SPOŁECZEŃSTWO

„Basia nauczyła mnie,
że trzeba więcej słuchać niż mówić”
„Dzisiejszy świat chowa trudne tematy pod dywan, a cierpienie i umieranie są trudnymi tematami.
Śmierć w grach komputerowych czy filmach jest farsą. Śmierć w naszym życiu jest cicha, mało efektowna, ale jest prawdziwa i powinna być obecna w naszych domach, powinniśmy się z nią oswajać”. O życiu
na granicy śmierci, działalności wolontariatu, hospicjach i księdzu Janie Kaczkowskim w rozmowie
z Krajowym Duszpasterzem Hospicjów, ks. dr. hab. Piotrem Krakowiakiem.
Mateusz Misztal
Ksiądz, teolog i psycholog; dyrektor
gdańskiego Hospicjum, założyciel Fundacji Hospicyjnej, Krajowy Duszpasterz
Hospicjów, ale przede wszystkim obecny
w domach chorych i w wielu ośrodkach
hospicyjnych i paliatywnych w całym
kraju – mowa o ks. Piotrze Krakowiaku.

Wszystko zaczęło się od wolontariatu. Wolontariuszem zacząłem być
jako nastolatek i razem z przyjaciółmi
pomagałem niepełnosprawnej kobiecie
na wózku. I tak to się później potoczyło, że chorzy i niepełnosprawni stawali się mi bliscy w kolejnych pracach
w pallotyńskim seminarium. Po święceniach kapłańskich przekonałem się,
że potrzebuję jeszcze nabyć wiedzę
psychologiczną i tę wiedzę zdobyłem
we Włoszech, najpierw u Salezjanów,
potem u Jezuitów, a na końcu już
po dyplomie - na poliklinice Gemelli, w Rzymie. Tam dowiedziałem się
o psychoonkologii. Potem dostałem
stypendium na studia doktoranckie
w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie w Notre Dame, koło Chicago,
co dało mi okazję, by przez ponad rok
poznawać i zbadać amerykańską rzeczywistość hospicyjną. W 2000 roku
wróciłem do Polski i zacząłem działalność w Gdańsku.

Usłyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że hospicjum jest miejscem,
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Fot. Fundacja Hospicyjna

Skąd u księdza pomysł na to,
by właśnie w ten sposób pomagać ludziom, by pomagać tym
najbardziej schorowanym, najbardziej cierpiącym?

w którym można spotkać niezwykłe ludzkie historie. Czy w trakcie księdza posługi w hospicjach
pojawiła się taka historia, taka
osoba, która wywarła największe
wrażenie i zapadła najbardziej
w pamięci?
Tak. Napisałem też o tym w swojej
książce „Zdążyć z prawdą. O sztuce komunikacji w hospicjum”. Jedną z moich
pierwszych pacjentek, którą obejmowałem opieką i modlitwą była Basia, absolwentka prawa. W trakcie pisania pracy
magisterskiej okazało się, że coś ją boli
w kręgosłupie. Myślała, że to od przemęczenia, a to był nowotwór kręgosłupa.
Dość szybko miała przerzuty. Gdy ja ją
spotkałem, to była już bardzo ciężko
chora. I ona mnie nauczyła bardzo ważnych rzeczy, min. tego, że trzeba słuchać,
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a nie mówić, że to chory wie co mu jest,
a nie wszyscy wokół, którzy chcieliby
się mądrzyć. Wtedy wydawało mi się,
że przecież dużo o tym wiem, o chorobie,
o cierpieniu, bo byłem wolontariuszem,
spotykałem ludzi cierpiących, pisałem
przecież o tym pracę magisterską. A ona
mówiła: „Co ty sobie do cholery myślisz?
Przecież to ja cierpię”. Naprawdę wiele
mnie nauczyła. Od poznania jej minęło
ponad 20 lat, ale to właśnie ona była taką
moją bardzo ważną nauczycielką życia.
Takich osób było też więcej. W swojej
książce opisałem kilkanaście takich
osób. Spotkałem kilkaset ludzi w podobnym stanie, w podobnej sytuacji i tak
naprawdę każdy z nich odciskał jakieś
piętno, mniej lub bardziej pozostawał
w pamięci.
ciąg dalszy na stronie 43 →
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L

istopad to nie tylko miesiąc zadumy i wspomnień
po tych, których już z nami nie ma. To też okres, kiedy po wakacyjnej opaleniźnie już niewiele zostało,
a zwiewne bluzki, miniówki i stroje kąpielowe ustępują miejsca ciepłym swetrom, kurtkom, szalikom i czapkom. To okres,
w którym nawet matka natura „zasypia” na kilka miesięcy.
Co bystrzejsi również tutaj zauważą analogię do ludzkiego
umierania. Człowiek też wierzy, że po śmierci przyjdzie dzień,
kiedy odrodzi się na nowo. Drzewa pustoszeją, a pod nimi roi
się od żółto-pomarańczowo-brązowych barw, które opadły
z gałęzi w nadziei na wiosenne odrodzenie. Przewaga człowieka nad naturą polega na tym, że ten z pewnością pożyje
znacznie dłużej niż liście drzew w przydomowym sadzie.
Z drugiej strony, liście opadają rokrocznie, a potem wracają.
Gdy człowiek już odejdzie, pozostaje po nim wspomnienie,
a jego „odrodzenie” jest kwestią wiary.
Podczas tegorocznych Wszystkich Świętych byłem poza
miejscem zamieszkania. Na groby bliskich wybrałem się
dopiero w kolejnych dniach. Kiedy już przy każdym posiedziałem, „porozmawiałem”, wykorzystując iście wiosenną
(jak na listopad) pogodę, postanowiłem przespacerować się
w ciszy pomiędzy cmentarnymi alejami. Takie wyciszenie
od codziennej gonitwy i wszystkiego, co nas otacza. Byłem
tylko ja i tysiące nagrobków stojących po horyzont. Gdzieniegdzie jeszcze przechodzili ludzie, którzy podobnie jak ja
postanowili wykorzystać ładną pogodę i przyjść w odwiedziny.
Niemal każdy pomnik pełen był kwiatów i mieniących się
różnymi kolorami i kształtami zniczy. Nie to jednak zwracało moją uwagę najbardziej. Idąc przed siebie, zerkałem
na nagrobki i widniejące na nich napisy. RODO tutaj jeszcze
nie dotarło.
Dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, a byli i tacy,
co i osiemnastu lat nie skończyli. Każdy z nich z pewnością
miał swoją pasję, marzenia, drogę, którą planował przejść.
Wszystko nagle przerwał los, który bezwzględnie, nie patrząc
na metrykę, zakończył ich byt. Jak wiele ich w życiu ominęło, jak wiele w życiu stracili, jak wiele smutku i żalu swoim
odejściem ściągnęli na swoich najbliższych? Tego nikt nigdy
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się nie dowie. Zostawili po sobie wiele niedopowiedzeń, niedokończonych spraw. Puste miejsce w pokoju i przy stole.
Biurko w pracy, które już ktoś zajął. Wiele wspomnień, zarówno tych dobrych, jak i tych gorszych. Są też niedokończone
rozmowy i projekty. Oraz zaplanowane spotkania, które już
nie dojdą do skutku. Tyle po nich zostało.
Każda śmierć jest bólem dla najbliższych. Lecz gdy umierają
młodzi, ból jest inny – jakby przepełniony żalem niesprawiedliwości. Najczęściej kołaczą się w głowie myśli: „przecież
to nie był ich czas, byli tacy młodzi, mieli tyle planów przed
sobą”… A jednak, nie było im dane trwać dłużej.
Zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), skupiającej wysoko rozwinięte państwa (w tym
także Polskę), otyłość, używki, zmiany klimatyczne, stres
i powiązane z nim zawały serca już doprowadziły do tego,
że trzeba było dla Polski skrócić o dwa miesiące szacunkową
długość życia społeczeństwa. Kluczowa statystyka stanowi,
że osoba dziś urodzona powinna przeżyć według prognoz
81 lat. Czy to są ostateczne dane? Z pewnością nie. Nie chcę
wyjść na zbytniego pesymistę, ale już za kilka lat może to być
poniżej osiemdziesiątki.
Już obecne pokolenie trzydziesto- i czterdziestolatków
raczej nie ma co marzyć o dożywaniu wieku naszych babć
i dziadków. Stulatków, a nawet dziewięćdziesięciolatków
z naszego pokolenia raczej doczekać się będzie niezmiernie
trudno. Zabija nas przede wszystkim tryb życia, a negatywne uwarunkowania zaczynają górować nad pozytywnymi.
Mówiąc najkrócej, choć rozwój medycyny pomaga wydłużać
ludzkie życie, skraca je ogrom czynników, m.in. tempo życia,
stres, choroby i używki. Obecnie coraz mniej troszczymy się
o własne zdrowie w pogoni za pracą, pieniędzmi, statusem
społecznym i ambicją. Refleksja nad tym, co ważne, przychodzi wówczas, gdy jest już za późno. W najlepszym wypadku,
gdy choroba już nie pozwala nam tak aktywnie jak dotąd
uczestniczyć w życiu społecznym. Później refleksji już nie ma.
Wówczas praca, ambicje i pieniądze nie mają już dla nas
żadnej wartości, a najbliżsi mogą w końcu trochę z nami
poprzebywać. Szkopuł w tym, że tylko patrząc na naszą płytę
nagrobną. Ale, żeby nie było tak kolorowo, po pierwszej fali
smutku, tęsknoty i żalu, i to stanie się coraz rzadsze.
Zatem zatrzymajmy się na chwilę, spójrzmy w bok: może
właśnie ktoś czeka na rozmowę z nami, długo obiecywane
spotkanie, a w tym pędzie codzienności tego nie zauważyliśmy. Zadbajmy o siebie i innych, póki jeszcze nie jest
za późno. Nikt z nas przecież nie chce być kolejnym, który
psuje statystkę demografom.

Rafał Sułek
PS Po dłuższej przerwie spowodowanej właśnie czynnikami
zdrowotnymi (i natury technicznej) oddajemy Państwu do rąk
kolejny numer drukowanej wersji „Razem z Tobą”. Mamy
nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej, czego życzę Państwu, sobie i całej redakcji na dziś, jutro i kolejne nasze dni.
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W ŚWIECIE MODY

Leniwe oko modelki

C

zy „leniwe oko” to defekt? Dla większości ludzi pewnie tak, ale nie dla 24-letniej
Moffy, która uczyniła z niego atut i pomimo jego posiadania, a może nawet dzięki
niemu, została modelką.
Joanna Meryk

Fot. Moffy Gathorne Hardy (Facebook)

Moffy to Brytyjka o ślicznych ustach, gęstych i brązowych włosach, a przede wszystkim – dużych, zezowatych
oczach. Urodziła się w Londynie jako Myfanwy Gathorne-Hardy, ale już w dzieciństwie rodzice nazywali ją po prostu
Moffy. Studiowała literaturę rosyjską i francuską na University College London. Zapytana przez Hunger TV, czemu
wybrała taki kierunek studiów, odpowiedziała, że zawsze
kochała rosyjską literaturę i była załamana, że nie może
czytać wielkich powieści w oryginałach, a w tłumaczeniach często pomija się wiele znaczeń. Francuski z kolei
jest pięknym językiem i „wszędzie tam, gdzie można palić
i czytać Prousta przez cały dzień, jest to miejsce przyjazne”.
Strabismus, jak nazywa się po angielsku zeza, był terminem jej kompletnie obcym, zawsze nazywała swoje
schorzenie leniwym okiem, bo uważała, że było to o wiele
słodsze i mniej kliniczne. Kilku lekarzy zasugerowało
operację, która usunęłaby wadę, lecz Moffy kategorycznie
odmówiła, nigdy nie przyszło jej do głowy, żeby to zrobić.
Została odkryta jako potencjalna modelka na festiwalu
muzycznym w wieku 15 lat. Zniechęciła ją jednak forma
testowej sesji, gdyż nadużywano wyrażenia „wyglądajcie
groźnie” itp. Poza tym jej rodzice nie zgadzali się, żeby
weszła do świata mody w tak młodym wieku. Dopiero
cztery lata później Moffy dała drugą szansę modelingowi. Debiutem było pojawienie się jej zdjęcia na okładce
prestiżowego magazynu „Pop”, autorstwa fotografa Tyrone’a Lebona.
Obecnie Moffy ma podpisany kontrakt z jedną z najsłynniejszych agencji modelingowych – Storm Models.
Należały do niej takie gwiazdy modelingu jak Kate Moss
czy Cara Delevingne, i to właśnie ona zapewniła tym
pięknościom światowy rozgłos. Czy teraz czas na Moffy?
Jest intrygująca, tajemnicza i zapada w pamięć – a to w zawodzie modelki jest najważniejsze. ■
Źródła: @moffygathornehardy (Instagram), hungertv.com

Projektowanie ubrań nie jest łatwą sprawą, a co dopiero projektowanie ustami.
Nasz rodak Paweł Majerczyk pokazał całemu światu, że tak też się da!
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Z perspektywy rodzicÓW

Ilona i Damian Nowaccy są rodzicami niepełnosprawnej Julki z mózgowym porażeniem dziecięcym
(MPD). Na łamach „Razem z Tobą” opisują swoje
chwile radości, zwątpienia oraz dzielą się licznymi
doświadczeniami i spostrzeżeniami, wynikającymi
z wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Park stał się bardziej dostępny

P

ark Kajki jest odwiedzany przez wielu elblążan i to nie tylko tych mieszkających
w okolicach. Estetyczne, równe i szerokie alejki, które do niedawna były zaledwie
życzeniem, dziś stały się faktem. Bo ileż to razy narzekaliśmy na popękane ścieżki
i wystające korzenie drzew, na nierówne podłoże i brak gładkich przejść dla wózków. Dzięki zrealizowanemu niedawno wnioskowi z zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego część
parku wzbogaciła się o piękne nowe alejki.
Na razie tylko część, którą obejmował realizowany wniosek.
W ramach tego projektu zmienił się też jeden bardzo ważny
fragment parku – podjazd (choć ciężko było go poprzednio
nazwać podjazdem) przy wyjściu na ulicę Pionierską. Ten
mały fragment rozwalonych schodów – który nie tylko
nie nadawał się do wejścia i zejścia, ale wręcz był niebezpieczny – jest już przeszłością, ponieważ zastąpił go wygodny,
długi i płaski odpowiednik z pięknymi poręczami, idealny
dla wózków. Wózków, które przez lata nie miały szans tą
stroną parku się wydostać i poruszały się jednokierunkową
ulicą Fałata, lawirując między samochodami.
W przygotowywanie projektu i dokumentacji przebudowy
podjazdu byłam zaangażowana osobiście, bo i osobiście ten
podjazd przez lata doprowadzał mnie do białej gorączki. Wyjść
z parku trzeba było wcześniej, przez fragment udeptanej
(oczywiście nie bez powodu) ścieżki i iść opcjonalnie ulicą
lub bardzo wąskim chodnikiem z dodatkowo wmurowanymi
na środku słupami betonowymi (ale to temat na inną okazję). Trochę to trwało i powoli traciłam nadzieję na wyjście
z labiryntu dokumentacji i pozwoleń, ale niespodziewanie
cierpliwość opłaciła się, ponieważ cała dokumentacja została
włączona w realizację wygranego w zeszłym roku wniosku
o remont alejek w Parku Kajki.
Bardzo dziękuję wnioskodawcy, że zgłosił się do mnie
z taką propozycją. Bardzo dziękuję administratorowi parku,
Zakładowi Zieleni Miejskiej, że o mnie nie zapomniał.
To bardzo potrzebna zmiana i nie mówię tylko z perspektywy rodziców, którzy od piętnastu już prawie lat pchają
wózek i nadal będą go pchali, ale też tych wszystkich, którym po obecnie wyremontowanej części parku lepiej jeździ
się zarówno różnymi innymi wózkami, jak też na rowerze
czy hulajnodze.
To jeszcze, mam nadzieję, nie koniec zmian. Do zrobienia
pozostała kolejna część parku, ponieważ te piękne, równe
alejki powinny znaleźć się na całej jego powierzchni. Pozostaje
też temat podjazdów i schodów w jego drugiej, tzw. „różanej”
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Fot. Damian Nowacki

Ilona i Damian Nowaccy

części. Jest tam od kilku lat bardzo przyjemna kawiarenka,
do której często chodzimy latem na lody i kawkę, i wiemy,
że dojście do niej nie jest ani wygodne, ani przyjemne.
Bo znowu wąska ulica (ta sama zresztą), bo zjazd jest prosto
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z tej wąskiej ulicy i zaczyna
się wysokim krawężnikiem
(zdecydowanie za wysokim
dla wózków). Dodatkowo
wokół są gęste krzaki ozdobne, które zasłaniają wyjazd
na ulicę, co sprawia, że jest
niebezpieczny.
Może wystarczy oznakować to miejsce, może
zrobić wysepkę, może złagodzić krawężnik, a może
zrobić przejście dla pieszych, bo nie tylko ten
zjazd, ale też i schody obok
prowadzą prosto na wąską,
jednokierunkową ulicę
w tym miejscu.
Jest więc cały czas sporo
do zrobienia.
I taka refleksja mnie nachodzi. Ten podjazd cieszy
nas tak bardzo, jakby to był
ósmy cud świata. A nie powinien. Nie powinien być ani
ósmym, ani żadnym innym
cudem świata, ale normalnym elementem parku, ulicy
czy każdej innej części infrastruktury miasta. Innymi
słowy – nie powinien dziwić.
Nie chodzi przecież tylko
o osoby niepełnosprawne
na wózkach. Z takiego podjazdu z radością korzystają rowerzyści (widziałam)
czy rodzice z malutkimi, niechodzącymi jeszcze dziećmi,
co w gruncie rzeczy oznacza, że potencjalnie każdy
na nim skorzystał. To tylko
kawałek ścieżki z poręczami,
a jakże pomocny. W naszym
mieście jest jeszcze sporo
do zrobienia pod tym względem.
Tak więc stopniowo, pojedynczo, pomalutku mam
nadzieję zmieniać otoczenie tak, żeby łatwiej nam się
żyło. ■

P

osłowie poparli (za było 233 posłów,
przeciw 215, nikt nie wstrzymał się od głosu) projekt ustawy, która umożliwia przekazanie
pieniędzy na 13. emerytury z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON). Ktoś sądził, że będzie inaczej?
O my głupcy!
Ale bądźmy szczerzy, idąc tropem definicji:
osobami niepełnosprawnymi są „osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy
trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź
uniemożliwia wypełnianie ról społecznych,
a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej” [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych]. Niech mi ktoś powie,
że większość emerytów nie jest, z czysto teoretycznego punktu widzenia, osobami niepełnosprawnymi? Więc o co to oburzenie?
Z drugiej strony, wierząc statystyce, to w Polsce podczas każdych wyborów zdecydowana
większość lokali wyborczych jest niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Seniorzy z kolei mają „te moce”. W końcu ktoś te
krzyżyki na kartach „prawidłowo wypełnionych”
do urn wyborczych wrzucał.
ozostając jeszcze na chwilę w tematyce
niepełnosprawności. – Ostatnimi czasy
jadę komunikacją miejską w jednym z większych miast w kraju. Do przejechania miałem
kilka przystanków, więc nie fatyguję się, by siadać. Dwa przystanki dalej miejsc wolnych już
nie ma. Szybki research po pojeździe pokazuje przekrój społeczeństwa. Matka z wózkiem,
kilka osób jadących do pracy, młodzież szkolna rysująca nosem w telefonach, osoby starsze, studenci. Ktoś czyta książkę, inny patrzy
na krajobraz za oknem, a pozostali bez celu
przed siebie, unikając czyjegokolwiek wzroku.
Smartfonowców jest najwięcej. Oni jakby uciekali do swojego świata, nie chcąc dostrzegać
tego, co obok. Wsiada kobieta w zaawansowanej ciąży. Nie uwierzycie Państwo, kto ustąpił
jej miejsca: mężczyzna o kulach. Choć kobieta

P
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się wzbraniała, to ostatecznie usiadła i było
widać, że przyjęła to z ulgą, a pan rzucił tylko:
„Ja mam tylko chore nogi, a nawet jak się przewrócę, to bardziej niepełnosprawny niż ci od telefonów nie będę”. Nikt nawet głowy nie podniósł.
lbląg dołączył do miast, w których potwierdzono, że podczas tegorocznej
sylwestrowej zabawy zabraknie miejskich fajerwerków. Cóż, wielka szkoda. Umiera kolejna
tradycja. Mam jednak nadzieję, że mieszkańcy
nie zawiodą i będą hucznie witać 2020 rok. Nikt
chyba im tego nie zabroni? Cóż, mamy bezstresowe wychowanie, to czas na bezstresowe
zwierzątka. Tylko niech nikt później nie płacze,
że złodziej wchodzi jak do siebie, a myszy hulają
wkoło niczym przeciąg po starej stodole.
A, i bym zapomniał! Pilnie trzeba pisać petycje, wręcz żądanie do matki natury, by przestała
grzmieć, bo przecież to działa bardzo stresująco
nie tylko na ludzi, ale i zwierzęta.
awiązując troszkę do listopadowego
szału odwiedzania grobów. Obserwując
to wszystko, też mają Państwo czasami takie
wrażenie, że pod koniec października ludzie
dostają jakby hopla i rozpoczyna się wyścig,
kto postawi lepszy znicz, większe kwiaty, kto
ładniej wypoleruje grób i smutniejszą zrobi
minę? Ale czy o to chodzi w tych świętach? Tak
samo szybko jak funkcjonujemy na co dzień,
wpadamy na cmentarz, robimy znak krzyża,
zapalamy znicze, stawiamy kwiaty, rozglądamy
się dookoła... i biegiem dalej. Jak byśmy się czuli,
kiedy ktoś odwiedzałby nas tylko raz do roku,
i to jeszcze tak z doskoku, przynosząc nawet
najbardziej wypasiony prezent?
Pamięć o tych, którzy „zmienili adres zamieszkania”, to nie znicze, kwiaty i ogólna pierwszolistopadowa pokazówka, która coraz bardziej
zaczyna przypominać tragikomedię z elementami bazaru. Ta pamięć powinna trwać przez
cały rok, w każdej chwili, a nie tylko przez te
dwa pierwsze listopadowe dni. I pamiętajmy,
prędzej czy później też znajdziemy się po tej
drugiej stronie. ■
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Konkurs zorganizowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w maju tego
roku. Przeprowadzono go w stu placówkach na terenie kraju, w których
zrealizowano co najmniej jedne zajęcia dotyczące dostępności. Zadaniem
uczniów w ramach pracy konkursowej
było odnalezienie w swoim otoczeniu
barier. Uczniowie mieli także wskazać
sposoby usunięcia przeszkód, które
uprzednio zidentyfikowali.
Do konkursu napłynęło aż 95 prac.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło
laureatów konkursu:
I miejsce: zespół z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Głuchołazach;
II miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie;
III miejsce: zespół ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego
w Lesznie.
Oficjalne wręczenie nagród finalistom konkursu odbyło się 14 października 2019 r. w siedzibie MIiR.
– Ze swojej strony bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu
za udział i ogromne zaangażowanie.
Oceniając nadesłane zgłoszenia widzieliśmy jak wiele serca i pracy zostało włożone w ich przygotowanie
oraz to jak chętnie uczniowie angażują się w projekty, w ramach których
mogą pomóc innym ludziom. Jest to dla
nas dodatkowy powód do dumy. Pamiętajmy, że dostępność zaczyna się
od drugiego człowieka – podsumowała
konkurs wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. ■

S

tworzenie zupełnie nowych rozwiązań na ulepszenie już istniejących stanowisk pracy, sprzętu czy narzędzi, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami do pracy zdalnej przy
komputerze – taki był cel maratonu innowacji, który miał miejsce
16 listopada w Katowicach.
– Wheelchair to wózek inwalidzki. Hackhaton to wydarzenie,
na którym puścić wodze fantazji
i umiejętności mogą programiści
i nie tylko. Teraz łączymy te dwa
światy i zapraszamy do udziału
w maratonie innowacji technicznych i technologicznych, którego
celem jest szukanie rozwiązań ułatwiających pracę zdalną osobom
z niepełnosprawnościami – zachęcali do udziału organizatorzy.
Pomysł na wydarzenie narodził się w kreatywnych głowach osób z zespołu
„Leżę i Pracuję”. To pierwsza i jedyna taka agencja marketingowa w Polsce, która
powstała, by dawać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową.
– Zwyciężył projekt drużyny Innovation Council - klawiatura z plastycznego
materiału, którą można indywidualnie dopasować do kształtu dłoni, ale też możliwości ruchu. Wyróżniliśmy również projekt zespołu Scalac, czyli system umożliwiający precyzyjne trafienie wskaźnikiem (mysz, trackball itd.) i przyciąganie
wskaźnika myszy do najbliższych elementów interaktywnych. Wspaniałe były
też: projekt biurka drużyny KSW, wizjonerskie podejście do technologii śledzenia
wzroku zespołu Neuro Team oraz pomysł na platformę do zlecenia prostych,
codziennych zadań, którą przygotował Zespół Borówki – poinformowali organizatorzy. ■

Fot. Sylwester Smigielski

K

ażdego dnia osoby z niepełnosprawnościami mierzą się z szeregiem różnych
trudności. Jak je pokonać? Jak sprawić, by otaczająca nas przestrzeń
była przyjazna? Odpowiedzi na
te pytania poszukiwali uczniowie
szkół podstawowych z całej Polski,
którzy wzięli udział w konkursie
„uDOSTĘPniacze”.

Wheelkathon 2019,
czyli maraton innowacji

Źródło: Wheelkathon 2019 – maraton innowacji Leżę i Pracuję (Facebook)

PKO BP zatrudni
osoby z niepełnosprawnością

W

ciągu najbliższych kilku miesięcy PKO Bank Polski zatrudni
w swoich placówkach kolejne osoby niepełnosprawne. To efekt
porozumienia podpisanego przez PKO BP i PFRON w ramach
programu „Praca-Integracja”.
W październiku w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste
podpisanie porozumienia pomiędzy PKO Bankiem
Polskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
„Praca-Integracja”. Wcześniej do programu przystąpiły Poczta Polska, PKN Orlen i Grupa Enea.
W ramach porozumienia PKO BP ma zatrudnić
w swoich placówkach kolejne osoby niepełnosprawne na dwóch stanowiskach: specjalista ds. monitoringu i ekspert ds. sprzedaży. Początkowo będzie to 25 miejsc pracy. ■

Fot. pixabay.com

Kreatywnie
o dostępności

Źródło: MRPiPS

Źródło: MIiR
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W

wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano
w skali kraju 18 470 710 głosów ważnych.
PiS otrzymało największą liczbę głosów,
tj. 43,59 proc., Koalicja Obywatelska 27,40
proc., SLD 12,56 proc., PSL 8,55 proc., a Konfederacja – 6,81 proc. głosów.
Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie wprowadziło
do Sejmu 235 posłów. Koalicja Obywatelska reprezentowana jest przez 134 posłów. Trzecią siłą
jest Lewica, którą reprezentuje 49 posłów. Polskiemu Stronnictwu Ludowemu udało się uzyskać
30 mandatów, Konfederacji – 11 mandatów. 1 mandat
przypadł Mniejszości Niemieckiej.
W Senacie partia rządząca zdobyła 48 mandatów.
Koalicja Obywatelska dysponuje 43 senatorami,
PSL trzema, a Lewica – dwoma. W Senacie znalazło
się również czterech kandydatów niezależnych:
Krzysztof Kwiatkowski, Stanisław Gawłowski, Wadim
Tyszkiewicz, a także Lidia Staroń.
W nowej kadencji zmienił się minister Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej – została nim Marlena
Maląg, dotychczasowa prezes PFRON-u. ■
Red.

PFRON
z nowym prezesem

P

owołanie dotychczasowej prezes PFRON-u
do rządu spowodowało jednocześnie zmianę na tym stanowisku. Nowym prezesem
zarządu PFRON został Krzysztof Michałkiewicz.

Fot. PFRON

Ukończył studia socjologiczne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.
W 1979 r. rozpoczął pracę
jako socjolog w Zakładzie
Remontowym Energetyki w Lublinie. W latach
2015-2019 był sekretarzem
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz prezesem rady nadzorczej
PFRON. ■
Źródło: PFRON

Order Orła Białego
dla prof. Grażyny Świąteckiej

P

rof. Grażyna Świątecka – kardiolog, internista,
twórczyni pierwszego w Polsce telefonu zaufania
– została odznaczona przez Prezydenta Andrzeja
Dudę Orderem Orła Białego w uznaniu za upowszechnianie idei bezinteresownej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
Przez wiele lat była przewodniczącą Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii
Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Była twórcą i wieloletnim
kierownikiem II Kliniki
Chorób Serca AMG. Pod jej
kierunkiem wykształciło się
tu wielu znakomitych specjalistów-kardiologów.
Prof. Świątecka przez długie lata kierowała Gdańskim Telefonem
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, który założyła w 1967 r., wspólnie
z prof. Tadeuszem Kielanowskim, jako pierwszą w Polsce placówkę
tego rodzaju. Jest również współzałożycielką i prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. ■
Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl

Kto został
„Człowiekiem bez barier”?

K

onkurs organizowany przez Integrację nagradza
osoby z niepełnosprawnością, które swoimi działaniami i postawą stanowią inspirację dla innych.
Tegoroczna edycja promuje przełamywanie barier już
po raz siedemnasty.
„Człowiekiem bez barier 2019” oraz laureatem Nagrody Publiczności
został Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Legionowo. Nagrodę Specjalną otrzymała
Paulina Malinowska-Kowalczyk, rzeczniczka prasowa Polskiego
Komitetu Paraolimpijskiego, doradczyni Prezydenta Andrzeja Dudy.
Tytuł „Osobowość internetowa” przypadł Kamilowi Kowalewiczowi,
autorowi bloga podróżniczego „RobiMy Podróże”.

Wyróżnienia:
Agnieszka Ejsmont – działaczka w grupie Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP;
Jolanta Kramarz – założycielka Fundacji Vis Maior;
Helena Pyz – lekarka chorób wewnętrznych, która od 30 lat zarządza
ośrodkiem dla trędowatych w Indiach;
Sebastian Luty – założyciel Fundacji Avalon. ■

#CodziennieRazemzTobą

Źródło: niepelnosprawni.pl
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Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Po wyborach
parlamentarnych 2019

Doktor w zakresie pedagogiki specjalnej. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym osób z niepełnosprawnością
ruchową. Pracuje jako pedagog specjalny w X Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Konarskiego w Radomiu, współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowe
Perspektywy w Radomiu.

Z PASJĄ NA WÓZKU

Jak zapobiegać samobójstwom?

W

Polsce każdego dnia aż 15 osób odbiera sobie życie. Samobójstwem zagrożone
są nie tylko osoby dorosłe, ale przede wszystkim młodzież. 10 września obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, natomiast 10 października
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Według danych WHO i Polskiego
Towarzystwa Suicydologicznego Polska znajduje się na drugim miejscu
w Europie, jeśli chodzi o samobójstwa
wśród młodzieży. Są to zatrważające
dane. Samobójstwom można jednak
(i trzeba!) skutecznie zapobiegać. Dlatego
chciałbym skupić się nie na przyczynach i rodzajach samobójstw (to bardzo
szeroki temat i można o nim poczytać
w wielu książkach z zakresu psychologii
oraz w internecie), lecz przede wszystkim
na przeciwdziałaniu.

Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę:
• częste wypowiadanie przez osobę
myśli negatywnych i mogących mieć
związek z samobójstwem, np. „życie jest
bez sensu”, „moje życie jest nic nie warte”.
Oczywiście dość powszechnie zdarza
się, że każdy z nas czasami je ma i wcale
nie oznacza to, że chcemy popełnić samobójstwo. Jednak gdy zauważamy je coraz
częściej, mogą stanowić one pierwszy
sygnał ostrzegawczy;
• tendencje i plany samobójcze,
np. groźby samobójcze, mówienie
o śmierci, zrobieniu sobie krzywdy, wyraźne planowanie i przygotowywanie się
do tego. Jest to sygnał bardzo poważny
(o wiele poważniejszy niż same myśli
samobójcze) i nigdy nie należy go bagatelizować;
• wszelkie nagłe zmiany w zachowaniu
osoby, zwłaszcza: apatia, nagłe pogorszenie nastroju, agresja, izolowanie się
od innych;
10
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PAWEŁ BOROWIECKI

• nagłe zmiany w osobowości, utrata
dotychczasowych zainteresowań;
• objawy depresji (utrzymujące się
od dłuższego czasu poczucie smutku,
beznadziei, zniechęcenia, apatii, lęku).
Obok tendencji samobójczych jest
to jeden z najpoważniejszych sygnałów świadczących o zagrożeniu samobójstwem;
• znaczne pogorszenie funkcjonowania i wyników w szkole lub w pracy,
wagarowanie, unikanie pracy;
• nagłe finalizowanie i załatwianie
wszystkich ważnych spraw;
• oddawanie rodzinie i przyjaciołom
cennych przedmiotów;
• poprzednie próby samobójcze.
Wszystkie te cechy mogą świadczyć
o ryzyku popełnienia samobójstwa.
Stanowią tzw. syndrom presuicydalny.
Suicydologia to nauka o samobójstwach,
ich przyczynach i zapobieganiu.
Razem z Tobą

Co można zrobić i jak pomóc
osobie zagrożonej samobójstwem?
Tak jak w przypadku wielu trudnych
i złożonych problemów, nie ma jednej
recepty. Są jednak działania, które możemy i powinniśmy podjąć:
• dawać osobie poczucie wsparcia,
spędzać z nią jak najwięcej czasu;
• wzmacniać jej samoocenę, podkreślać mocne strony;
• rozmawiać i zachęcać do rozmowy
o swoich problemach i emocjach im towarzyszących;
• usuwać z otoczenia zagrażające czynniki i przedmioty, którymi ktoś może
sobie zrobić krzywdę;
• gdy zauważamy oznaki depresji,
jak najszybciej zwrócić się o pomoc
do specjalisty (psychologa i/lub psychiatry);
• wskazywać różne formy pomocy i zachęcać do korzystania z nich.
razemztoba.pl

ZDROWIE

Czego zdecydowanie nie robić?
W tym przypadku można powiedzieć nieco więcej. Zatem nie wolno i nie powinno się:
• przedstawiać samobójstwa jako czegoś dobrego
lub jako ostatecznego rozwiązania problemów;
• bagatelizować zagrożenia samobójstwem,
np. śmiać się, nie dowierzać, mówić „na pewno
tego nie zrobi”;
• zostawiać osoby zagrożonej samobójstwem
sam na sam z jej problemami;
• skupiać się podczas rozmów na samym fakcie
samobójstwa zamiast na przyczynach, problemach danej osoby, emocjach jej towarzyszących
(np. pytać kiedy i w jaki sposób ktoś próbował
popełnić samobójstwo);
• samemu prowokować podczas rozmów temat samobójstw;
• dawać dużo rad i pouczeń zamiast słuchać
danej osoby;
• obwiniać i zasypywać pytaniami w stylu „dlaczego?” osobę, która próbowała popełnić samobójstwo;
• obiecywać osobie zagrożonej samobójstwem,
że nikomu o tym nie powiemy (często zdarza się,
że szukamy pomocy i musimy konsultować się
z różnymi specjalistami, więc powinniśmy o tym powiedzieć);
• prosić osobę, która próbowała popełnić samobójstwo, żeby „już nigdy więcej tego nie robiła”.
Często osoba nie jest w stanie nad tym zapanować
i potrzebuje fachowej pomocy, terapii. Nie może
więc nam obiecać, że nigdy tego nie zrobi. Warto
jednak poprosić, by obiecała nam, że nic złego sobie
nie zrobi do naszego kolejnego spotkania, rozmowy;
• będąc nauczycielem, pedagogiem, psychologiem prowadzić zajęć z grupą na temat samobójstw
i depresji jako pierwszych w kolejności, bez żadnych
wcześniejszych tematów, np. umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem, problemami,
konfliktami;
• prezentować grupy filmów na temat samobójstw
bez ich dokładnego omówienia i dyskusji;
• prezentować filmów i materiałów nieodpowiednich, np. takich, w których nie są zbyt dokładnie
ukazane emocje i przeżycia bohatera, nie są jasno
przedstawione powody i sytuacje, które doprowadziły kogoś do próby samobójczej.
Pamiętając o tych wskazówkach, możemy niejednokrotnie ocalić czyjeś życie. ■

T

Nie jesteś sam

egorocznym tematem przewodnim Światowego
Dnia Zdrowia Psychicznego było zapobieganie
samobójstwom. Warto więc choć na chwilę zatrzymać potok swoich codziennych myśli i zwrócić
uwagę na innych.
MAGDALENA WÓJCIK
Nawet w naszym najbliższym otoczeniu mogą znajdować się osoby,
które chorują, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Naszym zadaniem
nie musi być bezpośrednia pomoc tym osobom, jednak bardzo często nawet
w krótkiej rozmowie możemy zauważyć coś niepokojącego. Często bywa
tak, że osoby z problemami psychicznymi nie chcą lub boją się zwrócić
o pomoc. Strach przed odtrąceniem i wstyd nie pozwalają im zawalczyć
o siebie. Jeśli więc zauważymy niepokojące nas objawy u swoich bliskich
czy znajomych, powinniśmy reagować.
Warto wtedy pamiętać, że przy odpowiedniej pomocy i wsparciu, zarówno
profesjonalistów, np. psychiatry, psychologa czy terapeuty, jak i rodziny
i znajomych, każdy ma szansę pozbyć się swoich lęków i odbudować wiarę
w siebie. W końcu osoby z zaburzeniami bardzo często prowadzą normalne
życie, chodzą do pracy, spotykają się z ludźmi.
Również, jak większość ludzi, miewają gorsze dni, które nasilają się
zwłaszcza jesienną porą. Zwracajmy więc uwagę, gdy niechęć do wstania
z łóżka i wykonywania codziennych czynności trwa zbyt długo, a normalne
„nie chce mi się” zaczyna przybierać na sile, sprawiając, że nie wiadomo
kiedy każdy dzień staje się bezbarwny i pozbawiony sensu.
Warto zadbać o to, by osoby zmagające się z problemami nie zostały
z nimi same. Dla nich nawet najmniejsze w naszym rozumieniu wsparcie może okazać się kluczowe. Chwila rozmowy czy zwierzeń może być
dla nich zrzuceniem ogromnego ciężaru, a samo przebywanie z drugą
osobą często dodaje otuchy i podtrzymuje na duchu. Pokażmy więc innym, że nie muszą być ze swoimi problemami sami, mają na kogo liczyć
i dla kogo żyć. A rozwiązania, które często przychodzą im do głowy, wcale
nie muszą być tymi jedynymi. ■

#CodziennieRazemzTobą

Fot. pixabay.com

Można znaleźć je np. na stronie: emocje.pro/
samobojstwo-jak-pomoc-osobie-ktora-chcepopelnic-samobojstwo/;
• jak najszybciej reagować na zagrożenia samobójstwem wśród dzieci i młodzieży w szkole.
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5 sposobów na zdrowy

P

onad 80 proc. Polaków wie, co oznacza
ból kręgosłupa. Blisko
70 proc. skarży się na przewlekłe bóle – wynika z danych kliniki ortopedycznej
Carolina Medical Center. Tymczasem styl życia ma ogromny wpływ na
zdrowie i komfort życia.
Ortopedzi, fizjoterapeuci, dietetycy biją na alarm:
musimy zmienić nawyki!
Światowy Dzień Kręgosłupa
– międzynarodowe święto,
obchodzone 16 października
– to świetna okazja do zmian.

Fot. nadesłane

Po pierwsze: ruszaj się!
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Tylko co czwarty Polak (28 proc.) regularnie uprawia sport (w krajach unijnych ok. 40 proc). Od 2004 roku brak
aktywności ruchowej w naszym kraju
wzrósł o 10 pkt. proc. O znaczeniu bezruchu dla kręgosłupa nie trzeba przekonywać: sam daje o tym znać bólem.
Zbyt długie, jednostajne obciążenia,
prowadzą do dehydratacji (zmniejszenia zawartości wody) dysku i zwyrodnienia. Kręgosłup bardzo lubi zmienne
pozycje: ewolucyjnie przystosowany
jest do aktywności, wykorzystując pracę mięśni głębokich do prawidłowej
kontroli ruchu.
Można zacząć np. od pływania, biegania czy jazdy na rowerze. O czym warto
pamiętać? Na początek o regularności
i… butach. Jeśli aktywność fizyczna,
to codzienna (sporadyczna rekreacja
weekendowa może powodować przeciążenia). Pamiętajmy też o właściwym
obuwiu. Profil stopy, to jak się zachowuje podczas uprawiania sportu, wpływa na wady postawy i ryzyko kontuzji.
Oczywiście nie do każdej dyscypliny
potrzebujemy oddzielnego obuwia,
np. buty do biegania są dobre na siłownię czy do fitnessu.
Razem z Tobą

Po drugie: schudnij i pilnuj
diety!
Aż 3 na 5 dorosłych Polaków ma
nadwagę, a co czwarty jest otyły. Równie niepokojące są dane dotyczące
dzieci i młodzieży – nadwaga dotyczy
aż 44 proc. chłopców i 25 proc. dziewcząt. Nadmierna masa ciała to ogromne
obciążenie dla kręgosłupa: powoduje
większy nacisk na krążki międzykręgowe
i problem z ich ruchomością.
– Kontrolujmy masę ciała, tak aby
mieściła się w normach wskaźnika
BMI. W innym przypadku postawmy
na stopniową redukcję wagi – mówi
Anna Soliwoda, dietetyk z kliniki Carolina Medical Center. – Wprowadźmy
trwałe zmiany w sposobie odżywiania:
regularne posiłki, ograniczenie soli i cukru, prawidłowe nawodnienie. Dbajmy
o zbilansowaną dietę bogatą w produkty
naturalne: unikajmy żywności przetworzonej, zawierającej cukry proste
oraz tłuszcze nasycone. Zbilansowane
odżywianie połączmy z aktywnością
fizyczną.
Dieta dobra dla kręgosłupa powinna być bogata w: warzywa i produkty
roślinne (zapobiegają zwyrodnieniom
i opóźniają starzenie się stawów), produkty mleczne (źródło wapnia – jego
brak osłabia kości), ryby (ich tłuszcz
wspiera stawy i zawiera witaminę D),
oliwę z oliwek i olej lniany (źródła
kwasów omega-3). Witaminy ważne
dla kręgosłupa to: A (wpływa na poziom wapnia), B12 (niedobór powoduje
degenerację komórek nerwowych i bolesność), C (niezbędna do produkcji
kolagenu, który wspiera elastyczność
stawów), D (niedobór może powodować krzywicę).

Po trzecie: odłóż telefon!
„SMS-owa szyja” – tego syndromu
wielu z nas doświadcza na co dzień. Wielogodzinne pochylanie się nad ekranem
telefonu może prowadzić do zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa
szyjnego. Głowa dorosłego człowieka
waży około 5,5 kg, nic więc dziwnego,
razemztoba.pl
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Mądrość ludowa głosi, że najlepszym
lekarstwem na większość dolegliwości
jest sen. Czy zawsze? Wiele problemów
z kręgosłupem ma źródło właśnie w łóżku. – Jednym z powodów jest spanie
w nieodpowiedniej pozycji, np. na brzuchu ze skręconą na bok głową. Taka
pozycja może wywoływać poranne bóle
i zawroty głowy, sztywność i bolesność
szyi – mówi Edyta Cybula, fizjoterapeutka z Carolina Medical Center. – Gdy
lubimy spać na brzuchu, zwróćmy uwagę na wysokość poduszki: powinna być
płaska. Zbyt wysoka będzie ustawiała
kręgosłup szyjny w wyproście, co może
zaostrzać dolegliwości.
Eksperci Carolina Medical Center
podkreślają, że nocą kręgosłup powinien odpoczywać w neutralnej, naturalnie wygiętej pozycji. Pomoże w tym
dobrze dobrany materac: nie za twardy
i nie za miękki – taki, który będzie uginał się pod ciężarem ciała o 3 cm. Jeśli
będzie zbyt twardy, naturalne krzywizny ciała pozbawione będą punktu
podparcia. Jeśli będziemy spać na boku,
to wystające elementy kostne, takie
jak ramię czy biodro, będą odciskały
się jak na desce. Natomiast zbyt miękki materac spowoduje zapadanie się
miednicy, a efektem będą dolegliwości
w odcinku lędźwiowym. ■

że w wyniku ciągłego pochylania się
nad ekranem zaczyna boleć szyja. Już
przy 15-stopniowym nachyleniu głowy
nacisk na kark wynosi aż 12 kg, a przy
maksymalnym – nawet 30 kg.
Jak temu zaradzić? – Ograniczmy
czas spędzany nad telefonem. W trakcie korzystania trzymajmy urządzenie
na wysokości wzroku, dzięki czemu
nie będziemy pochylać szyi do przodu – mówi Przemysław Rychtik, lekarz z kliniki Carolina Medical Center.
– Unikajmy utrzymywania jednostajnej
pozycji przez dłuższy czas: róbmy regularne przerwy, minimum 5-minutowe
co 20-30 minut. Ciekawą alternatywą
może być korzystanie z aplikacji, które
pozwalają na używanie telefonu za pośrednictwem komputera stacjonarnego
– możemy wtedy odpowiednio ustawić ekran oraz mieć swobodny dostęp
do klawiatury, co pozwala utrzymać
znacznie bardziej ergonomiczną pozycję ciała.

Po czwarte: uważaj jak siedzisz!

Informacja nadesłana

Fot. nadesłana

Długotrwałe siedzenie to nie jest
czynność, którą lubi kręgosłup. Jeśli nie możemy tego uniknąć, róbmy
to z głową. Eksperci Carolina Medical
Center radzą, by kolana znajdowały się
na poziomie bioder lub lekko poniżej,
a stopy – na podłożu. Ważne, by uzyskać
90 stopni zgięcia w stawach kolanowych
i biodrowych. Odcinek lędźwiowy musi
zostać podparty, dlatego siadajmy głęboko w fotelu. Jego oparcie powinno
mieć delikatną wypukłość, tak abyśmy
mogli docisnąć lędźwie – wtedy prawidłowo ustawi się odcinek piersiowy
i szyjny. Najlepsze krzesło? Z możliwością regulacji wysokości, poziomu
siedziska i pochylenia oparcia. Powinno
być mobilne (na kółkach), wygodne
i stabilne. Podłokietniki nie mogą być
ustawione za wysoko i wypychać ramion
do góry. Najlepsze zaś jest siedzenie
aktywne: bez podpórek, z zachowaniem
naturalnych krzywizn kręgosłupa, przy
pracujących mięśniach.

Przyznano Nobla
w dziedzinie
medycyny

T

egoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii zdobyli
William G. Kaelin Jr, Sir Peter
J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza
„za odkrycia dotyczące tego,
w jaki sposób komórki wykrywają tlen i dostosowują
się do jego dostępności”.

Fot. pixabay.com

kręgosłup

Po piąte: dbaj o dobry sen!

Decyzję Komitetu Noblowskiego ogłoszono 7 października w Sztokholmie.
William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe
i Gregg L. Semenza podzielą się kwotą
9 mln koron szwedzkich (ok. 830 tys.
euro). Komitet Noblowski docenił ich
prace związane ze zidentyfikowaniem
molekularnych mechanizmów, które
regulują w komórkach aktywność genów w odpowiedzi na zmieniające się
stężenie tlenu w otoczeniu.
Wrażliwość komórek na dostępność
tlenu jest procesem, który ma istotne
znaczenie w rozwoju różnych schorzeń.
Odkrycie tegorocznych noblistów „ma
fundamentalne znacznie w fizjologii
i utorowało drogę dla nowych obiecujących strategii walki z anemią, nowotworami i wieloma innymi chorobami”,
napisał Komitet Noblowski.
Już wcześniej w 2016 r. za te same
dokonania tegorocznym noblistom przyznano Nagrodę Laskera, zwaną często
„amerykańskim Noblem”. ■
Paweł Wernicki (PAP)
Źródło: PAP – Nauka w Polsce

#CodziennieRazemzTobą
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Dobre praktyki przed Konwentem

W

e wrześniu 2019 roku w Bartoszycach odbył się Warmińsko-Mazurski Konwent Regionalny organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami, który zorganizowany został
przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION. Konwenty Regionalne
w całym kraju poprzedzały ten, który odbył się miesiąc później w Warszawie.

W okresie wrzesień-październik
2019 r. w wielu miastach w całej Polsce odbyły się Konwenty Regionalne. Konwenty
są płaszczyzną do dyskusji na tematy
ważne dla regionalnych środowisk osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
organizacji oraz innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Postulaty wypracowane w trakcie
Konwentów Regionalnych zostały przesłane i były omawiane również w trakcie
Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
w Warszawie.
Głównym tematem konwentu w Bartoszycach było przedstawienie dobrych
praktyk w zakresie dostępności, aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacji
barier. Wzięli w nim udział m.in. Janusz
Surmacz, pełniący obowiązki dyrektora
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie,
przedstawiciele władz lokalnych, lokalni
przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele
Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz organizacji,
które na co dzień czynnie udzielają się
w środowisku osób.
– Nasz powiatowy zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności działa od 2000
roku. Wydaje orzeczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Do 16. roku życia
lub powyżej 16. roku życia wydaje legitymacje i karty parkingowe, uprawniające
do niestosowania wybranych przepisów
ruchu drogowego. Rocznie wydajemy
ok. 1500 takich orzeczeń. W tym około
200 dla dzieci do 15. roku życia – mówiła
Brygida Adamajtis, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
Przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
przedstawiła zebranym szereg działań,
14

Fot. Rafał Sułek

RAFAŁ SUŁEK, MATEUSZ MISZTAL

jakie podejmuje jej placówka w zakresie
wspierania osób z niepełnosprawnościami. Omówiono programy i projekty
realizowane ze środków PFRON, ministerialnych oraz wojewódzkich. Jak podkreślono, bardzo ważne było przystąpienie
powiatu do projektu realizowanego przez
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i Federację Osób Niepełnosprawnych FOSA, polegającego
na monitoringu miejsc użyteczności publicznej w powiecie bartoszyckim. Jego celem było zwiększenie zdolności instytucji
monitorowanych do wdrażania postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizy działań
instytucji, sformułowanie rekomendacji
dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania. W wyniku
monitoringu tego projektu, badaniom
zostały poddane budynki m.in. Starostwa
Powiatowego w Bartoszycach, Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach,
Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego
Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w BartoRazem z Tobą

szycach. Badano m.in. takie aspekty jak:
dostępność budynków, dostosowanie
formy informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz
zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
działanie informacyjne ukierunkowane
na zwalczanie stereotypów, dostępność
do informacji o usługach i szkoleniach,
dostępność usług i urządzeń dla osób
niepełnosprawnych, działania na rzecz
dostępności transportu publicznego,
działania na rzecz usług wspierających
osoby niepełnosprawne w ich samodzielności, działania na rzecz ochrony prawnej
osoby niepełnosprawnej czy mobilność
osoby niepełnosprawnej.
– Cały monitoring zakończył się raportem i powiat wypadł bardzo dobrze.
My jako Powiatowe Centrum w swoim
zakresie w wyniku rekomendacji udostępniliśmy informacje pisemne w gablotach,
na tablicach w formie piktogramów, w taki
sposób, żeby były czytelne – zaznaczono.
Kolejnym programem, do którego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje od 2004 roku, jest program finansowany przez PFRON i jest
razemztoba.pl

skierowany do niepełnosprawnych.
Ma na celu wyrównywanie różnic między
regionami i likwidację barier architektonicznych. W ramach tego programu
zrealizowano wiele zakupów na rzecz
osób niepełnosprawnych, m.in. zakup
schodołazów na rzecz Zespołu Szkół
Nr 1 w Bartoszycach czy zakup busa
9-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Bartoszycach.
Następnie głos zabrał Janusz Surmacz, pełniący obowiązki dyrektora
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.
– Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym
spotkaniu. Jako Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
współpracujemy z samorządami i organizacjami pozarządowymi i to są dwaj
najpoważniejsi partnerzy, którzy są blisko osób niepełnosprawnych, znają ich
potrzeby i którzy umieją ich potrzeby
zaspokajać – zaznaczył.
W tej części Konwentu przedstawione
zostały wszystkie programy realizowane
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych mające na celu
wsparcie osób z niepełnosprawnościami
i ich rodzin.
Niezwykle ciekawe było również wystąpienie Arkadiusza Ziemackiego ze Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia”, który
mówił o dobrych praktykach w zakresie
aktywizacji społeczno-zawodowej osób
z niepełnosprawnościami.
– Siedem lat temu założyliśmy
spółdzielnię, odpowiadając też trochę
na samopomoc własną. Część z nas była
ludźmi młodymi, bez pomysłu na to,
co w życiu robić. I po tych siedmiu latach przyszedł czas, byśmy pokazali
co udało się zrobić. Jesteśmy właścicielami kawiarni w Bartoszycach. Gdy
w ubiegłym roku dowiedzieliśmy się,
że kawiarnia upada, to zapytaliśmy
zespół, czy jeśli znajdziemy środki finansowe, to czy zespół zgodzi się wejść
w strukturę spółdzielni socjalnej. Zgodzili się. Otwieramy się też na osoby
z niepełnosprawnościami, w tej chwili
pracuje u nas pani, która ma niepełnosprawność związaną z plecami. Mamy
też mobilny piec chlebowy, jeździmy

Fot. Rafał Sułek
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po Polsce i wyjeżdżamy z nim 40 razy
w roku. Jesteśmy jedyną mobilną piekarnią w Polsce.
Jak zaznaczył, długo myślano też i pracowano nad uruchomieniem piekarni.
Dziś miejsce to jest już wyposażone,
są piece, nowa kuchnia i organizacja
rusza z piekarnią. Udało się także pozyskać środki na wynagrodzenie osób
z niepełnosprawnościami, które mają
tam pracować. CIS, który powstał, ma
za zadanie przygotowywanie do pracy
w piekarni i w kawiarni.
– Z piekarnią było tak, że zadzwonił
do mnie starosta, powiedział, że zna
człowieka, który podobnie jak ja bardzo
dużo mówi o chlebie. Okazało się, że ten
człowiek ma syna niepełnosprawnego. Początkowo mój pomysł był taki, by to w tej
kawiarni wypiekać chleb, ale pan Józef
jest byłym pracownikiem piekarni,
więc jak już coś robi, to na dużą skalę. I tak
ten pomysł się narodził. Nie było lepszego
nauczyciela dla syna pana Józefa niż pan
Józef. Okazało się też, że pan Józef zna
drugą osobę z niepełnosprawnością, która mogłaby w naszej piekarni pracować
– opowiadał Arkadiusz Ziernacki. Jak zaznaczył, zdecydowano się na piekarnię
rzemieślniczą, czyli taką, w której zakwas
chlebowy dojrzewa dłużej: nie w ciągu
10 minut, a w ciągu 2 dni, dzięki czemu
osoba z niepełnosprawnością jest w stanie
wykonywać wszystkie czynności w sposób spokojny.
W drugiej części prelegenci także rzu#CodziennieRazemzTobą

cili ciekawe światło na działalność organizacji pozarządowych. Jako pierwszy
głos zabrał Andrzej Jurkian, reprezentujący Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych w Olsztynie, który
wspomniał o zadaniach i projektach realizowanych przez sejmik. Jak zaznaczył
w swoim wystąpieniu, niezwykle istotne
jest to, by podejmowane były działania
na rzecz eliminowania barier w związku
z różnymi niepełnosprawnościami.
– Realizujemy zadania, które są dofinansowywane z różnych źródeł, m.in.
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Dziś jednak
chciałbym powiedzieć o takiej inicjatywie,
która nie ma żadnego dofinansowania.
Zrodziła się ona już na początku istnienia
sejmiku. W 2018 roku kilkoro młodych
ludzi z różnymi niepełnosprawnościami zaczynało się do nas zgłaszać. Byli
oni już wcześniej uczestnikami naszych
projektów, czy to aktywizacji zawodowej czy asystentury. Będąc w sejmiku,
zauważyli tę misję, to, że staramy się
walczyć o dobre rozwiązania dla osób
z niepełnosprawnościami i zaprosiliśmy
ich do współpracy. Początkowo pięć osób
zaczęło się spotykać. Opowiadali oni o sobie i mówili, z jakimi problemami oni się
borykają w Olsztynie, jeśli chodzi o dostępność. Później dołączyło kilka innych
osób z różnych organizacji. Kilka takich
spotkań i wymiany doświadczeń pokazało, że te problemy ze zbyt wysokimi
krawężnikami, z brakiem tłumacza języka
15
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migowego itd. są i trzeba je rozwiązywać.
Doszliśmy do wniosku, że bardzo ważne
jest stworzenie tzw. standardów dostępności dla miasta Olsztyna, tak by na bazie
obowiązujących przepisów ustalane były
wytyczne dostosowane do specyfiki naszego miasta. Często jest tak, że instytucje
tłumaczą się, że zrobiły coś zgodnie z przepisami, ale jest to niewygodne i niepraktyczne – zwrócił uwagę Andrzej Jurkian.
W ramach inicjatywy „Olsztyn bez barier” wspomniana grupa przedstawiła
swoje propozycje zmian prezydentowi
Olsztyna, apelując jednocześnie o rozszerzenie zakresu konsultacji społecznych. Prezydent miasta przystał na te
propozycje i podobnie jak to ma miejsce w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu
czy Gdyni, także i w Olsztynie ustalono tzw. standardy dostępności. Podczas
spotkań z władzami miasta zwracano
również uwagę na brak programów
tzw. asystentury (takowy prowadzi jedynie SON) czy indywidualnego transportu
osób niepełnosprawnych. Andrzej Jurkian
zwrócił także uwagę na niewielką ilość
dostępnych materiałów Urzędu Miasta
z tłumaczeniem na język migowy. – Zaproponowaliśmy również, wzorem innych
miast, by powstał przewodnik turystyczny
z informacją o dostępności poszczególnych miejsc w wersjach uwzględniających
różne niepełnosprawności. Będziemy
też zabiegać o wydanie informatora dla
osób z niepełnosprawnościami – zaznaczył.

Nie zapomniano o seniorach
W imieniu Stowarzyszenia „Jesteśmy
Razem” z Górowa Iławieckiego głos zabrał
Piotr Baczewski, prezes wspomnianej organizacji. Prowadzi ona Warsztat Terapii
Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Radio Górowo i Telewizję Górowo.
– Podjęliśmy ostatnio wyzwanie remontu 222-letniego budynku w okolicach
Górowa Iławieckiego, który od października będzie już gotowy, tak więc zapraszam, by odwiedzić to miejsce. Myślę,
że warto zobaczyć, bo nie zawsze prezentacje czy filmy oddają rzeczywisty
obraz. Działania, od projektu, po samo
podjęcie remontu, trwały niemal trzy
lata – zaznaczył prezes stowarzyszenia.
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Postulaty wypracowane podczas Konwentu:

1. Poprawa świadomości pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
2. Zmiana systemu orzecznictwa – jedna instytucja orzekająca.
3. Wydawanie na stałe orzeczeń o niepełnosprawności w sytuacjach, kiedy stan
zdrowia nie ma szans na polepszenie.
4. Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym
lub znacznym, ze wskazaniem do ZAZ, mogą ubiegać się o rehabilitację zarówno
w ramach WTZ i ZAZ.
Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym
lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej, mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach WTZ i ZAZ w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy, a osoba posiadająca wskazania
do ZAZ nie może ubiegać się o rehabilitację w WTZ, co w niektórych przypadkach
jest krzywdzące.
5. Zwiększenie dostępności instytucji publicznych, kulturalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej (np. sklepy, restauracje, itp.) dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Uzyskanie stabilnego, płynnie rosnącego i w wysokości adekwatnej do ponoszonych kosztów funkcjonowania poziomu finansowania działalności WTZ
w Polsce zapewniającego realizację na odpowiednim poziomie zadań z zakresu
prowadzonej rehabilitacji.
Podniesienie kwoty algorytmu w 2019 r. i w latach następnych do wysokości
2500 zł miesięcznie na uczestnika.
8. Wprowadzenie zapisu o stałej corocznej waloryzacji kwoty dofinansowania
działalności WTZ w Polsce.
9. Zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 proc. dla uczestników WTZ w Polsce
ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
10. Włączenie sposobu finansowania „ Zajęć klubowych” do zasad finansowania
działalności WTZ w Polsce.
11. Powstawanie i stałe finansowanie domów opieki społecznej/domów środowiskowych dla osób ze znacznym, głębokim stopniem niepełnosprawności, w których
uczestnikami będą osoby z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Na koniec przedstawiono ofertę
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach w obszarze wsparcia i aktywizacji osób niesamodzielnych.
– MOPS ma w swoich strukturach kilka elementów wsparcia. Jest to Dzienny
Dom Pobytu „Senior Wigor” i Środowiskowy Dom Samopomocy, który również jest placówką pobytu dziennego.
Celem naszych działań jest włączenie
uczestników zajęć do nurtu naturalnego
środowiska społecznego. Jest tam osiem
sal terapeutycznych, nasz budynek jest
pozbawiony barier architektonicznych,
więc jest pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie w domu
jest 55 miejsc – mówi Anna Żukowska
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bartoszycach. – Dzienny dom „Senior
Wigor” uruchomiony został ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Razem z Tobą

Społecznej w ramach wieloletniego programu „Senior-WIGOR” i łączna wartość
tego projektu wynosiła 322 tysiące.
Placówka zajmuje się usługami obiadowymi, odbywają się tam zajęcia rękodzielnicze, malarstwa i komputerowe
dla osób starszych. Są tam też organizowane zajęcia Klubu Seniora, który liczy
160 członków. Kolejną formą pomocy
jest tzw. mieszkanie chronione, mające zapewnić osobom niesamodzielnym
przygotowanie do samodzielnego życia
społecznego i zawodowego.
Wśród działań podejmowanych przez
MOPS na rzecz osób z niepełnosprawnościami są także Bartoszyckie Spotkania
Artystyczne, na które zapraszane są placówki z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także z zagranicy:
Obwodu Kaliningradzkiego, Litwy, Ukrainy i Niemiec. ■
razemztoba.pl
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Osoby z niepełnosprawnością
w zawodach przyszłości

Obecnie można zapoznać się z wieloma raportami o zawodach przyszłości
oraz pracy zdalnej. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z szansy
i pracować w trybie „home office”. Szczególnie osoby, które wykonują zawód copywritera, grafika, content managera,
tłumacza czy analityka internetowego.
To oczywiście tylko niektóre z zawodów.
Także pracodawcy są coraz bardziej
otwarci na taką formę zatrudniania.
– Postęp technologiczny daje nam
wiele nowych możliwości, a co za tym
idzie tworzy zupełnie nowe zawody. Takie
profesje, zwane często zawodami przyszłości, dają szansę osobom z niepełnosprawnością. Na rynku pracy pożądane
są szczególnie osoby sumienne, chętne
do udoskonalania swoich umiejętności
i podejmowania inicjatyw. Z własnej perspektywy cenię sobie szczególnie zaangażowanie i sumienność, które stawiam
nawet ponad zdobyte doświadczenia.
Istotną rolę w procesie adaptacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy odgrywa
przystosowanie miejsca wykonywania
obowiązków do ich potrzeb. Pocieszający w tej materii wydaje się fakt, iż coraz
więcej pracodawców decyduje się stawiać
czoła temu wyzwaniu – mówi właściciel
NPROFIT Kamil Rybicki.

Szkoły wyższe a rynek pracy
Jeden z partnerów kampanii Fundacji
On/Off, czyli Wyższa Szkoła Bankowa
we Wrocławiu, informuje o sytuacji swojego ośrodka.
– Na Uczelni studiuje ponad 150 osób
z niepełnosprawnością (łącznie na wszystkich kierunkach, formach i semestrach
studiów). Liczba ta zmienia się w czasie
i może dochodzić do 170-180 studentów,
do tego jeszcze jest spora grupa słuchaczy

z niepełnosprawnością na studiach
podyplomowych. Najchętniej wybierane kierunki studiów przez
osoby z niepełnosprawnością to:
finanse i rachunkowość, zarządzanie, informatyka, filologia, turystyka i rekreacja. Od lat finansujemy
studentom WSB we Wrocławiu
obóz integracyjno-szkoleniowy
DŻAMP, organizowany w czasie
wakacji przez Stowarzyszenie
„Twoje nowe możliwości”. W Biurze
ds. Osób z Niepełnosprawnością
znajduje się pracownia komputerowa i specjalistyczny sprzęt,
przeznaczone wyłącznie do użytku dla
studentów z niepełnosprawnością – wylicza dr Maciej Szczepanik z Biura Osób
Niepełnosprawnych WSB we Wrocławiu.
Jednym z najpopularniejszych kierunków na WSB we Wrocławiu jest informatyka.
– Ze wszystkich miast w Polsce Wrocław oferuje największą liczbę miejsc pracy w branży IT, to tutaj można rozpocząć
karierę w międzynarodowej korporacji.
Na studiach w WSB zajęcia prowadzą
specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
w branży IT – dodaje dr Maciej Szczepanik.

Podjęcie wyzwania
Młodzi ludzie są otwarci na zdobywanie wiedzy i podnoszenie swoich kwalifikacji, o czym można się przekonać
czytając komentarze choćby na portalu
Diru.pl. Nie brakuje również firm, które
gotowe są zapewnić właściwe warunki
rozwoju swoim pracownikom czy dzięki prowadzonej działalności umożliwić
im pokonywanie barier utrudniających
im znalezienie pracy.
– Widzimy zmiany, które zachodzą
#CodziennieRazemzTobą

Fot. Fundacja On/Off

ynek pracy ulega ciągłym zmianom. Jeszcze kilka lat temu praca zdalna i zawody internetowe były rzadkim przypadkiem. Teraz raczej nikogo już nie dziwią. Wciąż dzięki Internetowi
rozwijają się nowe zawody, co daje osobom z niepełnosprawnością szansę na aktywność
zawodową. W wielu przypadkach praca zdalna i zawody internetowe idą w parze. Czasem są jedyną aktywnością zawodową, jaką młode osoby z niepełnosprawnością mogą wybrać.

na rynku pracy. Jako odpowiedzialna
firma chcemy dawać szansę na pracę
młodym zdolnym osobom w zawodach
przyszłości i jednocześnie wspierać tych,
którzy wolą pracować w tradycyjnym
systemie stacjonarnym. Trudno sobie
wyobrazić, aby w XXI wieku odmawiać
komuś prawa do pracy z powodu np. barier fizycznych. Rozumiemy, jak ważny jest
kapitał intelektualny i wiemy, że nie można go marnować. Właśnie dlatego w tym
roku prowadziliśmy konkurs stażowy
dla zdolnych inżynierów. Niebawem ruszy
jego druga edycja. Ponadto rozpoczniemy
projekt „Ortotyka 3D”, skierowany do osób
z dysfunkcjami narządów ruchu, które
chcą być bardziej aktywne i samodzielne– mówi Paweł Robak, Prezes Zarządu
Omni3D. – Jestem przekonany, że możemy zrealizować nasze plany – dodaje.
Należy pamiętać, że firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością mogą
skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia. Fundacja On/Off, organizując
kampanię „Włącz się”, zachęca do zatrudniania osób z niepełnosprawnością pokazując możliwości i wartość dodaną, jaką
te osoby wnoszą do organizacji. ■
Fundacja On/Off
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NIK o rządowych programach dla seniorów

Z

Fot. pixabay.com

miany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie sprawiają, że kształtowanie polityki na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się jest jednym z kluczowych wyzwań dla naszego państwa. Odpowiedzią na te procesy miał być realizowany
od 2012 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rządowy Program
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Jednak w ocenie NIK, Program nie osiągnął zakładanego celu, czyli poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego
starzenia się poprzez aktywność społeczną.

W Polsce na koniec 2017 r. liczba ludności wynosiła 38,4 mln, w tym ponad
9 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat
i więcej. Trwający proces starzenia się
ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany
niskim poziomem dzietności. Polska
należy do ścisłej czołówki europejskich
krajów, w których kryzys demograficzny występuje w największym stopniu.
Według prognozy GUS, w perspektywie
do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,5 mln, natomiast populacja
osób w wieku 60 lat i więcej wzrośnie
do 13,7 mln i będzie stanowiła ponad
40 proc. ogółu społeczeństwa. Pogarszająca się sytuacja demograficzna
stawia przed Polską wyzwania związane z planowaniem i kształtowaniem
polityki na rzecz aktywnego i zdrowego
starzenia się.
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Jak wynika z najnowszego raportu
NIK, tylko 1/3 zbadanych projektów realizowanych w ramach Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych
ukierunkowana była na pobudzenie
czynnej aktywności seniorów i osiągnięcie trwałych efektów, wymagających
stałych i regularnych działań (szeroko
rozumiany wolontariat czy budowanie
integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej). Najczęściej seniorzy uczestniczyli
w projektach związanych z profilaktyką
zdrowotną (porady zdrowotne, dietetyka,
medycyna naturalna), zajęciami sportowymi i turystyką (zajęcia na basenie,
nordic walking, wycieczki) oraz zajęciami
w obszarze kultury i sztuki (rękodzieło,
malarstwo, występy artystyczne, wyjścia
do kina, teatru).
W ramach Programu ASOS najczęściej (ponad 60 proc. zbadanych
projektów) dofinansowywano proRazem z Tobą

jekty obejmujące tzw. aktywność
bierną, oznaczającą krótkotrwałe, jednorazowe działania polegające głównie
na konsumpcji różnorodnych usług
(np. wyjścia do kina, teatru, na wystawy,
wycieczki, zajęcia sportowe czy szkolenia z nowych technologii). W ocenie NIK,
działania takie są potrzebne w ramach
realizacji polityk lokalnych, nie powinny jednak być dominujące.
Zdaniem NIK krytycznie należy także
ocenić nieprzeprowadzenie przez Ministra RPiPS rewizji Programu, co ograniczyło możliwość dostosowania go
do strategicznych celów polityki senioralnej, a także skuteczne zarządzanie
i konieczną, wraz z upływem lat, jego
modyfikację. ■
Pełny raport dostępny jest na stronie
nik.gov.pl.
Oprac. Red.
Źródło: nik.gov.pl
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ERKON z oknem na świat

Fot. Mateusz Misztal

lbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych od marca tego roku mieści się pod nowym
adresem. Z ul. Związku Jaszczurczego 15 stowarzyszenie przeniosło się na ul. Hetmańską 28. Budynek w nowej lokalizacji jest większy i, jak zapewnia dyrekcja ERKON-u, pozwala rozwinąć skrzydła.
Nie obyło się jednak bez wielu prac. Jedną z inwestycji udało się wykonać dzięki wsparciu elbląskiej firmy.

– Cały proces przeprowadzki nie był
łatwy, kosztowało nas to sporo wysiłku
i pracy, ale w nowym miejscu możemy
realizować nowe wyzwania. Proces adaptacji budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami trochę trwał i nadal
trwa, ale dziś jest tu już wiele ułatwień.
Pojawił się podjazd i rampa. Zakończyliśmy
też dostosowywanie toalet – mówi Barbara
Gąsak, dyrektor ERKON-u. – Zmieniło się
miejsce naszej organizacji, ale nie zmieniły
się nasze cele, cały czas pomagamy osobom
z niepełnosprawnościami – dodaje.

Bezcenne wsparcie
Stowarzyszenie istnieje od 26 lat i ma
na swoim koncie realizację wielu projektów
wspierających osoby z niepełnosprawnościami: od szkoleń, porad prawnych, konsultacji psychologicznych, po aktywizację
na rynku pracy. Znaleźli się też tacy, którzy

postanowili wesprzeć samą organizację
przy remoncie jednego z pięter.
– Rozpoczęliśmy prace nad remontem i adaptacją kolejnego piętra w naszej
siedzibie. Chcielibyśmy skoncentrować
działalność ERKON-u w jednym miejscu,
pod jednym adresem. Piętro trzecie, na którym obecnie trwają prace remontowe i adaptacyjne, to bardzo potrzebna przestrzeń
dla realizacji naszej misji. Wiele rzeczy
by się nie udało, gdyby nie wsparcie ludzi
dobrego serca, którzy wpłacają darowizny
lub pomagają nam materialnie. Ostatnio
elbląska firma Avante podarowała nam
17 nowych okien oraz dokonała ich montażu. Jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy
za ofiarowaną pomoc. Jak łatwo policzyć,
koszt całej inwestycji wyniósłby około
30 tys. złotych. Nowe okna pozwolą na pewno na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Mam też nadzieję, że przykład firmy
#CodziennieRazemzTobą

Avante zachęci inne do niesienia pomocy
organizacjom pozarządowym – zaznacza
Barbara Gąsak.
– Pomaganie powinno być w ludzkim
DNA i skoro mogliśmy pomóc, to zrobiliśmy to. Panie, które nas odwiedziły, przekonały mnie do tego, że warto ERKON
wesprzeć. I my, i ERKON razem znaleźliśmy się w dobrym czasie i w dobrym
miejscu. Jeśli jest możliwość pomagania,
to powinniśmy z niej korzystać – mówi
Damian Brzezinski, dyrektor firmy Technika Okienna S.A. Avante Producent Okien
PCV. – Jest troszkę tak, że dobro, które
komuś ofiarowujemy, wraca. Organizacje pozarządowe nie mają łatwo. Wiemy,
że ERKON jest w nowym miejscu i wszystko tam robione jest własnym sumptem.
Jeśli większa grupa ludzi dokłada do jakiegoś przedsięwzięcia swoją cegiełkę, to zawsze jest łatwiej – dodaje.
Dziś, w budynku przy ul. Hetmańskiej
28, ERKON działa na dwóch kondygnacjach.
Na piętrze I mieszczą się: recepcja, kadry i księgowość, redakcja gazety „Razem
z Tobą” oraz duża sala, w której prowadzone są m.in. zajęcia z uczestnikami realizowanych projektów, w ramach aktywizacji
zawodowej i społecznej,
Na piętrze IV znajdują się: biuro dyrekcji
ERKON oraz gabinety doradców zawodowych, trenerów pracy i psychologów. ■
Red.
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„Ratujmy planetę”
Ponad sześciuset uczestników
liczył organizowany przez elbląski Bank Żywności marsz pn. „Ratujmy planetę – nie marnujmy”,
który przeszedł ulicami miasta.
Przedszkolaki i dzieci z elbląskich
szkół podstawowych oraz ośrodka
szkolno-wychowawczego zamanifestowały w ten sposób przeciwko marnowaniu żywności. Były kolorowe
stroje oraz okrzyki wzywające do racjonalnego zarządzania żywnością. Dzieci
oraz ich opiekunowie przygotowali również specjalne hasła zachęcające
do oszczędzania żywności. ■
RS

ESWIP otworzył „Dom pod Cisem”
– miejsce aktywności społecznej, w którym osoby w trudnej sytuacji życiowej
mogą liczyć na wsparcie, a przedmioty
– na nowe życie. W budynku będzie Centrum Integracji Społecznej oraz Dom Sąsiedzki dla mieszkańców Zawodzia. Dom
ma trzy kondygnacje: na parterze ma funkcjonować sklep społeczny z kawiarenką,
na pierwszym piętrze sale spotkań i biura, na poddaszu znajdują się nowoczesne
pokoje hostelowe na 12 miejsc, z częścią
socjalną. W przybudówkach są wyposażone
pracownie, m.in. krawiecka i stolarska.
„Dom pod Cisem” mieści się w zrekonstruowanym budynku przy ul. Stawidłowej 3. ■
Red.

Fot. MM

Będzie głośno,
będzie radośnie

W SOSW nr 2 w Elblągu uroczyście
otwarto nowy kompleks placu zabaw „Konik Polny”. Inwestycja niemal w całości
sfinansowana została w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2019.
Na terenie placówki pojawiły się m.in.
ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, tablica
aktywności, trampolina, huśtawka bocianie
gniazdo, piaskownica, gra w klasy z płyt
poliuretanowych i huśtawka wahadłowa. ■
MM
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Obchody 100-lecia TPD
w Elblągu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodzi 100. urodziny. Z tej okazji
w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się uroczysta konferencja.
W I części konferencji, po przyjęciu gratulacji, kwiatów i okolicznościowych
upominków złożonych na ręce Anny Wrońskiej, prezes Zarządu Okręgowego
TPD w Elblągu, wręczone zostały odznaczenia TPD za aktywną i owocną
współpracę. Leszek Kirzenkowski, Prezes Okręgu TPD w Olsztynie, opisał
bogatą historię Towarzystwa oraz jego przeszłą i aktualną działalność. Zarząd
Okręgowy TPD w Elblągu działa od 44 lat i prowadzi obecnie Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze przy ul. Łęczyckiej w Elblągu, punkty przedszkolne
w powiecie elbląskim i braniewskim, programy edukacyjne i rozwojowe szkół
na terenach wiejskich. Posiada też 11 kół przyjaciół TPD. ■
TB

Mądrzy życiowym
doświadczeniem
Elbląska Rada Seniorów funkcjonowała już
w poprzednich latach, jednak w kwietniu tego roku
uchwałą Rady Miejskiej
otrzymała oficjalny statut.
Do Rady zostali zgłoszeni
przedstawiciele organizacji
działających na rzecz osób
starszych. Ostatecznie prezydent powołał 15 osób, są
to: Teresa Urban, Józef Zapalski, Izabela Babraj, Lucyna Szuba, Stanisław
Puchalski, Krystyna Adamska, Tadeusz Szulc, Anna Grabowska, Aleksandra
Misiewicz, Krystyna Nowakowska, Elżbieta Zimińska, Stefania Lepiesza,
Halina Ratajewska, Elżbieta Ziętkowska i Stanisława Poździech. Kadencja
Rady Seniorów trwa 5 lat. ■
UM Elbląg
Fot. UM Elbląg

Fot. ESWIP

Fot. RS

„Dom pod Cisem”
już otwarty

Razem z Tobą

razemztoba.pl
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Rozstrzygnięto
tegoroczny konkurs im. Doktor
Aleksandry Gabrysiak na najlepszą
inicjatywę organizacji pozarządowej.
Wygrała inicjatywa
Stowarzyszenia Alternatywni: VII Festiwal Literatury Wielorzecze. Inicjatorem konkursu jest Rada
Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Radzie chodzi nie tylko o nagrodzenie
organizacji za ciekawe i pożyteczne inicjatywy, ale też o nagłośnienie ich działań wśród mieszkańców Elbląga, którzy mają niewielką wiedzę o działających
w naszym mieście organizacjach.
Jury pod przewodnictwem członka REOP Edwarda Łebkowskiego za najlepszą
inicjatywę w 2019 roku uznało VII Festiwal Literatury Wielorzecze, który już raz
był nagrodzony. – Nie było łatwo – mówi pan Łebkowski – wszystkie projekty
bardzo nam się podobały, laureat został wyłoniony niewielką ilością punktów.
Na Festiwal Wielorzecze zapraszani są do Elbląga literaci z całej Polski. Dla
elblążan jest to swoiste święto literatury, a dla zaproszonych gości okazja do poznania miasta. Jak opowiada Dominika Lewicka-Klucznik, z reguły są naszym
miastem zachwyceni. Festiwal jest więc także świetną promocją miasta.
Stowarzyszenie Kulturalne „Co to jest” za Święto Muzyki w Elblągu oraz Regionalne Centrum Wolontariatu za akcję „Pierwszy Dzwonek” otrzymały wyróżnienia. Dyplomy i róże otrzymały też organizacje, które zrealizowały ciekawe
projekty w ramach Elbląskiego Inkubatora Obywatelskiego: Chrześcijańska Misja
Społeczna Teen Challenge w Elblągu, Stowarzyszenie „Kreatywna Edukacja,
Przybij Piątkę”, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Elblągu, Stowarzyszenie Klub Seniora Zakrzewo, Forum
Animatorów Społecznych, Fundacja Warsztat Zmiany, Stowarzyszeni Inicjatyw
Rodzinnych i Stowarzyszenie Wyjście. ■

– To już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. W ciągu tych ośmiu lat
na zadania z BO jako samorząd przeznaczyliśmy 20 160 700 złotych – mówi
Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.
– Kwota przeznaczona na realizację
zadań z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego to 3 100 200 zł.
Do głosowania zgłoszono 55 propozycji, na które 9 007 osób oddało
łącznie 27 475 głosów. Z inicjatyw ogólnomiejskich wybrano jeden wniosek:
„Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni”. Listę wszystkich zwycięskich
projektów można znaleźć na razemztoba.pl/ budzet-obywatelski-2020-tak-glosowali-elblazanie/. ■

TB

Zamknij drzwi!
Naciskają na klamkę, sprawdzają, czy drzwi są otwarte. Jeśli tak, cicho wchodzą
do przedpokoju, zabierają stamtąd wartościowe rzeczy i znikają, zanim ktokolwiek
zorientuje się, że został okradziony. Złodzieje znaleźli nowy sposób działania.
Często uznajemy, że skoro na klatce schodowej jest domofon, to drzwi naszego
mieszkania nie muszą być zamknięte na klucz. To oczywiście błędne myślenie.
Elbląscy policjanci zatrzymali 63-latka podejrzanego o kradzież portfela
z jednego z mieszkań na terenie Elbląga. Mężczyzna miał skorzystać z nieuwagi
lokatorów i otwartych drzwi.
– 63-letni mężczyzna był już znany policji z podobnych przestępstw. Elementem jego stylu działania było właśnie sprawdzanie, czy drzwi są zamknięte. Gdy
nie były, niepostrzeżenie wchodził do przedpokoju i zabierał stamtąd cenniejsze rzeczy. Były to głównie portfele, torby, saszetki – informuje kom. Krzysztof
Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.
Jak pokazuje policyjna praktyka, sprawcy potrafią sprawdzić nawet kilkanaście mieszkań zanim trafią na takie, w których naciśnięcie na klamkę spowoduje
otwarcie drzwi. ■
Red.
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Kochają życie

Fot. MS

Fot. nadesłana

Wielorzecze z nagrodą

Wiedzą, że życie jest cenne, dlatego zachęcają kobiety, by dbały o siebie.
19 października Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek wraz z uczniami elbląskich
szkół i sympatykami po raz kolejny wyszło
na ulice miasta, żeby w Marszu Zdrowia
przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka
i troska o zdrowie.
– Przybyliśmy tutaj, by razem cieszyć się
życiem, nie zapominając o zdrowym stylu
życia, dbaniu o własne zdrowie fizyczne,
ale i psychiczne, bo każdy z nas składa się
z ducha i ciała. Naukowcy to podkreślają i udowadniają: trzeba zadbać i o jedną
stronę, i o drugą. Dzisiaj chcemy szczególną uwagę zwrócić na chorobę, z którą
nam, Amazonkom, przyszło się zmierzyć
– mówiła prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek Danuta Tchorowska.
Tradycyjnie marszowi „Kocham Cię, Życie”
towarzyszyła możliwość wykonania badań
profilaktycznych oraz konkurs dla uczniów
na najlepsze hasło promujące profilaktykę
raka piersi. ■
MS
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„Nie ma dzieci, są ludzie”

dea którą swoją działalnością promował Janusz Korczak, w Polsce zaistniała pełniej wraz
z Konwencją o Prawach Dziecka. O różnych aspektach korczakowskiej idei i respektowania praw najmłodszych można było usłyszeć podczas konferencji „Rodzic, opiekun,
nauczyciel Rzecznikiem Praw Dziecka”.

Organizatorem wydarzenia był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, dla
którego idee Janusza Korczaka stanowią
myśl przewodnią działalności edukacyjno-wychowawczej. W tym roku mija bowiem
40 lat od nadania placówce imienia Janusza
Korczaka, w tym roku upływa również 30 lat
od przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka.
Z tej okazji 24 października SOSW nr 2
zorganizował konferencję „Rodzic, opiekun,
nauczyciel Rzecznikiem Praw Dziecka”.
Spotkanie, na które zaproszono specjalistów z całej Polski, rozpoczęło się występem nauczycieli i uczniów placówki,
którzy słowami z książki „Prawo dziecka
do szacunku” w muzycznej formie nadali
ton wydarzeniu.
– Zwykło się mówić „dzieci są przyszłością narodu”. Wydaje nam się oczywiste,
że rodzic, opiekun, nauczyciel, sąsiad, każdy z nas winien być orędownikiem praw
dziecka, a jednak w tym miejscu możemy zadać pytanie retoryczne: „Dlaczego
dziecko potrzebuje rzecznika, skoro posiada niezbywalne prawa?”. Odpowiedź
nazbyt oczywista rodzi kolejne pytania:
„Czy dziecko zna i rozumie przysługujące
mu prawa? Czy potrafi z nich korzystać?
Czy jest świadome, że za prawami stoją
też obowiązki?”. Jako dorośli jesteśmy
zobowiązani do przygotowania dziecka
do dorosłego życia, do ochrony i uznania
dobra dziecka za najważniejszy cel wszystkich działań – podkreśliła Krystyna Miezio,
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

Z troską o dobro dziecka
W obronie najmłodszych i ich praw
w 2000 roku powołano stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Marek Michalak, który
pełnił tę funkcję przez dwie kadencje w latach 2008-2018, podczas konferencji opowiadał o kluczowych aspektach działalności
22

Fot. Mateusz Misztal

MONIKA SZAŁAS

na tym stanowisku i zaprezentował swój
punkt widzenia na prawa dziecka. Wśród
wymienionych działań były Rzecznik Praw
Dziecka szczególną uwagę zwrócił na nowy
Kodeks Rodzinny, który obecnie znajduje
się w Kancelarii Prezydenta. Najważniejszym aspektem nowego aktu prawnego jest
upodmiotowienie, „kierunek wskazujący,
że dziecko to człowiek”.
– Są też, jak to zostało okrzyknięte, „rewolucyjne propozycje”, czyli np. odejście
od dosyć negatywnego, świadczącego
o bezwzględnej wyższości czy władczości
pojęcia „władzy rodzicielskiej”. Ja proponuję zastąpienie go (z pełną definicją i odniesieniami) pojęciem „odpowiedzialności
rodzicielskiej”. To jest zupełnie inna relacja,
spojrzenie człowieka na człowieka – zaznaczył Marek Michalak.
Były Rzecznik Praw Dziecka przekonywał, że dzieci mają swoje prawa, których
należy przestrzegać, bez względu na okoliczności.
– Dzieci mają swoje prawa nie dlatego,
że są grzeczne, nie dlatego, że pięknie wypełniają swoje obowiązki, tylko dlatego,
że są ludźmi, tylko i aż dlatego, że są dziećmi. Bez względu na to, czy spełniają nasze
oczekiwania czy ich nie spełniają, czy się
Razem z Tobą

zachowują w sposób przez nas pożądany
czy niepożądany, czy uczą się tak jak my
byśmy sobie życzyli czy nie – zauważył
Marek Michalak, wyrażając nadzieję, że popularne lata temu hasło „dzieci i ryby głosu
nie mają” odchodzi w zapomnienie.

Dziecko jako jednostka
Na podmiotowość dzieci zwróciła uwagę także kolejna prelegentka: Marta Ciesielska z Ośrodka Dokumentacji i Badań
KORCZAKIANUM w Muzeum Warszawy.
Specjalistka także przywołała hasło „Nie ma
dzieci, są ludzie”.
– Chodziło o to, żeby zobaczyć pewną
warstwę społeczną: niedocenianą, marginalizowaną, zobaczyć ją właśnie w tej masie
jako podmiotową. W połowie lat 20. Korczak zainaugurował cykl swoich wykładów
pod tytułem „Prawa dziecka jako jednostki”
[…], który był realizowany w ramach kursu
dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych – opowiadała.
Znawczyni twórczości i aktywności Korczaka przywołała program tego cyklu. Sama
treść wykładów nie jest znana, natomiast
w dokumentach zostały zachowane tytuły
poszczególnych części cyklu, które oparte
były na wybranych tematycznie prawach
razemztoba.pl
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Korczak wzorem
O spuściźnie Janusza Korczaka opowiadała również Barbara Janina Sochal,
przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Prelegentka
przedstawiła działalność stowarzyszenia,
obejmującą m.in. realizację programów
i projektów upowszechniających jego dorobek oraz działania wspierające edukację.
Stowarzyszenie zrzesza w Polsce szkoły,
placówki, instytucje i organizacje pozarządowe noszące imię Janusza Korczaka
lub pracujące metodami korczakowskimi
z dziećmi i młodzieżą. Jako organizacja pożytku publicznego świadczy również pomoc
oraz wsparcie organizacyjno-merytoryczne
dla różnych podmiotów.
Specjalistka podkreślała, że idee zaproponowane przez Janusza Korczaka mają
ponadczasowy charakter.
– Korczak i jego filozofia dialogu z dzieckiem okazała się ciekawym sposobem na to,
by rozwiązać współczesne problemy, z którymi państwo się spotykacie – zwróciła
się do uczestników konferencji Barbara
Janina Sochal.
Okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się sposobami realizacji korczakowskich idei i dyskusji był panel
poświęcony prawom dziecka w praktyce
szkolnej. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek noszących imię Janusza
Korczaka: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu, Szkoły Podstawowej
nr 2 w Nowej Rudzie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 2 w Elblągu. Podczas konferencji nagrodzono także uczniów, którzy swój
sposób postrzegania Korczaka zaprezentowali w formie plastycznej: spotkanie
zakończyło się podsumowaniem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Moje
prawa – ważna sprawa”. ■

Dzień Białej Laski w OREW

W

Dniu Białej Laski członkinie elbląskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych odwiedziły Ośrodek
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez PSONI Koło w Elblągu. Wychowankowie OREW
mogli dotknąć pisma Braille’a, zapoznać się z różnymi gadżetami służącymi osobom niewidomym w codziennym życiu,
obejrzeć dzieła niewidomych artystów.
Teresa Bocheńska
Elbląski OREW posiada Certyfikat Placówki Przyjaznej Osobom Niewidomym,
wydawany przez Ośrodek Rehabilitacji
i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy. Wizyta przedstawicieli
PZN nie była pierwsza, ale jak zawsze budziła zainteresowanie. W tym
roku z okazji
Dnia Białej Laski Ośrodek odwiedziły panie
z Koła PZN w Elblągu. Opowiadały, jak sobie
radzą osoby niewidome w codziennym życiu,
przyniosły
książki pisane
alfabetem Braille’a, wypukłe
mapy, kilka
rodzajów podświetlanych lup
do czytania, różne inne gadżety pomocne
osobom niewidomym w codziennym życiu
i oczywiście białe laski. Wszystko można
było wziąć do ręki i spróbować się tym
posłużyć. Największe emocje budził spacer po korytarzu z białą laską w czarnej
opasce na oczach. Goście z PZN opowiedzieli też o tym, jak osoby niewidome radzą
sobie z różnymi trudnościami i pomimo
braku wzroku biorą aktywny udział w życiu społecznym: gotują, sprzątają, chodzą
samodzielnie na zakupy, tworzą, uprawiają
sport, pracują. Ilustrowały to krótkie filmy,
które jednocześnie stanowiły instruktaż,
w jaki sposób należy pomagać osobie niewidomej.
Fot. Teresa Bocheńska

najmłodszych. Wśród nich można wymienić
prawo dziecka do: swobodnego poznawania, pracy nad sobą, pewnego obywatelstwa
we własnym świecie, radości i rozrywki,
uznawania niedoświadczenia i słabości
oraz demokratyzacji wychowania.
Marta Ciesielska nakreśliła historyczny
kontekst działalności Janusza Korczaka,
przytaczając społeczno-polityczne aspekty
postrzegania relacji między dziećmi i rodzicami w różnych czasach.

#CodziennieRazemzTobą

W jednej z sal urządzona została wystawa dzieł artystów z PZN, które można
było oglądać przez dotykanie. Najważniejszy jednak był prezent przygotowany przez wychowanków OREW dla
niewidomych i niedowidzących dzieci.
Była to jedyna w swoim rodzaju książka
złożona z plastycznych obrazków, opowiadająca historię
Czerwonego Kapturka. Szczególne
wrażenie robił wilk z bujną
sierścią i białymi kłami, który
na jednej stronie
miał w brzuchu
Babcię i Kapturka, a na drugiej
kamienie, które
można było zobaczyć otwierając
futrzaną klapkę.
Żadnego z obecnych na spotkaniu młodych
ludzi, którzy
sami borykają się z różnymi niepełnosprawnościami, nie zdziwi już widok
osoby poruszającej się na ulicy z białą laską, penetrującej przy jej pomocy
najbliższe otoczenie. Chociaż niepełnosprawność intelektualna utrudnia
im zrozumienie i nauczenie się wielu
rzeczy wiedzą, że społeczność ludzka
jest różnorodna, składa się z ludzi chodzących na własnych nogach i poruszających się na wózkach inwalidzkich,
widzących i niewidomych, swobodnie
posługujących się mową i porozumiewających się w inny sposób – różnych,
ale takich samych w swoich odczuciach
i potrzebach. ■
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Najważniejsze było i jest dziecko
pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu obchodził jubileusz 65-lecia
istnienia placówki. Uroczystą galę uświetnił występ dzieci i nauczycieli, nie brakowało
gości i życzeń.

Spotkanie w Ratuszu Staromiejskim
rozpoczęło się o godzinie 10:00. Na początku głos zabrały dzieci oraz nauczyciele placówki. Krótki występ
artystyczny był znakomitym sposobem na wyrażenie „korczakowskiego”
przesłania.
– Korczak dostrzegał w dziecku
człowieka, który ma prawo do popełniania błędów, do doświadczenia,
do gorszego samopoczucia, wyrażania
myśli, poglądów. Jego wciąż aktualna koncepcja wychowawcza jest dla
nas źródłem inspiracji, a wyjątkowe
podejście stanowi fundament pracy
pedagogiczno-wychowawczej – mówiła
podczas swojego wystąpienia Krystyna
Miezio, dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu. – Jubileusz
65-lecia uświadamia nam z całą mocą,
że czas odmierzany latami szkolnymi
łączy w przyjaźni byłych i obecnych
nauczycieli, dzieci, uczniów, wychowanków oraz rodziców, stanowiąc
o bogactwie naszej placówki. Czasy,
w których swoją działalność rozpoczynał Ośrodek bardzo różniły się od dnia
dzisiejszego. Mimo to, zarówno „wczoraj”, jak i „dzisiaj”, w najważniejszym
aspekcie są takie same: w centrum
zainteresowań było i jest dziecko, jego
potrzeby, zainteresowania i rozwój.
Później głos zabrali zaproszeni
na uroczystość goście. Padło wiele
pięknych słów i życzeń, wśród których królowało jedno: by Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
nie przestawał się rozwijać i troszczyć
o dzieci z niepełnosprawnościami.
– 65 lat to jest taki wiek, w którym
niektórzy odchodzą na emeryturę,
a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ma się świetnie – zaznaczył
24

Fot. Marcel Zieliński
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prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
– Chcę za te 65 lat serdecznie podziękować i te podziękowania przekazuję
na ręce pani dyrektor. Przedstawiła
pani w swoim wystąpieniu całą historię
placówki. Widzieliśmy, ile osób było
w jej tworzenie i rozwijanie zaangażowanych, ile zadań, ile przedsięwzięć
i ile pracy zostało przez was włożone,
o czym świadczą wszystkie wyróżnienia
certyfikaty i nagrody – dodał.
Placówka powstała w 1954 roku.
Pierwszym jej dyrektorem był Józef
Duszyński. W 1955 roku zastąpiła go
Józefa Oczesalska. W tym samym roku
nastąpiła jeszcze jedna zmiana – stery
w placówce przejęła bowiem Maria
Kaczmarek. Od 1970 roku przez kolejne
22 lata placówką kierował Józef Kozłowski. Później Ośrodkiem zarządzał
Marek Burkhardt. Od 2003 roku dyrektorem SOSW nr 2 jest Krystyna Miezio.
– Czterdzieści lat temu wybraliście
patrona, jakim jest Janusz Korczak,
wytyczając sobie drogę, misję, jaką
Razem z Tobą

chcecie po „korczakowsku” realizować.
To są piękne jubileusze, ale one miną
jutro, a wasza praca będzie trwała.
Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory
realizowali te piękne działania na rzecz
osób z niepełnosprawnościami – mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący
Rady Miasta. – Pozwólcie państwo,
że wyrażę swoje uznanie dla dzieci
i nauczycieli za ich występ. Pokazaliście w nim to, co jest najważniejsze, to, jakie działania podejmujecie.
Za te wzruszenia i emocje pięknie dziękuję – dodał.
– Jesteśmy dziś razem. Wielkopolska, Dolny Śląsk, Śląsk, Mazowsze,
to my, wszyscy „korczakowcy” z całej
Polski, przyjechaliśmy, by dziś wyrazić
wielkie podziękowania za waszą pracę
– zaznaczyła Barbara Sochal, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia
im. Janusza Korczaka. – To właśnie
z tej placówki rozchodzą się takie dobre prądy na całą północ naszego kraju
i na całą Polskę. ■
razemztoba.pl

ELBLĄG

Ż

Ten żłobek może zniknąć
łobek dla dzieci z niepełnosprawnościami, prowadzony przez PSONI Koło w Elblągu
w ramach projektu „Mama i tata wracają do pracy”, w grudniu kończy działalność.
Rodzice liczą na kontynuację jego funkcjonowania, w czym może pomóc samorząd.

grantodawcę, była deklaracja niepracującego rodzica, że podejmie pracę. Tak
też się stało. – Nasz synek jest dzieckiem
niepełnosprawnym, jest opóźniony psychoruchowo i choruje na padaczkę. Według
nas żaden inny żłobek w Elblągu nie byłby
w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki,
nie mówiąc o rehabilitacji tak niezbędnej
w procesie usprawnienia. Oprócz powrotu do pracy jest jeszcze pozyskany czas
wolny, dzięki czemu moje osobiste plany
nabrały barw i możliwości samorozwoju poprzez studia podyplomowe – pisze
jedna z mam. Podobnie wypowiadają się
pozostali rodzice.

Niestety, jest to jedyny taki żłobek w mieście, a projekt trwa tylko do końca 2019 r.
Od stycznia 2020 pięknie wyposażone sale
mogą pozostać puste, a wyspecjalizowana
kadra zmieni pracę. W tej sytuacji Zarząd
Koła PSONI zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o środki, które są potrzebne na bieżącą działalność placówki. Koło
oferuje bazę lokalową z wyposażeniem
oraz wsparcie wspomnianych specjalistów
z OREW. Wstępne rozmowy z Miastem
na razie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ale rodzice nie tracą nadziei, że żłobek będzie nadal funkcjonował i nie będą
musieli rezygnować z pracy. ■

Fot. wosp.org.pl

Nie jest łatwo znaleźć w Elblągu miejsce
w żłobku, a już całkiem jest to niemożliwie dla dziecka z niepełnosprawnością
wymagającą szczególnej opieki. Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu,
wychodząc naprzeciw tym potrzebom,
pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i utworzyło Instytucję
Dziennego Opiekuna dla dzieci w wieku
od 1 do 3 lat, których rodzice musieli zrezygnować z pracy zawodowej ze względu
na brak właściwej opieki nad dzieckiem.
Placówka powstała w ramach projektu
pt. „Mama i tata wracają do pracy” przy
Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, gdzie funkcjonuje także
przedszkole. Dzięki takiemu usytuowaniu
wychowawcy i dzieci w żłobku, a także ich
rodzice, mogą korzystać z porad i pomocy
kadry specjalistów zatrudnionych w OREW,
tj. logopedy, psychologa, fizjoterapeuty i innych. Gdy PSONI ogłosiło rekrutację, zgłosiło się około 50 rodzin. Miejsc w placówce
jest 10, obecnie uczęszcza do niej 11 dzieci,
w tym z różnymi niepełnosprawnościami.
Jednym z kryteriów zakwalifikowania
dziecka do żłobka, wymaganym przez

Fot. Adrian Płączyński

Teresa Bocheńska
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ecyzją administracyjną Minister Finansów, Inwestycji
i Rozwoju uchylił zaskarżoną
przez Gminę Miasta Sopotu decyzję
Wojewody, nakazującą zwrot dotacji
do budżetu państwa, oraz przekazał
ją do ponownego rozpatrzenia.
Mowa o świadczeniach pielęgnacyjnych,
które Gmina Sopot wypłaca opiekunom osób
niepełnosprawnych. 10 lipca br. prezydent Sopotu otrzymał decyzję Wojewody Pomorskiego
nakazującą zwrot części środków finansowych
(846 310,26 zł) za wypłacone opiekunom osób
z niepełnosprawnością świadczenia pielęgnacyjne. Sopocki MOPS, zgodnie z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego, nadal wypłaca
świadczenie pielęgnacyjne wszystkim opiekunom, niezależnie od momentu powstania
niepełnosprawności osoby, którą się opiekują.
Gmina Miasta Sopotu złożyła odwołanie
od decyzji wojewody, wnosząc o jej uchylenie
w całości i umorzenie postępowania wszczętego w tej sprawie lub jej uchylenie i przekazanie
do ponownego rozpatrzenia. Tak też się stało.
– Wszyscy opiekunowie mają prawo do równego traktowania i dlatego odwołaliśmy się
od decyzji Wojewody. Szkoda, że mając tyle
czasu, znając wyrok Trybunału Konstytucyjnego, rządzący skupili się na szukaniu
luk w prawie, którego sami nie dostosowali
do wyroku TK. Zdecydowanie większa korzyść
byłaby, gdyby skupili się na pomocy najbardziej potrzebującym i ich rodzinom. Sopot
nadal konsekwentnie wypłaca świadczenie
pielęgnacyjne wszystkim opiekunom osób
niepełnosprawnych, nie dzieląc ich na lepszych czy gorszych. Decyzja ministra to krok
w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że w ślad
za nią pójdą korzystne dla niepełnosprawnych i ich rodzin, długo wyczekiwane zmiany
w prawie – nie kryje radości z decyzji ministra
prezydent Sopotu Jacek Karnowski. ■

Gdynianka z zespołem Downa
na etacie w Teatrze Muzycznym

25

-letnia mieszkanka Gdyni – podopieczna Fundacji Wspierania Rozwoju Ja Też – Emilia Kochańska jako pierwsza osoba z zespołem Downa
została zatrudniona w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Fot. gdynia.pl

Minister uchylił
decyzję Wojewody

Od dwóch lat Emilia wraz z innymi podopiecznymi Fundacji Ja Też współpracowała z teatrem, wykonując obowiązki obsługi widza. W październiku, czyli
miesiącu budowania świadomości o zespole Downa, dyrektor teatru zdecydował
o zatrudnieniu jej na umowę o pracę.
– Jest to dla nas wielki krok do przodu. Najczęściej to fundacje, stowarzyszenia
starały się stworzyć osobom z zespołem Downa miejsce pracy. W tym wypadku jest
inaczej, pracodawca nie tworzył miejsca pracy, Emilka była już tak doświadczona,
że bez kłopotów mogła objąć stanowisko, które, jak myśli większość społeczeństwa,
może piastować tylko osoba pełnosprawna. Teatr wziął na siebie także 100 procent
finansowego utrzymania pracownika, co też nie zawsze tak wygląda. To naprawdę
ewenement na skalę kraju, choć z drugiej strony normalność w takich krajach
jak Szwajcaria czy Hiszpania – mówi Paweł Ryta, dyrektor Fundacji Ja Też.
– Jestem trochę takim kontrolerem, sprawdzam bilety, w jakim sektorze mają
siedzieć widzowie. Kocham swoją pracę. Lubię rozmawiać z gośćmi teatru, przychodzić im z pomocą – mówi Emilia Kochańska. – Jestem szczęśliwa, że mogę
pracować w teatrze. Czuję się tam znakomicie. Mogę spotykać się z aktorami,
porozmawiać z nimi. Wszyscy w teatrze traktują mnie bardzo życzliwie i z szacunkiem. Nie jest dla nich ważne, że mam zespół Downa.
– Naszym marzeniem jest, żeby praca była częścią życia naszych podopiecznych.
Chcemy, aby czuli się potrzebni w społeczeństwie, ważni. W fundacji uczymy dzieci
niezależności, jednak mimo odpowiedniego przygotowania nadal trudno im znaleźć pracę i swoje miejsce w społeczeństwie. Jesteśmy bardzo dumni, cieszymy się,
że Gdański Teatr Szekspirowski (który był prekursorem w praktykach dla osób
z niepełnosprawnościami) oraz Teatr Muzyczny w Gdyni się w to zaangażowały.
Zachęcam inne instytucje oraz biznes do zgłaszania się do naszej fundacji, aby
dać szansę osobom z niepełnosprawnością, bo one naprawdę na to zasługują
– podkreśla Iwona Simon, wiceprezes fundacji. ■
Justyna Bronk

Źródło: sopot.pl
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Halo? Tu „złota rączka”
Czyste miasto
z aplikacją

D
Fot. pixabay.com

ostępne już jest kolejne ułatwienie dla
mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami
i odpowiedzialnej segregacji.
To aplikacja „Czyste Miasto
Gdańsk”, którą bezpłatnie
można pobrać i być powiadamianym o zbliżających się
istotnych terminach.

C

ieknący kran, urwane zawiasy, złamane oparcie fotela –
schorowany, sędziwy człowiek z ich naprawą może sobie nie
poradzić. W Gdańsku każdy, kto ukończył 75 lat może w takich wypadkach liczyć na bezpłatne wsparcie w ramach projektu
„Złota rączka dla seniora”, który ruszył w październiku. Pierwsze
naprawy są już zrobione!
Pomoc w postaci drobnych, bezpłatnych usług naprawczych świadczy w domach najstarszych mieszkańców Gdańska
Spółdzielnia Socjalna (GSS) na zlecenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku.
Z usług przysłowiowej „złotej rączki”
skorzystać mogą przede wszystkim osoby
samotne, niesamodzielne lub schorowane. Bezpłatna usługa dotyczy szeroko
pojętych napraw, takich, które z założenia można zrealizować w ciągu godziny.
Może być to nawet tak prozaiczna sprawa
jak zakup i wymiana żarówki.
By poprosić fachowca o pomoc, wystarczy zadzwonić do GSS pod numer:
881 703 096 i zgłosić problem. Zgłoszenia są przyjmowane w dni powszednie,
w godzinach od 8:30 do 15:30.
Praca fachowca jest dla seniora
bezpłatna, a koszt zakupu materiałów
potrzebnych do naprawy usterki jest pokrywany z budżetu projektu do wysokości
80 zł brutto. Jeśli koszt jest wyższy, róż-

nicę pokrywa senior (wcześniej jednak
kwestia wysokości koniecznej inwestycji
jest uzgadniana z GSS, by nie narazić
beneficjenta na zbyt duży wydatek).
Projekt ruszył z początkiem października i już są jego pierwsze efekty.
– Projekt „Złota rączka dla seniora”
ma sprawić, by osobom w wieku 75+
w Gdańsku żyło się łatwiej i bezpieczniej.
Żeby czuły opiekę i wsparcie w rozwiązaniu nawet bardzo prozaicznych problemów – mówi Sylwia Ressel, rzecznik
prasowa gdańskiego MOPR. – Zachęcamy
do kontaktu ze Spółdzielnią, bez obaw
o to, że ktoś podszyje się pod „złotą rączkę”.
Dzwoniąc, wyznaczamy konkretny dzień
i godzinę przybycia fachowca, możemy
dodatkowo ustalić jeszcze hasło, które
musi podać, pukając do drzwi.
Przedsięwzięcie ma charakter pilotażu
i potrwa do końca maja 2020 roku. ■

Aplikacja jest źródłem wszystkich
podstawowych informacji dot. organizacji systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, usług świadczonych dla
mieszkańców oraz zasad segregowania odpadów. Dzięki niej mieszkańcy
na bieżąco mogą dowiedzieć się m.in.
gdzie jest najbliższy odbiór gabarytów,
objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych, co zrobić z odpadami po remoncie czy gdzie w okolicy jest apteka
przyjmująca przeterminowane leki.
– Do dyspozycji jest m.in. wyszukiwarka odpadów, z której można skorzystać, kiedy nie mamy pewności,
gdzie dany odpad powinien trafić, instrukcja segregacji, czyli co zalicza się
do danego koloru pojemnika i jak postępować z odpadami nietypowymi
i niebezpiecznymi. Dodatkowo znajdziemy komunikaty o bieżących wydarzeniach i tymczasowych zmianach
harmonogramów związanych ze świętami i dniami wolnymi – wymienia
Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora
Wydziału Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miejskim.
Aplikacja jest dostępna w wersjach
na Android oraz IOS. Niezmiennie dostępna jest również strona internetowa
czystemiasto.gdansk.pl. ■

Izabela Biała

Cyprian Maciejewski

Źródło: gdansk.pl
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25-lecie PSONI w Działdowie

Fot. PFRON

oło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Działdowie świętowało swój
jubileusz. Zebrani goście poznali historię placówki podczas
projekcji filmu pt. „25 minut na 25-lecie działalności”.

W trakcie spotkania, które odbyło
się 10 października, wręczono medale,
statuetki i podziękowania dla pracowników oraz osób wspierających
Stowarzyszenie. Nie zabrakło również
występów artystycznych, w których
udział brali podopieczni placówki.
PSONI Koło w Działdowie powstało
z inicjatywy rodziców osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną w 1994
roku. Aktualnie prowadzi 3 placówki:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Warsztat Terapii
Zajęciowej (obie od 1998 r.) oraz Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą
do Pracy (od 2013 r.). ■

Telefon
dla
bezdomnych
W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
od 1 listopada 2019 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia
dla osób bezdomnych.
Pod numerem telefonu 800 165
320 osoby zainteresowane mogą
uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni i ogrzewalni
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. ■
Red.

Tomasz Mielczarski
Źródło: PFRON

Zbiórka na odbudowę Kuźni Społecznej

W

nocy z 16 na 17 października wybuchł pożar w Kuźni Społecznej. To miejsce stworzone
przez Bank Żywności w Olsztynie.

Fot. Bank Żywności w Olsztynie

Spaleniu uległa 1/3 budynku, a 1/4 zaczadzeniu. Część poOrganizacja społeczna nie ma stałego finansowania
wierzchni została zalana podczas akcji ratowniczej. Strażacy zewnętrznego. Utrzymuje się z grantów, dotacji, darowizn
oszacowali wstępnie straty na 5 mln zł. Z pożaru udało się i z własnej działalności. Odbiera codziennie ze sklepów
odzyskać dokumenty księgowe, kadrowe i po części projektowe. nadwyżki żywności i przekazuje je innym organizacjom
społecznym. Tylko w zeszłym roku potrzebujący otrzymali
prawie 2,5 tys. ton żywności, która w części została uratowana ze sklepów przed zmarnowaniem.
Obecnie organizowana jest zbiórka finansowa na usuwanie
skutków pożaru. Pieniądze wpłacać można przez zbiórkę
uruchomioną na Facebooku i poprzez bezpośrednią wpłatę
na konto Banku Żywności w Olsztynie:
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06 1930 1611 2400 0400 4551 0005
(tytuł wpłaty: „Gasimy pożar”). ■
Źródło: warmia.mazury.pl
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Toruńska kwesta z rekordem

westa na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków jest organizowana
w Toruniu od 17 lat. W tym czasie udało się odnowić ponad 30 mogił
na toruńskich cmentarzach. Co roku akcję wspierają samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, środowiska artystów i aktywistów.

Fot. Małgorzata Litwin/torun.pl

Tym razem na cmentarzu św. Jerzego
można było spotkać m.in. aktorkę Katarzynę Żak, muzyka Bogdana Hołownię
oraz wioślarza Mirosława Ziętarskiego.
Łącznie w 17. kweście wzięło udział ponad
90 wolontariuszy.
– Każdego roku, w tym szczególnym
okresie pamiętamy o wybitnych torunianach, oddanych i zasłużonych dla naszego
miasta. Naszym obowiązkiem jest zadbanie
o ich pamięć i zachowanie tego dorobku dla
przyszłych pokoleń – powiedział prezydent
Torunia Michał Zaleski, tradycyjnie biorący
udział w kweście.
Podczas ubiegłorocznej kwesty zebrano
ponad 22 tys. zł, za które udało się odno-

Z

wić nagrobek Franciszka Kruszelnickiego
oraz kontynuowano prace przy nagrobku
Heliodora Marjana Barałkiewicza.
Wynik tegorocznej kwesty jest najwyższy
w historii. Torunianie na odnowę zabytkowych mogił przekazali niemal 23,5 tysiąca
złotych. Zebrana kwota pozwoli na przeprowadzenie gruntownej odnowy nagrobka
Stanisława Arkusiewicza, sędziego Sądu
Okręgowego w międzywojennym Toruniu.
Sędzia Arkusiewicz przybył do Torunia
w latach 20., aby odbudować tu polską administrację. Był jednym z głównych budowniczych struktur państwowych w mieście. ■
Filip Tomasik
Źródło: torun.pl

Nowa pediatria w Grudziądzu
akończyła się trwająca niecały rok inwestycja w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej. Do dyspozycji najmłodszych pacjentów oddany został nowy budynek, w którym
znajduje się poradnia dziecięca i punkt szczepień.

Fot. UM Grudziądz

Budynek został powiększony o kolejne pomieszczenia. – Jest to nasza duma w tej chwili. Wnętrza
są wykonane nowocześnie i zgodnie z wymogami
Ministra Zdrowia. W kolejnych latach również
przewidujemy inwestycje – poinformował dyrektor
lek. med. Andrzej Małecki.
– Cieszę się, że nasze miasto ma tak prężnie
działającą przychodnię, która kontynuuje tradycje
szpitala wojskowego. Gratuluję dbałości o placówkę, która służy naszym mieszkańcom – powiedział
prezydent Maciej Glamowski.
W nowym budynku najmłodszych pacjentów
przyjmować będzie codziennie trzech pediatrów.
Wojskowa specjalistyczna Przychodnia Lekarska w skali roku obsługuje około 350 tysięcy
pacjentów. ■
Beata Adwent, Biuro Prasowe i Medialne UM Grudziądz

#CodziennieRazemzTobą
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Zmarli nie są niegrzeczni

C

zy istnieją duchy? „Po spędzeniu większości życia ze zmarłymi mogę stanowczo stwierdzić,
że nigdy żaden zmarły mnie nie skrzywdził i prawie żadne ciało mnie nie zgorszyło. Zmarli
nie są niegrzeczni, wręcz przeciwnie, zawsze wiedzą, jak się zachować” – stwierdza antropolog sądowy prof. Sue Black.

30

przed nią i ją zakłamujemy, nawet
wtedy, gdy z niej szydzimy i naśmiewamy się, np. podczas obchodzonego
31 października święta Halloween,

wanie mniej kłopotliwi niż żyjący”
– stwierdza.
W czasach współczesnych zamiast
o śmierci chętniej mówi się o sukcesach medycyny w walce z groźnymi chorobami
i o stałym wydłużaniu życia
człowieka. Tylko czy warto
się tym kierować? Brytyjska
specjalistka ostrzega, że to kolejna pułapka, podobna do tej,
w jaką wpadamy, unikając
wszelkich rozmów o śmierci.
„Gdy nie dożywamy przewidywanego statystycznie wieku
– pisze – nasi bliscy czują
się wręcz okradzeni z cząstki życia ukochanego członka
rodziny, co wywołuje w nich
gniew, frustrację i rozgoryczenie”.
Jej zdaniem, śmierć odznacza się szczególną
złożonością i cudowną nieprzewidywalnością. Opisuje
to przedstawiając historie
ludzi, którzy umierali nieoczekiwanie albo żyli wbrew
wszelkim „medycznym” regułom. I nie lubi słowa „umrzeć
przedwcześnie”, bo co to właściwie znaczy?
„Nie serwuję letnich truizmów. Staram się za to przedstawić oblicza śmierci tak,
jak je poznałam, i perspektywy, które
dzięki temu odkryłam” – stwierdza
prof. Black. I dodaje: „Wyzbądźcie się
w stosunku do niej nieufności, lęku
i odrazy, a być może zaczniecie ją postrzegać podobnie jak ja”. ■
Fot. mat. pras.

Prof. Black z Uniwersytetu w Dundee wspomina o tym w książce „Co mówią zwłoki”. Pisze o sekcji zwłok,
o tym, jak bada się ciało zmarłego
na potrzeby kryminalistyki,
ale porusza też sprawy filozoficzne związane z przemijaniem i umieraniem. Pod tym
względem jest to książka wyjątkowa, napisana przez osobę,
która ze zwłokami spędziła
kilkadziesiąt lat. Jak sama
stwierdza, nie jest to klasyczna rozprawa o śmierci.
Jako antropolog sądowy
specjalistka badała ofiary zbiorowych mordów
w Kosowie, pomagała ustalić tożsamość ofiar tsunami
w Tajlandii oraz uczestniczyła
w największych śledztwach
kryminalnych na terenie
Wielkiej Brytanii. Jej praca
– podkreśla – w jednakowym stopniu dotyczy śmierci,
jak i życia, bo trzeba pamiętać,
że są to nierozłączne części
jednej całości.
Co roku umiera na świecie
55 mln ludzi, niemal co sekundę dwie osoby, wciąż jednak nie potrafimy się oswoić
ze śmiercią. Z zasady ją oczerniamy – stwierdza autorka
– albo gloryfikujemy, często
płynnie przechodząc od jednego
do drugiego. Nazywamy ją Kostuchą,
Ponurym Żniwiarzem albo Bladym
Jeźdźcem, a przedstawiamy zwykle
w postaci białego szkieletu z kapturem
na głowie.
To hipokryzja wobec śmierci, uczymy się jej od najmłodszych lat. Zdaniem prof. Black wynika to z tego,
że nie chcemy jej poznać, uciekamy

najbardziej popularnego po święcie
Bożego Narodzenia (w Wielkiej Brytanii).
Prof. Black uspokaja, że spędzając
tyle lat z ludzkimi zwłokami nigdy
nie zetknęła się z duchami. „Nigdy
żaden [zmarły – przyp. PAP] w mojej kostnicy nie ożył i z pewnością
żaden nie nawiedzał mnie w snach.
Podsumowując, zmarli są zdecydoRazem z Tobą

Zbigniew Wojtasiński
Źródło: Serwis Nauka w Polsce

– www.naukawpolsce.pap.pl
razemztoba.pl

„Pobudzeni”

o książkach
Maciej Dobosiewicz „Komisarz Zagrobny
i powódź”
Pośród mrocznych kryminałów królujących na polskim rynku wydawniczym
powieść Macieja Dobosiewicza jest miłą odmianą. W tej książce też są trupy, ale wydają
się elementem zwyczajnej rzeczywistości.
Główny bohater komisarz Zagrobny jest
wyjątkowo sympatycznym śledczym, trochę
w starym stylu, dla którego priorytetem
jest logiczne myślenie, a nie wyniki badań
kryminalistycznych. Sama zagadka kryminalna jest zwięzła i sensowna, pozbawiona
wątków pobocznych.
Akcja toczy się w Poznaniu w 2010 roku.
Przez miasto przechodzi fala powodziowa, a w kilku piwnicach staromiejskich kamienic pojawiają się trupy. Komisarz Zagrobny musi ustalić, czy są
to przypadkowe utopienia czy celowe działanie bezwzględnego mordercy.
Kryminał Macieja Dobosiewicza to lekka lektura, której dodatkowym
atutem jest literacka wycieczka po Poznaniu. ■

Fot. mat. pras.

Metabolizm, sen, nastroje, układ odpornościowy, dojrzewanie i seks – to
zaledwie wierzchołek tego, co kontrolują
hormony, potężne związki chemiczne,
których tajemnica sięga zatęchłych piwnic pełnych słojów z mózgami w formalinie i nowoczesnych klinik hormonalnych w Los Angeles.

Agnieszka Pietrzyk

Lekarz, który w latach 20. XX wieku propagował
wazektomię jako niezawodną metodę zwiększania
libido, studentka medycyny, która dwadzieścia
lat później odkryła hormon hCg informujący
o ciąży, oraz matka, która używała przysadek
mózgowych zmarłych, by za pomocą wydobytego
z nich hormonu wzrostu leczyć swojego syna –
to tylko niektórzy bohaterowie tej pełnej fascynujących niuansów, opisów badań i zabawnych
anegdot książki. Zostali tu sportretowani zarówno
najważniejsi naukowcy stojący za rewolucyjnymi
odkryciami na temat równowagi hormonalnej,
jak i szarlatani, którzy proponowali równie szatańskie kuracje.
„Pobudzeni” to pasjonująca, dowcipna i szokująca opowieść o historii endokrynologii. A także
o tym, że bywamy zaledwie marionetkami we
władzy adrenaliny, oksytocyny, estrogenu czy testosteronu. ■
Źródło: Wydawnictwo MARGINESY

Siemianowski, czas nagrania: 9 godz. 12 min.

Bernadeta Prandzioch „Terapeutka”
„Terapeutka” Bernadety Prandzioch to kryminał psychologiczny. Główna
bohaterka Marta Szarycka jest psychologiem. W ogrodzie znajdującym się
za jej gabinetem znaleziono zwłoki chłopca.
Jakiś czas później zostaje porwane kolejne dziecko, a Marta otrzymuje na pocztę
mailową wiadomość z pytaniem, czy tym
razem uda się jej ocalić dziecko.
Największą zaletą powieści jest główna
bohaterka, to ona pozostaje w pamięci
czytelnika po lekturze, a nie intryga kryminalna. Autorka wykorzystała dobrze znaną wszystkim pisarzom regułę, że postać
literacka nie może być wyidealizowana,
bo nie będzie wiarygodna. Taka właśnie
jest Marta Szarycka, nie pozbawiona wad,
a raczej wielu słabości, ale zarazem inteligentna, przenikliwa i przede wszystkim
wrażliwa. Polecam miłośnikom kryminałów psychologicznych. ■

Fot. mat. pras.

Fot. mat. pras.

Audiobook: Maciej Dobosiewicz, „Komisarz Zagrobny i powódź”, Storybox 2016, czyta Roch

Audiobook: Bernadeta Prandzioch, „Terapeutka”, Dom Wydawniczy Rebis 2017, czyta
Paulina Raczyło, czas nagrania 7 godz. 58 min.
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Z wózka na rodeo

P

MAGDALENA WÓJCIK
W życiu Amberley wszystko zdaje się
zmierzać ku celom, jakie stawia sobie dziewczyna. Mimo młodego wieku wyniki, jakie
osiąga w rodeo są fenomenalne, nieraz
staje na podium i właśnie z tym sportem
wiąże swoją przyszłość. Bardzo dobrze radzi
sobie również z nauką, dlatego też pragnie
zawalczyć o stypendium naukowe. I na pewno nigdy nie wyobraża sobie, że w ciągu
kilku sekund całe jej życie stanie pod znakiem zapytania.
Pewnego dnia, przez chwilowe rozproszenie uwagi podczas jazdy, auto Amberley
wypada z drogi i kilkukrotnie koziołkuje.
Gdy dziewczyna budzi się w szpitalu, czuwa
nad nią matka, która ze łzami w oczach
potwierdza najgorszy dla jej córki scenariusz – brak władzy w nogach.
Młoda kobieta nie poddaje się jednak
i wciąż ma nadzieję, która pozwala jej walczyć. Gdy rehabilitant pyta o jej cele, ta bez
zastanawiania odpowiada: „chodzenie, jazda, rodeo”. Rzeczywistość okazuje się jednak
trudniejsza niż można się spodziewać. Brak
możliwości samodzielnego funkcjonowa-

nia przytłacza Amberley i coraz bardziej
odbiera jej wiarę w siebie. Największym
ciosem okazuje się dla niej fakt, że już nigdy
o własnych siłach nie wsiądzie na grzbiet
swojego konia. Dziewczyna jest jednak niezwykle silna i nie zamierza zrezygnować
ze swoich postanowień.
Z czasem sprawa staje się bardzo głośna,
a ludzie chcą poznać Amberley Snyder, która mimo braku władzy w nogach nie tylko
jeździ konno, ale i obiecuje sobie i innym,
że weźmie udział w zawodach barrel racing,
do których przygotowywała się przed wypadkiem. O swoich przeżyciach i planach
młoda kobieta opowiada na specjalnie zorganizowanych spotkaniach, gdzie ludzie
gromadzą się, by poznać jej historię. Daje
jej to ogromne wsparcie oraz motywację
do dalszego działania.
W filmie ukazano nie tylko fizyczne
bariery, które musi pokonać dziewczyna,
by nauczyć się samodzielnie radzić sobie
w codziennym życiu. Przede wszystkim
widzimy jej psychiczną walkę o samą siebie, która okazuje się o wiele trudniejsza.
Czy jednak droga powrotu do wcześniejszego życia nie okaże się zbyt wyboista,

Fot. kadr z filmu

asja, zaangażowanie, wytrwałość i wielki talent to cechy, które niewątpliwie opisują Amberley Snyder (Spencer Locke), bohaterkę opartego na faktach filmu „Chodzenie, jazda, rodeo”
(reż. Conor Allyn), która od dziecka jeździ konno. Jej ambitne marzenia o karierze w świecie
profesjonalnego rodeo oraz zdobyciu stypendium naukowego zdają się jednak nie mieć przyszłości,
gdy dochodzi do tragicznego wypadku.

a Amberley wytrwa w swoich postanowieniach i czy zdoła osiągnąć wyznaczone
przez siebie po wypadku cele: chodzenie,
jazda, rodeo?
Warto dodać, że zdarzenia ukazane w filmie to opowiedzenie prawdziwej historii
młodej kobiety z Kalifornii. Ciekawostką
jest, że akrobacje na koniu, przedstawione
w końcowej części produkcji, samodzielnie
wykonała kobieta, na której historii wzorowany był film, już po wypadku. ■

PJM muzycznie na ekranie
„Figu Migu” to muzyczno-edukacyjny program, kierowany zarówno do dzieci z dysfunkcją słuchu, jak
i słyszących, który ma w prosty i przyjazny sposób nauczyć je języka migowego.
Seria telewizyjna dla dzieci prowadzona jest przez profesjonalne tłumaczki języka migowego: Małgorzatę Limanówkę oraz Mariolę
Kozłowską-Nowak (znaną z „Supełkowego ABC”). W każdym odcinku wraz z dziećmi tłumaczą nową piosenkę, napisaną specjalnie
na potrzeby programu. Dzięki temu dzieci w trakcie około 7-minutowego odcinka mogą nauczyć się pięciu nowych słów w PJM. W muzyczno-edukacyjnej przygodzie najmłodszym towarzyszą dwie animowane postacie: Figu i Migu.
– Dodatkowym atutem jest możliwość nauczenia się przez rodziców tego, jak poprzez proste gesty nawiązać kontakt i porozumieć się
ze swoim malutkim, jeszcze niemówiącym dzieckiem. W chwili opanowania tych gestów przez dziecko, jego pragnienia i potrzeby będą
mogły przyjąć formę zrozumiałego komunikatu. Z pewnością ułatwi to wzajemne, nie zawsze łatwe, relacje – zachęcają do oglądania
twórcy serii. Program można zobaczyć na kanale TVP ABC oraz w serwisie vod.tvp.pl. ■
Red.
Źródło: abc.tvp.pl
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Niezwykła codzienność

niezwykłych osób z niepełnosprawnościami i 19 niezwykłych historii opowiedzianych fotografią – to „Niezwykła Codzienność”, najnowszy projekt fotografów Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Blur”. Wystawa
przedstawia cykl portretów z życia osób niepełnosprawnych, mieszkających w Olsztynie
i okolicach.

Jej celem jest pokazanie, że osoby niepełnosprawne żyją pełnią życia, realizują
pasje, pracują zawodowo, przełamują
bariery – nie tylko te związane z nieprzystosowaniem świata zewnętrznego,
ale również wewnętrzne, z którymi walka
bywa najtrudniejsza.
Stowarzyszenie „Blur” dąży w ten
sposób do włączenia środowisk osób
niepełnosprawnych do własnych działań, dostrzegając, że problematyka życia
z niepełnosprawnością to temat, który
w lokalnej przestrzeni Olsztyna winien
być poruszany szerzej i częściej.
– Chcieliśmy, aby akcja z jednej strony
przyczyniła się do aktywizacji osób niepełnosprawnych, a z drugiej uświadomiła
osobom pełnosprawnym, że obok nas,
być może tuż za ścianą, osoby niepełnosprawne realizują marzenia, dążąc
do celu tak jak osoby zdrowe – mówią
organizatorzy akcji.
W projekcie wzięło udział 19 osób
w różnym wieku, z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, a co za tym idzie,
innymi problemami. Wśród uczestników projektu są osoby z neuroboreliozą
i chorobami odkleszczowymi, chorobą
Parkinsona, stwardnieniem rozsianym,
autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
dziecięcym porażeniem mózgowym,
przepukliną oponowo-rdzeniową, ślepotą wrodzoną, głuchotą wrodzoną, szpiczakiem, osteoporozą oraz niedowładem
lewostronnym i dysplazją stawów biodrowych.
Wśród nich są między innymi pani
Jola i pan Roman. Pani Jola o projekcie
dowiedziała się w czasie zajęć rehabilitacyjnych i z entuzjazmem zgodziła się
wziąć w nim udział. Pomimo zaawansowanej osteoporozy i choroby Parkin-

Fot. Rafał Kaźmierczak

DARIA DZIENISZEWSKA

sona, pani Jola pozostaje osobą w pełni
samodzielną, pogodną, z optymizmem
patrzącą w przyszłość. Jak mówi, dzięki
przestrzeganiu zaleceń lekarzy, lekom
oraz regularnym ćwiczeniom, osteoporoza przestała postępować, a chorobę Parkinsona też udaje się trzymać w ryzach.
Za wszelką cenę chce być samodzielna
i niezależna do końca świata i o jeden
dzień dłużej.
Pan Roman już od 19 lat choruje
na zdiagnozowanego szpiczaka. Podejrzewa, że choroba dopadła go już kilka
lat wcześniej, tylko nikt wtedy nie potrafił właściwie zinterpretować badań.
Szpiczak – jak mówi męzczyzna– demoluje kości, ale pan Roman robi wszystko, aby nie mieć czasu na chorowanie.
Jest niezwykle aktywny. Pracuje i działa
społecznie. Od kilkunastu lat prowadzi stowarzyszenie pomagające innym
chorym uporać się z diagnozą, zdobyć
konieczną wiedzę o leczeniu i przysługujących chorym prawach. To mu ładuje
baterie na dłuższy czas. Teraz postawił
sobie kolejny cel – pomóc w edukacji
wnuka, który właśnie poszedł do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Pomysłodawcą i koordynatorem
wystawy jest Dariusz Poniewozik
#CodziennieRazemzTobą

– psychoterapeuta, fotograf i wieloletni
członek Stowarzyszenia. Projekt wykonali członkowie „Blura” z serca zaangażowani w przedsięwzięcie, bez względu
na to, czy fotografują jedynie z pasji,
czy też zawodowo: Tomasz Czuba, Jerzy
Derewecki, Magdalena Dudzik, Michał Janiak, Rafał Kaźmierczak, Kamil Kijewski,
Adam Kolaśniewski, Maciej Marchewka,
Marek Sowa, Tomasz Stawarski, Joanna
Stępkowska, Maciej Szubzda, Grzegorz
Wadowski, Anna Walesiak, Kamila Wiśniewska-Hałka, Katarzyna Zaleska.
Oprawę graficzną prac wykonał Adam
Jakub Bertrand.
Fotografowie Stowarzyszenia „Blur”
realizowali projekt nieodpłatnie, w czasie wolnym od pracy, wykorzystując
własny sprzęt i wiedzę. Aby powstały
cykle fotografii, każdy z autorów spotykał
się wielokrotnie ze swoim bohaterem,
nie tylko aby robić zdjęcia, ale żeby lepiej
się poznać, przełamać lody, dowiedzieć
się więcej o sobie nawzajem, zaprzyjaźnić. Na kanwie tych spotkań powstały
zdjęcia – opowieści o życiu, codzienności
i pasjach osób biorących udział w akcji,
ale również relacje, więzi i wiele ciepłych
uczuć. ■
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Fot. pixabay.com

o zrobić, gdy mamy trudności z otrzymaniem od lekarza
zaświadczenia potrzebnego do uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Tylko część osób posiada orzeczenie,
które jest jednym z warunków otrzymania świadczenia dla niesamodzielnych.
Pozostali do wniosku powinni dołączyć
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane
przez lekarza, pod którego opieką się
znajdują oraz, jeśli oczywiście posiadają – dokumentację medyczną i inne
zaświadczenia, które mogą mieć znaczenie przy orzekaniu o niezdolności
do samodzielnej egzystencji.
– Zdarzają się sytuacje, że klienci
informują nas o trudnościach w pozyskaniu od lekarzy zaświadczeń o stanie
zdrowia lub dokumentacji medycznej
z przebiegu leczenia. Chcemy wszystkich uspokoić, że mimo braku tych
dokumentów, wniosek o świadczenie uzupełniające zostanie przyjęty.
W przypadku wystąpienia takiego incydentu, składając wniosek dodatkowo będzie trzeba wypełnić formularz
OL-9A, czyli informację o miejscach
leczenia i wyjaśnić, że przekazanie tych
danych umożliwi pozyskanie dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania
orzeczenia, którą ZUS zdobędzie we własnym zakresie – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS
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województwa warmińsko-mazurskiego.
Świadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobie pełnoletniej
mieszkającej w Polsce, która ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej
egzystencji, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych
nie przekracza kwoty 1 600 zł brutto.
Świadczenie to będzie przysługiwało
w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy
czym łączna kwota tego uzupełnienia
i innych świadczeń finansowanych
ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.
– W naszym regionie takie osoby, których świadczenie jest równe
lub mniejsze od 1 100 zł brutto, stanowią ponad połowę. Zdarzają się również wnioski, gdzie kwota emerytury
lub renty przekracza górną granicę.
Z dotychczas złożonych dokumentów wynika, że częściej o świadczenie uzupełniające ubiegają się panie
niż panowie. Różnica nie jest znacząca,
bo kobiety stanowią ponad 50 procent
– dodaje rzeczniczka. ■
ZUS
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E-doręczenie
zamiast
koperty

R

ząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Oznacza
to, że osoby, które będą chciały, od 2021 roku będą mogły
odbierać i wysyłać korespondencję poleconą z urzędu bez
konieczności chodzenia na
pocztę. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną będą
miały taką samą ważność jak
te w wersji papierowej z potwierdzeniem odbioru.

Fot. pixabay.com

500 plus dla niesamodzielnych.
Problem z zaświadczeniem?

Każdy obywatel lub przedsiębiorca, który będzie chciał z tego skorzystać, będzie musiał posiadać cyfrowy
adres zamieszkania. Można go będzie
uzyskać od wyznaczonego operatora
lub kupić od komercyjnego dostawcy
usług zaufania. Ten adres będzie przechowywany w specjalnym rejestrze,
tzw. bazie adresów elektronicznych.
Publiczna usługa doręczenia elektronicznego będzie dobrowolna i darmowa.
A dla tych wszystkich, którzy będą chcieli
tak jak dotąd odbierać korespondencję
w formie papierowej, nic się nie zmieni. Projekt przewiduje, że ustawa zacznie obowiązywać od 1 października
2020 r., z pewnymi wyjątkami (takimi jak
np. korespondencja sądowa), które zaczną
wchodzić w późniejszych terminach. ■
Red.
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
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K

omisja Europejska
uchwaliła nowe przepisy, które mają na celu
zmuszenie producentów sprzętu elektronicznego do produkcji urządzeń w taki sposób,
by te nie psuły się tak szybko.
Nowe prawo będzie obowiązywać od 2021 roku.

Telewizory, pralki, lodówki czy zmywarki, które zostaną wprowadzone
na rynek 1 stycznia 2021 roku, będą
musiały być trwalsze niż dotychczas.
KE zdecydowała się na wprowadzenie
takich przepisów po skargach od konsumentów, którzy zwracali uwagę
na to, że zakupiony sprzęt elektroniczny psuje się często tuż po upływie
okresu gwarancji, co zmusza do zakupienia nowego.
Niektórzy producenci sprzętu celowo go postarzają – nowe prawo ma
ukrócić stosowanie takich praktyk.
Dodatkowo przepisy mają nakładać
na producentów wymóg, by zakupiony
sprzęt można było naprawić przy pomocy dostępnych narzędzi. Przepisy
nie obejmują jednak tzw. małej elektroniki, np. telefonów komórkowych.
Nowe regulacje mają także na celu
ograniczenie ilości tzw. elektrośmieci,
których z roku na rok jest coraz więcej.
– Wraz z inteligentniejszymi
urządzeniami elektronicznymi nasze działania pozwolą zaoszczędzić
europejskim konsumentom dużo
pieniędzy, a także pomóc UE w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych
– mówi Miguel Arias Cañete, komisarz
ds. działań w dziedzinie klimatu i energii w Komisji Europejskiej. ■

Niezdolność
do
samodzielnej
egzystencji
a niepełnosprawność

O

d 1 października ZUS rozpatruje wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej
egzystencji. Chociaż potocznie
mówi się o nim „500+ dla niepełnosprawnych”, to jednak
nie stopień niepełnosprawności decyduje o jego przyznaniu.

Na co dzień często mylimy niepełnosprawność z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, są to zupełnie różne
pojęcia. O zakwalifikowaniu do tych grup
decydują odmienne przesłanki, różny
jest ich podział na stopnie, mają zupełnie
odrębne podstawy prawne i nie wywołują
takich samych skutków.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności
organizmu uniemożliwiające zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które
uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

ZUS
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Sprzęt RTV
i AGD ma być
trwalszy

O tym, czy ktoś jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, decyduje lekarz
orzecznik ZUS i to on wydaje stosowne orzeczenie.
Inaczej jest w przypadku orzeczeń
o niepełnosprawności i jej stopniu, które wydają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Niepełnosprawność
związana jest z naruszeniem sprawności
organizmu, ale także z utrudnieniem,
ograniczeniem bądź niemożnością
wypełniania ról społecznych. Ma trzy
stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki.
O tym, do której z tych grup zostaniemy
zaliczeni decydują powiatowe (miejskie)
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy posiadać ważne orzeczenie
o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
Osoby, które chcą otrzymać wsparcie
a nie posiadają takiego orzeczenia, powinny do wniosku o świadczenie dołączyć dokumentację medyczną oraz inne
dowody ważne dla wydania orzeczenia.
Mogą to być na przykład: karta badania profilaktycznego, dokumentacja
z rehabilitacji leczniczej lub zawodowej
oraz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku).
Musimy pamiętać, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności
do samodzielnej egzystencji jest równoznaczne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Natomiast nigdy nie jest
na odwrót. To, że posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności nie oznacza,
że otrzymamy świadczenie – o tym zadecyduje lekarz orzecznik ZUS. ■

MM
Źródło: europa.eu
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„Nieistniejące długi”. Co to takiego?

K

ażdego dnia banki i instytucje pożyczkowe otrzymują wnioski o kredyt. Część z nich
jest składana z użyciem skradzionych danych osobowych. Takie wyłudzenia są możliwe nie tylko wtedy, gdy dojdzie do kradzieży lub zgubienia dokumentów. W erze
cyfryzacji do zaciągnięcia takiego zobowiązania wystarczy kradzież tożsamości w Internecie.
Agnieszka Żelazko

Warto pamiętać, że próby wyłudzeń
dotykają nie tylko samych konsumentów,
którzy muszą borykać się z unieważnieniem „nie swojego długu”. Ten problem
dotyczy również instytucji finansowych
czy firm zarządzających wierzytelnościami,
do których często trafiają takie niespłacone zobowiązania.
Wyobraźmy sobie panią Anię, której
ktoś ukradł dane osobowe. Złodziej, posługując się jej tożsamością, zaciągnął
z powodzeniem kredyt konsumencki. Kredytodawca, który go udzielił (na przykład
bank lub instytucja pożyczkowa) rozpoczął
proces odzyskiwania swoich należności,
gdy raty nie były spłacane w terminie. Mógł
też sprzedać wierzytelności firmie windykacyjnej, by to ona dochodziła roszczeń
z tytułu zadłużenia. W końcu skontaktował
się też bezpośrednio z panią Anią. W obu
przypadkach pani Ania odebrała wezwanie
do zapłaty lub telefon od wierzyciela i była
całą sytuacją zdziwiona. Przecież nie zaciągnęła żadnego kredytu.
– Czy to możliwe, żeby ktoś dowiadywał się o zadłużeniu jako ostatni? Niestety tak. Powstanie takiego zobowiązania
to swoistego rodzaju łańcuch przyczynowo
skutkowy, w którym konsument uczestniczy z oczywistych względów bez swojej
wiedzy i woli. Na początku tego łańcucha
jest bowiem kradzież danych osobowych,
wynikająca czasem z naszej nieostrożności czy naiwności – mówi Andrzej Roter,
prezes zarządu Związku Przedsiębiorstw
Finansowych (dawniej KPF) – organizacji, która wraz z firmami zarządzającymi
wierzytelnościami prowadzi kampanię
edukacyjną „Windykacja? Jasna Sprawa!”.

Każdy jest narażony na kradzież
danych
W cyberświecie każdy narażony jest
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na kradzież danych osobowych. Polacy
chętnie udostępniają informacje na swój
temat, na przykład w zamian za darmowy
dostęp do usług, w hotelach, urzędach,
wypożyczalniach czy przychodniach
lekarskich. Często trzymają dokumenty
lub skany, zawierające dane osobowe,
na swoich skrzynkach mailowych, do których można się włamać. Inną kwestią jest
kradzież dowodu osobistego lub jego zgubienie.
Jeżeli jesteśmy nieświadomi kradzieży
danych osobowych, niewiele możemy
zrobić, by zatrzymać próbę wyłudzenia. Dobrym sposobem są na przykład
tzw. Alerty BIK, czyli powiadomienia SMS
lub e-mail z informacją, że dana instytucja finansowa analizuje nasz wniosek
kredytowy. Jeżeli nie wnioskowaliśmy
o żadną pożyczkę, może być to sygnał,
że ktoś próbuje wyłudzić kredyt z wykorzystaniem naszych danych osobowych.
Jeżeli zgubiliśmy lub straciliśmy dowód
osobisty w wyniku kradzieży, musimy
go jak najszybciej zastrzec. Kradzież należy zgłosić nie tylko na Policję, ale także
w Urzędzie Miejskim oraz w banku czy instytucji pożyczkowej.
Warto przypomnieć, że w Polsce działa
tzw. system Dokumentów Zastrzeżonych,
w skrócie DZ. Dzięki niemu możemy zastrzec swój dowód osobisty podczas jednej
wizyty w banku (niekoniecznie swoim),
a informacja ta zostanie automatycznie
przekazana do wszystkich pozostałych
uczestników systemu DZ. Część banków
nie wymaga osobistej wizyty w placówce,
lecz przyjmuje informacje o chęci zastrzeżenia dowodu osobistego również
telefonicznie. Dobrym pomysłem jest
również zastrzeżenie PESELU w systemie
Bezpieczny Pesel. Korzysta z niego wielu
pożyczkodawców, a dzięki umieszczeniu
swojego peselu na odpowiednim portalu instytucje pożyczkowe korzystające
Razem z Tobą

z systemu będą poinformowane, że dany
konsument nie zamierza zaciągać żadnego nowego zobowiązania, co pomaga w zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom.

Wezwanie do zapłaty
Co zrobić, gdy ktoś z powodzeniem
zaciągnął na nas kredyt lub pożyczkę,
a o tym fakcie dowiadujemy się, otrzymując wezwanie do zapłaty z banku lub firmy
zarządzającej wierzytelnościami? Najważniejsze to podjąć rozmowę. Z ostatniego
badania opinii ZPF wynika, że co piąty
Polak, który odbiera telefon z firmy windykacyjnej jest zdziwiony próbą kontaktu,
a kolejne 21 proc. przyznaje, że w ogóle
nie zamierza rozmawiać z przedstawicielem takiej instytucji.
– Uczulam, że warto podjąć rozmowę,
by wyjaśnić o jakim zadłużeniu mowa
i z jakiego tytułu powstało. Może się bowiem okazać, że ktoś zaciągnął kredyt
lub pożyczkę, posługując się naszymi
danymi. Dla własnego dobra należy
jak najszybciej zamknąć tę sytuację. A bez
udziału osoby oszukanej nie da się tego
zrobić. Na pewno dużo lepiej byłoby,
gdyby instytucje finansowe oraz firmy
zarządzające wierzytelnościami miały
dostęp do centralnej bazy adresowej.
Dzięki temu mogłyby „dotrzeć” do konsumentów znacznie wcześniej, a nie dopiero
na etapie windykacji. Niestety, póki co,
takiego rejestru nie ma – mówi Andrzej
Roter, prezes zarządu ZPF.
W takiej sytuacji należy niezwłocznie
zgłosić sprawę na policję, a zaświadczenie
o zgłoszeniu wyłudzenia trzeba przedłożyć zarówno w firmie pożyczkowej
lub banku, w których ktoś zaciągnął zobowiązanie, jak i w firmie windykacyjnej,
która skontaktowała się z nami celem
spłaty należności. Instytucje pożyczkowe
bądź banki – co do zasady – wstrzymują,
do czasu wyjaśnienia sytuacji, wszelkie
razemztoba.pl
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Niższy podatek, więcej
„na rękę” od października

J

uż od 1 października 2019 r. obowiązują uregulowania, które
powodują podwyższenie większości świadczeń wypłacanych
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na zmianie przepisów zyskają wszyscy, którzy płacili podatek 18-procentowy.
Stawka podatku z 18 proc. zostaje zmniejszona do 17 procent. Jedocześnie dla
dochodów powyżej 85 528 zł pozostaje nadal stopa 32-procentowa. Od tej daty
zmienia się również miesięczna kwota zmniejszenia zaliczki z 46,33 zł na 43,76 zł.
Obniżona stawka podatku 17 proc. ma zastosowanie już do dochodów wypłacanych
za październik 2019 r. Dotyczy podatników, którzy uzyskują dochody podlegające
opodatkowaniu na ogólnych zasadach, w tym emerytów i rencistów.
– W związku ze zmianą stawki podatku nasi świadczeniobiorcy otrzymają co miesiąc od kilku do kilkunastu złotych więcej. Emeryci czy renciści, którzy pobierają
najniższe świadczenia w gwarantowanej wysokości 1 100 zł zyskają jedynie 8 zł, ale już
przy kwocie 3 tys. brutto to 27 zł na rękę – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.
– Każdy podatnik, który otrzymuje świadczenie z ZUS ma prawo złożyć do nas
wniosek o rozliczeniu według stawki 17,75 proc., która obowiązuje tylko w ściśle
określonym okresie tj. od października do grudnia 2019 r. dla dochodu nieprzekraczającego 85 528 zł – dodaje rzeczniczka.
Zakład automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich swoich
klientów z dochodem do 85 528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie
natomiast wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 proc.
i 3 miesiące ze stawką 17 procent. ■
ZUS
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działania windykacyjne w przypadku
zgłoszenia im wyłudzenia.
– Jeżeli żądanie zapłaty długu, który
powstał w wyniku wyłudzenia, zostanie
skierowane do sądu lub dopiero na tym
etapie dowiemy się o takim zobowiązaniu,
to w sądzie należy wyjaśnić, że stało się
to bez naszego udziału, w wyniku posłużenia się dowodem osobistym, co zostało
zgłoszone Policji. Wówczas, we wnioskach dowodowych będzie można żądać
od kredytodawcy przedłożenia dokumentacji celem zweryfikowania podpisu
pod umową, adresu IP przy pożyczkach
online lub numeru rachunku bankowego, na który pożyczona kwota została
przekazana. Warto podkreślić, że również na etapie egzekucji można podjąć
działania wyjaśniające – nigdy nie jest
na nie za późno.
– Najlepiej wówczas skontaktować się
z firmą windykacyjną osobiście lub zwrócić się o pomoc i wsparcie ze strony
profesjonalisty w sferze ochrony praw
konsumentów (rzecznika konsumentów) – przypomina Andrzej Roter, prezes
zarządu ZPF.
Podsumowując: pamiętajmy, by chronić swoje dane osobowe i nie udostępniać
ich, jeżeli nie ma takiej konieczności. Warto trzymać skany dokumentów na dobrze
zabezpieczonym serwerze, a jeżeli już
przechowujemy takie dane na skrzynce
mailowej, zadbać o dobry program antywirusowy i zmieniać hasło raz na jakiś
czas. W przypadku kradzieży dokumentów należy zastrzec jak najszybciej dowód
osobisty. Warto podkreślić, że osoba, która padła ofiarą oszustwa, nie musi spłacać
zadłużenia zaciągniętego z użyciem jej
danych osobowych. Firmy windykacyjne dysponują szeregiem odpowiednich
procedur, które uruchamiają w takich
sytuacjach, co oznacza, że nie traktują
takich osób jak nierzetelnych dłużników.
Odnosząc się do przykładu pani
Ani, można wręcz powiedzieć, że bank
czy instytucja pożyczkowa również stały
się ofiarą oszustwa, tak samo jak firma
zarządzająca wierzytelnościami, ponieważ nabyła w dobrej wierze wierzytelność pochodzącą z fraudu, nie mając
o tym pojęcia. ■
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Mobilne USG już wkrótce

P

– Przyszłość obrazowania medycznego jest bardzo świetlana, w szczególności we współpracy ze sztuczną
inteligencją. Powstaną też kieszonkowe urządzenia obrazujące, już dzisiaj
mamy kieszonkowe ultrasonografy
– mówi w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Bartosz
Borucki, kierownik zespołu sztucznej
inteligencji i analizy obrazowej w diagnostyce medycznej na Uniwersytecie Warszawskim.
Obrazowanie medyczne pomaga
lekarzom w wykrywaniu i diagnozowaniu wielu chorób, od raka i zapalenia wyrostka robaczkowego po udar
i choroby serca. Przemysł USG zmienia
sztuczna inteligencja, która znacznie
szybciej wykrywa poważne schorzenia,
priorytetowo traktuje też pacjentów
wymagających pilnej opieki, zalecając
skierowanie ich na leczenie.
Nowe technologie rzeczywistości
rozszerzonej umożliwiają z kolei lekarzom zrobienie wycinków zdjęć MRI
i stworzenie obrazu 3D, któremu można się dokładnie przyjrzeć za pomocą okularów 3D, zestawu VR, a nawet
wydruku na drukarce 3D. Przenośne
urządzenia do obrazowania diagnostycznego są jednym z ważniejszych
trendów na rynku. Zintegrowane
ze smartfonami pozwalają szybko
sprawdzić stan zdrowia.
– Dostępne są głowice, które można
podpiąć do telefonu komórkowego
i obrazować ciało ultrasonograficznie, a metody sztucznej inteligencji
pomagają interpretować ten bardzo
trudny obraz specjalistom, którzy
niekoniecznie są przeszkoleni, niekoniecznie są radiologami – przekonuje
Bartosz Borucki.
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rzenośne urządzenia ułatwiają diagnostykę. Mobilny skaner mierzy aktywność mózgu podczas codziennych czynności, rękawiczki MRI dostarczają obrazy ruchome
stawów i ścięgien, zaś bezprzewodowy ultrasonograf zapewnia lekarzom możliwość
błyskawicznej diagnostyki i optymalizuje pracę kliniczną. Wojsko wykorzystuje już w terenie
kieszonkowe urządzenia USG do oceny obrażeń. Już wkrótce urządzenie obrazujące będzie
samo stawiało diagnozę.

Na rynku jest dostępny przenośny skaner mózgu MEG. Opracowany
przez naukowców z University College London, mierzy aktywność mózgu podczas codziennych czynności.
Ostrzega też przed możliwymi atakami
padaczki. Wprowadzone przez New
York University School of Medicine
rękawiczki MRI dostarczają z kolei stałe
obrazy ruchomych stawów i ścięgien.
Pozyskane w ten sposób zdjęcia pomagają nie tylko przy operacjach, lecz
także w projektowaniu dokładniejszych protez. Zdalne monitorowanie
zdrowia umożliwiają już inteligentne
zegarki wyposażone w mobilne mierniki EKG. Apple Watch dla przykładu
wykrywa nieregularne rytmy serca,
a diabetycy mogą monitorować poziom
cukru za pomocą cyfrowych monitorów glukozy. Butterfly IQ to z kolei
pierwszy na świecie ultradźwiękowy
system do badania całego ciała, można
go też podłączyć do smartfona czy tabletu.
Razem z Tobą

Tymczasem wojsko wykorzystuje już
przenośne ultrasonografy w terenie
do oceny obrażeń żołnierzy. Lekarze
mogą ich używać do identyfikowania
obrażeń wewnętrznych, np. gdy ranny
żołnierz nie jest w stanie zidentyfikować źródła bólu. Także w szpitalach
coraz więcej lekarzy korzysta z kieszonkowych aparatów ultrasonograficznych
jako skutecznego sposobu identyfikowania problemów zdrowotnych.
– Wszystko idzie w takim kierunku,
że urządzenie obrazujące będzie jednocześnie urządzeniem stawiającym
automatyczną diagnozę. Będziemy skanować całe ciało i z bardzo wysokim
poziomem szczegółowości wcześnie
rozpoznawać różnego rodzaju choroby.
Powoli idziemy w stronę nie tyle diagnostyki chorób, ile bardziej prewencji,
więc wczesnej interpretacji problemów,
które mogą doprowadzić do choroby
– podkreśla Bartosz Borucki. ■
Źródło: newseria.pl
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Karp – więcej zdrowia na talerzu

W

okresie jesienno-zimowym, gdy wzrasta zapotrzebowanie organizmu na energię, możemy ją dostarczyć w sposób, który nie spowoduje przybrania na wadze.
Wystarczy na przykład sięgnąć po mięso karpia, bogate w białko, witaminy oraz
tłuszcze o pozytywnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Dietetycy namawiają, by
w nadchodzących dniach przemodelować codzienne posiłki tak, by przynajmniej dwa razy
w tygodniu w ich składzie znalazła się ryba.
Jak przeciwdziałać zmęczeniu
w zimne i deszczowe dni jesienne,
gdy brakuje nam energii? Specjaliści
ds. żywienia mówią, że punktem wyjścia jest dostosowanie diety, w której
składzie muszą znaleźć się węglowodany w postaci kasz, białko z ryb oraz witaminy z warzyw i owoców. Wszyscy
wiemy też o potrzebie dostarczania
składników mineralnych oraz tłuszczów, które nie podnoszą poziomu
cholesterolu. Na szczęście na półkach
sklepowych w ostatnich latach coraz
więcej miejsca zajmuje oferta pełnowartościowych, niskoprzetworzonych
produktów żywnościowych. W tym
roku fani zdrowej żywności powinni
postawić na karpie, z uwagi na ich
bogate składniki odżywcze oraz sprzyjający środowisku i samym zwierzętom
proces hodowli (free breeding).
– Ryby, w tym karpie, są najlepszym

źródłem wysoko przyswajalnego białka
zwierzęcego, gdyż wraz z niewielką
ilością energii dostarczają stosunkowo
dużo protein, co jest ważne szczególnie
dla osób mających problemy z nadwagą, a także dla sportowców – mówi
dr inż. Joanna Tkaczewska z Katedry
Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
na Wydziale Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
– Białka ryb mogą być z powodzeniem wykorzystywane do uzupełniania
składu białek mniej wartościowych,
np. roślinnych. Co więcej, zawarte w rybach tłuszcze mają działanie prozdrowotne, podczas gdy lipidy mięsa
zwierząt lądowych przyczyniają się
do zwiększenia stężenia cholesterolu
w surowicy krwi, a tym samym przyspieszają rozwój zmian miażdżycowych
– dodaje dr Joanna Tkaczewska.
Zawarte w karpiach nienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny omega
3 wspierają odporność organizmu

Fot. pixabay.com

JOANNA STANKIEWICZ

#CodziennieRazemzTobą

i układ immunologiczny, pomagając
w walce z infekcjami, dlatego ich podaż jest bardzo wskazana w okresie
jesienno-zimowym.
– Związki te biorą udział w produkcji eikozanoidów, które w naszym organizmie pełnią rolę neuroprzekaźników
zaangażowanych w odpowiedź układu
odpornościowego i rozwój lub wygaszanie stanu zapalnego – tłumaczy
dr Tkaczewska. – Dodatkowo kwasy
omega 3 mogą regulować ekspresję
genów odpowiedzialnych za regulację
układu odpornościowego – dodaje.
Co więcej, specjaliści w zakresie
żywienia podkreślają, że przeciętnie
jeden standardowy posiłek złożony
z ryb jest wystarczający do zapewnienia człowiekowi wymaganej, dziennej
porcji mikroskładników.
Uwzględnianie w codziennej diecie
ryb, takich jak karp, nie stanowi obecnie żadnego problemu. Na półkach
sklepowych można znaleźć karpia
w różnych postaciach, od całych ryb,
przez filety, aż po nisko przetworzone produkty, takie jak karp wędzony
czy karp w galarecie. Hitem tegorocznego sezonu może okazać się sushi
z karpia, jako ryby, której proces hodowli gwarantuje najwyższą jakość
mięsa do spożycia na surowo.
Włączenie karpia do diety jest wskazane dla wszystkich grup wiekowych
– zarówno dzieci i dorosłych, jak również zawodowych – osób pracujących
fizycznie i umysłowo. Karp powinien
też być obowiązkowym elementem
diety tych, którzy dbają o swoją wagę
i martwią się, że w okresie jesienno-zimowym przybędzie im kilogramów
oraz osób aktywnie uprawiających
sport. ■
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Mazowsze Warszawa z brązem
w Lidze Mistrzów

iędzy 26 a 28 września w Warszawie po raz szósty odbyły się zawody Ligi Mistrzów
Głuchych w Siatkówce. Polskę w turnieju mężczyzn reprezentowały dwa kluby
– Mazowsze Warszawa i ŁKSG Łódź. W turnieju pań zagrały zespoły ŚWIT Wrocław
i MKSN Mazowsze Warszawa.

Gospodarze turnieju swój pierwszy mecz
rozegrali w czwartek z Izmirem Bornova
SSK. Warszawianie wygrali to spotkanie
bez straty seta (25:20, 25:14, 25:19). Tego
samego dnia Mazowsze zagrało z Berliner
GSV. Goście ani przez moment nie potrafili
przeciwstawić się dobrze dysponowanej
drużynie znad Wisły, ulegając w trzech
setach (25:15, 25:16, 25:14).
Podopieczni Mateusza Chyla o pierwsze
miejsce w grupie A rywalizowali z Meteorem
Kijów. Po bardzo zaciętym meczu przegrali
3:2 (22:25, 25:21, 20:25, 25:23, 13:15), zajmując
tym samym drugie miejsce w grupie.
W grupie B rywalizował drugi klub
z Polski. ŁKSG Łódź w pierwszym meczu
zagrał z Khamo Ugrą, który przegrał 3:0.
W drugim spotkaniu górą byli łodzianie
(wygrana z Olympią Praga). Ostatnim meczem fazy grupowej był ten z CSS Rennes.
Ekipa z Francji nie urwała nawet seta.
W fazie pucharowej drużynie MKSN
Mazowsze Warszawa przyszło grać z Olympią Praga (zespołem, który zajął 3. miejsce
w grupie B). Warszawa znów pokazała dobrą
siatkówkę i po trzysetowym meczu (25:16,
25:20, 25:18) zameldowała się w półfinale.
Do półfinału awansowała też druga nasza drużyna. ŁKSG Łódź po pięciosetowym
boju pokonał Izmir Bornova.
W półfinale ŁKSG zmierzył się z Meteorem Kijów, który okazał się lepszy, wygrywając 3:0. Niezwykle zacięty był drugi
półfinał. Mazowsze Warszawa po pięciosetowym thrillerze przegrał z Khmao-Ugra
(19:25, 16:25, 28:26, 25:19, 12:15). Na uwagę
zasługuje jednak gra warszawskiego zespołu, który po dwóch przegranych partiach potrafił odrobić straty i doprowadzić
do tie-breaka.
W meczu o brąz doszło więc do po40

Fot. MKSN Mazowsze Warszawa Piłka Siatkowa Mężczyzn (Facebook)

Mateusz Misztal

jedynku dwóch drużyn z Polski. Tu rywalizacja toczyła się w trzech setach
i wygrali ją siatkarze warszawskiego zespołu
(25:17, 25:17, 25:16).
MVP turnieju wybrany został Marin
Bigler, a najlepszym środkowym Tomasz
Morawski (obaj Mazowsze Warszawa).

Panie też rywalizowały
W turnieju kobiet zagrały siatkarki
ŚWITU Wrocław i MKSN Mazowsze Warszawa. Te pierwsze spisały się bardzo dobrze.
W fazie grupowej pokonały 3:0 Olympię
Praga (25:20, 25:18, 25:21) i SSC Budapeszt
(25:17, 25:16, 25:10). Lepsze okazały się siatkarki z Petersburga i Kaługi. Wyniki fazy
grupowej pozwoliły jednak na dalszą grę
w półfinale turnieju. Tam ponownie przyszło się zmierzyć z Kaługą. Rywalki po raz
drugi na tym turnieju pokonały łódzki zespół 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). W meczu o brąz
lepsza okazała się drużyna z Petersurga,
wygrywając 3:1 (25:14, 24:26, 25:22, 25:19).
Razem z Tobą

Siatkarki z Warszawy udział w turnieju
zakończyły na fazie grupowej. Dwa pierwsze
mecze w wykonaniu gospodyń turnieju
były bardzo dobre – wygrane 3:0 z CSMM
Paryż (25:3, 25:6, 25:18) i z SCC Budapeszt
(25:10, 25:14, 25:14) napawały optymizmem
przed drugim dniem turnieju. W bardzo
ważnym grupowym meczu siatkarki z Warszawy przegrały jednak z Meteorem Kijów
2:3. Szczególnie szkoda pierwszego seta
przegranego na przewagi (26:28). W meczu
o 5. miejsce okazały się lepsze od SCC Budapeszt.
Organizatorami szóstej edycji Ligi Mistrzów Głuchych byli: DVCL, EDSO, Polski
Związek Sportu Niesłyszących oraz MKSN
Mazowsze Warszawa.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Trzaskowski
– Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa
oraz Polski Związek Piłki Siatkowej. ■
razemztoba.pl
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Siatkarze IKS Atak Mistrzem Polski
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Fot. Mateusz Misztal

hali sportowej Centrum Spotkań Biznesowych w Elblągu (w dniach 26-27 października) rozegrano finałowy turniej Mistrzostw Polski w piłce siatkowej na siedząco.
Na parkiecie rywalizowało osiem najlepszych drużyn w Polsce. To najcenniejsze trofeum
powędrowało do siatkarzy z Elbląga.

Mateusz Misztal
W sobotę rozegrano mecze fazy grupowej. W Grupie A poza gospodarzami turnieju znaleźli się jeszcze: Start
Łódź, Legnicki Lew oraz Start Wrocław.
W Grupie B rywalizowali natomiast:
Indra Kaźmierz, Paravolley Katowice,
Start Szczecin i Stratpoints Warriors
Warszawa Białołęka.
Niedziela to czas rywalizacji w fazie play-off. Elblążanie (nie bez drobnych problemów) dotarli do finału.
Tam podopieczni Tomasza Woźnego
zmierzyli się z Indrą Kaźmierz. Pierwsze akcje meczu zwiastowały niezwykle
wyrównany pojedynek. Goście nawet
nieznacznie prowadzili. W połowie seta
elblążanie zaczęli stopniowo odrabiać
straty i w końcówce wyszli na prowadzenie.
Druga partia od początku do końca należała do IKS Atak. W trzecim
secie też wydawało się, że wszystko
jest pod kontrolą gospodarzy. IKS
prowadził już 16:9, jednak wtedy goście zdobyli kilka punktów z rzędu.

Trener elblążan poprosił wtedy o czas
i po nim gra IKS-u wyglądała lepiej.
Atak wygrał seta i tym samym cały
mecz (3:0).
– Wiedzieliśmy, że w tym roku
będzie trudniej niż w poprzednich
latach. W tym roku szczególnie
trzy drużyny były bardzo mocne.
My nie byliśmy solidnie przygotowani, nie byliśmy w tym odpowiednim
mikrocyklu. Nastawialiśmy się jednak
na ten finał w Elblągu, skupiliśmy się
na nim, zagraliśmy bardzo dobrze
i dość wyraźnie wygraliśmy – mówi
Tomasz Woźny, trener elbląskiej drużyny. – Poziom sportowy mistrzostw
Polski w siatkówce na siedząco z roku
na rok rośnie i jasne było, że w tym
roku łatwo nie będzie. Mieliśmy
też swoje drobne kryzysy podczas
tego turnieju, ale potrafiliśmy je przezwyciężyć – dodaje.
Pytany o to, co zadecydowało w tym
ostatnim meczu, bez wahania odpowiada, że zagrywka i blok. – Musieliśmy grać odważnie, bo jeśli gra się
tylko trochę delikatniej, to rywal
#CodziennieRazemzTobą

od razu to wykorzystuje – zaznacza.
– Cieszymy się, że po raz kolejny
w Elblągu gościliśmy najlepszych siatkarzy z całego kraju, grających na siedząco. IKS Atak Elbląg ponownie stanął
na wysokości zadania. Turniej został
zorganizowany na wysokim poziomie, a siatkarze Ataku w efektownym
stylu sięgnęli po tytuł Mistrza Polski
– mówi Arkadiusz Kolpert, p.o. dyrektora Departamentu Sportu i Rekreacji
UM Elbląg. – Swoją cegiełkę do tego
sukcesu dołożyli również kibice, którzy
w finałowym meczu świetnym dopingiem ponieśli elbląską drużynę do sukcesu, gratuluję – dodaje.
Podium uzupełnił zespół Startu
Wrocław, który w meczu o 3. miejsce
pokonał Paravolley Katowice. W trakcie
ceremonii dekoracji wręczono także
nagrody indywidualne. Statuetki przyznane zostały najlepszym zawodnikom
poszczególnych zespołów.
Organizatorem zawodów był IKS Atak
Elbląg. Honorowy patronat nad turniejem objął prezydent Elbląga Witold
Wróblewski. ■
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Fot. Futboholik Cup 2020

styczniu we Wrocławiu rozegrany zostanie charytatywny
turniej halowy amatorskich
drużyn piłkarskich, z którego cały dochód zostanie przekazany Wiktorii
Gaguckiej – wrocławiance, która cierpi
na zespół wad wrodzonych, mózgowe
porażenie dziecięce, padaczkę lekooporną i przewlekłą niewydolność
oddechową.

To już druga edycja turnieju. Tym razem wystąpią zespoły: Kartofliska, Muchobór Wrocław,
Victoria Jelenia Góra, Fairant Kraków, Ulubiona
ETV Warszawa, LKS Niedźwiedź, Piasek Potworów, Naprzód Świbie, KS Batory Wola Batorska,
Futboholicy, Wyznawcy Twittera oraz kibice Śląska Wrocław.
– Zapraszamy wszystkich na halę przy ulicy
Chełmońskiego, do uczestnictwa w zrzutce i aukcjach charytatywnych, a tym samym wsparcia
Wiki, która potrzebuję naszej pomocy – zachęcają
organizatorzy. ■

P

turniejów, 141 goli, wielkie emocje, fantastyczne
debiuty i wiele świetnego ampfutbolu. Mistrzem
Polski po raz pierwszy w historii zostali Kuloodporni Bielsko-Biała, którzy zagrają w przyszłorocznej
edycji Ligi Mistrzów EAFF.

Ligowe podium uzupełnili Husaria Kraków i Legia Amp Futbol,
a na czwartym miejscu w tabeli znalazła się drużyna Miedziowi Polkowice.
Najlepszym zawodnikiem sezonu wybrano Bartosza Łastowskiego,
do niego też powędrował tytuł Króla Strzelców. Najlepszym bramkarzem
został Igor Woźniak. Nagroda dla najlepszego młodego zawodnika trafiła
do Krystiana Kapłona. Odkryciem sezonu został Przemysław Fajtanowski.
Nagrodzono także tych, których na boisu nie widać, a wykonują
olbrzymią pracę na rzecz klubów. Trenerem sezonu wybrano Grzegorza
Karmelitę, a działaczem sezonu została Ewa Karmelita.
Nagroda Fair Play trafiła do Miedziowych Polkowice. Nagrodą specjalną
uhonorowany został Bartłomiej Budny. To on w fotograficznym kadrze
ukazuje nam piękno ampfutbolu.
Rozgrywki dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki. ■

Oprac. MM

Oprac. MM

Źródło: Futboholik Cup 2020 (Facebook)

Źródło: Amp Futbol Polska

KMŚ: Złoto dla Śląska Wrocław

od koniec października
w Sofii niewidomi piłkarze toczyli rywalizację
w Klubowych Mistrzostwach
Świata. Byli tam także zawodnicy Śląska Wrocław i spisali
się znakomicie – wywalczyli
bowiem złoty medal tej prestiżowej imprezy.
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Za nami piąty sezon
Amp Futbol Ekstraklasy

Fot. Bartłomiej Budny/Amp Futbol Polska

Futboholik Cup
– zagrają
dla Wiktorii

Podkreślali, że lecą do Bułgarii spełnić swoje marzenia. Na boisku byli bezkonkurencyjni.
W fazie grupowej gromili nawet 6:0. Dotarli aż do finału i w nim również okazali się lepsi,
pokonując 3:1 drużynę Kishinev Fenix. Gole dla Śląska zdobyli Łukasz Byczkowski (x2)
i R. Mkrtchyan. Ten drugi został też wybrany MVP całego klubowego mundialu. Po złoto
sięgnęli: Mikołaj Nowacki, Lubomir Prask (trenerzy), Krzysztof Apolinarski, Sławomir Zagrobelny, Radosław Majdan (bramkarze), Marcin Lubczyk, Artur Fleszar, Łukasz Byczkowski,
Robert Mkrtchyan (kapitan), Krzysztof Zarzycki, Przemysław Młyński i Adrian Słoninka.
Sukces piłkarzy Śląska został doceniony i zauważony we Wrocławiu. Na lotnisku mistrzowie świata zostali pięknie przywitani przez władze Śląska Wrocław i Dolnośląski Specjalny
Ośrodek nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących. ■
MM

Razem z Tobą
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SPOŁECZEŃSTWO
→ ciąg dalszy wywiadu ze strony 2

Wspomniał ksiądz o tym, że Basia nauczyła księdza tego, że należy ludzi słuchać. A jak to jest,
kiedy siedzi się przy łóżku chorej
osoby? Wtedy warto rozmawiać,
mówić? Bywa, że każde słowo wydaje się być w takich okolicznościach nieodpowiednim. Czy może
jednak właśnie wtedy wystarczy
tylko obecność przy tej osobie
w postaci trzymania jej za rękę?
Nie ma dobrej definicji na to, bo tak
jak jesteśmy różni, tak różne są nasze potrzeby u kresu życia. Na pewno samo siedzenie obok to za mało,
bo to utrwala obraz tego, że siedzimy
i nic nie robimy. Mamy być bardzo
aktywni, czyli aktywnie słuchać. Trochę jest tak, że każda osoba stanowi
nowe wyzwanie. Każdej osoby trzeba
się, mówiąc kolokwialnie, „nauczyć”.
Jeśli potraktuję każdego pacjenta
identycznie i powiem, że już umiem
z ludźmi cierpiącymi rozmawiać, to poniosę porażkę.

Pomaganie ludziom chorym,
praca w hospicjum wymaga takiego zaangażowania na pełen
etat, na 100 procent?
Odpowiem może trochę przewrotnie. Ci, którzy znaleźli się w hospicjach
i ich rodziny to są szczęściarze. Tam
są bardzo dobre interdyscyplinarne
zespoły pracowników i wolontariuszy. Tylko, że ten zespół zmienia się
co 8-10 godzin. Ludzie, którzy pracują
7 dni w tygodniu i 365 dni w roku –
o wiele więcej niż na pełen etat, to Ci,
którzy zajmują się swoimi bliskimi
w domach. Tam nie ma kogoś, kto
by przyszedł i zrobił tzw. drugą zmianę, a często jest tak, że żona zajmuje
się chorym mężem i nikogo do pomocy
nie ma. Dzieci w pracy, wnuki w szkole
i ta starsza osoba zostaje sama. I dzisiaj
tym moim zadaniem jest to, żeby mówiąc o tym, że sporo nam się udało zrobić w hospicjach, przenieść te praktyki
z hospicjów do opieki domowej nad
wszystkimi ciężko chorymi i starszymi.
Mamy takie dane, że tylko 20 proc.
osób bardzo chorych trafia do hospicjów. A co z tymi 80 procentami? Mamy

w całym kraju ponad 400 hospicjów.
Dużo, bo to jeden z lepszych wyników
w Europie środkowo-wschodniej. Jednak liczby ciężko chorych w domach
pokazują, że to wciąż za mało i że jako
społeczeństwo musimy wspierać opiekunów rodzinnych!

Często słyszy się takie określenie, że hospicjum jest miejscem,
w którym ludzie tylko i wyłącznie
umierają, że z tego miejsca już
się nie wychodzi. Kilka lat temu
z księdza inicjatywy narodziła się
kampania społeczna „Hospicjum
to też życie”. Co ksiądz powiedziałby tym wszystkim sceptykom, którzy uważają, że hospicjum nie jest miejscem życia?
Jako twórca tej kampanii powiedziałbym, że jest to najprawdziwsze
zdanie na świecie. Gdybym uważał,
że jest inaczej, to zapewne taka kampania nigdy by nie powstała. Musimy
pamiętać, że nasze życie nie składa się
tylko z chwil, gdy jesteśmy szczęśliwi, gdy jest nam dobrze, gdy jesteśmy
zdrowi, piękni i bogaci, ale i z takich,
gdy jesteśmy smutni, gdy jest nam źle,
gdy zmagamy się z jakąś chorobą, gdy

winniśmy się z nią oswajać. W ramach
kampanii „Hospicjum to też życie” zapraszamy do hospicjów dzieci, także
dzieci z przedszkoli, po to by odwiedziły te domy hospicyjne, spotkały się
z chorymi. One nie są narażone na to,
że muszą siedzieć przy umierającym
i patrzeć jak kona w cierpieniu. Chodzi o to, żeby przyszły do tego miejsca, żeby w ogóle się z tym tematem
zetknęły. Często potem dostajemy
telefony od rodziców z zapytaniem:
„Gdzie wy te dzieci prowadzicie?”.
No jak to gdzie? Do miejsca, które pokazuje tę stronę naszego życia, którą się pomija, do miejsca, w którym
czasem też kończy się życie. Chcemy
też pokazać jak pracują tam wolontariusze, z jaką troską zajmują się tymi
chorymi. Włączamy umieranie, śmierć
i żałobę do całego spektrum ludzkiego
życia – włączamy śmierć do życia!

Jeśli w naszym
pobliżu mieszka samotny
człowiek, to go odwiedźmy,
zróbmy mu obiad, podzielmy się zupą, czy po prostu posłuchajmy! Sprawny żeby ten
człowiek poczuł się potrzebny,
porozmawiajmy z nim.

Niezwykle ważni są wolontariusze pomagający tym, którzy
cierpią, chorują. Zdarzają się
też przypadki wolontariuszy, którzy zajmują się chorymi, wspierają ich i rozmawiają z nimi, mimo
że sami są chorzy i w niedalekiej perspektywie mają śmierć.
W 2014 roku w TVN 24 w programie „Czarno na białym” wyemitowany został reportaż o księdzu
Janie Kaczkowskim, który miał
glejaka mózgu i pozostało mu kilka miesięcy życia, a mimo tego
prowadził hospicjum. Dziś nie ma
go już pośród nas. Skąd on brał
siłę do tego, by mimo swojego
cierpienia pomagać innym?

jesteśmy starzy. Dlatego życiem jest
też cierpienie i umieranie. Dzisiejszy
świat chowa trudne tematy pod dywan,
a cierpienie i umieranie są trudnymi
tematami. Śmierć w grach komputerowych czy filmach jest farsą. Śmierć
w naszym życiu jest cicha, mało efektowna, ale jest prawdziwa i powinna
być obecna w naszych domach, po-

Musiałby pan zapytać o to jego samego. Znałem jednak księdza Jana
przez wiele lat, przyjaźniliśmy się
i na tyle na ile go znałem, to wiem,
że czerpał on tę siłę z przekonania,
że było to jego powołaniem. Wiem
z rozmów z nim, że on po prostu to cierpienie przyjął, a to nie jest łatwe i sam
o tym też niejednokrotnie mówił. Czasem był wściekły, chciał, żeby stał się
cud, żeby wyzdrowiał. Swoją osobą
uczył wielu lekarzy i studentów medycyny jak powinni rozmawiać z chorym
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człowiekiem. On był w sytuacji, w której czasem niewyraźna mina lekarza
czy jakieś półsłówka były raniące. Właśnie dlatego, że mimo choroby był
tak silny, to też dlatego był i jest tak
chętnie słuchany, bo był autentyczny. On też uświadamiał nam wtedy,
że jego zegar tykał inaczej niż nasz
– ludzi zdrowych. Jego przykład uczy
przede wszystkim pokory i potwierdza
słowa księdza Jana Twardowskiego:
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”. Ksiądz Jan wiedział,
że w perspektywie kilku najbliższych
miesięcy umrze, bo na jego chorobę
nie ma antidotum. W 2014 roku zmarł
mój tata. Był okazem zdrowia. Na święto niepodległości wziął udział w rajdzie
rowerowym i wygrał w swojej kategorii wiekowej. A potem nagle wylew
krwi do mózgu i już go nie ma. Często
powtarzamy, że bliskim, w których
rodzinie zmarł ktoś ważny, jest ciężko
i wydaje się, że ten ból tych bliskich
zmarłego rozumiemy, a kiedy podobna
sytuacja dotyka nas, to nie potrafimy
sobie z tym poradzić. Po to właśnie są
te akcje, kiedy to prowadzimy dzieci
do hospicjum. Chcemy nauczyć te dzieci tego, że śmierć jest obecna i nie ma
od niej ucieczki. Będzie dotykała naszych bliskich i kiedyś też dotknie
nas samych, mnie i pana. Tak jak już
wspomniałem, musimy nauczyć się,
że śmierć jest obecna. Tego też uczył
swoim życiem i wywiadami, książkami
i spotkaniami ksiądz Jan. Ktoś powie,
że przecież pakiet eutanazyjny kosztuje tylko 10 euro, a dzienne utrzymanie
chorego pacjenta dużo więcej. Tylko
że jeśli ktoś przepracował całe życie,
to teraz mamy go za 10 euro zabić?
I jeszcze mówić, że to dlatego, że jesteśmy miłosierni? Czy może jednak
powinniśmy zachęcać ludzi do wolontariatu, do bycia przy chorych, do słuchania ich historii, ich marzeń, które
mają do ostatnich dni życia…

Jak wygląda kadra wolontariuszy? Więcej jest chętnych ludzi
młodych czy starszych?
Różnie to wygląda. Gdy zaczynałem tę działalność hospicyjną, to byli
to głównie ludzie młodzi. Później od44

Fot. pixabay.com

SPOŁECZEŃSTWO

kryliśmy ten wolontariat ludzi nieco
starszych, a i także takich z już siwymi
włosami. Proszę mi wierzyć, że ci starsi
są świetnymi wolontariuszami dzięki
swojemu doświadczeniu życiowemu,
no i mają też więcej czasu niż ludzie
młodzi. Z ludźmi młodymi jest tak,
że ich praca w ośrodkach hospicyjnych nie trwa długo, bo kończą szkoły
i studia, wyjeżdżają, często zmieniają
miejsce zamieszkania, a ludzie starsi,
będący na emeryturze już nie. I to oni
właśnie są trzonem tego wolontariatu
i stanową jego ogromną siłę. Ale młodzi
też się w to angażują, nawet młodzież
z klas VII i VIII szkół podstawowych.
Wolontariat jest dobry wtedy, kiedy
jest wielopokoleniowy. Sami wolontariusze mogą się wtedy wiele od siebie
nawzajem nauczyć. Młodsi od starszych i odwrotnie.

Przed nami okres świąt Bożego Narodzenia. Wtedy stajemy
się ludźmi innymi – lepszymi,
chętniej pomagamy ubogim, potrzebującym i chorym. Co zrobić,
żeby to pomaganie nie było tylko
Razem z Tobą

odświętne? Żebyśmy umieli pomagać nie tylko w grudniu, ale
także w innych miesiącach roku?
Należy o tym mówić, pisać – a to już
zadanie mediów, dziennikarzy, w tym
także pana. Jeśli w naszym pobliżu
mieszka samotny człowiek, to go odwiedźmy, zróbmy mu obiad, podzielny
się zupą, czy po prostu – posłuchajmy!
Sprawmy, żeby ten człowiek poczuł
się potrzebny, porozmawiajmy z nim.
Czasem wystarczy naprawdę niewiele.
Jeśli mamy w rodzinie przewlekle chorą osobę, to pomyślmy o tym, że ofiarą
często jest ta najbliższa osoba, która się cały czas tym chorym zajmuje.
I zamiast mówić jak tej osobie ciężko, powinniśmy pójść raz w tygodniu
na pół dnia i pomóc. Pewnie niewiele,
ale proszę mi wierzyć, że dla tej osoby
zajmującej się chorym 24h/dobę to ta
nasza pomoc będzie czymś dużym. Często mówimy: „No ja chciałbym pomóc,
ale nie za bardzo wiem jak, nie wiem
komu mógłbym pomóc”. Wystarczy się
rozejrzeć dookoła i na pewno znajdziemy kogoś, kto pomocy potrzebuje. ■
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