i najlepszego funkcjonowania w otaczającym 
ich środowisku.

W Krakowie funkcjonuje 12 ośrodków wparcia w tym 
kluby samopomocy, które łącznie dysponują aż 830 
miejscami. Wszystkie oferowane przez nie usługi są 
bezpłatne i nie wymagają żadnych procedur admini-
stracyjnych. ■                        Oprac. Weronika Wójcik
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Barbie od lat jest ważnym elementem świata dzieci, a jedna z najbar-
dziej znanych postaci występuje w wielu konwencjach. Świat zbudo-
wany przez koncern Mattel powiększy się o serię Barbie Fashionistas. 
Kolekcja ma zawierać egzemplarze z protezą nogi, jak i te na wózku.

Wydarzenie, które skutkuje takimi konsekwencjami jak utrata 
nogi lub przykucie do wózka na resztę życia, zmienia rzeczywistość. 
Akceptacja siebie może się wtedy wydać pojęciem abstrakcyjnym.  
Pojawia się różnica, której nie da się naprawić. Lalki mają być rodzajem 
terapii dla dzieci z niepełnosprawnością, ale też oswajać najmłodszych 
z ich obecnością. Nowa seria to sposób nadążenia za światem i jego 
zmiennym obrazem, ale też próba pogodzenia piękna z tym, co je 
tworzy – z ludźmi. ■                                                       Oprac. Magda Fedak

– Barbie na wózku
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Czym jest samotność?
 W literaturze psychologicznej wy-

stępuje wiele stanowisk autorów i wiele 
różnych definicji samotności. Zagad-
nienie to nie jest jednoznaczne, co po-
twierdzają słowa synonimy, takie jak: 
osamotnienie, alienacja, izolacja, od-
osobnienie, wyobcowanie. 

Nie istnieje jedna wspólna cecha re-
prezentująca samotność. Można jedynie 
dążyć do wyodrębnienia niektórych, 
powtarzających się wspólnych elemen-
tów. Są to:

● powszechność – bo każdy z nas, 
choćby sporadycznie doświadcza lub 
doświadczał w swoim życiu samotności,

● subiektywizm – bo każdy inaczej 
ją przeżywa,

● niewyrażalność – bo często trudno 
przekazać i opisać drugiemu człowie-
kowi, czym dokładnie jest to uczucie,

● wieloznaczność – ponieważ brak 
dostatecznego zróżnicowania i zdefi-
niowania tego zjawiska.

Według psychologów samotność jest 
jedną z fundamentalnych przypadłości 
ludzkiej egzystencji, a mimo to najsła-
biej zbadanym zjawiskiem i najmniej 
znanym problemem, przynajmniej 
w skali Europy, co stanowi inspirację 
do podejmowania badań naukowych. 
W związku z tym postanowiłem nieco 
bliżej przyjrzeć się temu zjawisku wśród 
osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Aktualnie jestem w trakcie pisania pracy 
doktorskiej na ten temat, o czym wspo-
minałem wcześniej.

 W ujęciu ogólnym, przytaczanym 
przez różnych autorów, samotność 
oznacza pozostawanie przez długi czas 
w pojedynkę, brak fizycznej możliwości 
kontaktu z innymi osobami, wynika-
jący z braku więzi społecznych, bra-

Samotność wśród osób z niepełnosprawnością

Z PASJĄ NA WÓZKU

Wielu z nas doświadcza lub doświadczyło kiedyś w swoim życiu samotności. Jest to zja-
wisko bardzo powszechne. Z pewnością grupą, która może być nieco bardziej narażona 
na jej odczuwanie, są osoby z niepełnosprawnością. Wcale nie oznacza to jednak, że są 

one skazane na samotność, gdyż istnieją sposoby na radzenie sobie z nią.

ku integracji z grupą, nieprawidłowo 
pełnionych ról społecznych. W ujęciu 
potocznym, samotność to brak więzi 
z drugim człowiekiem, brak poczucia 
zrozumienia przez innych ludzi, brak 
akceptacji z ich strony. Samotność bywa 
nieraz świadomym wyborem osoby, 
która ceni w życiu autonomię i wol-
ność. Mówimy wtedy o tzw. samotności 
z wyboru. Wiele osób świadomie szuka 
samotności, po to, aby móc przemyśleć 
swoje problemy, podjąć jakąś ważną 
decyzję, uzyskać dystans w stosunku 
do pewnych spraw i wydarzeń, ocenić 
własne postępowanie, dotychczaso-
we osiągnięcia oraz lepiej zaplanować 
przyszłość. W chwilach samotności czło-
wiek osiąga wtedy spokój wewnętrzny, 
dystans w stosunku do innych osób, 
rzeczy, zjawisk. Samotność jest wówczas 
stanem pożądanym w życiu człowieka.

 Samotność i osamotnienie stosuje 
się niekiedy zamiennie; inni badacze 
wyraźnie rozróżniają te terminy i zale-
cają, by wyraźnie odróżnić je od poję-
cia samotności. Osamotnienie oznacza 
przeżywaną samotność. Może być ona 
nie tylko fizycznym oddaleniem od in-
nych, lecz również subiektywnym do-
świadczeniem psychicznym, odczuciem 
braku więzi z innymi ludźmi, braku 
zrozumienia ze strony innych, a także 
trudnościami w zrozumieniu samego 
siebie, swoich własnych uczuć i emocji. 
W odróżnieniu od samotności, poczucie 
osamotnienia jest zawsze negatywnym 
odczuciem, jest dokuczliwe i bolesne dla 
danej osoby, nigdy nie jest oczekiwane 
i świadomie wybierane. Zwykle oznacza 
ono osłabienie więzi emocjonalnych 
z jedną lub wieloma osobami, które 
negatywnie wpływa na poczucie własnej 
wartości, poczucie sensu życia, bycie 
potrzebnym i kochanym. Konsekwencją 
tego jest poczucie pustki wewnętrznej, 

co prowadzi do utraty sensu życia, nega-
tywnie wpływa też na kondycję  fizyczną 
i psychiczną jednostki. Osoba doznają-
ca poczucia osamotnienia doświadcza 
przykrych przeżyć, takich jak: gniew, 
rozczarowanie, poczucie nieszczęścia 
i pesymizm. 

 Wielu autorów i badaczy zajmują-
cych się tematyką samotności wyróżnia 
trzy podstawowe jej rodzaje:

● samotność społeczna (fizyczna) – 
charakteryzuje się brakiem relacji z dru-
gą osobą, doświadczaniem obojętności, 
lekceważenia czy brakiem zaintereso-
wania ze strony innych, przeżywaniem 
izolacji społecznej i marginalizacji. 
Może być ona krótkotrwała, czasowa 
i mieć związek z określoną sytuacją, 
zdarzeniem lub grupą ludzi. Osoby do-
świadczające samotności społecznej 
mogą czuć się odsunięte i niezauważane 
przez innych,

● samotność psychiczna – zwana 
też osamotnieniem, jest subiektywnym, 
indywidualnym odczuciem jednostki; 
wiąże się z brakiem więzi psychicznych         
z innymi ludźmi, poczuciem braku 
wsparcia i zrozumienia przez osoby 
dla nas znaczące. Osoby doświadczające 
samotności psychicznej przeżywają brak 
czułości, bliskości, intymności, zażyło-
ści. Stan ten bywa zwykle długotrwały 
lub nawet permanentny. 

● samotność egzystencjalna – zwa-
na jest również samotnością duchową, 
moralną. Jest to przeżywanie wyobcowa-
nia w szerszym kontekście społecznym, 
w którym osoba nie umie się odnaleźć 
w realiach współczesnego świata i prze-
żywa brak sensu życia, brak kontroli 
nad własnym życiem.

     
Przyczyny samotności
 Przyczyny samotności mogą być 

obiektywne lub subiektywne. Do pierw-

Paweł Borowiecki
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szej grupy należą czynniki zewnętrz-
ne – środowiskowe, które mogą tylko 
w niewielkim stopniu zależeć od czło-
wieka, np. brak kontaktu z rodziną, brak 
krewnych, przyjaciół, samotne zamiesz-
kiwanie lub niepełnosprawność. Dru-
ga grupa przyczyn to uwarunkowania 
wewnętrzne – psychologiczno-egzy-
stencjalne. Mogą one wynikać z okre-
ślonych cech osobowości, zachowań lub 
charakteru osoby jak np. introwersja, 
konfliktowość, trudności w relacjach 
interpersonalnych. 

 Grupą szczególnie narażoną na te 
przykre konsekwencje samotności mogą 
być osoby z niepełnosprawnością. 
Osoba o obniżonej sprawności lub 
z zaburzeniami w rozwoju często może 
odczuwać własną inność i osamotnienie. 
Żyje wśród ludzi, ale poczucie braku 
akceptacji społecznej zwiększa odczu-
wanie własnej bezradności. Wyniki 
badań pokazują listę czynników, które 
wpływają na poczucie osamotnienia 
u osób z niepełnosprawnością, do któ-
rych zalicza się m.in.:

● miejsce zamieszkania, poziom 
wykształcenia, rodzaj niepełnospraw-
ności, wiek osoby czy też jej stan cy-

wilny. Osoby z niepełnosprawnością 
mieszkające na wsi i w małych miejsco-
wościach gorzej oceniają swoją jakość 
życia i własne samopoczucie fizyczne 
oraz psychiczne niż osoby mieszkające 
w miastach. Mogą także czuć się bardziej 
osamotnione. Im niższy jest poziom ich 
wykształcenia, tym gorsza bywa ocena 
własnego samopoczucia i jednocześnie 
mniejsza chęć do podejmowania kontak-
tów społecznych. Dłuższy czas trwania 
niepełnosprawności (np. od urodzenia) 
zmniejsza szansę na pozytywną ocenę 
własnego zdrowia, natomiast zwiększa 
szansę na lepsze przystosowanie się 
do własnej niepełnosprawności i jedno-
cześnie lepsze funkcjonowanie społecz-
ne wśród osób pełnosprawnych. Osoby 
w starszym wieku znacznie bardziej 
odczuwają swoje ograniczenia w peł-
nieniu ról społecznych związane z ich 
niepełnosprawnością. Mogą też wy-
cofywać się z relacji z innymi ludźmi. 
Osoby niepełnosprawne stanu wolnego 
gorzej oceniają własne funkcjonowanie 
społeczne i czują się bardziej samot-
ne, niż osoby niepełnosprawne będące 
w związkach małżeńskich,

● słabą jakość kontaktów i relacji 

z rodziną i osobami bliskimi, 
● brak możliwości zatrudnienia,
● brak możliwości pełnego udziału 

w życiu społecznym i rozwijania swo-
ich zainteresowań,

● brak akceptacji własnej niepełno-
sprawności.

 Według badań specjalistów zaj-
mujących się problematyką niepeł-
nosprawności, największy wpływ 
na zmniejszenie poczucia osamotnienia, 
a zarazem poczucia wyższej jakości życia 
osób z niepełnosprawnością mają takie 
czynniki zewnętrzne jak: 

● brak barier architektonicznych 
oraz technicznych, np. sprzęt rehabili-
tacyjny, podjazdy, windy, dostosowanie 
miejsca zamieszkania do potrzeb osoby 
z niepełnosprawnością, transport – uła-
twiają one życie codzienne, przemiesz-
czanie się, nawiązywanie kontaktów 
społecznych i aktywne życie wśród ludzi,

● obecność urządzeń ułatwiających 
komunikowanie się – mają one duże 
znaczenie w nawiązywaniu kontaktów 
przez osoby z uszkodzonym słuchem 
oraz mową. Dzięki różnego rodzaju 
metodom i technikom porozumie-
wania się (np. język migowy, alfabet  
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Psycholog z Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Łódzkiego przypomina, 
że zgodnie z zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia, Amerykańskiej 
Akademii Pediatrycznej czy Ministerstwa 
Zdrowia, dzieci powinny być karmione 
wyłącznie mlekiem matki do 6. miesiąca 
życia. Oczywiście, jeżeli nie pojawiają się 
konkretne przeciwwskazania medyczne.

– Później zaleca się karmienie 
do pierwszego, drugiego roku życia lub 
dłużej wraz z coraz bardziej urozmaico-
nymi pokarmami, które dziecko przyj-
muje zgodnie z wiekiem. I tak naprawdę 
nie ma górnej granicy wieku karmienia 

O karmieniu piersią 
SPOŁECZEŃSTWO

Badania pokazują, że akceptacja Polaków dla karmienia piersią w miejscach publicznych 
wzrasta, ale wciąż jest mocno niezadowalająca – mówi psycholog dr Marta Kucharska. 
Najbardziej akceptowalne jest karmienie piersią w centrach handlowych, restauracjach, 

najmniej – w komunikacji publicznej.

w miejscach publicznych

piersią – żadna z tych organizacji nie 
podaje wieku, do którego można w spo-
sób naturalny karmić dziecko – doda-
je psycholog.

W Polsce na karmienie piersią zaraz 
po urodzeniu dziecka według badań de-
cyduje się ok. 97 proc matek.  – Natomiast 
ponad połowa z nich przestaje karmić 
piersią w okolicach 2-3 miesiąca życia 
dziecka. Średni okres karmienia piersią 
przez kobiety w Polsce wynosi ok. 4,8 
miesiąca, czyli jest to dość krótki okres, 
niezgodny z zaleceniami medycznymi 
i naukowymi – podkreśla dr Kucharska.

Zdaniem psycholog wynika to m.in. 

z niskiego poziomu wiedzy nt. proble-
matyki laktacyjnej. Na szczęście coraz 
częściej pojawiają się organizacje, któ-
re szerzą wiedzę na ten temat i kobiety 
dostają większe wsparcie w tej kwestii. 
Karmienie piersią nie zawsze jest proste. 
Czasami i dziecko, i kobieta muszą się 
tego nauczyć, co może być bardzo fru-
strujące dla młodej matki, dla której jest 
to zupełnie nowe doświadczenie. – Więc 
jeżeli ona nie dostaje wsparcia ze strony 
personelu medycznego, czy nie dostaje 
wsparcia społecznego, to nie może dziwić, 
że rzeczywiście rezygnuje po kilku nie-
udanych próbach – dodaje dr Kucharska. 

Braille’a, techniki komunikacji alter-
natywnej i wspomagającej AAC) mają 
szansę nawiązywać więcej kontaktów 
z ludźmi pełnosprawnymi, 

● posiadanie zatrudnienia – oprócz 
funkcji zarobkowej, ekonomicznej praca 
pełni w życiu osoby z niepełnospraw-
nością przede wszystkim funkcję spo-
łeczną i psychologiczną. Poprzez pracę 
osoba z niepełnosprawnością ma kon-
takt z ludźmi, uczy się współdziałania, 
rozwija swoją osobowość. Dzięki temu 
w mniejszym stopniu odczuwa osamot-
nienie, czuje się potrzebna i spełniona,

● możliwość rozwijania swoich zain-
teresowań – dzięki temu istnieje moż-
liwość poznawania osób o podobnych 
zainteresowaniach, nawiązywania no-
wych znajomości i zmniejszania poczu-
cia osamotnienia,

● jakość kontaktów i relacji z rodziną 
oraz innymi bliskimi osobami – liczne 
badania wskazują na związek pomiędzy 
otrzymywanym wsparciem od rodzi-
ny (np. informacyjnym, materialnym, 
emocjonalnym, wartościującym) a po-
czuciem osamotnienia. Pokazują one 
też, że im silniejsze i bardziej trwałe 
więzi uczuciowe w rodzinie, tym więk-

sze jest poczucie bezpieczeństwa osób 
badanych, a zarazem brak poczucia 
osamotnienia. Osoby te mają poczu-
cie bliskości i przynależności. Wiedzą, 
że w razie problemów, w każdej chwili 
mogą zwrócić się do swoich bliskich 
o pomoc.

Radzenie sobie z samotnością
 Człowiek z natury jest istotą społecz-

ną. Stale poszukuje kontaktów interper-
sonalnych. Człowiek potrzebuje innych 
ludzi nie tylko w sytuacji zagrożenia 
czy niepewności. Potrzebuje innych 
dla dobrego samopoczucia, zdrowia 
psychicznego i fizycznego kontaktu z in-
nymi. Z samotnością można i trzeba 
walczyć, ponieważ zwiększa ona zagro-
żenie ze strony chorób somatycznych, 
psychosomatycznych i psychicznych, 
a także zagrożenia życia, np. poprzez 
zachowania autodestrukcyjne. Oto kilka 
podstawowych rad:

● utrzymuj stały kontakt ze swoją 
siecią wsparcia, czyli najbliższą rodziną, 
przyjaciółmi i znajomymi,

● przejrzyj swoją listę numerów te-
lefonicznych, adresów e-mail i kontak-
tów na portalach społecznościowych, 

a następnie wypisz z nich osoby, które 
uważasz za przyjaciół lub dobrych ko-
legów, z którymi dawno się nie kontak-
towałeś; zastanów się, które kontakty 
warto odnowić,

● bądź otwarty na nowe kontakty 
i znajomości,

● rozwijaj swoje zainteresowania 
i pasje; ludzie, którzy je mają o wiele 
rzadziej narzekają na nudę i samotność,

● dziel się z innymi swoimi pomy-
słami, zainteresowaniami i pasjami; 
zbliżają one ludzi do siebie i dzięki nim 
możesz poznać wiele osób o podob-
nym hobby,

● naucz się aktywnie szukać pracy, 
poszukaj w Internecie osób i organizacji, 
które mogą Ci w tym pomóc,

● pomyśl o zaangażowaniu się w pra-
cę wolontariatu, stowarzyszenia, pomoc 
innym; dzięki temu możesz poczuć się 
lepiej i poznać nowe ciekawe osoby,

● zaakceptuj siebie i swoją niepeł-
nosprawność – niekiedy jest to dłu-
gi proces, ale warto podjąć ten trud, 
bo daje on wiele pozytywnych efektów. 
Nie obawiaj się szukać pomocy i wspar-
cia u specjalisty, np. psychologa, jeśli 
odczuwasz taką potrzebę. ■
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Dodatkowo – lekarze i położne często nie 
informują kobiet, które urodziły dziecko, 
jakie są zalecenia. Część badań pokazuje, 
że matki bywają zachęcane, by porzucić 
karmienie naturalne. Wśród powodów 
rezygnacji z karmienia piersią kobiety 
podają kwestię małej ilości mleka. 

Ważną kwestią jest np. konieczność 
powrotu kobiety do pracy i niemożność 
karmienia dziecka w sposób regularny. 
Karmienie piersią bywa też czasami bo-
lesne, pojawiają się bóle brodawek, gry-
zienie przez dziecko, kiedy pojawiają się 
pierwsze ząbki. – Oczywiście są sposoby 
jak temu zaradzić, ale również jest to coś, 
co może niektóre z matek zniechęcać – 
ocenia ekspertka.

– To jest kwestia podjęcia decyzji. Ale 
przede wszystkim najistotniejsze jest to, 
żeby kobieta miała wiedzę i świadomie 
tę decyzję podejmowała, znając konse-
kwencje zarówno jednego, jak i drugiego 
wyboru, do których ma absolutne prawo 
– podkreśla dr Kucharska.

Dużo kontrowersji w wielu krajach 
wzbudza karmienie piersią w miejscach 
publicznych. Badania pokazują jednak, 
iż akceptacja Polaków dla karmienia 
piersią w miejscach publicznych wzra-
sta, choć jest niezadowalająca. Wyni-
ka to przede wszystkim z faktu, że nie 
potrafimy od aktu karmienia odłączyć 
fizyczności kobiecej związanej np. z eks-
ponowaniem piersi.

– Choć kobieta nie eksponuje piersi, 
to widz nadaje temu taką interpretację. 
To nie jest problem kobiety, która po pro-
stu karmi swoje dziecko, czyli używa 
piersi do podawania pokarmu. Jednak 
osoba, która to obserwuje może nada-
wać temu znaczenie, np. dodając pewne 
konotacje erotyczne. I to jest główny 
problem – zaznacza.

Według badań w Polsce najbardziej 
akceptujemy karmienie piersią w cen-
trach handlowych, w restauracjach, 
kawiarniach czy w parkach, natomiast 
najmniej w komunikacji publicznej.

– I jest to dość mocno uzasadnione, 
ponieważ jest to przestrzeń bardzo za-
mknięta, w której rzeczywiście trudno 
jest zadbać o intymność zarówno karmią-
cej matki, jak i o intymność i prywatność 
osoby, która jest świadkiem tego aktu 
– dodaje.

Mniej akceptowane jest także karmie-
nie w szkołach, na uczelniach, w urzę-

dach czy w pracy. Może to wynikać 
z faktu, że w takich miejscach kobieta 
wchodzi też w inną rolę – oprócz roli 
matki, pełni też rolę pracownika, stu-
dentki, uczennicy czy petentki.

Zdaniem psycholog ważne byłyby 
uregulowania prawne, których w Polsce 
obecnie nie ma, a występują w innych 
krajach, nie tylko europejskich. I tak 
np. w Skandynawii dozwolone jest kar-
mienie piersią we wszystkich miejscach 
publicznych, podobnie jak w Holandii, 
gdzie obowiązuje także ustawa dotycząca 
karmienia w miejscu pracy. Również 
niektóre kraje Ameryki Południowej 
mają ustanowione prawo do karmienia 
w przestrzeni publicznej.

Naprzeciw kobietom karmiącym co-
raz częściej wychodzą różne instytucje 
publiczne i społeczne. Powstają miejsca, 

w których kobiety mają stworzone wa-
runki, do tego, żeby w sposób wygodny 
mogły nakarmić dziecko.

– Myślę, że idziemy w dobrą stronę. 
Mówienie na ten temat, tworzenie kam-
panii społecznych, uświadamianie tego, 
jaka jest funkcja karmienia piersią i od-
słaniania piersi w miejscu publicznym; 
pokazywanie, że to nie ma absolutnie 
żadnych konotacji związanych z fizycz-
nością i seksualnością, jest tutaj istotne 
– podkreśla dr Marta Kucharska.

W ocenie psycholog, ważna jest zarów-
no edukacja samych kobiet, które mają 
podjąć decyzję o ewentualnym karmie-
niu w sposób naturalny, ale też podno-
szenie świadomości specjalistów. ■

Kamil Szubański, 
PAP – Nauka w Polsce

Oprac. Red.

w miejscach publicznych
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W 1993 roku Ministerstwo 
Edukacji Narodowej podpisało 
zarządzenia określające zasady 
tworzenia przedszkoli i klas inte-
gracyjnych oraz form opieki psy-
chologiczno-pedagogicznej. Czy 
według Pani dziś należałoby wpro-
wadzić jakieś zmiany w przepisach 
dotyczących tworzenia klas inte-
gracyjnych?

W ostatnich latach przepisy na tyle się 
zmieniły, że jako dyrektor placówki z od-
działami integracyjnymi powiem, że dy-
rektor ma w tej chwili dość ograniczone 
pole do działania. Jeśli na przykład szko-
ła podstawowa taka jak nasza prowadzi 
oddział przedszkolny, to te dzieci, które 
mają orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego w tym oddziale przedszkol-
nym, niejako automatycznie przechodzą 
do klasy pierwszej. W sytuacji, gdy two-
rzymy tylko jeden oddział, już na etapie 
rekrutacji nie mamy wolnych miejsc 
dla dzieci spoza szkoły w klasie integra-
cyjnej. Oczywiście są inne szkoły, które 
tworzą klasy integracyjne, ale to rodzic 
dziś decyduje, do której szkoły chce, 
by uczęszczało jego dziecko. Rozczaro-
wanie przychodzi, kiedy brakuje miejsca 
w szkole, na którą się rodzice zdecydo-
wali. Oczywiście nie zawsze dzieci o po-
trzebie kształcenia specjalnego powinny 
kontynuować naukę w klasie pierwszej, 
ale głos decydujący mają rodzice, każdy 
chce, by jego dziecko miało szansę i tego 
w naszej szkole nigdy nie pozbawiamy. 
Są to trudne decyzje dla rodziców, którzy 
mają dziecko z trudnościami. Wszyscy 
marzymy o zdrowych, mądrych i ładnych 
dzieciach… Rodzice proszą o taką szansę, 

„Najważniejsze jest to, 
RAZEM Z TOBĄ PRZY TABLICY

Pierwsza przedszkolna grupa integracyjna powstała w Warszawie w roku 1989 przy rehabi-
litacyjnej placówce służby zdrowia i oparta została na doświadczeniach z Hamburga. Było 
to możliwe dzięki inicjatywie rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz pedagogów. Podob-

nie było w przypadku tworzenia integracji w Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu. Wspomniana 
placówka w minionym roku obchodziła jubileusz XX-lecia integracji. O nauce jaką wynoszą z niej 
dzieci, wymianie doświadczeń, reformie edukacji, wyzwaniach i planach na przyszłość w rozmo-
wie z Anną Śledzińską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu.

by ich dziecko mogło choć spróbować. 
Chodzi też o to, by rodzic nie mógł so-
bie w przyszłości zarzucić, że nie zro-
bił absolutnie wszystkiego, żeby temu 
dziecku pomóc wystartować w takim 
normalnym świecie. W ciągu roku oka-
zuje się jednak czasem, że dziecko ma 
bariery, z którymi coraz trudniej radzi 
sobie w placówce ogólnodostępnej. Jeśli 
mamy możliwość utworzenia dwóch klas 
integracyjnych na poziomie klas pierw-
szych, to wtedy szansa rozłożenia dzieci 
posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z oddziału przed-
szkolnego na dwie grupy czy dwa zespoły 
klasowe pozwala lepiej zorganizować 
to kształcenie integracyjne. Natomiast 
jeśli nie ma takiej możliwości i mamy 
tylko jeden oddział, i w nim mamy już 
pięcioro dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wówczas nie 
możemy z zewnątrz przyjąć dodatkowych 
dzieci, a tych jest z roku na rok więcej. 
Tworząc klasy pierwsze na bazie oddziału 
przedszkolnego wiem też z jakimi trud-
nościami w najbliższych latach będę się 

jacy jesteśmy dla siebie”

Mateusz Misztal
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borykała. I tutaj ważna jest współpraca 
z rodzicami, którzy oczekują wsparcia 
i tutaj też, według obowiązującego pra-
wa, tę pomoc należy zorganizować. W tej 
chwili przepisy o potrzebie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
są tak rozbudowane i plastyczne, że ta 
pomoc właściwie zewsząd może iść, jeśli 
oczywiście placówka może takie warunki 
spełniać. Jeśli więc dziś miałabym po-
wiedzieć, że należy coś zmienić w tym 
zakresie, to tak. To dyrektor powinien 
mieć prawo do decydowania o tworzeniu 
klas integracyjnych. Przed zmianami 
w przepisach, w naszej szkole przyjęliśmy 

taką zasadę, że spotykamy się z rodzica-
mi dzieci z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym przed podjęciem decyzji. 
Pierwsze spotkanie organizujemy, zanim 
przyjmiemy te dzieci do oddziałów klas 
pierwszych, potem jest kolejne spotkanie 
w czerwcu już z dziećmi. One już wte-
dy mają okazję do tego, by się poznać 
i we wrześniu przychodzą spokojniej-
sze, czują się pewniej, wiedzą, kto jest 
ich kolegą i koleżanką z klasy, rodzice 
też z większym spokojem oddają swoje 
dzieci pod naszą opiekę.

Ważne jest, by móc mieć wpływ 
na dobór dzieci do klas integracyjnych. 
Proszę mi wierzyć, że ma to kluczowe 
znaczenie w procesie ich integracji. Je-
śli mam do czynienia z trojgiem dzieci 
ze spektrum autyzmu i np. z niepeł-
nosprawnością sprzężoną, to wtedy 
trudniej jest wszystko zorganizować. 
Co prawda, nasza szkoła ma specjalistów, 
tj. psychologa, pedagoga, logopedów, 
surdopedagoga, neurologopedę, nauczy-
cieli wspomagających. Bywa jednak tak, 
że obecność drugiego nauczyciela to jest 
za mało. Dzieci się rozwijają, pojawiają 
się też nowe zachowania. Staramy się 
zatrudniać nauczycieli stażystów. Jednak 
zarobki takiego nauczyciela są tak niskie, 
że dla tych osób chętnych na odbycie 
stażu w takiej placówce, która daje duże 
możliwości rozwoju, sprawdzenia siebie, 
nie jest atrakcyjne, bo ci ludzie muszą 
też z czegoś żyć – ta pensja stażysty czy 
praktykanta jest niska, a praca tu jest 
wymagająca. Ci, którzy jednak decydują 
się odbyć staż w naszej placówce dzię-
kują za to doświadczenie, ale mówią też, 
że sprawia ono, że do zawodu nie wejdą.

Wspomniała Pani o procesie re-
krutacji, który w przypadku dzieci 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
jest dłuższy. Kiedy się rozpoczyna 
i ile trwa?

Tak naprawdę wszystko rozpoczyna 
się w pierwszym kwartale roku. Nieba-
wem rozpoczniemy pierwszy etap rekru-
tacji dzieci, które rozpoczną edukację we 
wrześniu. Najpierw odbywamy spotkania 
i rozmawiamy. Zapraszam wtedy obo-
je rodziców lub opiekunów prawnych, 
zapraszam też dzieci. Rodzice mówią 
o potrzebach dziecka, pytają o szanse, 
jakie ma ich pociecha, by dostać się 
do naszej szkoły. Bierzemy pod uwagę 
wszystko to, co jest ważne z perspekty-
wy rodzica i to są te pierwsze elemen-
ty, które decydują o przyjęciu dziecka 
do szkoły. Wiadomo, że dzieci z Elbląga 
mają pierwszeństwo. Pan prezydent robi 
w tym zakresie wszystko, by zabezpieczyć 
miejsca tym dzieciom, które są miesz-
kańcami Elbląga. Dopiero później, jeśli 
są miejsca, rekrutowane są dzieci spoza 
miasta. Tutaj także rodzice mają szansę 
na zapisanie dziecka do szkoły. Nigdy nie 
składam rodzicom obietnic bez pokrycia. 
Zawsze jednak powtarzam, że jeśli nie 

mamy już miejsc, to rodzice i tak mogą 
podanie złożyć, bo bywa tak, że rezygnują 
i przenoszą dziecko do innej placówki lub 
przeprowadzają się do innego miasta. 
Ten proces trwa więc niemal cały czas. 
Myślę, że dla każdego rodzica decyzja 
o wyborze tej pierwszej szkoły jest bar-
dzo trudna, zwłaszcza dla rodziców, któ-
rych dzieci mają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, a przepisy nie 
ułatwiają im tego zadania.

Czy i jeśli tak, to w jaki sposób, 
reforma edukacji, która m.in. wpro-
wadziła 8-letnią szkołę podsta-
wową i 4-letnie liceum, wpłynęła 
na Państwa placówkę?

W budynku naszej szkoły są zarówno 
oddziały szkoły podstawowej, jak i gim-
nazjalnej. Jeśli chodzi o ilość dzieci w na-
szej szkole, to nie odczuliśmy spadku 
czy wzrostu liczby dzieci, jest to cały 
czas na tym samym poziomie. Myślę, 
że to będzie się stabilizować. Ta refor-
ma wpłynęła na nas o tyle, że widzimy, 
że jest ona najtrudniejsza dla uczniów 
klas siódmych, bo tam rzeczywiście ten 
program jest przeładowany. I w efekcie 
to przejście z klasy szóstej do siódmej 
jest doświadczeniem bardzo trudnym, 
bo tych godzin, które spędzają w szko-
le jest bardzo dużo. Potem nie ma tego 
czasu na odpoczynek, regenerację czy 
na zajęcia rozwijające ich pasje i hobby, 
i te dzieci, co rodzice też nam mówią, 
są po prostu przemęczone. W tej chwili 
w klasach VII we wszystkich szkołach 
podstawowych w Elblągu (od 1 września 
2018 r. do 31 grudnia 2019 r.) realizowa-
ny jest bardzo duży projekt pod nazwą: 
„Eksperyment edukacją przyszłości – do-
posażenie bazy dydaktycznej elbląskich 
szkół podstawowych do rozwijania kom-
petencji matematyczno-przyrodniczych”. 
W ramach tego projektu udzielamy 
wsparcia w zakresie przedmiotów ma-
tematyczno-przyrodniczych, co wiąże się 
z tym, że dla takiego dziecka w tej szkole 
dochodzi jeszcze dodatkowo 6 godzin 
w ramach realizowanego projektu unij-
nego. To jest bardzo atrakcyjny projekt, 
bo dzięki niemu możemy rozwijać ich 
umiejętności. Jeśli jednak połączymy ten 
fakt z wdrażaną jednocześnie reformą, 
widzimy jak duże jest to obciążenie, które 
nie sprzyja wyjątkowo siódmoklasistom. 
Jesteśmy teraz w drugim roku, kiedy 

jacy jesteśmy dla siebie”
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reformę wprowadzamy i dzieci z klas 
ósmych spotkają się z uczniami klas  
3 gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020, 
i każdy rocznik będzie realizował inną 
podstawę programową. A one później 
spotkają się w jednej klasie w szkole 
ponadgimnazjalnej. Trudno o właści-
wy i mądry komentarz do tej sytuacji. 
Pani minister Zalewska nie widzi w tym 
problemu, dla praktyków jest on bar-
dzo czytelny i na poziomie szkoły każdy 
z nas musi się z tym nowym zjawiskiem 
zmierzyć. 

W tym roku po raz pierwszy  
egzamin ósmoklasisty.

Tak. Jesteśmy już przygotowani. Cała 
procedura została uruchomiona. Nauczy-
ciele oczywiście są przeszkoleni po to, 
aby w kwietniu, bo wtedy jest ten egza-
min, nie było żadnych nieprzewidzia-
nych sytuacji. A ponieważ w tym roku 
po raz ostatni organizujemy egzamin 
dla gimnazjalistów, a pierwszy raz dla 
uczniów klas ósmych, to jest to wyzwanie 
organizacyjne. Egzaminy zaczynają się 
10 kwietnia 2019 r. (do 12 kwietnia dla 
gimnazjalistów), a kończą 15-17 kwietnia 
2019 (dla ośmioklasistów). Tym bardziej, 
że w placówkach takich jak nasza liczba 
zespołów egzaminacyjnych jest większa 
niż w szkołach ogólnodostępnych. To do-
stosowanie egzaminacyjne dla uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
trzeba organizować wcześniej i stwo-
rzyć takie warunki, by były jak najlepsze 
dla dzieci.

Jako Szkoła Podstawowa nr 25, 
w której są oddziały klas integracyj-
nych, wymieniacie doświadczenia 
i spostrzeżenia z innymi tego typu 
placówkami w Polsce?

Oczywiście, cztery lata temu z ini-
cjatywy Ewy Cichońskiej założyliśmy 
Ogólnopolski Klub Szkół Integracyj-
nych. Wtedy nie spodziewałyśmy się tego, 
że tyle szkół odezwie się do nas i przyjmie 
zaproszenie na pierwszą konferencję 
i pierwsze spotkanie, by wymienić do-
świadczenia. Wówczas przyjechali do nas 
przedstawiciele ponad 30 placówek z ca-
łej Polski. Mieliśmy gości z Krakowa, 
Piekar Śląskich, Poznania, Warszawy, 
Gdańska, Tczewa, ze Szczecina – nauczy-
cieli, specjalistów i dyrektorów szkół. 
Mogliśmy właśnie wymienić to doświad-
czenie, zobaczyć, jak wygląda organi-

zacja pracy szkół z innej 
perspektywy. Spotkaliśmy 
się w gronie dyrektorów 
(dla nauczycieli, specja-
listów zorganizowaliśmy 
warsztaty, by podnieść ich 
kompetencje), mówiliśmy 
o tym, z jakimi trudnościa-
mi mamy do czynienia 
na co dzień, jak wygląda 
współpraca z organem 
prowadzącym. W Elblą-
gu dzieci są pod dobrą 
opieką. Tutaj, u nas pan 
prezydent udziela tej po-
mocy, nie odmawia jej, 
kiedy zwracamy się o wsparcie. Nato-
miast w Polsce wygląda to bardzo róż-
nie, więc słuchałyśmy tego z otwartymi 
uszami i z niedowierzaniem, że może 
być tak trudno, że dyrektor zostaje sam 
z problemem i musi sobie poradzić. 
Nie wyobrażam sobie braku wsparcia 
organu prowadzącego, jest to po pro-
stu fizycznie niemożliwe. Zanim po-
dejmiemy decyzję, musimy rozważyć 
wszystkie argumenty, wszystkim zależy 
na tym, by udzielić wsparcia. My oczy-
wiście od 20 lat prowadzimy integrację, 
jest ona też w Szkole Podstawowej nr 6  
i nr 23. Zatem nasza placówka jest miej-
scem, które – myślę, że mogę to z dumą 
powiedzieć – jest wizytówką miasta, 
a działania, jakie podejmujemy, są do-
wodem na to, że szkoła może i odnosi 
sukces na miarę nie tylko ogólnopolską. 

Tak jak Pani wspomniała, 
w minionym roku minęło 20 lat 
od momentu utworzenia integracji. 
W trakcie uroczystości jubileuszo-
wej dużo mówiło się o wkładzie 
rodziców w tworzenie integracji. 
Jak ważne było ich zaangażowanie?

Rodzice mają ogromną siłę. Z integra-
cją dziś jest lepiej niż 20 lat temu, gdy ro-
dzice po raz pierwszy walczyli o miejsce 
w szkołach ogólnodostępnych i umożli-
wienie im stworzenia takich warunków, 
dzięki którym dzieci o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych mogłyby uczyć 
się w placówkach ogólnodostępnych. 
To właśnie z ich inicjatywy [rodziców – 
przyp. red.] powstały pierwsze oddziały 
integracyjne. Oczywiście tutaj pan pre-
zydent jako organ prowadzący musiał 
wyrazić na to zgodę. To nigdy nie są łatwe 
decyzje. Wszyscy uczyli się integracji, 

wiele czynników powodowało, że z dużą 
obawą podchodzono do tematu. Nie wia-
domo było, jak np. rodzice zdrowych 
uczniów zareagują na dzieci, które wyma-
gają specjalnego kształcenia. A przecież 
ważne jest też to, jak dzieci między sobą 
będą budować te relacje. Podjęcie decyzji 
o utworzeniu integracji było wówczas 
naprawdę milowym krokiem. Pierwsze 
tego typu placówki powstały pod koniec 
XX wieku. Wtedy pojawiały się pierwsze 
próby włączenia dzieci niepełnospraw-
nych do szkół i klas ogólnodostępnych. 
Dziś te dzieci, które mają przyzna-
ne nauczanie indywidualne, edukuje 
się tylko i wyłącznie w domu, jeszcze  
4 lata temu można było to zorganizować 
inaczej. Jest to bardzo krzywdzące dla 
dzieci, które do tej pory mogły funk-
cjonować tu, w społeczności szkolnej. 
Rodzice są bardzo rozczarowani tymi 
przepisami i bardzo często rezygnują 
z takich form, mimo że są one najlepsze 
dla tych dzieci. Dużo ważniejszy jest jed-
nak ten kontakt z innymi dziećmi i nauka 
w warunkach szkolnych.

Jakie metody integracji działają, 
a jakie nie?

Pełnosprawni uczniowie w klasach 
młodszych w ogóle nie czują tego, że są 
wśród nich dzieci, które mają spektrum 
autyzmu, genetyczne choroby, albo że są 
dzieci, które mają zaburzenia zachowa-
nia. W takich przypadkach niepełno-
sprawności nie widać. Zatem integracja 
w tym znaczeniu jest procesem natural-
nym i w tym sensie nie stosujemy jakichś 
wyjątkowych metod, po prostu poprzez 
organizowanie różnych spotkań, zabaw, 
dbamy o to, by dzieci szanowały się wza-
jemnie, umiały sobie pomóc, wesprzeć 

bardzo ważny. To, co wszyscy 
też podkreślają – integracja tu-
taj jest, bo wszyscy tego chcieli. 
Gdy się wchodzi do tej szko-
ły, to rzeczywiście to wsparcie 

Zespół ludzi jest tutaj 

i taką otwartą duszę się 
tu spotyka.
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w trudnych sytuacjach, żeby potrafiły się 
słuchać. Jeśli chodzi o metody integracji 
w klasach integracyjnych, to są one takie 
jak w każdym oddziale klasowym – tak 
jak wspomniałam, niepełnosprawność 
nie zawsze jest widoczna. Ważna jest ta 
pomoc koleżeńska. Istotna jest też współ-
praca z rodzicami i między rodzicami, 
przekazywanie wiedzy o dziecku innym 
rodzicom. Te małe dzieci bardzo chętnie 
sobie pomagają, to jest dla nich natural-
ne. Im nie trzeba nic mówić. Zespół ludzi 
jest tutaj bardzo ważny. To, co wszyscy 
też podkreślają – integracja tutaj jest, 
bo wszyscy tego chcieli. Gdy się wchodzi 
do tej szkoły, to rzeczywiście to wsparcie 
i taką otwartą duszę się tu spotyka.

Jaką, według Pani, naukę z inte-
gracji wynoszą dzieci, które opusz-
czają mury tej szkoły?

Że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy 
sami. Że to, czy człowiek jest pełnospraw-
ny czy niepełnosprawny, tak naprawdę 
nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest 
to, jacy jesteśmy dla siebie na co dzień. 
I czy ktoś ma zespół Downa lub trudno-
ści w poruszaniu się czy w mówieniu, 
ale spotka na swojej drodze człowieka 
życzliwego, takiego, który zawsze mu 
pomoże, to ten świat będzie łatwiejszy 
do przeżycia. Dla wszystkich.

Integracja to kierunek, w którym 
w naszym kraju należy podążać?

Integracja jest bardzo ważną częścią 
życia. Nie wyobrażam sobie, by ci rodzice, 
którzy mają dzieci wymagające specjal-
nej opieki, nie mieli dla siebie miejsca. 
Nie wyobrażam sobie, by nie tworzyć 
szkół stricte integracyjnych, by rodzice 
nie mogli mieć szansy zapisania dzieci 
do szkoły, w której są oddziały integra-
cyjne, albo do szkoły ogólnodostępnej, 
w której nie ma oddziałów integracyj-
nych, a jest realizowana edukacja włą-
czająca. Rodzice bardzo często w takich 
pierwszych rozmowach proszą o szansę, 
bo mają mnóstwo obaw i pytań. Boją 
się, bo przeżyli wiele. W każdym mie-
ście jest potrzebna taka szkoła i rodzice 
muszą mieć tę alternatywę dla swoich 
dzieci. Gdy jej nie mają, to spotykają się 
z taką niechęcią. Oni są i tak dostatecz-
nie skrzywdzeni przez los, żeby musieć 
jeszcze borykać się z takimi problemami. 
Tutaj powinniśmy mieć otwarte serca 
i umysły na ich potrzeby. Tym bardziej 

teraz, kiedy tyle się mówi o tej niechęci 
w stosunku do drugiego człowieka, nie 
mówię tutaj o hejcie, bo to jest kolejny 
problem, ale właśnie o takiej niechęci 
do drugiego człowieka, gdy ten potrzebu-
je pomocy. Myślę, że jesteśmy za bardzo 
zajęci sobą. 

Nie mogę nie zapytać o plany 
na ten rok. Jakie zadania stoją 
przed Panią i przed Szkołą Pod-
stawową nr 25?

W Dwudziestcepiątce kolejne dwu-
dziestolecie się zaczęło. Cieszymy 
się na kolejne doświadczenia. Myślę, 
że Szkoła Podstawowa nr 25 zawsze 
już zostanie szkołą z oddziałami in-
tegracyjnymi. Będzie tą „Mrówką”, 
o której rodzice tak życzliwie się wy-
powiadają. Jest tu mnóstwo inicjatyw 
związanych z realizacją pasji dzieci 
o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Szkoła za chwilkę będzie obchodziła 
55-lecie. Chciałabym rozwijać placówkę 
w zakresie udzielania pomocy wszyst-
kim dzieciom, a zwłaszcza tym, które 
tego potrzebują. W ubiegłym roku ku-
piliśmy sprzęt, biofeedback. Jesteśmy 
po pierwszych szkoleniach. Remontuje-
my właśnie pomieszczenia i od września 
będziemy już ruszali z udzielaniem 

tej formy terapii. Będę także szukała 
takich rozwiązań, które będą ułatwiały 
dzieciom start w nowej rzeczywisto-
ści. A tych, którzy jeszcze nie poznali 
„Mrówki”, zapraszam serdecznie w progi 
naszej szkoły. Zapraszam do kontaktu, 
do odwiedzenia naszego profilu na Fa-
cebooku, do lektury naszych artykułów 
umieszczanych na łamach elbląskich 
mediów i tych, które umieszcza także 
państwa miesięcznik „Razem z Tobą”. 
Dziękujemy również za to wspar-
cie, które od państwa otrzymujemy, 
bo to jest dla nas bardzo ważne, że pań-
stwo widzicie w nas takiego sojusznika 
w promowaniu idei integracji, która 
jak już wspomniałam, jest bardzo waż-
na, przede wszystkim dla osób, które 
rozumieją integrację. My rozumiemy 
ją i chcemy głosić tę ideę, gdzie tylko 
można. Dlatego też powstał Ogólno-
polski Klub Szkół Integracyjnych. Jest 
to głos z północy, bardzo ważny, bo je-
żeli organizujemy już którąś z kolei 
edycję spotkania, to znaczy, że ludzie 
wracają do nas, bo mogą się podzielić 
swoimi doświadczeniami, ale i zdoby-
wają też dzięki nam nowe doświadcze-
nia. Wszystkim, którzy pomagają nam 
w codziennej pracy, bardzo dziękuję 
w imieniu całej społeczności szkolnej. ■
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40 tys. seniorów pada ofiarą przestępstwa
SENIOR

Najczęściej ofiarami trików manipulacyjnych nieuczciwych sprzedawców padają oso-
by po 65. roku życia. Przychodzą na bezpłatne badania, a wychodzą z drogim kom-
pletem garnków czy urządzeniami pseudomedycznymi. Dotychczas Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów zdiagnozował ponad 120 firm prowadzących w sposób ciągły 
takie pokazy w kilkuset miejscach w Polsce.

Akcja „Poznaj swojego kontrahen-
ta” Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży 
Bezpośredniej i Federacji Konsumen-
tów pod patronatem UOKiK ma uświa-
domić skalę nieprawidłowości firmom 
wynajmującym sale na tego typu wy-
darzenia.

– Co roku dostajemy liczne zgłoszenia 
osób starszych, które zostały oszuka-
ne na tego typu pokazach, czyli dostały 
zaproszenie na bezpłatne badanie me-
dyczne, a okazało się, że jest tam sprze-
daż niepotrzebnych rzeczy lub usług 
paramedycznych. W skali kraju mamy 
namierzonych ponad 120 firm prowadzą-
cych w sposób ciągły tego typu pokazy 
w kilkuset miejscach w Polsce – podkre-
śla w rozmowie z agencją informacyjną 
Newseria Biznes Marek Niechciał, prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów.

Ze statystyk policji wynika, że co roku 
ofiarą przestępstw w  Polsce pada  
ok. 40 tys. osób starszych. Najczęściej 
to włamania, kradzieże i oszustwa. Część 
sprzedawców przychodzi do domu 
starszych osób i proponuje im niższe 
rachunki za gaz, prąd lub telefon, suge-
rując, że reprezentują dotychczasowe-

go dostawcę tych usług. Problemem są 
też oszustwa dokonywane pod pretek-
stem zaproszenia na badania czy pre-
zentacje.

– W praktyce okazuje się, że nie jest 
to ani bezpłatna wycieczka, ani badanie, 
ale pokaz różnych magicznych rzeczy, np. 
lamp, pościeli czy cudownego pakietu 
leczniczego, a kosztuje to kilka czy kilka-
naście tysięcy złotych. Konsument musi 
wziąć kredyt na tego typu produkt, a jego 
właściwości lecznicze czy przydatność 
są zerowe – tłumaczy Marek Niechciał.

Jak przekonuje prezes UOKiK, na ma-
nipulację nieuczciwych sprzedawców 
trudno być odpornym. Wielu uczestni-
ków takich prezentacji wychodzi z nich 
z drogim kompletem garnków czy umową 
na pakiet usług pseudomedycznych, 
a oszuści skutecznie wmawiają zły stan 
zdrowia i wprowadzają w błąd co do wła-
ściwości oferowanych produktów.

– Nawet osoby, które nie mają zamiaru 
nic kupować na takich pokazach, wycho-
dzą z tego typu produktami. Mieliśmy 
przykład osoby z sektora finansowego, 
która chciała sprawdzić, jak wygląda ten 
pokaz i tylko kolor rączek od garnków 
spowodował, że nie zakupiła takiego pa-

kietu za kilka tysięcy złotych – wskazuje 
Marek Niechciał.

Skala oszustw jest ogromna. Dlatego 
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bez-
pośredniej i Federacja Konsumentów 
pod patronatem UOKiK ruszyły z akcją 
„Poznaj swojego kontrahenta”. Kampania 
jest skierowana m.in. do firm wynajmu-
jących sale na takie spotkania. Do blisko 
40 tys. hoteli i restauracji zostanie wy-
słana ulotka informująca o nieprawi-
dłowościach i o tym, że udostępnianie 
sali nieuczciwym sprzedawcom jest de 
facto, wzięciem udziału w przestępstwie.

Konsumenci, którzy padli ofiarą oszu-
stwa, również mają możliwości działania.

– Jeśli ktoś padł ofiarą tego typu dzia-
łalności pseudohandlowej, może skorzy-
stać z 14-dniowego terminu odstąpienia 
od umowy. Radzimy skorzystać z pomocy 
miejscowego rzecznika konsumentów, 
powiatowego lub miejskiego, możemy się 
też skontaktować z infolinią konsumenc-
ką: 801 440 220. Korzystajmy ze swoich 
praw i nie pozwólmy, aby wykorzystywali 
nas nieuczciwi przedsiębiorcy – apeluje 
Marek Niechciał. ■

Źródło: newseria.pl
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ERKON i redakcja w nowym miejscu
ELBLĄG

Od 1 marca br. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oraz redakcja „Razem 
z Tobą” mieszczą się w nowej lokalizacji – przy ulicy Hetmańskiej.

Po wielu latach funkcjonowania przy 
ul. Jaszczurczego 15 Elbląska Rada Kon-
sultacyjna Osób Niepełnosprawnych 
zmieniła swoją siedzibę. Przez ostatnie 
dni trwała wielka przeprowadzka, a teraz 
czas na ostatnie prace wykończeniowe.

– Stowarzyszenie pracuje w miarę 
możliwości normalnie. Projekty reali-
zowane są zgodnie z harmonogramem, 
a za wszelkie niedogodności związa-
ne z naszą przeprowadzką serdecz-
nie wszystkich przepraszam i proszę 
o wyrozumiałość. Zarządca budynku, 
w którym obecnie mieści się siedziba  
ERKON-u ogłosił już przetarg na wyko-
nanie podjazdu i gdy tylko zakończy się 
cała procedura, niezwłocznie rozpoczną 
się prace adaptacyjne. Do chwili uka-
zania się tego artykułu mogą występo-
wać trudności z łącznością telefoniczną, 
które, jak mnie zapewniono, lada dzień 
zostaną usunięte. Ten stan spowodowany 
jest przenoszeniem usług telekomunika-
cyjnych pod nasz nowy adres, a to nie-
stety też musi trwać – mówi Barbara 
Gąsak dyrektor ERKON-u.

Wraz z wyprowadzką Elbląskiej Rady 
Konsultacyjnej Osób Niepełnospraw-

raFał SUłek

nych z Jaszczurczego, swój adres zmie-
niła również redakcja „Razem z Tobą”. 
Od dziś zapraszamy już pod nowy ad-
res – Hetmańska 28 (1 piętro). Z kolei 
specjaliści, koordynatorzy, doradcy za-

wodowi, trenerzy pracy oraz dyrekcja  
ERKON-u mieszczą się na 4 piętrze bu-
dynku pod wspomnianym wyżej adre-
sem. ■
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Zrób coś dla siebie
POZARZĄDOWO

Masz ochotę na wspólne wyjazdy rodzinne? Szukasz twórczych zajęć dla dzieci, mło-
dzieży i całych rodzin? Potrzebujesz skorzystać ze wsparcia prawnika lub doradcy 
zawodowego? Projekt „Aktywny Elbląg” daje taką szansę.

Właśnie ruszyła rekrutacja uczestni-
ków do drugiej tury projektu, którego 
działania rozpoczęły się w kwietniu 
2018 roku w trzech lokalizacjach El-
bląga. To wyjątkowa okazja do tego, 
by skorzystać z bezpłatnych atrakcji 
dla całych rodzin, wsparcia specjali-
stów, dedykowanych warsztatów dla 
dorosłych, wyjazdów wakacyjnych. 
To okazja, by zrobić coś dobrego dla 
siebie, a jednocześnie spotykać się 
z ciekawymi ludźmi oraz animatora-
mi projektu w Klubach Sąsiedzkich 
prowadzonych w dzielnicy Zawada 
(sala przy ul. Płk. Dąbka 213), na osie-
dlu Nad Jarem (OZSK, ul. Tuwima 4) 
oraz na Warszawskim Przedmieściu 
(“Juniorek”, ul. Wyczółkowskiego 5F). 
To wszystko czeka na chętnych elblą-
żan, którzy zdecydują się wziąć udział 
w projekcie „Aktywny Elbląg”. Rekru-
tacja trwa do 29 marca.

Działania projektu skierowane są 
do mieszkańców Elbląga, m. in. osób 
bezrobotnych, nieaktywnych zawo-
dowo, osób lub rodzin korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecznej 
bądź Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa, rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, osób niepeł-
nosprawnych, a także członków go-
spodarstw domowych sprawujący 
opiekę nad osobą z niepełnosprawno-
ścią, rodzin przeżywających trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz osób niesamo-
dzielnych, które z różnych względów 
potrzebują wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. To dla nich przewi-
dziano dwanaście miesięcy wsparcia 
dostosowanego do ich potrzeb, ocze-
kiwań i możliwości.

Uczestnicy projektu mogą korzy-
stać z poradnictwa specjalistyczne-
go m.in. prawnego, mediacyjnego, 
doradztwa rozwojowego (coaching), 
spotkań indywidualnych z psycholo-
giem oraz wsparcia opiekuna uczest-
ników. W ramach rocznego programu 
przewidziano warsztaty dla rodziców, 
a także warsztaty i konsultacje zawo-
dowe oraz rodzinne, wakacyjne wyjaz-
dy integracyjno-edukacyjne. Ponadto 
w projekcie prowadzone są działania 
dodatkowe w ramach Klubów Sąsiedz-
kich m.in zajęcia klubu młodzieżowego, 
koła gospodyń miejskich, twórcze zaję-
cia dla dzieci i całych rodzin, inicjatywy 
podwórkowe oraz pikniki sąsiedzkie.

Jak zgłosić chęć udziału w pro-
jekcie?

Osoby zainteresowane udziałem 
powinny wypełnić formularz zgło-
szeniowy dostępny w biurze projektu 
przy ulicy Warszawskiej 55, codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9.00-15.00. Zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego pod numer 795 050 384 lub e-
-mailowego: elblag.aktywny@gmail.
com. Formularz do pobrania na stronie 
www.forumanimatorow.org w zakład-
ce „Aktualności”. Udział w projekcie 
jest bezpłatny.

Projekt „Aktywny Elbląg” współfi-
nansowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. ■
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Uczą, jak dobrze wykorzystać żywność

ELBLĄG

E lbląski projekt „Jak dobrze wykorzystać żywność” został laureatem międzynarodo-
wego konkursu „Education Project Entries”. Projekt realizują wspólnie Zespół Szkół 
Gospodarczych i Bank Żywności w Elblągu.

Pięć krajów – Austria, Czechy, Wę-
gry, Polska i Włochy wspólnie realizuje 
program „Strategia ograniczania marno-
wania żywności w Europie Środkowej”. 
W jego ramach podejmuje się różnorodne 
działania mające na celu zredukowa-
nie ilości wytwarzanych odpadów żyw-
nościowych i zagospodarowanie tych, 
które powstały, obejmując cały łańcuch 
przetwarzania żywności od pola do sto-
łu (a więc od rolników po dystrybucję, 
aż do konsumentów). Projekt obejmuje 
badania, opracowywanie wytycznych, 
konferencje, publikacje, konkursy. Jedno 
z tych działań to konkurs dla szkół „Edu-
cation Project Entries”, którego celem 
jest nagrodzenie najlepszych projektów 
szkolnych z krajów Europy Środkowej, 
zawierających działania na rzecz walki 
z marnowaniem żywności.

Do finału konkursu nominowanych 
zostało 15 projektów, w tym dwa z Pol-
ski. Zwycięzców wyłaniali internauci  
(40 proc.) i międzynarodowe jury  
(60 proc.). I miejsce w konkursie przyzna-
ne zostało projektowi z Polski „Jak dobrze 
wykorzystać żywność”– realizowanemu 
przez Zespół Szkół Gospodarczych w El-
blągu razem z elbląskim Bankiem Żyw-
ności. II miejsce zajął projekt z Niemiec, 
a III miejsce projekt z Austrii.

Jak dobrze wykorzystać żywność
Zwycięski projekt realizowany jest 

co roku od 2015 roku. Jest to konkurs dla 
uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych 
przygotowujących się do zawodu ku-
charza, technika żywienia i gastronomii. 
W marcu 2019 r. odbędzie się po raz piąty, 
a każda edycja ma inny temat, nawiązu-
jący do jakiejś tradycji lub okoliczności.

Konkurs składa się z trzech etapów: 
etap I to obmyślenie własnego przepisu 
oraz przygotowanie potrawy na jego 
podstawie. Tu każdy uczeń ma duże 
pole do popisu: liczy się nie tylko smak, 

ale także wygląd i oryginalność. Jest 
tu miejsce na poszukiwanie kulinar-
nej inspiracji, która cechuje dobrego 
kucharza. W przepisie należy uwzględ-
nić proste i łatwo dostępne składniki 
– jak na przykład chleb. Okazało się, 
że wykorzystane ponownie pieczywo 
może być podstawą znakomitych dań: 
między innymi degustatorzy potraw 
konkursowych zachwycali się brownie 
czekoladowym z musem malinowym, 
bardzo dobrze smakowały szarlotka czy 
naleśniki z czerstwych bułek.

W II etapie opracowana zostaje 
pod merytorycznym nadzorem nauczy-
ciela broszura, zawierająca przepisy 
na dania konkursowe, która jest następ-
nie wydana sumptem Banku Żywności.

III etap to rozprowadzenie broszury 
wśród beneficjentów Banku Żywności. 

Wydane zostały dotąd cztery broszury, 
w ciągu najbliższych miesięcy powsta-
nie piąta. Potrawy z przepisów uczniów 
„gastronomika” są stosunkowo proste 
i tanie, z wykorzystaniem produktów 
pozostałych w kuchni z poprzednich 
posiłków (pieczywo, kasza, ziemniaki 
itp.) oraz produktów wydawanych w ra-
mach POPŻ. III etap to rozprowadze-
nie broszury pomiędzy beneficjentów 
pomocy żywnościowej. Przepisy mają 
duże powodzenie nie tylko wśród pod-
opiecznych Banku.

Projekt może być przykładem do-
brej współpracy szkoły z organizacją 
pozarządową – uczniowie zyskują nowe 
umiejętności, a organizacja nowy obszar 
do realizacji swojej misji. ■
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Pomoc dla dzieci 
SPOŁECZEŃSTWO

P rogram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły 
się w ciężkim stanie klinicznym.

Są to dzieci wymagające wsparcia 
funkcji życiowych za pomocą respi-
ratora bądź koncentratora tlenu, 
karmienia dojelitowego lub pozaje-
litowego, innych całodobowych spe-
cjalistycznych zabiegów opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych. Jest to program 
pomocy socjalnej, ukierunkowanej 
na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji 
życiowej rodziny stypendysty, która 
deklaruje gotowość do wykorzysta-
nia wszystkich własnych możliwości 
pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym 
cierpieniem i ogromnymi problemami 
pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy 
fundusz pomocy stypendialnej, aby 
zebrane środki rozdysponować wśród 
najbardziej potrzebujących. Proce-
dury programu zostały przez nas tak 

zaplanowane, by w jak najmniejszym 
stopniu obciążały wnioskodawców 
i stypendystów. Osoby ubiegające się 
o przyznanie świadczenia składają dro-
gą elektroniczną wniosek, do którego 
nie są załączane żadne dokumenty. 
Dopiero po analizie wniosków kon-
taktujemy się z rodzinami, wstępnie 
zakwalifikowanymi do programu, które 
kompletują potrzebną dokumentację 
i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana 
indywidualnie dla każdej z rodzin – 
jest ono przyznawane na okres jednego 
roku z możliwością kontynuacji. Przy-
znane świadczenie pieniężne (stypen-
dium) nie wymaga żadnego rozliczania 
i dokumentowania wydatków. O prze-
znaczeniu uzyskanych w ten sposób 
środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmowane są do dnia 
30 marca 2019 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się 
w ciężkim stanie klinicznym, wymaga 
całodobowych specjalistycznych zabie-
gów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, 
nie ukończyło 25. roku życia, a Twoja 
rodzina znajduje się w trudnej sytuacji 
finansowej, jesteś potencjalnym adre-
satem naszego stypendium. ■

Informacja nadesłana
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Stowarzyszenie na Rzecz Niepełno-

sprawnych SPES Organizacja Katolic-

ka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego 
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∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80 

spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl
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ELBLĄG

Od 1 marca 2019 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieszczący się 
przy ul. Winnej 9 ma nową siedzibę w budynku przy ul. Zamkowej 16 A.

Z Winnej na Zamkową

POZARZĄDOWO

Zdrowie, sport, kultura – to zaledwie kilka dziedzin życia, w których obecne są stowarzy-
szenia, fundacje czy spółdzielnie. Słowem, na każdym kroku spotkasz społeczników, którzy  
po prostu działają. 27 lutego mają swoje święto.

W Polsce aktywnie działa ponad 100 tysięcy organizacji społecznych, czyli stowarzyszeń, fundacji, klubów sporto-
wych, federacji itp. (inaczej zwanych organizacjami pozarządowymi czy obywatelskimi). Warto też wiedzieć, że istnieje  
około 50 tysięcy innych podmiotów, które można zaliczyć do szeroko rozumianej sfery społecznej. Są to m.in. związki 
zawodowe, spółdzielnie socjalne, organizacje pracodawców, koła gospodyń wiejskich oraz instytucje kościelne.

– Po raz piąty obchodzimy Dzień Organizacji Społecznych – mówi Justyna Duks, koordynator Centrum Organizacji 
Pozarządowych. – W samym Elblągu działa około 300 organizacji pozarządowych, w powiecie elbląskim jest ich ponad 200. 
Śmiało mogę powiedzieć, że spotykam na swojej drodze osoby, które z pasją oddają się temu, co lubią i jest to dla nich ważne. 
Od lat działalność organizacji pozarządowych wspomaga Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

– Wśród nas są aktywni członkowie wielu stowarzyszeń, wolontariatu czy ekonomii społecznej. Bazując na wspólnym 
doświadczeniu możemy skutecznie wspierać innych – podkreśla Arkadiusz Jachimowicz, prezes ESWIP. – Działamy także 
projektowo wychodząc naprzeciw potrzebom XXI wieku, m.in. przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, pobudzamy 
do aktywności, pomagamy we współpracy z biznesem.

Elbląg, ulica Jaszczurczego 17 – to adres, który często odwiedzają przedstawiciele stowarzyszeń, szukając pomocy w spra-
wach prawnych czy projektowych. Tutaj, zupełnie bezpłatnie, można uzyskać m.in. wsparcie przy zakładaniu stowarzyszeń 
czy fundacji oraz dowiedzieć się o bieżących możliwościach dofinansowania działalności organizacji pozarządowych lub 
zwyczajnie skorzystać z sali spotkań oraz sprzętu biurowego. ■
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Organizacje społeczne mają moc

Sylwia warzecHowSka

Nowa lokalizacja daje nowe możliwości i jest w 100 procentach przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Poprzednio zlokalizowani byliśmy na trzecim piętrze. Obiekt, do którego się przeprowadziliśmy mieści się na parterze. 

Jest zatem dzięki temu bardziej dostęp-
ny dla osób niepełnosprawnych, nie ma 
barier architektonicznych. Budynek jest 
nieskomplikowany i w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych – 
mówi Ewa Cybula, Przewodnicząca Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  
– Mamy tu podjazd dla osób porusza-
jących się na wózkach. Sa spełnione 
wszystkie kryteria, odpowiednio dosto-
sowane toalety. Teren wokół budynku 
jest też większy i daje większe możliwości, 
by zaparkować samochód – dodaje. ■                                      

Mateusz Misztal
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Rok 2018 w IKS „Atak”

POZARZĄDOWO 2018

W IKS „Atak” Elbląg działo się dużo. Najważniejszym wydarzeniem były jednak  
20. urodziny klubu, obchodzone na sportowo i w szerokim gronie przyjaciół, sym-
patyków klubu i sportowców z różnych zakątków Polski i Europy. Ten 2019 będzie 

równie bogaty w sportowe wydarzenia.

Integracyjny Klub Sportowy „Atak” 
powstał w 1998 r., obecnie jest najwięk-
szym klubem w woj. warmińsko-mazur-
skim, który zajmuje się sportem osób 
niepełnosprawnych ruchowo i intelek-
tualnie.

– Od dwudziestu lat naszym podsta-
wowym celem jest rehabilitacja poprzez 
sport wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Prowadzimy cykliczne zajęcia 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo  
w kilku sekcjach sportowych, tj. siat-
kówka na siedząco i stojąco (halowa 
oraz plażowa), pływanie, lekkoatletyka, 
podnoszenie ciężarów i hokej na sle-
dżach, boccie – informują przedstawi-
ciele IKS Atak. – W szeregach naszego 
klubu znajduje się wielu reprezentantów 
kadry narodowej, medalistów Pucha-
rów Świata, Mistrzostw Świata i Europy 
oraz Paraolimpiady. Od 2014 roku pro-
wadzimy także zajęcia w sekcjach prze-
znaczonych dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, takie jak: judo, łyżwiar-
stwo, pływanie, tenis stołowy, siatkówka 
i nordic walking. Do sekcji osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie należy  
50 zawodników w wieku od 9 do 50 lat.

Aby zawodnicy mogli brać udział w za-
wodach Olimpiad Specjalnych Polska, 
w 2015 roku  przy Stowarzyszeniu IKS 
ATAK, powstał Klub Olimpiad Specjal-
nych  „ONI w ATAKU” (Osoby Niepeł-
nosprawne Intelektualnie w ATAKU).

– W ten sposób możemy reprezen-
tować  nasze województwo na zawo-
dach rangi regionalnej, ogólnopolskiej 
i światowej, organizowanych także przez 
stowarzyszenia prowadzące sekcje spor-
towe dla osób niepełnosprawnych in-
telektualnie – mówi Tomasz Woźny, 
prezes IKS Atak Elbląg. – Poprzez udział 
w zajęciach, nasi zawodnicy rozwijają się 
zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą 
się nowych umiejętności, przełamują 

własne słabości i bariery, zwiększając 
w ten sposób poczucie własnej wartości 
w społeczeństwie. Oprócz rehabilita-
cji i podnoszenia sprawności fizycznej, 
treningi uczą osoby niepełnosprawne 
intelektualnie samodzielności i dys-
cypliny, a pokazy i turnieje są bardzo 
ważnym elementem, na które z niecier-
pliwością czekają zawodnicy, ponieważ 
podsumowują one dotychczasową pracę 
zawodników, uczą zdrowej rywalizacji, 
współżycia w grupie i akceptacji - dodaje.

Integracyjny Klub Sportowy „Atak”, 
jest stowarzyszeniem, które oprócz 
podstawowej działalności sportowej 
zajmuje się także aktywizacją zawodową 
i społeczną.

– Naszą perełką od 3 lat jest Ośro-
dek Sportowy w Piastowie, w którym 
znajdują się trzy pełnowymiarowe bo-
iska do siatkówki plażowej z bazą noc-
legową oraz rekreacyjną, na których 
trzykrotnie organizowaliśmy Mistrzo-
stwa Polski oraz Międzynarodowe tur-
nieje w siatkówce plażowej – zaznacza  
Tomasz Woźny.

W 2018 roku klub po raz trzeci został 

nagrodzony Nagrodą Prezydenta Elbląga 
w dziedzinie „Sport i Turystyka”, a za-
wodnicy IKS zdobywali medale podczas  
IX Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Spe-
cjalnych, które odbyły się w Katowicach 
w czerwcu 2018 r. 3 listopada z Pozna-
nia zawodnicy IKS przywieźli 7 złotych,  
3 srebrne i 1 brązowy medal, wywalczo-
ne podczas memoriału Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie w Judo.

W tym roku klub także czeka wiele wy-
darzeń sportowych. Już w pierwszej jego 
połowie nie będzie nudno. Na przełomie 
stycznia i lutego zorganizaowany został 
obóz sportowy dla hokeistów na sle-
dżach. 2 marca odbył się IV Regional-
ny Warmińsko-Mazurski Turniej Judo 
Olimpiad Specjalnych w Elblągu.

Od 7 do 22 marca br. trwają Światowe 
Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
w Abu Dhabi, w których również wy-
stąpią reprezentanci elbląskiego klubu. 
Na początku kwietnia w Elblągu po raz 
pierwszy zorganizowany zostanie War-
mińsko-Mazurski Turniej Piłki Siatkowej 
Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych. ■
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PZN Braniewo – aktywnie i z kulturą

POZARZĄDOWO 2018

Polski Związek Niewidomych od lat działa i sprzyja integracji, rehabilitacji, pomaga 
w interesach i rozwiązywaniu problemów, z którymi mierzą się osoby z niepełnospraw-
nością wzroku. Minął kolejny rok, pojawiły się kolejne wrażenia i kolejne zadania 

czekają na realizację.

Braniewskie Koło organizacyjne 
w swoich szeregach liczy 190 członków. 
Większość z nich to seniorzy w wieku 65+  
i 40 osób w wieku przekraczającym 80 lat. 
Koło podejmuje takie działania, które zak-
tywizują członków.

Spotkania , których założeniem jest sa-
mopomoc, odbywają się raz w miesiącu, 
a członkowie są z nich bardzo zadowoleni. 
Na spotkania zapraszane są służby takie 
jak policja, straż pożarna, służba zdrowia 
czy pracownicy banków. Członkowie nie 
tylko mają pełny obraz działalności koła, 
ale też mogą przedstawić swoją opinię, 
zaproponować zmiany – wziąć udział 
w tworzeniu idei. Czas tam spędzony jest 
z pewnością aktywny, ale też kreatywny, 
a uczestnicy znajdują w spotkaniach od-
skocznię od codzienności. Przy kubku go-
rącej herbaty i smacznym poczęstunku 
wymieniane są doświadczenia życiowe. 
Frekwencja zawsze jest duża. 

Organizowane były także wycieczki.  
– Dzięki przynależności do Polskiego 
Związku Niewidomych w Braniewie w roku 
2018 mogłyśmy nauczyć się wielu nowych 
rzeczy, aktywnie spędzić czas oraz zwiedzić 
Polskę i nie tylko – mówią członkinie.

Sukcesem jest integracja koła. Ilość spo-
tkań, wycieczek i imprez pozwoliła człon-
kom poznać się i zaprzyjaźnić. Na turnusach 
rehabilitacyjnych ludzie stają się otwarci, 
poznają swoje umiejętności i zdolności 
artystyczne. 

Członkowie koła odkrywają talenty, cze-
go przykłąem może być działalność zespołu 
„Ton – Lira” – artyści pozwalają „widzieć 
muzyką i śpiewem”. Biorą udział w różnych 
lokalnych przeglądach muzycznych i cieszą 
się coraz większą sympatią u odbiorców 
lokalnych, środowiskowych oraz woje-
wódzkich. Członkowie prezentują swoją 
działalność artystyczną na organizowanych 
dla nich wystawach. Chodzi o to, by odkry-
wali swoje zdolności artystyczne i czuli 

radość z wyrażania siebie. W zajęciach 
z arteterapii spotykają się w biurze i uczą 
się nawzajem robić różne „cudeńka”. Uczą 
się tam, jak zaakceptować samego siebie, 
ponieważ brak wzroku lub jego uszczer-
bek utrudnia normalne funkcjonowanie, 
ale nie jest przeszkodą w samorealizacji 
i osiągnięciu wytyczonych celów. 

Co myślą uczestnicy? Swoimi przemy-
śleniami podzieliły się członkinie koła.  
– Uczestniczyłyśmy w różnorodnych, do-
brze zorganizowanych warsztatach. Wiele 
osób z własnej inicjatywy nie wybrałoby 
samemu wycieczkę do teatru, kina, koncer-
tu jako formy aktywnego spędzania czasu  
– mówi Krystyna Składanowska. – Było 
to dla nas włączaniem się w sferę życia kul-
turalnego, dzięki czemu nasza aktywność 
oraz samodzielność zostały pobudzone. 
Ważnym elementem takich wyjazdów  była 
integracja członków naszego koła – dodaje 
Janina Warno.

Jednak odkrywanie talentów przy sto-
liku z herbatą i wycieczki to nie wszystko. 
Ważne są, jak w każdej innej dziedzinie,  
pieniądze. Dofinansowanie od PFRON-u 
pomogło wielu członkom w niekorzyst-
nych sytuacjach socjalnych. 16 osób uczest-
niczyło w turnusach rechabiitacyjnych,  
a 5 w turnusach szkoleniowo-rehabilitacyj-
nych. 2 osoby otrzymały komputery w ra-

mach dofinansowania zadania „Aktywny 
Samorząd”, 4 osoby komputery do pracy, 
a 1 osoba – oporządzenie łazienkowe.

Praca Zarządu, członków i wolontariu-
szy byłaby niekiedy trudna, bądź nawet 
niemożliwa, gdyby nie rzesza przyjaznych 
instytucji i ludzi dobrej woli. Starają się za-
wsze szukać u nich pomocy i wsparcia. Sta-
rostwo Powiatowe w Braniewie bezpłatnie 
udostępniło salę konferencyjną na cyklicz-
ne spotkania. Urząd Miasta w Braniewie 
użyczył pomieszczeń biurowych, przekazał 
dofinansowanie do imprez, udostępnił 
bezpłatny Internet i zaoferował wsparcie 
techniczne. Braniewskie Centrum Kultury 
bezpłatnie przeznaczyło salę na próby dla 
zaprzyjaźnionego zespołu „Ton – Lira”. 
Mazurski PZN oferował pomoc, szkolenia 
i środki finansowe. Ważne jest też wyposa-
żenie wnętrz, które koło otrzymało od Za-
kładu Karnego w Braniewie. Wodociągi 
Miejskie zapewniły pomoc transportową. 
Pomocą służyli także Antoni Woźny z Pie-
niężna i Stefan Uhryn z Braniewa 

– Rok był aktywny, zawierał w sobie wie-
le doświadczeń turystycznych, artystycz-
nych i rozwojowych. Odkrywanie siebie, 
szukanie pasji przebywanie z ludźmi to ce-
giełki, z których, można by budować kolejne 
lata.  Przyszedł na to czas – podsumowuje 
Anna Stachowska-Malesa, prezes Koła. ■
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Taniec na wózkach – nowe zajęcia w Gdyni

GDYNIA

Ofensywa Gdyńskiego Poruszenia nie zatrzymuje się choćby na chwilę. 
Po starcie programu w dzielnicach, tym razem Gdyńskie Centrum 
Sportu stawia na zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Gdyńskie Poruszenie oferuje między innymi treningi z wy-
specjalizowanymi instruktorami, które cieszą się olbrzymią 
popularnością, a szeroka oferta przewiduje aktywności dla dzieci, 
seniorów, młodych rodziców oraz osób z niepełnosprawnościami. 
Z myślą o tych ostatnich, 1 marca wystartowały zajęcia tańca 
na wózkach, które odbywają się w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 3 znajdującym się przy ulicy Nagietkowej 73. 

– Od dawna planowaliśmy poszerzenie oferty skierowanej 
do osób z niepełnosprawnościami, które bardzo chętnie od-
wiedzają nasze niedzielne zajęcia. Stwarzanie mieszkańcom 
możliwości rozwoju oraz ich aktywizacja zawsze sprawia nam 
wiele radości i jestem przekonany, że warsztaty tańca na wóz-
kach będą cieszyły się dużą popularnością – mówi dyrektor 
Gdyńskiego Centrum Sportu Rafał Klajnert.

Dwugodzinne zajęcia zostaną podzielone na trzy części. 
Podczas pierwszej z nich uczestnicy wykonywać będą ćwicze-
nia uwalniające napięcie oraz pozwalające odnaleźć każdej 
części ciała jej naturalny ruch. Główny akcent położony będzie 
na spontaniczność oraz pogłębianie oddechu.

Punkt kulminacyjny stanowić będzie, oczywiście, część 
taneczna, stawiająca na nieograniczony ruch. Uczestni-
cy poznają tańce towarzyskie i nowoczesne, sprawdzą się  
w improwizacji taneczno-ruchowej z przyborami, a także 
zaznają aktywnej relaksacji, która będzie nieodłącznym 
elementem kończącym całe zajęcia.

Wyzwanie dla Alka
SPOŁECZEŃSTWO

Pomoc może się objawić w wielu odsłonach – czasem chodzi o wpłatę na czyjąś ope-
rację, czasem o ciekawą, głośną akcję. Przykładem takiego przedsięwzięcia może być 
„Wejście do morza dla Alka”.

3-letni Alek Bajda miał osiem miesięcy, kiedy dostał pierw-
szego ataku padaczki. Odkryto też u niego porażenie mózgowe. 
Po wielu badaniach przyszedł czas na walkę o zdrowie i sprawność. 
Codziennie odbywa się rehabilitacja Alka. Chłopiec  nie może 
samodzielnie siadać i wymaga opieki całodobowej. Jest jednak 
możliwość, by w przyszłości zyskał nieco samodzielności – szan-
są jest operacja SDR [selektywnej rizotomii grzbietowej – red.]  
w St. Louis. Operacja nie wyeliminuje choroby w całości, ale jeśli 
będzie współgrać z rehabilitacją, jakość życia chłopca ulegnie 
znacznej poprawie. Kwalifikacja Alka do zabiegu przebiegła 
pomyślnie. 

Operacja jednak kosztuje – w Sopocie  Marcin Stefański zor-
ganizował kreatywną akcję na rzecz chłopca. 
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– Taniec jest wyrazem zapotrzebowania na ruch i aktywność. 
Pozwala on kształtować świadomość naszego ciała oraz orien-
tację w przestrzeni, zwiększa koordynację wzrokowo-ruchową, 
a także wpływa na lepsze samopoczucie. Taniec uczy nas również 
dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi 
bliższego kontaktu – tłumaczy Karina Kocieniewska, która 
poprowadzi warsztaty tańca na wózkach. ■

Źródło: gdynia.pl

Udział wzięło 260 osób, które weszły do morza. Stefański 
od kilku lat organizuje w lecie „Skok z mola do morza”. Tym 
razem zadanie zostało podjęte w marcu. Dla osób biorących 
udział przygotowano gorący poczęstunek.

Nie każdy jednak ma siłę i wolę, by wejść do lodowatego 
morza. Nie wyklucza to możliwości pomocy – trwa zbiór-
ka internetowa na operację chłopca. Do tej pory udało się 
już zebrać prawie 20 tys. złotych z akcji internetowej. Nie-
stety, to nie wystarczy. Wpłaty można dokonać na stronie:  
siepomaga.pl/operacja-alka. ■

Oprac. Magda Fedak
Źródło: Marcin Stefański (Facebook)
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Praca czeka na seniora
GDAŃSK

Gdański Urząd Pracy startuje z nowym projektem pilo-
tażowym adresowanym do seniorów. Program ma im 
pomóc w znalezieniu zatrudnienia na pół etatu. Doj-

rzali gdańszczanie mogą liczyć nie tylko na sprawdzone oferty  
od pracodawców, dostosowane do ich potrzeb i możliwości,  
ale i profesjonalne wsparcie doradcze oraz szkoleniowe, a także 
atrakcyjne bonusy i darmową komunikację miejską.

Zasady pilotażu są proste. Udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec Gdańska, 
który ukończył 60. rok życia, posiada już prawo do emerytury lub renty i chciałby 
podjąć zatrudnienie oraz wziąć udział w szkoleniu. Po zakwalifikowaniu się do pro-
gramu jego uczestnicy otoczeni zostaną objęci wsparciem przez pracowników Cen-
trum Pracy dla Seniorek i Seniorów oddziału Gdańskiego Urzędu Pracy. Będzie ono 
polegało zarówno na pomocy w zakresie opracowywania dokumentów aplikacyjnych, 
jak i przedstawianiu ofert zatrudnienia dostosowanych do indywidualnych predys-
pozycji oraz możliwości seniorów.

Bonusy dla uczestników
Od samego początku uczestnicy pilotażu będą mogli korzystać z bonusów uła-

twiających powrót na rynek pracy. Jeszcze przed rozpoczęciem nowego zatrudnie-
nia wszyscy seniorzy otrzymają kartę mieszkańca. Osobom, którym uda się podjąć 
pracę, po 90 dniach od rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, zostanie przyznany 
kolejny bonus. Będzie nim możliwość skorzystania z karty podarunkowej o wartości  
150 zł, które będzie można przeznaczyć np. na wyjście do kina lub teatru, inne formy 
rekreacji, inwestycję w zdrowie i urodę. Bonus ten przyznawany będzie seniorom 
przez cały okres trwania projektu, po każdym przepracowanym przez nich kwartale. 
Kolejną zachętą jest możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów związanych 
z przejazdem do miejsca pracy środkami gdańskiej komunikacji miejskiej (zarówno 
tramwajami, jak i autobusami).

Zgłoszenia do udziału w pilotażu
Seniorzy, którzy chcieliby skorzystać z najnowszego pomysłu Gdańskiego Urzędu 

Pracy, proszeni są o bezpośredni kontakt z Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów. 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:30-14:30. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać na stronie internetowej pracadlaseniorow.pl lub pod bezpłatnym 
numerem infolinii 800 125 155. ■

Łukasz Iwaszkiewicz, gdansk.pl
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Nowe wsparcie

Pod koniec ubiegłego roku 
na mapie Malborka po-

jawiło się nowe stowarzy-
szenie, którego celem jest 
udzielanie pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami.  
ON in Malbork, bo tak nazywa 
się organizacja, ma wspierać 
mieszkańców w różnych ob-
szarach życia.

– Jeśli szukasz nowych form rehabi-
litacji, pomożemy Ci w tym. Jeśli chcesz 
zrobić prawo jazdy kat. B, doradzimy 
Ci od czego zacząć, jakie dokumenty 
są potrzebne, gdzie i jak ubiegać się 
o dofinansowanie, jaką szkołę jazdy 
wybrać. Jeśli szukasz nowych form 
rehabilitacji lub chcesz miło spędzić 
czas, to my pomożemy to zorganizo-
wać – przekonują pracownicy stowa-
rzyszenia.

ON in Malbork podpowie też ja-
kie ulgi i prawa przysługują osobom 
niepełnosprawnym oraz jak z nich 
korzystać, a także wesprze w poszuki-
waniach pracy. Dla rodzin i opiekunów  
dzieci z niepełnosprawnościami 
zaplanowano porady praktyczne, 
a dla wszystkich zainteresowanych  
coaching. 

Stowarzyszenie działa w budynku 
Urzędu Miasta Malbork przy pl. Sło-
wiańskim 5. Mieszkańcy mogą udać 
się tam co czwartek, w godzinach 
16:00-18:00, by skorzystać z konsul-
tacji. Szczegółowe informacje na temat 
oferowanego wsparcia można uzy-
skać drogą elektroniczną pod adresem  
onmalbork@gmail.com. ■

Red.
Źródło: ON in Malbork 

(Facebook) 

MALBORK
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Niezwykle profesjonalnego i przyjaznego charakteru nadała 
uroczystości Teresa Piątek – prezes Fundacji PozytywArt, 
której zaangażowanie w działalność społeczną i determinacja 
doprowadziły do powstania RUTW.

O oprawę muzyczną wydarzenia, w klimacie twórczości 
Bułata Okudżawy zadbała natomiast Bożena Oleksiak oraz Da-
riusz Jodko, których występ nagrodzono gromkimi brawami.

Ponadto w wydarzeniu wzięli udział m.in. poseł na Sejm 
RP Urszula Pasławska, starosta powiatu giżyckiego - Miro-
sław Drzażdżewski, burmistrz miasta i gminy Ryn Jarosław 
Filipek, sekretarz gminy Ryn Monika Chyła oraz prof. Stefan 
Smoczyński - pełnomocnik rektora UWM ds. Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

Placówka powstała w strukturach Fundacji PozytywArt 
pod patronatem honorowym burmistrza miasta i gminy Ryn. ■

Red.
Źródło: warmia.mazury.pl

Powstał Ryński 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

SENIOR

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było 
ślubowanie 42 studentów oraz wręczenie 

indeksów. Wsparciem dla nowych studentów 
byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych UTW 
z Kętrzyna, Mrągowa, Mikołajek oraz Miłek. 
Podzielili się oni swoimi bogatymi doświadcze-
niami z dotychczasowej działalności.

Z inicjatywy Klubu Szachowego MLKS Ostródzianka w part-
nerstwie z Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji zorga-
nizowano wydarzenie, dzięki któremu miłośnicy szachów 
mogli uzyskać i podwyższyć posiadane kategorie szachowe. 
Do udziału zaproszono osoby z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami.

– Będzie nam miło gościć w tym turnieju uczestników 
z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, gdyż jest to turniej 
otwarty. Ma on na celu integrację i poszerzenie umiejętności 
pod okiem doświadczonych szachistów – zapowiadali przed 
wydarzeniem organizatorzy.

Najlepsza okazała się Teresa Chojecka. Drugie miejsce za-
jął Piotr Pawłowski, a na trzecim znalazł się Artur Moskalik. 
Turniej rozegrano na dystansie 7 rund. Przewidziane było  
30 minut na partię dla każdego zawodnika. ■

Red.

Wielkie emocje i walka umysłów  
– tak można podsumować Otwarty 
Turniej Szachowy, który odbył się  

w Ostródzie 23 lutego.

OSTRÓDA

Integracyjne 
zmagania szachistów
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Na poprawę infrastruktury socjalnej
SPOŁECZEŃSTWO

Ponad 7,6 mln zł unij-
nych środków wesprze 
działania, których celem 
jest poprawa infrastruk-
tury socjalnej na Warmii 
i Mazurach.

Zarząd województwa zaakceptował do dofinansowania osiem projektów. 
Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Dostęp do wysokiej jakości 
usług publicznych, Poddziałanie 9.2 Infrastruktura socjalna).

Pieniądze trafią do powiatu elbląskiego oraz gmin: Barczewo, Olsztyn, Lubawa (gmina 
miejska), Milejewo i Srokowo, a także do Fundacji Pomocy Społecznej – Nasz Dom Węgorzewo  
oraz PSONI Koło w Biskupcu. Wartość przedsięwzięć to blisko 16 mln zł. ■                                                   

Źródło: warmia.mazury.pl
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Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
SPOŁECZEŃSTWO

Będzie Toruńska Karta 

TORUŃ

W Toruniu tamtejsi radni wprowadzili Toruńską Kartę Osoby z Niepeł-
nosprawnością. Jej powstanie postulowało środowisko osób niepełnospraw-
nych. Toruńscy radni odpowiedzieli pozytywnie na ich głos i podczas ostatniej  

sesji Rady Miasta (7 marca) jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w tej sprawie.
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Osoby z Niepełnosprawnością

Do korzystania z TKOzN uprawnio-
ne mają być wszystkie osoby w wieku  
do 16. roku życia, które posiadają 
orzeczenie o niepełnosprawności i ich 
opiekunowie, osoby z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz oso-
by ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności, a także ich opiekunowie. 
Karta upoważnia do korzystania z ulg 
i zniżek oferowanych przez partne-
rów projektu.

Rada Miasta Torunia rozpatrzyła pro-
jekt 7 lutego. W głosowaniu nad przyję-
ciem TKOzN, które odbyło się miesiąc 
później, udział wzięło 24 radnych. Wszy-
scy opowiedzieli się za wejściem w ży-
cie uchwały ustanawiającej powstanie  
karty, którą wprowadzono poprzez no-
welizację uchwały z 21 listopada 2013 
roku dotyczącej programu pn. „Program 
Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”.

– Zapis ten otworzy drogę do działań 
systemowych i długofalowych, jakim 
będzie wprowadzenie Toruńskiej Karty 
Osoby z Niepełnosprawnością. Będzie 
to dokument uprawniający posiadacza 
do korzystania z ulg i zniżek oferowa-
nych przez partnerów projektu, podob-
nie jak ma to miejsce np. w przypadku 
Toruńskiej Karty Seniora – wyjaśnia 
prezydent Torunia Michał Zaleski. 

Przewidywane koszty związane 
z wprowadzeniem i wydawaniem TKOzN 
kształtować się mają na poziomie  
ok. 100 tys. złotych rocznie. Rada Miasta 

szacuje, że z uprawnień TKOzN skorzy-
sta ok. 15 tys. osób (10 600 niepełno-
sprawnych oraz około 4 500 opiekunów).

– Wprowadzenie Toruńskiej Karty 
Osoby z Niepełnosprawnością wpłynie 
na zwiększenie udziału osób niepeł-
nosprawnych w życiu społeczno-kul-
turalnym oraz poprawi dostępność 
usług i towarów oferowanych przez 
instytucje publiczne i przedsiębiorców 
– można przeczytać w uzasadnieniu 
projektu uchwały.

Jak podkreślają radni, TKOzN popra-
wi sytuację socjalno-bytową posiadaczy 
karty i ich rodzin.

W planach miasta jest także sukce-
sywne zwiększanie ilości pozyskanych 
do projektu partnerów. Przyjęte rozwią-
zanie będzie monitorowane w latach 
2019-2020. Po tym okresie planowana 
jest analiza wprowadzonego programu,  
a w jej następstwie RMT podejmie de-
cyzję odnośnie jego ewentualnej konty-
nuacji lub zmian w funkcjonowaniu. ■

Mateusz Misztal

W Urzędzie Marszałkowskim (20 lutego) odbyło się pierwsze w tym roku plenarne posiedzenie 
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczącym gremium 

jest obecne reprezentujący stronę samorządową marszałek województwa Piotr Całbecki.

Rada, podobnie jak 15 jej odpowiedni-
ków w pozostałych polskich regionach, jest 
umocowaną ustawowo wojewódzką insty-
tucją dialogu społecznego. Poza przedstawi-
cielami samorządu terytorialnego zasiadają 
w niej wojewoda Mikołaj Bogdanowicz 
oraz przedstawiciele najważniejszych 
związków zawodowych i organizacji pra-
codawców. Misją rady jest między innymi 
opiniowanie dokumentów strategicznych 

oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu 
widzenia zachowania pokoju społecznego, 
sytuacji konfliktów między pracownikami 
i pracodawcami.

W pierwszej części obrad nowi członko-
wie odebrali nominacje, przyjęto też nowy 
regulamin i program działania, rozpisany 
na 6 tegorocznych posiedzeń.

W części merytorycznej spotkania rada 
zajmowała się stanem kujawsko-pomorskiej 
służby zdrowia oraz sytuacją pracowników 
oświaty w kontekście przygotowywanej 

przez nauczycielskie związki zawodowe 
akcji protestacyjnej. Wśród zaproszonych 
gości byli m. in. dyrektor regionalnego 
oddziału NFZ Andrzej Wiśniewski, pre-
zes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby  
Lekarskiej Wojciech Kaatz, przewodniczące 
okręgowych izb pielęgniarskich w Byd-
goszczy i Włocławku Katarzyna Florek 
i Małgorzata Zawirowska, a także kujawsko-
-pomorski kurator oświaty Marek Gralik. ■

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl

BeaTa krzemiŃSka
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Zaskakująca fabuła to największa zaleta „Kredziarza”. 
Jak to wszystko się potoczy? Kto skrywa jeszcze sekret? 
Kto jest winny? Kto zginął? W tej książce jest mnóstwo 
pytań. Odpowiedzi nasuwają się same, ale nie są oczy-
wiste. Czytelnik nie raz zostanie zaskoczony kolejną 
fabularną odsłoną.

 Akcja powieści dzieje się na dwóch płaszczyznach 
czasowych, w roku 1986 oraz trzydzieści lat później. 
Dwunastoletni Eddie ma czworo przyjaciół, którzy są dla 
niego całym światem. Trwa lato, a oni jeżdżą na rowerach, 
przekomarzają się, spotykają na piknikach i porozumie-
wają się za pomocą kodu, który polega na pozostawianiu 
rysunków sporządzonych kredą. Któregoś dnia kredowe 
obrazki doprowadzają młodych przyjaciół do ukrytych 
w lesie zwłok dziewczyny. 

 Trzydzieści lat później Eddie i jego towarzysze z dzie-
ciństwa dostają listy z wiadomością przedstawiającą 
ludzika namalowanego kredą. Tragiczne wydarzenie 
sprzed lat powraca, a główny bohater postanawia dotrzeć 
do prawdy, której nie udało się ustalić w roku 1986. 

 „Kredziarz” ma senną i mroczną aurę, która wciąga 
i hipnotyzuje. Tę książkę czyta się niemal w transie. Nie-
samowita atmosfera bierze się ze znakomicie zaprezen-
towanego okresu dorastania. Tamto lato było wyjątkowe, 
bo jeszcze beztroskie, ale już pełne napięć i konfliktów. 
Gdy ma się dwanaście lat, to widzi się więcej niż doro-
śli, ale nie wszystko się rozumie, albo niektóre sprawy 
pojmuje się niewłaściwie. Autorka konstruuje fabułę 
z dość typowych dla małomiasteczkowej społeczności 
wydarzeń, takich jak wypadek w wesołym miasteczku, 
demonstracje przeciwko klinice aborcyjnej, bójka na uro-
dzinach sąsiada. Uczestniczą w nich jednak dzieci, czyli 
z ich perspektywy poznajemy losy bohaterów. W oczach 
nastolatka śmierć rówieśnika nabiera przerażającego 
wymiaru, nawet śmierć ukochanego psa staje się nie-
wyobrażalną tragedią. To emocjonalność dzieci nadaje 
fabule wyjątkowy, niepokojący klimat.

 Polecam „Kredziarza na audiobooku w interpretacji 

C. J. Tudor „Kredziarz”
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 Niczego nie zakładaj, podawaj wszystko w wątpliwość, odrzucaj to, co wydaje 
się oczywiste. Taką radę usłyszał od swojego ojca dwunastoletni Eddie, główny 
bohater powieści C. J. Tudor „Kredziarz”. Tę samą radę można dać czytelnikom, 
którzy sięgną po ten thriller. Niczego nie zakładaj, bo i tak zostaniesz zaskoczony. 
Wystarczy nieopatrznie wypowiedziane zdanie przez któregoś z bohaterów albo 
ktoś wykona z pozoru nic nieznaczący gest, a akcja skręci o sto osiemdziesiąt stopni. 

aGNieszKa PietrzyK
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Marcina Hycnara. Mroczny głos lektora wzmocni niesamowitą 
atmosferę powieści i wprowadzi czytelników w odpowiedni 
nastrój. ■

Audiobook: C.J. Tudor, „Kredziarz”, przełożył Piotr Kaliński, Czarna Owca 

2017, czyta Marcin Hycnar, czas nagrania: 10 godzin 8 minut.



Razem z Tobą Każdego Dnia Str.  31

Terapia muzyką 
WARTO PRZECZYTAĆ

„Muzykoterapia między wglądem a inkluzją” to wydana 
w 2017 roku książka pod redakcją naukową Mirosławy 
Cylkowskiej-Nowak i Wojciecha Strzeleckiego. 
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Agnieszka Pietrzyk 

o książkach
Piotr Rozmus „Bestia”

Akcja powieści Piotra Rozmusa rozpo-
czyna się w roku 1945 w Neustetten, czyli 
obecnym Szczecinku. Później przenosi się 
do czasów współczesnych, gdzie rozgrywają 
się mrożące krew w żyłach wydarzenia.
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Martin Bormann i Rudolf Hes na polecenie 
führera przeprowadzają kontrolę budowy sieci 
podziemnych tuneli w miejscowości Neustet-
ten. Następnie autor przenosi czytelników 
do współczesnego Szczecinka, do parku po-
grążonego w ciemnościach i zimowej aurze. 
Między drzewami idzie dziewczyna, a za nią 
podąża mężczyzna. Od niej bije strach, a od nie-
go żądza.

Piotr Rozmus bardzo zręcznie opowiada 
mroczną historię o psychopatycznym morder-
cy, dobrze też wplata ją w małomiasteczkowe 
życie. Polecam. ■

Agnieszka Kossowska 
„Duże sprawy w małych głowach” 

POLECAMY

Praca w opinii ekspertów stanowi ważny element 
w badaniach dotyczących muzykoterapii. Recen-
zenci książki prof. dr hab. Leszek Bajon i dr hab. 
Sławomir Kalinowski podkreślają, że jest to dzieło 
obszerne, wielowątkowe i ważne. Z całą pewnością 
zmusza czytelnika do pogłębionej refleksji, bowiem 
autorzy patrzą na zjawisko inkluzji wielostronnie 
i interdyscyplinarnie. 

Praca podzielona na dwie części nie wyczerpuje 
jednak tematu do końca.  Pierwsza z części składa 
się z 8 rozdziałów poświęconych ogólnym zagadnieniom z zakresu muzyki. 
Druga, nieco dłuższa (12 rozdziałów), szczegółowo zajmuje się opisem muzy-
koterapii w różnorakich dziedzinach życia, m.in. w rehabilitacji dziecięcej, 
zaburzeniach psychicznych czy pracy z dzieckiem autystycznym. 

Podjęta przez autorów tematyka – choć trudna i do tej pory w 100 pro-
centach niezbadana – może przynieść całkiem nowe rozwiązania i narzę-
dzia umożliwiające w efektywny sposób pomaganie grupom pozostającym 
na marginesie społecznym. ■                                                             Weronika Wójcik

Dziecko, zadając pytania, niekiedy przerazi rodziców. 
Pytania małego człowieka to jednak nic innego, 
jak chęć zrozumienia rzeczywistości. 

„Duże sprawy w małych głowach” 
to książka dla każdego. Zawiera 
historie opowiedziane przez nie-
pełnosprawne dzieci. Tłumaczy pe-
wien obszar świata zarówno małym, 
jak i dużym czytelnikom. Porusza-
ne i wytłumaczone są różne rodzaje 
niepełnosprawności: ruchowa, sen-
soryczna, intelektualna. Pojawiają 
się zagadnienia takie jak autyzm czy 
epilepsja. Niektóre rozdziały zawierają 
zabawy edukacyjne, mające na celu uświadomienie dzieci zdrowych 
i wprowadzenie ich w świat osób niepełnosprawnych. Zadania praktyczne 
pozwalają realnie wczuć się w sytuację osoby z niepełnosprawnością. 
Dodatkowo w książce można znaleźć wkładkę z alfabetem Braille’a 
i podstawowe zwroty w języku migowym.

Warto przeczytać tę książkę dla samego poszerzenia świadomości, 
możliwości lepszego zrozumienia świata. Publikacja pomoże w tym nie 
tylko najmłodszym, ale także dorosłym. ■                             Magda Fedak
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RECENZJA

Nagrodzony na festiwalu w Cannes. W Berlinie otrzymał cztery Złote Lwy. Nominowany  
do nagrody BAFTA oraz Oscara, i to w aż 3 kategoriach. „Zimna wojna” Pawła Pawlikow-
skiego to czarno-biały film o miłości osadzony w realiach powojennej Europy.

Muzyka, cisza i miłość w „Zimnej wojnie”

Paweł Pawlikowski jest reżyserem, dla 
którego kluczową inspiracją w procesie 
twórczym staje się polska szkoła filmo-
wa. W „Zimnej wojnie”, jak i w oscarowej 
„Idzie” przeżycia i doświadczenia bohaterów 
wpisuje w kontekst historyczny. Mimo to, 
realizm nie jest cnotą, która mu przyświeca, 
gdyż w swoich produkcjach kładzie wy-
raźny nacisk na estetykę, treść i wizualną 
formę dzieła.

„Zimna wojna” to kolejna poruszająca 
historia opowiedziana za pomocą dźwięku, 
muzyki i ciszy. To nie dialogi, lecz przede 
wszystkim kompozycje poszczególnych 
kadrów budują całą fabułę filmu. Ten mini-
malizm pozostawia wiele niedopowiedzeń, 
dzięki którym widz ma możliwość indywi-
dualnego odbioru i własnej interpretacji. 
Poprzez ten zabieg reżyser zawierza swoje, 
jakże osobiste dzieło, narracyjnej potędze 
kina. Gdy sztuka filmowa nie jest dosłow-
na, gdy zostawia duże pole dla wyobraźni, 
staje się jednocześnie szersza w odbiorze. 
Być może to właśnie ta niejednoznaczność 
lub podjęty przez Pawlikowskiego temat 
miłości sprawia, że „Zimna wojna” ma tak 
ponadczasowy i uniwersalny wydźwięk.

Pierwsze czarno-białe kadry ukazują 
nam polskie wsie, gdzie w tle słyszymy mu-
zykę przygrywaną przez chłopów. Ludowe 
dźwięki towarzyszą nam przez pierwsze 
minuty filmu. Wiktor (Tomasz Kot) wraz 
z Ireną (Agata Kulesza) oraz Lechem Kacz-
markiem (Borys Szyc) jeżdżą po całej Polsce 
w poszukiwaniu talentów, które stworzą 
zespół „Mazurek”. To podczas tych właśnie 
przesłuchań Zula (Joanna Kulig) i Wiktor 
spotykają się po raz pierwszy. Reżyser uka-
zał miłość tych dwojga skrajnie różnych 
ludzi w niekonwencjonalny sposób. Uczucie 
między nimi buduje poprzez gesty, spojrze-
nia i muzykę. Czasem to właśnie wymow-
na cisza mówi więcej, pozwala nam czuć 
mocniej i przeżywać tę historię bardziej 
emocjonalnie. Przeciwieństwa i odmienne 
charaktery wzajemnie przyciągały do siebie 
te niewątpliwie skrajnie osobowości. Zula 
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to niesamowicie wyrazista postać, pełna 
ekspresji, szaleństwa i temperamentu. Cza-
sem zbyt porywcza i nieokiełznana. Potrafi 
manipulować ludźmi, jest kokieteryjna 
i pewna siebie. Natomiast Wiktor swoim 
bardzo introwertycznym i skrytym zacho-
waniem tworzy pewien dystans, stając się 
całkowitym przeciwieństwem Zuli. Swoją 
milczącą i zachowawczą postawą, sprawia 
wrażenie człowieka niezwykle wyobcowa-
nego i osamotnionego, któremu bardzo 
trudno funkcjonować i tworzyć w realiach 
powojennej Polski. Zmęczony dotychcza-
sowym życiem decyduje się wyjechać. Pro-
ponuje Zuli ucieczkę do nowego, lepszego 
świata, gdzie będą mogli razem zbudować 
swoją przyszłość. Niestety plan nie przebie-
ga po myśli Wiktora. Postanawia więc sam 
opuścić Polskę i udać się do Francji. Całej 
tej opowieści przyświeca w tle powojenna 
Europa.  Jednak zarówno w „Zimnej wojnie” 
jak i w „Idzie” kontekst historyczny czy poli-
tyczny jest jedynie dodatkiem do głównego 

wątku. Nie spełnia istotnej roli, jest czymś 
w rodzaju scenerii, która ostatecznie zo-
staje przyćmiona wyrazistą, ostentacyjną 
historią człowieka.

W kolejnych scenach wciąż stajemy się 
świadkami rozstań, nieporozumień, kon-
fliktów i awantur. Wszystkie negatywne 
strony relacji głównych bohaterów zdo-
minowały opowieść o ich miłości. Zula 
i Wiktor od początku są świadomi swoich 
różnic, które już zawsze zdają się być po-
wodem ich rozstań. Mamy wrażenie, jakby 
żyła w nich pewna sprzeczność, która każe 
im siebie kochać i nienawidzić, kłócić się 
i wciąż na nowo wybaczać. Relacja między 
nimi jest niewątpliwie toksyczna, niszczy 
ich, a zarazem buduje, staje się udręką 
i powodem radości. To cierpienie, które 
jest nieodzownym elementem tego jakże 
gwałtownego i nieokiełznanego uczucia, 
kształtuje i nadaje sens ich egzystencji. 
Nie mogą bez siebie żyć, ale i nie potrafią 
być razem. Wciąż muszą się uczyć siebie 



Razem z Tobą Każdego Dnia Str.  33

Muzyczne wyzwanie 
MUZYKA

Fundacja Rytm Gliwice serdecznie zaprasza na I Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Nie-
pełnosprawnościami, którego pierwszy koncert eliminacyjny odbędzie się 23 marca 2019  
w  Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach. 

Nauczyciele muzyki, terapeuci oraz opie-
kunowie osób niepełnosprawnych proszeni 
są o zainteresowanie swoich podopiecz-
nych możliwością zaprezentowania się 
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Osób 
Niepełnosprawnych. 

Przewidywana formuła imprezy zakłada 
trzy koncerty eliminacyjne w roku, podczas 
których wyłonionych zastanie pięciu laure-
atów, którzy tym samym awansują do Kon-
certu Finalnego Festiwalu. Wykonawcy 
oceniani będą przez profesjonalne jury, 
a zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe 
oraz wyjątkowe statuetki. Fo
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– zgłoś swój udział 

i swojej niepojętej, skomplikowanej miłości.
Każdy moment ich życia zanurzony 

w czerni i bieli dodaje dramatyczności całej 
akcji. To kolejny zabieg, który redukuje 
środki wyrazu do minimum, tak by nic nie 
zakłócało odbioru historii, która opowie-
dziana w tak symboliczny sposób zdaje się 
nie potrzebować słów. Piękno zamknięte 
w poszczególnych kadrach przy akompa-
niamencie jazzu i polskiej muzyki ludowej 
staje się swoistą formą sztuki. Pawlikowski 
sięgnął w swym repertuarze po bezcen-
ne skarby narodowej kultury, ukazując 
na dużym ekranie piękno polskiego etosu 
i folkloru. Muzyka staje się tu ważną częścią 
wydarzeń. Nie jest tylko tłem, odgrywa istot-
ną rolę niczym aktor. Reżyser przypisuje 
piosenkom formę narracyjną, a poprzez 
strukturę tekstów film sprawia wrażenie 
musicalu. Utwory dają nam możliwość 
zajrzeć do podświadomości głównych bo-
haterów. Obnażają ich z ukrytych lęków, 
zdradzają niepewność, ujawniają wszelkie 
niewypowiedziane złości, żale i frustracje. 
Często mówią o złudnych nadziejach, są 
pretekstem do miłosnych wyznań, zamy-
kają poszczególne rozdziały lub otwierają 
kolejne etapy ich związku.

Muzyka to przede wszystkim elektryzu-
jący i niezwykle poruszający głos Joanny 
Kulig. Każda kolejna scena uwieńczona 

tymi czystymi, wyraźnymi dźwiękami 
pozwala aktorce budować emocjonalną 
więź z widzem. Odtwórczyni głównej roli 
w niezwykle czytelny i przekonujący sposób 
wciela się w postać Zuli. Czasem nawet 
odnoszę wrażenie, że niczego nie udaje, 
a po prostu staje się na tych kilka chwil 
filmową bohaterką. Pełna podziwu jest 
również jej wielozadaniowa rola, łącząca 
taniec, śpiew i grę aktorską. O ile Zula jest 
postacią, którą poznajemy z każdą sceną co-
raz lepiej, będąc świadkami jej wewnętrznej 
przemiany, tak Wiktor jest dla nas od po-
czątku zagadką. Tomasz Kot tworzy dystans 
względem widza. Jego niezwykle oszczędna 
w słowach postać rysuje się często jedynie 
poprzez gesty czy mimikę twarzy. Buduje 
on dzięki tym zabiegom aurę tajemniczości, 
którą otacza głównego bohatera.

Perfekcja, z jaką Paweł Pawlikowski two-
rzy swój film sprawia, że każdy szczegół jest 
doskonale dopracowany. Te pozornie małe 
oraz niezauważalne fragmenty składają 
się na olśniewającą i unikatową całość. 
Reżyser przywiązuje ogromną wagę do de-
talu. Każdy ruch, wyraz twarzy, spojrzenie, 
a nawet to, co dzieje się w tle, wydaje się 
przemyślane i zobrazowane w sposób nie-
słychanie staranny. Może dlatego reżyser 
zdecydował się na umieszczenie swoich 
bohaterów w scenerii, ukazanej również 

w „Idzie”, nadając poprzez to symbolicz-
nego znaczenia całej akcji. W obu filmach 
przedstawiono rozwidlenie dróg, które 
może być niczym alegoria życia. Nieważ-
na jest historia, czasy czy realia, w jakiej 
usytuowane są dane wydarzenia, zawsze 
stajemy w obliczu najważniejszego pytania: 
którą drogę wybrać?

Metaforyczne zabiegi i artystyczny 
koncept tworzą to wspaniałe dzieło, które 
na przekór wszelkim tendencjom i modom 
staje się profesjonalną formą sztuki.

Pawlikowski pozostawia bardzo wiele 
naszej interpretacji i inteligencji. Synteza 
historii dwojga zwykłych ludzi daje moż-
liwość każdemu ujrzeć ją w nieco innym 
świetle. Niedopowiedzenia i przeskoki 
pomiędzy poszczególnymi wydarzenia-
mi tworzą luki, które to widz z pomocą 
swej wyobraźni musi wypełnić, tworząc 
własną narrację.

Odnoszę wrażenie, że każda produkcja 
Pawła Pawlikowskiego zawiera cząstkę sa-
mego twórcy. „ Ida” ze swoim tłem historycz-
nym była nawiązaniem do jego żydowskich 
korzeni. „Zimna wojna” jest dedykacją dla 
rodziców, dlatego też główni bohaterowie 
odziedziczyli po nich imiona. Poprzez ten 
zabieg jego filmy nabierają bardzo osobi-
stego i indywidualnego charakteru. ■

Uczestników można zgłaszać na adres 
e-mail: presto@presto.gliwice.pl, podając: 

– imię, nazwisko wykonawcy, 
– numer telefonu kontaktowego, 
– adres e-mail, 
– tytuł utworu, 
– podkład muzyczny w wersji mp3, 
– zdjęcie uczestnika, 
– krótką notę dla konferansjera ,
– nazwisko i imię opiekuna muzycznego 

oraz kontakt do niego (telefon, e-mail). 
  Więcej informacji znaleźć można 

na stronie fundacjarytmgliwice.pl. ■
PFRON
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Nowa reforma 
PRAWO

Rada Ministrów 19 lutego 2019 roku przyjęła przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości reformę Kodeksu postępowania karnego. Zaproponowane rozwiązania są elementem 
programu „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”, ogłoszonego w kwietniu ubiegłego roku 

przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.
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Wynikające z reformy rozwiązania 
mają usprawnić, przyspieszyć i znacznie 
uprościć postępowanie przed sądem. 
Nowelizacja Kodeksu ma za zadanie zli-
kwidować absurdalne procedury, jak  
np. odczytywanie wyroków przy pu-
stej sali czy obowiązek przedstawiania 
na rozprawie wszystkich protokołów 
i dowodów w sprawie. Również stoso-
wanie wybiegów procesowych, mających 
na celu przedłużenie sprawy, nie będzie 
już tak łatwe jak dotychczas. Historia 
pokazała, że stosowanie takich zabiegów 
potrafi mocno sparaliżować postępowa-
nie, np. w Sądzie Okręgowym w Łodzi 
na 37 rozpraw odroczono aż 31.

Główne założenia reformy to przede 
wszystkim koniec z mówieniem do pustej 
sali. Od tej pory sędziowie nie będą ogła-
szać wyroków na posiedzeniu, na którym 
nikt się nie zjawił. Takie postępowanie 
uzna się za zakończone, a wyrok ogło-
szony. Także uzasadnienia wyroków 
od tej pory będą sporządzane według 
specjalnego formularza i jasno okre-
ślonych zasad tak, by były przejrzyste 
i dla wszystkich zrozumiałe. Co istotne 
i znacznie przyśpieszające procedowanie, 
to fakt, że sędziowie nie będą musieli 
wymieniać podczas rozpraw wszystkich 
dokumentów w sprawie. Nowy przepis 
zakłada, że z chwilą zamknięcia przewo-
du sądowego wszystkie dowody i pro-
tokoły uzna się za ujawnione, ale bez 
ich odczytywania.

Koniec z lekarskimi zwolnieniami, 
które bardzo często blokują prace sądu. 
Nieoczekiwane zwolnienia przedstawia-
ne przez obrońców odraczają sprawę 
na kolejny termin, a co za tym idzie, trze-
ba ponownie wzywać świadków, niekiedy 
z drugiego końca Polski. Po reformie pro-
ceder ten zostanie ukrócony. Bez wzglę-
du na przyczynę nieobecności stron, 
sąd będzie mógł przesłuchać świadków 
i przedstawić inne dowody w sprawie. 

Ale żeby sprawy nazbyt nie rozwlekać, 
sąd będzie mógł zaniechać bezpośred-
niego przesłuchania świadków, którzy 
do sprawy raczej nic nie wniosą. Wtedy 
wystarczy jedynie odczytanie ich zeznań, 
złożonych przed prokuratorem, na wła-
ściwej rozprawie.

Warto podkreślić, że reforma wzmac-
nia rolę sądów apelacyjnych. Od tej pory 
sąd apelacyjny będzie mógł samodzielnie 
zaostrzyć karę – nawet poprzez wymie-
rzenie dożywocia (obecnie mógł tylko 
do 25 lat pozbawienia wolności). Będzie 
mógł również skazać oskarżonego, któ-
remu sąd pierwszej instancji warun-
kowo umorzył postępowanie. Według 
ministerstwa zaproponowane zmiany 
wprowadzą harmonię między pracami 
sądu pierwszej i drugiej instancji.

Do tej pory wszystkie pisma procesowe 
musiały być doręczane do rąk własnych 
odbiorcy, przekazane domownikowi lub 
pozostawione w urzędzie pocztowym. No-
welizacja zakłada, że teraz każdy będzie 
mógł wskazać swoją skrytkę pocztową, 
do której mają trafiać pisma. Ale to nie 
jedyne udogodnienie. Pojawiły się roz-
wiązania z odbiorem pism procesowych 

dla osób obłożnie chorych i niepełno-
sprawnych. Nowe przepisy umożliwiają 
odbiór dokumentów poprzez upoważ-
nienie dowolnie wybranej osoby.

Co najistotniejsze, do sądu nie będą 
już trafiać sprawy niewyjaśnione. Chodzi 
o to, by sędziowie zajmowali się orze-
kaniem o winie i karze, a nie wchodzili 
w rolę śledczych. Obecne przepisy za-
kładają, że gdy prokurator dwukrotnie 
odmówi wszczęcia postępowania przy-
gotowawczego lub je umorzy, to po-
krzywdzony nabywa prawa oskarżyciela 
posiłkowego, co sprawia, że może wy-
stąpić przed sądem z aktem oskarżenia. 
Wtedy sąd bez udziału śledczych sam 
musi wyjaśnić, czy zostało popełnio-
ne przestępstwo. Nowelizacja zakłada, 
że od powtórnej odmowy wszczęcia spra-
wy bądź umorzenia pokrzywdzonemu 
będzie przysługiwać zażalenie do pro-
kuratora nadrzędnego.

Zainicjowane przez ministerstwo 
zmiany w polskim sądownictwie mają 
na celu poprawę funkcjonowania sądów, 
by działały szybko i efektywnie. ■

Oprac. Weronika Wójcik
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwa Sprawiedliwości
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Mniej biurokracji dla obywateli UE

PRAWO

Około 17 milionów obywateli Unii Europejskiej mieszka w innym państwie unijnym niż 
ich państwo pochodzenia, a ok. 2 mln to osoby dojeżdżające do pracy lub na studia poza 
granice macierzystego kraju.

Do tej pory w przypadku zamiesz-
kania w innym kraju należało uzyskać 
pieczęć poświadczającą autentycz-
ność dokumentów urzędowych, takich 
jak akt urodzenia, małżeństwa lub zgo-
nu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem 
taka pieczęć i procedury biurokratycz-
ne związane z jej uzyskaniem, nie będą 
już wymagane przy przedstawianiu 
dokumentów urzędowych wydanych 
w innym kraju UE.

Według nowych przepisów oby-
watele nie będą też zobowiązani 
do przedstawienia w wielu przypad-
kach tłumaczenia przysięgłego swoich 
dokumentów urzędowych. Jednocze-
śnie w rozporządzeniu przewidziano 
solidne zabezpieczenia mające zapo-
biec oszustwom.

Rozporządzenie gwarantuje , 
że wszystkie dokumenty urzędowe, 
wydane w jednym z państw Unii, muszą 
zostać uznane za autentyczne w innym 
państwie członkowskim bez poświad-

czającej tę autentyczność pieczęci. 
Chodzi o takie dokumenty jak: akt 
urodzenia, małżeństwa, zgonu, po-
świadczenie rozwodu czy separacji, 
dokumentacja adopcji, zaświadczenie 
o prawie do głosowania i kandydo-
wania w wyborach czy o braku wpisu 
w rejestrze karnym.

Unijny akt znosi obowiązek do-
starczania w każdej sytuacji kopii 
poświadczonej za zgodność z orygi-
nałem i uwierzytelnionego tłumacze-
nia takich dokumentów urzędowych. 
Dodatkowo obywatele mogą poprosić 
– jako pomoc translatorską – o wie-
lojęzyczne, standardowe formularze, 
dostępne we wszystkich językach urzę-
dowych UE, aby w ten sposób uniknąć 
konieczności tłumaczenia dokumen-
tów na inny język. Te formularze obej-
mują najważniejsze dokumenty typu: 
akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, 
zaświadczenie o miejscu zamieszkania 
czy niekaralności.

Ponadto rozporządzenie ustanawia 
gwarancje zapobiegające nadużyciom; 
w przypadku, gdy organ przyjmują-
cy dokument urzędowy będzie miał 
uzasadnione wątpliwości co do jego 
autentyczności, będzie mógł go zwe-
ryfikować, kontaktując się z odpo-
wiednim organem drugiego państwa 
członkowskiego UE za pośrednictwem 
specjalnej platformy informatycznej 
– systemu wymiany informacji na ryn-
ku wewnętrznym.

Nie wszystkie standardowe for-
mularze są wydawane we wszystkich 
państwach członkowskich. Obywatele 
mogą sprawdzić, które formularze są 
wydawane w ich kraju na europejskim 
portalu „e-Sprawiedliwość”. Organy 
publiczne mogą pobierać formularze 
z portalu „e-Sprawiedliwość” i korzy-
stać z nich. ■

Źródło: KURIER PAP – kurier.pap.pl
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Wszystko o zasiłku opiekuńczym

PRAWO

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na opiekę nad dzieckiem, ale też nad innym 
chorym członkiem rodziny. Mogą z niego skorzystać wszystkie osoby objęte ubezpie-
czeniem chorobowym zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym. Na nabycie prawa 

do zasiłku nie trzeba czekać.
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W przypadku osób prowadzących 
działalność gospodarczą, warunkiem 
posiadania prawa do zasiłku opie-
kuńczego jest terminowe opłacanie 
dobrowolnej składki chorobowej.

Kiedy przysługuje zasiłek opie-
kuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje 
pod warunkiem, że nie ma innych 
członków rodziny mogących zapew-
nić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad 
dzieckiem chorym w wieku do 2 lat.

Za członka rodziny, który może 
zapewnić opiekę nie uważa się 
osoby, która jest:

● całkowicie niezdolna do pracy,
● osobą chorą,
● osobą niesprawną fizycznie lub 

psychicznie ze względu na swój wiek,
●  osobą prowadzącą gospodar-

stwo rolne,
● pracownikiem odpoczywającym 

po pracy na nocnej zmianie,
● osobą prowadzącą działalność po-

zarolniczą,
● osobą niezobowiązaną do sprawo-

wania opieki na podstawie przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Z zasiłku opiekuńczego może 
skorzystać osoba, która nie jest 
w stanie podjąć pracy, bo musi 
opiekować się:

●zdrowym dzieckiem w wieku 
do ukończenia 8 lat m.in. z powodu 
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, 
choroby rodzica, który stale opiekuje 
się dzieckiem,

● dzieckiem niepełnosprawnym 

aNNa iluKiewicz

w wieku do ukończenia 18 lat, jeśli wy-
stąpiła jedna z następujących sytuacji: 
poród lub choroba twojego małżonka 
lub rodzica twojego dziecka, którzy sta-
le opiekują się dzieckiem, jeśli poród 
lub choroba uniemożliwia im opiekę; 
pobyt w szpitalu albo innej placówce 
leczniczej twojego małżonka lub rodzica 
twojego dziecka, którzy stale opiekują 
się dzieckiem,

● chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
● chorym dzieckiem niepełnospraw-

nym, które nie ukończyło 18 lat,
● innym chorym członkiem rodziny 

np. małżonkiem, rodzicem dziecka, ro-
dzicem, ojczymem, macochą, teściem, 
dziadkiem, wnukiem, rodzeństwem 
oraz dzieckiem w wieku ponad 14 lat, 
jeśli będziesz z nim mieszkać w cza-
sie choroby.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Jeśli matka dziecka, która pobiera 

zasiłek macierzyński w czasie 8 tygodni 
po porodzie, nie może opiekować się 
nowo urodzonym dzieckiem, to jako 
ubezpieczony ojciec dziecka albo inny 
członek najbliższej rodziny możesz 
otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuń-
czy. Musisz przerwać zatrudnienie 
lub inną działalność zarobkową, aby 
zaopiekować się dzieckiem. Dotyczy 
to sytuacji, w których ubezpieczona 
matka dziecka: przebywa w szpita-
lu, porzuciła dziecko, ma orzeczenie 
o niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji lub ma orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu znacznym i stan 
zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie 
osobistej opieki nad dzieckiem. Zasiłek 



Str.  37Razem z Tobą Każdego Dnia

opiekuńczy z powodu opieki nad tym 
dzieckiem przysługuje do ukończenia 
przez dziecko 8 tygodni życia. Ten 
zasiłek opiekuńczy nie jest związany 
z rokiem kalendarzowym i nie jest 
wliczony do limitu dni opieki, które 
przysługuje w danym roku.

Jak długo można otrzymywać 
zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek przysługuje przez okres 
zwolnienia od pracy z powodu ko-
nieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem, nie dłużej jed-
nak niż przez:

● 60 dni w roku kalendarzowym, 
jeżeli opieka sprawowana jest nad 
zdrowym dzieckiem do lat 8 lub cho-
rym dzieckiem do lat 14,

● 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli 
opieka sprawowana jest nad dzieckiem 
w wieku ponad 14 lat lub innym cho-
rym członkiem rodziny,

● 30 dni w roku kalendarzowym, 
jeśli opiekujesz się chorym dziec-
kiem niepełnosprawnym w wieku  
od 14 do 18 lat, albo dzieckiem nie-
pełnosprawnym w wieku od 8 do 18 
lat, jeśli w wyniku porodu, choroby 
albo pobytu w szpitalu twojego mał-
żonka lub rodzica twojego dziecka, 
którzy stale opiekują się dzieckiem, nie 
mogą oni opiekować się dzieckiem nie-
pełnosprawnym.

Łączny okres wypłaty zasiłku opie-
kuńczego nie może przekroczyć 60 dni 
w roku kalendarzowym. Nie zależy on 
od liczby osób uprawnionych do zasił-
ku, liczby dzieci lub członków rodziny, 
którzy wymagają opieki.

Okres pobierania dodatkowego 
zasiłku opiekuńczego nie jest wlicza-
ny do limitu 60, 30 lub 14 dni opieki 
w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wy-
nosi 80 procent podstawy wymiaru 
zasiłku (średniej z 12 miesięcy).

Nie otrzymasz zasiłku opiekuń-
czego za okres:

● w którym masz prawo do wynagro-
dzenia na podstawie przepisów szcze-
gólnych,

● urlopu bezpłatnego lub urlo-
pu wychowawczego,

● tymczasowego aresztowania lub 
odbywania kary pozbawienia wolności,

● zwolnienia lekarskiego od pracy 
z powodu konieczności sprawowania 
przez ciebie opieki, w czasie którego 
wykonywałeś pracę zarobkową lub 
które wykorzystywałeś niezgodnie z ce-
lem; zasiłku opiekuńczego nie otrzy-
masz, jeżeli okoliczności te zostaną 
stwierdzone w wyniku kontroli prawi-
dłowości wykorzystywania zwolnień 
lekarskich od pracy przeprowadzonej 
przez płatnika zasiłku,

● w którym zaświadczenie lekar-
skie straciło ważność wskutek kontroli 
prawidłowości orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy i wystawiania 
zaświadczeń lekarskich.

Dokumenty niezbędne do za-
siłku opiekuńczego

Podstawowym dokumentem po-
zwalającym na wypłatę zasiłku opie-
kuńczego jest zwolnienie lekarskie, 
a w przypadku np. zamknięcia żłobka, 
przedszkola lub szkoły – twoje oświad-
czenie o nieprzewidzianym zamknięciu 
żłobka, przedszkola lub szkoły.

Niezbędny jest także wypełniony 
przez pracownika lub innego ubezpie-
czonego wniosek o zasiłek opiekuńczy 
na druku Z-15A lub Z-15B. Wniosek 
o zasiłek opiekuńczy Z-15A (z tytu-
łu opieki nad dzieckiem) lub Z- 15B 
(z tytułu opieki nad chorym człon-
kiem rodziny innym niż dziecko) jest 

wymagany także wtedy, gdy lekarz  
lub asystent medyczny wystawił pra-
cownikowi e-ZLA z powodu koniecz-
ności sprawowania opieki nad chorym 
dzieckiem lub innym niż dziecko 
członkiem rodziny, i zostało ono udo-
stępnione na profilu informacyjnym 
płatnika składek (PUE ZUS).

Wniosku o zasiłek opiekuńczy pra-
cownik nie składa, gdy otrzymał ko-
lejne e-ZLA za nieprzerwany okres, 
z tytułu sprawowania opieki nad tym 
samym chorym dzieckiem, lub tym 
samym chorym członkiem rodziny, 
i okoliczności podane przez niego  
we wcześniejszym wniosku nie zmie-
niły się.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, 
dodatkowo będzie potrzebne 
zaświadczenie płatnika składek 
wystawione na druku:

● Z-3 – jeśli jesteś pracownikiem,
● Z-3a – jeśli jesteś objęty ubezpie-

czeniem chorobowym z innego tytułu 
(np. wykonujesz pracę na podstawie 
umowy zlecenia),

● Z-3b – jeśli wykonujesz poza-
rolniczą działalność, jesteś osobą 
współpracującą z osobą prowadzącą 
pozarolniczą działalność albo jesteś 
osobą duchowną. ■
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Życie – długie lub słodkie

ZDROWIE

Coraz łatwiej sięgnąć po batona, lizaka czy ciastko – a to nie jedyne źródło cukru. Jest wszę-
dzie. W mięsie, serach, napojach. Przez ostatnie 10 lat wzrosła średnia dawka rocznego spo-

życia cukru – blisko aż o 12 kg. Takie wnioski wysnuli analitycy NFZ, po czym zaprezentowali je  
na konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia.
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Zmienił się model zakupów – kiedyś 
do spaghetti potrzebne były pomidory. 
Dziś wystarczy mała torebka z proszkiem, 
by przygotować obiad – zmienił się więc 
także model jedzenia. W sztucznie prze-
tworzonej żywności występuje cukier. 
Przesycone nim bogactwo supermarketów 
sprzyja nadwadze i otyłości. Analitycy 
Narodowego Funduszu Zdrowia przeana-
lizowali zebrane dane na temat otyłości 
i spożywania cukru. Co z nich wynika?

Słodkie życie
Cukier, jak powszechnie wiadomo, jest 

jedną z głównych przyczyn otyłości. We-
dług danych sprzed 3 lat, problem ten 
dotyczy 23 proc. kobiet i 25 proc. męż-
czyzn – otyła jest co 4 osoba w Polsce. 
Trochę mniej widoczna od otyłości jest 
nadwaga – dotyczy 53 proc. kobiet i 68 
proc. mężczyzn. Większa część społe-
czeństwa ma z nią problem, dokładniej  
– 3 na 5 osób w Polsce. Takie dane po-
jawiły się w 2016 roku, dotyczyły doro-
słych. Natomiast wśród dzieci i młodzieży 
do lat 20 z powodu nadwagi cierpi 25 proc. 
dziewczyn i aż 44 proc. chłopców. Oty-
łość natomiast dotyka 5 proc. dziewcząt  
i 13 proc. chłopców.

Jakie są skutki występowania tych nie-
prawidłowości? Cukrzyca typu 2 wynika 
w 65 proc. z nadwagi. Osoby, których BMI 
przekracza 35 kg/m2, są aż 40-krotnie bar-
dziej narażone na wystąpienie choroby 
niż ci poniżej tego progu. Jak czytamy 
w raporcie, cukrzyca występowała w przy-
padku 13-16 proc. otyłych osób.  Kolejnym 
problemem związanym z cukrzycą są kosz-
ty jej leczenia, które rosną w miarę wzro-
stu liczby pacjentów. W latach 2012-2017 
wartość recept wzrosła o 373 800 000 zł.

Ale cukier to nie tylko zagrożenie cu-
krzycą. Problemy wynikające z nadwagi 
to także schorzenia dróg żółciowych i pę-
cherzyka żółciowego. Tutaj można zaob-
serwować w latach 2012-2017 wzrost liczby 

pacjentów o ok. 6 tys. Kwota refundacji 
lekarstw wyniosła ponad 22 mln. Oprócz 
tego, liczba skarżących się na bezdech 
senny wzrosła o 12,5 tys. osób w tych wła-
śnie latach – zwiększona masa ciała wpły-
wa na wydolność oddechową. W samym 
2017 roku świadczenia wyniosły ponad  
5 mln zł więcej niż 5 lat wcześniej.

Jak wyglądają statystyki rosnącej licz-
by pacjentów, którzy cierpią na nadci-
śnienie? W latach 2012-2017 można było 
zaobserwować wzrost liczby pacjentów 
o blisko 200 tys. osób. Kwota refundacji 
(porównując 2012 i 2017 rok) zwiększyła się 
o ponad 8 mln. – Od 2012 r. stale wzrasta 
liczba dzieci, dla których zrealizowano 
recepty na leki stosowane przy nadci-
śnieniu (w 2017 r. wartość dwukrotnie 
wyższa niż w roku 2012) – wskazują au-
torzy raportu.

Nadwaga zwiększa też ryzyko związane 
z chorobami kości, mięśni, skóry i ścięgien. 
– Nadmierna masa ciała może bezpośred-
nio wpływać na chorobę zwyrodnieniową 
kolan oraz kostek – czytamy w rapor-
cie. W latach 2012-2017 liczba pacjentów, 
którzy otrzymali świadczenia z powodu 
zwyrodnienia kolana wzrosła o 66 tysięcy. 

Z nadmierną wagą związane są proble-
my skórne, np. rozstępy, pryszcze. Ważne 
są także czynniki psychospołeczne. Oty-
łe dzieci częściej cierpią z tego powodu 
niż dzieci szczupłe. – Ryzyko powstania 
problemu na tle psychicznym wzrasta 
z wiekiem dziecka – wskazuje raport. Mogą 
to być zaburzenia zachowania i problemy 
związane z niską samooceną. Nadwaga nie 
jest aż tak widoczna, otyłość natomiast 
wysuwa się często na pierwszy plan. Osoby 
otyłe borykają się nierzadko z brakiem 
akceptacji ze strony społeczeństwa. 

W przedstawionej prezentacji przewi-
duje się, że do 2025 roku będziemy wy-
dawać więcej o 0,3-1,0 mld zł niż w 2017 
na leczenie chorób będących skutkiem 
nadmiernego spożycia cukru. Liczba 
pacjentów, którzy dostaną świadczenie 
– szacunkowo – wzrośnie o 35 proc. 
w przypadku osób cierpiących na nad-
ciśnienie czy cukrzycę, licząc od 2017. 
Bezdech senny zaś pociągnie za sobą  
52 proc., a pacjenci chorujący na pęcherzyk 
i drogi żółciowe – 14 proc. 

Otyłość nie jest jednak przyczyną tylko 
i wyłącznie samych schorzeń. Prowadzi 
także słodką drogą ku śmierci – rocznie  
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ok. 1400 osób umiera na skutek picia na-
pojów słodzonych cukrem. Ci, u których 
widać konsekwencje nadmiernego spoży-
cia tych właśnie napojów, żyją szacunkowo 
krócej (o 15 lat).

Długie życie?
„Planuję Długie Życie” – to właśnie jest 

nazwa kampanii społecznej, która ma być 
odpowiedzią na pogarszającą się sytuację 
zdrowotną. Inicjatywa pojawiła się w ra-
mach Narodowego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych. Celami kam-
panii są m.in.: uświadomienie Polaków, 
poprawa ich wiedzy na temat nowotworów 
i zapobiegania im; zachęcenie do zgłosze-
nia się na badania profilaktyczne na takie 
schorzenia jak rak szyjki macicy, czerniak 
czy nowotwór płuc lub rak jelita grubego.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało 
na cel kampanii już 8 spotów telewizyj-
nych i radiowych, które mają promować 
profilaktykę nowotworową. – To jest 
kwestia trybu życia, świadomości, w jaki 
sposób powinniśmy postępować, aby za-
pewnić sobie długie i zdrowe życie – mówił 
minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. 
– Wiedząc to, przygotowaliśmy spoty pro-
mujące zdrowy tryb życia. Jest to bardzo 
istotne, ponieważ z raportu NFZ wiemy, 
ile płacimy za jednostki chorobowe, które 
są związane z niewłaściwym odżywaniem 
się i sposobem życia – dodał.

Kampania jest kierowana głównie 
do dzieci i młodzieży do lat 25, kobiet 
w wieku 25-59 lat, mężczyzn w wieku 
35-60, rodzin osób objętych badania-
mi profilaktycznymi, finansowanymi 
ze środków publicznych, liderów opinii 
nt. zdrowia (np. media, decydenci, lekarze), 
pracodawców.  Jako element kampanii 
zostały też podjęte działania związane 
z profilaktyką zdrowotną w miejscu pracy, 
czyli „PracoDawca Zdrowia”. Chodzi o to, 
by więcej pracowników zaczęło się zgła-
szać na badania profilaktyczne dotyczące 
chorób cywilizacyjnych.

Działania kampanii są zintegrowane 
z Dniami Otwartymi oddziałów wojewódz-
kich NFZ i kalendarzem onkologicznym 
2019. ■

Oprac. Megda Fedak
Źródło: Raport „Cukier, otyłość  

– konsekwencje Przegląd literatury, 
szacunki dla Polski”

Wszystkiego dobrego dla chorego! 

SPOŁECZEŃSTWO

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego. To świetna 
okazja, by pomyśleć o chorych oraz podarować im cie-
płe słowo i otuchę – przekonuje Fundacja „Dr Clown”, 

która już po raz trzeci organizuje ogólnopolską akcję pisania 
listów do chorych. Akcja „Wszystkiego dobrego dla chorego” 
odbyła się w 31 miastach.

Listy do chorych zbierane 
były przez Fundację „Dr Clown” 
za pośrednictwem internetu 
oraz do pudełek zamieszczo-
nych w wybranych punktach 
zaangażowanych miast. Do ak-
cji włączyły się również szko-
ły, przedszkola, uniwersytety. 
Wiadomości do chorych mia-
ły postać kartek ze słowami 
otuchy i życzeniami powrotu 
do zdrowia – padały słowa takie 
jak „Będzie dobrze!”, „Trzymaj 
się, walcz!”. Listy nierzadko 
przyjmują również formę kolorowych ob-
razków i malunków – szczególnie, gdy ich 
autorami są najmłodsi. 11 lutego, w Świa-
towy Dzień Chorego, oraz w sąsiednie dni, 
wolontariusze Fundacji „Dr Clown” przeka-
zali listy chorym w szpitalach i hospicjach.

– W szpitalu ból, lęk i uciążliwe zabiegi 
są codziennością. Pamięć i życzliwość są 
w takiej sytuacji niezwykle cenne, a ciepło 
i wsparcie ma również moc, o czym w Fun-
dacji „Dr Clown” wiemy z doświadczenia, 
odwiedzając regularnie z „Terapią śmie-
chem” chorych w całej Polsce . Wierzymy, 
że każdy z nas, pomagając innym, sam rów-
nież otrzymuje coś niezwykle cennego, 
że dając – otrzymujemy.  Z tych spostrzeżeń 
zrodziła się akcja „Wszystkiego dobrego dla 
chorego”, która pozwala każdej chętnej oso-
bie małym nakładem sił podarować chorym 
dobrą energię, w ich sytuacji wyjątkowo 
cenną – wyjaśnia Anna Czerniak, Prezes 
Zarządu Fundacji „Dr Clown”.

To już trzecia ogólnopolska edycja ak-
cji, co roku włącza się w nią coraz więcej 
miejscowości. 

W zeszłym roku wolontariusze Fundacji 
„Dr Clown” przekazali chorym w szpitalach 
i hospicjach aż 4760 listów… i jeden obraz, 
wzbudzając emocjonalne reakcje.

– Każdy przekazany chorym list spotyka 
się z radością, uśmiechem i wdzięcznością, 

a nierzadko również ze łzami wzruszenia 
– relacjonuje Anna Czerniak, Prezes Zarzą-
du Fundacji „Dr Clown”. – Od pacjentów 
wiemy, że w momencie kryzysu, bólu i lęku, 
jakie towarzyszą chorobie, świadomość, 
że ktoś o nas pamięta i ciepło myśli, nawet 
jeśli to nieznajoma osoba, naładowuje do-
brą energią i pomaga zmagać się z napotka-
nymi przeciwnościami – dodaje.

Na co dzień Fundacja „Dr Clown” prowa-
dzi program „Terapii śmiechem” w szpita-
lach i placówkach specjalnych w ponad 80 
polskich miastach. Wolontariusze Fundacji, 
„doktorzy clowni”, zaopatrzeni w fantazyjne 
stroje, akcesoria i kolorowe noski, regular-
nie odwiedzają chore dzieci, osoby dorosłe 
i seniorów. Sięgając po elementy iluzji, 
klaunady, interaktywnych zabaw i animacji 
oraz wspierające rozmowy, niosą chorym 
i ich rodzinom uśmiech, pomagają im choć 
na chwilę zapomnieć o chorobie, wspiera-
jąc proces zdrowienia i rekonwalescencji. 
Co roku wolontariusze Fundacji „Dr Clown” 
docierają w ten sposób do 60 000 pod-
opiecznych.

Więcej informacji na ten temat 
na Facebookowym fanpage’u „Wszyst-
kiego dobrego dla chorego 2019! Przekaż 
dobrą myśl choremu”, oraz na stronie   
drclown.pl. ■

Informacja nadesłana
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Colorphone 
POMOCNA TECHNIKA

Kolor bezchmurnego nieba może przybrać tony niskie, truskawek wysokie, a śnieg zabrzmieć 
jak szum morza. Tak działa Colorophone, urządzenie zamieniające kolor na określony dźwięk; 
ma współdziałać z okularami, które niewidomy będzie mógł założyć np. podczas spaceru.

Nad tym, jak połączyć świat koloru 
ze światem dźwięków pracowało wielu 
naukowców. Na nieco inny od dotychcza-
sowych pomysł zamiany koloru na dźwięk 
wpadł Dominik Osiński, pracujący obecnie 
w Norweskim Uniwersytecie Nauki i Tech-
nologii (NTNU).

Jak wyjaśnia, pierwsze elektroniczne 
urządzenie do wspomagania niewidomych 
powstało w 1898 roku, czyli nieco ponad 
20 lat po wynalezieniu telefonu. – Gdzie 
dziś są telefony, a gdzie urządzenia wspo-
magające dla niewidomych? To przepaść. 
Chcieliśmy to zmienić – mówi Osiński.

– Przyjrzeliśmy się temu, jak działa 
ludzkie oko, jak jest zbudowane, jakie ma 
funkcje i na podstawie tego opracowali-
śmy metodę kodowania koloru za pomocą 
dźwięku – powiedział PAP pomysłodawca 
urządzenia. – Na postawie tych obserwacji 
stworzyliśmy akustyczną przestrzeń barw, 
przyporządkowując do koloru czerwonego 
dźwięk o wysokiej częstotliwości, do zie-
lonego dźwięk o średniej częstotliwości, 
a do niebieskiego o niskiej. Kolor biały 
to dźwięk przypominający szum morza. 
W ten sposób, łącząc poszczególne dźwięki,  
można oddać całą paletę kolorów. To był 
początek pomysłu na system Colorophone  
– dodał.

Po zainstalowaniu i włączeniu apli-
kacji na smartfonie wystarczy skiero-
wać kamerkę na określony przedmiot, 
a ona wydobędzie z siebie dźwięk od-
powiadający danemu kolorowi. Trzeba 
przeznaczyć kilka minut, by zrozumieć, 
jak to działa i jak oznaczone są kolory. 
Na rynku są dziś dostępne identyfikatory 
kolorów dla osób niewidomych i syste-
my zmieniające kolor na dźwięk. Jednak  
Colorophone ma być czymś więcej.

– Aktualnie zajmujemy się pro-
jektowaniem kolejnych prototypów 
specjalnych okularów wyposażonych 
w kamerę, ultradźwiękowy czujnik od-
ległości i wbudowane słuchawki. Takie 
okulary pozwolą niewidomym zrozumieć, 
jaki jest kolor obiektu, na który niewi-
domy patrzy i jak daleko jest ten obiekt. 

Umieszczenie systemu na głowie pomoże 
zaangażować zmysł równowagi i nie trzeba 
będzie skanować otoczenia telefonem, lecz 
„obserwować” świat przekręcając głowę,  
np. podczas spaceru – opisuje Osiński.

System mógłby się przydać w wielu sy-
tuacjach życia codziennego. Od rozpozna-
nia, który jogurt chcemy wyjąć z lodówki, 
po tak banalną wydawałoby się sprawę 
jak sparowanie skarpetek po praniu. Mógł-
by też pomóc w trudniejszych zadaniach. 
– Niewidomy idąc chodnikiem i mając 
nasze okulary na głowie, bardzo łatwo 
będzie mógł sprawdzić, gdzie kończy się 
chodnik, gdzie zaczyna trawnik, gdzie jest 
przejście dla pieszych – opisuje pomysło-
dawca urządzenia.

Metoda – jak przyznaje – nie jest na ra-
zie tak dobra, jak by chciał. Dlatego wciąż 
trwają prace nad jej udoskonaleniem. Na ra-
zie gotowa jest pierwsza wersja aplikacji, 
przeznaczona dla osób ją rozwijających. 
W najbliższej przyszłości ma być dostęp-
na również dla niewidomych. Jej twórcy 
chcą przygotować też prototyp okularów, 
który będzie pasował na każdego i trafi 
do osób testujących. Według Osińskiego  
produkcja urządzenia to perspektywa 
2-3 lat.

– Wiemy już jednak, że pomysł 
działa. Wstępne testy dźwiękowego 
rozpoznawania 14 kolorów przeprowa-

– kolory opisane dźwiękami

dzono na pięciu widzących osobach.  
Na 70 prób rozpoznania koloru mieliśmy 
jeden błąd, czyli 98,6 proc. kolorów roz-
poznano poprawnie – opowiada Osiński.

Chciałby, aby aplikacja była bez-
płatna, a cały system kosztował mak-
symalnie 1-2 tys. zł. – Mamy nadzieję, 
że nie będzie to cena zaporowa. Używa-
my elementów, które już są powszech-
nie dostępne, elektroniki użytkowej,  
np. słuchawek z przewodzeniem kostnym, 
które przenoszą dźwięk przez kości do ucha 
wewnętrznego. Nie ingerujemy w biologię, 
nie wszczepiamy niczego – opisuje.

Colorophone bierze również udział 
w projekcie badawczym. Naukowcy z In-
stytutu Psychologii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego będą przy jego pomocy sprawdzali, 
czy poprzez dźwięk można zaktywizować 
korę wzrokową i czy po dłuższym korzy-
staniu z urządzenia osoby słyszące kon-
kretny dźwięk będą miały wrażenie koloru. 
W badaniu weźmie udział 30 osób. Przez 
trzy miesiące będą używały Coloropho-
ne, a przed i po badaniu ich mózgi będą 
skanowane za pomocą rezonansu magne-
tycznego. W ten sposób naukowcy chcą 
zaobserwować, czy coś zadziało się w korze 
wzrokowej osób badanych. ■

Ewelina Krajczyńska,
PAP – Nauka w Polsce
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100 000 zł dla młodych zdolnych sportowców

SPORT

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił IV edycję programu 
stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami 
w rozwoju kariery. Stypendium w ramach funduszu to 10 000 złotych dla jednego 

stypendysty na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.
Niemal w każdej polskiej miejscowo-

ści spotkać można sportowców z pasją, 
którzy wykazują się dużą determinacją 
i odwagą w dążeniu do celu. Wytrwa-
łość, motywacja, zdrowy tryb życia 
– ich postawa może być inspiracją 
dla wielu. Każdy z nich to kandydat 
na mistrza sportu.

Stypendia Funduszu Natalii Par-
tyki przyznano młodym sportowcom 
o dużym potencjale i z bardzo dobrymi 
wynikami sportowymi, którzy jednak 
na drodze do rozwoju kariery spor-
towej napotkali różne przeciwności. 
Stypendia mogą oni przeznaczyć m.in. 
na sprzęt sportowy, opłacenie kosztów 
udziału w zawodach, wsparcie ze stro-
ny dietetyków sportowych czy fizjo-
terapeutów.

Wśród stypendystów IV edycji zna-
leźli się m.in.: Radosław Furmański, 
srebrny medalista Pucharu Świata 
World Sailing w windsurfingowej kla-
sie RSX, Wiktor Kędzia, rekordzista 
Europy w podnoszeniu ciężarów osób 
niepełnosprawnych na Mistrzostwach 
Juniorów w 2018 r., Agata Kaczmar-
ska, która zdobyła Vice Mistrzostwo 
Świata Juniorek w boksie olimpijskim 
oraz Bartosz Grabowski, Mistrz Świa-
ta i Europy juniorów w kajakarstwie 
w olimpijskiej konkurencji K1 200 me-
trów.

Natalia Partyka to czterokrotna 
mistrzyni paraolimpijska z Aten, 
Pekinu, Londynu i Rio De Janeiro, 
trzykrotna uczestniczka igrzysk 
olimpijskich, medalistka mistrzostw 
Europy, wielokrotna reprezen-
tantka Polski w tenisie stołowym.  
W 2013 r. utworzyła fundusz stypen-
dialny. – W związku z tym, że w tenisa 
stołowego gram już dość długo, wiem, 
z czym wiąże się kariera sportowca. 
To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń, 
a decyzja o przejściu na zawodow-
stwo jest niezmiernie trudna. Nasi sty-

pendyści znajdują się właśnie na tym 
etapie kariery. Cieszę się, że choć tro-
chę możemy im ułatwić ten moment 
i pomóc w realizacji ambitnych celów 
sportowych – mówi pomysłodawczyni 
i ambasadorka funduszu stypendial-
nego.

Wyboru stypendystów dokonała 
Kapituła, w której znaleźli się: ini-
cjatorka Funduszu Natalia Partyka, 
dziennikarze sportowi: Michał Pol 
i Andrzej Person, Elżbieta Łebkowska 
– członkini Zarządu Akademii Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Anet-
ta Jaworska-Rutkowska, Kierownik  
ds. relacji zewnętrznych i CSR w Jero-
nimo Martins Polska S.A.

Fundusz Natalii Partyki
Celem Funduszu jest inspirowanie 

młodych sportowców do wytrwałości 
i walki o swój rozwój. W poprzednich 
edycjach konkursu stypendia zdobyli 
między innymi: Maria Andrejczyk, któ-
ra na Igrzyskach Olimpijskich w Rio 
de Janeiro ustanowiła nowy rekord 
Polski w rzucie oszczepem, Bartosz 
Tyszkowski, który zdobył srebrny me-
dal Igrzysk Paraolimpijskich w pchnię-
ciu kulą, Dominik Bury, Mistrz Polski 

2017 w biegach narciarskich oraz Re-
nata Śliwińska, która zdobyła srebr-
ny medal podczas Mistrzostw Świata 
Seniorów (kula) w Londynie w 2017 r. 
Program stypendialny Funduszu Nata-
lii Partyki jest realizowany ze środków 
Jeronimo Martins Polska S.A.

– Sportowcy każdego dnia prze-
kraczają granice zmagając się z róż-
norodnymi ograniczeniami; czasem, 
konkurentami, własnymi słabościami, 
bólem, zmęczeniem. Codziennie zmu-
szeni są do pokonywania różnych ba-
rier. Dlatego też, projektując wspólnie 
program, staraliśmy się wyeliminować 
chociaż jedno ograniczenie – finanso-
we, które często staje się największą 
przeszkodą na drodze do rozwoju ka-
riery zawodowej. Cieszy nas, że dzię-
ki wsparciu sieci Biedronka, młodzi, 
zdolni sportowcy mogą rozwijać swoją 
pasję i realizować marzenia o byciu 
mistrzami – mówi Anetta Jaworska-
-Rutkowska, przedstawiciel sieci Bie-
dronka.

Lista stypendystów i ich krótkie 
portfolio dostępne są na stronie in-
ternetowej fundusznataliipartyki.pl 
w zakładce „Stypendyści”. ■

Informacja nadesłana
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Rozlosowano grupy 
KOSZYKÓWKA

We wtorek (19 lutego) w Wałbrzychu rozloso-
wano grupy tegorocznych mistrzostw Europy 

w koszykówce na wózkach, które odbędą się w Polsce. 
Biało-czerwoni trafili do wymagającej grupy.

Mistrzostwa Europy w koszykówce na wózkach rozgrywane są co dwa 
lata. W wałbrzyskim Zamku Książ w Sali Maksymiliana  rozlosowano fazę 
grupową tegorocznych ME. Polska zagra z Wielką Brytanią Włochami, 
Niemcami, Szwajcarią i Austrią. Najbardziej wymagającym zespołem 
będą koszykarze z Wysp Brytyjskich.

W grupie B również czeka nas wiele interesujących pojedynków. 
O awans do kolejnej fazy turnieju powalczą: Hiszpania, Holandia, 
Izrael, Francja, Rosja i Turcja.

W fazie grupowej każdy z zespołów będzie miał do rozegrania pięć 
meczów. Turniej w Wałbrzychu odbędzie się między 28 sierpnia a 9 wrze-
śnia. Mistrzostwa Europy stanowią jednocześnie kwalifikację do igrzysk 
paraolimpijskich w 2020 roku. Do Tokio pojadą cztery najlepsze drużyny 
turnieju. ■                                                                                        Mateusz Misztal

Igor Sikorski 
SPORT

Igor Sikorski stanął na podium w Kranj-
ska Gora w Słowenii. Warunki były trud-

ne, ale walczył do końca i wywalczył brąz 
mistrzostw świata. Dwa bardzo dobre 
przejazdy pozwoliły stanąć na najniższym 
stopniu podium.

W Słowenii i we Włoszech odbyły się alpejskie mi-
strzostwa świata. Nie zabrakło tam biało-czerwonych. 
Bardzo dobrze zaprezentował się Igor Sikorski.

Złoto wywalczył Holender Jeroen Kampschreur, 
a srebro Norweg Jesper Pedersen. Trzeci z czasami 
przejazdów 59.71 i 59.39 był Igor Sikorski. 28-latek 
z Krakowa po raz kolejny udowodnił, że należy do świa-
towej czołówki monoski. W minionym roku Sikorski 
wywalczył bowiem brązowy medal podczas Igrzysk 
Paraolimpijskich w Pjongczang (w slalomie gigancie). 
W 2017 roku został srebrnym medalistą Mistrzostw 
Świata w Tarvisio (w slalomie).

– Warunki były trudne, bo górka stroma i oblodzona. 
Mimo osłabienia z powodu choroby walczyłem do końca 
tak jak mam to w zwyczaju – powiedział dla PZSN Start 
tuż po przejeździe Igor Sikorski.

Przypomnijmy, że niedawno Sikorski został wybrany 
Niepełnosprawnym Sportowcem Roku 2018 w Plebi-
scycie Przeglądu Sportowego. ■

Red.
Źródło: pzsnstart.eu
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na wózkach
ME w koszykówce z medalem MŚ!

29 marca w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym przy ul. Kościuszki po raz kolejny roze-
grany zostanie Charytatywny Turniej Piłkarski „Gramy dla Jedynki”. W trakcie tego dnia 

zbierane będą fundusze na doposażenie sensorycznego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu.

W turnieju udział weźmie aż 21 zespo-
łów, w tym drużyna Telewizji Polskiej wraz 
z dziennikarzem TVP Sport Rafałem Patyrą. 
Poza tymi piłkarskimi zmaganiami, nie 
zabraknie także emocji muzycznych – wy-
stąpi bowiem zespół „Szalone małolaty”. 
Zaplanowano także pokaz tańców laty-
noskich w wykonaniu Formacji Tanecznej 
Cadmans Latino Cocca. Przez cały dzień 
prowadzona będzie loteria fantowa, nie 
zabraknie też dobrego jedzenia i kiermaszu 

rękodzieła. Początek turnieju o godzinie 
10:00. Wstęp na turniej jest biletowany: 
jednoosobowy 10 zł,  szkolny 5 zł, rodzinny 
(2+2) – 20 zł.

– Wszystko jest dopięte niemal na ostat-
ni guzik. Wciąż spływają do nas zgłosze-
nia kolejnych drużyn. Nie możemy jednak 
ich przyjąć, gdyż jest ich już bardzo dużo. 
Nie spodziewaliśmy się, że nasze przed-
sięwzięcie spotka się z tak dużym zain-
teresowaniem – mówi Ewelina Deja,  

v-ce dyrektor SOSW nr 1 w Elblągu. – Za-
chęcam też do śledzenia naszej strony in-
ternetowej na Facebooku „Charytatywny 
turniej piłki nożnej”, gdzie 10 marca roz-
pocznie się licytacja sportowych przedmio-
tów i nie tylko, m.in. piłki Legii Warszawa, 
piłki Pogoni Szczecin. 29 marca serdecznie 
zapraszamy wszystkich tych, którzy lubią 
piłkę nożną, jak i tych, którzy chcieliby 
wesprzeć naszą placówkę. ■

Mateusz Misztal

Kolejny raz zagrają dla Jedynki!
ELBLĄG
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W największym skrócie: gra planszo-
wa „Wyzwania życia”  jest narzędziem, 
z którego można korzystać w trakcie zajęć 
na temat edukacji seksualnej dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Ma pomóc w zwiększeniu ich świado-
mości na temat własnej seksualności, 
ich potrzeb i zachowań. Stworzyła ją 
sześcioosobowa grupa studentów z To-
runia: I, II, oraz III stopnia studiów pe-
dagogicznych. Mówią o sobie, że każdy 
z nich jest inny, ale łączy ich wspólny 
obszar – pedagogika specjalna.

– Ta innowacja powstała z czystej 
potrzeby zawodowej – zauważa Anna 
Ratajczak z Laboratorium Innowacji 
Społecznych w Gdyni. To tu, w ramach 
inkubatora innowacji społecznych, grę 
opracowano i wydano. – Nasi innowato-
rzy, gdy już skończą studia, będą peda-
gogami, będą szkolić nauczycieli szkół 
specjalnych. Będą musieli realizować 
opracowany przez ministerstwo pro-
gram, ale istnieje obawa, że nie będą 
mieli do tego narzędzi, bo tych po prostu 
brakuje. Postanowili więc je stworzyć, 
zgłaszając się ze swoim pomysłem do pro-
jektu „Innowacje na ludzką miarę”.

Narzędzi dydaktycznych brak, bo sek-
sualność osób z niepełnosprawnością, 
zwłaszcza z niepełnosprawnością in-
telektualną, jest tematem tabu. Zain-
teresowani jego podjęciem specjaliści 
korzystają więc z własnej kreatywności. 
Bywa jednak i tak, że temat nie jest po-
dejmowany w ogóle.

– Myśląc o polityce społecznej, kształ-
tując ją, nieustannie staramy się w Gdyni 
być „krok do przodu”, szukać niestan-
dardowych rozwiązań, dawać narzędzia 
niezbędne do skutecznej pracy z osobami 
borykającymi się z różnymi życiowymi 
trudnościami – podkreśla Michał Guć, 
Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji. 

Innowacyjna gra planszowa

SPOŁECZEŃSTWO

Specjaliści nie kryją zadowolenia, a autorzy projektu satysfakcji, bo stworzona w ramach 
gdyńskiego inkubatora innowacji społecznych gra planszowa „Wyzwania życia” celnie trafiła 
w potrzeby pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Choć ich seksual-

ność jest tematem ważnym, to wciąż tabu. I wciąż brakuje – tak bardzo potrzebnych – materia-
łów dydaktycznych.

– Dlatego zdecydowaliśmy się na re-
alizację projektu „Innowacje na ludzką 
miarę”. Ta edycja powoli dobiega końca, 
ale już szykujemy się do kolejnych, po-
dobnych przedsięwzięć. To satysfakcja 
wiedzieć, że mogliśmy stworzyć w Gdyni 
warunki do powstania tak niezwykłych 
projektów jak „Wyzwania życia”.

Gra ma być zaproszeniem do rozmowy 
o ważnym zagadnieniu poprzez zabawę. 
W grupie, która zawiązała się na potrze-
by pracy nad nią, była m.in. Klaudia 
Wos. Dziś szczerze mówi tak: –  Nie 
mieliśmy żadnego doświadczenia jeśli 
chodzi o tworzenie gier, ale wiedzie-
liśmy, że chcemy grę stworzyć. Korzy-
staliśmy z pomocy wielu specjalistów, 
m.in. profesjonalnie zajmujących się 
tworzeniem planszówek. Oczywiście, 
sami też szukaliśmy wiedzy w literatu-
rze i internecie, cały czas się dokształ-
cając. Wciąż zaskakiwała nas liczba 
rzeczy, które musieliśmy uwzględnić 
na przykład podczas tworzenia planszy. 
Mam tu na myśli odpowiednią liczbę 
pól i określone odległości między nimi. 
To skoordynowanie wszystkich działań 
związanych z technicznym opracowa-

niem gry, po poszukiwanie drukarni 
włącznie, było bardzo trudne. Na stwo-
rzenie gry planszowej mieliśmy pół roku. 
Dziś wiemy, że to bardzo mało, zwłaszcza 
gdy trzeba jednocześnie pracować nad 
merytoryką oraz sferą techniczną.

„Wyzwania życia” testowano w czte-
rech szkołach specjalnych w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim z udziałem 
około 30 uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Przyjmując rolę ekspertów, 
mówili o dotyczących ich problemach, 
o ważnych i interesujących ich tema-
tach. Praca odbywała się metodą burzy 
mózgów, było dużo wspólnych dyskusji 
i rozważań.

– Uczniowie mieli możliwość swo-
bodnej wypowiedzi, co było dla nich 
bardzo ważne – podkreśla Klaudia Wos. 
– Dzięki nim – naszym ekspertom, gra 
jest dostosowana do realnych potrzeb. 
Oczywiście, zawsze należy brać pod uwa-
gę indywidualne możliwości psychofi-
zyczne ucznia – dodaje.

Gra przeznaczona jest dla osób do-
rosłych. Składa się na nią m.in. aż 357 
kart z pytaniami; to tzw. karty zadań. 

aleKsaNDra DylejKo
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Gracze losują zadania na trzech pozio-
mach trudności i odpowiadają na py-
tania. Te dotyczą siedmiu kategorii 
tematycznych: tożsamość seksualna, 
świadomość seksualna, zachowania 
seksualne/intymne, relacja seksualna, 
związek uczuciowy, przemoc seksualna 
i rodzicielstwo. Rozgrywkę i towarzy-
szącą jej dyskusję moderuje mentor. 
Jego rola jest nie do przecenienia, bo te-
matyka gry może początkowo graczy 
onieśmielić. Mentor musi więc m.in. 
zadbać o komfort psychiczny wszyst-
kich graczy.

Póki co, gra powstała w dziewięciu 
egzemplarzach. – Nasi innowatorzy 
podeszli do tematu ostrożnie, bo nie 
wiedzieli, z jak dużym zainteresowa-
niem gra się spotka – przyznaje Anna 
Ratajczak. – Ale okazało się, że jest ono 
bardzo duże. Egzemplarz, który trafił 
do nas, do LIS, błyskawiczne udostęp-
niliśmy. Testowali go inni z naszych 
innowatorów, również zajmujący się 
tematyką seksualności osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną.

Anna Janowska – terapeuta zaję-
ciowy, edukator seksualny  z Polskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektual-
ną: – Testowaliśmy grę w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej przez trzy dni, tak 
naprawdę była to jedna rozgrywka 
z udziałem 16 dorosłych osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. Graliśmy 
w czterech zespołach czteroosobo-

wych. I przyznać muszę, że pierwszy 
raz w mojej 13-letniej pracy zdarzy-
ło się, że uczestnicy sami się zbierali 
i wołali „Pani Aniu, zaczynamy!”. Nie 
często też widywałam, żeby nie chcieli 
przerw. W mojej ocenie gra jest rewe-
lacyjna, choć, oczywiście, jak zawsze, 
pewne szczegóły można dopracować. 
Anna Janowska zauważa, że osoby 
z niepełnosprawnościami nie mają 
możliwości doświadczania seksual-
ności, tak jak ich pełnosprawni rówie-
śnicy, a często ich wiedza na ten temat 
jest znikoma. Niejednokrotnie przez 
rodziców, czasami też specjalistów 
pracujących z osobami z niepełno-
sprawnością intelektualną, postrze-
gane są jako aseksualne i infantylne. 
– Widzę bardzo dużą potrzebę eduka-
cji w obszarze seksualności – mówi.   
– Gra pozwala na przekazywanie tej 
wiedzy w sposób przystępny, ale nie 
może to być działanie jednorazowe. 
Jak najbardziej jestem za tym, żeby 
„Wyzwania życia” mieć u siebie cały 
czas. Gra jest dobrym narzędziem 
do pracy w tym obszarze. Jej konkretne 
elementy pozwalają na dostosowanie 
poziomu trudności, tematyki czy spo-
sobu prowadzenia do indywidualnych 
potrzeb grupy.

W rozgrywce pani Anna pełniła rolę 
mentora. Nie ukrywa, że pewne zasady 
naginała, żeby gra kojarzyła się z czymś 
dobrym. Bo nie da się ukryć, że na po-
czątku gracze czuli lekkie skrępowanie, 
które z czasem mijało.

Gra została pozytywnie odebrana 
przez osoby z niepełnosprawnością, 
a  one same komentowały ją tak:

Pan Patryk: Fajne były pytania, które 
pomogły uzupełnić wiedzę. Czasami 
się wstydziłem.

Pan Łukasz: Fajnie, bo dowiedziałem 
się, że można chodzić na randki.

Pan Krzysztof: Fajna gra, bo mogłem 
grać w grupie.

Pani Aurelia: Podobało mi się, że było 
o miłości i seksie.

Pani Dorota: Dowiedziałam się o tym, 
że można się całować.

Pan Sławek: Najfajniejsze było o hi-
gienie.

Autorzy „Wyzwań życia” myślą o zna-
lezieniu sposobu na pozyskanie do-
finansowania dla produkcji większej 
liczby egzemplarzy gry. Nie zakładają 
dla siebie zysku; chcą po prostu poma-
gać w „oswajaniu” tematu i jak najsze-
rzej udostępniać narzędzie, z którego 
warto korzystać.

Innowacja społeczna „Wyzwania 
życia” została przetestowana w ra-
mach projektu grantowego „Innowacje 
na ludzką miarę – wsparcie w rozwo-
ju mikroinnowacji w obszarze usług 
opiekuńczych dla osób zależnych” 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. ■
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