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Moda i sport są dwiema dyscyplinami, które najbardziej wykluczają osoby niepełno-
sprawne. Aimee Mullins pokazuje, że pomimo braku nóg może się spełniać w obu 

tych dziedzinach.

12 par nóg

Urodziła się w 1976 w Allentown. 
Gdy miała rok, jej nogi poniżej kolan 
zostały amputowane z powodu hemi-
melii – to bardzo rzadka wada wrodzo-
na, która charakteryzuje się brakiem 
całości lub fragmentu dystalnej części 
kończyny dolnej lub górnej. U Aimee 
jest to odmiana strzałkowa – urodziła 
się bez kości strzałkowych w nogach. 
To jednak wcale nie przeszkodziło jej 
w realizowaniu marzeń. 

Najpierw był sport. Jak biegać i ska-
kać bez nóg? Aimee Mullins pokaza-
ła, że dzięki specjalnym protezom da 
się. Wystartowała na paraolimpiadzie 
w 1996 w Atlancie. Jej wynik w biegu 
na 100 metrów wyniósł 17,01 s, a w sko-
ku w dal 3,14 m. Zdobyła aż trzy złote 
medale (w protezach wzorowanych 
na łapach geparda). Wraz z Teresą 
Edwards została mianowana „Chef  
de Mission” na Stany Zjednoczone pod-
czas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 
i Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2012 
w Londynie.

Świat zwrócił na nią uwagę po tym 
jak magazyn „Life” opublikował jej 
zdjęcie w blokach startowych w Atlan-
cie, a wzbudziła prawdziwą sensację 
w 1999 roku, otwierając pokaz Ale-
xandra McQueena w swoich ręcznie 
rzeźbionych protezach, które wyglą-
dały jak drewniane kozaki. Magazyn 
„People” umieścił ją na liście pięćdzie-
sięciu najpiękniejszych osób. Pozowa-
ła dla najlepszych fotografów, w tym 
Stevena Kleina i dla duetu fotografów 
Inez and Vinoodh. Jej twarz widniała 
w wielu prestiżowych magazynach 
modowych, tj. „Vogue”, „Harper’s Ba-
zaar”, „Glamour” czy „Elle”. Była na bil-
lboardach w całej Ameryce w ramach 
kampanii „25 lat niejednolitego myśle-
nia” Kenneth Cole. W lutym 2011 roku 
została także ambasadorką marki ko-
smetycznej L’Oréal Paris. Stanęła przy 

t a k i c h  g w i a z -
dach jak Jane 
Fonda, Jennifer 
Lopez,  Beyon-
cé czy Julianne 
Moore.  Zabły-
snęła także jako 
aktorka. Na swo-
im koncie ma 
n i e m a ł ą  i l o ś ć 
zagranych ról. 
Grała w takich fil-
mach jak: „Ostat-
nie pokolenie”, 
„Rob the Mob” 
czy „Odpowied-
nie zachowanie”. 
Wystąpiła także 
gościnnie w po-
pularnym serialu 
Netflixa „Stranger 
Things”. 

Oprócz protez drewnianych z poka-
zu Alexandra McQueena i tych gepar-
dzich do biegania, jej kolekcja zawiera 
jeszcze parę innych ciekawych eks-
ponatów. 15 kwietnia 2010 wystąpiła 
w satyrycznym amerykańskim pro-
gramie telewizyjnym „The Colbert Re-
port”, gdzie mówiła o swoich 12 „parach 
nóg”, z których część była w muzeach. 
Jej ulubionymi są jednak specjalne 
protezy przywiezione przez Aimee 
z Anglii. Są one pokryte mieszkami 
włosowymi oraz pieprzykami i wyglą-
dają jak prawdziwe nogi. Mają nawet 
ten sam odcień, co jej skóra. Dopiero 
z bliska widać, że są dziełem prote-
tyka. W wywiadzie dla „Vivy!” Aimee 
powiedziała, że największą ich zaletą 
jest to, że może chodzić w szpilkach 
lub odkrytych butach w każdą pogodę 
i nie martwi się, że zmarzną jej stopy. 
Poza tym, jej kostki są idealne, natura 
nie mogłaby takich stworzyć.  Jedno 
z jej wystąpień w TED Talks dotyczyło 
właśnie protez, nosiło tytuł: „Aimee 
Mullins i jej 12 par nóg”. Walczyła tam 

ze słowem „niepełnosprawna”, które-
go nie lubi. Zażartowała, że Pamela 
Anderson ma więcej protez niż ona 
i nikt nie nazywa ją niepełnosprawną. 
Przedstawiła tam również inne pro-
tezy ze swojej kolekcji i są to m.in. te 
wyglądające jak ze szkła, chociaż tak 
naprawdę to przejrzysty poliuretan, 
takie, w których znajduje się gleba, 
a w niej kłącza ziemniaczane i buraki, 
a nawet wyglądające jak macki medu-
zy, również stworzone z poliuretanu. 
Wystąpienie to obejrzało już prawie  
4 miliony osób na platformie TED.

Aimee Mullins nie jest załamana 
swoją niepełnosprawnością, nie chce 
litości, taka jest od dziecka. Swój „de-
fekt” przekształciła w atut i osiągnęła 
więcej niż niejeden człowiek w pełni 
sprawny. W wielu wywiadach mówi, 
że część koleżanek nawet jej zazdrości 
tego, że może dowolnie zmieniać swój 
wzrost i że wielu mężczyzn odwraca się 
za nią na ulicy, bo jej sztuczne nogi są 
ładniejsze niż te stworzone przez naturę. ■

Źródła: @aimeemullins (Instagram),  

TED Talks

Joanna Meryk

Fo
t. 

@
ai

m
ee

m
ul

lin
s (

In
st

ag
ra

m
)



#CodziennieRazemzTobą 3

© Wszelkie materiały zawarte w gazecie chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, dalsze rozpowszechnianie artykułów i zdjęć tylko za zgodą wydawcy. 
Miesięcznik jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej (PSPL). Autorzy zamieszczanych artykułów prezentują własne poglądy. NAKŁAD: 4000 egzemplarzy. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania dostarczonych materiałów.

Fot. na okładce: Amp Futbol Polska.
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„A za moich czasów…” – to kultowe określenie często pada z ust 
starszych sąsiadów, znajomych, wujków, rodziców i dziadków. 
Choć w przypadku tych ostatnich powinno ono brzmieć: „Dawno, 
dawno temu. Za górami, za lasami...”. Tak zaczyna się wiele zna-
nych nam bajek, lecz im do bajki, wydawać by się mogło, w życiu 
było daleko: wojny, powstania, zabory – tego wielu z nich było 
naocznymi świadkami.  Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdy już 
sytuacja się ustabilizowała, to byli szczęśliwsi niż my dziś. Mimo 
że doświadczyli tak wielu krzywd, niegodziwości i trudów życia, 
a późniejsze czasy do lekkich również nie należały, to cieszyli 
się z każdego nowe-
go dnia. Przecież 
wszystko, co najgor-
sze, mieli już za sobą. 
Co gorszego mogło 
ich spotkać? Trudno 
się z tym nie zgodzić.

Chyba każdy tego 
doświadczył, mając 
dziadków z tam-
tego okresu. Opo-
wieściom z frontu 
i dawnych dziejów 
narodu, regionu 
czy rodziny nie ma 
końca. Do młodego 
człowieka dotrze, jak wiele stracił poprzez swoje „słuchanie, bo wy-
pada” lub „na pół gwizdka”, gdy już „ma swoje lata” i okazuje się, 
że z chęcią posłuchałby historii o dawnych dziejach, a niestety, 
nie ma już komu ich opowiadać. Mimo wszystko z wielu rozmów, 
które odbywałem z osobami starszymi (nie tylko z rodziny, byli 
wśród nich również kombatanci wojenni i repatrianci), nigdy 
nie słyszałem, aby ci uskarżali się na swój los.

Moje pokolenie miało, jako jedno z ostatnich, możliwość pozna-
nia historii wojennej niemal z pierwszej ręki. Szkoda tylko, że tak 
mało osób z tego korzystało, bo być może dziś byśmy zupełnie 
inaczej podchodzili do prób pisania historii na nowo i nie dałoby 
się tak łatwo manipulować niezaprzeczalnymi, jakby się mogło 

dotychczas wydawać, faktami. Każdy zdawałby sobie sprawę, 
że historia i czasy, w jakich żyli nasi dziadkowie i pradziadkowie, 
wcale nie była taka jednopłaszczyznowa i nie należy jej czytać 
tylko w białych lub czarnych barwach.  Wydawać by się mogło, 
że każdy rozsądnie myślący doskonale zdaje sobie sprawę jak cięż-
kie to były czasy i jak wpływały na psychikę ludzką oraz jak silne 
potrafią być instynkty przetrwania i do czego mogą one posunąć 
jednostkę. Ale jak jest – każdy widzi. Jeszcze trochę, a podręczniki 
do historii z lat dziewięćdziesiątych trafią na przemiał lub do wy-
kazu ksiąg zakazanych.

Przykładem tego, dokąd zmierzamy, niech będzie rozmowa 
wnuczki z dziadkiem, który opowiada (co warte zaznaczenia, 
niebawem pełnoletniej już latorośli), jak to było za wojennych 
czasów. Wnet dziewczyna przerywa starcowi i niemal z wyrzutem 
stwierdza, że dziadek ją okłamuje, bo pani na historii mówiła coś 
zupełnie innego. Dziadek lekko skonsternowany, zapytał: „Komu 
bardziej wierzysz, Agatko? Dziadkowi, co brał udział w wojnie 
i na niej stracił oko, czy jakiejś pani, co wojnę zna tylko z tego, 
co jej wpoili do głowy?”. Wnuczka wzruszyła tylko ramionami 
i słuchała dalej, ale już jakby bez przekonania.

Gdy piszę te słowa, jest dość późna noc. Jestem w trakcie od-
liczania do „godziny zero” w moim życiu i sporych zmian, które 
z pewnością ukształtują moje najbliższe miesiące i lata. Na począ-
tek najdłuższe wolne (pomijając absencje chorobowe), na które 
kiedykolwiek wypisałem wniosek urlopowy. Natchnieniem 
do napisania tego tekstu był dla mnie poprzedni wieczór, kiedy 

to wróciłem wspomnieniami do własnego dzieciństwa. Zdałem 
sobie sprawę, jak fajny 
był to czas. Pomijam 
fakt, że przez dłuższy 
czas jedyną troską 
była nauka, a gdy już 
się osiągnęło pewien 
wiek, to z racji wycho-
wywania się na wsi, 
doszły też inne obo-
wiązki. Były wśród 
nich zarówno te, które 
miały w sobie więcej 
frajdy niż przymusu, 
jak również te, które 
znamy z dziś, kiedy 
trzeba wstać z łóżka 

i iść do pracy, bo przecież za coś trzeba żyć.  Ale nie o tym dziś. 
Końcówka lat osiemdziesiątych i całe dziewięćdziesiąte to szereg 
przemian ustrojowych w naszym kraju. To wówczas z jedynie 
dotąd słusznego systemu przeobrażaliśmy się w czasy, które 
miały być lepszymi, bardziej obywatelskimi, sprawiedliwymi 
i cywilizowanymi. Czy to się udało, nie mnie oceniać. Stwier-
dzam jednak, że czasy, które mamy obecnie, coraz mniej mi się 
podobają. Oczywiście mają wiele zalet, których za nic w świecie 
bym nie zamienił na nic innego. Chyba nikt z nas nie wyobraża 
sobie dziś stania w długich kolejkach w sklepie – a jeśli ktoś chce 
posmakować tamtego kolejkowego klimatu, wystarczy wybrać 
się na zakupy w sobotę. Przy dobrych wiatrach to i kolejki się  

OKIEM NACZELNEGO

Końcówka lat 80. i całe 90. to szereg przemian 
ustrojowych w naszym kraju. To wówczas z jedy-
nie dotąd słusznego systemu przeobrażaliśmy 
się w czasy, które miały być lepszymi, bardziej 
obywatelskimi, sprawiedliwymi i cywilizowanymi. 
Czy to się udało, nie mnie oceniać. Stwierdzam 
jednak, że czasy, które mamy obecnie, coraz mniej 
mi się podobają.
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zobaczy, i półki, na których tylko ocet 
się ostał.

W moich czasach o internecie nikt 
nie słyszał, a znajomych poznawało się 
i spotykało się z nimi na trzepaku lub po-
bliskiej łące, gdzie o umówionej godzinie 
zjawiali się wszyscy jak jeden mąż. Na prze-
szkodzie, by spotkać się pełną paczką, po-
trafił stanąć tylko szlaban za złą naukę 
lub za zbyt siłowe przekonywanie rodzeń-
stwa do swoich racji. Nawet pogoda nie mia-
ła takiej mocy, by kilka osób nie chciało się 
ze sobą spotkać. A dziś już samo wyjście 
z domu to prawdziwa kara. Młodzi wolą 
rozrywki przed komputerem, telewizorem 
bądź nosem w telefonie, a gdy już trzeba 
rozmawiać z innymi, to najlepiej też przez 
aplikacje, bo po co sobie język strzępić. 
Parę lat później podczas rozmowy o pracę 
taki delikwent ma problem ze złożeniem 
dwóch sensownych zdań. Kiedy się go za-
pyta, co ostatnio czytał, to jeśli już odpo-
wie, odpowiedź brzmi: „posty na portalach 
społecznościowych”. Pamiętam doskonale, 
że do dobrej zabawy wystarczyła wyobraź-
nia, ona działała cuda.  Nam zabawa choćby 
samymi kijami potrafiła zająć cały dzień. 
Dziś młodzi, by pograć w piłkę, potrzebują 
boiska, bramek i piłki. Za moich czasów 
wystarczyła tylko piłka. Bramkami mogły 
być plecaki, cegły, a nawet krowie placki 
na łące. A gdy już się siedziało w domu, 
to też wyobraźnia organizowała czas. Dziś 
wiele dzieci do zajęcia się sobą potrzebuje 
tableta lub telefonu. Co mniej oporni będą 
się bawić, ale bardzo szybko się nudzą. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to kwestia 
czasów, w których przyszło żyć. Ja jednak 
wróciłbym do tamtych czasów, lecz chyba 
tylko z sentymentu i na krótko. I zaczynam 
rozumieć dlaczego nasi dziadkowie, choć 
mieli tak trudne czasy, często tak je wspo-
minają. Jedno jednak się zmieniło przez 
te wszystkie lata na plus. To spostrzeganie 
i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Dziś sytuacja tychże osób jest znacznie 
lepsza niż była ponad trzydzieści lat temu. 
I z tego należy się cieszyć, a do reszty zmian, 
niestety musimy przywyknąć lub starać się 
robić wszystko, by były one jak najmniej 
szkodliwe dla kolejnych pokoleń. Tego 
sobie i Państwu życzę.

Szanowni Państwo,
„Razem z Tobą” wymyka się ścisłym ramom – nasi Czytelnicy to najbardziej 

różnorodna grupa społeczna, którą łączy niepełnosprawność, to również każda 
osoba bez niepełnosprawności, która trafia do naszej przestrzeni. 

Dla mnie Miesięcznik Osób Niepełnosprawnych „Razem z Tobą” i portal  
razemztoba.pl to nie tylko medium, którego głównym celem jest przekazywanie 
Czytelnikom informacji. Dla mnie to miejsce, w którym tworzy się wartość mającą 
realny wpływ na życie wielu ludzi, w którym coś, co nazywam „iskierką” – pewien 
rodzaj energii, wielka idea w niewielkiej formie – może zaistnieć, rozbłysnąć 
i sprawić, że świat będzie trochę lepszym miejscem. 

Kilka lat temu wybrałam „Razem z Tobą” na miejsce swoich studenckich 
praktyk ze świadomością, że znajdę tu możliwość tworzenia i przekazywania 
tych „iskierek”, że tematyka poruszana na łamach tego pisma i portalu jest 
mi bliska, wreszcie, że jako osoba z niepełnosprawnością będę wśród ludzi,  
dla których ta niepełnosprawność nie stanowi problemu. Jednocześnie miałam 
zupełnie inną wizję własnej przyszłości i przekonanie, że praca dziennikarza 
nie jest dla mnie. Redaktor naczelny przekonał mnie do pozostania tutaj i tym 
sposobem od 2017 roku jestem częścią „Razem z Tobą”.  Nie przypuszczałam 
wtedy, jak bardzo zwiążę się z tym miejscem, z tym medium, z Czytelnikami, 
ze wszystkim, czym zajmuję się na co dzień i tym, co stoi za tą pracą.  Droga, 
którą przeszłam w tym czasie – jako człowiek, twórca, pracownik – mogłaby 
być tematem na odrębny artykuł. 

Dziś chcę powiedzieć Państwu, że „Razem z Tobą” jest tak bardzo moim 
miejscem, jak to tylko możliwe, że w tej przestrzeni znajduję tyle wartości,  
ile sama daję, że praca tutaj przynosi mi ogrom satysfakcji, ponieważ wiem, jakie 
znaczenie mogą nieść efekty moich i naszych działań. Gdy przejęłam obowiąz-
ki redaktora wydania pisma, co wywarło na mnie ogromny wpływ, zaczęłam  
dostrzegać to jeszcze bardziej.

Do tej pory tylko raz odważyłam się napisać tekst, w którym wyszłam 
poza „bezpieczny” obiektywizm słowa i podzieliłam się z Państwem tym,  
co myślę (jeśli są Państwo ciekawi tych słów, można je znaleźć w numerze 11/2018  
lub w e-wydaniu na razemztoba.pl). Od tamtego momentu wiele się zmieniło. 
Po blisko trzech latach pracy dziennikarskiej i prawie roku pełnienia funkcji 
redaktora wydania miesięcznika, który trzymacie Państwo w dłoniach, postano-
wiłam znaleźć w nim miejsce na słowo ode mnie, wprowadzając dział „Razem z M”. 

Ta strona nie będzie wstępniakiem, jaki znają Państwo z większości czaso-
pism, choć z radością twórcy, który może pokazać komuś swoje dzieło, będę 
czasem prezentować Państwu zawartość numeru. Przestrzeń, którą chcę tutaj 
stworzyć, widzę jako okazję do przybliżenia Czytelnikom, czym dla mnie jest 
„Razem z Tobą” i jak wygląda proces tworzenia „od środka”, a także jako szansę 
do wyrażenia kilku mniej lub bardziej istotnych myśli. Równocześnie w mediach 
społecznościowych i na razemztoba.pl zaczyna funkcjonować tag #RazemzM, 
gdzie będę dzielić się swoją pasją, pokazywać urywki codzienności i wybrane 
aspekty pracy w „Razem z Tobą”.

Tekst, który Państwo czytacie, jest więc swoistym „dzień dobry”. W kolejnym 
numerze chcę opowiedzieć o tym, jak przez ten rok zmieniła się gazeta, co obecnie 
można znaleźć na 44 stronach miesięcznika i jakie zmiany widać na horyzoncie. 

Dział „Razem z M” to nie jedyna nowość w tym numerze. Pani Teresa Bocheńska, 
która jest w „Razem z Tobą” od początku istnienia gazety, również postanowiła 
podzielić się swoimi przemyśleniami na tematy, które ją zajmują – odsyłam 
Państwa na s. 18, do „Świata Teresy”.

       Z życzeniami przyjemnej lektury,
       M.

RAZEM Z M



Zapytała mnie wychowawczyni Juli ze szkoły przy okazji jednej z rozmów na zebraniu. 
Hmm... Zaskoczyło mnie to pytanie, choć oczywiście nic po sobie nie dałam poznać, 
bo mama przecież wie wszystko o swoim dziecku. Szczególnie że w wypadku Julci 

większość spraw codziennych odbywa się z moim bezpośrednim udziałem. Przez chwilę 
zastanawiałam się, jak tu wybrnąć i udzielić wyczerpującej, wartościowej odpowiedzi...

razemztoba.plRazem z Tobą6

Jak Julka odpoczywa?

Z PERSPEKTYWY RODZICÓW
Ilona i Damian Nowaccy są rodzicami niepełno-

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

Bo są pytania, do których jestem przyzwyczajona  
– w lot mogę powiedzieć, jakie Julka ma zajęcia, kiedy 
z jakich terapii korzysta i na której co się dzieje. W se-
kundę odpowiem, jak często pojawiają się ataki padacz-
ki, dlaczego ostatnio się nasiliły i kiedy trzeba podać 
wlewkę. Bez zastanowienia wyrecytuję listę leków, jakie 

Ilona I DaMIan nowaccy

Julcia bierze, jakie operacje przeszła, kiedy i dlaczego... 
Wreszcie mogę szybciutko wyliczyć, jak spędzamy czas 
wolny i co sobie wtedy wspólnie organizujemy, gdy akurat 
Jula nie jest ani w szkole, na zajęciach popołudniowych, ani 
na żadnej innej terapii.

Nic jednak z tych rzeczy nie kwalifikuje się jako odpo-
czynek.

Myślę więc sobie „A jak ja odpoczywam?”. Cóż... W końcu 
umiejętność ta jest dziś bardzo unikatowa. Przecież zawsze 
jest coś do zrobienia i czas przeznaczony na nieproduktywne 
zaleganie na kanapie z książką lub przed ulubionym serialem 
wydaje się być czasem straconym.

Jak więc zorganizować odpoczynek dziecku (będąc w pełni 
odpowiedzialnym za to zorganizowanie), skoro samemu ma 
się parcie na bycie w ciągłym ruchu, biegu, ogólnie rzecz 
ujmując (jak w jednej z ulubionych Julci bajek „Tomek 
i przyjaciele”), na bycie użytecznym w każdej minucie dnia 
i nocy? No dobra, nocy może nie tak w każdej. Choć kupno 
urządzenia, które miałoby mi pokazać, ile tak naprawdę 
mojego snu nosi dumne miano produktywnego, wydaje się 
być dosyć ryzykowne…Czasem lepiej żyć w niewiedzy. 

Mówiąc o śnie – właśnie, to jest przecież odpoczynek! 
Więc tak! Jula oczywiście śpi. I może zabrzmi to banalnie, 
ale to ważny element wypoczynku. Dbamy o to, by szła 
spać o tej samej porze, nie za późno, żeby się wyspała rano 
przed pobudką do szkoły. Przed spaniem mamy swoje ry-
tuały, które dają Julce możliwość przewidywania kolejnych 
czynności i tego, że oto już czas do łóżka. To daje poczucie 
bezpieczeństwa osobom, które są całkowicie zdane na in-
nych, tak jak nasza Julcia. Na jakiś czas przed pójściem spać 
wyłączamy telewizor, żeby Jula mogła wyciszyć emocje. Przy 
nasilonych atakach padaczki to dosyć istotna sprawa. To, 
jak wygląda godzina czy dwie przed pójściem spać, w dużej 
mierze rzutuje na to, jak Julce minie noc. Nasza córcia (poza 
oczywiście wyjątkami, których nie da się uniknąć) śpi raczej 
spokojnie i śpioszek z niej. Jeśli może, to śpi długo.

To jak najbardziej liczy się jako odpoczynek. Niektórzy 
mówią, że nawet jego podstawa. Ale tak łatwo samym snem 
nie wymigam się od odpowiedzi...
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Jakkolwiek zabrzmi to może 
zwyczajnie i mało atrakcyj-
nie, Jula najlepiej odpoczywa 
w domu, w swoim fotelu, oglą-
dając swoje ulubione filmy, 
programy i bajki. To jest patent 
na jej dobry humor i spokoj-
ną głowę. Patent sprawdzo-
ny i bez praktycznie żadnych 
odstępstw. Nie wtedy, kiedy 
wspólnie coś robimy, ma-
lujemy farbkami gliniane-
go konika, czytamy książkę 
czy idziemy na spacer. Nie wte-
dy.

Kiedy gdzieś idziemy, je-
dziemy (bliżej lub dalej), 
spotykamy się z przyjaciółmi 
i rodziną, spędzamy aktyw-
nie czas, zawsze wiemy, że jest 
to rodzaj wyzwania dla Julci, 
zdobycia nowych doświadczeń 
zmiany otoczenia i towarzy-
stwa. Jest to zawsze dosyć 
wymagające emocjonalnie 
i lepiej, gdy w domu znajdzie-
my się na tyle wcześnie, żeby 
przed pójściem spać zdążyła 
się wyciszyć.

Wyjazd za granicę jest dla 
nas odpoczynkiem. Wyczeki-
wanym, zaplanowanym i cu-
downym. Oczywiście. Dla Julci, 
choć niechętnie to przyzna-
jemy, to jednak więcej stresu 
niż relaksu. To nowe miejsca, 
inne odczucia, brak ulubione-
go fotela i znajomego otocze-
nia przez jakiś czas.

Nie powstrzymuje nas 
to jednak przed kolejnymi 
wyjazdami, bo zdobywanie 
nowych doświadczeń jest czę-
ścią życia. Jula dzięki nim się 
uczy i każdy kolejny wyjazd, 
każdy kolejny dyskomfort jest 
dla niej łatwiejszy do przyję-
cia i przepracowania w sobie. 
Z każdego czerpie coraz więcej 
radości. Nie możemy przecież 
pozwolić, żeby Jula większość 
czasu spędzała w swojej strefie 
komfortu, np. w fotelu.

Jak więc Julka odpoczywa? 
Chyba wyczerpałam temat. ■

BEZ CIĘĆ

Na jednej ze stron na Facebooku w ostatnim czasie natknąłem się na post o jakże intry-
gującym tytule: „Orzekanie o niepełnosprawności – ogólne zasady”. I tutaj zapewne 

wiele osób, które miały styczność z systemem orzeczniczym, z pewnością w pierwszej chwili 
ze zdziwieniem stwierdziło: „A to są jakieś zasady?!”. Kluczem wydaje się być tutaj słowo 
„ogólne”. I nagle każdy zaczyna rozumieć, że jak „ogólne” – to żadne. Niestety, zamiast arty-
kułu o tym, jakimi kryteriami kierują się lekarze orzecznicy przy wydawaniu swoich opinii, 
dostajemy długi tekst na zasadzie poradnika, w którym opisuje się całą procedurę ubiegania 
się o orzeczenie. No cóż, materiał wartościowy i z dużą dawką przydatnych informacji, lecz 
przyznaję, liczyłem na coś zupełnie innego. A tak zostałem tylko nowym użytkownikiem 
unikalnym w statystykach strony, który równie niespodziewanie się pojawił, jak i znikł.

Zapaść się pod ziemię powinni niektórzy klienci integracyjnej kawiarni, którzy nalegali 
na właścicieli, by ci zatrudnili do ich obsługi pełnosprawnych kelnerów, bo przy tych 

z zespołem Downa, którzy ich obsługiwali, oni czuli dyskomfort. Trudno znaleźć mi odpo-
wiednie słowa (a cisną się tylko te nienadające się do publikacji), którymi mógłbym opisać 
tych „państwa” – specjalnie małą literą. Ostatecznie odpowiedź przyszła z radia: „Myślisz 
może, że więcej coś znaczysz. Bo masz rozum, dwie ręce i chęć… […] Mniej niż zero!”.

Polacy czytają mało. Jak wynika z danych za ubiegły rok, jedną książkę w minionych 
365 dniach przeczytało tylko (albo aż) 37 proc. naszych rodaków. Kogoś dziwi, że dwie 

trzecie Polaków nie sięgnęło w ciągu dwunastu miesięcy nawet po jakiś poradnik, album 
albo chociaż przewodnik? Mnie wcale. Przecież wszystko mamy w internecie. Już nawet 
jak „czytamy”, to e-booka (podobno [sic!] jest bardziej ekologicznie) lub swoją uwagę kieruje-
my na audiobooki. Przyznaję, że w ostatnim czasie i ja wykupiłem abonament na taką usługę, 
gdyż z braku czasu nie mam kiedy czytać, a tak idąc do i z pracy lub kierując się na spacer 
z dzieckiem bądź zwykłe zakupy, mogę sobie „załączyć” aplikację i pochłaniam kolejne roz-
działy książek. Nie oznacza to, że książek nie kupuję. Te pojawiają się u mnie w domu śred-
nio dwie, trzy na miesiąc. Nobla temu, kto sprawi, że znajdę czas na ich czytanie, ale wierzę, 
że prędzej czy później ta chwila nadejdzie, choćby mieli mnie z tymi „zapasami” pochować.

I jeszcze chwilę o książkach. Z jednej strony jest odsetek Polaków, który nie czyta, a z drugiej 
strony mamy rzeszę grafomanów-celebrytów, którzy opisują swoje historie, życiorysy 

i porady na niemal każdy temat. I choć z krajobrazu naszych miast znikają kolejne księgarnie, 
to okazji do kupienia twórczości literackiej wręcz przybywa. Dziś książki kupić można już 
niemal wszędzie: dyskontach, drogeriach, kioskach, dworcach, pocztach, rynkach, urzędach, 
kościołach, a ostatnio nawet widziałem stragan z książkami w aptece i uwaga… przy wejściu 
na cmentarz. Cóż, nic mnie już nie zdziwi. Skoro na poczcie natknąć można się na węgiel, 
to czemu na cmentarzu nie można by nabyć najnowszej książki uznanego celebryty?
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Wyniósł niepeł-
nosprawnego 
z płonącego 

budynku
W niedzielę 19 stycznia w budynku 

przy skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej 
i Biskupińskiej w Poznaniu wybuchł 
pożar. Wydarzenie nie zakończyło się 
tragedią dzięki bohaterskiej postawie 
jednego z mieszkańców pobliskiej ka-
mienicy.

– Było ok. 4:40. Obudziłem się i usły-
szałem dziwny dźwięk. Na początku 
myślałem, że to odgłos przejeżdża-
jącego autobusu albo samochodu  
– relacjonuje Bhudev Sharma. – Wte-
dy wyjrzałem przez okno i zobaczyłem, 
że sąsiedni budynek płonie. Wybie-
gliśmy na zewnątrz. To było bardzo 
blisko naszego domu.

Pochodzący z Indii Bhudev Sharma 
na poznańskich Podolanach miesz-
ka z żoną Martą. – Podbiegliśmy 
bliżej. Dwie osoby stały w ogrodzie 
w piżamach i kapciach. Zapytaliśmy, 
czy w budynku są jeszcze jacyś ludzie, 
niestety potwierdzili. Mój mąż posta-
nowił wejść do środka – dodaje Marta 
Kowalewicz-Sharma.

Jak się okazało, w kamienicy znajdo-
wał się jeszcze jeden lokator. Pan Ma-
rek nie mógł wydostać się o własnych 
siłach, był po amputacji nogi i poruszał 
się na wózku inwalidzkim. Na szczęście 
z pożaru zdążył go wyciągnąć Bhudev 
Sharma, który mimo że uratował życie 
człowiekowi, nie czuje się bohaterem. 
– Każdy by tak zrobił. To była normal-
na reakcja – mówi.

Małżeństwo Sharmów odwiedzi-
ło urząd miasta, gdzie spotkali się 
z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem.  
– Jestem pełen uznania dla pańskiej 
bohaterskiej i szlachetnej postawy. 
Ratując sąsiada z płonącego budynku, 
dał pan dowód prawdziwej ludzkiej 
solidarności – powiedział prezydent 
Poznania. ■

Źródło: poznan.pl

KRÓTKO

PFRON z nową Radą Nadzorczą
W Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 10 stycznia 
odbyło się uroczyste powołanie 
członków Rady Nadzorczej PFRON 
na kadencję 2020-2023. Prezesem 
Rady został Paweł Wdówik, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rodziny 
oraz pełnomocnik rządu do spraw 
osób niepełnosprawnych.

– Cieszymy się z powołania nowej Rady Nadzorczej PFRON. Dzięki inicjowa-
nym, opiniowanym i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą programom systema-
tycznie zwiększamy pomoc dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
W ten sposób możemy skuteczniej realizować naszą misję, jaką jest wspieranie 
rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych – pod-
kreślił prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Do Rady Nadzorczej PFRON na kadencję 2020-2023 powołani zostali:
• Aleksandra Kieres – Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”, członek m.in. 

Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Pomagających Poszkodowanym 
w Wypadkach Komunikacyjnych;

• Renata Górna – członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo-
dowych;

• Krzysztof Rowiński – Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  
ds. Osób Niepełnosprawnych;

• Zofia Żuk – Związek Pracodawców Business Centre Club;
• Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecz-
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Ambasador ekstremalnego teamu
Avalon Extreme, pierwszy 

i jedyny w Polsce projekt popu-
laryzujący sporty ekstremalne, 
ogłosił nabór na ambasadorów 
projektu. Wszyscy sportowcy 
ekstremalni z niepełnospraw-
nościami, którym adrenalina 
płynie we krwi i którzy chcą 
przełamywać stereotypy doty-
czące osób z niepełnospraw-
nością, mogą zgłaszać chęć 
dołączenia do grona EXTRA-
sprawnych.

– Za pomocą działań Avalon Extreme chcemy motywować i edukować Polaków 
oraz promować sporty ekstremalne w naszym kraju. Zapraszamy do naszego 
grona ludzi otwartych, odważnych, wyjątkowych EXTRAsprawnych – zachęca 
Sebastian Luty, założyciel projektu Avalon Extreme. Wszyscy pasjonaci sportów 
ekstremalnych mogą zgłosić chęć dołączenia do grona ambasadorów projektu 
poprzez stronę avalonextreme.pl/kontakt/. ■

Katarzyna Śmierciak
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Maja Kapłon zdobyła popularność dzięki „The Voice of Poland”, w któ-
rym dotarła do finału ósmej edycji programu. Karierę muzyczną musiała 
przerwać z powodu bardzo poważnych problemów z kręgosłupem.

– Kiedy 4 lata temu przeszłam 18. operację kręgosłupa w moim życiu, 
miałam ogromną nadzieję, że ta osiemnasta będzie już ostatnią. Że te 
niezliczone śruby, które trzymają mnie od środka, żebym się nie rozpadła, 
będą pełnić swoją rolę już do końca moich dni. Nic z tego… Metalowy pręt 
pękł, właściwie przykuwając do łóżka. Jedyną szansą na powrót do spraw-
ności i normalnego życia stała się okrutnie droga operacja w USA. Moje 
zdrowie wyceniono na ponad 5 milionów złotych – napisała wokalistka 
w październiku minionego roku na portalu siepomaga.pl, rozpoczynając 

wtedy zbiórkę pieniędzy niezbędnych do wykonania zabiegu w USA.
24-letnia finalistka programu „The Voice of Poland” od urodzenia zmaga się ze skrzywieniem kręgosłupa i choruje na skoliozę. 

W ostatnich miesiącach jej stan bardzo się pogorszył (pojawiły się m.in. problemy z oddychaniem), dlatego też konieczna jest 
wspomniana operacja w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie szpital w USA ponownie wycenił operację Mai, a wymagana kwota 
spadła o połowę. Oznacza to więc, że zebrane 3 miliony złotych wystarczą, by pokryć koszty zabiegu. Maja będzie potrzebowała 
również pieniędzy na konsultacje, badania i rehabilitację już po operacji.

– To wszystko dzięki Wam! Uwierzyliście we mnie, daliście mi swoje serca na dłoni! Naprawdę kocham ludzi, nie wiem jeszcze, 
co się dzieje – napisała wokalistka tuż po tym, gdy dotarła do niej ta jakże radosna informacja z USA.

W pomoc w zebraniu pieniędzy na operację zaangażowało się wiele osób. W Gdańsku uczestnicy kilku ostatnich edycji  
„The Voice of Poland” wystąpili podczas charytatywnego koncertu. W Klubie Sztuki Alternatywnej PROTOKULTURA zaśpiewali: 
Michał Szczygieł, Marta Gałuszewska, Dominika Chmielińska i Alicja Szemplińska. Organizatorem koncertu była Fundacja „Z miłości 
do dziecka”.  ■                                                                                                                                                                                                                     Mateusz Misztal

Pieniądze na operację Mai zebrane
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„Kraków bez barier” po raz 13

W trzynastej edycji konkursu promującego dostępność nadesłano 55 zgłoszeń. Nagrody 
zostaną przyznane w pięciu kategoriach: 

• budownictwo dostępne (w subkategoriach: obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń 
publiczna, obiekty i przestrzenie zabytkowe);  

• innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze; 
• projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z nie-

pełnosprawnościami;  
• osobowość roku; 
• najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. ■

Źródło: UM Kraków

nego (Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej);

• Iwonna Kulikowska – Za-
stępca Dyrektora Departa-
mentu Finansowania Sfery 
Budżetowej (Ministerstwo Fi-
nansów);

• Janusz Piątek – Związek 
Rzemiosła Polskiego;

• Bernarda Machniak – Fo-
rum Związków Zawodowych;

• Jan Zając – Prezes Zarzą-
du: Fundacja Ziko dla Zdro-
wia, Ziko Apteka Sp. z o.o., 
Polska;

•  Organizacja Praco-
dawców Osób Niepełno-
sprawnych, Ziko Sp. z o.o.  
– Właściciel i Prezes Zarządu;

• Mariusz Mituś – Członek 
m.in. Zarządu Koła PSOUU 
w Jarosławiu, Wojewódzkiej 
Społecznej Rady ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, Wiceprezes 
Zarządu Głównego Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Inte-
lektualną. ■

Źródło: MRPiPS
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Niepełnosprawność – gdzie szukać wsparcia?

Z PASJĄ NA WÓZKU

W zależności od tego, jakie trudności przeżywamy, kiedy i w jakich okolicznościach, 
potrzebujemy różnego rodzaju wsparcia i pomocy. Niepełnosprawność jest jednym 
z najważniejszych problemów współczesnego świata. Jest ona bardzo powszechnym 

zjawiskiem, które istniało i istnieje w społeczeństwie na całym świecie od zawsze. Stanowi 
duże utrudnienie i tragedię osobistą każdego, kto został nią dotknięty. Trzeba wiele sił oraz 
wewnętrznej determinacji do walki z nią.

Wsparcie i pomoc w sytuacji ograni-
czonej sprawności stanowi szczególny 
sposób i rodzaj pomagania ludziom, 
przede wszystkim w celu mobilizo-
wania ich własnych sił i zasobów, aby 
mogli radzić sobie z własnymi proble-
mami. Możemy podzielić je na pomoc 
specjalistyczną oraz wsparcie społecz-
ne najbliższego otoczenia. W zakresie 
wsparcia specjalistycznego istotne 
mogą okazać się takie oddziaływa-
nia jak:

• pomoc psychologiczna na po-
czątku zaistnienia niepełnospraw-
ności, mająca na celu radzenie sobie 
z doświadczonym szokiem i traumą, 
udzielana przez psychologa w  szpitalu 
(np. psychologa klinicznego, psycho-
loga traumatologa);

• psychoterapia i wsparcie psycho-
logiczne mające na celu pomoc w roz-
wiązywaniu napotkanych trudności, 
problemów;

• oddziaływania fizjoterapeutyczne, 
rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, do-
prowadzanie organizmu do możliwie 
jak największej sprawności,

• wsparcie informacyjne i do-
radztwo: udzielanie osobie z niepeł-
nosprawnością porad i  informacji 
pomocnych w różnych sytuacjach 
m.in.: informowanie o formach lecze-
nia, terapii, rehabilitacji, o źródłach 
i możliwościach uzyskania pomocy 
finansowej, udzielanie wskazówek 

PAWEŁ BOROWIECKI

na temat radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach życiowych, udzielanie po-
rad prawnych, pomoc w poszukiwa-
niu pracy;

• wspieranie najbliższej rodziny 
osoby z niepełnosprawnością – sto-

sowanie podejścia systemowego, bez-
pośrednie działania dotyczące osoby 
z niepełnosprawnością i jej rodziny, 
inicjatywy związane z radzeniem sobie 
z najczęstszymi trudnościami, dzia-
łania mające na celu zabezpieczenie  

Doktor w zakresie pedagogiki specjalnej. Jego zaintereso-
wania koncentrują się wokół zagadnień związanych z funk-
cjonowaniem psychospołecznym osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Pracuje jako pedagog specjalny w X Liceum Ogól-
nokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Konar-
skiego w Radomiu, współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowe 
Perspektywy w Radomiu.
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potrzeb wypoczynku, opieki medycz-
nej, rehabilitacji, kontaktu z różnymi 
instytucjami i organizacjami pomo-
cowymi.

 Przeprowadzone dotychczas bada-
nia wskazują, że więzy społeczne i do-
starczane przez nie wsparcie wywierają 
pozytywny wpływ na różne aspekty 
zdrowia psychicznego i  fizycznego, 
a także chronią, minimalizują stres 
spowodowany niepełnosprawnością. 
Szczególne znaczenie ma system 
wsparcia społecznego tworzony przez 
jej najbliższe otoczenie, a więc rodzinę, 
przyjaciół, znajomych. Pamiętajmy jed-
nak, że w wielu sytuacjach niezwykle 
istotna może okazać się pomoc specja-

Z PASJĄ NA WÓZKU

listy (np. psychologa, pedagoga, dorad-
cy zawodowego), który profesjonalnie 
i obiektywnie spojrzy na naszą sytuację 
z zewnątrz i dzięki temu wskaże nam 
określone możliwości rozwiązań. Są 
to osoby przygotowane do udzielania 

pomocy osobom z niepełnosprawno-
ścią. Warto zadawać pytania dotyczące 
danego rodzaju niepełnosprawności 
i funkcjonowania z nią różnego rodzaju 
specjalistom, np. lekarzom, psycholo-
gom, rehabilitantom; konsultować się 
z nimi. Przydatne jest również czytanie 
fachowej literatury poświęconej oso-
bom z niepełnosprawnością. Pomocna 
może okazać się też wiedza zaczerpnię-
ta z programów telewizyjnych na temat 
niepełnosprawności oraz poszukiwa-
nie informacji w Internecie. Należy jed-
nak mieć na uwadze to, iż znaleźć tam 
możemy nie zawsze rzetelne i prawdzi-
we informacje. Trzeba pamiętać, że lu-
dzie często wyolbrzymiają problemy  

fundacje, stowarzyszenia i ośrodki 
pomocy działające na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością, także mogą służyć 
wsparciem i  wiedzą. Często można 
uzyskać w nich pomoc psychologiczną, 
informacyjną, prawną, itp. Przydat-
ne bywa również komunikowanie się 
z grupami wsparcia dla osób z  nie-
pełnosprawnością, w których można 
porozmawiać z innymi osobami w po-
dobnej sytuacji, wymieniać się z nimi 
doświadczeniami i informacjami. 

Wszystkie wymienione formy po-
mocy i wsparcia służą nauczeniu się 
prawidłowego i   konstruktywnego 
spojrzenia na sytuację problemową. 
Z jednej strony mogą to być skuteczne 
sposoby, które stosowaliśmy wcześniej 
przy rozwiązywaniu różnych proble-
mów. Z drugiej strony jest to nauczenie 
się nowych sposobów pomagających 
w walce ze stereotypami i  nieprawdzi-
wymi informacjami, które słyszeliśmy 
od dawna na temat niepełnosprawno-
ści. Bardzo ważne jest zrozumienie, 
że niepełnosprawność nie oznacza 
braku możliwości realizacji własnych 
aspiracji oraz celów życiowych. Jasne 
spojrzenie na sytuację pomaga oso-
bie niepełnosprawnej odnaleźć się 
oraz przystosować do pełnienia ról 
społecznych i zawodowych.

Warto też nauczyć się wyrażania 
i przeżywania własnych emocji – 
nie należy się ich wstydzić, ponieważ 
w każdej trudnej sytuacji towarzyszy 
nam cały wachlarz trudnych emocji, 
doznań i  doświadczeń, których nie da 
się ominąć. Trzeba być ich świado-
mym. Tłumienie ich przez cały czas 
może mieć bardzo negatywne kon-
sekwencje. Trzeba również pamiętać 
o tym, iż umiejętność proszenia o po-
moc jest sztuką i wcale nie oznacza 
słabości. W momencie gdy sami sobie 
nie potrafimy poradzić każda prośba 
o pomoc jest bardzo wskazana. Bardzo 
ważne, aby w tym procesie nie izolo-
wać się od innych ludzi, nie wstydzić 
się własnych słabości, dać sobie czas 
i prawo do przeżywania trudnych 
emocji. Zatem nie bójmy się korzystać 
ze wsparcia różnych osób, zarówno 
profesjonalistów, jak i naszych naj-
bliższych. ■

i, co najważniejsze,  że każdy przy-
padek jest inny. Otwartość umysłu, 
krytycyzm wobec czytanych treści 
oraz selekcja informacji to atuty poma-
gające w dojściu do celu. Organizacje 
pozarządowe, czyli różnego rodzaju 



– Choroby rzadkie to zazwyczaj choro-
by wielonarządowe, dlatego ich leczenie 
wymaga zaangażowania lekarzy wielu 
specjalności − podkreśla w rozmowie 
z agencją Newseria Biznes dr hab. n. med. 
Jolanta Wierzba, ordynator oddziału 
Patologii Wieku Niemowlęcego w Klinice 
Pediatrii, Hematologii i Onkologii Cen-
trum Chorób Rzadkich UCK Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Choroby rzadkie to takie, które do-
tykają nie więcej niż 5 osób na 10 tys. 
Do tej pory zidentyfikowano około 8 tys. 
chorób rzadkich (kod ORPHA). W Polsce, 
jak wynika z raportu „Choroby rzadkie 
w Polsce – stan obecny i perspektywy” 
przygotowanego przez Uczelnię Łazar-
skiego, cierpi na nie nawet 3 mln osób. 
Zdecydowana większość chorób rzadkich 
rozwija się we wczesnym dzieciństwie 
– 75 proc. chorób dotyczy właśnie naj-
młodszych.

– Leczenie chorób rzadkich jest o tyle 
trudne, że nie istnieje żaden uniwersalny 
model terapii. Cały czas szukamy opty-
malnych rozwiązań i czekamy na jakiś 
wielki przełom. W sposób szczególny 
patrzymy w kierunku terapii genowych, 
w których pokładamy wielkie nadzieje – 
wskazuje dr hab. Jolanta Wierzba.

Ze względu na specyfikę chorób rzad-
kich i późne rozpoznanie co trzeci chory 
umiera przed ukończeniem 5. roku ży-
cia, a 40–45 proc. przed ukończeniem  
15 lat. Są jednak choroby, w których czas 
przeżycia się wydłuża, w związku z czym 
wyzwaniem dla systemu ochrony zdro-
wia staje się zapewnienie ciągłości opieki 
nad dorastającym pacjentem.

– Nasi pacjenci się starzeją. Średnia 
wieku chorych jeszcze jakiś czas temu 
wynosiła 18 lat, teraz ok. 40. Musimy 
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Choroby rzadkie to ważny problem

Co roku w Polsce ponad 200 tys. osób dowiaduje się, że choruje na chorobę rzadką. 
Pacjenci znajdują się w trudnej sytuacji, przede wszystkim dlatego, że schorzenia  
te często są uwarunkowane genetycznie, mają zazwyczaj ciężki przebieg i przewle-

kły charakter, a ich diagnostyka jest czasochłonna i utrudniona. To jednak nie są jedyne 
bariery. Brakuje ośrodków referencyjnych dla pacjentów z chorobami rzadkimi, a dostęp 
do nowoczesnych terapii i rehabilitacji jest mocno ograniczony. Dużym wyzwaniem dla 
polskiego systemu ochrony zdrowia jest też zapewnienie ciągłości opieki nad dorastającym 
pacjentem z chorobą rzadką.

się tych dorosłych pacjentów nauczyć 
i pomóc im w prowadzeniu maksymalnie 
normalnego życia, bez bólu i cierpie-
nia, uwzględniając oczywiście poziom 
zaawansowania ich choroby. Obecnie 
w Polsce trudno o miejsca wsparcia 
oraz specjalistów, którzy mogliby po-
móc zarówno chorym, jak i ich rodzinom, 
które również potrzebują opieki – mówi 
dr hab. Jolanta Wierzba. – Ponadto do-
stęp do nowoczesnych terapii w Polsce 
jest obwarowany systemem nie tylko 
uwarunkowań prawnych, lecz także ko-
niecznością przejścia przez bardzo wiele 
poziomów akceptacji. Zaangażowanych 

w ten proces jest wiele instytucji i trwa 
on wiele lat – dodaje.

Brakuje też systemowego wsparcia dla 
chorych i ich rodzin, co widać choćby 
na przykładzie dystrofii mięśniowej Du-
chenne’a (DMD) − rzadkiej choroby ge-
netycznej, która po urodzeniu się dziecka 
nie daje praktycznie żadnych objawów. 
Organizm chorych nie wytwarza dys-
trofiny, czyli białka odpowiedzialnego 
za budowę i prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni. Skutkiem tego niedoboru jest ich 
zanik i niedowład.

– Postępująca dystrofia mięśniowa 
Duchenne’a prowadzi do tego, że w wieku 
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kilkunastu lat chłopcy siadają na wózek. 
Następnie mogą się pojawiać zaburzenia 
oddechowe. Typowe dla tej choroby są 
także zaburzenia w zakresie funkcjo-
nowania mięśnia sercowego – mówi  
dr hab. Jolanta Wierzba.

Zaawansowana choroba całkowicie 
odbiera możliwość samodzielnego ży-
cia, skazuje na inwalidztwo i wczesną 
śmierć − chorzy umierają zwykle w dru-
giej lub trzeciej dekadzie życia. O pacjen-
tach z dystrofią mięśniową Duchenne’a 

dłużenie okresu ich samodzielności, 
nie jest u nas refundowany.

Choroba wymaga nie tylko leczenia 
farmakologicznego, lecz także rehabi-
litacji.

– Chłopcy powinni odbywać reha-
bilitację pięć razy w tygodniu, nieste-
ty nie ma możliwości finansowania jej 
z NFZ. Jest bardzo mało placówek, gdzie 
może się ona odbywać. Prywatne reha-
bilitacje to koszt ok. 80–120 zł za wizytę 
i nie wszystkich rodziców na to stać. 
Jest też problem z dofinansowaniem 
do sprzętu, wózków czy ortez, które dla 
naszych dzieci są niezbędne. W więk-
szości przypadków ten koszt pozostaje 
po stronie rodziców − twierdzi Katarzyna 
Witkowska z Centrum Chorób Rzadkich 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, 
członek Fundacji Parent Project Muscu-
lar Dystrophy, mama chłopca chorego 
na DMD.

Projekt „Narodowego Planu dla Cho-
rób Rzadkich” przewiduje powołanie 
ośrodków referencyjnych, wprowadze-
nie tzw. paszportu opieki dla pacjentów 
z chorobami rzadkimi, zastosowanie 
telemedycyny czy zapewnienie ciągłości 
fizjoterapii. Obecnie na kompleksową 
pomoc chorzy mogą liczyć w Centrum 
Chorób Rzadkich w Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

– Pacjenci z dystrofią mięśniową Du-
chenne’a przyjeżdżają do nas co roku 
na trzydniową hospitalizację. Mają wów-
czas zapewnioną konsultację z neurolo-
giem, dietetykiem, endokrynologiem, 
kardiologiem i psychologiem. Wykonu-
jemy wiele badań, m.in. na gęstość kości, 
rentgen i badania krwi. Chcielibyśmy 
zapewnić każdemu z naszych pacjentów 
dostęp do możliwości, jakie daje medy-
cyna, do nowoczesnego, kompleksowego 
leczenia – mówi Katarzyna Witkowska.

Problem chorób rzadkich, prezentacja 
działań Unii Europejskiej na rzecz ich 
leczenia oraz ocena aktualnej sytuacji 
chorych w Polsce były tematem kon-
ferencji zorganizowanej 22 listopada 
w Gdańsku przez Centrum Chorób Rzad-
kich Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego oraz Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego. ■

Źródło: newseria.pl

bardzo często mówi się, że są to osoby 
niepełnosprawne wśród niepełnospraw-
nych.

Obecna wiedza medyczna nie pozwala 
na wyleczenie choroby, jednak już samo 
jej spowolnienie jest wielkim sukcesem, 
ponieważ pozwala na przedłużenie okre-
su niezależności i samodzielności pa-
cjentów. Podstawą leczenia w Polsce 
jest w tej chwili sterydoterapia. Braku-
je możliwości nowoczesnego leczenia. 
Jedyny zarejestrowany w Europie no-
woczesny lek, który pozwala na lepszy 
stan funkcjonowania i samopoczucia 
pacjentów, a przede wszystkim na prze-

Przywileje 
Dawcy szpiku

Większość osób wie, że honorowi krwio-
dawcy otrzymują uprawnienia, będące 
podziękowaniem za ich bezinteresowną 
pomoc. A jak to jest z Dawcami szpiku?

Każdy Dawca otrzymuje legitymację 
i odznakę „Dawcy Przeszczepu”. Osoby, 
które oddały szpik lub inne regenerujące 
się komórki i tkanki co najmniej 2 razy, stają 
się „Zasłużonymi Dawcami Przeszczepu”. 
Legitymacja i odznaka „Zasłużonego Dawcy 
Przeszczepu” wydawana jest przez Mini-
sterstwo Zdrowia i wręczana raz do roku 
podczas uroczystego spotkania.

Zarówno Dawcy Przeszczepu, jak i Za-
służonemu Dawcy Przeszczepu przysługuje 
prawo do korzystania – poza kolejnością – 
z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (m.in. 
porady specjalistyczne, badania diagno-
styczne, procedury zabiegowe ambulato-
ryjne). Świadczenie lekarskie zazwyczaj 
udzielane jest w dniu, w którym Dawca 
zgłosi się po pomoc i nie może być udzielo-
ne później, niż w przeciągu 7 dni roboczych 
od zgłoszenia.

 „Zasłużony Dawca Przeszczepu” ma 
także prawo do bezpłatnego (do wysokości 
limitu finansowania, zapisanego w ustawie) 
zaopatrywania się w leki, objęte wykazem 
leków refundowanych oraz wykazem leków, 
które można stosować w związku z odda-
waniem krwi.

W wielu miastach w Polsce Dawcy szpi-
ku mogą za darmo jeździć komunikacją 
miejską („Zasłużeni Dawny Szpiku” mogą 
m.in. w Elblągu). Uprawnienia te opisane są 
zawsze w oddzielnych regulaminach prze-
woźników.

Koszty, związane z procedurą pobra-
nia szpiku lub krwiotwórczych komórek 
macierzystych, pokrywa Fundacja DKMS, 
tj.: koszty wyżywienia, zakwaterowania 
oraz przejazdu na badania wstępne i pobra-
nie. Tak samo jest z osobą, która zgodziła 
się wziąć udział w procedurze, ale nie zo-
stała zakwalifikowana do pobrania, a także 
z osobą towarzyszącą Dawcy.

– Wszystko dlatego, żeby Dawca szpiku 
czuł się tego dnia komfortowo, bezpiecz-
nie i wyjątkowo – zaznacza Magdalena 
Przysłupska. ■

Fundacja DKMS / Oprac. Red.
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Tego typu przedsiębiorstwa realizu-
ją cele społeczne nie tylko na zewnątrz, 
ale także w swoich zakładach. Często za-
trudniają one w swoich szeregach osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym. 
Nierzadko również swoje działania nakie-
rowują na poprawę ich życiowych sytuacji.

Fundacja Toskania Kociewska z Bochlin 
(woj. kujawsko-pomorskie) prowadzi go-
spodarstwo agroturystyczne na terenie 
Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej 
Wisły. Jest jednym z wielu przykładów 
tych przedsiębiorstw społecznych, które 
swoją działalność na rzecz innych osób 
kierują zarówno na zewnątrz, jak i we-
wnątrz fundacji. – Fundacja Toskania Ko-
ciewska angażuje się w sprawy społeczne 
prowadząc wyjątkowe spotkania dla dzieci 
i młodzieży na świeżym powietrzu, pod-
czas których omawiamy tematy dotyczące 
ekologii, zrównoważonego rozwoju, nasze-
go dziedzictwa kulturowego, jak też wielu 
innych spraw dotyczących osób z niepeł-
nosprawnościami. Jesteśmy też organiza-
torami i celem wizyt studyjnych, podczas 
których omawiamy i pokazujemy nasze 
dobre praktyki jako gospodarstwo opie-
kuńcze i łączone usługi edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży. Zatrudniamy osoby 
niepełnosprawne i świadczymy również 
usługi turystyczne, przewodnickie, cate-
ringowe itp. – mówi Arkadiusz Pstrąg, 
założyciel Fundacji.

Status przedsiębiorstwa społecznego 
przyznawany jest w sposób uproszczo-
ny spółdzielniom socjalnym. Ubiegać się 
o niego mogą również organizacje po-
zarządowe, a także podmioty kościelne, 
o ile spełnią odpowiednie warunki, m.in. 
zatrudniają co najmniej 30 proc. osób 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności (bądź innych osób 

Przedsiębiorstwa społeczne i ich waga

SPOŁECZEŃSTWO

Przedsiębiorstwa społeczne pozornie niemal niczym nie różnią się od zwykłych przedsię-
biorstw – prowadzą działalność w sferze gospodarczej, zatrudniają personel, sprzedają 
swoje usługi, konkurują z innymi firmami i ponoszą ryzyko przy prowadzeniu firm. Zna-

czącą różnicą jest cel ich działalności. Przedsiębiorstwa społeczne nie są bowiem nastawione na 
maksymalizację zysków właścicieli czy udziałowców. One w swoich działaniach biznesowych 
skupiają się przede wszystkim na społecznie użytecznych celach, a środki, jakie wypracowują, 
przeznaczają na ich realizację.

zagrożonych wykluczeniem społecznym), 
a struktura zarządzania w tych miejscach 
opiera się na współzarządzaniu, akcjona-
riacie pracowniczym lub zasadach party-
cypacji pracowników.

Przykładem jest Spółdzielnia Socjalna 
„Wyspa Przygód” z Mielec (woj. podkar-
packie). Zatrudnia bezrobotne kobiety, 
które miały problem ze znalezieniem pra-
cy m.in. ze względu na pogodzenie pracy 
z wychowaniem dzieci. – „Wyspa Przy-
gód” jako spółdzielnia socjalna wspiera 
bezpłatnie różnego typu instytucje, np. 
udostępnia salę dzieciom potrzebującym, 
zapewnia opiekę i animacje podczas im-
prez charytatywnych, prowadzi darmowe 
szkolenia dla osób bezrobotnych. Oprócz 
tego zajmujemy się prowadzeniem sali 
zabaw dla dzieci, a także organizacją im-
prez dla najmłodszych – wyjaśnia Joanna 
Wiącek-Trzpis.

Spółdzielnia „Wyspa Przygód” ma 
na swoim koncie kilka sukcesów, w tym 
m.in. wygrany ogólnopolski konkurs 

na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne 
2014 Roku w kategorii „Pomysł na rozwój”, 
wygrany konkurs „Kobiety są Przyszłością” 
na poziomie regionalnym w kategorii „Naj-
lepszy Start-up założony przez kobiety”. 
Spółdzielnia została również wyróżniona 
w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii 
Społecznej w kategorii „Lider ekonomii 
społecznej w województwie podkarpackim 
w roku 2019”.

Gastronomia na czele
W czerwcu 2018 roku na stronie inter-

netowej Departamentu Ekonomii Spo-
łecznej i Solidarnej opublikowana została 
lista przedsiębiorstw społecznych. Było 
to istotne narzędzie pomocne w promowa-
niu przedsiębiorstw społecznych, a także 
wygodne miejsce do wyszukiwania odpo-
wiednich podmiotów dla potencjalnych 
klientów w konkretnej branży.

W dniu opublikowania listy znalazły 
się na niej 644 przedsiębiorstwa społecz-
ne z całej Polski. Rok później liczba ta 
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wyniosła już 1087. Co ciekawe, na liście 
dominowały przedsiębiorstwa z branży 
gastronomicznej – było ich łącznie 198. 
Tuż za nimi uplasowały się firmy oferujące 
usługi edukacyjne i kulturalne – 173.

Jednym z przedstawicieli bran-
ży gastronomicznej, który znalazł się 
na liście, jest Przedsiębiorstwo Społeczne  
Food & Life w Skawinie (woj. małopolskie). 
Jego nazwa składa się z dwóch członów. 
Pierwszy, czyli „food”, związany jest z pro-
dukcją i sprzedażą produktów gastro-
nomicznych oraz z organizacją obsługi 
cateringowej. Drugi, „life”, dotyczy kre-
owania za pomocą warsztatów i szkoleń 
zmian w przestrzeni społecznej i bizne-
sowej na rzecz osób niepełnosprawnych. 
– „Z miłości do ludzi i pasji do kuchni” 
to hasło i misja działalności Przedsiębior-
stwa Społecznego Food & Life, w którym 
zatrudniamy osoby z niepełnosprawno-
ściami oraz wykluczone społecznie. Za-
kupiliśmy foodtrucka, oferujemy dobre 
jedzenie, organizujemy cateringi i tworzy-
my komfortowe warunki do pracy naszym 
pracownikom – mówi członek zarządu 
przedsiębiorstwa Damian Orlof. Obec-
nie Food & Life działa w dwóch punktach 
stacjonarnych w Krakowie oraz mobil-
nym foodtrucku.

Lista stanowiła również cenne źródło 
wiedzy odnośnie zatrudnienia. Według 
danych z sierpnia 2018 roku w 838 przed-
siębiorstwach społecznych zatrudniano 
6378 pracowników, z czego 1381 stanowili 
pracownicy niepełnosprawni (22 proc.). 
W czerwcu 2019 roku te dane wyglądały 
następująco: w 1087 przedsiębiorstwach 
zatrudniano 8780 pracowników, z czego 
3991 to osoby niepełnosprawne (niemal 
23 proc.).

Interaktywna baza za listę
We wrześniu 2019 roku uruchomiona 

została Baza Przedsiębiorstw Społecznych, 
która zastąpiła dotychczasową listę. To, 
co ją odróżnia od poprzedniej listy, to inte-
raktywność i aktualizacja bazy na bieżąco.

9 stycznia br. w bazie znajdowały się 
1153 podmioty. Najwięcej jest ich zloka-
lizowanych w woj. podkarpackim (170), 
śląskim (135) i wielkopolskim (122). Do-
minującą branżą jest niezmiennie gastro-
nomia – 208 podmiotów. ■

Źródło: MRPiPS

SPOŁECZEŃSTWO

Rekordowe aukcje WOŚP

Allegro gra z WOŚP od początku swojego istnienia. Przez 20 lat współpracy klienci 
Allegro na orkiestrowe aukcje przekazali tysiące wyjątkowych przedmiotów i usług, 
co pozwoliło zebrać blisko 80 milionów złotych na zakup urządzeń medycznych.

W tym roku internauci wystawili 195 tysięcy ofert na aukcje.wosp.org.pl, brali udział 
w licytacjach oraz wpłacali pieniądze do Wirtualnej Puszki, za której pomocą WOŚP 
wsparło ponad 23 tys. Polaków, dzięki czemu licznik został zasilony o dodatkowe  
710 tys. zł. To kwota ponad dwukrotnie większa niż podczas 27. Finału.

– Po raz kolejny okazało się, że Polacy mają wielkie serca i uwielbiają wspierać 
WOŚP na Allegro. Tegoroczny wynik licytacji – 15 milionów złotych – jest fenome-
nalny. Cieszymy się, że po raz kolejny platforma Allegro okazała się świetnym na-
rzędziem do niesienia pomocy i jesteśmy wdzięczni, że tak wiele osób zaangażowało 
się w wystawianie aukcji, licytacje i wpłaty do Wirtualnej Puszki – mówi Krzysztof 
Śpiewek, CSR manager w Allegro.

Mimo że każda forma zaangażowania jest ważna i przekłada się na końcowy wynik 
zbiórki, to najdroższe przedmioty na aukcjach zawsze wzbudzają największe emocje. 
W czołówce przedmiotów wylicytowanych za najwyższą kwotę znalazły się: koszulka 
przekazana przez prezydenta Andrzeja Dudę (darczyńca zapłacił za nią 200 000 zł), 
 wyjątkowe auto z serialu „Knight Rider” od Mastercard i braci Collins (186 100 zł) 
 oraz Buława Honorowa od generała broni Mirosława Różańskiego (126 600 zł). Wy-
sokie kwoty osiągnęły również aukcje Land Rovera 90 (119 221 zł) oraz wylicytowanej 
za 106 100 zł Repliki Medalu Noblowskiego od Olgi Tokarczuk.

Aukcje popularne były również poza granicami kraju. Sztaby i darczyńcy z zagra-
nicy chętnie wystawiali przedmioty związane z miejscem ich zamieszkania, jak np. 
zwiedzanie Splitu czy Barcelony. Najwięcej aukcji wystawili mieszkańcy Hiszpanii 
i Wielkiej Brytanii, a najchętniej licytowali użytkownicy z Niemiec i USA.

Wszystkie pieniądze zebrane w trakcie 28. Finału zostaną przeznaczone na dzie-
cięcą medycynę zabiegową. ■

Informacja nadesłana 
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Aukcje Allegro dla WOŚP przez 8 tygodni wzruszały i ba-
wiły internautów. W tym czasie stronę aukcje.wosp.org.pl 
 odwiedziło blisko 5 milionów klientów w Polsce i na 

świecie, którzy wylicytowali przedmioty za ponad 15 milionów 
złotych. To o 3 miliony złotych więcej niż w roku ubiegłym. Które 
z przedmiotów cieszyły się największym zainteresowaniem?
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PRACA

Z orzeczeniem na rynek pracy

Fundacja Poland Business Run realizuje projekt „Centrum Kształcenia Zawodowego  
dla Osób z Niepełnosprawnością”. Dzięki niemu 10 osób ma szansę zdobyć nowe umiejętności 
poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych, a w efekcie powrócić na rynek pracy.

Projekt powstał z myślą o osobach 
z niepełnosprawnością ruchową, któ-
re nigdy nie były bądź przestały być 
aktywne zawodowo. Dzięki kursom, 
szkoleniom, warsztatom i konsulta-
cjom, organizowanym przez Funda-
cję Poland Business Run, uczestnicy 
programu będą mogli podnieść swoje 
kwalifikacje w wyuczonym zawodzie 
lub wyszkolić się w nowej dziedzinie.

– Lata pracy z osobami z niepełno-
sprawnością pokazują nam, że często 
trudno jest im odnaleźć się w świecie 
po wypadku, chorobie, amputacji. 
Część z nich radzi sobie dobrze i po ko-
niecznej rekonwalescencji wraca do ak-
tywności zawodowej. Inne, po utracie 
dotychczasowego zatrudnienia, boją 
się powrotu na rynek pracy lub z po-
wodu niepełnosprawności ruchowej 
nie mogą wykonywać poprzedniego 
zawodu. To dla nich stworzyliśmy ten 
projekt – podkreśla Agnieszka Pleti, 
prezes Fundacji Poland Business Run.

Program aktywizacji zawodowej ON 
organizacja może zrealizować dzięki 
grantowi, jaki przyznała jej korporacja 
State Street.

– Z dumą wspieramy projekt, który 
kompleksowo podchodzi do kwestii 
aktywizacji zawodowej osób z niepeł-
nosprawnościami. State Street Bank 
od lat angażuje się w działania mające 
na celu wspieranie edukacji i rozwoju 
zawodowego tej grupy. Projekt „Cen-
trum Kształcenia dla Osób z Niepeł-
nosprawnością” umożliwia wspieranie 
procesu usamodzielnienia się, budo-
wania pewności siebie, a także popra-
wę statusu społeczno-zawodowego 
– komentuje Scott Newman, Dyrektor 
Zarządzający i Członek Zarządu State 
Street Bank w Polsce. – Poprzez współ-
pracę z Fundacją Poland Business Run 
nasi pracownicy nie tylko angażują się 

społecznie w lokalne projekty, ale rów-
nież czerpią dużo inspiracji, poznając 
podopiecznych Fundacji.

Kto uczestniczy w projekcie?
W przedsięwzięciu biorą udział 

osoby, które posiadają orzeczenie 
o umiarkowanym bądź znacznym stop-
niu niepełnosprawności ruchowej, 
mają status osoby pozostającej bez 
zatrudnienia, są w wieku aktywności 
zawodowej (kobiety do 60 lat, mężczyź-
ni do 65 lat) i są chętne do podjęcia 
pracy w co najmniej połowie wymiaru 
czasu pracy (20 godzin tygodniowo).

– Zdajemy sobie sprawę, że osoby 

posiadające rentę socjalną lub rentę 
z tytułu niezdolności do pracy często 
boją się podejmować zatrudnienie 
z obawy o utratę świadczeń, dlate-
go uspokajamy – one również mogą 
uczestniczyć w projekcie – tłumaczy 
Klaudia Kaniewska z Działu Wsparcia 
Fundacji Poland Business Run.

Po odbyciu kursów lub szkoleń, 
w wyborze których pomoże doświad-
czony doradca zawodowy, uczestnicy 
projektu będą mieli możliwość pod-
jęcia stażu w korporacji State Stre-
et lub innych miejscach. Docelowo 
jak najwięcej z nich ma znaleźć stałe 
zatrudnienie. ■
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SENIOR

Dorobek życia na rzecz nauki

O tym, jak ważna może być polska nauka dla ludzi zupełnie z nią niezwiązanych, świad-
czy anonimowy dar pary stulatków dla fundacji wspierającej młodych naukowców. 
Małżeństwo przekazało na ten cel dorobek życia.

Spotkałam ich na mojej drodze za-
wodowej i – jako dziennikarz serwisu 
naukowego PAP – zostałam przez nich 
ugoszczona w Domu Seniora. Starsza 
Pani, nazwijmy ją Panią X, wyjaśniła 
mi, dlaczego wraz z mężem podjęli taką  
decyzję.

Państwo X nie mieli dzieci, a z biegiem 
lat coraz trudniej było im samodzielnie 
radzić sobie z codziennymi obowiązka-
mi. Zdecydowali przenieść się do domu  
seniora, gdzie łatwiej dbać o zdrowie 
i rytm dnia. Wzięli ze sobą ulubione me-
ble, książki, pamiątki.

– Jak się tu wprowadzaliśmy, zlikwi-
dowaliśmy cały nasz dobytek: miesz-
kanie, samochód, działkę. Nie mamy 
spadkobierców, a kogoś chcemy wspo-
móc. Od paru lat wspieramy Fundację 
na rzecz Nauki Polskiej. Przypadkowo 
dowiedziałam się o stypendiach START. 
Czytałam czasopismo, w którym zna-
lazłam informację o wspieraniu mło-
dych badaczy, którzy mają osiągnięcia. 
Przeczytałam o tym mężowi, bo on ma 
słaby wzrok i nie czyta samodzielnie. 
Uznaliśmy, że tę ideę warto wspierać. 
Wspieramy jak możemy i jeżeli jesz-
cze pożyjemy, będziemy to robić nadal  
– tłumaczyła gospodyni.

Wraz z mężem przekazali na rzecz mło-
dych naukowców niebagatelną kwotę, 
a mimo to pragnęli pozostać anonimowi. 
Dla nich ważna była tylko świadomość, 
że uczestniczą w honorowej sprawie. 
Nie zamierzali wspierać konkretnych 
dziedzin nauki. Mówią, że w każdej dzie-
dzinie potrzebny jest postęp.

Pan X – inżynier – skłaniał się ku 
naukom technicznym. Jego małżonka 
podkreślała znaczenie rozwoju medycy-
ny, szczególnie bliskiej seniorom. Oboje 
zgadzali się, że technika jest z medycyną 
bardzo związana. Równie ważna była 

dla nich humanistyka, zwłaszcza dba-
łość o to, „żeby historia była prawdziwa, 
kiedy polityka tak brutalnie wchodzi  
we wszystkie dziedziny życia”.

Podczas naszej rozmowy Pani X wspo-
mniała cytat, jaki pamięta ze ścian swojej 
szkoły: „Nauka to potęgi klucz, chcesz być 
uczoną, to się ucz”. – Nas wychowywano 
w kulcie Piłsudskiego, Legionów, boha-
terskiej walki o niepodległość. Niepod-
ległość była czymś takim niezmiernie 
ważnym. Dzisiaj ludzie chyba nie myślą 
o „jakiejś niepodległości”. Nie ma potrze-
by myśleć o tym. Ale w nas to poczucie 
wówczas było tak bardzo silne… – wspo-
mniała.

W jej sekretarzyku znajdują się zdję-
cia, dokumenty i świadectwa wydarzeń 
sprzed ośmiu dekad. Miała 12 lat, kiedy 
wybuchła wojna. Wywieziona, trafiła 
do łagrów. W więzieniach ciężko pra-
cowała, m.in. przy kopaniu gazociągu 
i budowaniu fabryki samochodów. 
Głodowała, doświadczyła śmierci bli-
skich osób. Ryzykowała życiem, uczest-
nicząc w strajku więźniów przeciwko 
pracy ponad siły. Wróciła do Polski  
dopiero w 1948 roku – już nie do Wilna, 

ale do miasta, do którego przenieśli się 
jej rodzice. Wkrótce spotkała swojego 
przyszłego męża.

W opowieściach małżonków pojawiło 
się wiele wątków patriotycznych, które 
pośrednio uzasadniają decyzję o wspie-
raniu młodych naukowców.

– Pamiętam, jak było na wsiach przed 
wojną. Kiedy ktoś pytał: „jakiej on naro-
dowości?”, to mówili: „on tutejszy” (…) 
Nie zdawano sobie sprawy z polskości. 
On tu mieszka – on tutejszy. Przyjdzie 
taka władza, to będzie dobrze, przyjdzie 
inna – też dobrze. Inteligencja potrafi 
rozbudzić w ludziach to poczucie patrio-
tyzmu. Jeśli nie będzie ludzi wykształco-
nych, to ludzie zostaną „tutejsi” i koniec. 
Niech się młodzież uczy, niech Polska bę-
dzie mądra – podsumowała starsza pani.

O darowiźnie, istotnej dla programu 
stypendialnego START, informuje Fun-
dacja na rzecz Nauki Polskiej. Pieniądze 
w całości zostaną przeznaczone na sty-
pendia dla najlepszych młodych badaczy 
u progu kariery naukowej. ■

Źródło: Serwis Nauka w Polsce 

– www.naukawpolsce.pap.pl

karolIna DUSZcZyk
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ŚWIAT TERESY

Giną w coraz szybszym tempie tysiące 
gatunków zwierząt, zwłaszcza owady 
niezbędne dla życia roślin i stanowiące 
pierwsze ogniwa łańcuchów pokarmo-
wych. Powierzchnię ziemi i wody oce-
anów pokrywają rosnące góry śmieci. 
W dużych miastach coraz trudniej 
oddychać, brakuje wody. Do tego za-
chodzą zmiany klimatyczne: znikają 
lodowce, oceany stopniowo zatapiają 
rajskie wyspy, w Europie mamy bez-
śnieżne zimy, huragany w miejscach, 
gdzie ich przedtem nie było, letnie upały 
nie do wytrzymania i coraz więcej innych, 
nie spotykanych dotychczas zjawisk. 
Trudno już tego nie dostrzegać, ale po-
wstało pytanie, na ile są to procesy na-
turalne, a na ile spowodował je człowiek. 
Odpowiedzi słyszy się różne.

Już pół wieku temu Jean Dorst w książ-
ce „Zanim zginie przyroda” ostrzegał, 
że wylesianie, wypalanie buszu, nad-
mierny wypas, nadmierne stosowanie 
chemicznych środków ochrony roślin, 
zwłaszcza pestycydów, zła gospodar-
ka wodna doprowadzą do zniszczenia 

Wciąż jeszcze śpiewają słowiki

Na całym świecie słychać dziś krzyk: „ratujmy Ziemię!”. Naturalne zasoby naszej zielonej 
planety kurczą się w oczach. Od dawna bezskutecznie alarmują naukowcy i ekolodzy, 
dzisiaj widzimy to już (prawie) wszyscy. Czy jednak nie obudziliśmy się z przysłowiową 

ręką w nocniku?

środowiska przyrodniczego. Napisał 
w zakończeniu swojej książki: „Próbo-
waliśmy zbadać przyczyny upadku przy-
rody i wykazać obiektywnie, że człowiek 
myli się, chcąc tworzyć świat całkowicie 
sztuczny. Jesteśmy do głębi  przekonani, 
tak jak biolodzy, że tajemnica  najlep-
szego wykorzystania jej zasobów kryje 
się w harmonii pomiędzy człowiekiem 
i jego środowiskiem.”.

Od tego czasu ta rabunkowa gospodar-
ka nie tylko nie ustała, ale się spotęgowa-
ła. Rozwinęła się przemysłowa hodowla 
zwierząt, modyfikacja genetyczna roślin 
uprawnych, produkcja olbrzymiej ilości 
opakowań z tworzyw sztucznych.

Pisze dalej Dorst: „Dzisiejszy Homo 
faber ma nieugiętą wiarę w przyszłość. 
Może jutro  wstrząśnie górami, zawróci 
rzeki, urządzi żniwa na pustyni, będzie 
coraz dalej sięgać w kosmos. Owładnął 
nim potworny pęd do wydobywania ko-
rzyści ze wszystkiego, co się da. Wiara 
w technikę popycha nas do niszczenia 
wszystkiego, co zachowało się w stanie 
dzikim, i do nawracania wszystkich 
na kult maszyn”. Chciałoby się powie-
dzieć: nic dodać, nic ująć. A możliwości 

człowiek ma coraz większe  dzięki: kolej-
nym odkryciom naukowym, inżynierii 
molekularnej, sztucznej inteligencji, 
drukarkom 3D, wielu innym cudom 
techniki, konkurującym z cudami przy-
rody. Zupełnie jak w  baśni Andersena 
o słowiku, który zachwycił cesarza Chin 
i jego dwór swoim śpiewem, ale miał 
bardzo niepozorny wygląd i pewnego 
dnia zastąpiono go podarowanym przez 
cesarza Japonii sztucznym słowikiem, 
który nie tylko wyśpiewywał piękną, cho-
ciaż zawsze taką samą melodię, ale mie-
nił się od złota i drogich kamieni. Baśń 
kończy się powrotem  żywego słowika, 
który uratował życie umierającego ce-
sarza. Wygląda na to, że dzisiaj też jakby 
na nowo dostrzegamy wartość i zalety 
natury, której jesteśmy częścią. Co praw-
da nie opuścimy już coraz ludniejszych 
miast z ich drapaczami chmur, metrem, 
ruchomymi schodami i windami, mul-
tikinem i dostawcami pizzy, ale na wy-
poczynek chętnie jedziemy nad morze, 
w góry i nad jeziora. Nawet jeśli większość  
urlopowiczów wybiera luksusowe hotele, 
to z widokiem na ładny, naturalny  kra-
jobraz. Tu, w Polsce, w umiarkowanym 
do niedawna klimacie, o regularnych 
porach roku, zaczęły nas przerażać susze 
i tornada, straciły sens dawne przysłowia 
o pogodzie, śnieg stał się egzotycznym 
zjawiskiem. Przyroda i ludzie  muszą 
się dostosować do zupełnie nowych wa-
runków wegetacji. Dobra wiadomość 
jest taka, że nie wszystko jest stracone. 
Trzeba zastąpić węgiel odnawialnymi 
źródłami energii i zasypać straszliwie 
dewastujące środowisko odkrywkowe 
kopalnie, co wymaga wielkich pienię-
dzy. Ale równie ważne jest posadzenie 
i pielęgnowanie drzewa w okolicy domu, 
a choćby tylko  zastąpienie reklamówki 
papierową torbą. Dopóki jeszcze śpiewają 
słowiki – te prawdziwe. ■

TEREsA BOCHEŃsKA
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Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Sielanka” jest najstarszą i największą 
taką spółdzielnią w Elblągu. Powsta-
ła w 1958 r. i dorobiła się 130 budyn-
ków mieszkalnych, w których mieszka 
ponad 12 tysięcy osób oraz 136 lokali 
użytkowych, które przynoszą dochód 
wykorzystywany na rzecz mieszkań-
ców. Budynki są w różnym wieku i wy-
magają permanentnej konserwacji 
i dostosowywania do współczesnych 
standardów. Zarząd spółdzielni sko-
rzystał z możliwości pozyskania dotacji 
z funduszy unijnych na rewitaliza-
cję najstarszych zasobów i pomyślał 
przy tym nie tylko o murach, ale tak-
że o mieszkańcach. Do współudziału 
w przedsięwzięciu rewitalizacyjnym 
zaprosił Elbląską Radę Konsultacyj-
ną Osób Niepełnosprawnych, która 
ma duże doświadczenie w aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób potrze-
bujących wsparcia. I tak spółdzielnia 
rewitalizuje budynki, a ERKON objął 
opieką jej mieszkańców w projekcie pt. 
„Rodzina w Sielance”. 

ERKON z pomocą Spółdzielni „Sielanka”

Przez trzy lata specjaliści z Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnym wspierać 
będą najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców Elbląskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Sielanka”. Współpraca spółdzielni z organizacją zaowocuje poprawą stanu budynków 

i infrastruktury oraz sytuacji życiowej spółdzielców.

Działania projektowe skierowane są 
do osób, którym trzeba pomóc w samo-
dzielnym funkcjonowaniu, radzeniu  
sobie w różnych sytuacjach, rozwiąza-
niu trudnych problemów. Pomagają 
w tym tacy specjaliści jak fizjotera-
peuta, psycholog, konsultant rodzinny, 
dietetyk, w miarę potrzeby prawnik. 
Uczestnicy projektu spotykają się 
ze specjalistami grupowo dwa razy 
w miesiącu i indywidualnie w miarę 
potrzeby. Szczególną opieką i porad-
nictwem objęte są osoby niepełno-
sprawne. Oprócz spotkań zaplanowane 
są warsztaty aktywizacyjne, prozdro-
wotne, dietetyczne, terapii ruchowej.

Do projektu mogą przystąpić osoby 
zamieszkałe w budynkach wskazanych 
przez Zarząd Spółdzielni:

• o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 

• z zaburzeniami psychicznymi, 
w tym osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz z całościowymi za-
burzeniami rozwojowymi,  

• osoby zagrożone ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym doświadcza-
jące wielokrotnego wykluczenia 

społecznego, rozumianego jako wy-
kluczenie z powodu więcej niż jednej 
z przesłanek skazanych w definicji 
osoby zagrożonej ryzykiem ubóstwa 
i/lub wykluczenia społecznego – mogą 
to być osoby z lekkim stopniem niepeł-
nosprawności (bez względu na rodzaj) 
i spełniające tylko jedną ze wskaza-
nych przesłanek.

Wsparciem objęte są nie tylko osoby 
wytypowane do udziału w projekcie, 
ale także ich otoczenie – wszyscy, któ-
rzy mieszkają razem z uczestnikiem we 
wspólnym gospodarstwie domowym.

Projekt trwa 3 lata (od listopada 2019 
r. do końca 2022 r.) i obejmie trzy gru-
py po 30 osób wraz z ich otoczeniem.  
Każda z grup będzie miała możliwość 
lepiej się poznać na dwudniowych 
warsztatach terenowych. W projek-
cie jest też przewidziany bonus dla 
wszystkich spółdzielców – letni festyn 
rodzinny na terenie spółdzielni.

Pierwsza grupa została już wybra-
na i uczestniczy w zajęciach. Projekt 
realizowany jest ze Środków Unii  
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. ■

TEREsA BOCHEŃsKA
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Według danych Poltransplantu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblą-
gu w listopadzie 2019 r. znalazł się na III miejscu w kraju pod względem 
ilości organów zgłoszonych do przeszczepu. Wyprzedzają nas tylko tak 
duże ośrodki jak Gdańsk i Szczecin. To efekt wyjątkowego zaangażowania 
dwóch pracujących w Elblągu Koordynatorek Pobierania i Przeszczepiania 
Komórek, Tkanek i Narządów: Katarzyny Chylińskiej-Wachnianyn i Anny 
Skalskiej-Wołoszyn. Obie lekarki są anestezjologami w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym i jednymi z około 300 szpitalnych koordynatorów 
Poltransplantu w kraju.

– Praca Koordynatora jest naszym dodatkowym zajęciem wymagającym 
ogromnego zaangażowania i dobrej współpracy z wieloma zatrudnionymi 

w szpitalu specjalistami – przyznaje lekarka Katarzyna Chylińska-Wachnianyn. – To jednak nie tylko kwestia czasu i wiedzy, 
ale także niezwykle trudne rozmowy z rodzinami potencjalnych dawców. Cieszę się, że to wszystko razem przynosi efekty.

To jednak wciąż przysłowiowa kropla w morzu potrzeb. Na długiej liście oczekujących w Polsce na przeszczep narządów  
jest aktualnie ok. 2 tysiące chorych. ■

Anna Kowalska

ELBLĄG

Dofinansowanie na kompleksowość leczenia 
w Szpitalu Miejskim 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu chce zainwestować w podniesienie jakości i kompleksowości leczenia  
poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego. 

— Połączenie dwóch elbląskich szpitali trzy lata temu oznaczało potężną reorganizację służby zdrowia w naszym mie-
ście — mówi Mirosław Gorbaczewski, dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Elblągu. — Inwestycja pozwoli wykorzystać 
potencjał nowej organizacji i poprawić infrastrukturę, z której korzystać będą mieszkańcy.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 52 mln zł, a dofinansowanie 36 mln zł. Zadania przewidziane do wykonania 
w projekcie to: rozbudowa bloku operacyjnego (przy ul. Komeńskiego) oraz modernizacja pomieszczeń (przy ul. Komeń-
skiego i Żeromskiego) na potrzeby oddziałów chirurgii dziecięcej, rehabilitacji kardiologicznej oraz psychiatrii. W ramach 
projektu przewiduje się również wyposażenie pięciu sal operacyjnych w nowy sprzęt medyczny. Łączna powierzchnia 
zmodernizowanych oddziałów, bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni wyniesie blisko 10 tys. m2.

Projekt uzyskał wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. ■

Źródło: warmia.mazury.pl 

WSZ przoduje w ilości organów 
zgłoszonych do transplantacji
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28. TON w czerwcu
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób 

Niepełnosprawnych przystąpiła 
do przygotowań obchodów 28. Tygo-
dnia Osób Niepełnosprawnych im. Ewy 
Sprawki. Ustalone zostały wstępne za-
łożenia, organizatorzy czekają na pro-
pozycje i zgłoszenia zainteresowanych 
organizacji i instytucji.

TON w 2020 r. obchodzony będzie 
w dniach 7–14 czerwca. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym ustalono, że ERKON 
tradycyjnie przygotuje trzy wydarzenia: festyn integracyjny, piknik w Bażantarni 
i przemarsz przez miasto. Festyn będzie miał miejsce na Starym Rynku. Przewidziany 
jest koncert zespołów muzyczno-wokalnych, prezentacja oferty oraz dorobku orga-
nizacji i placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, wystawy i aukcje 
różnego rodzaju dzieł artystycznych i innych wykonanych przez osoby niepełno-
sprawne oraz szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Na przestrzeni Tygodnia swoje wydarzenia zorganizują też zainteresowane organi-
zacje. Szczegółowy program festynu i całego Tygodnia powinien zostać opracowany 
do końca kwietnia. Organizatorzy zachęcają zainteresowane organizacje i instytucje 
do zgłaszania swoich propozycji planowanych wydarzeń – osobiście lub pocztą 
elektroniczną na adres tonerkon@gmail.com. ■

Teresa Bocheńska
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Rugby w SOSW nr 1
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 tworzona jest dziecięca 

drużyna rugby. Dzieci podczas zajęć poznają zasady gry i trenują pod czujnym okiem 
nauczycieli. Nauka połączona z zabawą jest świetną formą terapii, a dzieci chętnie 
uczestniczą w zajęciach.

– Pojawił się pomysł z zewnątrz i taka myśl „a może by u was coś takiego zro-
bić”. Nie ma drużyny rugby dzieci z niepełnosprawnościami w naszym regionie.  
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby zaproponował nam współpracę w tym 
zakresie. Poznałyśmy zasady rugby. Jest to świetna gra, bo kształtuje koordynację  
wzrokowo-ruchową i uaktywnia dzieci, więc zdecydowaliśmy się realizować ten projekt u nas  
– mówi Anna Wójtowicz, nauczyciel  oligofrenopedagog i terapeuta oraz trener drużyny 
rugby w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu.  Nauczyciele 
przygotowują dzieci do gry w rugby, ucząc podstawowych technik gry i tłumaczą zasady. 
W projekcie udział bierze dwadzieścioro dzieci.

– Są to dzieci z klas młodszych i z klas ósmych. Jest zastosowany podział na dwie 
grupy, dziesięć w jednej i dziesięć w drugiej – zaznacza Anna Wójtowicz. – Odwiedzają 
nas ludzie, którzy są licencjonowanymi trenerami rugby i są zaskoczeni ile te dzieci już 
potrafią. Dla nas ważne jest też to, że rugby bardzo mocno kształtuje postawy naszych 
dzieci. W projekcie uczestniczą te dzieci, które chciały poznać rugby i przychodzą  
na te zajęcia z olbrzymią chęcią. Są to też dzieci z zaburzeniami zachowań, a sport uczy 
je samodyscypliny. Już sama przynależność do drużyny rugby powoduje, że zachowują 
się inaczej. Mamy chłopca, który dwa lata temu nie potrafił pracować w zespole klaso-
wym na zajęciach, a teraz gra w rugby. Na pierwsze zajęcia przyszły też dzieci, które 
nie potrafiły łapać piłki, dziś już z powodzeniem to robią. Ich praca wykonana podczas 
tych zajęć wspiera rozwój psychomotoryczny i przekłada się później na zajęcia, które 
odbywają się w zespole klasowym – dodaje.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu. Projekt realizowany 
będzie do końca trwającego roku szkolnego.  ■                                                            Mateusz Misztal

Elbląg 
ma nowego 

wiceprezydenta

W Kamieniczkach Elbląskich 18 lutego 
odbyło się podpisanie porozumienia 
koalicyjnego pomiędzy KWW Witolda 
Wróblewskiego, Sojuszem Lewicy De-
mokratycznej i Koalicją Obywatelską. 
Przedstawiciel tej ostatniej został nowym 
wiceprezydentem, zastępując Edwarda 
Pietrulewicza, który obejmie obowiązki 
dyrektora elbląskiego biura regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego.

Współpraca pomiędzy klubami trwała 
od początku kadencji Rady, jak zazna-
czał prezydent, układała się bardzo do-
brze. Przez cały czas trwały negocjacje 
co do sformalizowania koalicji.

– Ze względu na finanse miasta, 
nie było mowy o trzecim wiceprezyden-
cie, stąd też podjąłem decyzję, że ze sta-
nowiska odejdzie Edward Pietrulewicz, 
a jego miejsce zajmie Michał Missan, 
wskazany przez Koalicję Obywatelską 
– mówił Witold Wróblewski podczas 
konferencji, na której podpisano doku-
menty koalicyjne.

Michał Missan jako nowy wicepre-
zydent rozpocznie swoje urzędowanie 
do końca lutego. Jak zaznaczył prezydent, 
ze względu na zmiany we władzach mia-
sta, zmieni się również zakres obowiąz-
ków poszczególnych wiceprezydentów.

Nowy wiceprezydent podziękował 
za zaufanie i zaznaczył, że jego kandyda-
tura jest zgłoszona z myślą o mieszkań-
cach miasta i zadeklarował ciężką pracę 
na rzecz Elbląga i jego mieszkańców.

W związku z objęciem funkcji wi-
ceprezydenta przez Michała Missana, 
do Rady Miejskiej wejdzie nowy radny. 
Będzie nim najprawdopodobniej Juliusz  
Dziewałtowski-Gintowt. ■

Red.

Fo
t. 

U
M

 E
lb

lą
g



22 razemztoba.plRazem z Tobą

ELBLĄG

Zmieszane czy segregowane
– śmieci jest za dużo

Segregować czy nie segregować? Oto jest pytanie, które zadaje sobie dzisiaj wielu 
mieszkańców polskich miast i wsi. Wizyta w elbląskim ZUO pozwala odpowiedzieć  
na nie twierdząco.

Zapowiadana podwyżka cen wywozu 
śmieci zbulwersowała społeczeństwo, 
co skłoniło radnych Rady Miejskiej 
do zajęcia się tym tematem. Przewod-
niczący Komisji Gospodarki – Cezary 
Balbuza, postanowił zasięgnąć infor-
macji u źródła, zorganizował posie-
dzenie komisji w Zakładzie Utylizacji 
Odpadów. Z funkcjonowaniem zakładu 
zapoznał członków komisji jego dyrek-
tor, Andrzej Lemanowicz.

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblą-
gu jest zakładem nowoczesnym, zbiera 
odpady nie tylko z Elbląga, ale i oko-
licznych gmin i miast. W ubiegłym roku 
zakład przyjął ponad 84 tys. ton od-
padów (o 8 proc. więcej niż w 2018 r.), 
Mieszkańcy Elbląga mają duży 
udział w „produkcji” śmieci: średnio 
od 1 elblążanina przyjeżdżają do ZUO  
462 kg odpadów, jest to więcej, niż wy-
nosi średnia krajowa…

Pomimo trwającej od kilku lat kam-
panii na rzecz segregowania, aż 80 
procent stanowią odpady zmieszane, 
w pozostałych 20 procentach segre-
gowanych jest: 3,5 proc. papier i tek-
tura, 5 proc. tworzywa, 3,2 proc. szkło, 
8,3 zielone.

Gdzie wędrują nasze śmieci?
Odpady przywiezione ze śmietników 

przechodzą długą drogę. W specjal-
nych sitach są dzielone na 14 frakcji 
o różnej wielkości. Odpady zmieszane, 
po wybraniu z nich metali za pomocą 
magnesów, poddawane są selekcji przez 
pracowników ZUO, którzy wybierają 
szkło i tworzywa. Odpady wysegrego-
wane również wędrują na taśmę, gdzie 
są przeglądane i czyszczone. W pojem-
nikach na szkło, papier czy tworzywa 
ląduje, niestety, wiele śmieci inne-

go rodzaju, co wymaga dodatkowej, 
„czyszczącej” segregacji. ZUO zatrudnia 
20 pracowników.

Oczyszczone odpady metalowe, 
szklane czy z tworzyw sztucznych 
przeznaczone są do recyklingu. Od-
pady biodegradowalne oczyszczone 
ze śmieci, które nie ulegają degradacji, 
umieszczane są w zamkniętej kompo-
stowni, a te pozostałe, nienadające się 
ani do recyklingu, ani do kompostowa-
nia, lądują na składowisku, z zachowa-
niem wszelkich wymogów sanitarnych 
w odniesieniu do składowisk. Teren 
ZUO otoczony jest instalacją neutra-
lizującą odory. Nie jest ona całkowicie 
skuteczna, na co skarżą się okoliczni 
mieszkańcy, jednak bez niej byłoby 
znacznie gorzej.

Kompost powstały z odpadów 
po przeprowadzeniu koniecznych ba-
dań do niedawna był wykorzystywany 
do polepszania gleby na terenach zie-
lonych. Obecnie wyszły przepisy, które 

tego zabraniają, w związku z czym służy 
tylko do rekultywacji składowiska.

Ile to kosztuje i dlaczego tak 
 drogo?

Czy segregacja wpłynie na obni-
żenie cen? Nie da się tego zauważyć. 
Za przyjęcie 1 tony odpadów ZUO po-
biera opłaty zależne od ich rodzaju. 
W 2020 r. to np. za zmieszane odpady 
komunalne – 395 zł, za papier i tekturę 
– 100 zł, za szkło – 80 zł, za tworzywa 
sztuczne – 120 zł, za biodegradowalne 
zielone – 35 zł, za odpady wielkoga-
barytowe – 385 zł. Elblążanie sądzili, 
że w miarę jak zmniejszać się będzie 
ilość odpadów zmieszanych, to zmniej-
szy się opłata za ich wywóz. Nie można 
jednak na to liczyć, ponieważ na koszt 
utylizacji odpadów składa się wie-
le czynników. Gdyby segregowano 
przynajmniej 50 procent śmieci, ZUO 
mogłoby zatrudniać mniej pracowni-
ków, zmniejszyć powierzchnię skła-
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dowiska i sprzedać więcej materiału 
do recyklingu. Wszystko to obniży-
łoby koszty, ale jednocześnie rośnie 
cena energii, paliw, usług (remonty 
i konserwacje), wynagrodzeń pracow-
ników. Wzrosły także ustalane przez 
rząd ceny za korzystanie ze środowiska, 
w tym za składowanie: w 2018 r. było  
to 1,40 zł/tonę, w 2019 r – 1,70 zł/tonę, 
a w roku 2020 już 2,70 zł/tonę. W rezul-
tacie wymienione podwyżki przewyż-
szają oszczędności płynące z segregacji. 
Zakład stara się zminimalizować koszty 
m.in. poprzez odgazowywanie składo-
wisk, spalanie wytwarzającego się gazu 
– metanu – pozwala uzyskać ciepło 
i energię elektryczną, wykorzystywane 
na zaspokojenie jakiejś części potrzeb 
własnych zakładu.

Na koszty funkcjonowania ZUO ma 
też wpływ sprzedaż posegregowanych 
odpadów firmom zajmującym się re-
cyklingiem. Ilość tych odpadów prze-
kracza zapotrzebowanie i dochodzi 
do tak paradoksalnej sytuacji, że ZUO 
musi płacić za odbiór tych odpadów. 
Najlepiej widać to na przykładzie  
tzw. RDF, czyli wysokoenergetycznych, 
stanowiących paliwo do pieców.

– Produkcja takich odpadów, a mó-
wimy tu o Polsce, a nawet Europie, jest 
dużo wyższa niż ilość np. cementowni, 
spalarni, które znajdują się w Polsce 
i są zainteresowane takimi odpadami. 
Czyli jest nadpodaż. A ceny dyktuje 
rynek. Jeszcze nie tak dawno płacono 
za RDF, a w 2019 r. my musieliśmy za-
płacić za odbiór ponad 300 zł za tonę. 
W tej chwili widzimy po przetargach, 
że te koszty kształtują się w granicach 
600 zł – przedstawił radnym tę sytu-
ację dyrektor ZUO. Dopłacać też trzeba  
np. za odbiór tektury. Dyrekcja ZUO 
zastanawia się nad budową własnej 
spalarni odpadów palnych, która po-
zwoliłaby zutylizować odpady z two-
rzyw nienadających się do recyklingu. 
Nowoczesne spalarnie pracują w obiegu 
zamkniętym i nie szkodzą środowisku. 
Potrzebne by było na to przedsięwzię-
cie 80 mln zł, które na pewno zwróci-
łyby się, bo jest duże zapotrzebowanie 
na taką usługę.

Na wysokość ceny ma też wpływ sto-

pień „czystości” odpadów. W wypadku 
butelek ze szkła czy tworzywa chodzi 
tu o mieszanie kolorów – najwyższą 
cenę można uzyskać za białe, kolorowe 
powinny być w jednolitym kolorze. 
Okazało się też, że kontrowersyjne 
jest zgniatanie butelek plastikowych: 
z jednej strony zmniejsza to objętość 
odpadów, z drugiej utrudnia pracę  
selekcjonerów.

Mówiąc o cenach za przyjęcie od-
padów, dyrektor Andrzej Lemanowicz 
wyjaśnił, że mieszkaniec Elbląga ma 
prawo przywieźć i bezpłatnie zostawić 
w ZUO odpady posegregowane, w tym 
wielkogabarytowe czy elektroniczne. 
Jest to wliczone w opłaty za śmieci. Do-
tyczy to także mieszkańców gmin, które 
podpisały z ZUO odpowiednią umowę.

Segregacja jest ważna
Zmiany klimatu, niosące różnego 

rodzaju zagrożenia, w dużej mierze 
spowodowane działalnością ludzi 
stały się widoczne „gołym okiem” 
i są powszechnie tematem dyskusji.  
Degradacja środowiska przyrodnicze-
go, na którą od dawna zwracają uwagę 
uczeni i ekolodzy – całe wyspy z odpa-
dów z tworzyw sztucznych pływające 
po oceanach, płonące składowiska nie-
bezpiecznych substancji, coraz większe 
powierzchnie ziemi zabierane pod skła-
dowiska śmieci – wreszcie została 
zauważona. Można mieć wątpliwości 
co do tego, jaki jest wpływ działalności 
ludzi, a jaki samej natury na ocieple-
nie klimatu, to w wypadku zasypania 
Ziemi odpadami jest oczywiste, kto 
zawinił. Jest oczywiste, że tak dalej być 
nie może, i tu jest miejsce na segre-
gację. Wyselekcjonowanie odpadów, 
które mogą być poddane recyklingowi 
pozwoli zaoszczędzić surowce, czyli  
zasoby przyrody, a oddzielenie odpa-
dów biodegradowalnych pozwoli im 
wrócić do środowiska w postaci kompo-
stu. Wszystko to zmniejszy zasadniczo 
powierzchnię terenów przeznaczonych 
pod składowiska.

Śmieci może być mniej
Kłopoty z segregacją mają wie-

le przyczyn. Mieszkańcy miasta są  

zawiedzeni brakiem wpływu segregacji 
na cenę odbioru śmieci. Widzą też nie-
prawidłowości w organizacji wywozu 
odpadów, np. brak odpowiednich po-
jemników, zdarzające się przypadki 
mieszania posegregowanych śmieci. 
Trudno jest wyegzekwować segregację 
w blokowisku, zwłaszcza, gdy odpady są 
wywożone nieregularnie. Radni obecni 
na posiedzeniu komisji postulowali 
kolejną kampanię na temat segregacji, 
skierowaną do dorosłych mieszkańców 
– ponieważ w szkołach takie kampanie 
edukacyjne się prowadzi. Jeszcze waż-
niejsze od segregacji jest ograniczenie 
ilości odpadów. Służą temu nie tylko 
kampanie społeczne, ale i odpowied-
nie przepisy prawne. Wprowadza je 
Unia Europejska. Producenci sprzętu 
elektronicznego i domowego zostali 
zobowiązani do wytwarzania takich 
produktów, które będzie można na-
prawiać. Dużą część odpadów stanowią 
opakowania – nie tylko powszechne 
reklamówki, ale i wszelkiego rodzaju 
ozdobne pudełka, gadżety, ozdobniki, 
które mają zachęcać do kupna. Przy-
gotowuje się przepisy zobowiązują-
ce producentów do używania takich 
opakowań, które będą degradowalne.

Do tych działań włączył się w cieka-
wy sposób samorząd warszawski, który 
w ogłoszeniach konkursów grantowych 
dla organizacji pozarządowych zawarł 
m.in. takie warunki: wyeliminowanie 
z użycia jednorazowych talerzy, sztuć-
ców, kubeczków, mieszadełek, patycz-
ków, słomek i pojemników na żywność 
wykonanych z polipropylenowych 
tworzyw sztucznych i zastąpienie 
ich wielorazowymi odpowiednikami 
lub jednorazowymi produktami ule-
gającymi kompostowaniu lub biode-
gradacji, podawanie wody lub innych 
napojów w opakowaniach wielokrotne-
go użytku lub w butelkach zwrotnych; 
podawanie do spożycia wody z kranu, 
jeśli spełnione są wynikające z przepi-
sów prawa wymagania dotyczące jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi; wykorzystywanie mate-
riałów, które pochodzą lub podlegają 
procesowi recyklingu, zakaz używania 
sztucznych ogni i petard. ■
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Hol Centrum Spotkań Europejskich 
„Światowid” wypełnił się kobietami, któ-
re podczas kilkuminutowego występu  
tanecznego wyraziły swój sprzeciw wobec 
wszelkim formom przemocy dotykającej 
kobiety, osoby słabsze, niepełnosprawne 
i zależne.

– Trzeba pomagać osobom, których 
dotyka przemoc. Często jest tak, że one 
nie wiedzą, gdzie mogą się udać, do kogo 
się zgłosić po pomoc, szczególnie w ma-
łych miejscowościach, na wsiach – mówi 
Teresa Lubaszewska, v-ce Pełnomoc-
niczka Kongresu Kobiet na Warmii i Ma-
zurach. – Jest dziś wiele przypadków, 
w których to kobieta jest bita lub zastra-
szana. Nie chodzi jednak tylko o prze-
moc fizyczną, bo zdarza się i tak, że jest 
to przemoc ekonomiczna lub psychiczna 
– dodaje.

Jak zaznaczały organizatorki wydarze-
nia, walentynki to idealny moment na to, 
by podkreślić, że przemoc jest niestety 
obecna w życiu wielu rodzin. Akcja One 
Billion Rising (Nazywam się Miliard) 
odbyła się w Polsce pod patronatem 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Kobiety, także w małych miejsco-
wościach, są aktywne, bo to nie tylko 
Kongres Kobiet, ale i różnego rodzaju 
koła gospodyń, wiele kobiet zajmuje się 
rękodziełem, śpiewa, tworzą one zespo-
ły muzyczne. Są kobiety, które nie wy-
chodzą z domów, oczywiście jest tak, 
że nie każdy lubi być aktywnym w ży-
ciu społecznym swojej małej ojczyzny, 
ale warto się także zastanowić dlaczego 
tak jest, że bywa i tak, że forma prze-
mocy psychicznej powoduje, że kobieta 
boi się podejmować różne działania – 
mówi Irena Hryckiewicz. – Staramy się  
dotrzeć do takich kobiet, pomóc im. 
Znam przypadek, w którym udało się 

MaTeUSZ MISZTal

14 lutego na całym świecie kobiety zatańczyły w proteście przeciw przemocy. Elbląg, 
podobnie jak 99 innych miast w Polsce, także włączył się w akcję One Billion Rising  
(Nazywam się Miliard). To ogólnoświatowa kampania społeczna zapoczątkowana w 2011 

przez Eve Ensler.

Tańcem mówiły „stop przemocy”

pomóc kobiecie, ale i mężczyźnie, który 
to zmienił swoje zachowanie w stosunku 
do żony i takie finały są bardzo budujące. 
Chcemy, żeby przemocy nie było nie tyl-
ko wobec kobiet, ale i wobec mężczyzn, 
osób starszych, zależnych, niepełno-
sprawnych – dodaje.

Elbląg uczestniczy w tańcu przeciwko 
przemocy od kilku lat. W wydarzeniu 
biorą udział elblążanki i mieszkanki 
okolicznych miast i wsi. Inicjatywa łą-
czy kobiety w różnym wieku, z różnych 
środowisk. Podobnie było w walentynki.

– W każdej sytuacji trzeba mówić „stop 
przemocy”, bo jest jej bardzo dużo, ona 
się we współczesnym świecie za dobrze 
„sprzedaje” – mówi Jadwiga Król, Pełno-
mocniczka Kongresu Kobiet na Warmii 
i Mazurach. – Przemoc jest złem i trzeba 
się temu przeciwstawiać. Trzeba docierać 
także do gmin, do małych społeczności 
i tam mówić o przemocy. Organizuję 
wyjazdy na kongres kobiet do Warszawy. 

I była taka sytuacja, że pewna kobieta 
zadzwoniła do mnie po kongresie i mówi: 
„Dobrze, że ja mogłam być na tym kon-
gresie i uczestniczyć w panelu nt. prze-
mocy. Ja zrozumiałam, że nie może być 
tak, że to ja zajmuję się wychowaniem 
syna, pracuję na utrzymanie rodziny, 
sprzedając mleko i jajka, a mąż pije i się 
nad nami znęca. Myślałam na począt-
ku, że ja jestem sama, jedna, a okazało 
się, że kobiet w podobnej sytuacji jest  
więcej. Ja zrozumiałam, że nie mogę już 
mu więcej pozwolić na to, by mnie ude-
rzył”. Mamy nadzieję, że to dzisiejsze 
wydarzenie sprawi, że ten nasz przekaz 
do ludzi dotrze i powiedzą „stop – ja tak 
nie chcę żyć” – dodaje.

Elbląskie wydarzenie po raz kolejny 
objęli honorowym patronatem Marszałek 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin i prezydent El-
bląga Witold Wróblewski. ■
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Po długim okresie oczekiwania ogło-
szone zostały konkursy grantowe dla or-
ganizacji działających w obszarze kultury. 
Tematy konkursów zgodne są z tym, czego 
dowiedzieli się przedstawicie organizacji 
na spotkaniu w Departamencie Kultury. 

Miasto liczy na uzupełnienie oferty 
letnich imprez dla mieszkańców, zwłasz-
cza ożywienia starego miasta, na uatrak-
cyjnienie obchodów świąt państwowych 
i własne ciekawe pomysły pozarządówki. 

 
Współudział w imprezach miej-

skich
Przygotowywanych jest szereg letnich 

imprez na starym mieście, w tym trady-
cyjne Dni Elbląga i 15 edycja Święta Chle-
ba, na które miasto zaprasza organizacje 
z całego regionu warmińsko-mazurskiego, 
a także miasta partnerskie. Tu oczekiwany 
jest udział elbląskich organizacji. Prezy-
dent liczy na pomoc przedsiębiorców, 
co pozwoliłoby nadać wydarzeniom więk-
szy rozmach. Miasto liczy na to, że organi-
zacje przygotują różnego rodzaju imprezy 
w ciągu lata, które rozszerzą letnią ofertę 
dla mieszkańców i turystów oraz pozwolą 
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Departament Kultury i Promocji w Elblągu ogłosił konkursy grantowe w obszarze kultu-
ry. Poprzedziło je spotkanie z przedstawicielami elbląskich organizacji pozarządowych, 
działających w tym obszarze. Dyrektor Adam Jocz przedstawił tegoroczny plan imprez 

i wydarzeń kulturalnych, jakie zamierza zorganizować Miasto oraz planowane zadania konkur-
sowe dla organizacji.

Organizacje kulturalne będą miały co robić

ożywić elbląską starówkę. Władze otwiera-
ją także starówkę dla artystów:  muzyków, 
wokalistów, malarzy, a także sprzedawców 
staroci czy dzieł sztuki – będą mile widzia-
ni i nie będą potrzebne żadne specjalne 
pozwolenia. Trzeba będzie jednak zgłaszać 
takie działania, ze względu na różne reak-
cje niektórych mieszkańców starówki, któ-
rzy w ubiegłych latach nie tylko składali 
skargi, ale potrafili muzyków polać wodą 
czy obrzucić ziemią. Urząd powiadomiony 
o tym, co będzie się działo, zamiast ściągać 
służby porządkowe, będzie brał artystów 
pod opiekę.

Wypoczynek elblążan i atrakcje 
dla turystów

Adam Jocz wskazał na trzy atrakcyj-
ne szlaki, gdzie można spędzać wolny 
czas. Szlak parków miejskich, którego 
początkiem i końcem jest Bażantarnia 
– stanowi on ogromne pole do popisu 
dla organizacji. W maju mają być gotowe 
wszystkie szlaki turystyczne. Oznakowanie 
już jest, urząd chciałby, żeby – jak powie-
dział Adam Jocz – pojawiły się na nich 
jakieś eventy, co będzie jednym z tematów 
konkursów. Jest szlak form przestrzen-
nych i tu jest miejsce na wszelkie działa-

nia plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie. 
Na starym mieście znana jest od dawna 
Ścieżka Piekarczyka – szlak turystyczny 
pokazujący atrakcje starówki. Są to trzy 
szlaki, na których można promować mia-
sto, a jednocześnie pokazywać, że nie tyl-
ko starówka jest atrakcyjnym miejscem 
spędzania wolnego czasu.

Obchody świąt państwowych
Konkursy dotyczą różnego rodzaju 

świąt państwowych. Tu planowana jest 
zmiana obchodów 2 i 3 Maja. Miasto wi-
dzi brak zainteresowania mieszkańców 
tradycyjną formą ich świętowania. 3 Maja 
odbędą się obowiązkowe uroczystości ofi-
cjalne, ale zamiast maszerowania z flagami 
Miasto chce zaangażować organizacje, 
licząc na ciekawe pomysły, związane z fla-
gą, czy Konstytucją 3 Maja, które zachęcą 
elblążan do udziału w obchodach. Ma być 
biało-czerwono, ale i radośnie.

 
Pomoc dla organizacji

Departament Kultury deklaruje chęć 
szerokiej współpracy z elbląskim III sekto-
rem. Na spotkaniu dyrektor Jocz przekazał 
organizacjom kilka dobrych wiadomości: 
na różnego rodzaju imprezy i wydarzenia 
można będzie wypożyczyć sprzęt będący 
w dyspozycji departamentu, np. namiot 
8m x 4m, podesty, sztalugi, leżaki, koce. 
Na każdej miejskiej imprezie organizacje 
pożytku publicznego będą mogły pokazać 
swój spot promocyjny lub wystawę prac 
– zależnie od rodzaju imprezy. Obecny 
na spotkaniu Juliusz Marek w mieniu 
telewizji Truso TV złożył ofertę przygoto-
wania takiego spotu za nieduże pieniądze.

Za pośrednictwem Departamentu 
Kultury deklarację współpracy złożyły 
też miejskie instytucje kultury – muzeum, 
Galeria El, Biblioteka Elbląska, które mogą 
udostępnić swój teren, energię elektryczną 
i udzielić pomocy w organizacji różnych 
wydarzeń kulturalnych. ■

TEREsA BOCHEŃsKA
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Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
w Gdyni już działa. Można w niej znaleźć m.in. wózki 
inwalidzkie, kule, balkoniki czy rowery trójkołowe. 

Rowery udostępniane są w trzech rozmiarach i bezpłat-
nie mogą korzystać z nich osoby z niepełnosprawnością  
(zarówno dzieci, jak i dorośli) oraz osoby starsze.

– Wypożyczalnia oferuje sprzęt rehabilitacyjny dla każdego. Począwszy 
od osób starszych, a skończywszy na dzieciach, które borykają się z niepeł-
nosprawnością i na zwykłych rowerach nie mogą się poruszać. Również 
z balkoników czy kul będzie mógł skorzystać każdy, kto znajdzie się w takiej 
potrzebie. Sprzęt ortopedyczny z zasady jest drogi. Jeśli ktoś złamie nogę 
i będzie potrzebował kul tylko na jakiś określony czas, a jest to duży wydatek, 
na który nie każdego stać, będzie mógł skorzystać z wypożyczalni, zwłaszcza 
że jest ona bezpłatna – mówi Magdalena Biegańska z Biura Pełnomocnika 
ds. Osób z Niepełnosprawnością, prezes Stowarzyszenia Cool-awi.

Wypożyczanie nie wiąże się z wieloma formalnościami, wszystko odbywa 
się na zasadzie „z ręki do ręki”. Potencjalni użytkownicy kontaktować się 
muszą z koordynatorem wypożyczalni, Magdaleną Biegańską, prezesem 
Stowarzyszenia Cool-awi i bezpośrednio przekazywać sobie rowery. Sprzęt 
rehabilitacyjny można wypożyczyć na okres ok. 3 tygodni.

– Wypożyczalnia w Gdyni jest dwusetną wypożyczalnią w Polsce. Oprócz 
rowerów trójkołowych, które już od ponad 7 lat przekazujemy osobom nie-
pełnosprawnym, są również wózki inwalidzkie, balkoniki kroczące oraz kule 
łokciowe – mówi Monika Lipnicka, prezes fundacji Eco Textil.

Wypożyczalnia została uruchomiona przez Gdynię we współpracy z Funda-
cją Eco Textil i Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Stowarzyszeniem Cool-awi. 
Miejsce, w którym sprzęt będzie przekazywany (po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznym) to lokal otrzymany od miasta mieszczący się przy ul. Śląskiej 51. 
Numer telefonu do kontaktu w sprawie wypożyczenia sprzętu to 575 865 100. ■

Źródło: gdynia.pl
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Wypożycz sprzęt w Gdyni

Gdańsk 
bez plastiku

Mieszkańcy Gdańska 
otrzymali od urzędu  
tysiąc bawełnianych  

toreb w ramach Dnia Bez Opa-
kowań Foliowych. Rezygnacja 
z plastikowych siatek to tylko 
jedna z dziesięciu zasad, które 
miasto proponuje mieszkańcom, 
aby ograniczyć plastik. Jakie są  
pozostałe?

1. Na zakupy weź bawełnianą torbę.
2.  Pij wodę z kranu w stalowym lub szkla-

nym bidonie.
3.  Zamawiaj napoje w kubkach wielorazo-

wego użytku, bez plastikowych słomek.
4.  Jedzenie na wynos pakuj do własnych 

szklanych lub metalowych opakowań.
5.  Przechowuj żywność w szklanych po-

jemnikach.
6.  Kupuj produkty w zbiorczych opako-

waniach.
7.  Nie używaj plastikowych sztućców.
8.  Kupuj odzież z naturalnych materiałów.
9.  Wybieraj dobrej jakości zabawki (po-

służą nie tylko Twoim dzieciom).
10. Unikaj kosmetyków ze sztucznymi 

składnikami. ■
Źródło: gdańsk.pl
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Seniorzy pod opieką 
smart technologii

Pilotażowa grupa sopockich seniorów otrzy-
ma specjalne tablety, które oprócz całej 
gamy stymulujących zadań logicznych  

dostosowanych do możliwości osoby starszej 
będą umożliwiały także np. wyłapanie pierwszych 
zmian chorobowych oraz wezwanie pomocy w sy-
tuacjach awaryjnych.

Gmina Miasta Sopotu realizuje dofinansowany ze środków EFS 
projekt zaawansowanej teleopieki z elementami telemedycyny 
pn. „Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego 
sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami 
starszymi i osłabionymi chorobami”. Narzędzie używane jest 
obecnie przez samorządy w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii.

KWIDO umożliwia monitorowanie zdrowia star-
szych osób, komunikację za pomocą aplikacji dostoso-
wanych do ich potrzeb i możliwości oraz kognitywną 
stymulację dzięki setkom ćwiczeń (logicznych zagadek, prostych 
zadań itp.) zaprojektowanych specjalnie dla tej grupy wiekowej. 
Seniorzy korzystać będą z nowoczesnych tabletów wraz z opaskami 
do monitorowania stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Zaletą 
systemu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem 
lub opiekunem dzięki rozmowom wideo „na żywo”. Specjaliści 
w razie zaobserwowania u uczestnika np. pierwszych objawów 
demencji, będą mogli od razu zareagować i pomóc seniorowi. Ten 
zaawansowany technologicznie projekt będzie służył sopockim 
seniorom dzięki współpracy z hiszpańską firmą Ideable Solutions 
oraz partnerem krajowym QS Zurich Sp. z o.o.

Rekrutacja uczestników projektu do fazy testowej zaplanowana 
jest na marzec, a testowanie samego produktu ruszy w kwietniu. 
Lokalnym efektem ma być objęcie grupy 100 sopockich seniorów 
wdrożonym, ostatecznie wypracowanym rozwiązaniem. Infor-
macji o procesie udziela Maciej Kisała, zastępca dyrektora MOPS 
Sopot, tel. 58 551 17 10. ■

Źródło: sopot.pl
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Razem w trudnych 
chwilach

Gdynia wyciąga pomocną dłoń  
do wszystkich, którzy spotkali się 
z tematem śmierci samobójczej. Ro-

dziny mogą skorzystać ze wsparcia w formie  
cyklicznych spotkań.

Rusza program „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, 
działam”, który jest kierowany do rodzin dotkniętych pro-
blemem samobójstwa.

– Zapraszamy na cykl spotkań dla osób, które doświad-
czyły w swojej rodzinie śmierci samobójczej. Będziemy 
rozmawiali o tym, jak przetrwać ten trudny moment, trudny 
czas – mówi Beata Szadziul, naczelnik Wydziału Polityki 
Rodzinnej Urzędu Miasta Gdyni.

Celem całego programu jest stworzenie systemu wspar-
cia i działań profilaktycznych kierowanych do młodzieży, 
rodziców i specjalistów. 

Spotkania będą odbywać się cyklicznie, w Gdyń-
skim Centrum Aktywności Rodziny (przy ulicy 
Świetojańskiej 1), w ramach dwóch grup:

• dla rodzin, które doświadczyły śmierci samobójczej  
– w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18:00. 
• dla rodzin osób po próbach samobójczych – w każdy 
trzeci czwartek miesiąca, godzina 18:00. 

Więcej informacji udzielają koordynatorzy programu: 
Barbara Szymoniak-Wawrzyk (tel. 789 294 093) 
oraz Anna Andrzejewska-Cioch (tel. 789 294 073). ■

Źródło: gdynia.pl

Zapisy na poradę 
także on-line

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku uruchomił zapisy przez 
formularz on-line na nieodpłatne 

poradnictwo prawne, obywatelskie oraz 
mediacyjne. Dzięki temu szybko, w dogod-
nym terminie można się zarejestrować m.in.  
do prawnika czy doradcy obywatelskiego.

Osoby, które złożą oświadczenie, że nie stać ich na po-
krycie kosztu wizyty u prawnika, mogą skorzystać z bez-
płatnego wsparcia dostępnego w Gdańsku w 19 punktach: 
9 prowadzonych przez MOPR oraz 10 przez organizacje 
pozarządowe. Formularz on-line dostępny jest na stronie: 
mopr.gda.pl. ■                                                                Źródło: gdansk.pl
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SOSW dla WOŚP 
zebrał ponad 7,5 tys. zł 

Dzień przed 28. Finałem WOŚP i w dniu samego 
finału olsztyński SOSW dla Dzieci Niesłyszących 
zorganizował festyn pn. „Głusi dla Orkiestry”. 

W programie znalazły się m.in. występy teatralne, 
pantomima oraz warsztaty logopedyczne. Placówka 
uzbierała w tym roku na konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 7 621,49 zł.

W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu uczniów placówki. Jego orga-
nizatorami byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących w Olsztynie, Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom 
z Wadą Słuchu „Pokonać Ciszę” i Polski Związek Głuchych Oddział War-
mińsko-Mazurski oraz Fundacja „Dźwięki Ciszy”.

– Dzieci pokazały się z jak najlepszej strony. To jest bardzo istotne, 
by dzieci z niepełnosprawnościami potrafiły i chciały działać na rzecz in-
nych potrzebujących. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami już od trzech lat 
tworzą wolontariat. To bardzo ważna nauka, bo wiele było akcji organizo-
wanych dla naszych uczniów, a tutaj poprzez różne akcje, takie jak WOŚP, 
pokazujemy dzieciom, że nie tylko one są potrzebujące, że są też inni, którzy 
potrzebują właśnie ich pomocy – zaznacza Jolanta Lubkiewicz.

Wolontariat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego to także 
m.in. współpraca z olsztyńskim hospicjum i akcja „Pola nadziei”. Podczas 
biegu na rzecz hospicjum im. Jana Pawła II „5 km Nadziei”, który będzie 
miał miejsce 4 kwietnia w olsztyńskim Lesie Miejskim, odbędzie się kwesta 
z udziałem dzieci i tych nieco większych wolontariuszy. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na rzecz hospicjum.  ■

Mateusz Misztal

Edukacja zdrowotna 
dla najmłodszych

Ruszyła kampania edukacyj-
na profilaktyki zachorowań 
u dzieci w iławskich przed-

szkolach. Przy współpracy Urzędu 
Miasta Iławy z Romanem Żuralskim, 
znanym pediatrą, rozpoczęto cykl 
działań, które mają zmienić nawyki 
związane z opieką nad najmłodszymi.

Pójście dziecka do przedszkola daje prawie stu-
procentową gwarancję szybkiego złapania infekcji, 
a kolejny katar czy kaszel spędza sen z powiek każ-
dego rodzica. Przychodnie w Iławie pękają w szwach, 
a wydatki rodziców na lekarstwa wciąż rosną. Skąd ta 
epidemia zachorowań i jak ją ograniczyć? Sposób wy-
daje się bardzo prosty. Należy wietrzyć pomieszczenia 
i spacerować na świeżym powietrzu. Nie wystarczy 
jednak pół godziny na dworze, wspólne spacery 
powinny stać się codziennym rytuałem i trwać mi-
nimum trzy godziny! Dlaczego to tak ważne?

– Powietrze w naszych domach często jest zbyt su-
che, wysuszone drogi oddechowe są bardziej podatne 
na infekcje – tłumaczy Roman Żuralski. – To otwiera 
patogenom drogę do wnętrza naszego organizmu. 
Dzieci stają się mniej odporne, a w kontakcie z bak-
teriami w przedszkolach nie mają szans i chorują.

– Dlatego zależy nam, aby kontrolować nie tylko 
temperaturę, ale także wilgotność pomieszczeń – 
zaznacza Dorota Kamińska, zastępca burmistrza. 
– Do miejskich przedszkoli trafiły już sfinansowane 
z budżetu miasta urządzenia mierzące temperaturę 
oraz poziom wilgotności powietrza. Urządzenia te 
pozwolą personelowi przedszkoli utrzymać opty-
malne warunki do nauki i zabawy dla małych pod-
opiecznych – dodaje Kamińska.

Zakup urządzeń to jednak nie wszystko. W ramach 
kampanii zaplanowano spotkania edukacyjne dla 
rodziców oraz pracowników przedszkoli ze specja-
listami w temacie profilaktyki zachorowań. ■

Źródło: ilawa.pl
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Mieszkania dla seniorów

Pomoc dla osób starszych, w tym szczególnie dla niepełnosprawnych, jest 
bardzo ważnym instrumentem działania samorządu lokalnego – zaznaczył 
prezydent Torunia Michał Zaleski. Na tzw. osiedlu Jar gotowe są dwa budynki z miesz-

kaniami przeznaczonymi dla osób starszych i niepełnosprawnych.
–W Toruniu podejmujemy działania wielokierunkowe. Jednym z pomysłów nowych 

i jeszcze niezbyt często spotykanych w Polsce jest tworzenie mieszkań, w których miesz-
kać będą osoby dotknięte osłabieniem wynikającym z wieku bądź niepełnosprawności  
– powiedział prezydent Michał Zaleski podczas wizyty w nowych budynkach. Inwestycja 
ta realizowana jest w ramach nowego programu Gminy Miasta Toruń pn. „Mieszka-
nie dla osób starszych i niepełnosprawnych”, która we współpracy z Toruńskim Towa-
rzystwem Budownictwa Społecznego wybudowała przy ul. Watzenrodego 15 oraz 15A 
w Toruniu dwa dwupiętrowe budynki wielorodzinne o łącznej powierzchni użytkowej  
1 907,37 m2. Łącznie znajduje się w nich 48 lokali mieszkalnych o powierzchni od 33,04 m2  
do 48,08 m2. Są to mieszkania dwupokojowe z osobną kuchnią bądź z aneksem. 

Na parterze budynku przy ul. Watzenrodego 15 zlokalizowane będą m.in. Klub Seniora, Dom Dziennego Pobytu. Zajęcia w Klubie 
Seniora oraz w Domu Dziennego Pobytu przeznaczone będą dla 30 osób, także niemieszkających w tych blokach. Ważnym elementem 
będzie prowadzona we wszystkich mieszkaniach teleopieka. 

 – W Klubie Seniora będą prowadzone zajęcia świetlicowe, kulturalne, informacyjne i o charakterze terapeutycznym. Z kolei w Domu 
Dziennego Pobytu odbywać się będą zajęcia terapeutyczne, z zakresu podstawowej rehabilitacji ruchowej, a także zajęcia pozwalające 
osobom starszym i niesprawnym na spędzanie wspólnego i urozmaiconego czasu – zaznacza Jarosław Bochenek, dyrektor MOPR. ■

Magdalena Winiarska / torun.pl

Źródło: torun.pl

IV Bal Fundacji Światło

Bal Fundacji Światło to coroczna zabawa karnawałowa, która służy integracji podopiecznych 
oraz ich opiekunów z placówek i stowarzyszeń zajmujących się osobami z niepełnosprawno-
ścią w województwie kujawsko-pomorskim. 25 stycznia w Dworze Artusa bawiło się 240 osób.

– Jesteśmy zaszczyceni, że przyjęliście zaproszenie na nasz czwarty bal osób 
niepełnosprawnych – powiedziała rozpoczynając bal Janina Mirończuk, prezes 
Fundacji Światło. – Naprawdę chcemy z wami być, chcemy, żeby wasze życie 
było piękniejsze. Życzę wam udanej zabawy, a ona będzie od was zależała. A sko-
ro coś zależy od nas, to będzie udane! Jak podkreśliła prezes fundacji, bal jest 
imprezą niezwykle wyczekiwaną przez osoby z niepełnosprawnością. Dopytują 
o niego już podczas wrześniowego pikniku integracyjnego fundacji. Możliwość 
zaprezentowania się w balowych kreacjach, wyjścia do miasta i spotkania 
z przyjaciółmi w innym niż na co dzień otoczeniu sprawia im ogromną radość.

Dla uczestników przygotowano poczęstunek w Sali Małej i Sali Malinowej, zaś 
tańce odbywały się w pięknie udekorowanej Sali Wielkiej Dworu Artusa. Tam 

przy akompaniamencie zespołu Leszka Milińskiego i Tomasza Gumowskiego osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie 
bawili się do północy. W roli prowadzącego wystąpił toruński aktor Jacek Pysiak.

Bal został zorganizowany przy wsparciu Gminy Miasta Toruń, Urzędu Marszałkowskiego oraz prywatnych sponsorów. ■

Małgorzata Litwin / torun.pl

Źródło: torun.pl
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Tobym
Recenzja książki Jacka Hołuba 

„Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem czy zespołem Aspergera”

Nie bez przyczyny zaczynam od największego językowego olśnienia. Po pierwsze, „tobym” przypo-
mniało mi zasadę pisowni, z której faktycznie coraz rzadziej korzystamy. Po drugie, w tej książce 
tryb przypuszczający jest warunkujący życie bohaterów – dzieci i rodziców, lekarzy, terapeutów, 

nauczycieli. Czy jest to książka potrzebna? Tak!

Jacek Hołub, sięgając po opowieści matek 
– znowu tylko matek (sic!), o tym, jak żyje się 
z dziećmi neuroatypowymi, powiela schemat 
z poprzedniej swojej książki „Żeby umarło przede 
mną”. Zabieg o tyle dobry, że można by zało-
żyć, że skoro sprawdził się za pierwszym razem, 
to i tym razem odnotujemy wielki sukces. A jest 
jakoś nijak. Staram się wyjść z nadwiedzy i wielu 
historii, które znam, które codziennie obserwuję 
jako rodzic – kiedyś również jako nauczyciel 
i terapeuta.

Nie wiem
„Niegrzeczne” pochylają się nad życiem dzieci, 

które w polskiej rzeczywistości, a szczególnie 
w polskim systemie oświaty mają wyjątkowo 
pod górkę. I nie wynika to z niewłaściwego wy-
chowania czy też błędów rodziców, a zaburzeń 
funkcjonowania mózgu. Tak naprawdę przeciw-
ko dzieciom z ADHD, autyzmem czy zespołem 
Aspergera robi się wszystko, a hasła „niegrzeczny”, 
„nienormalny”, „pierdolnięty” stają się łatkami, 
które na stałe zostają przyczepione, które są 
stygmatyzujące i jeszcze mocniej utrudniają życie 
w podzielonym i nietolerancyjnym – czy też nie-
zdolnym do akceptacji otoczeniu.

Warto przypomnieć fakt, że nawet przy obec-
nym stanie wiedzy wielu terapeutów, lekarzy 
i nauczycieli stale twierdzi, że zaburzenia nie ist-
nieją, a jedynie są wymysłem rodziców, którzy 
nie radzą sobie z dziećmi. W związku z tym często 
ignoruje się zalecenia poradni (bardzo często 
nawet się ich nie czyta), nie prowadzi się za-
jęć w klasie czy też wśród rodziców, które mają 
na celu budzenie świadomości, a tym samym 
akceptacji. Boimy się przecież tego, czego nie ro-
zumiemy. Same diagnozy, opinie, orzeczenia 
i zaświadczenia w majestacie prawa stają się 
więc nic nieznaczącymi papierkami, a przecież 
za każdym z nich stoi dziecko z problemem, 
dziecko, któremu trzeba pomóc. 

DoMInIka lewIcka-klUcZnIk

Poza tym za dokumentami stoi określony system pomocy, który choć 
nie zawsze działa jak powinien, to jednak z założenia ma wspomagać 
dzieci w procesie edukacyjno-wychowawczym. Czasem również rodzi-
ców – ale to pieśń przyszłości. Dlatego ta książka jest ważna.
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To ja żyję w swoim ograniczo-
nym świecie, nie ona

Choć Jacek Hołub sięga po spraw-
dzony system i oddaje głos matkom 
niepełnosprawnych dzieci, to w tej 
książce jednak traktuje swoich bo-
haterów bardzo pobieżnie, żeby 
nie powiedzieć, że ich wszystkich 
wybrał według tego samego klucza, 
a przecież spektrum zachowań jest 
bardzo szerokie. Miałam wręcz wra-
żenie, że co chwilę czytam to samo, że  
historie się zapętlają i byłam goto-
wa wysnuć wniosek, że ilość punktów  
Apgar przy urodzeniu i same trudności 
przy porodzie już zwiastują zaburze-
nia w przyszłości. Choć zmieniają się 
bohaterowie, szczegóły historii i miej-
sca, to każda z opowieści jest w jakiś 
sposób kalką poprzedniej. Co istotne 
– kalką językową też. Wydaje mi się, 
że po to udziela się głosu bohaterom, 
by także w sferze słownictwa, skład-
ni, stylistyki budować różnorodność  
– a w tym przypadku wiarygodność. 
A w efekcie mamy poczucie, że repor-
taż – który reportażem nie jest – zo-
stał napisany przez jedną osobę, tylko 
dla efektu nadano mu kilka różnych  
obliczy.

Być jak Mały Książę
Przede wszystkim „niegrzeczne dzie-

ci” – Marta, Piotr, Mateusz, Tamara, 
Kacper – mają ogromne wsparcie 
swoich mam, choć te nie ukrywają 
frustracji z powodu trudności w szko-
le, niezrozumienia wśród rodziny 
czy znajomych, tysięcy złotych zain-
westowanych w kolejne terapie i czasu 
poświęconego przy lekcjach. To dzieci 
wysokofunkcjonujące i można by zało-
żyć, że właśnie dzięki ogromnemu za-
angażowaniu mam radzą sobie, mówią, 
czytają, potrafią na jakimś poziomie 
budować relacje, odkrywają pasje, mają 
szansę na samodzielność. I należy im 
się za tę pracę ogromny szacunek.

Istnieje również wiele dzieci, które  
– pomimo starań opiekunów – 
nie mają szans nawet na jedną gło-
skę, a co dopiero na samodzielność. 
Czytałam tę książkę i pomyślałam 

sobie, że może skoro moje dziecko 
jest w miejscu, w którym jest – czyli 
na etapie rozwoju piętnastomiesięcz-
nego malucha – to znaczy, że może 
nie dałam z siebie wszystkiego. Może 
powinnam robić więcej, może się po-
myliłam. Nie stawiajmy pomników  
– lecz piszmy i mówmy, jak jest.

Wiele dzieci z autyzmem i inny-
mi zaburzeniami nigdy nie wyjdzie 
poza szkolnictwo specjalne i nie ma 
szans na samodzielność, ponieważ 
nie są w stanie przeskoczyć pewnych 
ważnych etapów, nawet jeśli rodzice 
„stają na rzęsach”. Zdarzają się dzie-
ci, które nie powiedzą  ani jednego 
słowa, a nawet droga i nieprzyjemna 
terapia na dłuższą metę nie zmienią 
nic. Niektóre metody bardzo mocno 
ingerują w ciało dziecka, ale liczy się 
cel. Bardzo często nie do osiągnięcia. 
Są dzieci, które lądują w specjalistycz-
nych ośrodkach. Są takie, z którymi 
rodzice sobie faktycznie nie radzą, 
lub też zamknięte tak mocno w sobie, 
że nikt nie ma dostępu do ich świata.

Są rodzice, którzy inwestują w alter-
natywne metody leczenia – pojawiają 
się zabiegi, diety, suplementy, bada-
nia, które mają „uzdrowić” z autyzmu. 
To są ogromne pieniądze i procedu-
ry niepoparte żadnymi naukowymi  
badaniami. Ale jak tradycyjna medy-
cyna i terapia są bezradne, to wielu 
sięga nawet po skrajne środki. W do-
brych intencjach oczywiście. Internet 
jest pełen takich historii. O złej sławie 
szczepień nawet mówić nie będziemy. 
I tu pojawia się we mnie właśnie nie-
dosyt. Mam wrażenie, że autor poszedł 
po linii najmniejszego oporu, a tym 
samym przedstawił historie, które są 
oczywiście wartościowe, intrygujące, 
budzące refleksję i empatię, ale bardzo 
jednak asekuracyjne.

Układanka w głowie
Rodzice dzieci z zaburzeniami, nie-

pełnosprawnościami stoją przed mu-
rem. Każda uwaga, że niepokoi ich coś 
w zachowaniu czy rozwoju dziecka, 
bywa przez lekarzy bagatelizowana. 
Stają się utrapieniem nauczycie-

li i innych rodziców, a im bardziej 
walczą, tym częściej lądują na mar-
ginesie. Może dlatego właśnie tworzy 
się coś takiego jak mit matki chore-
go dziecka. Zadaje sobie sprawę ona 
z tego, że w trudnej sytuacji zostaje 
sama, musi sobie radzić, jak lwica 
musi chronić, a na co dzień się wsty-
dzić.

Bo to właśnie niemoc i wstyd są 
wpisane w codzienność. Tę pogłę-
biają wypowiedzi członków rodzi-
ny, zerwane więzi przyjacielskie, 
ostracyzm w szkole, nienawiść in-
nych rodziców, a także brak syste-
mowej pomocy. To doskonale widać 
nawet nie w tym, co mówią matki, 
ale w słowach terapeuty z fundacji 
JiM czy też dyrektorki szkoły, do któ-
rej uczęszczał Kacper. Już mamy tyle 
sympatii dla małych bohaterów, że ha-
sła, że dziecko konfabuluje, bo chce 
coś uzyskać, a matka jest nadopiekuń-
cza w ustach pedagożki z wieloletnim 
stażem są niewiarygodne, ale jakże 
prawdziwe w rzeczy samej. Poza tym 
murem, brakiem akceptacji, oceną, 
która jest wyrażana ad hoc, to boha-
terki i ich dzieci mogą liczyć na po-
moc specjalistów – ludzi, którzy mają 
serce do pracy i niesamowitą wiedzę. 
I takich historii potrzeba więcej.

Budzić empatię
W efekcie należałoby się jednak 

zastanowić, dla kogo jest to książ-
ka. Rodzice, którzy na co dzień żyją 
z neuroatypowym dzieckiem, zrozu-
mieją, dopowiedzą swoje, może nawet 
będą zazdrościć lub też poczują się 
podbudowani. Ci, którzy na co dzień 
mówią „To tylko ADHD”, „Załatwiłaś 
mu papiery i możesz się tłumaczyć”, 
„Tobie to dobrze. Siedzisz na dupie, 
nic nie robisz i dostajesz świadczenie”, 
„A co ty się przejmujesz? Najwyżej  
Mateusz będzie całe życie pierdol-
nięty”, nie sięgną po taką książkę. ■

Jacek Hołub, „Niegrzeczne. Historie dzieci 

z ADHD, autyzmem czy zespołem Aspergera”, 

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020.

SŁOWO
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„Boże Ciało”, czyli o sztuce wybaczania

Ten film powinien obejrzeć każdy – katolik, ateista, nastolatek i senior. Bawi, wzrusza, ale przede 
wszystkim niesie niesamowicie ważne przesłanie i pokazuje, jak często kierujemy się uprzedze-
niami czy plotkami. Twórcy filmu pochylili się też nad tym, jak trudno nam wybaczać – zwłaszcza 

samemu sobie.

Światowa premiera filmu w reży-
serii Jana Komasy („Miasto 44”, „Sala 
samobójców”) odbyła się podczas 76. 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowe-
go w Wenecji. W naszym kraju do kin film 
trafił 11 października i był polskim kan-
dydatem do Oscara w kategorii najlepszy 
film nieanglojęzyczny. Obejrzenie historii 
inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami 
jest dobrym pomysłem na spędzenie wol-
nego wieczoru.

Daniel (Bartosz Bielenia) to młody chło-
pak, który odbywa karę pobytu w zakładzie 
poprawczym. Chce być księdzem, ale z ra-
cji wyroku sądu skazującego go na pobyt  
we wspomnianej placówce nie może wstą-
pić do seminarium. Po wyjściu na wolność 
jedzie do pracy w stolarni. Nigdy jednak jej 
nie podejmuje. Idzie do pobliskiego kościo-
ła, podaje się za księdza i od tego momentu 
zaczyna być „apostołem Chrystusa”.

W małej miejscowości styka się jednak 
z dużym problemem. Dźwiga ona bowiem 
brzemię tragedii, która dotknęła siedem 
rodzin. Nie potrafią one pogodzić się z tym, 
co się stało. Pojawienie się ks. Daniela 
wprowadza promyk słońca w życie, które 
od niemal 365 dni jest widziane w czarnych 
barwach. Ludzie „zamknięci” wokół tych 
samych znajomych, sąsiadów i tego samego 
proboszcza potrzebowali kogoś, kto ukaże 
im inną optykę, pomoże z innej perspekty-
wy spojrzeć na tragiczne wydarzenia sprzed 
roku, kogoś, kto ową tragedią nie został 
dotknięty. Tłumiona złość, która w kilku 
przypadkach zbliżała się do nienawiści, 

niszczyła ich wewnętrznie, potrzebowali 
terapii i dostali ją. Jedni do metod stosowa-
nych przez głównego bohatera podchodzili 
z rezerwą i dystansem, a czasem i buntem, 
inni próbowali się do nich dostosować.

To film o tym, jak trudne jest wyba-
czanie, o tym, jak trudno czasem wyba-
czyć sobie samemu, znajomym, sąsiadom  
i o tym, jak trudne jest przeżywanie osobi-
stej tragedii w samotności.

Świetny debiut w „Bożym Ciele” zaliczył 
Bartosz Bielenia, co po trosze jest zasługą 
dobrego scenariusza, za który odpowiadał 
Mateusz Pacewicz. Na ekranie zobaczymy 
też Aleksandrę Konieczną. Gra ona kościel-
ną i gospodynię księdza – postać pełną 
sprzeczności. Z jednej strony jest blisko 
Kościoła, także poprzez posługę na pleba-
nii, ale z drugiej, jej zaangażowanie na tym 
polu i wiara, którą ma, są niewystarczające, 

MaTeUSZ MISZTal
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by wybaczyć. To jedna z najbardziej wyrazi-
stych postaci (zaraz po Danielu). To ona jest 
początkowo największym sceptykiem me-
tod stosowanych przez głównego bohatera.

Warto także zwrócić uwagę na pro-
boszcza (Zbigniew Wardejn). Ta postać 
nie pojawia się w wielu scenach, jednak 
idealnie pokazuje, jak zbierane przez lata 
doświadczenie powoduje jednocześnie 
wypalenie i znużenie (które dotyka każ-
dej z grup społecznych i zawodowych), 
coraz częściej podpowiadając „nie da się” 
albo „nie uda się”.

Buntownicza jest za to Eliza, którą za-
grała Eliza Rycembel (znana m.in. z dru-
giego sezonu serialu „Belfer”). To ona jako 
pierwsza w rodzimej miejscowości poznaje 
głównego bohatera. Oboje bardzo szybko 
znajdują wspólny język i próbują pogodzić 
zwaśnione strony. Eliza jest też jedną z nie-
wielu osób, które znają prawdę o tragicz-
nych wydarzeniach sprzed roku.

Czy Danielowi uda się pogodzić zwa-
śnione strony? Czy istnieją podziały, któ-
rych zasypać się nie da? Jak długo potrwa 
przygoda głównego bohatera i czy uda mu 
się coś zmienić w lokalnej społeczności? ■

Czy wiesz, że…?
• Gala wręczenia Oscarów odbyła się w tym roku po raz 92. i po raz trzeci w historii bez prowadzącego 
(wcześniej w 1989 i w 2019 roku).
• „Boże Ciało” było 12 polskojęzycznym filmem w historii, który został nominowany w kategorii 
„Najlepszy film międzynarodowy”. Jeszcze rok temu kategoria ta nosiła nazwę „Najlepszy film  
nieanglojęzyczny”.
• „Parasite” jest pierwszym film nieanglojęzycznym, który zdobył statuetkę w kategorii „Najlepszy film”.
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Nadchodzi nowy gatunek muzyki

Na naszych oczach tworzy się nowy gatunek muzyki! Nazywa się Rak’n’Roll Music. Nie definiuje 
go rytm, brzmienie czy instrumentarium. Tę muzykę, za każdym razem na nowo, określa wola 
artystów pomagających chorym przejść przez raka. Tworzą ją także ich fani, bo każdy utwór 

tego gatunku powstaje w wyniku zbiórki na Facebooku. 
Rak’n’Roll Music to pierwsza taka akcja: 

największe gwiazdy sceny muzycznej i ich 
fani razem stworzą zupełnie nowy rodzaj 
muzyki. Jak to działa? Zaproszeni artyści 
wyznaczają kwotę pomocy, którą chcą ze-
brać i ustawiają zbiórkę na Facebooku. 
Każdy, kto wpłaca na nią pieniądze, pomaga 
i popularyzuje nowy gatunek muzyki. Gdy 
dana zbiórka osiągnie wyznaczony limit, 
artysta publikuje wspólne dzieło: utwór 
nowego gatunku Rak’n’Roll Music wraz 
z teledyskiem.

– W tej kampanii gramy jak nikt przed 
nami. Dzięki Rak’n’Roll Music tworzymy 
zupełnie nową wartość w muzyce: gatun-
ku nie definiuje tu bowiem brzmienie, 
ale dobre intencje i wola artystów oraz ich  

fanów, którzy jednoczą się, by pomóc 
chorym na raka – komentuje Łukasz Ko-
ściuczuk z Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Ży-
cie!. – Chcemy, aby ten rodzaj muzyki był 
jak najbardziej różnorodny i zaskakujący 
– tak, aby każdy, kto usłyszy o Rak’n’Roll 
Music, czuł, że to także „jego” brzmienie 
– dodaje.

Do nagrania nowych utworów zostaną 
zaproszeni artyści z różnych stron sceny 
muzycznej. Wspólna akcja pokaże, że o raku 
można mówić w przestrzeni publicznej 
otwarcie i wieloma głosami.  Pierwszą twór-
czynią Rak’n’Roll Music została Margaret.

– Bardzo się cieszę, że Rak’n’Roll zapro-
sił mnie do swojego najnowszego projek-
tu i tworzenia nowego gatunku muzyki! 

To dla mnie mega wyróżnienie. Bardzo 
podziwiam osoby przechodzące przez raka 
za ich wytrwałość i siłę, dlatego mam na-
dzieję, że razem uda nam się stworzyć ruch, 
dzięki któremu poczują mnóstwo miłości 
i moc dobrej energii płynących z Rak’n’Roll 
Music – komentuje piosenkarka. 

– Pokazujemy, jak wyjątkowo może wy-
glądać pomoc dla osób chorych onkologicz-
nie. Może być wspólnie, radośnie i głośno!  
Jesteśmy zachwyceni, że dołączyła do nas 
Margaret – teraz liczymy na kolejnych 
muzyków i na Was wszystkich! Stwórzcie 
z nami Rak’n’Roll Music! – zachęca Łukasz 
Kościuczuk. ■

Oprac. Red. 

Źródło: Fundacja Rak’n’Roll
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Tajemnica wyobraźni

Tegoroczna edycja konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” upływa pod hasłem „Tajemnica 
mojej wyobraźni”, a prace w tej tematyce można składać w oddziałach PFRON do 17 kwietnia. 
Organizowany przez PFRON konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczestników warsztatów 

terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców  
domów pomocy społecznej. 

Tradycja jednego z największych prze-
glądów twórczości artystycznej osób z nie-
pełnosprawnościami w Polsce sięga 2003 
roku. Wtedy po raz pierwszy Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych ogłosił konkurs „Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych”. W ubiegłorocznej 
edycji, której przyświecało hasło „Podróże 
moich marzeń”, do organizatorów wpłynęło 
prawie 2000 prac. 

– Prace nagradzane są w pięciu katego-
riach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, 
rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina 
i aplikacja oraz fotografia. Motyw przewod-
ni tegorocznej edycji – „Tajemnica mojej 
wyobraźni” – został wybrany w głosowaniu 
internetowym. Cieszymy się, że licznie wzię-
li w nim udział uczestnicy i laureaci z lat 
poprzednich – informują organizatorzy.

Twórczość artystów niepełnospraw-
nych można było dotychczas obejrzeć  
m.in. w: Zamku Królewskim w Warszawie, 
Belwederze, Sejmie RP, Międzynarodowym 
Centrum Kultury w Krakowie, Narodowej 
Galerii Zachęta, Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina, Muzeum Historycznym 
m.st. Warszawy oraz w Bibliotece Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

– Konkurs „Sztuka Osób Niepełnospraw-
nych” od lat jest doskonałą okazją do podzi-
wiania głębokiej wrażliwości osób z bardzo 
różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Wielki fenomen sztuki nieprofesjonal-
nych artystów polega na odwoływaniu 
się do emocji i do budowania nastroju  
– podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, pre-
zes zarządu PFRON.

Prace konkursowe oceniane są przez 

znanych i cenionych artystów plastyków, 
historyków sztuki i etnografów. Zgłoszenia 
do tegorocznej edycji konkursu można 
składać do 17 kwietnia w oddziałach woje-
wódzkich PFRON. Regulamin oraz szcze-
gółowe informacje dostępne są na stronie  
sztuka.pfron.org.pl. ■

Oprac. Red.

Źródło: pfron.org.pl
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1. Kto może skorzystać z ulgi?
Z ulgi rehabilitacyjnej może sko-

rzystać osoba niepełnosprawna bądź 
też osoba, na której utrzymaniu są oso-
by niepełnosprawne.

Osoba niepełnosprawna to osoba, 
która posiada jeden z poniższych do-
kumentów:

– orzeczenie o zakwalifikowaniu 
przez organy orzekające do jednego 
z trzech stopni niepełnosprawności, 

– decyzję przyznającą rentę z tytułu 
całkowitej lub częściowej niezdolności 
do pracy, rentę szkoleniową albo rentę 
socjalną, 

– orzeczenie o niepełnosprawności 
osoby, która nie ukończyła 16. roku 
życia, 

– orzeczenie o niepełnosprawności, 
wydane przez właściwy organ na pod-
stawie odrębnych przepisów obowią-
zujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Osoba niepełnosprawna zaliczona 
do I grupy inwalidztwa – to osoba, 
w stosunku do której orzeczono: cał-
kowitą niezdolność do pracy oraz nie-
zdolność do samodzielnej egzystencji 
albo znaczny stopień niepełnospraw-
ności.

Osoba niepełnosprawna zaliczona 
do II grupy inwalidztwa – to osoba, 

PRAWO

Czas na rozliczenie się z fiskusem za 2019 rok mamy do końca kwietnia. Z tej też okazji 
przygotowaliśmy wspólnie z Urzędem Skarbowym w Elblągu informator stanowiący 
kompendium wiedzy na temat ulgi rehabilitacyjnej. Na najczęściej zadawane pytania 

przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów odpowiedzi udziela Aneta Dziemidowicz 
z Urzędu Skarbowego w Elblągu.

w stosunku do której orzeczono: całko-
witą niezdolność do pracy albo umiar-
kowany stopień niepełnosprawności.

Za osobę niepełnosprawną pozosta-
jącą na utrzymaniu podatnika – uważa 
się osobę niepełnosprawną, której rocz-
ne dochody uzyskane w 2019 r nie prze-
kraczają kwoty 13 200 zł, będącą dla 
podatnika: współmałżonkiem, dziec-
kiem własnym, dzieckiem przysposo-
bionym, dzieckiem obcym przyjętym 
na wychowanie, pasierbem, rodzicem, 
rodzicem współmałżonka, rodzeń-
stwem, ojczymem, macochą, zięciem 
lub synową. Przy czym do dochodów 
osoby niepełnosprawnej nie zalicza się 
13. emerytury, zasiłku pielęgnacyjnego, 
świadczenia uzupełniającego oraz ali-
mentów na rzecz dzieci:

– małoletnich,
– bez względu na ich wiek, które 

zgodnie z odrębnymi przepisami otrzy-
mywały zasiłek dodatek pielęgnacyjny 
lub rentę socjalną,

– dorosłych do ukończenia przez 
nie 25. roku życia, uczących się w szko-
łach, o których mowa w przepisach 
o systemie oświaty, przepisach o szkol-
nictwie wyższym i nauce, obowią-
zujących także w innych niż Polska 
państwach, jeżeli w roku podatkowym 

nie uzyskały dochodów podlegających 
opodatkowaniu przy zastosowaniu skali 
podatkowej lub dochodów z kapitałów 
pieniężnych opodatkowanych jednolitą 
19 proc. stawką podatku, lub uzyska-
ły przychody, zwolnione od podatku 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148  
(są to wolne od podatku przychody 
ze stosunku służbowego, stosunku pra-
cy, pracy nakładczej, spółdzielczego 
stosunku pracy oraz umów zlecenia, 
o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzy-
mane przez podatnika do ukończenia 
26. roku życia.), w łącznej wysokości 
przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem 
renty rodzinnej.

2. Odliczenia w ramach ulgi re-
habilitacyjnej

Odliczeniu podlegają wyłącznie te 
wydatki poniesione przez osobę nie-
pełnosprawną lub podatnika mającego 
na utrzymaniu taką osobę, które zo-
stały wymienione w ustawie o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
jako wydatki na cele rehabilitacyjne 
oraz wydatki związane z ułatwieniem 
wykonywania czynności życiowych.

Wydatki te można podzielić na limi-
towane i nielimitowane.
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Wydatki limitowane – wydatki po-
niesione na:

– opłacenie przewodników osób 
niewidomych zaliczonych do I lub II 
grupy inwalidztwa oraz osób z nie-
pełnosprawnością narządu ruchu 
zaliczonych do I grupy inwalidztwa – 
maksymalna kwota odliczenia w roku 
podatkowym wynosi 2280 zł,

– używanie samochodu osobowego 
stanowiącego własność (współwła-
sność) osoby niepełnosprawnej lub po-
datnika mającego na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną albo dzieci niepełno-
sprawne, które nie ukończyły 16. roku 
życia – maksymalna kwota odliczenia 
w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

– leki, jeśli lekarz specjalista stwier-
dzi, że osoba niepełnosprawna po-
winna stosować określone leki stale 
lub czasowo. W tym przypadku od-
liczeniu podlegają wydatki w wyso-
kości stanowiącej różnicę pomiędzy 
wydatkami faktycznie poniesionymi 
w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

– utrzymanie psa asystującego, 
o którym mowa w ustawie o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych,  
t j .  odpowiednio wyszkolonego 
i specjalnie oznaczonego psa, np. 
psa przewodnika osoby niewidomej 
lub niedowidzącej czy psa asystenta 
osoby niepełnosprawnej ruchowo, któ-
ry ułatwia osobie niepełnosprawnej 
aktywne uczestnictwo w życiu społecz-
nym – maksymalna kwota odliczenia 
w roku podatkowym wynosi 2280 zł.

Wydatki nielimitowane – wydatki 
poniesione na:

– adaptację i wyposażenie miesz-
kań oraz budynków mieszkalnych, 
stosownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

– przystosowanie pojazdów me-
chanicznych do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

– zakup i naprawę indywidualne-
go sprzętu, urządzeń i narzędzi tech-
nicznych niezbędnych w rehabilitacji 
oraz ułatwiających wykonywanie czyn-
ności życiowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, 
z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa do-
mowego,

– zakup wydawnictw i materiałów 
(pomocy) szkoleniowych, stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności,

– odpłatny pobyt na turnusie reha-
bilitacyjnym,

– odpłatny pobyt na leczeniu w za-
kładzie lecznictwa uzdrowiskowego, 
pobyt w zakładzie rehabilitacji leczni-
czej, zakładach opiekuńczo-leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz od-
płatność za zabiegi rehabilitacyjne,

– opiekę pielęgniarską w domu 
nad osobą niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby uniemożliwiającej 
poruszanie się oraz usługi opiekuńcze 
świadczone dla osób niepełnospraw-
nych zaliczonych do I grupy inwalidz-
twa,

– opłacenie tłumacza języka mi-
gowego,

– kolonie i obozy dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej oraz dzie-
ci osób niepełnosprawnych, które 
nie ukończyły 25. roku życia,

– odpłatny, konieczny przewóz 
na niezbędne zabiegi leczniczo-reha-
bilitacyjne:

• osoby niepełnosprawnej – karetką 
transportu sanitarnego,

• osoby niepełnosprawnej zaliczonej 
do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzie-
ci niepełnosprawnych do lat 16, rów-
nież innymi niż karetka środkami 
transportu sanitarnego (np. taksówką),

– odpłatne przejazdy środkami 
transportu publicznego związane 
z pobytem:

• na turnusie rehabilitacyjnym,
• w zakładach lecznictwa uzdrowi-

skowego, zakładach rehabilitacji leczni-
czej, zakładach opiekuńczo-leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

• na koloniach i obozach dla dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz dzieci osób niepełnosprawnych, 
które nie ukończyły 25. roku życia.

Przedstawiony katalog wydatków 
(zarówno nielimitowanych, jak i limi-
towanych) ma charakter zamknięty. 
Oznacza to, że odliczeniu podlegają 
tylko te wydatki, które zostały w nim 
wymienione. W konsekwencji nie moż-
na odliczyć wydatków związanych 
z opłaceniem wizyty lekarskiej. Po-

nadto odliczeniu nie podlegają wydatki, 
które w całości zostały sfinansowane 
ze środków zakładowego funduszu re-
habilitacji osób niepełnosprawnych, 
zakładowego funduszu aktywności, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych lub ze środ-
ków Narodowego Funduszu Zdrowia, 
zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych albo w całości zostały zwróco-
ne podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

3. Czy można odliczyć wydatki 
na leki niezwiązane z niepełno-
sprawnością?

Osoba niepełnosprawna posiadająca 
stosowne orzeczenie o niepełnospraw-
ności lub osoba mająca na utrzymaniu 
taką osobę niepełnosprawną, która 
chce skorzystać z ulgi przewidzianej 
przez ustawodawcę w treści art. 26 ust. 
7a pkt 12 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych musi spełnić 
następujące warunki:

– ponieść w danym miesiącu wydatki 
na zakup leków powyżej kwoty 100 zł,

– posiadać dokument potwierdza-
jący poniesienie wydatku (faktury),

– posiadać potwierdzenie właściwe-
go lekarza specjalisty o konieczności 
stosowania zaleconych leków.

Prawo do ulgi przysługuje na wszyst-
kie leki spełniające ww. wymagania, 
niezależnie od tego, czy leki związa-
ne są z innym schorzeniem niż to, 
w związku z którym orzeczono nie-
pełnosprawność. Należy pamiętać, 
że zakup środków opatrunkowych, 
bandaży, plastrów, waty, strzykawek, 
igieł nie podlega odliczeniu, ponieważ 
ww. nie spełniają definicji leku.

4. Odliczenia w ramach ulgi za-
kupu laptopa czy komputera

Prawo do ulgi przysługuje przy zaku-
pie indywidualnego sprzętu, urządzeń 
i narzędzi technicznych niezbędnych 
w rehabilitacji oraz ułatwiających 
wykonywanie czynności życiowych, 
stosownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności (z wyjątkiem 
sprzętu gospodarstwa domowego).

Istotnym warunkiem dającym pra-
wo do ulgi jest wystąpienie związku 
pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu 
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a rodzajem niepełnosprawności. Zaku-
piony sprzęt musi być wykorzystywany 
(używany) w rehabilitacji i mieć indy-
widualny charakter.

Właściwym do stwierdzenia, czy dane 
urządzenie, sprzęt czy narzędzie jest 
niezbędne w rehabilitacji oraz będzie 
ułatwiał wykonywanie czynności ży-
ciowych stosownie do potrzeb wyni-
kających z niepełnosprawności, jest 
w szczególności lekarz specjalista, który 
biorąc pod uwagę stan zdrowia kon-
kretnej osoby i potrzeby indywidualnej 
rehabilitacji może ten fakt potwierdzić 
np. w wydanym zaświadczeniu.

Wydatki na komputer może odliczyć 
np. rodzic niepełnosprawnego dziecka, 
które zgodnie z zaleceniem lekarza 
może siedzieć, stać, chodzić nie więcej 
niż pięć godzin na dobę. Większość 
nauki w domu, szpitalu oraz na obo-
zach rehabilitacyjnych odbywa więc 
w pozycji leżącej. Pomocny jest w tym 
komputer, który umożliwia także kon-
takt ze światem i korzystnie wpływa 
na rehabilitację psychiki.

Kolejnym warunkiem ulgi rehabi-
litacyjnej związanej z zakupem kom-
putera (laptopa) czy drukarki jest 
posiadanie dokumentów stwierdza-
jących ich poniesienie (może to być 
np. faktura VAT, rachunek).

Ponadto podatnik ma prawo do sko-
rzystania z odliczeń z tytułu zakupu 
ww. sprzętu w ramach ulgi rehabili-
tacyjnej, jeżeli wydatki na komputer 
nie zostały sfinansowane (dofinan-
sowane) ze środków zakładowego 
funduszu rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
lub ze środków Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych albo nie zostały 
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek 
formie. W przypadku gdy wydatki były 
częściowo sfinansowane (dofinanso-
wane) z tych funduszy (środków), od-
liczeniu podlega różnica pomiędzy 
poniesionymi wydatkami a kwotą sfi-
nansowaną (dofinansowaną) z tych 
funduszy (środków) lub zwróconą w ja-
kiejkolwiek formie.

Należy dodać, iż kosztów materia-
łów eksploatacyjnych (papieru i tuszu)  

nie można odliczyć od dochodu w ra-
mach ulgi rehabilitacyjnej

5. Dojazdy na zabiegi
– własnym samochodem (patrz 

pkt 2),
– pożyczonym samochodem – 

w zakresie ulgi rehabilitacyjnej wa-
runkiem do skorzystania z odliczenia 
wydatków na używanie samochodu 
osobowego jest m.in., aby samochód 
wykorzystywany przez podatnika, 
którego ulga dotyczy, stanowił jego 
własność lub współwłasność. Użycze-
nie nie jest umową, na mocy której 
następuje przeniesienie własności, 
gdyż podmiot oddający rzecz do uży-
wania, czyli użyczający, nadal pozostaje 
właścicielem rzeczy. W konsekwencji 
podatnik, który nie jest właścicielem 
ani też współwłaścicielem samochodu 
osobowego, a jedynie korzystającym 
z niego na podstawie umowy użyczenia, 
nie jest uprawniony do pomniejszenia 
podstawy opodatkowania o wydatki 
poniesione w związku z używaniem 
tego samochodu w ramach tzw. ulgi 
na dojazdy.

6. Czy można odliczyć wydatki 
poniesione na opłacenie przewod-
nika?

Prawa do tego konkretnego odli-
czenia nie mają wszystkie osoby z nie-
pełnosprawnością. Otóż przysługuje 
ono wyłącznie:

– osobom niewidomym mającym 
orzeczoną I lub II grupę inwalidztwa,

– osobom z niepełnosprawnością 
narządu ruchu zaliczonym do I gru-
py inwalidztwa,

– podatnikom mającym na utrzy-
maniu członków rodziny o opisanej 
wyżej niepełnosprawności (w postaci 
współmałżonka, dzieci własnych i przy-
sposobionych, dzieci obcych przyjętych 
na wychowanie, pasierbów, rodziców, 
rodziców współmałżonka, rodzeństwa, 
ojczyma, macochy, zięciów i synowych), 
jeżeli w roku podatkowym dochody 
tych osób niepełnosprawnych nie prze-
kroczyły kwoty 13 200 zł.

Odliczenie z tego tytułu jest li-
mitowane i nie może przekroczyć  
2 280 zł (w stosunku rocznym). Odli-

czenie to przysługuje pod warunkiem, 
że dane wydatki faktycznie zostaną 
poniesione (omawiana ulga nie jest 
bowiem odliczeniem z tytułu posia-
dania przez daną osobę z niepełno-
sprawnością narządu ruchu orzeczenia  
o I grupie inwalidztwa, lecz z tytułu po-
noszenia wydatków w związku z tą nie-
pełnosprawnością).

Nie jest wymagane posiadanie doku-
mentów stwierdzających wysokość wy-
datków. Jednakże na żądanie organów 
podatnik jest obowiązany przedstawić 
dowody niezbędne do ustalenia prawa 
do odliczenia, w szczególności wska-
zać z imienia i nazwiska osoby, które 
opłacono w związku z pełnieniem przez 
nie funkcji przewodnika.

7. Czy można odliczyć od do-
chodu pobyt na turnusie rehabi-
litacyjnym?

Odliczeniu od dochodów podlega-
ją wydatki poniesione na odpłatność 
na turnusie rehabilitacyjnym.

Ulga przysługuje osobom niepełno-
sprawnym bądź podatnikom mającym 
na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, 
których dochód (tj. dochód osób będą-
cych na utrzymaniu) nie przekracza  
13 200 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy 
wydatków, które zostały:

– sfinansowane (dofinansowane) 
ze środków zakładowego funduszu re-
habilitacji osób niepełnosprawnych, 
zakładowego funduszu aktywności, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych lub ze środ-
ków Narodowego Funduszu Zdrowia, 
zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych,

– zwrócone w jakiejkolwiek formie,
– odliczone od przychodu na podsta-

wie ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wydatki były czę-
ściowo sfinansowane (dofinansowane) 
z ww. funduszy (środków), odliczeniu 
podlega różnica pomiędzy poniesio-
nymi wydatkami a kwotą sfinansowa-
ną (dofinansowaną) z tych funduszy 
(środków) lub zwróconą w jakiejkol-
wiek formie.
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Odliczenie to nie jest limitowane. 
Odlicza się kwotę faktycznie poniesio-
nego wydatku.

Dokumentem potwierdzającym do-
konanie wydatku jest każdy dokument 
stwierdzający wysokość poniesione-
go wydatku.

Nie podlega odliczeniu w ramach 
ulgi opłata klimatyczna (miejscowa) 
lub „opłata uzdrowiskowa” związana 
z pobytem na turnusie rehabilitacyj-
nym.

9. Czy można odliczyć od docho-
du pobyt osoby niepełnosprawnej 
w prywatnym domu opieki?

Osoby niepełnosprawne lub podat-
nicy mający na utrzymaniu takie osoby 
mogą w ramach ulgi rehabilitacyjnej 
odliczać od dochodu m.in. wydatki 
na odpłatność za pobyt na leczeniu 
w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowe-
go, za pobyt w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej, zakładach opiekuńczo-lecz-
niczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 
oraz odpłatność za zabiegi rehabili-
tacyjne (art. 26 ust. 7a pkt 6 updof). 
Zakres tego odliczenia nie obejmuje 
wydatków za pobyt osób niepełno-
sprawnych w domach pomocy spo-
łecznej.

Mając powyższe na uwadze, stwier-
dzić należy, że wśród wydatków, któ-
rych poniesienie uprawnia podatnika 
(posiadającego orzeczenie o niepełno-
sprawności oraz spełniającego inne 
wyżej wskazane warunki z art. 26 ust. 7a  
ww. ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych) do korzystania 
z ulgi rehabilitacyjnej ustawodawca 
nie wymienił wydatków ponoszonych 
tytułem pobytu w prywatnym domu 
opieki, będącym rodzajem domu po-
mocy społecznej, który – jak wyżej 
wskazano – nie jest zakładem: lecz-
nictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji 
leczniczej, opiekuńczo- leczniczym, 
czy pielęgnacyjno-opiekuńczym, wy-
mienionym w pkt 6 art. 26 ust. 7a po-
wyższej ustawy.

10. Czy można odliczyć od do-
chodu koszty poniesione na ada-
ptację domu lub mieszkania do po-
trzeb osób niepełnosprawnych?

Ustawodawca, wskazaniem, że odli-
czeniem objęte są wydatki na adaptację 
i wyposażenie mieszkań oraz budynków 
mieszkalnych, nie określił ich katalogu. 
W każdym przypadku decydujące po-
winny być potrzeby danego podatnika 
wynikające z jego niepełnosprawności.

Na przykład w przypadku osoby 
z niepełnosprawnością narządu ruchu 
do wydatków na adaptację mieszkania, 
podyktowanych potrzebami wynikają-
cymi z tej niepełnosprawności, można 
zaliczyć np. wydatki na zakup i montaż 
balustrad uchwytów ułatwiających 
poruszanie, poszerzenie drzwi, likwi-
dację progów, wykonanie podestów 
i podjazdów dla wózka inwalidzkiego.

11. Czy w ramach ulgi można 
odliczyć koszty poniesione na za-
biegi operacyjne?

W ramach ulgi nie można odliczyć 
wydatków na zabiegi operacyjne.

12. Dokumentowanie wydatków
Co do zasady, wysokość wydatków 

na cele rehabilitacyjne ustala się 
na podstawie dokumentu stwierdza-
jącego ich poniesienie zawierającego 
w szczególności: dane identyfikujące 
kupującego (odbiorcę usługi lub towa-
ru) i sprzedającego (towar lub usługę), 
rodzaj zakupionego towaru lub usłu-
gi oraz kwotę zapłaty. Dowodem tym 
nie musi być faktura VAT.

Jedynie w przypadku wydatków li-
mitowanych związanych z:

– opłaceniem przewodników osób 
niewidomych zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa lub II grupy inwalidz-
twa oraz osób z niepełnosprawnością 
narządu ruchu zaliczonych do I gru-
py inwalidztwa,

– utrzymaniem psa asystującego,
– używaniem samochodu osobo-

wego,
nie jest wymagane posiadanie doku-

mentów stwierdzających wysokość wy-
datków. Jednakże na żądanie organów 
podatkowych podatnik jest obowią-
zany przedstawić dowody niezbęd-
ne do ustalenia prawa do odliczenia, 
w szczególności:

– wskazać z imienia i nazwiska oso-
by, które opłacono w związku z pełnie-
niem przez nie funkcji przewodnika,

– okazać certyfikat potwierdzający 
status psa asystującego.

Wydatki na cele rehabilitacyjne 
podlegają odliczeniu od podstawy 
opodatkowania w roku podatkowym, 
w którym zostały poniesione.

Podstawą skorzystania z ulgi reha-
bilitacyjnej jest poniesienie wydatku 
przez osobę niepełnosprawną lub po-
datnika mającego na utrzymaniu taką 
osobę. Poniesiony wydatek musi być 
wydatkiem, o którym mowa w art. 26 
ust. 7a ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych i musi dotyczyć 
osoby niepełnosprawnej. Samo po-
siadanie statusu emeryta lub rencisty 
jest niewystarczające do dokonania 
odliczenia. ■
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EURO 2020: Rozlosowano fazę grupową!

W Krakowie odbyła się 
ceremonia losowa-
nia fazy grupowej 

Mistrzostw Europy w Amp-
futbolu. Do stolicy wojewódz-
twa małopolskiego, które  
za kilka miesięcy stanie się pił-
karską stolicą Europy, przyby-
ło wielu znamienitych gości.  
Biało-Czerwoni trafili do wy-
magającej grupy. 

Podczas ceremonii losowania obecni 
byli przedstawiciele EAFF (Europejskiej 
Federacji Ampfutbolu), przedstawi-
ciele UEFA, minister sportu Danuta 
Dmowska-Andrzejuk oraz przedsta-
wiciele federacji z 16 krajów, których 
reprezentacje zagrają podczas tego-
rocznego EURO.

– Miło mi państwa powitać w Kra-
kowie, zwłaszcza z takiej okazji. To  
naprawdę wielkie święto dla Krakowa. 
My co prawda jesteśmy przyzwycza-
jeni do wielkich imprez sportowych, 
bo mogę wspomnieć tutaj zawody 
w piłce siatkowej, w piłce ręcznej  
i w  piłce nożnej na rożnych szczeblach, 
ale Mistrzostwa Europy w Ampfut-
bolu są po raz pierwszy. To nie jest 
też przypadek, że ten turniej odbędzie 
się w Krakowie, bo Kraków jest miastem, 
które można nazwać miastem sportu  
– zaznaczył przed losowaniem prezy-
dent Krakowa Jacek Majchrowski.

Ceremonię losowania poprowa-
dził dziennikarz Michał Pol, który jest 
jednocześnie attaché prasowym przy  
reprezentacji Polski podczas ME.

– Historia ampfutbolu i w Polsce  
i w Europie jest niesamowita. Zaczynali-
śmy i jako Polska, i jako Europejska Fe-
deracja Ampfutbolu, od zera, zupełnie 
od niczego, nikt o nas nie słyszał. Dziś 
dzięki państwa pomocy, dzięki całej 
rodzinie ampfutbolu, o której mówił 
Michał [Michał Pol – red.], i którą mógł-
bym wymieniać z imienia i nazwiska 

bardzo długo, dziś jesteśmy w miejscu, 
w którym jesteśmy – mówił Mateusz 
Widłak, prezes EAFF oraz prezes Amp 
Futbol Polska. – Jesteśmy po pierw-
szych fantastycznych mistrzostwach 
Europy, które odbyły się w Turcji.  
Finałowy mecz na stadionie obejrzało 
40 tys. kibiców. I jesteśmy w przededniu 
kolejnej wielkiej imprezy, i wierzymy 
głęboko, że też tu w Polsce jesteśmy 
w stanie zapełnić stadiony. Chcemy 
także przyciągnąć setki tysięcy kibiców 
przed telewizory i chcemy wykorzysty-
wać piłkę nożną do przeprowadzania 
zmian społecznych w Polsce i w Euro-
pie – dodał.

– Gdy byłam czynną zawodniczką, 
zdarzało mi się siadać na wózku i toczyć 
walki [szermiercze – red. ] z osobami 
z niepełnosprawnością. Chcę też zapew-
nić, że sport osób niepełnosprawnych 
jest dla naszego kraju bardzo ważny. 
Staramy się wspierać sportowców, 
ponieważ sport uczy i jest świetnym 
miejscem do integracji – zaznaczyła 
minister sportu Danuta Dmowska-An-
drzejuk. – Mam nadzieję, że najbliż-
sze Mistrzostwa Europy w Ampfutbolu 
przyczynią się do popularyzacji sportu 
osób niepełnosprawnych.

Tuż przed losowaniem Europejska 
Federacja Ampfutbolu po raz pierwszy 
przyznała osobom wyjątkowo zasłużo-
nym w rozwój ampfutbolu specjalne 
statuetki „Złotych Kul” (ang. Golden 
Crutches”). Złote Kule otrzymali:  
Simon Baker (Irlandzka Federacja Amp 

Futbolu), Patrick Gasser (szef Komisji 
Odpowiedzialności UEFA), Dave Tweed 
(szef Angielskiej Federacji Ampfutbolu) 
i Arif Ümit Uztürk (prezes Tureckiej 
Federacji Sportu Osób Niepełnospraw-
nych).

Polska z Hiszpanią, Anglia  
z Francją

Po wręczeniu statuetek przyszedł 
czas na to, co tygrysy lubią najbardziej, 
czyli na losowanie, a dokonali go Hen-
ryk Kasperczak, Antoni Szymanowski, 
Marek Koźmiński i Osman Cakmak.

Już w fazie grupowej turnieju 
nie zabraknie ciekawych pojedynków. 
W pierwszej fazie turnieju rozegrane 
zostaną takie mecze jak Polska – Hisz-
pania, Rosja – Irlandia czy Anglia – 
Francja.

Polska (jako gospodarz) przypisana 
została automatycznie do grupy A. Tam 
znalazły się także Hiszpania, Ukraina 
i Szkocja.

W Grupie B znalazły się Anglia, Fran-
cja, Grecja i Azerbejdżan. W grupie C są 
Rosja, Irlandia, Niemcy i Belgia. Nato-
miast grupę D tworzą Turcja, Włochy, 
Gruzja i Holandia.

W tym roku ampfutboliści powalczą 
o nowe trofeum. Puchar, który odbie-
rze zwycięska drużyna, zaprojektowa-
ny i wykonany został przez polskiego  
artystę-rzeźbiarza Macieja Müllera.

Mecz otwarcia EURO 2020, w którym 
Polska zagra z Ukrainą, już 13 września 
o godz. 18:00 na stadionie Cracovii. ■
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W stolicy Małopolski wylosowano grupy Ligi Mistrzów. Kuloodporni 
Bielsko-Biała zagrają w grupie A z mistrzem Rosji, Anglii i Irlandii. 
W pierwszej fazie rozgrywek gospodarze turnieju zagrają z Dinamo 
Altai, Shamrock Rovers i Crewe Sharks.

W grupie B znaleźli się PSV Eindhoven, Şahinbey Belediye GSK, 
ASD Nuova Montelabbate i AFC Tbilisi.

Przypomnijmy, w zeszłorocznej edycji Ligi Mistrzów EAFF Legia 
Amp Futbol zajęła trzecie miejsce. Tegoroczna edycja EAFF Cham-
pions League zaplanowana jest między 22 a 24 maja. Gospodarzem 
sportowej rywalizacji będzie Bielsko-Biała. ■

SPORT

„Wierzę, że zdobędziemy medal”

Mistrzostwa Europy w Ampfutbolu Kraków 2020 zbliżają się wielkimi krokami. Tuż  
po losowaniu Marek Dragosz ocenił grupowych rywali, z którymi jego podopieczni zmie-
rzą się podczas wrześniowego EURO.

Polska znalazła się w grupie A wraz 
z Ukrainą, Hiszpanią i Szkocją i z pierw-
szą z wymienionych reprezentacji zagra 
w meczu otwarcia.

Najgroźniejszym przeciwnikiem 
Biało-Czerwonych będzie Hiszpa-
nia, jeden z kandydatów do medalu. 
Z zespołem z Półwyspu Iberyjskie-
go nasza reprezentacja mierzyła się 
zarówno podczas poprzednich mi-
strzostw Europy w Turcji, jak i ostatnich  
mistrzostw świata. Oba mecze – o brą-
zowy medal na Euro i o siódme miejsce 
na Mundialu w Meksyku – wygraliśmy.  
– To bardzo niewygodny rywal, grają-
cy ostro. Zawsze mamy z nimi kłopoty  
– ostrzega Dragosz. Bardzo groźna 
i nieprzewidywalna jest też reprezen-
tacja Ukrainy. Tym bardziej, że zagramy 
z nią pierwszy mecz. Nieco słabsza jest 
Szkocja, ale – jak przypomina trener 
Biało-Czerwonych – na mistrzostwach 
nie ma słabeuszy.

– Ludzie na nas liczą, kibice będą 
nam kibicować, my mamy swoje wła-
sne marzenia i chcemy je zrealizować. 
Człowiek, który jedzie na mistrzostwa 
Europy musi wierzyć, że zdobędzie  
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Dzień przed losowaniem fazy grupowej 
EURO 2020, odbyło się losowane fazy 
grupowej ampfutbolowej Ligi Mistrzów. 

Osiem drużyn podzielono na dwie grupy. Z kim 
zagra aktualny mistrz Polski?

Fo
t. 

Ba
rt

ło
m

ie
j B

ud
ny

 /
 A

m
p 

Fu
tb

ol
 P

ol
sk

a

Kuloodporni 
poznali rywali 

w Lidze Mistrzów

mistrzostwo Europy. Ja wierzę, że zdo-
będziemy medal, jakiego kruszcu to się 
okaże pod koniec września – doda-
je Dragosz.

Z każdej grupy do ćwierćfinałów 
wyjdą po dwie drużyny. W przypadku 
awansu Polacy zmierzą się z zespoła-
mi z grupy B. W niej najsilniejsza jest 
Anglia, wicemistrz Europy (grupę uzu-
pełniają Grecja, Azerbejdżan i Francja).

Mistrzostwa Europy w Ampfutbo-
lu Kraków 2020 odbędą się między  

13 a 20 września. Mecze będą rozgry-
wane na trzech arenach. Najważniejsze 
spotkania (mecz otwarcia, półfinały 
oraz pojedynki o medale) odbędą się 
na stadionie Cracovii, który ma pojem-
ność 15 tys. widzów, pozostałe spotka-
nia rozegrane zostaną na obiektach 
Garbarni (2 tys. miejsc) i Prądniczanki  
(1,5 tys. miejsc). ■

Oprac. MM
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Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie treningów 
oraz przeprowadzanie zawodów w różnych dyscyplinach spor-
towych – zimowych i letnich – dla dzieci i dorosłych z niepeł-
nosprawnością intelektualną. Polska jako pierwsza w Europie 
Środkowo-Wschodniej, jeszcze w początkach lat 80. dołączyła 
do światowego ruchu Olimpiad Specjalnych. Dziś w naszym kraju 
w ich ramach, zrzeszonych jest ponad 17 tysięcy zawodników,  
1,5 tysiąca trenerów i 4 tysiące wolontariuszy.

– Idea Olimpiad Specjalnych łączy nie tylko osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie, zapewniając im klucz do aktywnego 
życia. To także inspiracja dla osób pełnosprawnych i możliwość 
poznania ludzi o różnych umiejętnościach, co pomaga przeła-
mywać stereotypy. Dlatego hasło przewodnie naszych działań 
to #GrajmyRazem! – mówi dyrektor generalna Olimpiad Spe-
cjalnych Polska Joanna Styczeń-Lasocka.

Zawodnikom, trenerom i wolontariuszom trzeba zapewnić 
najlepsze warunki do treningów i rywalizacji. – Cieszymy się, 
że Huawei może mieć swój wkład w rozwój wielkiej rodziny Olim-
piad Specjalnych w Polsce, których przesłanie – uczciwa rywali-
zacja, integracja osób niepełnosprawnych, szacunek, akceptacja 
oraz poczucie wspólnoty – są bardzo bliskie wartościom naszej 
firmy – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komuni-
kacji Huawei Polska, sponsora głównego Olimpiad Specjalnych.

Olimpiady Specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olim-
pijskiego na świecie – obok Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiady  
– ruchem sportowym dedykowanym osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną. Olimpiady Specjalne zrzeszają  
ponad 5,3 miliona sportowców reprezentujących 32 dyscypliny 
sportowe z ponad 190 krajów. Olimpiady Specjalne są oficjalnie 
uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, 
w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął działalność, 
na początku lat osiemdziesiątych. W naszym kraju Olimpiady 
Specjalne to ponad 17 tysięcy zawodników, 1,5 tysiąca trenerów  
i 4 tysiące wolontariuszy zrzeszonych w 507 klubach w 18 Oddzia-
łach Regionalnych, którymi kieruje Biuro Narodowe.

Ambasadorami Olimpiad Specjalnych Polska są wybitne po-
staci sportu, kultury, polityki i mediów, m.in.: Ewelina Lisowska, 
Piotr Adamczyk, Kinga Baranowska, Mariusz Fyrstenberg, Roman  
Kosecki, Łukasz Kubot, Jakub Wesołowski, Andrzej Wrona, Grzegorz 
Tkaczyk, Zygmunt Chajzer, Marcin Matkowski, Michał Olszański, 
Cezary Pazura, Andrzej Supron, Michał Żewłakow, Paweł Papke, 
Sebastian Świderski, Monika Pyrek, Magdalena Różczka, Maja 

SPORT

Olimpiady Specjalne Polska 
z nowym sponsorem

Olimpiady Specjalne zrzeszają wielu sportowców z niepełnosprawnościami. Funkcjono-
wanie organizacji nie jest łatwe, bo jak powszechnie wiadomo, sponsoring sportu osób 
niepełnosprawnych nie jest jeszcze na tyle powszechny, by sport ten odpowiednio rozwi-

jać. Olimpiady Specjalne Polska w ostatnim czasie pozyskały jednak nowego sponsora – została 
nim firma Huawei Polska.
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Włoszczowska, Joanna Brodzik. Funkcję prezesa stowarzyszenia 
pełni Anna Lewandowska.

Olimpiady Specjalne Polska są objęte Honorowym Patronatem 
Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy.

W 2018 roku Olimpiady Specjalne obchodziły jubileusz 
50-lecia Special Olympics. Dzięki wsparciu Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwa 
Sportu i Turystyki prowadzona jest kampania #GrajmyRazem, 
której celem jest zachęcenie Polaków do otwartości, akceptacji 
różnorodności, kibicowania sportowcom Olimpiad Specjalnych 
na arenach sportowych oraz uzmysłowienie, że Olimpiady 
Specjalne są trzecim filarem ruchu olimpijskiego, a sportowcy 
z niepełnosprawnością intelektualną, tak jak pełnosprawni 
olimpijczycy i paraolimpijczycy, reprezentują nasz kraj i zdo-
bywają dla nas medale. #GrajmyRazem to reklamy prasowe, 
outdoorowe, telewizyjne, które pokazują pozytywny wizerunek 
zawodników w życiu codziennym i sportowym.

Sponsorem Strategicznym Olimpiad Specjalnych Polska jest 
Tauron Polska Energia, a od niedawna Sponsorem Głównym 
– Huawei.

W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Jedną z misji Olimpiad Specjalnych jest uświa-
domienie i udowodnienie wszystkim Polakom, że włączenie tej 
grupy do codziennego funkcjonowania społeczeństwa przynosi 
ogromne korzyści obu stronom. ■

Oprac. M.M.

Inf. nadesłana



#CodziennieRazemzTobą 41

Sebastian, jako amator sportów eks-
tremalnych, starał się zawsze czerpać 
z życia pełnymi garściami. W 2004 r. 
przytrafił mu się wypadek (paradok-
salnie jednak nie podczas uprawiania 
sportów ekstremalnych), który dopro-
wadził do utraty sprawności i sprawił, 
że jego życie diametralnie się zmieniło.

Po długiej i ciężkiej rekonwalescencji, 
Sebastian powoli dochodził do siebie. 
Za cel postawił sobie walczyć o własne 
zdrowie, ale też wesprzeć w tej walce 
innych. Przy pomocy przyjaciół założył 
i rozwija do dziś Fundację Avalon, która 
już 13 lat daje wsparcie osobom z niepeł-
nosprawnościami.

W 2015 roku wystartował z projektem 
Avalon Extreme, przy którym przyświecał 
mu cel zarówno osobisty, jak i społeczny. 
Sebastian chciał nadal rozwijać swoją 
pasję sportową, ale również pokazać  
innym, że osoby z niepełnosprawnością 
nie chcą i nie muszą rezygnować z emo-
cji, jakie daje aktywność i rywalizacja 
sportowa. Avalon Extreme to wyjątkowy 
projekt promujący sporty ekstremal-
ne, który zapewnia osobom z niepełno-
sprawnościami możliwość próbowania 
sił w dyscyplinach takich jak motor-
sporty, rugby na wózkach, sitwake, 
downhill czy crossfit. Za ideą projektu 
stoi walka o docenianie i pokazywanie 
sportowców z niepełnosprawnościa-
mi jako odnoszących sukcesy, silnych, 
zdeterminowanych. Sebastian podkre-
śla również, że emocje i wysiłek towa-
rzyszący sportowi OzN nie różni się tak 
naprawdę od sportu uprawianego przez 
pełnosprawnych. Wydarzenia sportowe, 
wszelkie turnieje i aktywności realizo-
wane przez Avalon Extreme są równie 
ciekawe i widowiskowe.

SPORT

ALEKsANDRA KOŁAKOWsKA

Sebastian Luty z wyróżnieniem 

Sebastian Luty, kierowca wyścigowy, założyciel Fundacji Avalon i ambasador projektu Avalon 
Extreme został finalistą konkursu „Człowiek bez barier 2019”. Swoją postawą udowadnia,  
że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Będąc w 95 procentach sparaliżowanym, codziennie 

pokonuje swoje ograniczenia, inspirując w ten sposób do działania zarówno osoby z niepełno-
sprawnościami, jak i pełnosprawne.

– Myślę, że niepełnosprawność 
w Polsce jest źle postrzegana. Jako 
szara, nudna, smutna. Swoją postawą 
i działaniami Fundacji Avalon i projektu 
Avalon Extreme chciałbym to zmienić. 
Osoby z niepełnosprawnością robią 
rzeczy niesamowite, pokonując codzien-
nie wiele różnych trudności. Podej-
ście w naszym kraju do sportowców 
i wydarzeń sportowych OzN powoli 
się zmienia, ale to wszystko dzieje się 
za wolno. Chcemy, aby wiadomości 
o niesamowitych sukcesach naszych 
sportowców extremalnych dociera-
ły jak najszerzej, również do mediów 
ogólnokrajowych i sportowych. Liczy-
my na wsparcie całego społeczeństwa, 
bo w myśl najnowszej kampanii Avalon 
Extreme EXTRAsprawni „Prawdziwy 

sport jest jeden”. Wyróżnienie w konkursie 
„Człowiek bez barier” to ogromny zaszczyt, 
który daje mi siłę do jeszcze intensywniej-
szych działań – podkreśla Sebastian Luty.

Sam jest przykładem tego, że deter-
minacja i pasja mogą przynieść niesa-
mowite rezultaty. Udało mu się to dzięki 
motorsportowi. Zbudował jedyny w swoim 
rodzaju samochód wyścigowy sterowany 
joystickami. Auto pozwala mu brać udział 
w wyścigach i rywalizować z pełnospraw-
nymi i niejednokrotnie wjeżdżać swoim 
wózkiem na tzw. „pudło”, czyli podium. 
W swoich działaniach, poszedł też o krok 
dalej, tworząc Avalon Extreme Racing 
League, pierwszą w Polsce ligę wyścigową 
dla innych kierowców z niepełnospraw-
nością, którzy jak on sam „mają benzynę 
we krwi”. ■
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O swojej pasji, codziennym życiu i rozwoju zawodowym Sebastian Luty mówił na łamach  

„Razem z Tobą” w 2017 r. Chcesz wiedzieć więcej? 

Wejdź na razemztoba.pl/pasjonaci-benzyne-ma-we-krwi/.

Chcesz poznać inne sylwetki niezwykłych sportowców? 
Przejdź ze strony głównej do działu PASJONACI lub działu SPORT.



42 razemztoba.plRazem z Tobą

SPOŁECZEŃSTWO

MaTeUSZ MISZTal

„I że Cię nie opuszczę aż do śmierci”

Dziś słów kilka o miłości dwojga ludzi, którzy przeżyli ze sobą ponad 50 lat. Wiele razy mia-
łem okazję dostrzec, jak na siebie patrzą, jak wzajemnie się o siebie troszczą. – Niunia, 
nie jest ci zimno? – pytał Ją, gdy jeszcze mógł mówić. – Jurek, chcesz pić? – pytała Ona. 

Obdarowywali się wzajemnie miłością. Taką łatwą – trudną, małą – dużą miłością.

Lubiłem przyglądać się tej miłości, 
obserwować drobne jej przejawy, skła-
dające się na coś naprawdę wielkiego. 
Gdy Ona zachorowała na raka, to On był 
przy Niej. Choć sam był już po pierwszym 
udarze, to nieustannie pytał o Nią, gdy 
była w szpitalu. Bał się, że straci kogoś, 
kto jest całym jego światem.

Gdy On po udarze był w szpitalu, 
to Ona była obok Niego. Nie było tłu-
maczenia, że krzesło niewygodne, że jest 
zmęczona lub głodna. Była razem z Nim. 
W domu zmieniała pościel, przebierała 
Go, myła, karmiła, trzymała za rękę. Te 
kolejne dni, tygodnie i miesiące były 
niemal identyczne, tak jak byśmy zasto-
sowali opcję „kopiuj-wklej”.

Wytrwanie w miłości i w małżeństwie 
do takiego punktu zdarza się dziś coraz 
rzadziej. Bo jak to? Ja mam się poświęcić 
dla drugiej osoby? Ja mam pomniejszyć 

swoje „ja”? Ich przykład idealnie poka-
zywał, że miłość wymaga poświęcenia, 
zaangażowania, zapału, wyrzeczenia 
się egoizmu, wymaga życia dla drugiego 
człowieka, a nie dla siebie. Trudne to. 
Święty Paweł w pierwszym liście do Ko-
ryntian pisze „Miłość cierpliwa jest…” 
(sam list, nazywany hymnem o miłości, 
jest na tyle uniwersalny, że powinien go 
przeczytać każdy).

Śniadanie, obiad, kolacja, zmiana pi-
żamy, zmiana pościeli, codzienna toale-
ta, golenie, podawanie leków. Nie było 
w Niej przeświadczenia – muszę. Było 
raczej – chcę. Nawet wtedy, gdy po pierw-
szym udarze przyszedł drugi, a On 
nie mógł już chodzić i miał problemy 
z mówieniem. Wtedy tym bardziej była 
dla Niego. Wtedy tym bardziej można 
było zobaczyć Miłość. Kilka dni przed 
Jego śmiercią byłem świadkiem sceny, 
którą będę pamiętał do końca życia.

Było późno, staliśmy przy łóżku. 

Szpitalną salę wypełniała niewielka 
ilość światła z malutkiej lampy zain-
stalowanej nad łóżkiem. Trzymali się 
za ręce i patrzyli sobie głęboko w oczy. 
Kilkukrotnie widziałem jak na siebie 
patrzą, ale tamto spojrzenie było inne. 
Przepełnione dużą dawką goryczy. 
Szkliste oczy, powstrzymywane z obu 
stron łzy i budząca przerażenie cisza. 
Nie wypowiedzieli ani jednego słowa, 
a przeprowadzili wyjątkową rozmowę. 
To była niezwykle piękna cisza. To taki 
jej rodzaj, który nie dzielił, a łączył, który 
nie krępował i nie przeszkadzał. I nikt 
nie odważył się jej przerwać. Dreszcze 
przechodziły, gdy się na Nich patrzyło. 
W tych kilkunastu minutach zamknięte 
zostało tak wiele. Smutne, ale jednocze-
śnie niezwykle piękne. Doświadczyłem 
czegoś takiego pierwszy raz. Wtedy 
zrozumiałem, na czym polega miłość. 
I właśnie wtedy też po raz ostatni wi-
działem ich razem. ■
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Z pasją i wiedzą

Jedną z laureatek Nagrody Prezydenta Elbląga za rok 2019 jest Anna Szyszka, która na początku 
transformacji zawodowo budowała w regionie elbląskim nowy system pomocy społecznej, 
a dziś z pasją kontynuuje tę działalność w organizacjach pozarządowych. O tej pasji z laure-

atką rozmawia Teresa Bocheńska.

pomocy społecznej przygotowujące kadrę 
specjalistów do nadchodzących zmian 
w systemie pomocy społecznej.

Był to okres, w którym wiele się na-
uczyłam i poznałam ludzi twórczych, 
zaangażowanych w organizowaniu nowo-
czesnych form wsparcia dla różnych grup 
społecznych. Z niektórymi z nich do dziś 
utrzymuję kontakt zawodowy i osobisty.

Uczestniczyłam w tworzeniu nowocze-
snego modelu pomocy społecznej w Polsce 
i województwie elbląskim wraz z gronem 
osób pełnych pasji, przygotowanych mery-
torycznie, zaangażowanych w zmianę ów-
czesnego wizerunku pomocy społecznej.

Nowa jakość pomocy społecznej w okre-
sie transformacji ustrojowej i później 
oparta została na szacunku do drugiego 
człowieka, starała się wyzwolić drzemiące 
w nim możliwości, stawiała na usamo-
dzielnienie i jak najkrótsze pozostawanie 
w systemie pomocy społecznej. Nastąpiła 
również radykalna zmiana w tzw. „pomocy 
instytucjonalnej”: domy pomocy społecz-
nej z totalitarnych placówek, zamkniętych 
i odizolowanych od środowiska lokalnego, 
stawały się z każdym rokiem nie tylko 
bardziej funkcjonalne i dostosowane 

do różnych dysfunkcji, ale dzięki dobrze 
przygotowanej kadrze zawodowej zaczęły 
pełnić rolę prawdziwego, pełnego ciepła 
i zrozumienia domu.

Na temat historii pomocy społecznej 
w województwie elbląskim w tamtych 
latach odsyłam do obszernie opracowanej 
przeze mnie książki „Pomoc społeczna 
w województwie elbląskim w latach 1981-
98 w wycinkach prasowych”, bo o historii 
i ludziach tamtych lat nie powinniśmy 
nigdy zapomnieć.

Co do staży zagranicznych w Belgii, 
Danii czy Wielkiej Brytanii z początku 
lat 90., to te lata były dla mnie nauką 
i doświadczeniem, a przede wszystkim 
inspiracją do tworzenia nowych form 
pomocy społecznej. Dzięki stażom po-
wstało w województwie elbląskim wie-
le ciekawych, nowoczesnych rozwiązań 
instytucjonalnych i środowiskowych,  
m.in. w czerwcu 1991 roku utworzony zo-
stał nowoczesny Dom Pomocy Społecznej 
w Ryjewie i miasteczko „Na słonecznym 
wzgórzu” – otwarte na środowisko lokalne, 
spełniające wszelkie standardy europej-
skie, a chwilę później – pierwsze w Polsce 
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu 
Pomocy Społecznej. W 1992 roku powstał 
wzorowy Dom Pomocy Społecznej „Mors” 
w Stegnie dla osób starszych o zasięgu 
ogólnopolskim z doskonale wyposażoną 
bazą rehabilitacyjną dla mieszkańców, 
osób niepełnosprawnych i pracowni-
ków pomocy społecznej z całej Polski. 
We Władysławowie k/Elbląga powstał 
jedyny taki specjalistyczny Dom w Polsce  
dla mężczyzn przewlekle chorych po cho-
robie alkoholowej. Kolejną placówką 
będącą kontynuacją wyjazdów zagra-
nicznych był pierwszy w województwie 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Hostel” 
przeznaczony dla 36 młodych ludzi upo-
śledzonych umysłowo i chorych psychicz-
nie powyżej 18. roku życia, wymagających 
wsparcia specjalistycznego. Zakładała 
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Poznałyśmy się, gdy byłaś dy-
rektorką WZPS, na początku lat 
90. Od razu było widać, że nie jest  
to tylko Twoja praca zawodowa,  
ale i pasja. Zdobywałaś wiedzę 
za granicą, wprowadzałaś innowa-
cyjne rozwiązania. Jak wspominasz 
dziś tamten czas?

To był okres pełen entuzjazmu i radości 
– czas przemian i nadziei. Powołany przez 
Sejm 24 sierpnia 1989 r. nowy rząd podjął 
szereg istotnych zmian także w szeroko 
rozumianej pomocy społecznej w Polsce. 
Z systemu ochrony zdrowia wyodrębnio-
na została pomoc społeczna. 

Powstało Ministerstwo Pracy i Polityki 
Socjalnej. Ogromną rolę w reformowa-
niu systemu pomocy społecznej w Polsce 
odegrała pani dr Joanna Staręga Piasek 
– ówczesna Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Socjalnej, która już 
w latach 80. organizowała w Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Kadr Me-
dycznych w Warszawie (której byłam 
również absolwentką), pierwsze w kraju 
4-letnie studia podyplomowe z organizacji 
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pobyt stały rotacyjny i pobyt dzienny.
To tylko niektóre przykłady współpracy 

z zagranicą, które zaowocowały powsta-
niem na przestrzeni lat 1990-1998 nowo-
czesnych, wzorowych placówek dla osób 
starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Nie mogę jednak nie wspomnieć o ko-
lejnej inicjatywie we współpracy z Mini-
sterstwem Spraw Socjalnych Królestwa 
Danii. Województwo elbląskie było jed-
nym z sześciu województw w Polsce, 
z którym rząd duński podpisał umowę 
o współpracy w ramach tworzenia mo-
delowych instytucji pomocy społecznej. 
W założeniach miał być to nowoczesny, 
wielofunkcyjny ośrodek głównie dla osób 
dotkniętych chorobą Alzheimera, z poby-
tem dziennym, okresowym oraz ośrod-
kiem szkoleniowo-terapeutycznym  
dla opiekunów i członków rodzin 
osób chorych.

Koncepcja architektoniczna Ośrodka 
składała się z pięciu dwukondygnacyjnych 
budynków i zakładała udział w rehabilita-
cji i opiece również osób ze stwardnieniem 
rozsianym (SM) i dzieci upośledzonych 
w stopniu znacznym. Niestety – powstał 
tylko pierwszy budynek przy ul. Wspólnej 
w Elblągu. W wyniku reformy admini-
stracyjnej kraju w 1999 roku Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski przekazał „Ośrodek 
Wsparcia dla osób dotkniętych chorobą 
Alzheimera” do Zarządu Miasta. Elbląscy 
radni podjęli Uchwałę o zaprzestaniu 
kontynuowania tej inwestycji, a Prezy-
dent Miasta przekazał obiekt na potrzeby 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Myślę, że do tego tematu można,  
a nawet trzeba powrócić.

 Niedługo potem spotkałyśmy się 
w Fundacji Pomocy Dzieciom Nie-
pełnosprawnym im. Matki Teresy 
z Kalkuty. Czy to był początek Twojej 
działalności pozarządowej?

Początki mojej działalności społecznej 
sięgają dzieciństwa – szkoły podstawowej 
i średniej. Mocno ugruntowane zostały 
jednak w początku lat 80., gdzie oprócz 
działalności zawodowej w zakresie pomo-
cy społecznej pełniąc funkcje z-cy dyrek-
tora ds. służb społecznych Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego udzielałam się spo-
łecznie w różnych organizacjach poza-
rządowych, takich jak Polski Czerwony 
Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Byłam 

również Radną Rady Miejskiej w Elblągu 
i przewodniczącą komisji Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej.  Wówczas były to funkcje 
pełnione społecznie. W latach 90. utwo-
rzyłam również m.in. Oddział Komitetu 
Praw Dziecka w Elblągu a w 1998 roku  
– Elbląskie Stowarzyszenie Organiza-
torów Pomocy Społecznej. W Fundacji 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu 
przez prawie 20 lat społecznie pełniłam 
funkcje Prezesa Rady Fundacji i wspólnie 
z tobą oraz innymi Założycielami organi-
zowaliśmy szereg działań na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych. 

Czym zajmuje się Elbląskie Sto-
warzyszenie Organizatorów Pomo-
cy Społecznej?

Elbląskie Stowarzyszenie Organizato-
rów Pomocy Społecznej powstało z myślą 
o zbliżającej się w 1999 roku reformie 
administracyjnej kraju i nadchodzących 
zmianach w systemie pomocy społecznej. 
Stowarzyszenie pełniło wówczas (i teraz 
także) role wsparcia dla zawodowej służby 
socjalnej i klientów pomocy społecznej, 
osób i rodzin potrzebujących różnorod-
nych form wsparcia. Od 22 lat ESOPS 
poprzez specjalistów niesie bezinteresow-
nie pomoc potrzebującym organizując 
bezpłatne poradnictwo specjalistyczne 
– prawne i psychologiczne. Osoby niepeł-
nosprawne znajdują pomoc i zrozumienie 
w utworzonych przez Stowarzyszenie 
Środowiskowych Domach Samopomo-
cy w Kwietniewie w Gminie Rychliki  
i Jegłowniku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Elbląskie Stowarzyszenie Organizato-
rów Pomocy Społecznej było i jest nadal 
wsparciem dla samorządów lokalnych 
w rozwiązywaniu problemów społecz-
nych w gminach i powiatach województwa  
warmińsko-mazurskiego, tworząc i pro-
mując nowoczesne metody i formy wspar-
cia dla potrzebujących.

 Przez pewien czas pełniłaś funk-
cję wojewody. Jakie doświadczenia 
czy refleksje wyniosłaś z Urzędu Wo-
jewódzkiego?

Bardzo dobrze wspominam ten trud-
ny czas i nowe doświadczenia zawodowe 
zarówno na stanowisku wicewojewo-
dy, a potem wojewody. Nieustannie  
pogłębiałam swoją wiedzę, żeby spro-
stać zadaniom, jakich się podjęłam 

i oczywiście nie zawieść.
W dużej mierze przydały mi się do-

tychczasowe doświadczenia zawodowe, 
które zdobywałam na przestrzeni wie-
lu lat na różnych stanowiskach. Zawsze 
i wszędzie spotykałam się z ogromną życz-
liwością zarówno pracowników Urzędu 
Wojewódzkiego, jak i jednostek podległych 
oraz instytucji, z którymi współpracowa-
łam. W tym czasie nie spotkała mnie żadna 
przykrość. Wręcz odwrotnie – zrozumie-
nie i wsparcie w trudnych decyzjach przez 
różne środowiska zawodowe i nie tylko. 
W tym czasie poznałam kolejnych war-
tościowych ludzi o różnych poglądach 
i spojrzeniach na wiele spraw, co pozwoliło 
mi podejmować właściwe decyzje.

 A refleksja? Szacunek i dialog – te 
dwa słowa otwierają drogę do porozumie-
nia w wielu obszarach i przyczyniają się  
do podejmowania właściwych decyzji 
i rozwoju.

 Jak oceniasz aktualny system 
społeczny w Polsce w odniesieniu 
do zmieniających się warunków?

Aktualny system pomocy oceniam po-
zytywnie. Zarówno samorządy lokalne, 
jak i organizacje pozarządowe mają duże 
możliwości uzyskania środków finan-
sowych na tworzenie środowiskowych 
i instytucjonalnych form wsparcia. Duży 
nacisk rząd przykłada do pomocy osobom 
starszym i niepełnosprawnym.  Jak grzy-
by po deszczu powstają w kraju Dzienne 
Domy Pobytów i Kluby dla Seniorów. 
Dotacje rządowe sięgają 80 procent przy-
znawanych środków na realizacje zwią-
zane z tworzeniem i modernizacją tych 
placówek. W przeszłości dotacje na tego 
rodzaju formy wsparcia w 100 procentach 
pokrywał budżet samorządowy. Kolejna 
możliwość to Centra Mieszkalno-Opie-
kuńcze dla osób niepełnosprawnych 
i szereg innych możliwości tworzenia 
różnorodnych form wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych, starszych i chorych.

Masz jeszcze czas dla rodziny, 
na inne zainteresowania?

Mam, chociaż może nie tyle, ile bym 
chciała. Prawie wszystko podporządko-
wałam działalności społecznej. W wol-
nej chwili czytam, zajmuje się ogrodem, 
przygotowuję przetwory na zimę, spoty-
kam się z wnukami i wnuczką – wiem, 
że za rzadko. Wiem. ■

Razem z Tobą

SPOŁECZEŃSTWO


