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Miłość nie ma barier

a pierwsze spotkanie umówili się przez Internet. Poszli na 5-godzinny spacer. Potem
było następne spotkanie i jeszcze jedno. Zaczynali siebie wzajemnie coraz bardziej lubić,
aż w końcu, po którymś spotkaniu narodziła się miłość. – Poinformowałam go, że jestem
brzydka, żeby nie uciekł, jak już mnie zobaczy – wspomina pierwsze spotkanie Katarzyna Wolińska.

Katarzyna Wolińska i Sławomir Suchacz byli w lutym
gośćmi Idy Nowakowskiej i Łukasza Nowickiego w „Pytaniu
na śniadanie” w TVP2. Opowiedzieli o historii swojej znajomości, która pokazuje, że piękno zewnętrzne to nie wszystko,
a miłość gotowa jest poświęcić naprawdę dużo.
– Było lato, była piękna pogoda i bardzo denerwowało
mnie to, że nie ma kto mi pomóc wyjść na spacer. Zamieściłam więc ogłoszenie i Sławek na nie odpowiedział – mówiła
w studiu TVP Katarzyna Wolińska. – Poinformowałam
tylko Sławka, że jestem chora, chciałam, żeby wiedział
jak wyglądam, żeby nie uciekł, gdy mnie zobaczy i żebym
nie została bez spaceru.
Wybrali się więc na długą wędrówkę nad Wisłę. – Niemal
cały dzień byliśmy na spacerze. Potem się dowiedziałem,
że do Kasi dzwoniła jej mama, dobijała się. Kasia nie odbierała, bo ze mną chciała spacerować – wspomina pierwsze
spotkanie Sławomir Suchacz. – Mama się bała, czy mnie
ktoś nie porwał, nie utopił, bo wiedziała, że wychodzę
z kimś nieznanym. Nie znaliśmy się ze Sławkiem w ogóle,
a po tych pięciu godzinach okazało się, że mamy bardzo
dużo wspólnych tematów. Rozmawialiśmy, jakbyśmy się
znali kopę lat – dodaje kobieta.
Katarzyna Wolińska choruje na zespół Jadassona: jest
jedynym przypadkiem w Polsce, ma bardzo zaawansowaną łamliwość kości i od sześciu lat złośliwy nowotwór: rak
rdzeniasty tarczycy. Porusza się na wózku.
– Bardzo mi się podobało w Kasi to, że jest otwarta, przyjazna, wesoła i to na samym początku mnie w niej urzekło.
Fajnie się rozmawiało na różne tematy – poważniejsze i te
mniej poważne – opowiada mężczyzna.
Spacer się skończył i, jak wspominają goście „Pytania
na śniadanie”, potem był następny. Znajomość się rozwijała…
Były sms-y, wymówki, żeby móc się spotkać, a każde kolejne
spotkanie przybliżało ich do siebie. – W pewnym momencie
zaczęliśmy się interesować sobą tak już damsko-męsko.
Zaczęliśmy pytać „Czy ty jesteś sam?”, „Czy ty jesteś sama?”,
bo przez pierwszych kilka tygodni tych tematów nie było
wcale – wspominają bohaterowie programu.
Potem był pierwszy pocałunek i w końcu pojawił się temat
wspólnego mieszkania.
– Bardzo się baliśmy, wiedzieliśmy, że mieszkanie z osobą
niepełnosprawną i niesamodzielną jest piekielnie trudne,
bo dochodzi bardzo dużo obowiązków, które trzeba pogodzić
z życiem codziennym. To jest praca i opieka nade mną. Ja
potrzebuję opieki 24 godziny na dobę. Więc nie byłam na po2
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MATEUSZ MISZTAL

czątku przekonana, czy tu podołamy i czy Sławek za chwilę
nie ucieknie, czy nie powie „To mnie przerosło, sorry”. Dlatego
po dwóch-trzech miesiącach bycia razem stwierdziliśmy
„próbujemy razem zamieszkać” i jak nie wyjdzie, to wolimy
sobie powiedzieć „koniec” teraz, aniżeli po dwóch-trzech
latach randkowania – opowiadała kobieta.
Mężczyzna musiał zmienić nieco swoje życie. Rzucił obecną
pracę, otworzył w domu serwis komputerowy i dzięki temu
mógł połączyć pracę z opieką nad ukochaną.
– Na początku zastanawiałem się, czy ja dam radę, czy podołam, ale jestem człowiekiem, który lubi podejmować różne
wyzwania i w pewnym sensie uznałem to za wyzwanie dla
mojego życia. Nie miałem takiego kryzysu, że myślałem,
że coś jest nie tak – mówił gość PNŚ.
Pomocą dla Kasi jest też pies, Bers, który potrafi przynieść
butelkę wody, pilot do telewizora czy pilot do oświetlenia
w domu.
Jak zaznaczyli goście PNŚ, większość osób nie dowierza,
że ich relacja to miłość. – Ludzie dziś już chyba nie wierzą,
że istnieje taka miłość i że można się dla kogoś tak poświęcić,
bo jednak takie życie jest poświęceniem w jakimś stopniu
– mówili zgodnie w programie. Kasia i Sławek są razem
od 4,5 roku i jak mówią – przez ten czas ani razu się ze sobą
nie pokłócili. ■
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OKIEM NACZELNEGO

„Ocenianie uczniów w szkole to najgorsze, co może ich spotkać.
To ich zabija. Dosłownie i w przenośni. Oceny zabijają chęć poznawania świata, naturalną motywację wewnętrzną, samoocenę”.
To fragment wywiadu, który jakiś czas temu przeczytałem w jednej
z gazet. W pierwszej chwili, z prędkością światła pojawiła mi się
myśl: „co za brednie”. Moje poglądy dotyczące bezstresowego
wychowania są powszechnie znane i wielokrotnie już o nich
pisałem – nie będę się więc powtarzał. Nie powinna więc nikogo
dziwić moja reakcja. Szczególnie że, jakby nie patrzeć, oceniani
jesteśmy codziennie – niemal na każdym kroku. W domu, szkole, pracy, a nawet na ulicy. I teraz czytam coś takiego, że oceny
w szkole szkodzą, to włącza mi się mechanizm obronny w postaci
obrazu kolejnych „niedostosowanych życiowo ludzi”, z którymi
od najmłodszych lat obchodzono się jak z drogocennym jajkiem,
zataczając wokół niego kokon bezpieczeństwa, który prędzej
czy później pęknie z hukiem. Wówczas taki człowiek dostaje niczym
obuchem w twarz od rzeczywistości, która nie jest taka kolorowa,
jak się malowało w domu. Okazuje się wtenczas, że nie jesteśmy
najlepsi, inni mają czelność podnieść na nas głos lub co gorsza,
ktoś może mieć zupełnie inne zdanie na temat tego, co robimy
lub zrobiliśmy i nie omieszka tego w dość osobliwy sposób nam
przekazać, używając przy tym słów, których nie poszczyciłby się
poeta Świetlicki. I zaczyna się problem. Zamiast kogoś, kto broni
się na argumenty (oczywiście trzeba mieć świadomość, że często
nawet te z gatunku twardych mogą na kogoś nie podziałać) i jest
pewnym swego, widzimy osobę, która przytłoczona tą nową sytuacją zaczyna „kurczyć się do rozmiarów krasnala ogrodowego”,
spuszcza głowę, oczy zachodzą jej łzami i milczy. Jeśli już chce się
bronić, robi to tak nerwowo, że do niczego dobrego to nie doprowadzi. Później przychodzi rozpamiętywanie tego, „przerabianie”
w głowie aż do momentu, gdy organizm nie wytrzymuje, pojawiają
się stany lękowe i depresyjne.
Jedno muszę przyznać, polska edukacja pozostawia wiele
do życzenia. Często wpaja się młodym ludziom setki zbędnych
rzeczy, wymagając od nich recytowania formułek, dat czy obliczeń dokonywanych z prędkością superkomputera w NASA,
a nie przygotowuje się ich do tego, co czekać ich będzie za kilka
lub kilkanaście lat w dorosłym życiu.
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Innym problemem są sami nauczyciele (a raczej ich ambicje),
którzy niejednokrotnie są zdania, że to ich przedmiot jest tym
najważniejszym i tutaj trzeba się wykazywać. Tym sposobem
uczeń, który ma naście przedmiotów podczas dnia spędzonego
w szkole, musi z każdego być alfą i omegą. Fakt, zdarzają się wybitnie uzdolnieni. Lecz w zdecydowanej większości jednostka,
czytaj uczeń, ma predyspozycje nakierowane w jedną stronę
i naturalnym stanem rzeczy jest, że z jednych przedmiotów jest
lepszy, z innych gorszy. Lecz co ambitniejsi, chcąc zaspokoić ambicje zarówno belfrów, jak i własnych rodziców, często poświęca
swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze na naukę. I jeszcze nie ma
problemu, jeśli przychodzi mu to z łatwością i ma predyspozycje
do nauki. Problemy pojawiają się, kiedy uczeń musi dostosować
się do klasy – bo zaniża średnią lub od rodziców słyszy, że ma
poprawić oceny, ponieważ „w życiu nic nie osiągnie”. Serio?!
Ocenami w szkole jedynie można zaspokoić ego innych. Goniąc
za średnią, traci się sens lat młodych: kształtowanie pasji i zainteresowań, na które w dorosłym życiu najczęściej brakuje czasu
lub po prostu sił. Do osiągnięcia sukcesu nie są dziś potrzebne
piątki na świadectwie i ukończenie najlepszych szkół. Potrzebna
jest pasja i cel, do którego chce się dążyć. Nikt w późniejszym
życiu nie pyta o średnią w szkole czy paski na świadectwie. Liczy
się to, co potrafimy, to, jakie mamy doświadczenie i co robiliśmy
w konkretnym kierunku, by osiągnąć swój cel. Niejednokrotnie
klasowy średniak dbający o to, by tylko w miarę rozsądnie zdawać z klasy do klasy i mieć czas na swoje zainteresowania i ich
rozwijanie, jest w stanie szybciej osiągnąć sukces niż prymus
nagradzany na wielu konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Różnica jest znacząca. Prymus musi, średniak chce.
Nawiązując więc do tego, co napisałem na początku. Tak,
uważam, że ocenianie jest potrzebne, by przygotować psychicznie młodego człowieka na to, co go czeka potem, lecz ocenianie
w takim kształcie, jaki występuje w obecnym systemie edukacji,
jest całkowicie bez sensu. Bo często sprawia, że dąży się do ocen,
nie do zrozumienia świata, poszerzenia swoich pasji czy horyzontów. Ogólnie cały system edukacji jest do zmiany: by uczył,
rozwijał, zachęcał do poznawania świata, a nie wpajał bezmyślnie
do głowy.
Osobnym tematem do rozmyślań są oczywiście rodzice, którzy
sami tą bezmyślną strategię wdrażają w życie. Z jednej strony
mówią, że nie interesują ich oceny i zdanie innych, a z drugiej
na każdym kroku odnoszą się do „osiągnięć” poszczególnych
kolegów. Momentami mam wrażenie, że rodzicom nie zależy
na szczęściu dziecka, tylko są one dla nich jednym z elementów
strategii, by mieć się czym pochwalić przed znajomymi i rodziną.
Nic tylko doradzić takiemu dziecku, by w przypływie odwagi
„odpyskowało” rodzicom i poprosiło, żeby sami pokazali swoje
świadectwo. Więcej niż pewne, że zdecydowana większość odpowie
„to nie to samo” lub „nie uczyłem się, to patrz, jak skończyłem”.
Niestety, fakt jest taki, że nigdy ocenianie nie było sprawiedliwe,
a koniec końców często wykluczało i marginalizuje tych najbardziej wartościowych.
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Szanowni Państwo,
Zmiana nierozerwalnie związana jest z energią i czasem.
Te trzy zagadnienia od dawna zajmują moją przestrzeń
umysłową w wielu różnych aspektach i formach, zarówno
w życia prywatnym, jak i zawodowym. Gdy piszę te słowa,
moje myśli nie bez powodu krążą wokół wiosny.
Dla mnie to zawsze czas intensywnych osobistych zmian.
Każdej zimy z niecierpliwością czekam na ciepłe i słoneczne
dni, obserwując, jak świat wokół mnie budzi się do życia,
a wraz z tym pojawia się energia, której zazwyczaj w jesienno-zimowych dniach mi brakuje. Zmiana tej energii – jej
charakteru, natężenia i sposobu ekspresji – fascynuje mnie
od lat. Najczęściej dzieje się podczas zmian pór roku, a także
w „momentach przejścia”: okolicznościach wywracających
do góry nogami dotychczasowy stan rzeczy, a także w sytuacjach, w których „coś się kończy, coś się zaczyna”.
Moja optyka zmian zawiera dwa istotne aspekty. Pierwszy zakłada, że nawet, gdy dokonujemy ich intencjonalnie,
dzieją się niepostrzeżenie. Dopiero upływ czasu pozwala
spojrzeć na zjawiska z odpowiedniej perspektywy i dostrzec
efekty podjętych wysiłków, większych i mniejszych kroków
na drodze do realizacji celów. Drugi to świadomość, że zmiana
dzieje się bezustannie, proces jest równie ważny, co efekt,
a ewolucja niesie więcej trwałej wartości niż rewolucja.
Oba aspekty wyznaczają kierunek działań i każdego dnia
skłaniają do analizy, ponieważ wierzę, że to codzienność
buduje przyszłość.
Piszę o tym, ponieważ wskazane na początku trzy elementy
mają ścisły związek z miesięcznikiem, który Państwo czytacie.
2019 rok był dla mnie, osobiście i zawodowo, najtrudniejszym,
najpiękniejszym, najintensywniejszym rokiem w całym życiu.
Ogrom niespodziewanego i inność okoliczności zaskoczyły
mnie, inicjując konieczność wprowadzenia zmian. Musiałam
odnaleźć się w nowej rzeczywistości, przekształcić sposób
funkcjonowania, a przede wszystkim nauczyć się nowych
wielu rzeczy.
W kontekście zawodowym proces ten rozpoczął się, kiedy
przejęłam obowiązki redaktora wydania. Pierwszy tegoroczny
numer stanowi więc zamknięcie pewnego etapu, to jeden
z „momentów przejścia” – widzę go jako okazję do refleksji
i podsumowania, niezbędnych do planowania kolejnych
działań.
Zarówno miesięcznik, jak i nasza strona internetowa,
są przestrzenią, w której ścierają się różne światy i poglądy;
oddajemy głos wielu autorom, a także inicjatywom i pomysłom z mocą zmiany rzeczywistości. ERKON, zespół redakcyjny „Razem z Tobą”, współpracownicy i wolontariusze – nam
wszystkim bliska jest idea integracji, możliwej właśnie dzięki
wielogłosowi i otwartości. Moje rozumienie tej idei znajduje
odzwierciedlenie w gazecie na wielu różnych poziomach.
Gdy przejęłam odpowiedzialność za gazetę, wiedziałam, że chcę utrzymać ten stan, ale też zrobić wszystko,
by „Razem z Tobą” rozwijało się wraz ze mną – zależało mi,
by do wieloletniej tradycji dodać nowe. Zmiany pojawiały się

stopniowo. W pierwszej kolejności wspólnie zadbaliśmy o minimalizm w formie „lekkości wizualnej”: więcej światła i przestrzeni, mniej elementów graficznych (szczególnie stanowiących
tło strony), a także uporządkowanie i „ugruntowanie” innych.
W mojej opinii zmiany te stworzyły warunki do wyeksponowania tekstu.
Najwyższa jakość Słowa od zawsze jest dla mnie najważniejsza.
Wybierając i planując materiały, dbam o różnorodność, wielość
tematów i sposobu ich prezentowania, a przede wszystkim
o wartości, których szukają Państwo w „Razem z Tobą”. Mając
to na uwadze, podejmowałam decyzje o zmianie niektórych
formatów, odejściu od innych i wprowadzeniu nowych. W tym
roku stałe miejsce straciły dwa działy: „Pomocna technika”
i „Apetyt na” – nie oznacza to, że treści, które się w nich pojawiały,
znikną całkowicie. Materiały te powiązane są ze zdrowiem: nowinkami technologicznymi i w świecie medycyny czy zdrowym
odżywaniem – tych tematów w gazecie nie zabraknie. Rezygnacja
ze wskazanych działów skutkuje przestrzenią na inne obszary
i tematy, jak również pewną swobodą i płynnością w procesie
tworzenia. Umożliwia to publikowanie wartościowych treści,
które na pierwszy rzut oka nie przystają do profilu gazety, a jednak wspierają idee przyświecające „Razem z Tobą”. Przykładem
może być tekst jednego z naszych wolontariuszy, który podjął
się filozoficznych rozważań na temat życia Sokratesa.
Jednym z moich założeń jest prezentowanie Państwu możliwie jak najszerszego spektrum tematycznego, by wśród wielu
informacji każdy z naszych Czytelników mógł znaleźć w gazecie
coś dla siebie. Czas odgrywa ogromną rolę nie tylko w procesie zmiany – zależność między przeszłością, teraźniejszością
i przyszłością jest dla mnie kluczowa w wielu różnych kontekstach. Wybierając treści, które pojawią się w gazecie, dbam
o zachowanie ich uniwersalności i aktualności – umiejętność
organizowania i planowania, bezpośrednio związana z celami,
jest w tym przypadku nieoceniona.
Nie podzielę się z Państwem myślą na temat rozliczenia tych
celów po podsumowaniu roku pracy w roli redaktora wydania.
Spojrzałam na nie tak, jak staram się widzieć każdy element rzeczywistości: z otwartością, życzliwością, uczciwością i rozwagą.
Ostateczna ocena wszystkich wprowadzonych zmian, jak i efektów działań osób zaangażowanych w tworzenie „Razem z Tobą”,
należy do Państwa, naszych Czytelników. Korzystając z przestrzeni tej strony – którą widzę jako możliwość porozumienia
i nawiązania pewnego połączenia – chciałam pokazać Państwu,
co planowałam osiągnąć. Przede mną i przed nami jeszcze
wiele pracy – o szczegółach, mam nadzieję, opowiem wkrótce.
Zachęcam też do sięgnięcia po e-wydanie naszego miesięcznika i pobrania dwóch numerów gazety: 01/19 i 01/20
– jestem przekonana, że przyjrzenie się im pozwoli Państwu
udać się w podróż w czasie razem ze mną.
Z życzeniami najpiękniejszej wiosennej energii,
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INNY GŁOS

Kwestia sokratejska
Jack Haynes
„Dla Ciebie, Tato”

Bycie cenionym to bycie człowiekiem wartościowym i godnym
uznania. Sokrates, antyczny i, ze względu na małą ilość konkretnych informacji o nim, enigmatyczny filozof z Aten, swoim życiem
zasłużył na takie miano. Urodził się w czterysta sześćdziesiątym
dziewiątym roku p.n.e., był synem kamieniarza Sofroniskosa
i położnej Fainarete. W wieku osiemnastu lat, jak każdy sprawny
fizycznie ateński mężczyzna, został zaciągnięty do armii jako
hoplita. Uważano go za dobrego żołnierza, brał udział wojnie peloponeskiej, podczas której uratował życie Alcybiadesowi. Ożenił
się z Ksantypą, z którą miał trzech synów. Był znany z wdawania
się w dyskusje z obcymi z różnych stanów społecznych, przez
co przysporzył sobie wielu wrogów, ale również zebrał sobie grupę
oddanych uczniów. Pomimo swojego odpychającego wyglądu:
wyłupiastych oczu i zadartego nosa, zdobył ich poparcie swoim
wybitnym intelektem i niespotykanym podejściem do nauczania.
Sam nigdy niczego nie napisał, więc większość wiedzy on nim
czerpie się z dzieł trzech osób: Arystofanesa, Ksenofonta i Platona. Niestety, każde z powyższych źródeł informacji przedstawia
swoją własną wersję Sokratesa, różniącą się w jakimś stopniu
od innych, co uniemożliwia obiektywne poznanie go. Dylemat
ten nazywany jest przez historyków kwestią sokratejską.
Arystofanes przedstawił filozofa w swojej komedii „Chmury”,
gdzie Sokrates naśmiewa się z greckich Bogów i daje naturalistyczne wyjaśnienia zjawisk zachodzących w naturze, które
przypisywało się istotom wyższym. Pokazuje on również swoim
uczniom jak sprawnie i nieuczciwie unikać spłacania długów.
Wiarygodność tego tekstu jest wsparta przez fakt, że ten autor
jako jedyny znał Sokratesa, kiedy był w sile wieku, ale ze względu
na bycie komedią, należy do niego podchodzić z dystansem.
Ksenofont może być uznany za bardziej rzetelnego, ponieważ był historykiem, ale i w jego pracach pojawiają się pewne
rozbieżności, które co prawda mogą być tłumaczone tym, że Sokrates dostosowywał się do swojego rozmówcy, ale nie tłumaczy
to wszystkich nieścisłości w jego tekstach. Wątpliwości co do zgodności z rzeczywistością pojawiają się, kiedy Sokrates doradza
Ksenofontowi w kwestiach, na których się nie znał, a w których
Ksenofont był ekspertem („Oeconomicus” i „Memorabilia”). Można
się domyślać, że zarówno Ksenofont, jak i Platon mogli wykorzystywać go jedynie jako wyraziciela swoich poglądów. Kolejną
rzeczą na niekorzyść Ksenofonta jest fakt, że nie mógł spędzić
z nim wiele czasu, gdyż mieszkał w Erchii, która znajdowała się
około piętnaście kilometrów od Aten, do tego dużą część swojego
czasu przeznaczał na jazdę konną. Ponadto tło historyczne w jego
dziełach nie pokrywa się ze źródłami historycznymi, archeologicznymi i literackimi, co tym bardziej go dyskredytuje.
Prace Platona z drugiej strony świetnie pokrywają się z pozostałymi materiałami, miał on duże prawdopodobieństwo na spotkanie Sokratesa, biorąc pod uwagę, że żył w dzielnicy politycznej,
gdzie młodzież często przebywała i gdzie często udawał się i sam
6

Sokrates. Niestety, dzieła i tego autora nie mogą być uważane
za w pełni obiektywne. Część jego dialogów, w których Sokrates
jest młodym człowiekiem, ma miejsce, kiedy Platon jeszcze się
nie narodził lub był małym dzieckiem. Daty mogą być niedokładne, ponieważ są one wyliczone na podstawie poprzednich
bohaterów dialogów. Należy dodać, że w jednym dialogu Sokrates może popierać jakąś ideę, którą potępił w innym, i vice
versa. Ostatecznie żadne ze źródeł nie ukaże nam w całości kim
był Sokrates, co nie oznacza, że nie możemy wyciągnąć z nich
pożytecznych rad, które mogą pomóc nam w dramacie, którym
jest codzienne życie.
Filozofia może wydawać się abstrakcyjna, to, co działa w teorii,
nie zawsze sprawdza się w praktyce. Trudno po przeczytaniu
wywodów jakiegoś myśliciela zastosować wszystko, co poruszył
w swoim dziele. Sokrates mówi „Cnoty i mądrości nie podobna
nauczyć się z książki”. Zamiast tworzyć zasady, według których
będziemy żyć, korzystając z wiedzy wyrwanej z kontekstu z książek,
sugeruje on, żeby słuchać się głosu swojego sumienia, zwanego
przez niego „dajmonion”. Wiedza o tym, jak postępować, znajduje
się w nas, a w sytuacjach, kiedy nie jesteś w stanie jej wydobyć, ktoś
może nam w tym pomóc, tak jak robił to Sokrates. Nie uważał się
za nauczyciela, ponieważ nie wypełniał głów uczniów suchymi
twierdzeniami, tylko zadawał im pytania i kierował ich tokiem
rozumowania tak, aby mogli odnaleźć prawdę na własną rękę,
co jeszcze lepiej pozwalało im przyswoić nowo zdobytą mądrość
i wykorzystać ją w realnych sytuacjach. Ten sposób prowadzenia
dialogu jest stosowany do dziś na uniwersytetach i w psychoterapii, czyni on również filozofię mniej oderwaną od rzeczywistości,
co pokazuje, że może być wartościowym elementem życia każdego
z nas. Jego spuścizna przydaje nam się do dziś i za to należy mu
się szacunek.
Sokrates został nazwany przez boską wyrocznię najmądrzejszym człowiekiem w Atenach, ale był on świadomy tego, że nie jest
wszechwiedzący, zaczął więc krążyć po mieście w poszukiwaniu
kogoś, kto obali to stwierdzenie. Rozmawiał z politykami i sofistami
wszelkiej maści, pytając ich o zagadnienia, w których chwalili
się wysoką biegłością. Jednak w każdym przypadku wychodziła
na jaw ich ignorancja i niewiedza, gdyż sofiści byli relatywistami,
nie zawracali sobie głowy pytaniami „Co jest prawdą?”, lecz jedynie szukali sposobów na to, jak udowodnić, że to oni mają rację,
bez względu na to, czy tak rzeczywiście jest, czy nie. Ostatecznie
Sokrates doszedł do wniosku, że nie ma od nich większej wiedzy,
lecz w przeciwieństwie do nich był tego świadomy i to dawało
mu przewagę nad jego rozmówcami. „ Wiem, że nic nie wiem”
– to stwierdzenie pokazuje jego pokorę i sceptycyzm, które
świadczą o jego wielkiej samoświadomości. Wbrew pozorom
jest ona niełatwa do zdobycia, co podkreśla jego wyjątkowość.
Działalność Sokratesa nie była miłe widziana przez wszystkich
mieszkańców Aten. W wieku siedemdziesięciu lat został oskarżony o demoralizację młodzieży i bezbożność. Jego uczniowie
proponowali mu ucieczkę z miasta, lecz taka decyzja sprzeciwiłaby się jego sumieniu, konsekwentnie postanowił być wierny
swoim wartościom i poddał się wymiarowi sprawiedliwości. Pod-
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czas swojej obrony mówił m. in.
o tym, że nie obawia się śmierci,
ponieważ nie można bać się czegoś, o czym nie ma się bladego
pojęcia. Dodaje, że nawet jeśli
porzucenie filozofii oznaczałoby
uchylenie kary, to i tak nie przyjąłby tej propozycji, ponieważ
filozofia jest dla niego posterunkiem wyznaczonym przez bóstwo,
ma go bronić, choćby wiązało się
to z jego zgonem. Opuszczenie go
byłoby sprzeczne z jego głosem
sumienia i to uczyniłoby go tchórzem, a tego obawiał się bardziej
od śmierci. Porównuje siebie
do gza (owada kąsającego konie),
który pobudza Ateny, reprezentowane przez konia, do szukania
wiedzy, ponieważ to z niej wypływa cnota. Ostatecznie filozof
został skazany na śmierć poprzez
wypicie trucizny cykuty.
Jego postawa i oddanie ideałom są niepospolicie silne,
życie Sokratesa może służyć
nam przykładem, do czego
powinniśmy dążyć w kwestii
zasad, którymi się kierujemy
w codziennym życiu. Dzięki niemu rozwinęły się nowe szkoły
filozoficzne. Jego uczniowie,
w tym Platon, poszli w świat
i sami zaczęli nauczać. Tym sposobem powstał m. in. platonizm
i cynizm. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się ich losy, gdyby
na swojej drodze nie spotkali
Sokratesa, który na pewno drastycznie zmienił ich światopogląd.
Spoglądając w antyczną
przeszłość możemy ujrzeć,
że co prawda nasze otoczenie
zmieniło się pod wieloma względami, ale nasza natura w głębi
pozostała pod wieloma względami niezmieniona. Do dziś możemy czerpać garściami z życia
Sokratesa, człowieka, którego
największym zmartwieniem
nie były status i bogactwo, tylko czysta dusza przepełniona
cnotą. ■

P

rzełom lutego i marca to okres intensywnego skomercjalizowanego świętowania.
Na początek mamy wylew serduszek, amorków, pluszaków i innych atrybutów miłości.
I jak powiada klasyk na Twitterze – Janusz Piechociński, „Kobiety na Walentynki wydają mniej
niż mężczyźni....win odkupienie?”. Coś w tym musi być. Drugi raz panowie mają przechlapane
kilka ładnych dni później, a w tym roku to i problem do kwadratu – bo panie świętowały
w niedzielę. I weź tu nie wydaj na kwiaty majątku, kiedy markety i dyskonty zamknięte.
Podsumowując, jak ktoś do okazywania miłości i uszczęśliwienia drugiej połówki potrzebuje
święta, to ewidentnie polecam zastanowienie się nad tym, bo z pewnością coś tu jest nie tak.

Z
Z

tymi dniami w roku do świętowania, to jest ciekawa sprawa. Bo chcąc, jak przystało
na słowiańską duszę, czcić każdy, to zabraknie tylko jednego dnia… by wytrzeźwieć.

askoczony drogowiec – określenie, które jeszcze do niedawna funkcjonowało w przestrzeni miejskiej i ściśle związane było z okresem zimowym. Nie było roku, kiedy
po opadach śniegu w przekazach prasowych nie dało się natrafić na tytuł: „Zima zaskoczyła
drogowców”. Zdziwienie pojawia się jednak w społeczeństwie, które rano idąc do pracy
woła do wpół zaspanych członków rodziny: „Nie uwierzycie, na zewnątrz biało. Śnieg spadł”.
Pytanie, co w tym dziwnego? Połowa stycznia.

N

awiązując jeszcze do zimy, dziś gdy zdarzy się „biały incydent”, nagle śnieg staje się
taką atrakcją, że mówią o nim niemal we wszystkich mediach. W tym roku w jednym
z serwisów informacyjnych widziałem relację live z wiekopomnego wydarzenia, jakim był
opad śniegu… w styczniu [sic!]. W sumie, przez to, że już od lat nie ma prawdziwej zimy, mam
wrażenie, że społeczeństwo stało się jakby „skrajnie wrażliwe”. Coś, co jeszcze niedawno było
normą, obecnie traktowane jest jak anomalia. Czy kogoś w latach dziewiędziesiątych i na początku dwutysięcznych dziwił śnieg w grudniu czy lutym? Czy zamykano urzędy i szkoły,
bo temperatura spadała poniżej dziesiątej kreski, a latem przekracza trzydzieści stopni? Dziś
spadnie trochę śniegu i na drogach zaczyna dziać się cyrk, a zewsząd słychać narzekanie. Parę
miesięcy później temperatura „niebezpiecznie wzrasta”, doprowadzając wszystkich „do wrzenia” i lamentu: że za ciepło, że za duszno, że trzeba skrócić czas pracy biura, bo nie da się
wysiedzieć. Idąc tym tokiem myślenia nie ma dobrego czasu do pracy: „Rano rosa, w południe
za gorąco, a wieczorem komary gryzą”. Złej baletnicy to i majtki przeszkadzają.

N

a zakończenie nawiążę do bardzo ryzykownego tematu. Jestem zdania, że z depresją
jest jak z ADHD. Jest ona wprost proporcjonalnie uzależniona od bezstresowego
wychowania. Moim zdaniem, to sposób, w jaki wychowuje się dzieci i młodzież rzutuje na to,
czy w zetknięciu ze szkołą, pracą i otoczeniem będą one narażone na depresję, czy w sytuacjach
stresowych i trudnych – będą sobie w stanie poradzić, wyciągając odpowiednie wnioski. ■
#CodziennieRazemzTobą
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Daj (Dobry!) Włos
– nowe zasady
programu

Szukają Liderów Dostępności

Fot. pixabay.com

Po 9 latach działania programu „Daj
Włos!” Fundacja Rak’n’Roll wprowadza
istotne modyfikacje, by usprawnić
jego działanie w całej Polsce. Od teraz o jakość włosów dostarczanych
do Fundacji dbają nie tylko salony fryzjerskie, ale również każdy, kto zechce
dołączyć do programu. By cenny dar
nie zamienił się w materiał do utylizacji, konieczne jest zachowanie 5 zasad
programu, dzięki którym wzrastają
szanse na więcej naturalnych peruk.
1. Rozjaśniane włosy nie nadają się
na perukę.
Jeśli Twoje włosy były kiedykolwiek
rozjaśniane lub farbowane na jaśniejszy od naturalnego kolor – niestety,
ich struktura nie pozwala na wykorzystanie ich na perukę. Możesz pomóc
chorym, kupując warkocz na stronie
raknroll.pl lub wspierając Fundację
Rak’n’Roll w inny sposób.
2. Ścinane włosy muszą mieć 25 cm
lub więcej.
Nie może być mniej. Nie jest tu istotne, że bardzo chcesz lub masz specjalną okazję. Długość włosów nie jest
przedmiotem negocjacji. Jeśli będą
miały mniej, nie będzie można z nich
utkać peruki.
3. Muszą być umyte bez odżywki.
Po użyciu odżywki lub maski włosy
stają się zbyt śliskie, by tkać z nich
peruki. Zetnij włosy w ich naturalnej kondycji.
4. Pakowane do wysyłki – muszą być
suche.
Wilgoć pozostawiona na włosach
sprawi, że dłużej leżąc w kopercie –
spleśnieją.
5. Muszą być splecione w warkocze.
Osoba pracująca nad peruką musi
mieć pewność, gdzie jest nasada włosa,
a gdzie końcówka. Tylko włosy w warkoczu dają taką czytelność. Muszą być
solidnie związane gumką na obu końcach. ■

Ruszyła kolejna edycja konkursu Lider Dostępności organizowanego przez
Stowarzyszenie Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności
architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz osób zgłoszonych przez
Kancelarię Prezydenta RP, przyznaje nagrody w ośmiu kategoriach:
• przestrzeń publiczna – za najlepiej zaprojektowaną lub zmodernizowaną
pod względem dostępności przestrzeń publiczną w Polsce;
• duży obiekt użyteczności publicznej – za nowo zrealizowany obiekt o dużej
powierzchni i złożonej funkcji usługowej: szpitale, muzea, obiekty sportowe,
uniwersytety, dworce kolejowe, lotnicze i autobusowe;
• obiekt usług lokalnych – za nowo zrealizowany obiekt o jednolitej funkcji
usługowej i stosunkowo niedużej powierzchni: przedszkola, szkoły, przychodnie
rejonowe, apteki, domy kultury, restauracje, obiekty administracji lokalnej;
• obiekt biurowo-handlowy – za nowo zrealizowany obiekt o funkcji biurowej lub handlowej: punkty handlowe oraz obiekty o charakterze biurowym
(np. placówki bankowe, biurowce, centra handlowe);
• obiekt mieszkalny/hotelowy – za nowo zrealizowany lub adaptowany obiekt
o funkcji mieszkalnej lub hotelowej, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie
rozwiązania w zakresie dostępności;
• obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
• architekt/urbanista – nagroda za całokształt prac twórczych dla osoby
lub firmy, której projekty odznaczają się dostępnością;
• grand prix – nagroda specjalna, przyznawana przez Kapitułę dla wyróżniającej się firmy lub instytucji (niezależnie od kategorii).
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali w Pałacu Prezydenckim, organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych, przypadającego 5 maja. ■ 		
Oprac. Red.

Źródło: Fundacja Rak’n’Roll

Źródło: integracja.org
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Wtorki przyjazne sensorycznie

Fot. mat. prasowe

Do miejsc wprowadzających tzw. „ciche godziny” dołączyła IKEA
Kraków. Krakowski sklep szwedzkiej sieci poszedł jednak o krok dalej,
„wyciszając” obiekt na cały dzień. Od 11 lutego 2020 roku w każdy wtorek
osoby nadwrażliwe sensorycznie zrobią zakupy w IKEA Kraków w bardziej przyjaznych warunkach.
Na cały dzień przyciemnione zostanie oświetlenie, a ekspozycja będzie
częściowo wygaszona. Wyłączone zostaną też wszystkie ekrany, znikną
reklamy i komunikaty dźwiękowe. Wyjątkiem będzie jedynie informacja
o zbliżającym się zamknięciu sklepu, ta jednak zostanie odczytana stonowanym głosem przez pracownika. To nie koniec udogodnień. Osoby,
które w trakcie wizyty w sklepie będą potrzebować odreagować napięcie,
mogą skorzystać ze specjalnej strefy przeznaczonej do wyciszenia się. W miejscu tym dominują stonowane barwy i nastrojowe,
nieinwazyjne oświetlenie. We wszystkie wtorki IKEA Kraków udostępnia też uprzywilejowane kasy dla osób ze spektrum autyzmu, oznaczone logo akcji. Pojawiło się ono również na wydzielonych toaletach dla rodzica z dzieckiem, a we wszystkich łazienkach suszarki zastąpione zostały papierowymi ręcznikami. Ponadto IKEA, chcąc uwrażliwić pracowników na problemy osób
ze spektrum autyzmu, zorganizowała dla nich szereg szkoleń i spotkań z ekspertami, którzy tłumaczą, jak osoby nadwrażliwe
sensorycznie postrzegają świat i dlaczego wykazują nietypowe zachowania.
Wtorki Przyjazne Sensorycznie wprowadzone zostały przy wsparciu merytorycznym krakowskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci z Autyzmem „ZACISZE”. Przedstawiciele organizacji przeprowadzili w sklepie audyt, na podstawie którego wdrożono
szereg udogodnień podnoszących komfort zakupowy osób ze spektrum autyzmu. ■
Oprac. Red.
Źródło: Biuro prasowe IKEA

Siłaczka, jakich mało

Fot. Justyna Kozdryk (Facebook)

TVP Sport przygotowała film dokumentalny poświęcony pracującej w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu medalistce
paraolimpijskiej i wicemistrzyni świata w podnoszeniu ciężarów,
Justynie Kozdryk – jednej z najsilniejszych kobiet na świecie.
Justyna Kozdryk, na co dzień reprezentantka dwóch klubów,
pracuje jako pracownik cywilny Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Z wykształcenia jest pedagogiem. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności surdopedagogika.
Swoją mistrzowską karierę rozpoczęła w 1999 roku. Wtedy to po raz
pierwszy, za namową swojej starszej siostry, trafiła do profesjonalnej siłowni klubu sportowego.

– Znalazłam się na siłowni przez przypadek. To dzięki mojej siostrze, która zawiozła mnie tam w 1999
roku. To było, gdy ukończyłam szkołę średnią i jeszcze
nie zaczął się rok akademicki. Nie miałam co zrobić
z wolnym czasem, a moja siostra była inicjatorem
powstania siłowni w Jasieńcu. Jest tam klub sportowy
i tak to się potoczyło, że pojawiłam się tam, a dalej
odkrył we mnie i „pociągnął” ten sport pan trener-instruktor, który był tam zatrudniony – wspomina
w zrealizowanym filmie paraolimpijka.
Tak rozpoczęła się jej sportowa kariera w wyciskaniu
sztangi. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski,
Europy i świata, a także srebrną medalistką paraolimpiady w Pekinie. Tym trenerem był Mirosław Malec.
– Pamiętam jak dziś, gdy przyjechała do nas po raz
pierwszy i położyła się na ławce. Ta ławka do dzisiaj
jest takim naszych można powiedzieć „antykiem siłownianym” – wspomina pierwsze spotkanie z Justyną
Kozdryk jej pierwszy trener Mirosław Malec.
Film zrealizowała Polska Fundacja Paraolimpijska
przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Film
można obejrzeć na stronie: sport.tvp.pl. ■
Produkcja: Robert Szaj, reżyseria: Michał Juszczakiewicz, scenariusz: Michał Juszczakiewicz, Robert Szaj.
Oprac. MM
Źródło: policja.pl / sport.tvp.pl

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

Z PASJĄ NA WÓZKU

Poznaj swój mózg

M

ózg – najbardziej złożony, skomplikowany i tajemniczy narząd ludzki i „urządzenie”
w całym Wszechświecie. Fascynuje mnie nieustannie już od wielu lat.

W szkole na lekcjach biologii poznajemy jego podstawową budowę i funkcje. Już wtedy chyba wzbudził moje zaciekawienie. Z czasem dowiadywałem się o nim coraz więcej, ucząc się do matury z biologii. Najbardziej jednak jego
budowa, funkcje i możliwości zafascynowały mnie w czasie moich studiów, podczas których uczyliśmy się o nim dość
dużo. Z czasem doszły informacje i ciekawostki związane z jego różnymi zaburzeniami, schorzeniami, a także ukrytymi
możliwościami dotyczącymi uczenia się. Im więcej dowiadujemy się o mózgu, tym więcej pytań przed nami. Zdajemy
sobie sprawę, że sporo już zostało odkryte, a jednak wiele rzeczy nadal pozostaje tajemnicą. Dziś lubię czytać i słuchać
o mózgu wiele informacji, poszerzać swoją wiedzę. Zdarza się, że niektórzy znajomi zadają mi pytania z nim związane,
np. o różne zachowania, dlaczego funkcjonujemy w taki, a nie inny sposób, itd. Postanowiłem więc wybrać kilka książek
na temat mózgu z ostatnich lat, które moim zdaniem są ciekawe, warte polecenia i mogą pomóc odpowiedzieć na wiele
pytań. Zapraszam wszystkich do lektury.

Kaja Nordengen „Mózg rządzi. Twój niezastąpiony narząd”
Fot. mat. pras.

Autorka pochodzi z Norwegii i jest neurologiem. W bardzo jasny i przystępny sposób przedstawia budowę i podstawowe funkcje mózgu. Dzieli się również wieloma ciekawostkami i wynikami najnowszych
badań dotyczących mózgu. W książce znajduje się wiele interesujących rysunków i ilustracji. Polecam
ją wszystkim rozpoczynającym swoją przygodę z wiedzą o mózgu oraz tym, którzy chcą poszerzyć swoją
wiedzę ze szkoły lub studiów.

Marco Magrini „Mózg – podręcznik użytkownika”
Fot. mat. pras.

Podobnie jak poprzednia pozycja, napisana jest prostym i niezwykle żywym językiem. Zawiera jeszcze
więcej ciekawostek i szczegółów. Jest to książka dla każdego, kto chce dowiedzieć się o mózgu jak najwięcej
w przystępny sposób. Polecam ją po przeczytaniu poprzedniej, gdyż stanowi bardzo dobre jej uzupełnienie.

Fot. mat. pras.

David Eagleman „Mózg – opowieść o nas”
W książce tej autor skupia się nie tylko na budowie i funkcjonowaniu mózgu, ale przede wszystkim
na człowieku jako całości. Przytaczając wiele interesujących przykładów, wyjaśnia, w jaki sposób mózg
wpływa na różne ludzkie działania i zachowania oraz w jaki sposób nimi steruje. Pozycja równie pasjonująca jak poprzednie.

Christian Jarrett „Mózg – 41 największych mitów”
Fot. mat. pras.

Z biegiem lat dowiadujemy się o mózgu coraz więcej, a jednocześnie uświadamiamy sobie, że nadal
nie wiemy wszystkiego. Analizując mnóstwo faktów i informacji, np. w internecie, możemy natknąć się
na wiele mitów, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, a niekiedy mogą być nawet krzywdzące
i szkodliwe. Autor powyższej książki w bardzo ciekawy sposób przedstawia najpopularniejsze mity związane z mózgiem i rozprawia się z nimi. Zdecydowanie polecam.

Fot. mat. pras.

Boguś Janiszewski „Mózg – to, o czym dorośli Ci nie mówią”
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Na koniec zostawiłem książkę dość nietypową i zdecydowanie inną niż poprzednie. Wbrew temu
co może sugerować tytuł i okładka, skierowana jest ona nie tylko do dzieci, ale z powodzeniem mogą
po nią sięgnąć również dorośli. A najlepiej, aby czytali ją wspólnie z dziećmi. Zaletą książki są nie tylko
informacje przedstawione w krótki i zrozumiały sposób, ale przede wszystkim kolorowe, inspirujące
i pełne humoru ilustracje. ■
Razem z Tobą

razemztoba.pl
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Efektywna opieka nad osobą
po udarze mózgu to także troska o siebie

iedy bliską osobę dotknie choroba neurologiczna, szereg obowiązków i trudności spływa na
barki rodziny. Choć nie zawsze jest to oczywiste, najlepsze wsparcie zapewnimy choremu,
dbając jednocześnie o potrzeby własne, jak i pozostałych najbliższych. Oto trzy wskazówki,
które pomogą w sprawowaniu opieki nad pacjentem po udarze mózgu.
DIANA SOBOLEWSKA

Poznaj specyfikę choroby
Udar mózgu to choroba, której konsekwencje mogą się diametralnie różnić
u poszczególnych pacjentów. Część
osób po przebytym udarze ma jedynie
niewielkie problemy neurologiczne,
takie jak niedowład którejś z kończyn
lub opadającą powiekę. Inni zaś tracą
niemal całkowicie władzę nad ciałem,
borykają się z utratą pamięci czy zaburzeniami mowy. Wsparcie rodziny
bywa wtedy niezbędne.
– Bardzo istotne jest to, aby rodzina
chorego dobrze rozumiała, na czym polegają dolegliwości, z jakimi po udarze
zmaga się pacjent. Mogą to być na przykład zaburzenia funkcji poznawczych,
przede wszystkim pamięci krótkotrwałej. Wtedy ważne jest wspieranie go
i ułatwianie funkcjonowania, np. poprzez system pisania pomocniczych
karteczek i spokojne tłumaczenie.
W przypadku dysfagii, czyli zaburzeń
połykania, która dotyczy nawet połowy
chorych, konieczne jest zadbanie o odpowiednią konsystencję pokarmów, aby
zminimalizować ryzyko zadławienia
– tłumaczy neurolog dr n. med. Aleksandra Karbowniczek.
Według dr Karbowniczek szeroka
wiedza na temat choroby pozwala
na poprawę nie tylko sytuacji samego
pacjenta, ale także jego opiekuna i całej rodziny.
– Znam przypadki, w których pacjenci po udarze z powodu zaburzeń poznawczych gubili klucze do mieszkania
czy ważne dokumenty albo podpisywali
umowy na niepotrzebne usługi czy brali
pożyczki. To przysparza opiekunom
dodatkowych obowiązków, zajmuje czas
i wywołuje stres. Niesprawność fizycz-

na czy intelektualna pacjenta czasami
powoduje złość i bezsilność. Wiedząc,
jak funkcjonuje pacjent z zaburzeniami
danego typu, można zrozumieć trudności, jakie może mieć w wyniku choroby i zawczasu zatroszczyć się o to,
żeby minimalizować ich konsekwencje
– dodaje.

Do terapii podejdź holistycznie
Wszystkie układy i narządy człowieka
są ze sobą wzajemnie powiązane. Spojrzenie na nie kompleksowo, pomaga
w dobraniu skutecznego sposobu postępowania w przypadku danego chorego.
Tak jest np. z rehabilitacją, stanowiącą
niezwykle istotny, niezbędny element
kontynuacji leczenia po udarze. Nie będzie ona efektywna, jeśli nie zostanie
dostosowana do ogólnej kondycji pacjenta, jego stanu odżywienia, a także
możliwości żywieniowych.
– Dostarczenie prawidłowej podaży
białka, energii oraz wszystkich składników i minerałów odżywczych jest
kluczowe w procesie zdrowienia. Bez
tego efekt, jaki można uzyskać dzięki
leczeniu rehabilitacyjnemu, nie będzie
pełen. Większość chorób to stan, w którym pacjent ma wyższe zapotrzebowanie na składniki odżywcze, wzrastające
dodatkowo podczas rehabilitacji. Jeśli
go w zbilansowany sposób nie uzupełnimy, organizm będzie poświęcał swoją
energię na jeden obszar kosztem innego. Nie jest to optymalna terapia, jaką
chcielibyśmy stosować – komentuje
prof. Piotr Majcher, krajowy konsultant
w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Warto więc wiedzieć, że osoby
po udarze mózgu wykazują zwiększone zapotrzebowanie na białko, które w przewlekłej fazie udaru wzrasta:
od 1,2 do 1,5 g/kg masy ciała na dobę,
#CodziennieRazemzTobą

stanowiąc dwukrotność wymaganej
podaży w stosunku do osoby zdrowej.
W sytuacji, w której z powodu choroby
pacjent nie jest w stanie przyjmować
pokarmów tradycyjną drogą, może być
żywiony dojelitowo. Procedurę można
prowadzić w warunkach domowych
i jest ona refundowana. Dodatkowo
od 1 października 2019 roku żywienie dojelitowe jest też finansowane przez NFZ
w przypadku pacjentów korzystających
ze świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych w warunkach stacjonarnych
(np. na oddziałach rehabilitacyjnych).

Pamiętaj o sobie i reszcie
rodziny
Pacjenci, zwłaszcza ci, którzy zmagają
się z najcięższymi deficytami neurologicznymi, wymagają od swojego otoczenia
szczególnej opieki, w tym poświęcenia
dużej ilości czasu. Aż 55 procent opiekunów przyznaje, że opieka nad pacjentem
odbywa się kosztem czasu dla pozostałych
członków rodziny. Taka sytuacja może
generować rodzinne konflikty, odbijać
się na samopoczuciu dzieci czy na relacjach w małżeństwie, a ostatecznie także
na samym opiekunie, na którego barkach
spoczywa dodatkowy stres.
Tymczasem mądre wspieranie to także
dbanie o samego siebie. Przemęczenie,
spięcia w pozostałych relacjach, brak
czasu – to wszystko jest obciążeniem,
które odbiera energię, siłę i zdrowie
do jak najlepszego sprawowania opieki.
Dlatego warto korzystać ze wsparcia, zarówno profesjonalnego, jak i pozostałych
członków rodziny. Pomoc psychologa
może być szczególnie cenna, jeśli na przeszkodzie w podzieleniu się obowiązkami
z innymi i poświęceniu nieco czasu dla
siebie stoją wyrzuty sumienia i poczucie
winy wobec chorego. ■
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Gdy lekarz staje się pacjentem

ałem się jak każdy człowiek, który dowie się o tak wielkim zagrożeniu, a ja zachorowałem
na bardzo zaawansowany nowotwór o niepewnym rokowaniu – mówił podczas promocji
swojej książki „Zatrzymane w biegu” Jacek Jassem, wybitny gdański onkolog, przez dwa
lata pacjent z chorobą nowotworową.
Alicja Katarzyńska

– „[…] We wnęce prawego płuca
na wysokości oskrzela, do środkowego
płata zaczyna się wyłaniać coś dziwnego, kilkucentymetrowy palczasty
guz. Nie, nie, to przecież niemożliwe,
ja i rak płuca. Czuję, jak krew odpływa
mi do nóg. Zajmuję się tym nowotworem od 40 lat, jak spojrzę w oczy tym
rzeszom ludzi, którym od lat kładę
do głowy, że rak płuca to nowotwór
na życzenie, że u osób niepalących
to rzadkość. […] Nie czuję buntu ani
żalu, przyjmuję to jako fatalne zrządzenie losu, nie akt niesprawiedliwości”
– pisał na początku lutego 2018 roku
w swoim „dzienniku choroby”, który
z czasem przerodził się w książkę, profesor Jacek Jassem, gdański onkolog
i międzynarodowej sławy naukowiec.

Ostatecznie okazało się, że to złośliwy nowotwór układu krwiotwórczego,
dokładniej chłoniak, a choroba jest
w stanie zaawansowanym. Dziś profesor Jassem po dwuletniej kuracji
zakończył leczenie, ma duże szanse,
że choroba nie wróci.
7 lutego w Nadbałtyckim Centrum
Kultury w Gdańsku odbyła się promocja książki profesora „Zatrzymane
w biegu”, która jest przede wszystkim dziennikiem walki z chorobą
nowotworową, ale też zapisem przemyśleń o sensie życia, kwestiach społecznych, polityce, przyjemnościach,
pasji i pracy.
– Nie było we mnie buntu – mówił
podczas spotkania Jacek Jassem, wspominając swoją reakcję na diagnozę.
– Jako lekarz potrafiłem mimo emocji, które mną targały wówczas, przeanalizować to, wiedzieć, że nie mam
12

Fot. Dominik Paszliński / gdansk.pl

Naturalne zrządzenie złego
losu

się na kogo gniewać. Przeciwko komu
miałbym się buntować? Przyjąłem
to jak naturalne zrządzenie złego losu.
Zanim jeszcze rozpoczął leczenie,
poszukał pomocy psychoonkologa – profesor Krystyny de Walden
Gałuszko, z którą od lat zawodowo
współpracował, a osobiście dobrze
znał i przyjaźnił się.
– Bałem się jak każdy człowiek, zachorowałem na bardzo zaawansowany
nowotwór o niepewnym rokowaniu
Razem z Tobą

– wspominał profesor. – Wyobrażałem
sobie różne scenariusze, co nie tylko
mnie może spotkać, ale, nawet w większym stopniu, moich bliskich. Było
to dla mnie dużym przeżyciem, więc
był lęk oczywiście, ale nie było depresji. Ten lęk spowodował, że poszedłem
do profesor de Walden Gałuszko, powiedziałem o moich obawach i ona
dbała o moją psychikę przez cały czas
choroby. Otrzymałem odpowiednie
leki, które bardzo wyciszyły mnie psyrazemztoba.pl
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chicznie i po paru dniach zacząłem
normalnie żyć.

Umrę? No, trudno. Miałem fantastyczne życie
– To nie była panika, zachorowałem
w wieku sześćdziesięciu kilku lat, przeżyłem fantastyczne życie – tłumaczył
profesor Jassem. – I powiedziałem

się też frapującym doświadczeniem.
– Uderzyła mnie u Jacka pasja życia,
zafascynowanie życiem, które przez
cały czas choroby się utrzymywało
– mówiła profesor de Walden Gałuszko. – I od razu, od początku zadaniowość. Nawet ten lęk potraktował
zadaniowo: „Teraz się boję, zrób coś
z tym”. To może być dobrym wskazaniem dla wielu chorych. Zadaniowość
w dbaniu o aspekty fizyczne i psychiczne. I odwaga zamieniona w dzielność.
Byłam zaskoczona, że tu chemia, złe
samopoczucie, a on sprawdza prace,
przygotowuje kolejne projekty badawcze. Tak się często nie dzieje, chorzy zwykle skupiają się na chorobie,
na leczeniu. Taka postawa to wzór
dla wielu naszych chorych. Jacek
jest teraz onkocelebrytą, cieszę się,
że mogę wykorzystywać tę książkę
w swoich rozmowach z pacjentami.

Musimy wydać twój dziennik

sobie, no trudno, może trochę szybciej
umrę, nikt nie lubi umierać, ale gorzej
byłoby pewnie, gdybym się czuł niespełniony.
Obecna na promocji w NCK profesor Krystyna de Walden Gałuszko
wspomniała, że i dla niej było to duże
przeżycie – spotkać się z kolegą, lekarzem, z którym współpracowała zawodowo i naukowo w zupełnie innych
okolicznościach. Rozpocząć relację
lekarz-pacjent, która jednak okazała

Od momentu diagnozy i w trakcie
leczenia Jacek Jassem informował
swoich bliskich i dalszych znajomych
o chorobie i leczeniu, wysyłając nieraz
kilkadziesiąt maili dziennie. Nie zawsze był w stanie to robić, postanowił więc prowadzić dziennik choroby
i jego fragmenty wysyłał wszystkim bliskim i znajomym z Polski i świata. Wiele osób sugerowało, że mogłaby z tego
powstać książka, bo rzadko można
przeczytać o doświadczeniach lekarza
onkologa zmagającego się z chorobą
nowotworową. Takim spiritus movens
książki stał się Zbigniew Canowiecki,
prezes Pracodawców Pomorza, przyjaciel profesora.
– W sierpniu 2018 roku dostałem mailem trzecią część dziennika
– wspominał Zbigniew Canowiecki.
– Powiało z niej optymizmem,
bo Jacek pisał, żebyśmy wybrali się
na przedstawienie. I że przy chorobach
nowotworowych wymiękają nawet
najwięksi twardziele, ale jest to choroba, z którą można wygrać. Wtedy
odważyłem się i napisałem do Jacka: „Musimy wydać twój dziennik”.
Odpowiedział, że chyba mam rację,
bo po listach, które otrzymuje od znajomych i nieznajomych, wydaje się,
#CodziennieRazemzTobą

że ma do zaoferowania ludziom coś
więcej niż poradę medyczną.
Jak dziś wspomina Jacek Jassem,
dodatkowym bodźcem do napisania
książki były właśnie listy, które nadeszły po kilku wywiadach dla gazet
i radia, a w których opowiadał o chorobie. Ludzie pisali w nich, że profesor
daje nadzieję chorym na nowotwory
i ich rodzinom, odczarowuje chorobę
nowotworową, pokazuje jej demokratyczny charakter.

Jeśli można – choruj i żyj
– Podczas choroby robiłem to,
co lubię, to, co uważałem za potrzebne i to, co mogłem robić – wspominał
Jacek Jassem. – Z pewnej aktywności
musiałem zrezygnować. Nie mogłem
kontaktować się z chorymi, bo to było
niebezpieczne, nie miałem układu
immunologicznego, a bardzo lubię
swoją pracę. W czasie choroby napisałem więcej prac niż normalnie,
pobiłem swój rekord publikacyjny.
Może dlatego, że więcej przebywałem
w domu. Właściwie cały czas pracowałem, wziąłem przez czas choroby
tylko kilka dni zwolnienia, nie czułem
takiej potrzeby. Można chorobę przeżywać leżąc i cierpiąc, czasem choroba to wymusza, ale dopóki człowiek
może coś robić, to trzeba coś robić,
bo przestaje się myśleć o chorobie,
martwić, człowiek czuje się pożyteczny,
to taka terapia czynnościowa. Nie zrezygnowałem z wielu moich czynności,
a w sferze prywatnej nigdy tak intensywnie nie żyłem jak wówczas. Nagle
okazało się, że mam więcej przyjaciół
niż mi się wydawało, odnowiłem wiele
przyjaźni sprzed lat, odezwali się nawet
ludzie, z którymi chodziłem do szkoły
podstawowej sześćdziesiąt lat temu.
To było coś niesamowitego – mówił. ■
Książkę „Zatrzymane w biegu” wydały wspólnie: Gdański Kantor Wydawniczy i Wydawnictwo Region w nakładzie 750 egzemplarzy.
Można ją kupić w Gdańskiej Księgarni Naukowej
przy ulicy Łagiewniki, w księgarni internetowej
czec.pl i w sieci księgarń Muza, a także w pozostałych trójmiejskich księgarniach.
Źródło: gdansk.pl
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Rok pracy nagrodzonej edukacyjnym Oscarem

S

Integralnymi częściami Ośrodka są:
Internat – uczniowie Ośrodka, którzy
nie mają możliwości codziennego dojazdu do szkoły, są objęci całodobową
opieką 5 dni w tygodniu (od poniedziałku
do piątku); Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – obejmuje swoją opieką dzieci od urodzenia
do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej,
niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością z uwagi na stwierdzone
zakłócenia lub trudności w rozwoju;
Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji – działające na rzecz dzieci, młodzieży szkolnej posiadające zalecenia
do udziału w zajęciach rewalidacyjnych
lub terapii zawartych w opinii; Punkt
Przedszkolny – zapewnia dzieciom niepełnosprawnym opiekę oraz wszechstronną stymulację na miarę ich
potrzeb i możliwości. Placówka jest organizatorem praktycznej nauki zawodu
dla uczniów branżowej szkoły zawodowej. – W ramach prowadzonej współpracy umieszczamy uczniów w zakładach
pracy, gdzie odbywają naukę w zawodach
stolarz, tapicer, kaletnik. Dla uczniów
z klas kucharskich i krawieckich organizujemy naukę zawodu w pracowniach
szkolnych – informuje placówka.
– Mamy za sobą rok wytężonej pracy. Był to wyjątkowo trudny rok, rok,
w którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym trudnościom i wyzwaniom.
Jak mówi Albert Einstein: „Najpiękniejszą
rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest
oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie,
które stoi u kolebki prawdziwej sztuki
i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna
i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym
zdmuchnięta świeczka”. W minionym
roku doświadczaliśmy oczarowania tajemnicą. Poszukiwaliśmy prawdziwej
14
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pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nadrzędnym celem
Ośrodka jest zapewnienie uczniom optymalnego poziomu rozwoju intelektualnego, fizycznego
i emocjonalno-społecznego zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami psychofizycznymi.
Jaki był 2019 rok w SOSW nr 1?

sztuki i nauki. Każdy odkryty sekret
wzbudzał zachwyt i zdziwienie. Jakże
piękne jest odnajdywanie prawdy i mądrości w różnych dziedzinach naszego
życia – mówi Ewelina Deja, v-ce dyrektor
SOSW Nr 1 w Elblągu.
Dzięki staraniom i zaangażowaniu
całej społeczności SOSW nr 1 w Elblągu
w tym roku placówka otrzymała certyfikat „Placówka przyjazna osobom
niewidomym” za przeprowadzenie kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz
mnie”. Ponadto przez cały rok kontynuowano działania w ramach wcześniej
uzyskanych certyfikatów: „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”, „Chronimy Dzieci”
– przygotowanie kampanii „Polityka
Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem”,
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Szkoła
bezpiecznego internetu”, „Szkoła promująca bezpieczeństwo” oraz „Szkoła
przyjazna środowisku”.
– 15 marca 2019 roku uczniowie
naszej szkoły uczestniczyli w XI Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy
Ekonomicznej i zajęli I i II miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji szkół wykazali się zdecydowanie
Razem z Tobą

największą wiedzą i zajęli zaszczytne
I miejsce. Pytania konkursowe z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii
przygotowywali profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorem
konkursu był OSW w Gdańsku-Oliwie. Nagrody laureatom wręczali
przedstawiciele Rady Miasta Gdańska – wspomina Ewelina Deja.
– Wyróżnieni uczniowie w nagrodę wyjechali na wycieczkę do Brukseli, gdzie
zwiedzali między innymi Parlament
Europejski oraz spotkali się z honorowym patronem konkursu, europosłem
Jarosławem Wałęsą.
Uczniowie i wychowankowie osiągali
sukcesy sportowe, do czego motywuje
i zobowiązuje certyfikat Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Szkoła w ruchu”.
Sukcesy sportowe osiągali uczniowie
zrzeszeni w dwóch organizacjach sportowych:
• UKS Olimpijczyk działającym
w strukturach Związku Stowarzyszeń
Sportowych „Sprawni Razem”.
• Sekcji Rekord działającej w strukturach „Olimpiad Specjalnych” – światowej organizacji działającej na rzecz
razemztoba.pl

W 2019

dzieci z głębszymi postaciami upośledzenia umysłowego.
Wśród wychowanków są także medaliści zawodów o randze ogólnopolskiej:
• w maju zajęli oni I miejsce drużynowo w Ogólnopolskim turnieju Piłki Siatkowej Plażowej w Strzelcach Krajeńskich;
• w październiku I miejsce drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju w Kręglarstwie w Trzebnicy oraz II miejsce
drużynowo w Ogólnopolskim Turnieju
Futsalu w Płocku;
• w listopadzie placówka była organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju
Unihokeja ZSS „Sprawni Razem” – gospodarze wywalczyli I miejsce drużynowo.
Wychowankowie ośrodka mogą
rozwijać swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia uczestnicząc
w zajęciach szkolnego zespołu teatralnego „Koperniczki”. W dniach 14-18 października zespół teatralny „Koperniczki”
uczestniczył w zgrupowaniu tanecznym
„…w kręgu tańca 2019…”, organizowanym
przez Stowarzyszenie Artbale. Warsztaty taneczne odbywały się w pięknym
ośrodku w Popowie, położonym w środku
lasu. Przez pięć dni młodzież poznawała
i doskonaliła różne techniki taneczne.
Staraniem dyrektora placówki, jej nauczycieli i wychowawców prowadzone
są działania pozwalające wychowankom
na szerokie korzystanie z oferty edukacyjnej i kulturalnej Elbląga. Dzięki
tworzonym w placówce korzystnym warunkom nauczyciele stale współpracują
z Biblioteką Pedagogiczną, Biblioteką
Wojewódzką, Muzeum Elbląskim, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
i innymi instytucjami kultury, gdzie odbywają się zajęcia poszerzające wiedzę
uczniów. Podejmowane wspólnie działania pozwalają na kształtowanie pożądanych u uczniów postaw patriotycznych
i obywatelskich.
W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęła się realizacja kilku projektów unijnych:
• projekt „Zrozum jak mówię” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach
projektu „Międzynarodowa mobilność
kadry edukacji szkolnej”. Głównym
celem projektu jest unowocześnienie
warsztatu pracy nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych

i rewalidacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, niemówiącym z zaburzeniami sensorycznymi
oraz dzieckiem z autyzmem. Projekt ten
jest oparty na stymulacji wielozmysłowej
oraz wykorzystaniu narzędzi TIK. Jego
rezultatem będzie przede wszystkim
wzrost kompetencji kluczowych i komunikacyjnych u uczniów i nauczycieli;
• wspólnie z Grecją, Portugalią i Rumunią, w ramach Akcji KA 2 – Partnerstwa strategiczne, placówka rozpoczęła
realizację projektu unijnego „ID GAMES
– Co-Create assistive games for people
with Intellectual Disability to enhance
inclusion” („ID GAMES – Współtworzenie gier pomocniczych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu
zwiększenia ich integracji”). Projekt
jest finansowany ze środków unijnych
w ramach Programu ERASMUS+. Strona
internetowa projektu: idgames.eu.
Ponadto 3 grudnia 2019 r. w Zamku
Ujazdowskim w Warszawie podczas Gali
EDUinspiracje odbyło się uroczyste wręczenie nagród edukacyjnych Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs
EDUinspiracje w 2019 roku odbywał się
po hasłem „Działam i inspiruję!”. Jego
celem było upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie
oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu
odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia
się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
W 10 kategoriach konkursowych nominowano 48 instytucji z całej Polski.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu otrzymał nominację
w kategorii PO WER – Edukacja szkolna,
za realizację projektu „Autyzm – Nowe
Wyzwania, Nowe Horyzonty”. Podczas
Gali wręczenia nagród placówka zdobyła
„Oscara edukacji szkolnej”.
– Od 1 września w naszej szkole
rozpoczęła się realizacja innowacji pedagogicznej dla naszych dzieci „Rugby –
dyscyplina przełamująca bariery”. Rugby
jest dyscypliną niszową i jedną z najbardziej rozwijających, a jej metodycznym
wprowadzeniem jest Rugby Tag. Dyscyplina ta kształtuje i doskonali sprawność motoryczną i psychomotoryczną,
uczy podstaw społecznych i podnosi
na wysoki poziom cechy wolicjonalne.
#CodziennieRazemzTobą

Naszym celem jest przygotowanie grupy
uczniów do udziału w zawodach sportowych i stworzenie ciekawych zajęć
pozalekcyjnych – mówi Ewelina Deja.
W grudniu 2019 r. Fundacja PGNiG
doceniła projekt pt. „Projektujemy integrację”. Był to cykl zajęć edukacyjno-historycznych prowadzonych przez
uczniów Technikum Mechanicznego
dla uczniów SOSW nr 1 z zakresu nauki
programowania oraz poznania historii
Elbląga i okolic.
W mijającym roku SOSW nr 1 po raz
drugi zorganizował charytatywny turniej
piłki nożnej „Gramy dla Jedynki”, w którym udział wzięły wszystkie służby mundurowe z Elbląga, pracownicy Ośrodka
oraz drużyna Telewizji Polskiej, którą
prowadził Rafał Patyra. Turniej został objęty honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Elbląga, Witolda Wróblewskiego,
natomiast patronat medialny objęła Telewizja Polska. Całkowity dochód z imprezy został przekazany na doposażenie
sensorycznego placu zabaw, który został
utworzony na terenie Ośrodka.
– Od wielu lat uczestniczymy
też w przygotowaniu i realizacji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Jest on
doskonałym sposobem na podkreślenie obecności osób niepełnosprawnych
w naszym mieście oraz podejmowania działań na rzecz ich integracji
ze społecznością lokalną – zaznacza
v-ce dyrektor Ośrodka.
SOSW nr 1 jest współorganizatorem
działań TON, które na stałe wpisały się
w jego kalendarz od Festynu Inauguracyjnego, przez wielką majówkę do seminariów i konferencji tematycznych
omawiających problemy osób niepełnosprawnych.
W mijającym roku w ośrodku zaszły
istotne zmiany niemal we wszystkich
obszarach jego działalności. Dzięki
wsparciu dyrektora Leszka Iwańczuka
zostały opracowane i wdrożone projekty
i programy, w wyniku których pozyskano znaczące środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych, które posłużyły
do wykorzystania na wyposażenie ośrodka w nowoczesne środki dydaktyczne,
służące rewalidacji oraz wzbogaceniu
bazy. ■
Oprac. Red.
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czelnie mogą uzyskać z NCBR 150 milionów zł na dostosowanie oferty do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Wnioski w konkursie „Uczelnia dostępna” można składać
od 16 marca do 8 maja.

II edycję konkursu „Uczelnia dostępna”, finansowanego z Funduszy
Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER), ogłosiło Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Konkurs realizowany
jest w ramach rządowego Programu
„Dostępność Plus”. II edycja została
ogłoszona w wyniku dużego zainteresowania I edycją, w ramach której
dofinansowano 85 projektów na łączną
kwotę 300 mln.
– Wśród społeczności uczelnianej
funkcjonuje ponad 20 tysięcy osób
z niepełnosprawnościami. Uwzględniamy potencjał naukowy tych osób,
wspierając je w odnoszeniu sukcesów
w świecie akademickim, m.in. dzięki
realizacji konkursu „Uczelnia dostępna” – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław
Gowin, cytowany w komunikacie przesłanym PAP przez NCBR.
– Jeśli stworzymy osobom z niepełnosprawnościami możliwość rozwoju,
to dajemy jednocześnie polskiej nauce
i gospodarce szanse na innowatorów
z unikalnym doświadczeniem i zdolnościami – dodaje zastępca dyrektora
NCBR Izabela Żmudka.
Zgłaszane do konkursu projekty
mogą dotyczyć działań na rzecz dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi
informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia,
a także dostępności architektonicznej.
W realizacji projektów uczelnie będą
współpracowały z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi
na rzecz likwidacji barier w dostępie
do kształcenia na poziomie wyższym
lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.
Konkurs, podobnie jak w pierwszej
edycji, przebiega w trzech Modelach:
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ścieżce mini, midi i maxi. Działania,
jakie wnioskodawca może przewidzieć
w projekcie, zależą od ścieżki, którą
wybierze. Od wybranej opcji zależy
też maksymalna kwota, o jaką może
się starać.
Ścieżka mini pozwala rozpocząć
podstawowe działania, zmierzające
do tworzenia uczelni „dostępnej dla
wszystkich”. Przykładowe działania
w tym zakresie mogą obejmować
np. zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska
ds. dostępności uczelni, podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez
udział w krajowych konferencjach
związanych z dostępnością.
Ścieżka midi ma zapewnić znaczny
wzrost dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie
dostępności wewnętrznych procesów,
zwłaszcza rekrutacji, kształcenia i działalności naukowej. Ma też zapewnić
upowszechnienie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach
organizacyjnych.

O wsparcie w ramach ścieżki maxi
może się starać jedynie ta uczelnia,
w której jednostka ds. dostępności
funkcjonuje co najmniej od 5 lat i studiuje na niej przynajmniej 150 osób
z niepełnosprawnościami. Ścieżka
maxi przeznaczona jest dla uczelni
wiodących we wdrażaniu idei dostępności. W ramach projektów realizowanych w ścieżce maxi oczekuje się
autorskich rozwiązań, prowadzących
do zwiększania dostępności uczelni
i jej otoczenia.
Regulamin konkursu dostępny jest
na stronie NCBR. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 8 maja (do godz. 14:00).
Budżet II edycji „Uczelni dostępnej”
wynosi 150 mln zł. O dofinansowanie
w wysokości nawet do 15 mln zł mogą
się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów. W konkursie
nie mogą brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie
w I edycji. ■
Oprac. Red.
Źródło: PAP – Nauka w Polsce
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Uczelnia bardziej dostępna
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marca emerytury i renty wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż
o 70 zł. – Najniższe świadczenia wzrosły aż o 100 zł,
do 1200 zł. Chcieliśmy w ten
sposób poprawić sytuację
tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji – mówi minister
rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Waloryzacja świadczeń rentowo-emerytalnych ma miejsce co roku.
– Zmiana dotychczasowych zasad
waloryzacji to duża korzyść dla emerytów i rencistów. I tak od 1 marca
br. najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne
wzrosły do 1200 zł, a renty z tytułu
częściowej niezdolności do pracy
– do 900 zł. Świadczenia do wysokości
1966,29 zł wzrosły o 70 zł, natomiast
świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną
o 3,56 proc. – mówi minister Marlena Maląg.
Ustawowy wskaźnik waloryzacji
świadczeń to średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych
w poprzednim roku kalendarzowym
zwiększony o co najmniej 20 proc.
realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W 2020 r. wskaźnik ten
wynosi 103,56 proc.
Podniesiony został także próg
uprawniający do wypłaty świadczenia
dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji. Wcześniej było to 1600 zł,
a od 1 marca próg wzrósł do 1700 zł. ■
Źródło: MRPiPS
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soby, które nie ukończyły wieku emerytalnego, a oprócz
emerytury lub renty osiągają dodatkowe przychody,
muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują
zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od marca
2020 roku limity są wyższe niż w poprzednim kwartale.

Aktywność zawodowa seniorów ciągle rośnie. W ciągu
ostatnich czterech
lat liczba pracujących
emerytów wzrosła
o około 30 proc. Wśród
pracujących emerytów
w 2018 r. przeważały
kobiety i stanowiły 56
proc. Prawie 90 proc.
pracujących emerytów to osoby w wieku
60-65 lat i więcej.
– Kontrolować wysokości swoich
przychodów z tytułu dodatkowej pracy
muszą wcześniejsi emeryci i renciści
– przypomina Katarzyna Krupicka,
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. – Limity dotyczą
bowiem tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze 60 lat w przypadku kobiet
i 65 lat dla mężczyzn. Emeryt, który już
osiągnął powszechny wiek emerytalny,
może dorabiać bez żadnych ograniczeń
i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych
mu świadczeń – dodaje rzeczniczka.
Wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń
zawieszeniu w przypadku osiągania
przez świadczeniobiorcę przychodu
wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej
kwoty granicznej.

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy wcześniejszą emeryturę
lub rentę?
Świadczenie ulega zmniejszeniu
w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przecięt#CodziennieRazemzTobą

Fot. pixabay.com

Od marca
emerytury
w górę

Emeryci i renciści
mogą dorobić więcej

nego miesięcznego wynagrodzenia
za kwartał kalendarzowy, ostatnio
ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast
w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, prawo
do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej,
do której uprawniona jest jedna osoba,
ulega zawieszeniu.

Ile może dorobić emeryt i rencista w 2020 roku?
Od 1 marca 2020 roku do 31 maja
2020 roku kwota przychodu odpowiadająca:
• 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za IV kwartał 2019 r. wynosi 3639,10 zł
– przychody powyżej tej kwoty wpłyną
na zmniejszenie emerytury/renty;
• 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego
za IV kwartał 2019 r. wynosi 6758,20 zł
– przychody powyżej tej kwoty będą
oznaczać zawieszenie emerytury
lub renty. ■
ZUS
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ŚWIAT TERESY

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie.
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie.
Choć się najwyżej wzbije:
Tu zawżdy chłodne wiatry powiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.

W cieniu drzewa
W moim pokoleniu każdy uczeń
czytał te słowa, a niektórzy uczyli się
ich na pamięć. Ukochane drzewo Jana
Kochanowskiego zajęło trwałe miejsce w literaturze, jak niegdyś przy
jego domu. Mieszkam w blokowisku,
ale też mam tu swoje ulubione stare
drzewo – potężny kasztan. Przez wiele
lat spacerując z psami jesienią zbierałam pod nim kasztany, wiosną obserwowałam, jak rozwijają się pierwsze
liście i białe kwiaty. Jest tu też szpaler lip, pod którymi w czerwcu i lipcu
słychać brzęczenie pszczół, niestety,
coraz cichsze.
Na lekcjach biologii uczymy się,
że drzewa pochłaniają dwutlenek węgla
i wydzielają tlen. Coraz częściej słyszy
się, że sadzenie lasów może zapobiec pogarszaniu się klimatu. Naukowcy mówią:
tak, ale nie do końca. Rośliny również
wydzielają dwutlenek węgla. Drzewo
wytwarza więcej tlenu niż dwutlenku
węgla dopiero wtedy, gdy osiągnie odpowiedni wiek – z reguły 80 do 100 lat.
Brońmy starych drzew. Są bezcenne,
a jakże często padają na placach budów,
pod pretekstem, że posadzi się nowe.
Drogę można poprowadzić inaczej,
dom można wybudować trochę dalej.
Posadzenie młodego drzewa na miejsce starego przyniesie efekty dopiero
w pokoleniu naszych prawnuków.
Naukowcy wyliczyli, że zalesienie
nawet wszystkich ziem uprawnych
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nie wystarczy do zatrzymania zmian
klimatu bez zmiany sposobu gospodarowania, zwłaszcza zasobami naturalnymi. Chociaż same drzewa planety
nie uratują, lasy, zwłaszcza tropikalne,
mają olbrzymie znaczenie, nie tylko
ze względu na pochłanianie dwutlenku węgla. Nie do przecenienia jest rola
drzew w retencji wody. Opadające liście
tworzą ściółkę, z której w procesie rozkładu powstaje próchnica. Próchnica ma
znaczne właściwości sorpcyjne – może
pochłaniać i magazynować wodę. Z kolei
korzenie przerastając glebę przyczyniają
się do powstawania drobnych kanalików
i szczelin, w których może gromadzić
się woda opadowa, a przesiąkanie wody
przez warstwy gleby w naturalny sposób
ją oczyszcza. Im większe skupisko drzew,
tym większy efekt – duży las może zatrzymać powódź, a oddając zgromadzoną
wodę latem zapobiec suszy.
Nie tylko las, ale każde drzewo jest
cenne. Najlepiej widać to w mieście, gdy
w upalne dni szukamy chłodu i świeżego
powietrza. „Każdy element struktury
miasta winien posiadać odpowiednio
dobrany, zależnie od jej roli, gatunek
zieleni niskiej, średniej czy wysokiej”
– pisze wieloletni urbanista miejski Jacek Bocheński. „Ulice o znaczącym ruchu
samochodowym i pieszym winny być
wyposażone w zieleń przyuliczną, która
stanowi naturalną przegrodę między
funkcjami mieszkalnictwa i usług […].
Razem z Tobą

Odpowiednio dobrana gatunkowo zieleń obniża poziom hałasu oraz oczyszcza powietrze, wpływając jednocześnie
pozytywnie na psychikę użytkowników przestrzeni”.
Bez drzew byłoby trudno obejść się
całej przyrodzie. Królem drzew jest dąb.
Gdy dojrzeje i dorośnie do wysokości
30 metrów, w lesie czy w parku staje się
domem dla setek stworzeń: dla kilkunastu gatunków ptaków, około czterdziestu
gatunków chrząszczy, wielu gatunków
motyli. Żyją w gęstwinie liści, pod korą,
przy korzeniach. Chronią się tam i żywią. Dąb jest bardzo płodny – w ciągu
roku dorosłe drzewo może wytworzyć
90 tysięcy żołędzi, które są doskonałym
pokarmem dla innej, licznej grupy zwierząt: myszy, wiewiórek, jeleni czy dzików.
Na zielonej przestrzeni mojego osiedla dominują wyleniałe trawniki. Kilka
klonów wyrosło samo wśród nieistniejących już żywopłotów. Pozwolono im żyć,
ale traktowane są nieludzko – co roku
obcina im się niektóre konary i skraca
gałęzie, przez co nie mogą się w pełni
rozwinąć, zachwycić swoim pięknem
i dać schronienie innym stworzeniom.
Z niepokojem patrzę, czy nikt nie rusza
mojego kasztana – w naszym społeczeństwie nie ma litości dla starych drzew
i zrozumienia, ile dobrego wnoszą w życie ludzi i całej przyrody. Na szczęście
rośnie i ma się dobrze. ■
Teresa Bocheńska

razemztoba.pl
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Nie warto być biernym

Fot. pixabay.com

lbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest gotowa przyjść z pomocą kolejnym osobom, które z różnych przyczyn oddaliły się od życia społecznego i rynku pracy, a chciałyby zacząć
żyć bardziej aktywnie. W tym celu zaprasza do udziału w projekcie „Od bierności do aktywności”.

Teresa Bocheńska
Jest to druga edycja projektu „Od bierności do aktywności”, skierowana do osób
w wieku od 15 do 64 lat zamieszkałych
w Elblągu lub na terenie powiatu elbląskiego, niepełnosprawnych lub pełnosprawnych, ale długotrwale bezrobotnych,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub z unijnego programu pomocy żywnościowej.
Program trwa dwa lata, do 30 kwietnia 2021 r. i oferuje 12 miesięcy wsparcia
dla dwóch grup beneficjentów.

Czego mogą oczekiwać uczestnicy?
Przede wszystkim każdy z uczestników jest pod indywidualną opieką. Z zachowaniem pełnej dyskrecji specjaliści
– psycholog, doradca zawodowy – będą
starali się poznać jego problemy, dążenia
i możliwości.
Pierwsze dwa tygodnie to spotkania
grupowe, gdzie uczestnicy mogą poznać
się nawzajem oraz ludzi, którzy będą z nimi
pracować. Następnym etapem są spotkania i rozmowy indywidualne: średnio trzy
razy w tygodniu z trenerem pracy, dwa
razy w miesiącu z doradcą zawodowym

i psychologiem. Po bliższym poznaniu
uczestników doradcy zawodowi i trenerzy
pracy kierują ich na odpowiednie szkolenia i kursy oraz szukają pracodawców.
– Naszym beneficjentom oferujemy
pomoc w zmianie całego stylu życia,
możliwość kursów zawodowych, szkoleń,
współpracujemy z pracodawcami, pomagamy znaleźć zatrudnienie. Każdą osobę
traktujemy indywidualnie, te szkolenia są
szyte na miarę, dopasowywane do zainteresowań i możliwości konkretnej osoby,
uwidocznionych na różnych warsztatach,
rozmowach z psychologiem, doradcą zawodowym. Pomagamy znaleźć sposób
na siebie, na swoją przyszłość zawodową
– mówią specjaliści pracujący w projekcie.
Osobom z powiatu zwracane będą koszty dojazdu na wszystkie zajęcia – warsztaty, spotkania indywidualne, niezależnie
od tego, czy to jest środek komunikacji
publicznej, czy prywatny samochód.
ERKON opłaca też szkolenia, a na stażu
otrzymuje się wynagrodzenie. – Gdy my
znajdziemy pracodawcę lub sam beneficjent przeprowadzi wstępne rozmowy
z pracodawcą, zdarza się, że pracodawca
mówi: „wezmę, ale na staż”. Powiatowy
Urząd Pracy nie zawsze daje na to pienią#CodziennieRazemzTobą

dze, a wtedy my możemy wyjść z inicjatywą i ten staż opłacić – opowiada Aneta
Koczara, trener pracy.
Ponadto beneficjenci mają możliwość
skorzystania z porad prawnika. Będąc
w projekcie, można skorzystać bezpłatnie
z porady, nawet nie mając orzeczenia.

Gdy projekt się skończy
Każdy uczestnik objęty jest opieką specjalistów przez cały rok. Nie wszyscy muszą
od razu po zakończeniu projektu pójść
do pracy. – Są szkolenia, ale nie wszyscy są
gotowi. Niektórzy chcą najpierw sprawdzić
się na stażu, więc podjęcie zatrudnienia
nie jest od razu obowiązkowe– dodaje
trener pracy.
Nawet wtedy, gdy beneficjent projektu
nie podejmie zatrudnienia, to wiele w jego
życiu może się zmienić. Wyjdzie z domu,
nawiąże kontakt z wieloma ludźmi, pozna
swoje możliwości. Nauka autoprezentacji
przyda mu się, gdy jednak zdecyduje się
podjąć pracę zawodową.
Rekrutacja do projektu trwa. ■
Projekt jest realizowany od 1.03.2019 r.
do 30.04.2021 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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638 472,11 zł – taką kwotę udało się zebrać
w Elblągu podczas 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent Witold
Wróblewski spotkał się z przedstawicielami
elbląskiego sztabu WOŚP, aby podsumować
tegoroczny Finał w mieście. Na ręce szefa
sztabu Bogusława Milusza prezydent złożył
podziękowania wszystkim wolontariuszom,
sponsorom i ofiarodawcom.
– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznego Finału w naszym mieście.
Jestem pełen uznania dla osób pracujących
w elbląskim sztabie i wszystkich sztabikach,
które działały na terenie miasta. Ogromne
podziękowania należą się członkom sztabu
głównego z szefem Bogusławem Miluszem
na czele za to, że po raz kolejny wzięliście
na siebie ciężar koordynacji tego przedsięwzięcia. Widziałem, jak wielu elblążan z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem włączyło
się w zbiórkę pieniędzy. Mieszkańcy po raz
kolejny okazali wielkie serce, pokazaliśmy,
że potrafimy się zmobilizować w szczytnym
celu – podkreślał prezydent Witold Wróblewski podczas spotkania.

Fot. UM Elbląg

Podziękowanie za wielkie granie

Tegoroczne granie WOŚP było w Elblągu rekordowe, choć jak podkreślał prezydent, tu nie jest najważniejsze bicie rekordów, a każda złotówka
się liczy. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać najwyższą kwotę
w regionie: 638 472,11 zł, z czego 589 335,61 zł przekazane zostało do Banku,
7 528 zł to wpłaty za pomocą terminali, 38 895,50 zł pochodzi z licytacji
internetowych, a 2 713 zł zasiliło e-skarbonkę. Jak podkreślają członkowie
sztabu, 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegł bardzo sprawnie i bezpiecznie. Na ulicach kwestowało 450 wolontariuszy,
a orkiestra grała aż w 60 sztabikach. ■
Oprac. Red.

Zmarł Henryk Słonina
1 marca w godzinach popołudniowych zmarł wieloletni prezydent Elbląga Henryk Słonina. Był samorządowcem z wieloletnim
stażem. Mieszkańcy Elbląga zapamiętają go przede wszystkim jako prezydenta Elbląga w latach 1998-2010.
– Miał wizję Elbląga, którą konsekwentnie wcielał w życie. Nasze miasto zawdzięcza mu swój współczesny wygląd, nowe instytucje i ważne obiekty użyteczności publicznej: Halę Sportowo-Widowiskową, Trasę Unii Europejskiej, Ratusz Staromiejski,
Elbląski Park Technologiczny, nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów czy Hospicjum Elbląskie. Te i wiele innych samorządowych
pomysłów realizował z pasją, zmieniając Elbląg w nowoczesne i przyjazne miasto – czytamy na stronie Urzędu Miasta Elbląg. ■
Red.

20

Razem z Tobą

razemztoba.pl

ELBLĄG

Unikatowe
zabiegi

Będzie jak nowa

Fot. Dorata Hodyl

W 2019 roku lekarze oddziału chirurgii ręki
wszczepili endoprotezę całkowitą nadgarstka.
Obecnie wykonali już trzy takie operacje. Zespół
dr Mirosława Kulmaczewskiego z elbląskiego
Szpitala Miejskiego zrobił to jako pierwszy w Polsce.
Jest to najnowocześniejsza proteza nadgarstka
na świecie. W ubiegłym 2019 roku wprowadzono
na rynek bardzo nowoczesne protezy stawu CMC
i kciuka. Zespół lekarzy jest liderem w kraju, jeśli
chodzi o wszczepienie tego implantu.
– Rok temu jako pierwsi w Polsce wszczepiliśmy całkowitą protezę nadgarstka. Jest to najbardziej nowoczesna i najbardziej stabilna proteza
na świecie – mówi dr Mirosław Kulmaczewski
ze Szpitala Miejskiego w Elblągu. – Tej protezy
można używać do zajęć codziennych, lekkiej
pracy fizycznej, te, które dostępne były do tej
pory, nie dawały takiego komfortu i przeznaczone
były raczej dla osób niepracujących fizycznie
– podsumował doktor.
Teraz lekarze z Elbląga czekają na pacjentów
z całego kraju. ■
Oprac. Red.

Biblioteka Elbląska informuje, że od dnia 16 marca do końca roku,
filia nr 4 mieszcząca się przy ul. Ogólnej 59 na osiedlu Nad Jarem będzie
nieczynna dla czytelników. W tym czasie w placówce zostanie przeprowadzony remont, który możliwy jest dzięki wygranej w głosowaniu na Budżet
Obywatelski 2020.
To dzięki elblążanom, którzy oddali głos w ramach głosowania w Budżecie
Obywatelskim (projekty inwestycyjne, nazwa zadania: Modernizacja i rozwój
przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej, ul. Ogólna 59/1),
biblioteka zostanie odremontowana. Oprócz prac remontowo-budowlanych, takich jak wymiana podłóg, oświetlenia, odnowieniu ścian, zakupiony
zostanie nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy. Wymienione
zostanie też wyposażenie biblioteki, takie jak regały, stoliki i krzesła.
– Stworzymy dla Państwa przyjazną i nowoczesną wypożyczalnię, będącą
również miejscem spotkań i integracji – informują pracownicy.
Termin wypożyczonych książek zostanie przedłużony do 31.12.2020 r.
i nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie. Książki wypożyczone w tej placówce będzie można oddawać w bibliotece głównej
przy ul. św. Ducha 3-7 oraz w filii nr 3 przy al. J. Piłsudskiego 17 i filii nr 5 Kostka
przy ul. J. Wybickiego 20.
– W tym okresie zachęcamy czytelników do korzystania z innych placówek bibliotecznych. Karta biblioteczna umożliwia wypożyczanie książek
we wszystkich agendach Biblioteki Elbląskiej – czytamy w komunikacie
Biblioteki Elbląskiej. ■

Będzie ono usytuowane przy ul. Plac Słowiański. Przejście wyposażone zostanie w tzw. kocie
oczka oraz pomalowane w technologii grubowarstwowej. Posiadać będzie również inteligentny
system identyfikacji pieszego, który aktywuje
do świecenia najezdniowe punktowe elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze LED wówczas,
gdy pieszy podchodzi do strefy przejścia i emituje
sygnał, dopóki pieszy znajduje się na przejściu.
– Bardzo się cieszę, że kolejne newralgiczne
miejsce zostanie przebudowane. Z pewnością poprawi to bezpieczeństwo pieszych. Będzie to piąte
aktywne przejście w naszym mieście. Przypomnę, że pierwsze powstały w ul. Nowowiejskiej
i ul. Bema, a w ubiegłym roku wybudowane zostały
w Al. Grunwaldzkiej i Al. Odrodzenia – podkreśla
Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. ■

Oprac. Red.

Oprac. Red.

Kolejne aktywne
przejście

#CodziennieRazemzTobą
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Uzdrawianie poprzez uświadamianie

M

yśli i emocje wpływają na stan naszego zdrowia, a przeszłość oddziałuje na nas bardziej, niż mogłoby się wydawać. O tym, jak poznać siebie i dzięki samoświadomości odzyskać równowagę, mówiła podczas spotkania w Klubie Aktywnego Seniora
Joanna Kaszuba, prezes Stowarzyszenia Babska Wyspa.
MONIKA SZAŁAS
Jakie są źródła naszych problemów?
Dlaczego ktoś, kto prowadzi zdrowy tryb
życia, zapada nagle na ciężką chorobę?
Jakie prawa rządzą organizmem człowieka? Skąd się biorą choroby i dolegliwości?
Co wspólnego z naszym zdrowiem mają
myśli, emocje, uczucia, przeszłość?
Odpowiedzi na te i inne pytania chcieli
uzyskać seniorzy, którzy wybrali się do Galerii Nobilis Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid”, gdzie 19 lutego w ramach Klubu Aktywnego Seniora odbyło się spotkanie
„Dlaczego chorujemy? Jaką rolę odgrywają
w tym nasze myśli?”. Poprowadziła je Joanna Kaszuba, prezes Stowarzyszenia Babska
Wyspa, która w swojej pracy w holistycznym ujęciu wspiera klientów w powrocie
do zdrowia.

Drogowskaz w samopoznaniu
To, co nas spotyka i sposób, w jaki
na to reagujemy, określa, jak wygląda nasza
codzienność. Każde doświadczenie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) może być
dla nas cenną lekcją, okazją do spojrzenia
na nasze życie z innej perspektywy. Jeśli
mamy gotowość do pracy z naszymi problemami, znajdziemy w sobie uważność, damy
sobie czas i przestrzeń na przepracowanie
emocji – nasz punkt widzenia może zmienić
się całkowicie.
Prelegentka zwróciła uwagę, że jej rolą
jest wskazywanie klientom, w jaki sposób mogą pomóc sami sobie, korzystając
ze wsparcia w procesie poznawania. Joanna
Kaszuba, która pracuje w Stowarzyszeniu
Babska Wyspa również jako facylitator Recall Healing/Totalnej Biologii, na co dzień
pomaga klientom radzić sobie z sytuacjami
stresującymi, dotrzeć do źródła problemów
i odkryć mechanizmy, które mogą wyzwalać
choroby. Ogromną rolę odgrywają w tym
nasze myśli i emocje, które determinują
sposób, w jaki funkcjonujemy.
– Mózg jest głównym zarządcą ciała
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i działa na polecenie tego, co czujemy. Jest
odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się
nie tylko w naszym ciele, ale też wokół nas.
Każda choroba, którą mamy, jest implementowana przez obszar naszego mózgu
– powiedziała Joanna Kaszuba. – Najważniejsza jest praca z przekonaniami. Zmień
swój sposób myślenia, a zmienisz swoją
rzeczywistość. Dlaczego? Ponieważ myśl
jest początkiem wszystkiego. Naukowcy
obliczyli, że współczesny człowiek ma
60 tysięcy myśli dziennie. To jest potencjał,
ale niestety 80 procent tych myśli to „automatyczne myśli negatywne”, a negatywne
myśli powodują stres i źle wpływają na nasze zdrowie.
O tym, jak bardzo stres może pogorszyć
nasze funkcjonowanie i jak wiele mogą
zmienić szczególnie trudne doświadczenia,
które wywracają nasze życie do góry nogami, prelegentka przekonała się na własnej
skórze. Doświadczenia z chorobą nowotworową oraz zdobyte wykształcenie wykorzystuje, wspierając w ten sposób osoby, które
potrzebują tego w różnych obszarach życia:
zdrowia, pracy czy związków.

Wewnętrzne konflikty a zdrowie
Podczas warsztatów grupowych i sesji
indywidualnych Joanna Kaszuba korzysta
z różnych metod. Jedną z nich są praktyki
terapeutyczne z zakresu Totalnej Biologii
– nurtu medycyny alternatywnej, który wywodzi się z Nowej Medycyny Germańskiej,
uznającej zależność pomiędzy chorobami
a naszymi emocjami czy myślami.
– Dlaczego to jest Totalna Biologia?
Dlatego, że my sami w swojej istocie jesteśmy doskonali: mamy wszystko, żeby
zapobiegać zmianom w ciele – przekonywała prelegentka.
Według Recall Healing źródłem problemów życiowych i dolegliwości fizycznych są
nieuświadomione konflikty emocjonalne,
istniejące w naszej podświadomości, która
„przechowuje” doświadczenia, problemy
i potencjał poprzednich pokoleń.
Razem z Tobą

– Totalna Biologia dociera do zakodowanych w ciele konfliktów. Pozwala na zachowanie zdrowia w każdym aspekcie, a także
utrzymanie naszego życia na odpowiednim
poziomie spokoju i radości – mówiła prelegentka, zaznaczając, że najważniejszym
aspektem dobrego samopoczucia jest zachowanie równowagi w trzech wymiarach:
duchowym, intelektualnym i fizycznym.
– Ta metoda nie wyklucza chodzenia
do lekarzy. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie,
dobrze, by miał diagnozę. To są terapie
wspomagające – podkreśliła.
Świadomość źródeł wewnętrznych konfliktów i zrozumienie przyczyn choroby
może być drogą do rozwiązania trudności,
z jakimi się mierzymy, tym bardziej, że wymaga to pracy z emocjami i nagromadzonymi przez lata przekonaniami. Umiejętność
rozpoznania i nazwania poszczególnych
obszarów wpływających na nasze zachowanie może pomóc nam wyjść ze złych
schematów, które nieświadomie zaczerpnęliśmy z przeszłości.

Gad i tygrys – skąd ten stres?
Samopoznanie jest też narzędziem
do pracy ze stresem. Choć w niektórych
przypadkach może działać on motywująco,
gdy kumuluje się w naszych ciałach, wpływa negatywnie na stan naszego zdrowia
fizycznego i psychicznego. Badania potwierdzają, że zwiększony poziom kortyzolu
(jednego z hormonów odpowiedzialnych
za stres) przyczynia się do szybszego „zużywania” organów, a sam stres może znaleźć
odzwierciedlenie w objawach somatycznych – silne emocje uobecniają się
w naszych ciałach jako np. bóle brzucha
czy głowy lub dokuczliwe kłucie.
W odczuwaniu stresu dużą rolę ogrywa część mózgu zwana mózgiem gadzim.
To najstarsza część tego organu, która
odpowiada za zachowania instynktowne: podstawowe funkcje życiowe, związane z potrzebami fizjologicznymi (takimi
jak głód, pragnienie czy popęd seksualny)
razemztoba.pl
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oraz odruchy związane z unikaniem niebezpieczeństwa i walką o przetrwanie.
Aby pokazać zależność między ewolucyjnymi uwarunkowaniami a stresem,
Joanna Kaszuba przywołała obrazowy
przykład. Jak mówiła, nasi przodkowie mogli popełnić dwa rodzaje błędów: myśleć,
że w krzakach czaił się tygrys, podczas gdy
w rzeczywistości go tam nie było lub myśleć, że w krzakach nie ukrywał się tygrys,
choć zagrożenie było realne. Pierwszy błąd
prowadził do niepotrzebnego lęku, drugi
mógł kosztować życie.
– Właśnie dlatego mózg gadzi wszędzie „wychwytuje” zagrożenia. Ewolucja
ukształtowała nas tak, żebyśmy tysiąc
razy popełnili błąd pierwszego rodzaju,
czyli stresowali się po to, by uniknąć drugiego błędu, czyli zjedzenia przez tygrysa. Tylko że nasz mózg nie wie, że żyjemy
już w XXI wieku – zaznaczyła.
Zdaniem Joanny Kaszuby, możemy
pracować nad reakcjami na stres i dokonać trwałych zmian w naszym życiu, jeśli
dojdziemy do porozumienia z mózgiem
gadzim. Żeby poznać źródło wewnętrznych
konfliktów, musimy przyjrzeć się temu,
co dzieje się w naszej podświadomości.

To, co ukryte
– Podświadomość to miejsce, w którym
mózg przechowuje wiele informacji zebranych przez nas w dzieciństwie za pomocą
zmysłów. Podświadomość magazynuje również nasze wierzenia i oczekiwania, które
na ich podstawie tworzymy – wytłumaczyła
Joanna Kaszuba. – Niezależnie od wieku,
w jakim jesteśmy teraz, podświadomość
zawsze na nas oddziałuje.
Prelegentka porównała funkcjonowanie człowieka pod względem świadomych i nieświadomych działań do góry
lodowej, przywołując przykład Titanica.
Transatlantyk zatonął, ponieważ to, co kapitan wziął za górę lodową, było zaledwie
jej wierzchołkiem. W funkcjonowaniu
człowieka tym wierzchołkiem jest świadomość – stan, w którym zdajemy sobie
sprawę ze wszystkich zjawisk (zarówno
wewnętrznych, jak i tych wynikających
ze środowiska zewnętrznego) i jesteśmy
w stanie odpowiednio na nie reagować.
Ogromny wpływ na nasze działanie ma
to, co ukrywa się w podświadomości.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem,
a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”

Carl Gustaw Jung

Według Totalnej Biologii to właśnie
w niej zlokalizowane są wewnętrzne konflikty, które mają swój początek kilka pokoleń wstecz.
– Świadoma praca polega na tym,
że zmieniamy swoje myśli, które mają
ogromną moc – podkreśliła Joanna Kaszuba.
Jak zauważyła prelegentka, poziom samoświadomości uzależniony jest od rozwoju osobistego – osoby, które się na nim
skupiają, mają większą szansę na lepszy
kontakt z samym sobą, a dzięki temu mogą
bardziej intencjonalnie pracować nad swoimi problemami. Duże znaczenie w tym
procesie ma także intuicja.

Zaprogramuj się na szczęście
Odkrywanie „świata wewnętrznego”
nie jest łatwym zadaniem, szczególnie że dynamika współczesnego życia przyzwyczaiła nas do otrzymywania błyskawicznych
rozwiązań i odpowiedzi, a w wielu osobach
budzi poczucie zobligowania do natychmiastowych reakcji i działań. Można jednak
nauczyć się uważności na siebie, a dzięki
samopoznaniu wprowadzać w życie zmiany,
które uczynią je lepszym.
– Procesy budowania struktury układu
nerwowego są doładowywane przez świadome doświadczanie. Mózg kształtuje się
w zależności od tego, na czym się koncentrujemy. Stopniowo, synapsa po synapsie, możemy zaprogramować swój mózg
na szczęście, zdrowie i spokój: wtedy, kiedy
będziemy panowali nad emocjami – przekonywała Joanna Kaszuba. – Bardzo ważne
jest to, żebyśmy zwracali uwagę na to, jakimi
obrazami i dźwiękami karmimy na co dzień
swoje zmysły. Co oglądamy, z kim przebywamy, czego słuchamy. To wszystko ma
ogromne znaczenie w procesie budowania
naszej wartości wewnętrznej – zaznaczyła.
Gdy nie da się uniknąć sytuacji stresujących, trzeba nauczyć się odpowiedniego
#CodziennieRazemzTobą

reagowania. W procesie zmiany i radzenia
sobie ze stresem pomocne może być praktykowanie wdzięczności, czyli docenianie
nawet najmniejszych rzeczy, za które możemy podziękować – Bogu, innym, sobie
samym. Warto sięgnąć po techniki relaksacyjne, rozmowy z bliskimi lub terapeutą,
medytację, opisywanie swoich przeżyć,
aktywność fizyczną i drobne przyjemności
– to praktyki, które pomagają być w lepszym kontakcie ze sobą i swoimi emocjami,
wspierają proces samopoznania i „ukochiwania” oraz pozwalają skuteczniej reagować
na zdarzenia, które nam się przytrafiają.

Nie tylko myśl
Budowanie samoświadomości, wprowadzanie zmian i praca nad uczuciami
to procesy wymagające od nas wysiłku,
odwagi i cierpliwości. Bardzo istotny jest
również sposób, w jaki myślimy. Właściwie ukierunkowane podejście ma w tym
przypadku ogromną moc oddziaływania
– im więcej dobrych aspektów rzeczywistości zauważamy i doceniamy, tym bardziej
pozytywnie możemy przetwarzać naszą
energię i dzielić się nią z innymi ludźmi.
Ważna jest także możliwość rozliczenia
się z przeszłością, optymistyczne patrzenie
w przyszłość, a przede wszystkim umiejętne
bycie w teraźniejszości – jeśli ciągle myślimy „kiedyś będzie dobrze”, odbieramy
sobie szansę, żeby dobrze było właśnie „tu
i teraz”. Do zmiany nie wystarczy samo spojrzenie na rzeczywistość z innej perspektywy
– by to się stało, trzeba podjąć działanie.
– To, co usłyszeliście państwo podczas
prelekcji, to jedynie wiedza, którą chciałam przekazać, a nie złota pigułka, która sprawi, że wyjdziecie stąd i będziecie
mieli cudowne, piękne życie. To wszystko,
co dzieje się w waszym życiu, zależy od was,
od tego co robicie i na czym się skupiacie,
bo energia podąża za uwagą – podsumowała Joanna Kaszuba. ■
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Pomoc zapisana w nutach

lbląska Orkiestra Kameralna i Marcin Wyrostek zagrali wyjątkowy koncert charytatywny.
Dochód z biletów przekazany został na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu. Dzięki elblążanom, którzy licznie przybyli na to wydarzenie, udało
się zebrać 14,5 tysiąca złotych.

– Cieszę się, że możemy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Bardzo
dziękuję panu dyrektorowi Leszkowi
Iwańczukowi i wszystkim pracownikom Ośrodka za to, że konsekwentnie
od wielu lat pozyskują środki na tak
szczytny cel, jakim są pomoce dydaktyczne dla naszych dzieci – mówiła
przed rozpoczęciem koncertu Małgorzata Sowicka, dyrektor departamentu edukacji UM Elbląg. – To jest
konsekwencja, upór, a nade wszystko
wielkie serce i za to serce bardzo wam
dziękuję – dodała.
Teatr im. Aleksandra Sewruka
w Elblągu wieczorem 20 lutego wypełnił się miłośnikami muzyki klasycznej
i tymi, którzy po prostu chcieli wesprzeć SOSW nr 1.
– Dziękuję wam za to, że dziś uczestniczycie w tym darze serca. Gratuluję dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego zorganizowania tego koncertu – zaznaczył
senator RP Jerzy Wcisła.
Zanim przemówiła muzyka, głos
zabrał również dyrektor SOSW nr 1.
– Wszystkim państwu dziękuję
za obecność tutaj. Ta obecność jest
wyrazem waszej ogromnej wrażliwości
na potrzeby tych osób, którym w życiu wyszło trochę gorzej. Jesteśmy,
jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, zawodowo,
ale również sercem, powołani do tego,
żeby tym osobom pomagać. Jednak nie da się tego robić bez waszego wsparcia, które nie tylko polega
na tym, że wpłacacie pieniądze, ale także na tym, że jesteście z nami, pomagacie – mówił rozpoczynając koncert
Leszek Iwańczuk. – Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy
na co dzień wykonują najtrudniejszą
24
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i czasem niedostrzeganą pracę – dodał.
Później przyszedł już czas na muzykę. Skrzypce, altówki, wiolonczele,
kontrabas i… akordeon. To przepis
na wyjątkowy koncert. Zgromadzona publiczność słuchała i nagradzała
gromkimi brawami.
– Myślę, że dzisiejszy wieczór po raz
kolejny pokazał i udowodnił, że warto pomagać. Była pomoc piłkarska,
jest muzyczna i zastanawiamy się nad
innymi formami. Muszę powiedzieć,
że ostatnie lata pokazują to, o czym
mówiłem przed koncertem, a mianowicie, ogromną wrażliwość mieszkańców Elbląga, ale mamy również
przykłady tej wrażliwości u osób z zagranicy, które nam pomagają. Ostatnio
Razem z Tobą

zostaliśmy wsparci poważną kwotą
pieniędzy przez muzułmanina, który
prowadzi swój własny biznes w Szwecji.
To też pokazuje, jak szeroko potrafi ta
wrażliwość oddziaływać – powiedział
nam już po koncercie dyrektor Leszek
Iwańczuk. – W tak zwanym gronie
kierowniczym spotykamy się w każdy poniedziałek i czwartek, i na takich spotkaniach pojawia się burza
mózgów. Pomysł koncertu to projekt,
który dojrzewał ponad rok.
Dochód z biletów przeznaczony
zostanie na zakup specjalistycznego
sprzętu wspierającego alternatywną
komunikację. Patronat Honorowy nad
wydarzeniem objął prezydent Elbląga
Witold Wróblewski. ■
razemztoba.pl
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W Elblągu #segregujeMY

owe wytyczne dotyczące segregacji odpadów powodują, że kolejne miasta organizują
kampanie niosące odpowiedzi na pytania, co i gdzie wyrzucić, a także zachęcające
do tego, by w ogóle odpady segregować. Elbląg namawia do segregacji poprzez spoty
telewizyjne, ulotki oraz edukację w szkołach.

– Chcemy uświadomić wszystkim, że segregowanie jest bardzo ważne, że z tych
odpadów, które trafiają do śmietników
na terenie miasta, mogą powstać jeszcze
produkty, które wykorzystane zostaną powtórnie. Jak wiadomo, system segregacji jest
podzielony na pięć frakcji: odpady papierowe, metale i tworzywa sztuczne, szklane
i biodegradowalne oraz odpady zmieszane
– informuje Daria Bieńkuńska, dyrektor
Departamentu Ochrony Środowiska.
Elbląg, z informacjami o tym, jak segregować odpady, będzie starał się dotrzeć
do mieszkańców poprzez spoty informacyjne pokazujące drogę, jaką przemierzają
śmieci, które przy odpowiedniej segregacji
mogą mieć drugie życie, a także poprzez
ulotki informujące o segregacji odpadów.
– Są one bardzo czytelne, jest pokazany
podział na poszczególne frakcje i informacja
o tym, co wrzucamy do którego pojemnika, a czego wrzucać tam nie powinniśmy.
Ulotki zostaną dostarczone do skrzynek
pocztowych wszystkich mieszkańców miasta. Jest to 56 tysięcy punktów adresowych
– zaznacza Daria Bieńkuńska.
Ponadto zarządcy wspólnot mieszkaniowych otrzymają naklejki z informacją
o odpadach wyrzucanych do danego pojemnika, które będzie można przykleić
na pojemnikach, do których trafiają śmieci
wyrzucane przez mieszkańców. Miasto
przygotowało także tablice informujące
o prawidłowej segregacji odpadów – te
mają zawisnąć właśnie przy śmietnikach.
W zakresie selektywnej zbiórki odpadów
edukowane będą także dzieci w szkołach.
– Zajęcia takie mogą się odbywać w Zakładzie Utylizacji Odpadów, gdzie jest do tego
specjalnie przystosowana sala – mówi Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.
Plastik ograniczył także Urząd Miasta,
który na sesjach rady miasta, spotkaniach
czy konferencjach prasowych, wodę podaje

w szklanych naczyniach.
Jak zaznaczyła Daria
Bieńkuńska, Elbląg będzie się też starał stopniowo redukować plastik
generowany podczas imprez miejskich. Ponadto,
1 września wszystkim elbląskim pierwszoklasistom przekazane zostaną
filtrujące butelki na wodę
wielokrotnego użytku.

Ile gospodarowanie
odpadami kosztuje miasto?
Od stycznia 2020 roku opłata
za wywóz śmieci na mieszkańca wynosi
17,40 zł. Kwestie finansowe dotyczące segregacji i wywozu śmieci w Elblągu poruszył
Dariusz Ostrowski – dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta
– Od kilku lat jest taka zasada, że to samorządy przyjęły na siebie rolę odbierającego odpady i zagospodarowującego je.
Wcześniej przecież mieliśmy zawartą umowę indywidualnie z firmami odbierającymi
odpady. System powinien być systemem,
który się samofinansuje i nie powinien być
systemem, do którego się dopłaca. W ostatnich latach jednak przychody z tytułu opłat
od mieszkańców nie pokrywały w pełni
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów – zaznacza Dariusz Ostrowski.
Elbląg zmuszony więc był do dorzucania pieniędzy z kasy miasta do systemu
gospodarki odpadami. W 2016 roku było
to prawie 2 mln złotych, w 2017 – 1,3 mln zł,
w 2018 ponad 2 mln złotych i w minionym
roku 1,7 mln złotych.

Co wpływa na wzrost kosztów?
Jednym z czynników, który generuje
podwyżki, jest wzrost kosztów opłaty za korzystanie ze środowiska, która została wprowadzona poprzez rozporządzenie Rady
Ministrów w 2017 roku. To opłata za te od#CodziennieRazemzTobą
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pady, które po przejściu przez Zakład Utylizacji Odpadów lądują na składowiskach.
Jak zaznacza UM, opłata ta od 2017 do 2020
roku wzrosła niemal 11-krotnie. Z tego
tytułu nastąpił 7-krotny wzrost kosztów
(z 700 tys. złotych w 2017 roku do planowanych na ten rok 5 mln złotych).
– Wzrost tej opłaty za korzystanie ze środowiska spowodował wzrost cen w cenniku
Zakładu Utylizacji Odpadów, który to z kolei
miał wpływ na koszty ponoszone przez
miasto dla zagospodarowania odpadów
– wylicza dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta.
Drugim bardzo istotnym elementem
wpływającym na wzrost kosztów gospodarowania odpadami jest ilość śmieci, których
z roku na rok przybywa. W 2015 roku Elbląg
wyprodukował 34 tys. ton śmieci. Cztery
lata później było to już 40 tys. ton. Miasto
przewiduje, że w 2020 roku będzie to ponad
42 tys. ton odpadów. Pocieszające jest to,
że wzrasta jednocześnie ilość odpadów
selektywnie zbieranych.
Łączne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, które ponosi miasto, w 2019
roku wyniosły 20 mln złotych (w 2015 było
to 13,5 mln). Elbląg szacuje, że w 2020 roku
koszt ten wyniesie 22,5 mln zł. Największe
koszty generują odpady zmieszane, stąd
też apel o segregowanie odpadów. ■
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„Lepiej…
przeparkuj!”

D

om Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31
w Gdyni, w którym całodobową opieką otoczone są
osoby starsze, a także przewlekle somatycznie chore
i z niepełnosprawnością, został wyposażony w dodatkową,
trzykondygnacyjną windę. To ważna inwestycja, bo dzięki niej pacjentom – głównie z ograniczoną mobilnością
– będzie łatwiej poruszać się po obiekcie i korzystać z jego
pełnej oferty.

Fot. gdansk.pl
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ilm opublikowany w portalach
społecznościowych Gdańska
ma przypomnieć kierowcom
o zasadach korzystania z miejsc
przeznaczonych do parkowania
dla osób z niepełnosprawnościami. W rolach głównych popularni
gdańscy komicy: Wiolka Walaszczyk
i Filip Puzyr, których można było
oglądać w poprzednich odsłonach
cyklu „Lepiej…”.

Nowa winda

Bezprawne parkowanie samochodów w miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami to problem Gdańska, jak i wielu
polskich miast. Zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami łamie zasady solidarności społecznej
i, tak po ludzku, utrudnia ich życie codzienne.
– Chcieliśmy więc przypomnieć kierowcom o tym, kto jest uprawniony do parkowania na niebieskich „kopertach” – zaznacza
UM Gdańsk.
Świadomość kierowców, co prawda jest większa niż kilka lat temu, jednak wciąż notowane
są przypadki ignorowania zasad parkowania
na niebieskich „kopertach”. W 2019 roku gdańska
Straż Miejska przyjęła 352 zgłoszenia dotyczące
blokowania takich miejsc przez osoby do tego
nieuprawnione. ■

Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje przy ul. Pawiej 31 w Pustkach Cisowskich od 2010 roku. Otacza opieką około 80 seniorów i jest ważnym elementem w kształtowaniu polityki społecznej gdyńskiego samorządu. Zapewnia
całodobową fachową opiekę medyczną, prowadzi również konsultacje z lekarzami specjalistami. Podopieczni biorą także, w miarę własnych możliwości,
udział w licznych spotkaniach integracyjnych i warsztatach. Ponieważ różne
działania realizowane są na różnych piętrach, podopiecznych z ograniczoną
mobilnością jest dużo, a zainteresowanie ofertą zajęć i konsultacji jest wysokie – zaczęła być potrzebna dodatkowa winda.
– Wybudowanie nowej windy podyktowała potrzeba wynikająca z niepełnosprawności naszych mieszkańców. Niemal wszyscy podopieczni mają
trudności w poruszaniu się, a ponad 60 proc. osób mieszkających w naszym
ośrodku porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Nowa winda z pewnością ułatwi mobilność mieszkańcom, wpłynie na sprawniejszą komunikację
wewnątrz budynku, zwiększy dostęp do rehabilitacji społecznej oraz zdrowotnej, dostępu do wszelkiej aktywności organizowanej w naszym Domu
jak i poza nim. To dla nas bardzo ważna inwestycja i cieszymy się, że nasi
podopieczni już mogą z niej korzystać – mówi Lilianna Szewczuk-Putrym,
dyrektor gdyńskiego Domu Pomocy Społecznej. ■
Ksenia Pisera
Źródło: gdynia.pl

gdansk.pl

26

Razem z Tobą

razemztoba.pl

Stomatolog
z nowym sprzętem

N

owy sprzęt trafi do Poradni Stomatologicznej dla Osób z Niepełnosprawnościami w gdyńskim
Szpitalu św. Wincentego a Paulo. Wśród
nowego wyposażenia medycznego znajdą się m.in. aparat do znieczulenia
oraz wiertła stomatologiczne. Na ich zakup
spółka Szpitale Pomorskie przeznaczyła
170 tysięcy złotych z budżetu Samorządu
Województwa Pomorskiego.
Z leczenia przeprowadzanego w znieczuleniu ogólnym w poradni mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
Pacjenci są konsultowani, pobierana jest krew i przeprowadzane są inne konieczne badania. Potrzebna jest
też konsultacja anestezjologiczna. Chory, w dniu zabiegu,
po przyjęciu do poradni, trafia na salę operacyjną, na której jest właściwie przygotowywany przez pielęgniarkę
anestezjologiczną i wprowadzany w stan znieczulenia
ogólnego przez lekarza anestezjologa. Po zabiegu pacjent
jest wybudzany i przez kilka godzin obserwowany przez
lekarzy i pielęgniarki.
Większość ludzi boi się wizyty u stomatologa. Natomiast w przypadku osób z różnym stopniem niepełnosprawności, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, trudne
może być nie tylko pokonanie lęku, ale samo wytłumaczenie. U niepełnosprawnych umysłowo problemy
pojawiają się na poziomie komunikacji. Często nie ma
możliwości nawiązania kontaktu z chorym. Ponadto,
trudności dotyczą np. przyjęcia optymalnej pozycji
do leczenia oraz utrzymania jej przez czas konieczny
do przeprowadzenia zabiegu. Nie ma też możliwości
zbadania pacjenta, opowiedzenia o tym, co i jak będzie
wykonywane. Dodatkowe trudności powoduje specyfika
niektórych schorzeń.
W ramach leczenia wykonywane są świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej, dziecięcej
oraz chirurgii stomatologicznej. Leczone są m.in.: ubytki
próchnicowe, usuwany jest kamień i złogi nazębne,
przeprowadzana jest profilaktyka przeciwpróchnicowa,
a także leczenie chirurgiczne np. usuwanie zniszczonych
zębów. Co ważne, dzięki znieczuleniu w trakcie jednego
zabiegu można wyleczyć kilka zębów.
Ambulatoryjna pomoc stomatologiczna jest udzielana
w znieczuleniu ogólnym osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadającym wskazania do tego typu
leczenia. Rejestracja do poradni czynna jest od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 58 726 08 60. ■

M

Gdzie po pomoc?

iejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
zachęca do korzystania z „listy jednostek
nieodpłatnego poradnictwa”, udostępnionej m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: mopr.gda.pl.
Zamieszczane są tam adresy, kontakt i informacje o zakresie
działania m.in. do poradni, ośrodków i centrów wsparcia, instytucji
oraz organizacji pozarządowych wspierających potrzebujące mieszkanki i mieszkańców. Jednostki te świadczą rozmaite, bezpłatne formy doradztwa. Znajdą tam fachową pomoc m.in. osoby w życiowym
kryzysie, pokrzywdzone przestępstwem, zadłużone, z problemem
uzależnień, niepełnosprawne czy rodzice mający problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Baza zawiera też kontakt do instytucji zajmujących się np. prawami
dziecka, terapią szkolną, prawami konsumenta i pacjenta oraz zabezpieczeniem socjalnym, ekonomicznym i społecznym m.in. dla osób
starszych. Jest tam również informacja o punktach nieodpłatnego
poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego w Gdańsku,
prowadzonych przez MOPR i organizacje pozarządowe. ■
Oprac. Red.

1

Sopocki MOPS
świętuje 30-lecie

marca 1990 r. Miejska Rada Narodowa w Sopocie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2020
sopocki ośrodek obchodzi 30-lecie działalności.
Różne wydarzenia i spotkania organizowane w tym
roku będą nawiązywały do tego jubileuszu. Najbliższe
już 17 marca – obchody Światowego Dnia Pracy
Socjalnej.
W latach 90. rozpoczęły się w Polsce przemiany obejmujące istniejące wówczas struktury państwa. W oparciu o nową ustawę o samorządzie terytorialnym, wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady
narodowe powoływały do życia gminne jednostki organizacyjne,
które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej.
Te zadania w Sopocie powierzono nowo utworzonemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej.
– W ciągu tych 30 lat funkcjonowania, Ośrodek ulegał zmianom,
dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb społecznych – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie. – Wdrażaliśmy nowe formy usług społecznych
dla naszych mieszkańców, otrzymywaliśmy do realizacji nowe zadania.
Zawsze jednak osoby potrzebujące wsparcia mogły liczyć na profesjonalną pomoc i życzliwość ze strony pracowników oraz dyrekcji
Ośrodka – dodaje Andrzej Czekaj. ■

Źródło: gdynia.pl
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onad 1,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do dwóch
ełckich stowarzyszeń na realizację projektów, których celem
jest rozwój usług społecznych oraz
integracja rodzin ze środowiskiem
lokalnym.

Zarząd województwa rozstrzygnął kolejny
konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
zrealizuje dwa projekty: „My z ulicy Mickiewicza”
oraz „Spotkajmy się w Okrąglaku”. Ich wartość
to ponad 892 tys. zł, dofinansowanie – ponad
846 tys. zł.
Blisko 407 tys. zł unijnego wsparcia otrzyma
projekt „Lokalne perspektywy – MOF Ełk”, realizowany przez Stowarzyszenie ALTERNATYWA.
Całkowity koszt to ponad 428 tys. zł.
Projekty są kierowane do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Ich głównym celem jest aktywizacja i integracja
rodzin ze środowiskiem lokalnym.
Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020
(Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych
oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym, Poddziałanie 11.2.5 Ułatwienie dostępu
do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk). ■

Ze strategią do 2030

R

adni sejmiku województwa przyjęli
strategię rozwoju województwa. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” to dokument, który wyznaczy
kierunek działań.

Strategia województwa do 2030 roku stanowi rozwinięcie i modyfikację
dotychczasowego podejścia do procesów rozwoju. Aktualizacji uległ zarówno
kontekst instytucjonalny, jak i społeczno-gospodarczy jej realizacji – choćby
procesy demograficzne i migracyjne. Zmodyfikowano układ celów strategicznych z wyraźnym położeniem akcentów na kompetencje mieszkańców.
– Otwieramy nowy czas i nowe możliwości dla Warmii i Mazur – mówi
marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Poprzednie cele i działania zrealizowaliśmy w ponad 90 procentach. Nowa strategia to działania
na innej płaszczyźnie i innych uwarunkowaniach społecznych. Jest związana
z planami rządu i Komisji Europejskiej. Kierowaliśmy się jednak przede
wszystkim dobrem Warmii i Mazur. Oczywiście głównym narzędziem realizacji założeń dokumentu będą środki pochodzące z nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to nasza odpowiedź
na nowe wyzwania i zmieniające się otoczenie województwa.
Projekt poddany był szerokim konsultacjom społecznym, nie zabrakło
również rozmów z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego, społecznej rady seniorów
oraz młodzieży. Łącznie w tych konsultacjach wzięło udział 1130 osób.
– Poprzednia Strategia była dobra. Odpowiadała wymaganiom i potrzebom ówczesnych lat. Dynamiczna sytuacja polityczna, społeczna i demograficzna nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie, a nawet na świecie sprawia,
że nie może być to dokument sztywny, podjęty na kilkanaście lat. Musimy
reagować na te zmiany, stąd przyjmujemy nową, aktualną strategię rozwoju
województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” – wyjaśnia Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku
województwa warmińsko-mazurskiego. ■
Źródło: warmia.mazury.pl
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20 lat działalności ZPO

P

Na uroczystość w toruńskim Ratuszu Staromiejskim przybyli najważniejsi przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, wspierających działanie Zakładu, a także pracownicy
i przyjaciele placówki.
– Ta szczególna uroczystość dla mnie osobiście oznacza ciepłe wspomnienie, kiedy
za namową dyrektor Grażyny Śmiarowskiej podjęliśmy niełatwą walkę o wygenerowanie
funduszy z miejskiej kasy na rozwój placówki – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Od 2000 roku ZPO bardzo się zmieniło. Z obiektu po byłym żłobku przerodziło się
w miejsce, gdzie już niedługo profesjonalną opiekę będzie mogło otrzymać ponad 140 osób.
W skład obiektu wchodzą 4 oddziały opieki całodobowej z elementami pielęgnacji i lecznictwa. Placówka oferuje pomoc osobom z uszkodzeniami mózgu, chorobami otępiennymi,
poudarowymi oraz ze schorzeniami wynikającymi z ataków serca, porażeń, stwardnienia rozsianego, ale także innych przewlekłych
chorób, ograniczających samodzielne funkcjonowanie.
Dzięki wsparciu funduszu Unii Europejskiej trwa rozbudowa obiektu. W efekcie placówka otrzyma dodatkową kondygnację i unowocześni jeden z całodobowych oddziałów opieki specjalistycznej. ZPO będzie w stanie przyjąć i otoczyć opieką 30 pacjentów więcej.
Pracownicy placówki za wieloletnią pracę na rzecz pożytku publicznego otrzymali złote, srebrne oraz brązowe medale nadane
w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dyrektor ZPO Grażyna Śmiarowska wręczyła również specjalne wyróżnienia pracownikom
i przyjaciołom placówki, którzy swoją pracą przyczynili się do jej obecnego wyglądu. ■

Fot. Lech Kamiński / torun.pl

lacówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza przy ul. Ligi Polskiej w Toruniu
cieszy się uznaniem i wdzięcznością wielu potrzebujących pomocy osób.
31 stycznia zakład im. ks. Jerzego Popiełuszki obchodził 20-lecie swojej działalności.

Oprac. Red.
Źródło: torun.pl
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Bydgoskie szpitale wyróżnione

ydgoskie Centrum Onkologii i Wojskowy Szpital Kliniczny zostały nagrodzone „Diamentami
30-lecia Polskiej Transformacji”. Lecznice wyróżnione zostały m.in. za wysokie standardy
i kompetencje. WSK zdobył także Złotą Perłę Medycyny.

Fot. materiały Centrum Onkologii

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców
i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. Jej celem jest m. in. budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców.
W tegorocznej edycji konkursu nagrody trafiły do dwóch bydgoskich lecznic:
Centrum Onkologii i Wojskowego Szpitala Klinicznego – oba szpitale otrzymały „Diament 30-lecia Polskiej Transformacji”. Ta nagroda ma podkreślać
możliwości i wysokie kompetencje placówek.
Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najnowocześniejszych
w Polsce. Jako pierwsze w kraju (w 2003 r.) wprowadziło do diagnostyki obrazowej badania PET/CT. 10 lat później otwarto tutaj jedyną w Polsce pracownię
PET/MR. Na tle innych szpitali Centrum wyróżnia też nowy model żywienia
pacjentów. Chorzy jadają posiłki w restauracji z możliwością samodzielnego wyboru dań w odpowiedniej dla siebie ilości. Przy
szpitalu działa nowoczesny kompleks: Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu z wachlarzem usług rehabilitacyjnych, basenem,
saunami, siłownią i grotą solną. W ostatnim czasie udostępniono Poliklinikę Centrum (w której mieszczą się poradnie), otwarty
został również Zakład Radioterapii we Włocławku.
Tym samym wyróżnieniem uhonorowano 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką. W ostatnich latach rokrocznie plasuje się w czołówce najlepszych szpitali w kraju. Dysponuje ok. 500 łóżkami, rocznie odbywa się tu ok. 22 tys. hospitalizacji.
Ma świetny zespół neurochirurgów, który przyciąga pacjentów z całego kraju. ■ 				
Źródło: bydgoszcz.pl
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„No właśnie, miłość”

Agnieszka Pietrzyk

N

Sara Schmidt „Zobacz, co zrobiłam”

Fot. mat. pras.

Pisarze często sięgają po autentyczne wydarzenia, aby na ich kanwie snuć
pasjonujące opowieści. Tak też uczyniła Sarach Schmidt, która w książce
„Zobacz, co zrobiłam” opowiada
fikcyjną historię, opartą jednak
o fakty sprzed wielu lat.
W 1982 roku w Fall River
w stanie Massachusetts został
zamordowany zamożny przedsiębiorca Andrew Borden wraz
z drugą żoną Abby. Podczas
zbrodni w domu przebywała
trzydziestodwuletnia Lizzie,
córka pana Bordena. Nic dziwnego, że trafiła ona do aresztu
jako pierwsza podejrzana. Głośny proces, którym żyła cała
Ameryka, nie potwierdził jednak
jej winy.
Sarach Schmidt opowiada
tamte wydarzenia z punktu
widzenia czterech osób, dwóch
córek pana Bordena (starszej
Emmy i młodszej Lizzie), służącej Bridget oraz niejakiego Benjamina. Ten
wielogłos narracyjny to dobry pomysł, otrzymujemy bowiem pełniejszy i zróżnicowany obraz familii Bordenów. Właśnie relacje łączące członków rodziny,
a także charaktery każdego z nich to sedno powieści „Zobacz, co zrobiłam”.
Autorka sporo miejsca poświęca myślom i emocjom bohaterów. Próbuje
w ten sposób dać odpowiedź na pytanie, co mogło być powodem zbrodni.
Posiłki spożywane przy stole, przyjazd wuja, życiowe plany służącej,
sprzeczki i rozmowy, rozmaite codzienne czynności, to wszystko poprzedza
zbrodnię. Nastrój w powieści gęstnieje, nerwowość wzrasta, błahe słowa
i banalne gesty zaczynają coraz więcej znaczyć. Za tę atmosferę nieco senną,
ale też pełną napięcia wywołanego oczekiwaniem na moment kulminacyjny,
należą się słowa uznania dla Sary Schmidt.
Autorka pokazuje nam wydarzenia przed i po morderstwie. To, co się
dzieje po znalezieniu zwłok jest także zaprezentowane ciekawie, bo patrzymy na zachowanie głównej podejrzanej oraz na czynności policyjne. Choć
kryminalistyka w tamtych czasach istniała w namiastce, to jednak możemy
mówić o poszukiwaniu śladów zbrodni.
„Zobacz, co zrobiłam” to kryminał psychologiczny z wyeksponowanymi
emocjami głównych bohaterów, to także próba odtworzenia prawdziwego
wydarzenia. Warto po tę książkę sięgnąć, bo przedstawia interesującą historię. Polecam głównie wersję dźwiękową w interpretacji Marty Wągrockiej
i Andrzeja Hausnera. Dwóch lektorów to zawsze dodatkowy atut. ■
Audiobook: Sarach Schmidt, „Zobacz, co zrobiłam”, tłumaczenie Dobromiła Jankowska,
Biblioteka Akustyczna, czytają: Marta Wągrocka, Andrzej Hausner, czas nagrania: 9 godzin
44 minuty.
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akładem wydawnictwa Marginesy
ukazała się książka Laury Muchy
„No właśnie miłość”. To opowieść
o miłości i związkach zainspirowana setkami
rozmów autorki z ludźmi w różnym wieku
i z różnych kontynentów.
Zebrana w trakcie wywiadów wiedza połączona
została z tym, co na temat miłości mówi psychologia,
filozofia, antropologia i statystyka. Poeci, filozofowie i artyści od wieków próbowali wyjaśnić naturę
miłości, a Laura Mucha postanowiła zapytać ludzi
takich jak my. Przeprowadziła wywiady z setkami nieznajomych w wieku od 8 do 95 lat w ponad
czterdziestu krajach, prosząc ich o podzielenie się
swoimi najbardziej osobistymi przeżyciami.
– Czy istnieje miłość od pierwszego wejrzenia?
– W jaki sposób wychowanie wpływa na nasze
związki z innymi?
– Czego powinniśmy szukać u partnera?
– Czy monogamia jest naturalna?
– Dlaczego ludzie się zdradzają?
– Skąd wiadomo, że przyszła pora żeby odejść?
– Jak radzić sobie ze stratą?
No właśnie, miłość łączy codzienne doświadczenia
i teorię, stanowiąc doskonałą lekturę dla każdego, kto chciałby się dowiedzieć, czym jest ten stan
i dlaczego – często wbrew rozsądkowi – dziwnie
się zachowujemy. ■
Źródło: Wydawnictwo Marginesy
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Przemysław
Wilczyński
i Bartek Dobroch

„Broad Peak.
Niebo i piekło”

P

o lekturze powieści kryminalnych
i sensacyjnych literatura faktu
może być fantastyczną odmianą,
zwłaszcza tak dobrze napisana pozycja jak
„Broad Peak. Niebo i piekło” Przemysława
Wilczyńskiego i Bartka Dobrocha.

Autorzy przeanalizowali najbardziej medialną tragedię polskich wspinaczy w Himalajach, która miała
miejsce 5 marca 2013 roku na Broad Peak. Szczyt
zdobyło czterech wspinaczy: Maciej Berbeka, Tomek
Kowalski, Adam Bielecki i Artur Małek. Kierownikiem
wyprawy był Krzysztof Wielicki, a jej organizatorem
Artur Hajzer, twórca programu „Polski Himalaizm
Zimowy”. Był to niesamowity sukces, bo Polacy weszli na kolejny ośmiotysięcznik zimą i potwierdzili,
że zasługują na nadany im przez zachodnich wspinaczy
tytuł lodowych wojowników. Niestety był to sukces
okupiony wielką tragedią, a mianowicie śmiercią
dwóch himalaistów, Maćka Berbeki i Tomka Kowalskiego. O przyczynach tej tragedii mówiono w mediach
przez kilka miesięcy i do dzisiaj budzi ona wiele pytań
i kontrowersji.
Przemysław Wilczyński i Bartek Dobroch przeprowadzili rozmowy z bohaterami tamtych wydarzeń
oraz z rodzinami tych, którzy zginęli. Wypowiedzi są
pełne emocji, bliscy próbują zrozumieć co się stało,
a ci, którzy przeżyli, głównie bronią się przed oskarżeniami, relacjonują też swoje poczynania i zachowanie
kolegów. Głos na temat tragedii zabierają także ludzie
ze środowiska górskiego, dla porównania przywoływane są inne równie dramatyczne wydarzenia z Himalajów. Ten wielogłos w ocenie tragedii na Broad
Peak to ogromna zaleta tej książki, przez to czytelnik
może wyrobić sobie swoją własną opinię odnośnie
zdarzenia, a także poszczególnych jej uczestników.
Każda postać została przedstawiona w szerokim
kontekście, są wzmianki o szkole, studiach, pierwszych

Fot. mat. pras.

AGNIESZKA PIETRZYK

miłościach, początkach pasji górskiej, a w przypadku Artura Hajzera
poznajemy również jego karierę w prywatnym biznesie. Wilczyński
i Dobroch pokazali ludzi z krwi i kości, których się lubi, którym się kibicuje albo których się nie akceptuje. Jedno jest pewne – wobec żadnego
bohatera nie można pozostać obojętnym.
„Broad Peak. Niebo i piekło” to pozycja niezwykle bogata, poruszająca
wiele aspektów górskiej pasji, choćby kwestie etyczne. Jak oceniać tych,
którzy próbują ratować kolegów z narażeniem własnego życia, a jak tych,
którzy tego nie robią? Co mamy myśleć o ludziach, którzy realizują własną
pasję kosztem strachu, samotności i łez członków rodziny?
Wilczyński i Dobroch stawiają też pytania o przyszłość polskiego
himalaizmu zimowego, a także analizują inne dramatyczne wydarzenia
na Broad Peak, do których doszło w 2013 roku, a które były tragicznym
dopełnieniem śmierci polskich wspinaczy.
Z czystym sumieniem polecam książkę Przemysława Wilczyńskiego i Bartka
Dobrocha, „Broad Peak. Niebo i piekło”, będzie to fascynująca i niezwykle
wciągająca lektura. Dla zwiększenia przyjemności czytelniczych radzę sięgnąć
po wersję dźwiękową w interpretacji Tomasza Sobczaka. ■
Audiobook: Przemysław Wilczyński i Bartek Dobroch, „Broad Peak. Niebo i piekło”,
Wydawnictwo Poznańskie, czyta Tomasz Sobczak, czas nagrania 13 godzin 6 minut.

#CodziennieRazemzTobą
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NA EKRANIE

Kto jest żmiją w Żmijowisku?

W

grudniu minionego roku Canal+ wyemitował ostatni odcinek długo zapowiadanego
serialu kryminalnego „Żmijowisko”. Powstał on na podstawie powieści Wojciecha
Chmielarza o tym samym tytule. W tej historii „zagrało” dosłownie wszystko.

W fotelu reżysera zasiadł Łukasz Palkowski. Jego ostatnia serialowa produkcja,
właśnie dla Canal+, zakończyła się sukcesem. Mowa o serialu „Belfer”, który okazał
się tak dobry, że wyprodukowano również
drugi sezon, a szefostwo stacji zastanawia
się także nad trzecim.
Wróćmy jednak do „Żmijowiska”. Od samego początku wszystkie wybory ekipy
filmowej były dobre. Już samo miejsce,
które wybrano na tytułowe Żmijowisko,
dawało temu serialowi aurę tajemniczości.
Świetnie dobrano także aktorów. Bałem
się, że swojej roli nie udźwignie Paweł
Domagała, kojarzony dotąd głównie z produkcjami komediowymi, ale zagrał swoją
postać na najwyższym poziomie.
On też wraz z Łukaszem Borowieckim
stworzył piosenkę, która była jednym z elementów kampanii promującej „Żmijowisko”. Utwór o tym samym tytule idealnie
oddał klimat serialu. Muszę jednak przyznać, że – co warto podkreślić – piosenka
brzmiała inaczej, gdy się jej słuchało przed
obejrzeniem produkcji Canal+, a inaczej
po emisji ostatniego odcinka. Warto w tym
miejscu zwrócić także uwagę na teledysk,
w którym znajdziemy fragmenty z serialu.
Tekst piosenki napisała żona Pawła Domagały, Zuzanna Grabowska.
O czym jest serial? To historia o wakacyjnym wyjeździe grupy znajomych. Wsiadają do samochodów i zmierzają w tym
samym kierunku – do tytułowego Żmijowiska. Podczas wakacyjnego wypoczynku
dochodzi do zaginięcia córki Arka (Paweł
Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska).
Od kilkunastu lat są oni małżeństwem.
Oboje byli młodzi, gdy w ich życiu pojawiła
się córka – Ada (Hanna Koczewska). Kilka
lat później na świecie pojawił się też Igor.
Arek jest deweloperem. Stara się być
dobry w tym, co robi, ale nie do końca lubi
swoją pracę. Jest ona źródłem dochodu,
32

Fot. Przemek Pączkowski / Canal+

Mateusz Misztal

ale nie daje mu satysfakcji. Podczas pobytu
w Żmijowisku stara się jak najlepiej zajmować synem. W dużej mierze to na jego barkach ląduje opieka nad Igorkiem. To jemu
lepiej układają się relacje z córką. Kamila
i Ada, mówiąc delikatnie, nie przepadają
za sobą. Ada, jak to typowa nastolatka,
przechodzi okres buntu. Chciałaby pojechać na obóz żeglarski, ale ląduje wraz
z rodziną w Żmijowisku i zupełnie nie odnajduje się w tym miejscu.
W małej wsi na mazurach pojawiają
się również Robert (Piotr Stramowski)
i Adaoma (Davina Reeves-Ciara). Oboje
pracują w telewizji. On na ważnym stanowisku, podejmując wiążące dla spółki decyzje, ona – modelka – prowadzi program
w tzw. telewizji śniadaniowej. Jest trochę
zazdrosna o narzeczonego. Czy słusznie?
Historia Żmijowiska to też historia właścicieli gospodarstwa, których jedynym
źródłem dochodu jest właśnie ono. Krzysztof (Wojciech Zieliński) i Marta (Joanna
Trypa) podobnie jak Kamila i Arek mają
dwoje dzieci. Z tą różnicą, że to dziewczynka jest młodsza.
Razem z Tobą

Syn właścicieli Żmijowiska, Damian
(Stanisław Cywka) próbuje poznać Adę,
jednak ta niechętnie wchodzi w relację
z rówieśnikiem. W szkole poznaje Sabinę
(Kamila Urzędowska) i od razu przykuwa ona jego uwagę. Powiedzieć, że jest
buntownicza, to tak jakby nie powiedzieć
nic. Jej relacja z rodzicami ogranicza się
do „cześć” lub „dzień dobry”. O ile z ojcem
Kajetanem (Cezary Pazura) utrzymuje
ona jakąś relację, o tyle z matką (Tamara
Arciuch) już niemal żadnej. Jedyne, co łączy obie panie, to mieszkanie pod wspólnym dachem.
W każdym z bohaterów serialu drzemie dużo bardzo różnych emocji. Urazy
chowane latami podczas jednej z nocnych
imprez wychodzą na jaw i zmieniają ich
relacje. Tej samej nocy urywa się kontakt
z Adą. Jej poszukiwania trwają ponad rok.
Po roku od zaginięcia nastolatki do Żmijowiska wraca Arek i próbuje na nowo szukać
córki. Na miejscu spotyka także Adaomę.
Kto jest żmiją? Jakie tajemnice skrywają
bohaterowie? Co się stało z Adą? Jak daleko jest od miłości do zazdrości? ■
razemztoba.pl

KULTURA

7 grzechów, Andrzej Seweryn i 2 architektki

K

onin, sobota 7 marca. Z drżeniem serca oczekiwaliśmy gości zaproszonych na wydarzenie
kulturalne pod hasłem „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych”. To był deszczowy
dzień, który obfitował w niepokojące doniesienia na temat zagrożenia epidemicznego.
Baliśmy się, że frekwencja będzie mała… Tymczasem na wernisaż przybyło kilkadziesiąt osób
zainteresowanych życiem kulturalnym Konina, jak również przyjaciele i znajomi autorek, współpracownicy i podopieczni Fundacji PODAJ DALEJ, a także grupa osób głuchych, dla których spotkanie tłumaczyła na język migowy Karina Akseńczuk – opowiada Zuzanna Janaszek-Maciaszek,
prezes fundacji.
OLGA JANASZEK-SERAFIN

Paula Klama i Marika Sypniewska
to autorki projektu „7 grzechów głównych
osób pełnosprawnych”. Obie są architektami z Konina. W wolnych chwilach
Paula pisze poezję, a Marika fotografuje.
Spotkały się w Fundacji PODAJ DALEJ.
Tutaj poznały osoby z niepełnosprawnością, które mimo wielu ograniczeń
radzą sobie w życiu, spełniają marzenia
i są szczęśliwe! O tym szczęściu i radości
z małych rzeczy często zapominają osoby
pełnosprawne…
„7 grzechów” ma pomóc osobom pełnosprawnym docenić życie, swój potencjał i zdrowe ciało. Autorki chcą pobudzić
do doceniania tego, co mamy i nie odkładania marzeń na później… Podczas wernisażu Kasia Chmiel z portalu Czytam
Duszkiem zaapelowała do zebranych,
aby w wierszach Pauli poszukali swoich
grzeszków (wymówek, lenistwa) i zachęciła, aby zabrali się do pracy, do realizacji swoich marzeń i zrobili coś dobrego
nie tylko dla siebie, ale też dla innych.

Słuchaj, migaj, czytaj…
W odpowiedzi na zaproszenie fundacji
wiersze z tomiku „7 grzechów” wyrecytował Andrzej Seweryn. Może ich posłuchać
każdy, kto wejdzie na stronę 7grzechow.
org. To prawdziwa uczta!
Podczas wernisażu każdy z gości miał
możliwość wyrecytować wybrany wiersz.
To była wzruszająca chwila, szczególnie kiedy Joasia, która na co dzień ma
problemy z mówieniem, w wielkim skupieniu, najlepiej jak potrafiła wyrecytowała wiersz „Melancholijność”. Wiersz

Fot. Mirosław Jurgielewicz i Krzysztof Nowak

Doceniaj nawet najmniejsze rzeczy

„Auto-ograniczenia” wymigała jedna
z głuchych uczestniczek wystawy.
– Kumulację mojego wzruszenia
spowodowało miganie jednego z moich
tekstów przez osobę głuchą. Zapamiętam to do końca życia. W powietrzu dało
odczuć się wrażenie, że nie ma podziału
na sprawnych i niepełnosprawnych. Tak
powinno być na co dzień. Bo przecież
łączy nas jedno: pragnienie spełniania
marzeń oraz obawa przed ich realizacją
– podkreśla Paula Klama.

Zapraszamy na wystawę
Fotograficzno-liryczną wystawę
„7 grzechów” można oglądać online
na stronie 7grzechow.org. Tutaj można
też zamówić bezpłatny tomik wierszy
(wysyłka w późniejszym terminie).
– W Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 maja 1-3 wystawa
„7 grzechów” czeka na Państwa. Zapraszamy, gdy już będzie można odwiedzać
miejsca publiczne. Pomału budujemy
też harmonogram wystaw w Polsce
na drugą połowę roku. Osoby zainte#CodziennieRazemzTobą

resowane obejrzeniem wystawy bądź
zorganizowaniem wernisażu u siebie,
zapraszamy do kontaktu przez stronę
projektu – zachęca Zuzanna Janaszek-Maciaszek.

Wielkie marzenie do spełnienia!
Z projektem „7 grzechów” wiąże się
też wielkie marzenie – Osada Janaszkowo. To będzie ośrodek, w którym osoby
z niepełnosprawnością z całej Polski
będą uczyły się niezależnego życia. Każdy
może pomóc stworzyć to miejsce i zmienić życie wielu ludzi, których niepełnosprawność zamknęła w domu.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie osadajanaszkowo.pl. ■
Organizator:
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ (podajdalej.org.pl).

Partnerzy:
Miasto Konin, Altix, Czytam duszkiem, Poezja
na każdy dzień, Wielkopolska Okręgowa Izba
Architektów RP.
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Wypadek przy pracy – nowy wzór protokołu

J

– Oceny stopnia uszczerbku
na zdrowiu oraz jego związku
z wypadkiem przy pracy dokonuje się
po zakończeniu leczenia i rehabilitacji
– informuje ZUS.
W celu uzyskania odszkodowania,
należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek.
Powinien on zawierać:
• wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
• protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,
• wypełniony przez lekarza druk
OL-9, zawierający adnotację, że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.
24 maja minionego roku Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej został ogłoszony
nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy
pracy, który obowiązuje od 1 stycznia
2020 r. Wzór protokołu dostępny jest
w załączniku do wymienionego rozporządzenia.

W

Fot. pixabay.com

ednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
1 stycznia wprowadzono nowy wzór protokołu powypadkowego.

Należy podkreślić, że formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy (które miały miejsce przed końcem ub.r.) sporządzone
według dotychczasowego wzoru mogły być stosowane nie dłużej niż do dnia
31 grudnia 2019 r. Zatem należy mieć na uwadze, że jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 r., protokół musi być sporządzony na nowym
wzorze. ■
Źródło: ZUS

E-recepta obowiązkowa

szedł w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Zmiana obowiązuje
od 8 stycznia, jednak w określonych przypadkach recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej.

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których recepta może być nadal wystawiana w formie papierowej. Dotyczy to:
		 • recept w ramach tzw. importu docelowego,
		 • recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
		 • recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
		 • recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty należy do osoby wystawiającej),
		 • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego/HIS/
		 czy brakiem dostępu do Internetu.
Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach może być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej
aptece, w tym lek może być objęty refundacją. Tym samym wdrożenie nowych rozwiązań nie utrudnia pacjentom dostępu do leków.
Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2020 r. receptę w postaci papierowej. ■
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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Zlecenia na wyroby medyczne po nowemu

N

arodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nowy sposób realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Pacjent nie musi już odwiedzać oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
Rocznie NFZ potwierdza ok. 3,5 mln takich zleceń.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Ma być
to ułatwieniem dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Obowiązujący do tej pory proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymagał wizyty pacjenta
w placówce macierzystego OW NFZ (a w przypadku błędnie wystawionych zleceń nawet kilkukrotnej).

Fot. NFZ

2019

Od 2020 roku etap ten jest znacznie uproszczony. Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza możeuzyskać potwierdzenie
zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu), realizującego zlecenia
na wyroby medyczne.

Fot. NFZ

2020

Nowe rozwiązanie NFZ ma poprawić dostępność do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie
dla pacjentów z małych miejscowości, skąd do placówek Funduszu jest daleko. Pacjent może otrzymać od razu zlecenie
gotowe do realizacji. Ma też pewność, że zlecenie jest pozbawione błędów formalnych. Obecnie o ewentualnych błędach
pacjent dowiaduje się najczęściej dopiero w trakcie wizyty w NFZ.

Korzyści dla pacjentów:

• brak potrzeby wizyty pacjenta w siedzibie OW NFZ w celu potwierdzenia zlecenia,
• możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia w trakcie wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu
NFZ (obecnie korekta zlecenia wymaga ponownej wizyty pacjenta),
• oszczędność kosztów i czasu – szczególnie odczuwalna dla pacjentów mieszkających z dala od siedziby NFZ,
• wyeliminowanie konieczności wizyty pacjenta we właściwym OW NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą z adresu
zamieszkania pacjenta. ■
Źródło: NFZ
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Na rozliczenie
z fiskusem mamy
czas do 30 kwietnia

Z

miana skali podatkowej, wyższe koszty
uzyskania przychodu czy wprowadzenie
mikrorachunku podatkowego – to tylko
część zmian w rozliczaniu podatków za 2019 rok.
W tym będzie można także odliczyć do 53 tys. zł
wydatków na materiały budowlane, urządzenia
i usługi związane z termomodernizacją budynku.

– W rozliczeniu PIT za 2019 rok, które będziemy składać w 2020
roku, zmieniło się kilka podstawowych kwestii, przede wszystkim
skala podatkowa, wysokość kosztów zryczałtowanych i kosztów
pracy. Zmieniła się również kwota wolna od podatku. Ustawodawca wprowadził nową ulgę termomodernizacyjną. Istotna zmiana,
która dotyczy wielu młodych ludzi, to zwolnienie z podatku osób
do 26. roku życia – wymienia w rozmowie z agencją Newseria
Biznes Małgorzata Słomka, doradca podatkowy z Instytutu
Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.
Podatników, którzy zarabiają do 85 528 zł brutto rocznie,
obejmuje niższa, 17-proc. stawka podatkowa. Dla dochodów
przekraczających tę kwotę stawka pozostaje na poziomie
36

32 proc. Resort finansów szacuje, że z niższej stawki skorzysta
ok. 25 mln podatników.
Osoby do 26. roku życia mogą skorzystać z zerowego PIT. To rozwiązanie korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę czy zlecenie.
Zwolnienie z podatku obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł.
W przypadku rozliczenia za 2019 rok ulga w PIT liczy się dopiero
od 1 sierpnia, limit jest więc zmniejszony i wynosi 35 636,67 zł.
– Podwyższone, ponad dwukrotnie, zostały zryczałtowane koszty
uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Wynoszą one teraz 250 zł
miesięcznie dla osoby, która pracuje i mieszka w tej samej miejscowości,
oraz 300 zł dla osoby, która dojeżdża – wskazuje Małgorzata Słomka.
W rozliczaniu podatku za 2019 rok można skorzystać z nowej ulgi
termomodernizacyjnej. Pozwala ona odliczyć wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku.
– To ulga kilkuletnia. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne
można prowadzić przez trzy lata od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli więc podatnik poniósł pierwszy wydatek
w 2019 roku, to może z ulgi korzystać do 2022 roku i jest ona rozliczana
za każdy rok częściowo, aż do osiągnięcia limitu 53 tys. zł – tłumaczy
doradca podatkowy. – Inną ulgą jest ulga IP Box, ale ona głównie
dotyczy przedsiębiorców, podobnie jak ulga na wydatki związane
z kształceniem zawodowym.
Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu darowizny na cele
kształcenia zawodowego publicznym szkołom je prowadzącym.
Obowiązuje jednak górny limit odliczenia – łącznie z darowiznami
na cele kultu religijnego, pożytku publicznego i krwiodawstwa ich
łączna wysokość nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc.
dochodu. Z kolei dzięki IP Box przedsiębiorcy uzyskujący dochody
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą zastosować
preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5 procent.
– Od 2020 roku wszystkich podatników podatku PIT, CIT i VAT
obowiązują mikrorachunki. Będą na nie wpłacane wszystkie należności
z tych tytułów i znikną dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych,
na które podatnicy wpłacali swoje zobowiązania podatkowe – podkreśla Małgorzata Słomka.
Numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl
lub w każdym urzędzie skarbowym. Dzięki temu ma być mniej
omyłkowych przelewów na niewłaściwe konta. Zmiana oznacza
też sprawniejszą obsługę płatności, co pozwala m.in. na szybsze uzyskanie potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach.
Osoby, które zdecydują się rozliczyć z fiskusem poprzez usługę Twój
e-PIT, zrobią to za pomocą dwóch kliknięć. Administracja skarbowa
sama przygotuje dokumenty PIT-28, PIT-38, PIT-37 i PIT-36. Jeśli
podatnik nie zaakceptuje rozliczenia, zeznanie zostanie złożone automatycznie. W ubiegłym roku w formie elektronicznej rozliczyło się
ok. 16 mln podatników, z czego prawie 7 mln zeznań trafiło do systemu
skarbowego właśnie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.
– W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą te zeznania nie będą przygotowane. Muszą samodzielnie złożyć
rozliczenia podatkowe. Jeżeli nie złożą ich w terminie przewidzianym
ustawą, to grożą im sankcje karnoskarbowe – przypomina Małgorzata Słomka. ■
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PIT, CIT i VAT na mikrorachunek podatkowy

I

Fot. pixabay.com

ndywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu będziesz
mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wpłacisz tam także
odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe
urzędów skarbowych.

Numer mikrorachunku w każdej
chwili możesz wygenerować na stronie
podatki.gov.pl, np. tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego. Ważne,
by przed skorzystaniem z mikrorachunku upewnić się, że został poprawnie wygenerowany. Możesz sprawdzać
go wielokrotnie, zawsze wygenerujesz
ten sam numer mikrorachunku, który
został nadany tylko tobie i zawiera
m.in. twój PESEL lub NIP.
Numer mikrorachunku podatkowego możesz sprawdzić w dowolnym
momencie w ciągu roku, korzystając
z generatora dostępnego na stronie
podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie
skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże
się z żadnymi opłatami. Wystarczy
go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:
– PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
• nie prowadzisz działalności gospodarczej,
• lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.
– NIP, jeśli:
• prowadzisz działalność gospodarczą
lub jesteś podatnikiem VAT,
• lub jesteś płatnikiem podatków,
składek na ubezpieczenie społeczne
i / lub zdrowotne.
Jeżeli jesteś osobą fizyczną i będziesz
mieć do zapłaty podatek z rozliczenia
rocznego PIT za 2019 r., to przed jego
zapłatą upewnij się, że znasz numer
swojego mikrorachunku podatkowego.
Pamiętaj, że mikrorachunek podatkowy
służy tylko do wpłat podatku. Zwroty
nadpłat będą realizowane na dotychcza#CodziennieRazemzTobą

sowych zasadach, czyli np. na twój ROR.
Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu
swój numer możesz sprawdzić w każdym
czasie i miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzisz go również
w dowolnym urzędzie skarbowym. Ponadto jego wygenerowanie i prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. Numer
nadawany jest każdemu podatnikowi
i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych
wniosków do urzędu. Numer sprawdzisz
w generatorze na stronie podatki.gov.pl.
Nie korzystaj z żadnych innych stron
internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em.
Mogą być one próbą wyłudzenia.
Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl. ■
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6 niesamowitych sportów
ekstremalnych dla OzN
Polsce żyje około 4,7 mln osób z niepełnosprawnościami, co stanowi 12 procent
ludności. Część z nich, mimo poważnych problemów z poruszaniem, nie wyobraża
sobie życia bez sportu.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą
uprawiać różne dyscypliny sportowe, także
te ekstremalne, które na pierwszy rzut oka
wydaje się być poza ich zasięgiem. Pokonywanie strachu i słabości, jakie towarzyszą
sportom ekstremalnym, to inspirujący
i motywujący krok do lepszego samopoczucia, bez względu na zakres sprawności. Odpowiednio przystosowany sprzęt,
a przede wszystkim chęci sprawiają, że niemożliwe przestaje istnieć. Coraz więcej
osób z niepełnosprawnościami o tym się
przekonuje, a coraz więcej dyscyplin, nawet
tych ekstremalnych, jest adaptowanych
do ich potrzeb.

Downhill
Niepełnosprawność nie oznacza,
że ktoś musi rezygnować z frajdy, jaką
daje jazda rowerem. Wprost przeciwnie.
Dla szukających mocniejszych wrażeń,
stworzono ekstremalną odmianę kolarstwa górskiego, polegającą na zjeździe
rowerem po stromych stokach. Osoby
z niepełnosprawnościami mogą ją uprawiać dzięki specjalnie zaprojektowanym
czterokołowym rowerom górskim. To rozwiązanie dla osób, które lubią aktywny
wypoczynek na świeżym powietrzu,
ale przede wszystkim chcą przeżyć emocjonującą przygodę.

Rugby na wózkach
Rugby na wózkach to dynamiczna, pełna pasji i energii rywalizacja zespołowa,
która wzbudza emocje zarówno na boisku, jak i na trybunach. Gra łączy w sobie
elementy koszykówki na wózkach, hokeja na lodzie i futbolu amerykańskiego.
Celem jest zdobycie jak największej liczby punktów, o które walczą ze sobą dwa
czteroosobowe zespoły. Do uprawiania
tego sportu potrzebny jest specjalistyczny wózek zabudowany w dolnej części,
ze względu na bezpieczeństwo zawod38

nika. W zależności od pozycji na boisku,
gracze posiadają albo wózek ofensywny, służący do ataku, albo defensywny (wyposażony w przednie zderzaki)
– do obrony.
Ci, którzy chcieliby spróbować tego
sportu, mogą przyjść na profesjonalne
treningi Avalon Extreme Rugby odbywające się pod okiem doświadczonego
trenera Tomasza Bidusia, ambasadora
Avalon Extreme.

Racing
Dzięki odpowiedniemu przystosowaniu
aut osoby z niepełnosprawnościami mogą
startować w profesjonalnych zawodach
rajdowych czy driftingowych. Wzorem determinacji jest Sebastian Luty, ambasador
Avalon Extreme. Jego samochód, Mitsubishi Lancer Evo 10, posiada dwa joysticki sterowane oddzielnymi komputerami, które
zastępują kierownicę i pedały oraz automatyczną skrzynię biegów zmienianych łokciem. Oczywiście nie trzeba od razu mieć
super szybkiego auta. Na początek można
dołączyć do pierwszej ligi wyścigowej zrzeszającej osoby z niepełnosprawnościami
w Polsce: Avalon EXTREME Racing League.
Przygodę z motorsportem najprościej jest
zacząć od gokartów. Umiejętności można
ćwiczyć na jednym z wielu torów w Polsce.

Sitwake
Niepełnosprawni miłośnicy sportów
wodnych mogą spróbować swoich sił
w sitwake’u. To odmiana wakeboardu,
w której używa się deski ze specjalnie
zamontowanym siedziskiem i podnóżkiem z pasem na stopy. To sport przeznaczony dla osób, które mimo swojej
niepełnosprawności mają na tyle silną
górną połowę ciała, aby utrzymać drążek liny podłączonej do wyciągu.
Ci, którzy nie mają własnej deski lub chcą
dopiero spróbować, mogą pojawić się
Razem z Tobą

na jednym ze szkoleń z cyklu Avalon
EXTREME Sitwake Academy organizowanych w parkach wodnych w całej Polsce.

Monoski
Coraz popularniejsze na całym świecie
staje się narciarstwo zjazdowe. Poruszający
się na wózkach potrzebują do tego monoski
składającego się z siedziska, metalowej
konstrukcji oraz kulonart. W zależności
od charakteru aktywności i zaawansowania
sportowca, na rynku dostępne są różne
rodzaje sprzętu: rekreacyjny, amatorski
lub sportowy. Narciarstwo alpejskie jest
dla osób z niepełnosprawnościami świetną formą rehabilitacji ruchowej. Barierą
może być dość wygórowana cena za sprzęt,
jednak w Polsce funkcjonuje już wiele wypożyczalni, gdzie za niewielkie pieniądze
można wypożyczyć monoski.

Paralotnia i szybowce
Osoby, dla których z różnych przyczyn
poruszanie się stanowi problem, a które
chcą doznać wyjątkowych doświadczeń,
jakie daje unoszenie się w powietrzu, mogą
spróbować lotów na paralotni. Po przejściu
odpowiedniego szkolenia osoby z niepełnosprawnościami są całkowicie samodzielne
w powietrzu i latają bez żadnego nadzoru.
Potrzebują jedynie trochę asysty na ziemi
i odpowiednio zaadaptowanego sprzętu.
Osoby z paraplegią, czyli porażeniem
poprzecznym dwukończynowym, mogą
również spróbować swoich sił w lotach
szybowcem. Szlaki w tej dyscyplinie przeciera od lat Adam Czeladzki, ambasador
Avalon EXTREME, który po wypadku wrócił
do latania, osiągając wspaniałe wyniki.
Obecnie szkoli inne osoby ze sparaliżowanymi nogami. Udowodnia tym samym,
że osoby z niepełnosprawnościami nie muszą rezygnować z marzeń o lataniu i mogą
nawet zdobyć licencję pilota. ■
Fundacja Avalon

razemztoba.pl

SPORT

minionym roku informowaliśmy o planach Widzewa w kwestii stworzenia ampfutbolowej
drużyny. Łódzki klub postawił sobie ambitny cel, by drużyna ta w najbliższym sezonie
wybiegła na ligowe boiska i tak się stanie. W nowym sezonie wystąpi też Warta Poznań.

Mateusz Misztal

– W sierpniu 2019 r. razem z Maciejem
Stoczkiewiczem wpadliśmy na pomysł
stworzenia drużyny i połączenia dwóch
pasji – piłki nożnej i pomocy osobom
niepełnosprawnym. Od zawsze byliśmy
kibicami Widzewa i uznaliśmy, że najlepszą drogą będzie zapytanie pani prezes
Martyny Pajączek o to, jak widzi nasz
pomysł. O pierwsze spotkanie nie było
trudno i od razu też dostaliśmy zielone
światło, żeby ampfutbolową drużynę
tworzyć. Pomysł się spodobał, co potwierdza okazane nam wsparcie. Widzew zawiązywał też wtedy Klub Kibica
Niepełnosprawnego, więc to się fajnie
ze sobą zbiegło – wspomina Rafał Pierzchalski. – Później rozpoczęliśmy akcję
informacyjną oraz nabór do zespołu,
było też kilka eventów m.in. z obecnym
zawodnikiem drużyny ampfutbolowej
Widzewa weszliśmy na górę Kamieńsk.

Od września rozpoczęliśmy treningi.
Na pierwszym pojawiło się 8-10 osób
i z każdym kolejnym przybywało chętnych. Na ten moment skład liczy 14 osób.
Cały czas trwa jednak nabór.
Za rekrutację odpowiada Maciej
Stoczkiewicz, z którym można się skontaktować telefonicznie (668 498 011)
i e-mailowo (ampfutbol@widzew.com).
Widzew ma za sobą pierwszy sparing
z Wartą Poznań. – Jest to drużyna, która
składa się z zawodników już doświadczonych w ampfutbolu, mimo to niemal
przez cały mecz potrafiliśmy stawić im
czoło i w końcówce straciliśmy gola, przegrywając 1:0. Taktycznie, fizycznie i motorycznie zawodnicy wyglądali świetnie,
co jest zasługą pierwszego trenera Rafała
Chorążego – zaznacza Rafał Pierzchalski.
Widzewski sztab uzupełnia trener bramkarzy Szymon Stanita i fizjoterapeuta
Łukasz Stachlewski.
– Rywalizacja będzie trudna. Na pew-

no najtrudniej będzie z Kuloodpornymi,
Legią i Husarią, bo są to zespoły, które
od lat grają w Amp Futbol Ekstraklasie
i wielu zawodników tych drużyn gra w reprezentacji Polski. Warta Poznań również może sprawić wiele niespodzianek.
Mam nadzieję, że powalczymy o podium,
ale czwarte miejsce nie będzie dla nas
porażką – podkreśla Pierzchalski.
W Poznaniu od dłuższego czasu myślano nad stworzeniem takiej sekcji.
Klub ze stolicy wielkopolski również
powalczy o ligowe punkty. W sezonie
2020 do rozgrywek nie przystąpią Miedziowi Polkowice.
– Trenujemy weekendowo, średnio
2 razy w miesiącu i to są dwa treningi:
jeden w sobotę i jeden w niedzielę. Zawodnicy nie są jeszcze na tyle przygotowani, by trenować więcej, ale realizują
też indywidualnie przygotowania, które
mają poprawić ich wydolność. Pracują także nad koordynacją i stabilizacją

Fot. AMP Futbol Polska (Facebook)
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a być jedną z opcji spędzania wolnego czasu osób
niewidomych, ale także – a może i przede wszystkim
– integrować osoby widzące i niewidome, bo stworzona
została z myślą o jednych i drugich. Obecnie jest w fazie testowania, ale zdążyła już wzbudzić wiele pozytywnych komentarzy.
O „Niewidzialnej wyprawie” opowiada nam pomysłodawca gry
– Szymon Andrzejewski.

Fot. Niewidzialna wyprawa (Facebook)

– zaznacza trener Warty Poznań Dariusz
Sylwestrzak. – Kadra naszego zespołu
sukcesywnie się powiększa, na chwilę obecną jest to 14 osób. W ciągu tego
sezonu chcemy przede wszystkim zdobyć doświadczenie. Oczywiście, chcemy
też wygrywać i mamy nadzieję, że będziemy innym drużynom „zabierać” punkty. Wielu zawodników naszego zespołu
grało już w ekstraklasie i oni chcą wygrywać, są doświadczeni i śmiało mogą
stawiać sobie sportowe cele. To będzie
też dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Cały czas uczę się tego sportu.
Tak naprawdę to wszyscy od siebie się
czegoś wzajemnie uczymy.
W lutym odbyło się też spotkanie
z udziałem przedstawicieli wszystkich
klubów Ampfutbol Ekstraklasy. Ustalano
między innymi to, jaki system rozgrywek
przyjąć. Satysfakcji z coraz większego
zainteresowania ampfutbolem nie kryją
władze Amp Futbol Polska.
– W tym sezonie liga będzie pięciozespołowa. Zespół z Polkowic, który w poprzednim sezonie grał w ekstraklasie,
nie rozpadł się, ale nie przystąpi w tym
sezonie do rozgrywek. Miedziowi nadal
będą trenować, chcą się wzmocnić i szykują się do rozgrywek w przyszłym roku.
Cieszymy się z tego, że do rozgrywek dołączyły dwie mocne marki: Warta Poznań
i Widzew Łódź. Mamy nadzieję, że będą
to kluby, które na lata dołączą do ekstraklasy i będą jej mocnymi punktami,
choć pierwszy sezon na pewno nie będzie dla nich łatwy – mówi prezes Amp
Futbol Polska Mateusz Widłak. – Myślę,
że w przeciągu dwóch-trzech lat jesteśmy
w stanie stworzyć w Polsce ośmiozespołową ligę. Przykład Widzewa Łódź pokazuje,
że można w krótkim czasie zebrać osoby
chętne do gry. W kwestii ampfutbolu
zaczyna się coś dziać też na Podkarpaciu,
podobnie w Trójmieście, a także w Lublinie, więc myślę, że idziemy w dobrym
kierunku – dodaje.
W nowym sezonie Apmfutbol Ekstraklasy wystąpią: Widzew Łódź, Warta
Poznań, Legia Warszawa, Kuloodporni
Bielsko-Biała i Husaria Kraków.
Liga rozgrywana będzie w identycznym systemie jak w sezonie 2019,
z tą różnicą, że turniejów będzie pięć. ■

Ta gra ma integrować

MATEUSZ MISZTAL
Gdy widzimy i na kilkadziesiąt minut
zasłonimy sobie oczy, by zagrać w grę
planszową, to szybko trzeba przestawić
się na zmysł dotyku. Nie jest to proste.
Gra, którą miałem przyjemność testować
pod koniec lutego w Gdańsku w Bibliotece
bez Barier, jest też znakomitą wędrówką w świat ludzi, którzy poznają świat
głównie poprzez dotyk. Wraz z innymi
graczami w ten świat zanurzyliśmy się
tylko na kilkadziesiąt minut i wymagało
to od nas nie lada skupienia, uwagi i maksymalnego wykorzystania zmysłu dotyku.

Od pomysłu do prototypu
– Pomysłodawcą gry byłem ja, ale trzeba tu zauważyć, że było wiele osób, które
mi w tym projekcie pomagały. Szczególnie dwie osoby bardzo mi pomogły, były
to Emilia Sławek i Robert Wróblewski,
z którymi regularnie się spotykaliśmy
i zastanawialiśmy nad stworzeniem
zasad gry. Robert, z racji tego, że jest
osobą słabowidzącą, bardzo mi pomagał w kwestii dostępności gry dla osób
niewidomych. Emilia natomiast jako
pasjonatka gier planszowych pomagała
dużo w kwestii mechaniki gry i ocenie
Razem z Tobą

jej atrakcyjności dla osób widzących
– mówi Szymon Andrzejewski. – Bardzo dużo zawdzięczam również firmie
Altix, która wykonała dwa prototypy gry.
Wykonanie gry i dopracowanie elementów znajduje uznanie u wszystkich osób,
które miały z nią kontakt. Oczywiście
nie mogę tutaj też nie wspomnieć o Laboratorium Innowacji Społecznych, części
UM Gdynia, bez którego zaangażowania
projekt by nie powstał. To dzięki mikrograntowi zdobytemu w ramach unijnego
projektu „Innowacje na Ludzką Miarę”,
pomysł na grę mógł w ogóle zostać przekuty na rzeczywistość.
Gra jest w pełni dostosowana
do potrzeb osób niewidomych. Każdy
jej element zawiera oznaczenia z alfabetu
Braille’a, a także oznaczenia tyflograficzne (wypukłe), które pozwalają na ich
identyfikację. Tyflografika coraz częściej
stosowana jest m.in. na dworcach, pomaga odnaleźć się w tym miejscu osobom
niewidomym. Są to wypukłe grafiki z planem przestrzennym.
– Pomyślałem sobie, żeby zasady tyflografiki zastosować właśnie w tej grze.
Każdy element oprócz grafiki, która znajduje się na środku kafla, ma dwa symbole.
Symbol litery alfabetu lub cyfry i równorazemztoba.pl

Fot. Dorota Domeracka
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Testowanie gry
– Pracowałem z osobami niewidomymi w Fundacji Szansa dla Niewidomych. Wśród osób, z którymi miałem tam
styczność często pojawiał się problem
braku rozrywek, braku wielu możliwości
na spędzenie wolnego czasu ze znajomymi, którzy są widzący. Pomyślałem,
że gry planszowe mogą być ciekawym
pomysłem. Jest wiele gier logicznych,
ale gier, które pozwalałyby na równoprawny udział przy grze wielu osób widzących i niewidomych już nie – zaznacza
Szymon Andrzejewski. – „Niewidzialna wyprawa” może być właśnie świetną formą spędzania czasu dla rodzin,
w których są osoby z dysfunkcją wzroku
lub też dla grupy znajomych, w której
to grupie osoba niewidoma ma ograniczone możliwości spędzania wolnego
czasu – dodaje. I jak zaznacza, jest to również znakomite doświadczenie dla osób
widzących, bo te osoby grają w opaskach
zasłaniających oczy. Pomaga to również lepiej zrozumieć osoby niewidome
i ich potrzeby.
Gra wciąż przechodzi testy. Wszystko po to by, mogła być coraz lepsza.
Już zdążyło ją przetestować ponad 100
osób – w tym także ponad 20 osób niewidomych.

– Taką okazją do testowania gry był
Festiwal GRAMY, który odbył się Gdyni
w kwietniu minionego roku. Tam sporo
osób, pasjonatów gier planszowych, miało okazję zagrać w tę grę. Wśród wielu
opinii na jej temat (zarówno pozytywnych, jak i krytycznych) przeważały takie, że jest to bardzo ciekawy pomysł
– wspomina pomysłodawca gry.
Testy gry odbywają się także
w Bibliotece bez Barier – filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
w Gdańsku.
„Niewidzialną wyprawę” pozytywnie oceniły również osoby niewidome,
choć zaznaczały jednocześnie, że gra
nie jest prosta. – Ta gra jest łatwiejsza dla
osób niewidomych, które zaznajomione
są z dotykiem i tym zmysłem posługują
się najczęściej – ocenia Szymon Andrzejewski.

Jakie są szanse na wydanie gry
w większym nakładzie?
– Staram się zainteresować wydawców gier planszowych, zarówno mailowo,
jak i podczas wspomnianych już targów gier
planszowych w Gdyni. Zdaję sobie jednak
sprawę, że „Niewidzialna wyprawa” nie jest
pomysłem łatwym w realizacji, bo plansza
gry i jej elementy są dosyć nietypowe, dosyć
duże i wymagają też jeszcze pewnego dopracowania. Jest to na pewno dużo bardziej
kapitałochłonne niż zwykła gra planszowa,
stworzona tylko z papieru – mówi Szymon
Andrzejewski. – Kiedy zaczynałem pracę
nad projektem, to nie było żadnej takiej
gry. Dopiero pod koniec 2018 roku ukazała
się pierwsza gra tego typu w USA – „Nyctophobia”. Innych tego rodzaju gier nie znam
i myślę, że może być zainteresowanie i zapotrzebowanie na takie gry. Moją ambicją
jest to, by ją wydać. Chciałbym projekt,
który rozpocząłem w 2017 roku, doprowadzić do końca – zaznacza pomysłodawca
„Niewidzialnej wyprawy”. ■
Więcej o „Niewidzialnej wyprawie” znaleźć można
na fanpage’u gry na Facebooku.

Fot. Mateusz Misztal

legle występuje również symbol w alfabecie Braille’a – zaznacza pomysłodawca
„Niewidzialnej wyprawy”.
Po pomyśle na grę i zaprojektowaniu
jej elementów, przyszedł czas na stworzenie prototypu, który z kolei pozwolił
na przeprowadzenie testów.

Gra składa się z dużej drewnianej planszy podzielonej na 121 pól. Zadaniem gracza jest ułożenie drogi do wyznaczonych
miejsc. Każdy ruch powoduje jednak
tzw. „zużycie białej laski”, a droga niesie
wiele niespodzianek, także takich, które nakazują powrót do miejsca, z którego startowaliśmy. W trakcie „wyprawy” gromadzimy
także punkty. „Niewidzialna wyprawa” pozwala grać czterem osobom jednocześnie.

#CodziennieRazemzTobą
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Wszystko jest stanem umysłu

Z

wieńczeniem naszego cyklu jest wywiad z Adrianną Zawadzińską – Miss Polski na Wózku
2016 i II Wicemiss Świata na Wózku. Jako dziecko dowiedziała się, że choruje na rdzeniowy
zanik mięśni. Życie skazało ją na wózek. Czy przejęła się tym? Nie! Nie straciła optymistycznego nastawienia do świata i wciąż inspiruje innych, rozsyłając wokół siebie pozytywną energię.
A wózek? Jest dla niej tylko dodatkiem ułatwiającym funkcjonowanie, jak telefon czy komputer.
JOANNA MERYK

Skąd bierzesz siłę do tak optymistycznego patrzenia na świat?
Dzięki właściwemu poglądowi, a to pozwala mieć wewnętrzny uśmiech. Myślę,
że wszystko jest stanem umysłu, a więc
cały czas staram się zasiewać w nim dobre wrażenia. Każdy z nas ma to w sobie. Uważam również, że mamy wybór,
czy chcemy widzieć świat w pięknych
barwach, czy skupiać się na cierpieniu.
Ja świadomie wybieram to pierwsze, wybieram szczęście.

Jak zareagowałaś, gdy dowiedziałaś się o swojej chorobie?
Byłam wtedy jeszcze dzieckiem,
bo miałam zaledwie 10 lat, a więc moja reakcja nie była zbyt wielka, bo tak naprawdę nie byłam świadoma tego wszystkiego.
Było to zbyt abstrakcyjne do wyobrażenia
dla tak młodego człowieka. Dzieci żyją
bardziej w „tu i teraz”, nie wybiegają aż tak
w przyszłość i raczej wszystko wydawało
mi się jak opowieść scenariusza jakiegoś filmu. Dopiero z wiekiem i większą
świadomością siebie zaczęłam bardziej
rozumieć, czym jest SMA, ale też z biegiem
tych lat można było w moim przypadku
„oswajać’” się z postępującym przebiegiem tej dolegliwości.

Czy życie na wózku jest
na co dzień dużym utrudnieniem?
Jak sobie z tym radzisz?
Myślę, że jeśli ktoś doświadczył w życiu jakiejś choroby, chociażby wielkiego
przeziębienia, gdzie trzeba leżeć cały czas
w łóżku i nie ma się na nic siły, to po tygodniu takiego leżenia już ma się dość tej
monotonności itd. Przy takiej wizji, gdzie
wózek umożliwia ruch, przemieszczanie
się (jak też – nie bójmy się użyć takich
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słów – samodzielność, wolność) nie jestem w stanie patrzeć wtedy na wózek
jako na utrudnienie, ale bardziej jako
na wyzwolenie, a więc w takiej sytuacji
i przy takim postrzeganiu, utrudnienia
architektoniczne, które gdzieś się zdarzają, nie są już aż takim dramatem.

Skąd pomysł na wzięcie udziału
w wyborach Miss Polski na Wózku,
a potem Miss Świata na Wózku?
Wybory Miss Polski na Wózku były
w 2016 roku, a ja wtedy byłam „świeżakiem” na wózku. Nie załamywał mnie ten
fakt, wręcz przeciwnie, było to wszystko
dla mnie całkowicie nowym doświadczeniem i motorem napędowym do działania. Miałam duże pokłady dobrej energii,
które chciałam przekazywać innym,
ale też bardzo chciałam poznać ludzi,
którzy również mają takie doświadczenie
w życiu. I to wszystko się udało. Wybory
Miss Wheelchair World również były
takim ogromnym doświadczeniem i zrobieniem kroku do zmiany postrzegania
osób z niepełnosprawnością na świecie.

Jako pierwsza reprezentowałaś
Polskę na wyborach Miss Świata
na Wózku. Z czym wiąże się ta odpowiedzialność?
Wszystko, co możemy zrobić dla pożytku wszystkich istot, jest pięknym
działaniem. Taki konkurs trochę wiąże
się z odpowiedzialnością, by naprawdę
móc wykorzystać szansę, którą się dostało,
i zrobić coś dobrego. Jest to takie „pięć
minut”, w których możesz przekazać innym pewne wartości, które nosisz w sercu.
Dodać siły, otuchy i również pokazać,
że kraj, w którym żyjemy, idzie z postępem czasu, zmienia swoje postrzeganie.
Ja byłam ogromnie wdzięczna, że mogę
reprezentować naszą Polskę nie tylko
Razem z Tobą

zewnętrznie urodą, ale wartościami wewnętrznymi.

Miss to nie tylko tytuł, ale i obowiązki. Jak sobie z nimi poradziłaś?
Zawsze się śmiałam, że to, co przypisują Miss, które mówią, że pragną pokoju
i miłości na świecie, jest naprawdę moją
życiową dewizą, więc te wszystkie „obowiązki” były dla mnie tak naprawdę samą
przyjemnością, w której mogłam wyrażać
również siebie. Bywały momenty, kiedy
naprawdę dzień zaczynało się o świcie
i kończyło późnym wieczorem, ale właśnie motywacja, jaką mamy w działaniu,
dodaje nam siły i radości. Mam nadzieję,
że obowiązki wypełniałam dobrze, bo starałam się robić je szczerze i prosto z serca.

Co dał Ci udział w wyborach Miss?
Jedną z najcenniejszych „rzeczy”, jaką
można sobie wyobrazić – ludzi. Ludzie,
których poznałam, zostaną już na zawsze
częścią mojego życia. Udział w wyborach
dał mi również pole do rozwoju siebie
jako człowieka.

Konkurs na Miss i Mister Polski
na wózku 2018 nie odbył się z powodu braku funduszy. Jak odniesiesz się do tego? Uważasz, że to
duża strata?
Bardzo ubolewam nad tym, ponieważ
chciałabym, aby każdy mógł doświadczyć
tego, czego my doświadczyliśmy podczas
tego konkursu. Myślę również, że było
to naprawdę widowisko na wysokim poziomie scenicznym, a więc wzbogacające
w jakiś sposób naszą kulturę. Ten konkurs
ma tak wiele aspektów i różnorodności,
że każdy – uczestnik czy widz – może
wynieść wiele inspiracji, siły do swojego
codziennego życia. ■
razemztoba.pl

Fot. Adrianna Zawadzińska – Miss Polski na Wózku 2016 (Facebook)
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Wiem, że działasz charytatywnie.
W jaki sposób?
Chyba nie przepadam mówić o swoich
działaniach charytatywnych, bo to trochę
jak mówienie o triumfach serca i podbudowywanie swojego ego: „zobaczcie, jaka
dobra jestem”. Zawsze tam, gdzie mogę
wnieść swoje „światełko” i gdzieś pomóc,
napełnia mnie niesamowita radość i staram się zawsze robić to spontanicznie
i z wdzięcznością. Pomaganie jest piękne,
daje ogromną wewnętrzną radość dla
dwóch stron. Myślę, że to nasz naturalny
instynkt, by robić coś dobrego dla innych, jeśli mamy taką możliwość. Dlatego
w tej kwestii jestem otwarta i zdarzały
mi się naprawdę przeróżne działania
na wielu płaszczyznach.

Czy znasz agencję Butterfly
Agency Models? Należysz do niej?
Co myślisz o takich inicjatywach?

Nie należę do tej agencji, w sumie
nie należę do żadnej agencji modelingowej, bo nigdy nie było to specjalnie
w moich aspiracjach. Ale bardzo się
cieszę, że istnieje taka agencja, wiem
również, że powstaje takich więcej,
co pokazuje tylko jak bardzo rozwijamy się w tym kierunku. Uwielbiam
wszystko, co uwalnia ludzi z ograniczeń i daje wolność do działania,
a więc mocno trzymam kciuki za każdą
taką inicjatywę.

Jakie masz plany na przyszłość?
Moim planem na przyszłość jest,
by żyć całą sobą w „tu i teraz”. By teraźniejszość była wykorzystana w każdym swoim potencjale i dawała mi
wiele radości. Mam nadzieję, że będę
po prostu szczęśliwym człowiekiem.
Taki plan jest najbardziej godny
realizowania.
#CodziennieRazemzTobą

Co chciałabyś przekazać innym
osobom, które na co dzień poruszają się na wózku?
By nie myślały o tym, że muszą się
z czymś zmagać i by nigdy nie traktowały wózka jako części siebie. To tylko
dodatek, ułatwiający funkcjonowanie,
tak jak telefon, komputer itd. By dbały
o swój wewnętrzny rozwój, kochały siebie
i akceptowały w pełni za to, jakim są człowiekiem, a nie za zewnętrzne warunki
ciała. By zawsze były wdzięczne za to,
co mają, a nie skupiały się na tym, czego
nie mają. Wdzięczność jest tak niesamowita, bo daje nam ogromne bogactwo
w chwili obecnej. Nasze pragnienia i pożądanie sprawiają, że ciągle czujemy się,
jakby czegoś nam brakowało. Na wózku,
czy bez wózka… jesteśmy po coś, żyjemy!
A więc cieszmy się naszym byciem. Myślę,
że życie ma dla każdego coś pięknego
– wystarczy się na to otworzyć. ■
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MODNI ONI
– NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W ŚWIECIE MODY
Przez ostatnie miesiące zapoznawaliśmy Was z historiami osób, które mimo swej niepełnosprawności podbiły branżę mody. Okazało się, że nie są one „dziwne” i „nienormalne”, ale są
wyjątkowe i piękne.
Każdy z naszych bohaterów jest
inny. Poznaliśmy Aimee Mullins i Viktorię Modestę – piękne kobiety, którym życie odebrało nogi, bliźniaczki
Larę i Marę Bawar oraz Winnie Harlow,
których kolor skóry tak bardzo odbiega
od normy. Bohaterką jednego z artykułów była też Jamie Brewer, która

stała się pierwszą kobietą z zespołem
Downa, chodzącą po czerwonym dywanie na New York Fashion Week. Swoją odmiennością zaimponowały nam
też Melanie Gaydos i Moffy. Sinéad
Burke pokazała nam, że nie trzeba mieć
dużego wzrostu, żeby dużo osiągnąć.
Z kolei Paweł Majerczyk zaskoczył

nas sposobem projektowania, wykorzystując do tego usta. No i w końcu
chyba najbardziej pozytywna osoba
na świecie – Adrianna Zawadzińska,
która przekonała nas, że to wszystko
jest stanem umysłu, a to, czy jesteśmy
szczęśliwi i ile osiągniemy, zależy tylko
od nas samych.

Podobał Ci się cykl? Zainteresowały Cię zamieszczone w nim historie i forma,
w której były przedstawione? A może masz pomysł na to, kto mógłby być kolejnym
jego bohaterem? Daj znać, a my zastanowimy się nad jego wznowieniem.

Jeśli przegapiłeś któryś z artykułów, musisz to nadrobić! Na razemztoba.pl możesz
nadal je przeczytać i poznać fascynujące sylwetki osób z niepełnosprawnościami.
• Lara i Mara Bawar
• Aimee Mullins
• Viktoria Modesta
• Winnie Harlow
• Jamie Brewer
• Melanie Gaydos
• Moffy
• Sinéad Burke
• Paweł Majerczyk
• Adrianna Zawadzińska
Wejdź na razemztoba.pl/niepelnosprawnosc-w-swiecie-mody-2/
– znajdziesz tu linki do wszystkich artykułów z cyklu lub przejdź ze strony głównej
do działów: PASJONACI i MODNI ONI.
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