Gdy rodzina wokół siądzie,
Już nie ważne są pieniądze,
Bo najlepszy prezent na świecie,
To gdy bliscy są w komplecie.
Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczą dzisiaj nas wszystkich!
Na te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
w imieniu całej redakcji ślę najserdeczniejsze
życzenia.
Ciepła i wielkiej radości,
Miłych oraz hojnych gości,
Pod choinką dużo prezentów,
A w Waszych sercach wiele sentymentów.
Rafał Sułek

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przypominających, że w środku najgłębszej nocy narodziła się
Miłość i Nadzieja, życzę, aby każdy, kto znajdzie się
sam lub w potrzebie znalazł otwarte serce i drzwi,
gdzie przyjmą go życzliwie bez względu na jego wiek,
kolor skóry czy wyznanie.

Drodzy Czytelnicy,
Z okazji zbliżających się Świąt i Nadchodzący
Nowy Rok życzę Wam odpoczynku, zwolnienia
oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół i refleksji nad tym, co dla każdego z nas jest ważne.
Życzę Wam także odwagi i sił, by porywać się wciąż
na nowe wyzwania oraz wytrwałości w realizowaniu
zamierzonych planów. I na koniec życzę Wam byście
patrząc na spadające płatki śniegu, pomyśleli ciepło
o ludziach, których nosicie głęboko w sercu, życząc
im spokojnych Świąt, wszędzie tam, gdziekolwiek są.
Aleksandra Garbecka

By Święta Bożego Narodzenia spędzili Państwo
w gronie najbliższych, by za drzwiami domu pozostały myśli o codziennych obowiązkach, by najlepszym
wręczanym prezentem był czas poświęcony bliskiej
osobie. Niech ten wyjątkowy moment w roku przyniesie chwilę wytchnienia i pozwoli na to, by wraz
z rodzącym się Jezusem, także i w nas narodziła się
nowa cząstka dobra.
Mateusz Misztal

Teresa Bocheńska

Życzę Państwu radosnych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej
pomyślności i dużo zdrowia w nadchodzącym roku.
Monika Szałas

Życzę Państwu zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Niech magiczna moc wigilijnego
wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was
zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!
Barbara Gąsak
Dyrektor ERKON
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NAKŁAD: 4000 egzemplarzy.
© Wszelkie materiały zawarte w gazecie
chronione są prawem autorskim. Wszelkie
prawa zastrzeżone, dalsze rozpowszechnianie artykułów i zdjęć tylko za zgodą wydawcy.
Miesięcznik jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej (PSPL). Autorzy zamieszczanych artykułów prezentują własne poglądy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
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Nie mam roczku

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Z roku na rok obchodzimy je inaczej. Ma to związek z tym, że czasy się zmieniają, nasze
podejście również, lecz przede wszystkim zmienia się nasz wiek
a wraz z nim postrzeganie zarówno samych świąt jak i całego okresu
poprzedzającego. Sporo niestety też zależy od naszego samopoczucia
oraz podejścia do obchodzenia tychże dni. Bardzo trafnie opisuje ten
stan niektórych osób w swojej najnowszej książce „Niech te święta
nie będą magiczne” Marta Kowalczyk – zapowiedź książki znajdziecie
Państwo na kolejnych stronach tego numeru a rozmowę z autorką
już w następnych numerach. Niestety względy techniczne nie pozwoliły nam na zrealizowanie materiału w czasie, który pozwoliłby
na opublikowanie go w tym numerze. Nasze plany pokrzyżował
koronawirus, który niestety nie oszczędził naszej redakcji. Mimo
choroby nasi dziennikarze starali się być #CodziennieRazemzTobą
i robili co w ich mocy byście Państwo otrzymywali codziennie świeżą
porcję najnowszych informacji na razemztoba.pl.
Marta Kowalczyk, wieloletni współpracownik naszej redakcji,
w swojej książce opisuje nie tylko święta Bożego Narodzenia (jakby
się mogło wydawać po okładce), lecz nawiązuje też do jedenastu
innych świąt obchodzonych przez cały rok – stąd też temat ten
nie ucierpi na aktualności i z pewnością powinien zainteresować
wielu Czytelników, również w kolejnych miesiącach.
Wróćmy jednak do samych Świąt Bożego Narodzenia. O ich komercjalizacji, tandetyzacji, laicyzacji oraz wypieraniu „magii” na rzecz
„nowoczesnego stylu” pisałem już kilkukrotnie i nie chciałbym się
powtarzać. Długo myślałem nad tym, czym mógłbym „przywitać”
Was Drodzy Czytelnicy w tym numerze i niemal rzutem na taśmę,
w ostatniej chwili, z pomocą przyszła mi moja niespełna dwuletnia
córka, która od mojej przyjaciółki otrzymała „śpiewającą maskotkę”
- Pingwinka świątecznego, który po naciśnięciu łapki, wyśpiewuje
minutową piosenkę w świątecznym rytmie.
Patrząc na moją latorośl jak siedzi na środku pokoju i „kiwa się”
w rytm wyśpiewywanej melodii, przyszedł mi na myśl temat „świąteczny”, z którym chciałbym się w tym roku z Państwem podzielić.
Pingwinek, jest tylko dodatkiem, mianownikiem zaś była ta mała
istota. Cofnijmy się więc w przeszłość, rzućmy okiem w teraźniejszość
i spójrzmy w przyszłość. Wysilmy pamięć i wyobraźnię. Zapraszam
w podróż w czasie, po świętach.
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Z mojej strony, co oczywiste, nie pamiętam nic z tamtego okresu. Tego nie mogę powiedzieć o tym okresie z życia mojej córki.
Pamiętam go doskonale. Najpierw z faktu, że moja żona miała termin porodu na przełom stycznia i lutego, to ostatnie święta przed
tym wydarzeniem były szczególne, gdyż wszyscy życzyli jej tylko
jednego. Sami też czuliśmy napór czasu i wiedzieliśmy, że to już
ostatnie święta, które spędzamy fizycznie tylko we dwoje. Była
w tym jakaś magia, ale i trochę strachu. Kilkanaście dni później
po kolejnym święcie, tym razem rocznicy ślubu moich rodziców,
tuż po powrocie do domu musieliśmy pospiesznie pakować się
do szpitala. Kolejne parę dni później, dziadkowie mogli cieszyć się
drugą wnuczką w rodzinie. Następne święta wypadające w kalendarzu (Wielkiej Nocy) niestety spędziliśmy bardzo nierodzinnie –
sprawcą był koronawirus, lecz już w Wigilię znów byliśmy wszyscy
razem. Mała miała niespełna rok i żyła wedle swojego rytmu, a my
wedle jej. Były to pierwsze święta, które pokazały nam – młodym
rodzicom, że to nie my od tego momentu decydujemy co i jak, tylko
ta mała istota. Z drugiej strony dziecko w tym wieku (akurat nasze)
tylko jadło, spało i robiło w pieluchę. Stąd nie mieliśmy za bardzo
na co narzekać. Jak każdy rodzic w tym wieku staraliśmy się każdą
możliwą okazję wykorzystać do robienia sobie zdjęć w świątecznej
atmosferze (czytaj: przy choince) a przy stole, co jakiś czas powracał
temat małej w ujęciu dziadkowo-wujkowo-ciociowym.

Mam dwa latka
Z tego okresu pamiętam jedynie zdjęcie ojca trzymającego mnie
na rękach tuż obok choinki. Tymczasem z racji wieku mojej małej
też niewiele mogę powiedzieć, ale już dziś wiem, że będą to święta
spod znaku „ciekawości” i „mamy”. Moja mała jest bardzo ciekawa
wszelkich nowości, a gdy przychodzi do tradycyjnych czynności
typu jedzenie czy przebranie pieluchy, to ojciec jest stawiany
w odstawkę i liczy się tylko rodzicielka. Plusem jest to, że mała
bardzo lubi obecność dzieci, a te już w rodzinie są. Lecz z pewnością
nie obejdzie się bez „mamozy”. Ojciec w tym czasie może pomóc
swojej mamie - a babci małej, w sprzątaniu lub nakrywaniu stołu.
Ewentualnie skosztować „świątecznego klimatu” z ojcem i braćmi.

Mam pięć latek
W tym wieku dziecko z pewnością już od początku będzie chciało
pomagać przy świątecznych przygotowaniach. Począwszy od „wykraiwania” pierniczków po późniejsze ich zdobienie. Nie ma chyba
też dziecka – szczególnie w tym wieku, które nie fascynowałoby się
ubieraniem choinki a w samą Wigilię smakiem opłatka, którego
„legalnie” można każdemu ułamać jak największy kawałek. Jest
też gwóźdź programu, czyli radość z prezentów i ich otwierania.
Doskonale pamiętam jak dzieci mojego brata były w tym wieku
i cała rodzina zaangażowana została w „akcję Mikołaj”. Dzieci
wypatrywały w salonie hojnego brodacza, podczas gdy pozostali
w ciszy i pospiechu przenosili prezenty pod choinkę. Nagle dzwonek
do drzwi. Dzieci biegną szybko do drzwi i zatrzymują się w połowie
drogi oniemiałe, widząc górę prezentów pod choinką. Ten błysk
w oku i mina w stylu „Ale jak?” by po chwili ruszyć przed siebie
i wspólnie rozdzielać poszczególne prezenty. Chwile później kolorowy papier do prezentów jest porozrzucany po całym pokoju
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a milusińscy pragną z każdym podzielić się radosną nowiną co się
otrzymało. W jednej chwili, my dorośli, zapominamy o całej bieganinie przedświątecznej, spowodowanej przygotowaniami i wyborem
prezentów oraz ich kupnem. Dziś jest odrobinę łatwiej, ponieważ
odchodzi sprawa poszukiwań idealnego prezentu – ale mówię tutaj
o tych poszukiwaniach związanych z przemierzaniem kilometrów
w sklepach. Dziś, wieczorem gdy dzieci już śpią można odpalić aplikację i godzinami wyszukiwać prezentu, a następnie nie ruszając się
z miejsca zamówić go. Pod tym względem jest łatwiej, lecz z drugiej
strony dzieci dziś mają taką ilość zabawek, że znalezienie czegoś
z czego byłyby zadowolone, a nie zrujnuje to rodzinnego budżetu,
jest nie lada wyzwaniem.

Dekada życia
Mając dziesięć lat dzieci raczej nie dają się już tak łatwo „zrobić
na Mikołaja”. Sam wspominam ten okres bardzo miło. Zawsze
spotykaliśmy się całą rodziną. Byli dziadkowie, ciocie, wujkowie.
I choć w domu się nie przelewało, to atmosferę wspominam bardzo
pozytywnie. Zawsze lubiłem te rodzinne spotkania. Zapach ciast,
smażonej ryby oraz gotującego się barszczu. Tradycją było też wigilijne ubieranie choinki i strojenie kolorowymi lampkami pokoi.
Przez długie lata, jak mieszkałem z rodzicami, to była zawsze moja
działka. W tym czasie dostałem też jeden z większych prezentów,
który do dziś gdzieś w domu rodzinnym na strychu z pewnością leży
– keyboard. I choć nie był taki jaki sobie wymarzyłem, to też „na wypasie”. Nigdy nie nauczyłem się na nim grać, ale wspomnień z nim
związanych mam naprawdę dużo.

15 lat za nami
W tym wieku, już zupełnie odchodzi sprawa Mikołaja. Zmieniają
się też „życzenia” prezentowe. Już nie potrzebujesz szukać propozycji,
tylko najzwyczajniej je otrzymujesz od swojej pociechy. Jako rodzicowi pozostają Ci jedynie negocjacje, których efektu końcowego nigdy
nie możesz być pewny. Dobrze wiadomo, że w tym wieku, jak już się
latorośl uprze, to szybciej idzie dogadać się z koniem aniżeli wydawać
by się mogło z istotą zgoła bardziej rozumną od zwierzęcia. Ten czas
to okres buntu, więc może być różnie. Święta traktowane są jako czas
wolny od nauki, który można poświęcić na inne ciekawsze aktywności
niż siedzenie przy stole czy jeżdżenie po rodzinie ze świątecznymi
wizytami. Oczywiście są też tacy, co w tym wieku mocno angażują się
w przygotowania, choć mam wrażenie, że w obecnych czasach jest
takich osób garstka (mam nadzieję, że się mylę). Sam w tym wieku
nadal stroiłem choinki w domu (jedną u rodziców, drugą u babci
na piętrze), pomagałem w przygotowaniach do świąt rozwieszając
firany, myjąc okna czy spędzając ten czas w kuchni. W tym czasie
miałem już własny pokój i zawsze przed świętami sprzątałem go
generalnie, wyrzucając wszystko z półek i szafek na środek pokoju
a następnie wycierałem kurze i układałem od nowa. Książki, których
zawsze miałem w pokoju bardzo dużo, musiały stać ładnie w rządku
od największej do najmniejszej.

Dorosłe 20 lat
W tym wieku na dalszy plan schodzą też prezenty, a jak już się
pojawiają to zazwyczaj kupowane są sympatiom lub samemu sobie. Coraz częściej spędza się też ten czas poza domem. W rodzinie

to tylko tyle ile potrzeba, potem rusza się w kierunku swojej paczki.
Jest to okres, gdzie wielu młodych ludzi zaczyna zastanawiać się,
po co cała ta gonitwa i szum, skoro można w ciszy i spokoju wyjechać gdzieś i spędzić te święta inaczej niż zazwyczaj. Prawie zawsze
ścierają się tutaj dwa światy – rodziców i dorosłych już dzieci.
Jest to też czas, kiedy powoli ta magia rodzinnych świąt zaczyna
zanikać, przy stole siedzi coraz mniej osób, a same święta coraz
bardziej przypominają wystawniejszy niedzielny obiad, aniżeli tą
świąteczną atmosferę sprzed kilku lat.

Trzydziestka na karku
Ponownie koło zatacza krąg. Pojawiają się kolejne dzieci, więc
magia tychże świąt powoli wraca i zaczynamy sobie przypominać,
jak to było za naszych czasów. Przy stole siada kolejne pokolenie
dziadków a u niektórych także pradziadkowie. U mnie tak było.
Moja babcia doczekała prawnuków, stąd przy jednym stole siedziały cztery pokolenia. Prezenty, radość dzieci, rozmowy, wspólne
spędzanie nocy świątecznej przy cieście oraz grach planszowych.
Jest to też czas, podwyższonej logistyki, kiedy młodzi rodzice godzą
świętowanie w dwóch rodzinach. Stąd też dzieci szał prezentowo-choinkowy potrafią w tych dniach przeżywać dwukrotnie. Pojawiają
się wówczas, wysilające kreatywność dorosłych pytania „dlaczego
u jednych dziadków Mikołaj już był, a tutaj jeszcze nie”.

Pięćdziesiątka
Będąc w tym wieku „walczysz” ze swoimi dorosłymi dziećmi
by choć na chwilę pojawili się na święta - „przecież to taki rodzinny
czas”. Pojawiają się wnuki, największa radość wielu dziadków. Czasami można odnieść wrażenie, że „pal licho dzieci, ważne by wnuki
przyjechały”. Pamiętam jak moi rodzice byli w tym wieku, z braćmi
postanowiliśmy zrobić sobie drobne prezenty i kupiliśmy – bodaj
ojcu, Mikołaja jadącego na reniferze. Po włączeniu renifer bujał
się na płozach i wydobywała się z niego melodia a przymocowany
do ręki Mikołaja dzwoneczek dzwonił. Śmiechu było co niemiara,
lecz później okazało się, że prezent ten spodobał się bardzo wnukom,
którzy wręcz katować zaczęli nas „jadącym Mikołajem”. Ostatecznie
trzeba było wymontować bateryjki i wytłumaczyć dzieciom, że renifer się zmęczył i poszedł spać.

Siedemdziesiąt
Zaczynasz odczuwać presję przemijającego czasu i w życzeniach
świątecznych coraz częściej słyszysz „zdrowia przede wszystkim”.
Wnuki stają się coraz starsze i coraz mniej zaczynasz rozumieć
to pokolenie i ich podejście do świata. Magia pomału znów gdzieś
zanika i znów pozostają wspomnienia, jak to było kiedyś…

Dziewięćdziesiąt
Z pewnością można by pisać dalej, lecz w tym momencie historia którą chciałbym opowiedzieć się urywa. Pojawiają się pierwsze święta, które nie są już są takie same jak dotąd – szczególnie
u mnie. Przy stole brakuje najważniejszej osoby – babci, tej która
była na co dzień. Koło zatacza krąg. Pozostaje pustka. Półtora roku
później pojawia się na świecie moja córka. ■
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Z perspektywy RODZICÓW

Ś

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

W świątecznym nastroju

Przy tym bloki reklamowe też coraz
dłuższe, bo i jak tu upchnąć te całe
hordy zabawek, biżuterii i sprzętu
AGD, a przecież jeszcze musi się gdzieś
zmieścić oferta kredytu na rewelacyjnych warunkach, bo za coś to wszystko
trzeba kupić. W ślad za tym, mniej
więcej w tym samym czasie, owe cuda
dobrobytu pojawiają się w sklepach,
w których coraz trudniej przebić się
między porozwieszanymi łańcuchami
i bombkami i nie oślepnąć od wszechogarniających nas światełek i lampek.
Z głośników oczywiście płyną wprawiające nas w błogostan świąteczne
przeboje i kolędy. Jest cudownie. Jest
tak cudownie że, zupełnie nie wiedzieć
czemu, z powodów, jakich nie umiemy
wyjaśnić, kiedy czar już minie, kupujemy całej rodzinie czerwone sweterki
z reniferkiem, opcjonalnie Mikołajem
lub przesłodko wyglądającym elfem.
Bo są takie piękne...
Ja osobiście ze sweterkami sobie
radzę, choć każdego roku wymaga
to więcej siły woli. Nie umiem przejść
obojętnie obok jarmarków ozdób świątecznych. Nieważne, ile ma się ich
w domu i czy jest jeszcze na nie miejsce. Zawsze znajdzie się coś, czego
jak to się stało, że jeszcze nie mamy?
Najwięcej – wiadomo - musi być
lampek. Nie tylko w wiadomych celach
obwieszenia choinki, powiedziałabym
nawet, że ten cel jest podrzędny. Priorytetem jest nawciskanie ich wszędzie
tam, gdzie mogą się zamienić w lampkę
o cudownie ciepłym i kojącym świetle.
Ciemnym nieco, ale nastrojowym. I tak
takie „lampiony” pojawiają się niby
to przypadkiem już w okolicach listopada, kiedy to zmiana czasu wydłuża
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wiąteczny nastrój ...to cenny stan. Jest kombinacją wielu czynników. Chciałam niektóre z nich
krótko przybliżyć, zaznaczając, że kolejność jest zupełnie nieprzypadkowa i ma pewną logikę.
Najszybciej zauważalne, bo najpierw zaczynające się, są zmiany w otoczeniu. W reklamach
coraz więcej śniegu i coraz częściej i coraz głośniej „dzwonią dzwonki sań”.

ciemne zimne wieczory, wprowadzając
oczywiście w świąteczny nastrój.
Można oczywiście narzekać, bo tak
wypada, bo przyjęło się narzekanie
na ten świąteczny chaos i komercjalizację, ale w głębi duszy trochę lubimy
otaczać się tym wyglądającym zza każdego rogu świątecznym nastrojem. Jest
wyjątkowy, a to w jakim stopniu mu
ulegamy, to już inna bajka. Świąteczna.
Właśnie – bajka. Natężenie filmów,
programów i bajek o tej tematyce jest,
delikatnie mówiąc, dość duże. Każdy
ze sztandarowych bohaterów bajek
Razem z Tobą

i filmów naszych dzieci musi mieć swoje świąteczne wcielenie, musi i już.
Każdy film z „Święta” we wszystkich
przypadkach w tytule musi mieć swój
sequel. Bo co oglądać, jak już wrócimy
obłożeni zakupami, w sweterku w reniferki, jak nie „Kronikę Świąteczną
46” albo „Listy do Mikołaja 36”. Cały
w tym urok. Ale to nie koniec. Bo cóż
nas nie nastraja bardziej błogim wspomnieniem rodzinnych Świąt, jeżeli
nie zapach gotowanego bigosu. W zależności od tego, kto kiedy go zaczyna gotować, ów błogość przychodzi
razemztoba.pl

OKIEM NACZELNEGO

od 10 do 2 dni przed Wigilią. Jak jest
bigos, muszą być ciasteczka, te wyjątkowe, w kształtach choinek, gwiazdek,
krasnali itp. My pieczemy je w ilości
przemysłowej tydzień przed Wigilią,
tak żeby trochę ich pojeść wcześniej,
ale nie wciągnąć wszystkiego do Świąt.
Lata praktyki. Potem to już ubieranie
choinki, spotkania rodzinne i Święta
w swojej kwintesencji. Całe trzy dni.
Dlatego tak ważny jest ten czas przed.
Wydłuża tę atmosferę. Wiem, że bieganina, wiem że chaos, wiem, że czasu
brak, ale coś w tym jest.
Ustaliliśmy więc, że nastrój świąteczny tworzy mnóstwo spraw. Mam
wrażenie, że teraz jego oddziaływanie
jest nam potrzebne jak nigdy wcześniej. Żeby odetchnąć, żeby zrozumieć, żeby poczuć pewność, że coś się
nie zmienia, że jest jakaś stała w tym
wszechświecie, której jeszcze nie ruszyliśmy z jej fundamentami. Że bezkarnie
możemy się w ten chaos zanurzyć. Bo
może nie jest normalnie, ale już normalniej niż rok temu. Oby tendencja
była rosnąca.
Z Clubem Rotary z Mikołajem chodzimy do dzieci od sześciu lat. W tym
roku mamy mocny plan faktycznie
do nich dotrzeć. Pośpiewać kolędy,
rozdać paczki, porozmawiać, pośmiać
się, pograć z Mikołajem na gitarze.
Dobrze, może będziemy w maskach,
ale nie zostaniemy na dworze jak w zeszłym roku, kiedy tylko pomachaliśmy
zza okna. Będziemy z dziećmi. To już
dużo. Teraz dużo, bo jeszcze dwa lata
temu nie wydawało nam się to jakoś
szczególnie specjalne. Teraz doceniamy wszystko. ■

Przeczytaj
więcej tekstów
Ilony i Damiana
Nowackich

*Dopadło i mnie. Choć objawami zupełnie nie wpisałem się – na szczęście,
w retorykę straszności przechodzenia tej choroby. Co nie zmienia faktu, że są
osoby, które koronawirusa przechodzą ciężko lub niemal na granicy życia. Moje
objawy były tak iluzoryczne, że gdyby nie wizyta u lekarza związana z przewianiem pleców, zapewne bym nawet nie wiedział, że cokolwiek mam. Potem poszło
już szybko. Skierowanie na test, ten wyszedł pozytywny, więc wszystkie plany
wzięły w łeb i musiałem „zamknąć” się w domu wraz z żoną i córką. Po ustawowym czasie izolacji wróciłem do normalnego funkcjonowania. Szkoda mi tylko
mojej córki, która w izolacji domowej spędziła prawie miesiąc, choć (odpukać)
do dnia pisania tego tekstu przeszła wszystko bez jakichkolwiek objawów. Ogólnie uważam, że mała jest bardzo pokrzywdzona przez tą pandemię. Ledwo się
urodziła, to rozpoczęło się te covidowe szaleństwo i pierwszy lockdown. Długo
potem musieliśmy ją przyzwyczajać do wychodzenia na dwór i obecności innych osób niż mama i tata. A teraz znów. Zamknięta w domu, stojąca przy oknie
balkonowym i wpatrzona w przechodzących ludzi i codziennie przyjeżdżające
śmieciarki oraz odgłosy dzieci dochodzące z pobliskiego placu zabaw. Na szczęście
pora roku jest taka, że te wizyty na placu zabaw innych dzieci są sporadyczne,
a nie „całodniowe” jak to ma miejsce w miesiącach wiosenno-letnich. Cóż pozostaje wierzyć, że jakoś to będzie, i nie odbije się zbytnio na niej, ani na nas.
*„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”, mówił Benjamin Franklin.
Czyżby? Przynajmniej jedna z części tej wypowiedzi może już niebawem stać
się nieaktualna. Rozwój technologii i medycyny sprawia, że coraz częściej myśli
się o tym, by wyjść śmierci naprzeciw i sprawić, by człowiek mógł cieszyć się
długowiecznością. Szczerze? Ja rozumiem, że na śmierć jest zawsze za wcześnie.
Inaczej jednak patrzy się na nią jak umiera dziecko lub człowiek w sile wieku
a inaczej jak sędziwy wiekowo człowiek. Wchodząc w batalię ze śmiercią proponuję
od razu pomyśleć o „niestarzeniu się” i związanych z tym chorób oraz ograniczeń.
Ciężko mi sobie wyobrazić starszego schorowanego człowieka, który przeżywa
swoje kolejne lata, choć chciałby już „odpocząć”. Proponuję zatem zająć się
szukaniem rozwiązań nad przyczyną, a nie na samą śmierć. Chorób na które
umierają dzieci, młodzi i dorośli, a na które nie ma lekarstwa jest dosyć sporo.
*O tym, że coraz mniej rozumiem otaczający mnie świat pisałem już wielokrotnie. Dziś kolejny przykład, tym razem z pogranicza bezsensowności, głupoty,
szaleństwa a jednak – nie wiadomo czemu, zwanego sportem. „PuchDown”,
co dla niewtajemniczonych jest zwykłym, pospolitym „laniem się z liścia” przez
dwie osoby aż do „zwycięstwa” przeciwnika. O ile jeszcze oglądanie dwóch
stojących obok siebie kobiet i „strzelających sobie” nawzajem może bawić (tak
wiem bardzo to niskich lotów z mojej strony) o tyle, gdy staje naprzeciw siebie
dwóch kolosalnie zbudowanych facetów i jeden drugiego „okłada”, to już wręcz
proszenie się o tragedię – szczególnie, że ten atakowany nie może się bronić.
*Zlikwidowano Naszą Klasę, Gadu-Gadu też chyba mało kto używa, ale serce
osób z mojego pokolenia, które wiedzą co łączy długopis oraz kasetę magnetofonową, ostatnio znów mogło zabić szybciej. Pojawiła się informacja, że niebawem
powróci w nowej odsłonie kultowy odtwarzacz muzyki Winamp. Jeszcze nie tak
dawno używali go niemal wszyscy, tymczasem czy dziś ktokolwiek jeszcze słucha
muzyki poprzez tego typu odtwarzacze? ■
#CodziennieRazemzTobą
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Już 7. rok z rzędu Przemysław Babiarz i Tomasz Wolny
zachęcają do wparcia akcji „Tankowanie na urodziny”, która
potrwa do 4 lutego.
– My, jubilaci z 4 i 5 listopada na urodziny zamiast prezentów, kwiatów, bombonierki, skarpetek czy krawata, bardzo prosimy o urodzinowe litry. Nie wylewamy za kołnierz,
ale nie polewamy też do kieliszka. Zapełniamy wirtualne
kanistry paliwem, żeby osoby z niepełnosprawnością ze Stowarzyszenia „Na Tak”, mogły dojeżdżać na kluczową i bezcenną rehabilitację – czytamy na stronie zbiórki siepomaga.pl
Kim są jubilaci? Przemysław Babiarz – legenda polskiego
mikrofonu sportowego, Leonard Bielecki OFM – franciszkanin, Krystian Włodarczak – Fundacja Siepomaga, Tomasz Wolny – dziennikarz telewizyjny. Czterech gości,
którzy chcą pokazać, że, mimo upływających lat, chłopaki
nie płaczą i mogą zrobić wiele dobrego. Celem tegorocznej
akcji jest zebranie 6 tysięcy litrów (1 litr = 6 zł). Taka ilość
wystarczy, żeby podopieczni ze Stowarzyszenia „Na Tak”
mieli zapewniony dowóz na rehabilitację przez cały rok,
czyli do następnych urodzin.
Więcej na www.siepomaga.pl/tankujemy ■

W całej Polsce opiekunowie zmieniają pieluchomajtki około 150
tysiącom niesamodzielnych dorosłych. Poza
domem robią to na podłogach publicznych
toalet, na zapleczach
aptek, w samochodach
lub w przestrzeni publicznej np. na ławkach
w parkach. Warunki są bardzo trudne, niehigieniczne, bez
zachowania zasad bezpieczeństwa i intymności. Dlatego
wiele osób w ogóle nie wychodzi z domu, by uniknąć takich
problemów. Poznań włączył się w akcję „Przewijamy Polskę” i w wyremontowanym Centrum Inicjatyw Rodzinnych
w Arkadii uruchomiono „komfortkę”. To nazwa wybrana
w ogólnopolskim konkursie dla miejsca, w którym można
przewinąć dorosłą osobę. Do Centrum Inicjatyw Rodzinnych
można się dostać od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 18.00. Akcja „Przewijamy Polskę” to wyjątkowa
inicjatywa koalicji pięciu organizacji pozarządowych, która
powstała 5 maja 2021 r. w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Poznań w koalicji
reprezentuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”. Koalicja
chce stworzyć w całym kraju sieci miejsc, w których w komfortowych warunkach, nieurągających ludzkiej godności,
będzie można wykonać codzienny zabieg higieniczny dorosłej
osoby z niepełnosprawnością. Powinny działać w każdym
mieście, dzielnicy, przy basenach, może i w toaletach na stacjach paliw i w sieciach popularnych restauracji i hipermarketów. Na razie w Polsce potrzebujący mogą skorzystać
z kilkunastu miejsc z takimi przewijakami. Wielka Brytania
ma ich 1400. ■
UM Poznań

Inf. prasowa

2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej
Sejm ustanowił 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej. Z okazji
100. rocznicy utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki
Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
oddaje hołd wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce,
tyflopedagogowi, tyflopsychologowi i działaczce społecznej –
podkreślono w uchwale.
– Mottem swojego życia i życia kolejnych pokoleń pedagogów
specjalnych, specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczyniła stwierdzenie: „nie ma kaleki – jest
8

człowiek” – wskazano w uchwale. W uchwale podkreślono
również, że Grzegorzewska „była zwolenniczką idei łączenia
teorii z praktyką, przenikania przeszłości w przyszłość”. Jak także
wskazano, że „jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki
edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej”. – Szczególną
wartość nadała pracy nauczyciela-wychowawcy, którego widziała jako człowieka bogatego wewnętrznie, charyzmatycznego
i empatycznego – podkreślono. ■

Razem z Tobą

Anna Kruszyńska / PAP – Nauka w Polsce

razemztoba.pl

Fot. nadesłane

Poznań włączył się w akcję
„Przewijamy Polskę”

Tankuj i pomagaj

KRÓTKO

Allegro wychodzi
do klientów

Lodówka pełna dobra

W Polsce co roku wyrzuca się blisko 5 mln ton żywności. Z tego aż 60
proc. trafia do kosza w naszych domach. Z jednej strony wyrzucamy dobre
jedzenie, a z drugiej wiele osób cierpi z powodu niedożywienia. Aby temu
zapobiec, w Krakowie ruszył projekt „Lodówka pełna dobra”. Na terenie
miasta w trzech lokalizacjach przy ośrodkach wsparcia funkcjonujących
w ramach Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zostaną uruchomione lodówki spożywcze. Będą one służyć jako punkty nieodpłatnej
dystrybucji produktów spożywczych. Żywność pozostawiana w lodówkach
będzie przeznaczona dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia w tej
formie. Poprzez tego typu działania miasto propaguje również ideę „foodsharingu”, zgodnie z którą mieszkańcy Krakowa nie marnują żywności,
ale mają możliwość podzielenia się jedzeniem z potrzebującymi. Najczęściej
do kosza trafia żywność, bo nie wiemy co zrobić z zakupioną nadwyżką,
a zbliża się jej termin przydatności do spożycia. Czasami zostało nam zbyt
dużo jedzenia po rodzinnym spotkaniu lub po prostu zakupione produkty
nie trafiły w nasz smak. Z tego powodu zamiast wyrzucać wciąż dobre jedzenie, możemy przekazać je innym. Do tego właśnie służą jadłodzielnie.
W przypadku pozostawiania jedzenia w lodówkach obowiązuje podstawowa
zasada: dzielimy się produktami, które sami chcielibyśmy zjeść i otrzymać.
W lodówce możemy zostawić warzywa, owoce, ciasta, opakowanie chleba,
przetwory, a nawet słoik z zupą, której ugotowaliśmy zbyt dużo. Produkty
własnego wyrobu należy dokładnie opisać z czego się składają i kiedy zostały przygotowane. Nie zostawiamy natomiast surowego mięsa, produktów
zawierających surowe jaja, artykułów nadpsutych i alkoholu. Wyrzucanie
jedzenia to nie tylko marnowanie pieniędzy, ale także cennych zasobów
planety. Do produkcji żywności niezbędna jest energia, woda i paliwo
do transportu, a to wszystko generuje ślad węglowy. Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa podaje, że marnowanie żywności odpowiada za 8 proc. gazów cieplarnianych wyemitowanych na skutek
działalności człowieka. Lodówki społeczne znajdują się w Krakowie przy
ul. Sas–Zubrzyckiego 10, ul. Sudolskiej 7 oraz os. Szkolnym 20. ■
UM Kraków

#CodziennieRazemzTobą
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Wraz z rosnącą liczbą kupujących oraz coraz
większą częstotliwością zakupów w internecie,
Allegro inwestuje we własne rozwiązania logistyczne. Jednym z elementów realizacji tej
strategii jest rozpoczęcie latem tego roku budowy
sieci automatów paczkowych. Platforma zatem
wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, oraz osób z niepełnosprawnościami,
tworząc rozwiązania przyjazne środowisku,
a także harmonijnie wpisujące się w przestrzeń
miejską.

– Zaczęliśmy od Warszawy, Łodzi, Poznania
i Katowic jednak wkrótce nasze zielone automaty
pojawią się także mniejszych miejscowościach.
Chcielibyśmy żeby w ciągu roku było ich co najmniej 3000. Stopniowo będziemy zwiększać
ilość sprzedawców u których dostępna będzie
usługa – komentuje Francois Nuyts, prezes
Allegro. – Projektując naszą sieć za cel postawiliśmy sobie bezpieczeństwo i troskę o ład
przestrzenny i środowisko. Nasze automaty
harmonijnie wtapiają się w krajobraz miejski.
Tam, gdzie było to możliwe, są obsadzone roślinami i nie są na nich umieszczane reklamy.
Ponadto będą posiadać udogodnienia dla osób
niesłyszących i niedowidzących, czujniki jakości
powietrza, system cichego domykania skrytek,
oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu
oraz dostosowywane są do okolicznej infrastruktury, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób
poruszających się na wózkach i zabezpieczyć
strefy wyładunku dla kurierów . Już wkrótce,
na etapie zakupów, możliwe będzie również
wskazanie preferowanej wysokości skrytki, w której kurier umieści przesyłkę co ułatwi odbiór
osobom niskim lub poruszającym się na wózkach. Wszystkie urządzenia zasilane są zieloną
energią pochodzącą z odnawialnych źródeł,
a konstrukcja wspierająca roślinność składa się
do 90% z recyklingowanego drewna. ■
Inf. prasowa/ about.allegro.eu
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ŚWIAT TERESY

Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają
Święta dlatego w takiej u nas cenie,
Że są nieliczne w różnych dni bezliku,
Jak te kosztowne, najgrubsze kamienie,
Z rzadka dzielące perły w naszyjniku.
(William Szekspir, Sonet LII)

Boże Narodzenie – dla mnie to zawsze
moc wzruszeń, niegdyś w moim dawnym,
rodzinnym domu, teraz w obecnym –
z dziećmi i wnukami. Choinka i tam,
i tu - zawsze żywa i do sufitu. W domu
rodzinnym często przywieziona prosto
z lasu przez znajomego leśnika. Na choince co roku chociaż jedna nowa, piękna
bombka, przemycona przez Tatę za plecami Mamy, 2 kg czekoladowych cukierków
w błyszczących, kolorowych papierkach,
na których godzinami trzeba było wiązać
nitki do zawieszenia na choince, a które
później, gdy Rodzice nie widzieli (ale doskonale wiedzieli) wyjadało się z tych
papierków zastępując je kawałkami waty
– choinka nic na tym nie traciła.
Wszystko to było częścią świątecznego
rytuału – bo po przebogatej, religijnej
treści rytuał jest tu najważniejszy. W każdym domu trochę inny, niepowtarzalny,
a jednak podobny, wpisujący się w religijną i narodową tożsamość. Słowo „narodowy” , często nadużywane i fałszywie
interpretowane, dzisiaj budzi w wielu
Polakach mieszane, nawet złe uczucia
– ale tutaj jest na swoim miejscu. Nawet
w ateistycznych rodzinach zachował się
świąteczny rytuał, chociaż bez duchowej
treści, ale wiążący rodzinę.
Rytuału nie wymyślili ludzie. Spotykany jest w całej ożywionej przyrodzie.
Każdy gatunek zwierząt, nawet prymitywnych, ma swoje rytuały: godowe, rodzicielskie, łowieckie, bardziej lub mniej
skomplikowane. Odgrywają ważną rolę
w ich indywidualnym życiu, ale są też rytuały socjalne, które służą podtrzymaniu
więzi społecznej, czasem zapobieganiu
agresji. Często akcentują też hierarchiczny status danego członka w grupie –
10
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zapewniając porządek i spokój. Rytuały
sprawiają, że każde stworzenie ma swoje
miejsce, może łatwiej wypełniać swoje
życiowe zadania, określają przynależność
do danej społeczności, a całą społeczność
wyróżniają w świecie przyrody.
Rytuały są nieodłączną częścią także
każdej ludzkiej kultury, W zglobalizowanym świecie często mieszają się i rozmywają, tworzą nowe zacierając różnice
kulturowe. Rytuały związane z Bożym
Narodzeniem są również zróżnicowane,
mają jednak kilka elementów wspólnych. Najważniejszy z nich – to rodzina.
Na wzór Świętej Rodziny Boże Narodzenie obchodzi się w gronie rodzinnym.
Razem z Tobą

Drugi – to dzielenie się chlebem i zaproszenie do stołu najuboższych braci
i siostry. Niestety, dzisiaj to tylko dzielenie się opłatkiem w gronie najbliższych
i symboliczne puste nakrycie na stole,
przy zamkniętych drzwiach mieszkania,
z nadzieją, że nikt obcy nie zapuka. Jest
jeszcze trzeci – włączenie do świętowania
wszystkich stworzeń – na wsi tych hodowanych, w mieście domowych pupili.
Każdy z tych rytuałów ma głęboki sens
religijny – płynący z przesłania, że dla
Boga nie ma znaczenia bogactwo i każdy
człowiek jest tak samo ważny, a także,
że Jezus przychodzi na świat, żeby zbawić
całe stworzenie, skazane przez Adama
razemztoba.pl
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„Powiedz, co czujesz.
Zdemaskuj emocje”

rezentacja nowych ośrodków środowiskowej opieki
psychologicznej i psychoterapeutycznej, gdzie dzieci
i młodzież mogą szybko otrzymać profesjonalną pomoc
oraz udzielanie praktycznych wskazówek dla rodziców i opiekunów, które ułatwią rozpoznanie problemów psychicznych
i emocjonalnych – to główne zadania kampanii społecznej
„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje”, realizowanej przez
Ministerstwo Zdrowia.

Fot. pixabay.com

i Ewę na cierpienie i śmierć.
Tradycje i rytuały świętowania Bożego
Narodzenia odzwierciedlają nie tylko
związek człowieka z Bogiem, ale także
z naturą. Dzielenie się opłatkiem z krową
w oborze nie jest śmiesznym, prymitywnym anachronizmem, ale wynika z tego,
zakodowanego w człowieku związku.
Liturgiczne teksty prawosławne mówią,
że jest to misterium ogarniające całą
stworzoną naturę: cała przyroda ofiaruje
coś Chrystusowi: pasterze przychodzą
z pokłonem, mędrcy przychodzą z darami, ziemia ofiaruje grotę, a ludzkość
przynosi w ofierze Matkę, która jest najdoskonalszym z ludzkich stworzeń. We
wszystkich rytuałach chrześcijańskich
związanych z Bożym Narodzeniem podkreśla się tę jedność stworzonego świata.
O ile ten pierwszy wątek – związku
człowieka z Bogiem - jest dla wszystkich
zrozumiały, chociaż nie wszyscy w to wierzą, to ten drugi, mówiący o jedności
całego stworzenia, przenikający niegdyś
całe chrześcijaństwo, przez wielu ludzi,
także chrześcijan, jest dziś negowany
i odrzucany.
Tymczasem dzisiaj, gdy zmiany klimatyczne zwróciły uwagę na funkcjonowanie całego ziemskiego ekosystemu,
widać wyraźnie, że tak właśnie jest –
wszystkie rośliny, zwierzęta, ludzie są
elementami jednej ziemskiej przyrody,
powiązanymi wieloma nićmi. Zerwanie
jednej z nich pociąga za sobą rozstrojenie
całego systemu, który musi odbudowywać się na nowo. Wiemy już o tym coraz
więcej, widzimy, np. jak ubytek jednego
gatunku owadów wpływa na cały przyrodniczy świat. Dla mieszkańców wsi te
zależności są oczywiste, ale dla mieszkańców miast, gdzie w miejsce natury
wkroczyły beton, plastyk, a na dokładkę
sztuczna inteligencja, przyroda stała się
tylko malowniczym tłem.
Warto przyjrzeć się ludowym szopkom, gdzie mają miejsce nie tylko osiołek,
wół i owce, ale i mnóstwo innych zwierząt i elementów przyrody oraz ludzie
o rozmaitych profesjach, a nawet ich
narzędzia i maszyny – słowem cały świat,
gdzie dla każdego znajdzie się miejsce.
I o to chodzi. ■

– Dzięki skutecznej kampanii młodzi
ludzie i ich opiekunowie dowiedzą się,
że efektywne wsparcie psychologiczne
jest coraz bardziej dostępne. Tworzymy
obecnie sieć ośrodków środowiskowej
opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, które będą zlokalizowane blisko
miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży,
a przez to łatwo dostępne. Chodzi o to,
że w tego typu placówkach młodzi ludzie będą mogli szybko trafić pod opiekę psychologa czy psychoterapeuty,
a udzielenie profesjonalnej pomocy
na wczesnym etapie, po pojawieniu się
pierwszych problemów, zdecydowanie ułatwia skuteczne ich rozwiązanie
bez angażowania psychiatry, leczenia
farmakologicznego czy konieczności
pobytu w szpitalu. Obecnie umowy
na udzielanie świadczeń podpisało
327 ośrodków środowiskowej opieki
psychologicznej i psychoterapeutycznej
na terenie Polski. Wsparcie przez nich
oferowane jest dostępne we wszystkich
województwach. Więcej na ten temat
można znaleźć na stronie: gov.pl/opiekapsychologiczna – wyjaśnia minister
zdrowia, Adam Niedzielski.
Oprócz pomocy oferowanej w ośrodkach niezbędne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży także możliwości
anonimowego kontaktu i rozmowy
#CodziennieRazemzTobą

ze specjalistą. Dlatego jednym z celów
kampanii będzie promocja specjalnej
infolinii 800 12 12 12 oferującej doraźne
wsparcie dzieciom i młodzieży. Numer
działa przez całą dobę, a połączenie
z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej
wolą komunikator, mogą skorzystać
z chatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka czat.
brpd.gov.pl.
– System wsparcia oparty zostanie
na trzech poziomach. Pierwszy, podstawowy poziom systemu opieki to ośrodki
środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży, w którym pracować będą
psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. W ramach drugiego
funkcjonować będą Centra Zdrowia Psychicznego, gdzie będzie można skonsultować się z lekarzem-psychiatrą dzieci
i młodzieży oraz skorzystać z pomocy
dziennego oddziału psychiatrycznego.
Natomiast poziom trzeci obejmować
będzie Ośrodki Wysokospecjalistycznej
Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.
Dzięki temu rozwiązaniu szpitale zostaną odciążone, a młody człowiek otrzyma
szybciej pomoc adekwatną do jego stanu
zdrowia – tłumaczy Adam Niedzielski. ■
MZ
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Kontakt z ludźmi zawsze dawał
mi dużo satysfakcji

tym roku elbląskie Koło Polskiego Związku Niewidomych świętuje jubileusz 50-lecia
istnienia. O tym jak organizacja zmieniała się na przestrzeni tych lat, o aktualnych
działaniach oraz planach na przyszłość rozmawiam z Janiną Maksymowicz, prezesem elbląskiego Koła PZN.
Aleksandra Garbecka

Historia Koła PZN w Elblągu jest
ściśle związana z 1951 r., kiedy to grupę
inwalidów wojennych po przeszkoleniu, skierowano do pracy w Elblągu
w Zakładach Piwowarskich i Spółdzielni Mleczarskiej. Pod koniec tego
samego roku, niewidomi rozpoczęli pracę na wydziale szczotkarskim
w Spółdzielni Inwalidów „Wolność”,
a później w powstałej w 1970 r., istniejącej do dziś Elbląskiej Spółdzielni Niewidomych „ELSIN”. Elbląskie
Koło PZN powstało dopiero 2 lutego
1971 r. Jego założycielem i pierwszym
przewodniczącym był Stefan Tuszer.
W początkowym okresie koło liczyło
44 inwalidów wojennych I i II grupy
wzroku. Siedzibą jego działania było
prywatne mieszkanie Stefana Tuszera.
Dopiero w 1973 r. Spółdzielnia „ELSIN”
użyczyła pomieszczenia spółdzielczego klubu przy ul. Traugutta 38,
w którym do dziś mieści się siedziba
naszego Koła. Początkowo działanie
organizacji, po jej utworzeniu polegało
na dotarciu do ludzi niewidomych
i niedowidzących, którzy nie mieli
przyznanej grupy inwalidzkiej i skupieniu ich wokół nowo powstałej
organizacji, działalności społecznej
w postaci pomocy w załatwianiu zapomóg, talonów na odzież i żywność, pomocy w załatwianiu mieszkań dla osób
znajdujących się w trudnych warunkach lokalowych. Od 1978 r. do 2011 r.
prezesem naszego koła był Stanisław
Brandt, a po nim do dziś, funkcję prezesa pełnię ja, a więc w tym roku również
mam swój jubileusz – 10-lecia. Cieszę
się, że tu trafiłam. Zanim przeprowadziłam się do Elbląga, mieszkałam
12
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50 lat minęło... Powspominajmy
zatem. Jakie były Wasze początki?

w Pasłęku i należałam do tamtejszego
koła, gdzie byłam w zarządzie. Przyszłam kiedyś do elbląskiego Koła tylko
zapłacić składkę, ale zaproponowano mi pracę na etacie na stanowisku
instruktora rehabilitacji socjalnej.
Miałam sporo wolnego czasu, więc się
zgodziłam. Praca od samego początku
bardzo mnie wciągnęła, tym bardziej
że zawsze lubiłam i chciałam pracować z ludźmi. Wcześniej pracowałam
jako kadrowa i księgowa w stadninie
koni w Rzecznej, sama też jeździłam
Razem z Tobą

konno. Kontakt z ludźmi zawsze dawał mi dużo satysfakcji, pomaganie
wyniosłam z domu, moja mama całe
życie była „społecznicą”.

Co uważa Pani za swój osobisty sukces?
Dla mnie największym sukcesem
jest to, jeśli uda się kogoś wyciągnąć
z domu, nieważne czy przyszedł i tylko
wypił herbatę czy przyszedł i zaczął
działać w jakiejś sekcji. Pamiętam
panią, która przyszła zapłacić składrazemztoba.pl
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kę. Miała buty na wysokim obcasie,
kapelusik na głowie, ładną, zwiewną
sukienkę. Podała mi swoją legitymację. Z niedowierzaniem patrzę, a ona
ma 84 lata. Zapytałam jej czy przyszła
zapłacić składkę mamy, a ona na to,
że „nie proszę Panią, swoją”. Byłam
zszokowana, bo zupełnie nie wyglądała na swój wiek. Później powiedziała
do mnie: „Pani Janko, gdyby nie to,
że do was należę, że z wami jeżdżę,
że z wami się spotykam, to ja już bym
była staruszką o lasce” (śmiech). To jest
ten przykład satysfakcji, że ludzie dzięki nam odżywają, radośniej żyją. W historii naszego koła odnotowano szereg
różnorodnych problemów z jakimi
borykali się i borykają nasi członkowie,
o których można by mówić godzinami.
Nas jednak satysfakcjonuje to, że możemy sobie nawzajem pomagać, że mamy
coraz więcej ludzi rozumiejących nasz
los, wspomagających nas w trudnych
sytuacjach oraz to, że będąc członkami naszej organizacji nie jesteśmy
zdani sami na siebie. Cenimy sobie
szczególnie aktywność naszych członków ich zaangażowanie i duży wkład
w rozwój naszej organizacji, za co im
bardzo dziękujemy.

Praca jest dla Pani formą rehabilitacji?
Tak, ale staram się też w miarę możliwości uprawiać sport, bo oprócz niepełnosprawności wzrokowej, choruję
również na SM. Pływam, gram w brydża, w warcaby. 2 lata temu przed pandemią zdobyliśmy wicemistrzostwo
Polski w drużynowych Mistrzostwach
Polski w brydżu sportowym, a nasi
zawodnicy mistrzostwo Polski. Prowadzenie koła pochłania mnóstwo
czasu, więc cieszę się, że mam wokół
siebie życzliwych i pomocnych ludzi,
którzy razem ze mną „ciągną ten wózek” (śmiech).

Jak pandemia wpłynęła na kondycję Waszej organizacji?
Niestety pandemia dużo zmieniła.
Członkowie, którzy dotąd byli pełni
życia, stali się zamknięci i wycofani.
Obdzwoniłam wszystkich 300 naszych
członków, pytając czy nie potrzebują

pomocy czy wsparcia, bo takie mieliśmy możliwości, czy to przez Bank
Żywności czy wolontariuszy. Ludzie
jednak przede wszystkim mieli potrzebę mówienia. Były sytuacje, że rozmowy trwały po 2-3 godziny i proszę
mi wierzyć, ciężko było je przerwać.
Na szczęście w tym trudnym okresie,
większości osób pomagała rodzina
lub sąsiedzi. Pandemia obudziła pokłady solidarności wśród ludzi i to jest
naprawdę piękne.

Jakie działania podejmuje aktualnie elbląski PZN?
Zasadniczym zadaniem i celem naszego działania aktualnie, jest udzielanie pomocy osobom, które utraciły
wzrok lub posiadają trwałe albo postępujące schorzenia oczu. Skupiając
w chwili obecnej w naszych szeregach
ponad 300 członków, z czego ok. 180
aktywnych, poprzez różnorodne formy pracy, integrujemy ich z naszym
środowiskiem i miastem, przeciwdziałając izolacji społecznej, pomagając
w trudnych życiowych sytuacjach dnia
codziennego, jak również, mobilizując
do aktywnej pracy zawodowej i społecznej. Bardzo ważnym elementem
pracy naszego Koła jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Uczestniczymy w rehabilitacji podstawowej
w Ośrodku „Homer” w Bydgoszczy.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne. Uczestniczymy w organizowanych Przez Okręg PZN w Olsztynie
warsztatach: komputerowych, florystycznych, czynności dnia codziennego, brajla czy arteterapii. W każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca organizujemy spotkania tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi: lekarzami
i prawnikami, PFRON, PCPR czy ZUS.
Wielu członków Koła uzyskało pomoc
finansową z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Elblągu na usunięcie barier w komunikowaniu się
czy architektonicznych. Od momentu
kiedy ruszył program „Komputer dla
Homera” wzięło w nim udział ok 100
osób, które otrzymały dofinansowanie
na zakup podstawowego i specjalistycznego sprzętu komputerowego,
kończąc kursy obsługi komputera
#CodziennieRazemzTobą

organizowane w różnych ośrodkach
na terenie kraju. W ramach współpracy
z organami samorządowymi prowadzimy akcję usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej.
Dzięki programom prozatrudnieniowym, finansowanym z EFS obecnie ponad 55 członków pracuje na otwartym
rynku. Przez ostatnie 3 lata Koło realizuje dwa projekty unijne, skierowane
do 120 naszych członków i ich rodzin.
„Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin w woj. warmińsko- mazurskim”
oraz „Lepszy widok na przyszłość” w ramach, których odbywają się : 4-dniowe
warsztaty wyjazdowe, warsztaty psychologiczne, ekonomiczne, zdrowotne,
z prawnikiem itp., oraz indywidualne
doradztwo w różnych dziedzinach.
Od kilku lat, dzięki dofinansowaniu
na wycieczki z elbląskiego PCPR, mamy
okazję zwiedzać Polskę niemal w każdym kierunku. Aktualnie w naszym
Kole odbywają się zajęcia sekcji: kulturalno-oświatowej, sportowej, wokalno-muzycznej oraz krawieckiej.
W 1997 r. powstał klub „El-Cross”, który liczy obecnie 7 sekcji: warcabowa,
szachowa, bowlingu, pływacka, brydża
sportowego, nordic walking, żeglarska.
Należy do niego 80 osób.

Jak zmieniła się kwestia dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku na przestrzeni lat?
Jest ogromna różnica między tym
co było, a tym co jest teraz. Wiele rzeczy się zmieniło chociażby w samym
Elblągu. Dzięki naszym działaniom
i programowi likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, począwszy od tego co zrobić gdy
spotka się niewidomego na przystanku autobusowym czy tramwajowym,
po oznakowania autobusów i tramwajów. Z dostępnością budynków
w Elblągu też jest lepiej. Dworzec
kolejowy ma nawierzchnię o zmienionych strukturach, zaś na dworcu
autobusowym pomalowane zostały
schody i czubki słupków na żółto, żeby
były widoczne dla osób niewidomych.
Elbląg wypada jednak średnio, na tle
innych miast. Bardzo spodobały mi
13
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się dotykowe tablice informacyjne,
rozmieszczone na wielu przystankach,
które widziałam w Szczecinie. Podchodzi się do nich, dotyka i tablica czyta
rozkład. Inny przykład: w Krakowie,
w komunikacji miejskiej gdy podjeżdża
autobus lub tramwaj, to nie w środku,
lecz na zewnątrz, słychać jakiej jest
linii i dokąd jedzie.

Marzyłaby mi się inna sygnalizacja
dźwiękowa na przejściach dla pieszych,
bowiem często niepełnosprawność
wzrokowa sprzężona jest z innymi
niepełnosprawnościami, nie zawsze
sygnał słychać i nie zawsze sprawdzają się też przejścia dwuetapowe,
jak chociażby to na skrzyżowaniu
na ul. 12 lutego. Wnioskowaliśmy
do miasta o to, żeby było jednoetapowe, ale się nie udało. Jednak
największym problem, nie tylko w Elblągu, ale i w całej Polsce są hulajnogi.
Niestety, korzystający z nich ludzie
najczęściej zostawiają je na środku
chodnika i odchodzą, a my, niewidomi
na nie wpadamy, więc jest to dla nas
bardzo niebezpieczne.

Co z obecnych udogodnień
technologicznych jest dla Was
szczególnie przydatne?
W tej dziedzinie bardzo dużo się
zmieniło. Przede wszystkim telefony.
Aktualnie każdy smartfon jest udźwiękowiony w obie strony, to dla nas duże
ułatwienie. Możemy też dzięki temu
korzystać z tłumacza. Mamy aparaty
fotograficzne dla niewidomych, laski
mówiące lub z czujnikiem, informującym, że jest przed nami przeszkoda,
no i komputery – nie da się ukryć,
mając programy udźwiękawiające,
osoby niewidome, mogą dzięki temu
pracować zdalnie.

Członkowie niestety się starzeją. Jakie widzi Pani wyzwania stojące przed elbląskim Kołem PZN?
Największym wyzwaniem przed
jakim stoi nasza organizacja, to pozyskanie młodych członków. Nieste14
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Czy jest coś w przestrzeni publicznej, co aktualnie spędza
Wam sen z powiek?

ty jako związek nie mamy za bardzo
czym przyciągnąć młode pokolenie,
dostęp do technologii mają często lepszy od nas, ofert pracy też za bardzo
nie mamy dla nich. Obecnie 36 członków naszego Koła kształci się na różnych poziomach nauki w szkołach
ogólnodostępnych, integracyjnych
oraz specjalnych dla dzieci i młodzieży
niewidomej i słabowidzącej. Wiemy,
że są młodzi ludzie, którzy mogliby
do nas należeć, ale większość z nich
ma dzieci, pracuje i nie ma czasu.
Czasami zwracają się do nas o pomoc,
ale nie jako członkowie. Chcą wiedzieć,
z czego mogą skorzystać, mając orzeczenie o niepełnosprawności. W tym
roku trafiło do nas 7 takich osób.

Jakie ma Pani marzenia
na przyszłość względem koła?
Marzyłoby się nam, aby dostać
od miasta budynek w którym aktualnie urzędujemy w prezencie,
za przysłowiową „złotówkę”. 3 lata
temu wymieniliśmy okna, w tym roku
chcielibyśmy wyremontować naszą
świetlicę. W przyszłym roku kończy się
umowa użyczenia i zobaczymy jak daRazem z Tobą

lej będzie. Cieszymy się, że w ogóle
mamy swoje lokum, bo większość
kół w naszym okręgu albo nie ma go
wcale albo wynajmuje pokoje. Koła
ogólnie, borykają się z warunkami lokalowymi. My, jako koło mamy szczęście, bo jesteśmy w dobrym okręgu,
takim, który współpracuje z kołami,
a nie odwrotnie, gdzie działania i zadania są spójne, radości i smutki wspólne.
W większości okręgów toczy się niestety rywalizacja. Mieliśmy w naszym
okręgu dwóch dobrych przywódców,
jeden zmarł w ubiegłym roku – Tadeusz Milewski, drugi – Piotr Łożyński,
w tym roku. Myślę jednak, że to co zostało przez nich zbudowane przez te
lata, nie zmarnuje się. Chciałabym
również, żeby było więcej młodych
u nas, oraz żeby okuliści chcieli chętniej z nami współpracować, bo z tym
niestety mamy problem. Przydałoby
się również więcej takich programów
typu „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Żałujemy tylko, że może on objąć
opieką, tak małą liczbę osób. Korzysta
z niego 14 naszych członków, a chętnych byłoby dużo więcej. ■

Dziękuję za rozmowę.

razemztoba.pl
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Czy można umrzeć z samotności?

S

W wykładzie „Izolacja społeczna i samotność a funkcjonowanie mózgu”, który
wygłosiła podczas III Kongresu „Zdrowie
Polaków” specjalistka przytoczyła szereg
rezultatów badań na temat samotności
i jej wpływu na zdrowie. Przypomniała, że w opublikowanym w czasopiśmie
„Lancet” tekście amerykański psycholog
społeczny John T. Cacioppio z Uniwersytetu w Chicago napisał: „Wyobraź sobie, że istnieje choroba, która sprawia
że człowiek staje się drażliwy, przygnębiony i skoncentrowany na sobie, która
wiąże się z 26 proc. wzrostem ryzyka przedwczesnej śmiertelności. Wyobraź sobie
też, że w uprzemysłowionych państwach
choroba ta dotyka około jednej trzeciej
ludzi, a u jednej osoby na 12 osiąga znaczne
nasilenie i że te odsetki rosną. Dochód,
wykształcenie, płeć i rasa nie chronią przed
nią i jest ona zakaźna. Taka choroba istnieje i jest to samotność”. Profesor zastrzegła,
że szczególnie w czasach pandemii warto
zwrócić uwagę, iż samotność, to coś innego niż izolacja, która w ostatnio stała się
dla wielu osób nowym doświadczeniem.
– Izolacja społeczna to obiektywna sytuacja, wynikająca z braku więzi społecznych,
ograniczonych sieci społecznych, rzadkich
kontaktów interpersonalnych. Samotność
zaś to subiektywnie postrzegana izolacja
społeczna, negatywny stan emocjonalny
wynikający z rozbieżności między tym,
jakie chcielibyśmy, a jakie mamy w rzeczywistości kontakty z innymi. Samotność jest odwrotnością naszej potrzeby
przynależności, potrzebą, która dosyć
wysoko plasuje się w hierarchii ludzkich
potrzeb według Maslowa – zwraca uwagę
prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz. Abraham
Maslow przedstawił hierarchię ludzkich
potrzeb w postaci piramidy. Na samym jej
dole znajdują się potrzeby fizjologiczne

Fot. pixabay.com

amotność jest nie tylko przykrym doświadczeniem emocjonalnym. Jest podobnym czynnikiem ryzyka dla przedwczesnej śmierci jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu czy
otyłość. Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
jest przekonana, że można i warto się przed samotnością chronić, także w czasie pandemii.

(zaspokojenie głodu, pragnienia it.) – brak
ich spełnienia zaburza całkowicie funkcjonowanie człowieka. Kolejne warstwy to:
bezpieczeństwa, przynależności i miłości,
szacunku i uznania oraz samorealizacji.

Samotność skraca życie
Samotność zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 26 proc. – Dla porównania
warto zwrócić uwagę, że nadmierne spożycie alkoholu, palenie i otyłość, które wymieniane są jako główne czynniki ryzyka,
mają podobne oddziaływanie jak samotność. Wpływ samotności na przedwczesną
śmiertelność jest porównywany z wypalaniem około 15 papierosów dziennie. Tak
więc jest to naprawdę poważny czynnik
zagrażający naszemu życiu – uważa prof.
Halina Sienkiewicz-Jarosz.

Jak do tego dochodzi?
Psychika powoduje aktywację układu
podwzgórze-przysadka-nadnercza prowadząc do aktywacji adrenergicznego układu współczulnego i uwalniania cytokin.
#CodziennieRazemzTobą

To z kolei skutkuje powstawaniem stanu
zapalnego, który, jeśli jest przewlekły, zaczyna nam zagrażać. To wszystko składa
się na ryzyko przedwczesnej śmiertelności.
– Proszę zwrócić uwagę, że także pogarszająca się jakość snu, która, jak dowiedziono,
też jest skutkiem samotności, ma wpływ
regulację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza wywołując zwiększone uwalnianie
sterydów, które z kolei mogą sprzyjać zaburzeniom depresyjnym i niekorzystnie
wpływać np. na funkcje poznawcze – wyjaśniała neurolog.

Samotność a sen
Samotność ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Z analiz naukowców
z King’s College London w Wielkiej Brytanii wynika, że osoby samotne są bardziej
narażone na złą jakość snu niż osoby, które
nie narzekały na samotność. A co za tym
idzie – częściej odczuwają większe zmęczenie w ciągu dnia i mają większe problemy
z koncentracją. Mało tego, jak wykazały
badania opublikowane przez „Journal
15
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of Gerontology: Psychological Sciences”
ryzyko otępienia u samotnych osób zwiększa się nawet o 40 proc. Autorzy tłumaczą,
że to proces złożony. Po pierwsze, samotność może podwyższać poziom stanu zapalnego w organizmie, który powoduje
szkody, jeśli utrzymuje się zbyt długo.
Po drugie, osoby czujące się samotnie
mogą próbować „radzić sobie” z tym poprzez szkodliwe dla mózgu zachowania,
takie jak spożywanie nadmiernych ilości
alkoholu czy siedzący tryb życia. A na dodatek, dla mózgu interakcje społeczne są
istotnym treningiem oraz budują motywację do działania, a przez to w niezauważalny sposób dbamy o sprawność
umysłową. Wreszcie samotność zwiększa
ryzyko stanów lękowych, depresji, a nawet
tendencji samobójczych i znacznie częściej
prowadzi do uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Samotność obejmuje też somę
Jeżeli chodzi o czynniki zdrowia somatycznego, na które wpływ ma samotność,
to przede wszystkim osłabienie funkcjonowania układu immunologicznego.
Może to skutkować nie tylko spadkiem
odporności, z czym zwykle wiążemy układ
immunologiczny, ale również z występowaniem chorób nowotworowych. – Ten
stan aktywuje procesy zapalne, które mogą
powodować nasilenie chorób układu sercowo-naczyniowego i przyspieszać tworzenie się blaszek miażdżycowych, a tym
samym powodować ryzyko przedwczesnej
śmiertelności – wyjaśniała prof. Halina
Sienkiewicz-Jarosz.

Samotność a depresja
Dla nikogo nie powinno stanowić zaskoczenia to, że samotność znacząco pogarsza jakość życia osób z zaburzeniami
psychicznymi, w szczególności z depresją.
– Warto jednak pamiętać, że to samotność jest silniejszym predyktorem depresji
niż depresja – samotności – podkreślała
lekarka. Zaznaczyła, że samotność jest zdecydowanie większym problemem u osób,
u których już występowały choroby
psychiczne. W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii okazało się,
że częściej występuje ona z zaburzeniami psychicznymi, w tym z fobiami,
16

depresjami, zaburzeniami lękowymi
czy zaburzeniami psychotycznymi.

Epidemia samotności
Samotność jest coraz powszechniejszym
problemem. Specjalistka przytoczyła niepokojące dane. Co trzeci Polak powyżej
75. roku życia mieszka sam. Wysokie są
liczby dotyczące samobójstw. – W 2020 r.
po raz pierwszy od dwudziestu lat została przekroczona granica 12 tys. osób,
które podjęły próbę samobójczą. Pandemia tylko pogorszyła i tak już niedobrą
sytuację, wywołując szereg pośrednich
i bezpośrednich niekorzystnych sytuacji dla zdrowia psychicznego. U osób,
które przebyły infekcję COVID-19, szczególnie u tych którzy chorowali ciężko
lub stracili z powodu tej choroby kogoś
bliskiego, odnotowuje się zespół stresu
pourazowego. Pandemia u wielu osób
miała niekorzystny wpływ na sytuację ekonomiczną, a utrata pracy, lęk o przyszłość,
niepewność jutra nie sprzyjają radości
i dobremu samopoczuciu. Wiadomo już
także jak negatywny wpływ wymuszona
izolacja miała na relacje międzyludzkie,
szczególnie tam gdzie przed pandemią
były one trudne, w wielu domach nasilił
się problem przemocy domowej. Skutki
zdrowotne izolacji społecznej są naprawdę poważne i dotyczą nie tylko zdrowia
fizycznego i psychicznego, ale przekładają
się też na mniej oczywiste. Wciąż nie zdajemy sobie sprawy jak destrukcyjny wpływ
na nas ma przewlekła samotność – mówi
specjalistka. Warto zwrócić także uwagę
na grupę niepełnosprawnych pracowników, którzy od marca do czerwca ubiegłego roku stracili pracę w dużo większym
stopniu niż osoby w pełni sprawne (20
vs. 14 proc.). A są to osoby szczególnie
zagrożone samotnością, lękiem i problemami psychicznymi.

Wpływ pracy zdalnej
W kontekście pandemii nie sposób
pominąć aspektu pracy zdalnej. Prof.
Halina Sienkiewicz-Jarosz przytoczyła
dane z jednego z amerykańskich badań,
z którego wynika, że nawet 60 proc. osób
pracujących zdalnie skarżyło się na to,
że samotność i izolacja to główne problemy, które wpływają na ich zdrowie
Razem z Tobą

psychiczne. Co ciekawe, sam koronawirus
uplasował się dopiero na piątej pozycji.
– Praca zdalna, poza brakiem rutyny,
powoduje brak oddzielenia czasu na pracę
i odpoczynek, zaburzenia snu, stres związany z całodobową opieką nad dziećmi
i ich nauką w domu, uczucie osamotnienia.
To wszystko nasila poczucie beznadziei
– zwracała uwagę lekarka. Niestety, zdaniem ekspertów musimy spodziewać się
odległych skutków pandemii i jej wpływu
na zdrowie psychiczne, zwłaszcza w kontekście jej oddziaływania na poczucie samotności i izolacji społecznej.

Jak przeciwdziałać samotności?
Czynników, które mogą przyczyniać się
do negatywnego wpływu na ogólny stan
zdrowia jest więc bardzo dużo. Zauważając ten problem, specjaliści na całym
świecie podjęli szereg działań: w Japonii
i w Wielkiej Brytanii utworzono na przykład ministerstwa samotności, które mają
za zadanie m.in. koordynację działań społecznych. Światowa Organizacja Zdrowia
deklaruje, że podejmie działania służące
poprawie warunków pracy (zwłaszcza
zdalnej) i poprawie sieci społecznych. Zaczęto też mówić o tym, że każdy pracownik
ochrony zdrowia, na różnych szczeblach,
powinien zadawać pacjentowi pytanie
o samotność. Profesor Sienkiewicz-Jarosz
zachęca, by nie dawać się samotności.
– Sposobów na to jest wiele. Jest mnóstwo aplikacji na smartfony, powszechne
stały się teleporady, mamy coraz większe możliwości konsultowania pacjentów
zdalnie. Ale powinniśmy szerzej myśleć
nad wprowadzeniem na stałe na przykład takich rozwiązań, jakie na początku
pandemii wprowadził Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, uruchomiono
tzw. linię wsparcia, na którą dzwonili ludzie z całej Polski zadając pytania, zgłaszając swoje lęki i obawy. Sądzę, że tego
rodzaju inicjatywy powinny powstawać
na szerszą skalę – uważa prof. Sienkiewicz-Jarosz. Spoglądając na statystyki
z ostatnich dni i tygodni wyraźnie widać,
że pandemia jeszcze się nie zakończyła,
musimy więc mieć na uwadze, że problemy
wynikające z tak długiej izolacji i samotności będą miały długofalowe skutki. ■
Serwis Zdrowie, PAP
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Dlaczego Święta Bożego Narodzenia
wzbudzają w nas niepokój?

hociaż dla 40 proc. Polaków Święta Bożego Narodzenia to radosny czas oczekiwań
na spotkania rodzinne, to aż 30 proc. społeczeństwa stresuje się natłokiem pracy im
towarzyszącym, w szczególności sprzątaniem, gotowaniem, kupowaniem prezentów
dla całej rodziny. Niechęć potęguje też wizja nietaktownych pytań od najbliższych. W tym
roku dochodzi do tego także strach przed chorobą i rozterki, związane z chęcią spotkania
się z najbliższymi. Emocje mogą ponieść niejedną osobę.

Lęk przed krytyką naszych umiejętności
Niektórzy czują ogromną presję aby
na święta wszystko było perfekcyjne. Generalny porządek w domu, wytarte kurze
z najgłębszych zakątków każdego pokoju.
Wszystko musi błyszczeć, ponieważ czujne
oko mamy wypatrzy każdą smugę. Do tego
stresujemy się, że nasze potrawy nie będą
smakować tak, jak w wykonaniu naszej
babci i że fakt ten nie pozostanie przemilczany.

Konieczność spotkań rodzinnych
Święta są jedną z tych okazji w roku,
podczas której chcąc, nie chcąc musimy
spotkać się z rodziną. Nie każdy może odmówić, czy gdzieś wyjechać by zaszyć się
na parę dni w odosobnieniu. Tak samo
nie każdy z utęsknieniem czeka na nowe
historie i długie rozmowy swoich najbliż-
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Uwielbiamy Święta Bożego Narodzenia za ich klimat. Za rodzinną atmosferę,
dom przepełniony zapachami przyprawy do pierników, mandarynek i świeżego świerku. Tęsknimy za dzieciństwem,
za beztroską, ufnością. W końcu każdy z nas
wierzył w Świętego Mikołaja i jego magiczną moc dawania prezentów grzecznym
dzieciom. Jednak nie każdy z nas wspomina ten czas z równie wielkim sentymentem.
– Wielu osobom święta kojarzą się negatywnie, przez co nie czekają na nie, a wręcz
odliczają dni do „po świętach”. Dla nich
to nie magia, a ogrom pracy, wielogodzinne gotowanie, spotkania z rodziną
wytykającą błędy. Zamiast radości czują
narastającą w nich frustrację, przygnębienie, paraliżujący strach – zwraca uwagę
Marzena Martyniak, międzynarodowy
psycholog i naukowiec, badacz inteligencji
emocjonalnej dzieci i dorosłych.
szych, ponieważ wie, że skończą się one
kłótnią rodzinną, milczeniem przez resztę
wieczoru, krytyką odmiennych poglądów.

Niezręczne pytania, na które
nie chcemy odpowiadać
Niektórym Wigilia kojarzy się z serią
niezręcznych i bardzo niemiłych pytań.
Ciotki podpytujące o to, kiedy będziemy
mieć partnera, kiedy w końcu weźmiemy
ślub, kiedy pojawią się w końcu dzieci.
Dziadkowie dociekający kiedy będziemy w końcu mieć stabilne zatrudnienie
z umową o pracę, nie rozumiejący czym
jest freelancer i chęć rozwijania się na różnych płaszczyznach.

Strach przed zarażeniem najbliższych
W tym roku do naszych obaw
przed Świętami doszedł strach
przed zachorowaniem najbliższych.
#CodziennieRazemzTobą

Z jednej strony długo czekaliśmy na spotkanie w gronie rodzinnym, zwłaszcza,
gdy w ciągu roku nie mamy takiej okazji.
Ale z drugiej ogarnął nas paraliżujący lęk.
– Rozważamy różne scenariusze, każdą
możliwość – czy się spotkać i zachowując wszelkie środki ostrożności spędzić
ten czas z rodziną, czy jednak w tym roku
z bólem serca odpuścić. Żaden scenariusz
nie jest tym „właściwym” i wybór jego zależy tylko od nas samych. Porozmawiajmy
z najbliższymi, powiedzmy głośno o naszych obawach, lękach, potrzebie spotkania. Tłumienie w sobie emocji potęguje
frustrację, co prędzej czy później prowadzi
do wybuchu złości. Nie doprowadzajmy
do momentu, w którym damy im upust
podczas Świąt. Starajmy się na bieżąco
komunikować nasze potrzeby – podsumowuje Marzena Martyniak. ■
newseria.pl
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Tanatoturystyka
czyli o podróżowaniu śladami śmierci

Grobowce faraonów w Egipcie, Koloseum w Rzymie, zamek Tower w Londynie,
Waterloo to przykłady współczesnych
atrakcji turystycznych, które nie miałyby
miejsca, gdyby nie historycznie związana
z nimi śmierć jednostki bądź wielu istnień
ludzkich. Z potrzeby obcowania ze śmiercią w większym lub mniejszym wymiarze
zrodziła się tanatoturystyka.
Czym jest tanatoturystyka? Ten rodzaj
turystyki bazuje na podróżach do miejsc
związanych ze ... śmiercią. Nawet jeśli
wydaje nam się to co najmniej dziwne
i nietypowe, prawdopodobnie także i my
uczyniliśmy miejsca śmierci celem niejednej swojej wycieczki. Według badaczy
dark tourism realizuje nie tylko funkcję
poznawczą, przyswojenia historii, ale wyrasta na bazie indywidualnych motywów,
nierzadko zaliczanych do grup sacrum.
Wybór odwiedzenia miejsc, które przedstawiają miejsca kaźni i katastrof, może
być zatem wynikiem chęci poznania przeszłości swoich przodków (np. tych, którzy
zginęli w obozie koncentracyjnym podczas
II wojny światowej), potrzeby wyrażenia
empatii, wiary lub hołdu pamięci.
Jak tłumaczy Sławoj Tanaś na łamach
czasopisma “Peregrinus Cracoviensis”,
zainteresowanie turystów tymi miejscami
obserwowano od dawna, jednak dopiero
w 1996 r. tanatoturystyce nadano nazwę.
Termin ukuty został przez naukowców
z Glasgow Caledonian University. John
Lennon i Malcom Foley postanowili zbadać, dlaczego ludzie interesują się miejscami śmierci. Są one dziś najczęściej
muzeami i miejscami pamięci. Bardzo
często posiadają rozwiniętą infrastrukturę turystyczną (bazę gastronomiczną,
noclegową i handlową, parkingi i inne
niezbędne urządzenia do obsługi turystów). Rocznie odwiedzane są przez tysiące
turystów, którzy płacą za wstęp, usługi,
pamiątki. A więc pojawia się ekonomiczny
18
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ozmaite refleksje nad śmiercią odzwierciedlane są w systemach filozoficznych, kulturze,
wierzeniach ludowych, mitach i religiach. Sposób postrzegania śmierci przez poszczególne
ludy zależy w szczególności od przyjętego systemu religijnego, kulturowego, politycznego
czy społecznego.

wymiar tanatoturystyki, który jest także
szeroko dyskutowany w literaturze. Często
miejsca te określane są mianem produktu
turystycznego lub stanowią jego składową, co budzić może moralne wątpliwości
w kwestii komercyjnego wykorzystania
ludzkiej tragedii i śmierci. W swoim artykule pt. „Tanatoturystyka- kontrowersyjne
oblicze turystyki kulturowej” Sławoj Tanaś
przytacza badacza A.V. Seaton’a, który
wyróżnił 5 kluczowych kategorii tanatoturystyki:

Podróże do miejsc publicznej
śmierci lub miejsc będących tego
świadectwem
To najmocniejsza i we współczesnej
zachodniej cywilizacji moralnie zakazana kategoria tanatoturystyki, chociaż
powszechna w przeszłości, np. w formie
walk gladiatorów na śmierć, „spektakli”
męczeństwa chrześcijan w Rzymie, politycznych egzekucji lub publicznego
wieszania. Publiczne egzekucje, będące
swoistymi przedstawieniami, skupiały
tłumy widzów. Sprzedawano na nie częstokroć miejsca tym droższe, im bliżej „sceny”.
W ograniczonym stopniu współcześnie
nadal obserwujemy chęć bycia świadkiem
śmierci (np. zainteresowanie katastrofami
lotniczymi czy kolejowymi, zatonięciami
Razem z Tobą

promów, karambolami samochodowymi,
katastrofami budowlanymi, wypadkami
w kopalniach). Obserwowany jest ponadto
ruch turystyczny do obszarów działań
wojennych (Palestyna), zamachów terrorystycznych (Strefa Zero w Nowym Jorku)
czy naturalnych kataklizmów (Tajlandia
po fali tsunami w 2004 r.). Ta kategoria tanatoturystyki wiąże się przede wszystkim
ze zjawiskiem „ludzkiej ciekawości”, która
wpływa na powstanie potrzeby zobaczenia
tragicznego zdarzenia z bliska, jak również często „bezpiecznego doświadczenia”
śmierci lub jej następstw.

Podróże do miejsc, gdzie odnotowano lub odkryto fakt masowej lub
indywidualnej śmierci
Jest to najbardziej popularna kategoria
tanatoturystyki, która obejmuje znaczną
ilość turystycznych zachowań. Mogą być
to podróże do miejsc masowej śmierci (np.
obóz zagłady w Auschwitz, Culloden, rzymskie Koloseum, miejsce katastrofy lotniczej
po zamachu terrorystycznym w Lockerbie)
lub indywidualnej śmierci (np. dawna
składnica książek w Dallas, z której okna
strzelano do Kennedy’ego; pomieszczenia Tower of London – miejsce tortur
i mordów; wiadukt w Paryżu, pod którym
zginęła księżna Diana), a także miejsca
razemztoba.pl
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związane z mordercami i seryjnymi zabójcami (np. wycieczki do wschodniego
Londynu, gdzie nachodził swoje ofiary
Kuba Rozpruwacz). Przyjętą w Polsce formą upamiętnienia tragicznych zdarzeń
są krzyże ustawiane przy drogach i trasach szybkiego ruchu, zwracające uwagę
przejeżdżających. Przewodnicy, podczas
autokarowych wycieczek, wspominają
o tragediach, jakie rozegrały się w takim
miejscu. Wystarczy wspomnieć miejsca
śmierci znanych polityków, osób publicznych, artystów czy sportowców. Jednocześnie warto podać przykłady większych
katastrof, podczas których ginęli ludzie
(np. wybuch gazu w 1979 r. w warszawskiej
Rotundzie, oddziale Banku PKO; katastrofa
samolotu pasażerskiego na warszawskim
Okęciu w 1980 r. (wtedy śmierć poniosła
m.in. Anna Jantar); zatonięcie w 1993 r.
promu Jan Heveliusz). Miejscami odwiedzanym przez turystów indywidualnych
i grupowych są również miejsca mordu
(np. tama na Wiśle we Włocławku, gdzie
w 1984 r. został zamordowany ks. Jerzy
Popiełuszko; pomnik zamordowanych
w 1981 r. górników z kopalni Wujek w Katowicach; Krzyże Gdańskie upamiętniające
ofiary grudnia 1970 r.). Odmienną grupą
są obiekty internowania, martyrologii i zagłady skupiające istotny ruch turystyczny
krajowy i zagraniczny (np. hitlerowskie
obozy zagłady w Oświęcimiu, Sztutowie,
Treblince, na Majdanku; twierdza w Kłodzku; sztolnie w okolicach Walimia).

Podróże do miejsc i pomników
upamiętniających zmarłych
Ta kategoria tanatoturystyki obejmuje
wizyty na cmentarzach, w katakumbach,
kryptach, przy pomnikach wojennych
i mauzoleach. W XVIII w. cmentarze wywoływały rozważania o śmierci i przemijaniu. W XIX w. natomiast pojawiła
się moda na kolekcjonowanie epitafiów
spisywanych z inskrypcji znajdowanych
na cmentarzach. Z czasem ważna staje
się znajomość zmarłych, których groby są odwiedzane. Pewne cmentarze
lub pomniki są szczególnie poszukiwane
z powodu sławnych ludzi, którzy zostali
tam pochowani lub upamiętnieni (np.
El Escoreal – mauzoleum hiszpańskich
monarchów i pomnik Franko; cmentarz Pére Lachaise w Paryżu z grobami
m.in. Oskara Wilde’a, Jima Morrisona,

Fryderyka Chopina; Zakątek Poetów
w Westminster Abbey w Londynie; cmentarz żydowski w Pradze z grobem Kafki). W Polsce do tej kategorii zaliczymy
przede wszystkim zabytkowe cmentarze
z grobami zasłużonych (np. Stary Cmentarz w Zakopanem, cmentarz na Powązkach w Warszawie, Cmentarz Rakowicki
w Krakowie, Cmentarz Rehmu na krakowskim Kazimierzu, Stary Cmentarz
w Sandomierzu, protestancki cmentarz
we Wschowie), groby na małych cmentarzach (np. grób ks. Józefa Tischnera
na cmentarzu w Łopusznej), sarkofagi
kościelne (np. sarkofagi królów polskich
w katedrze na Wawelu). Do kategorii tej
zaliczane są także cmentarze i pomniki
wojenne (np. Mauzoleum Bitwy pod Stalingradem, cmentarz w Verdun we Francji). W Polsce takimi przykładami mogą
być: Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, pomnik Bitwy Grunwaldzkiej,
cmentarze wojenne z okresu pierwszej
wojny światowej w Karpatach, cmentarze wojenne z okresu drugiej wojny
światowej, Cytadela Poznańska, Palmiry.
Innym przykładem są kaplice grobowe,
krypty i katakumby (np. krypta z otwartą trumną Jeremiego Wiśniowieckiego
na Św. Krzyżu w Górach Świętokrzyskich,
krypty wawelskie, Krypta Zasłużonych
w kościele Ojców Paulinów na Skałce
w Krakowie, krypty kolegiaty w Zamościu, Kaplica Czaszek w Czermnej).

Podróże do miejsc nie związanych bezpośrednio ze zdarzeniem,
a prezentujących materialne dowody śmierci lub je inscenizujące
Ta kategoria tanatoturystyki obejmuje
najczęściej wizyty w miejscach takich,
jak np. muzea, gdzie prezentowane są
narzędzia śmierci, tortur, odzież ofiar
morderstw oraz inne dowody zbrodni.
W Muzeum Rewolucji na Kubie możemy
oglądać ubrania podziurawione kulami
i pokrwawione, narzędzia tortur stosowane za rządów Battisty. Muzeum Madam
Tissauds w Londynie prezentuje postacie
woskowe najsłynniejszych morderców
i salę tortur. Na Placu Czerwonym możemy oglądać zabalsamowane ciało Lenina,
złożone w mauzoleum, będące ogromną
polityczną atrakcją turystyczną Moskwy.
W Polsce przykładem tej kategorii mogą
być sale tortur w zamkach (np. w Niedzi#CodziennieRazemzTobą

cy), muzea figur woskowych (Zakopane),
muzea bitew (muzeum Bitwy Gorlickiej
w Gorlicach).

Podróże do miejsc inscenizacji lub
symulacji śmierci
Ta kategoria tanatoturystyki była
aż do XX w. w dużej mierze ograniczona
do religijnych przedstawień, najczęściej
śmierci Chrystusa w okresie Wielkanocy
(np. misteria w Oberammergau w Niemczech czy Kalwarii Zebrzydowskiej w Polsce) albo innych chrześcijańskich postaci.
Popularne w XX w. stały się również inscenizacje walk i bitew odgrywane podczas
uroczystości rocznicowych (szczególnie
popularne w Stanach Zjednoczonych).
Polskim odpowiednikiem może być coroczna inscenizacja bitwy pod Grunwaldem lub bitwy nad Bzurą.
Zdaniem Sławoja Tanasia, tanatoturystyka, z pewnością jeszcze długo (być może
zawsze) będzie budziła kontrowersje, tak
jak kontrowersje budzi zainteresowanie
katastrofą, tragedią i śmiercią. Problem
polega przede wszystkim na interpretacji śmierci. Czy śmierć może być „atrakcją turystyczną”, jak sugeruje Seaton?
Czy zainteresowanie turystów wzbudza
śmierć, jej skala, forma czy jednak miejsce śmierci i pamięć o człowieku i jego
tragedii? Kaplica Czaszek w Czermnej k.
Kudowy Zdroju jest przykładem obiektu
stanowiącego jedną z najważniejszych
„atrakcji turystycznych” regionu kłodzkiego. Czy Kaplica Czaszek jest tylko sacrum,
grobowcem odwiedzanym w celu złożenia
hołdu tym bezimiennym, których szczątki
zostały tam zgromadzone? Czy jest jednak
postrzegana współcześnie jako „ciekawostka krajoznawcza” wzbudzająca zainteresowanie ze względu na swą odmienność,
bez wymiaru sacrum? - Tanatoturystyka
poprzez prawidłową i moralnie słuszną
interpretację miejsc upamiętniających
i dokumentujących śmierć winna pełnić
istotną funkcję edukacyjno-wychowawczą,
kreującą rozumnych i świadomych turystów oraz etyczne i moralne zachowania.
Powinna wychowywać poprzez poznanie,
doświadczenie, przeżycie i dialog – czytamy w podsumowaniu artykułu. ■
Źródło: Sławoj Tanaś „Tanatoturystykakontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej”,
„Peregrinus Cracoviensis”, zeszyt 17, 2006 r.
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Wielkie granie po raz 30!

30

MATEUSZ MISZTAL
– Przed nami 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta liczba 30
mówi nam, że to impreza z długim stażem.
Cieszę się, że uczestniczymy jako samorząd, jako mieszkańcy, jako organizacje
pozarządowe, jako przedsiębiorcy, w tym
pięknym przedsięwzięciu. Mam nadzieję,
że w dniu Finału będziemy już po obecnej fali pandemii i że będziemy w miarę
normalnych warunkach prowadzić całą
akcję, ale nie zależy to od nas – mówi
prezydent Elbląga, Witold Wróblewski.
Celem Finału jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia
wzroku dzieci. Wydaje mi się, że cel super
i myślę, że i elblążanie, Polacy, zagranica
też będą to mocno wspierać. Elbląski
sztab już został zarejestrowany i przystąpił do działań związanych z organizacją
Finału. Podjął się tego Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Elblągu, natomiast
szefem sztabu został Adam Krause – zaznacza prezydent.
Finał organizowany jest także przy
wsparciu samorządu i jednostek
podległych. W organizację czynnie włączają się także szkoły. W dniu Finału
planowany jest koncert z tradycyjnym
światełkiem do nieba.
– Jako Elbląg zawsze jesteśmy bardzo
hojni i mam nadzieję, że i tym razem
elblążanie pokażą wielkie serca – wskazuje Wróblewski. – Najważniejsze jest to,
20

że jest tyle osób, które chce,
już od 30 lat, brać udział w tej
ważnej i piękniej idei, gdzie
pomagamy poprzez zbieranie środków finansowych
osobom potrzebującym.
– Po raz pierwszy Orkiestra gra na rzecz leczenia
wzroku u dzieci. Co roku Elbląg włącza się w tą akcję.
Sprzęt, który później trafia
do Elbląga tak naprawdę jest
kilka razy większy, jeśli chodzi o wartość, niż to, co uzbieramy, więc myślę
że my jako elblążanie też jesteśmy beneficjantem tej wielkiej akcji i z tego
też się cieszymy, bo widzimy namacalnie, że to, na co kwestujemy, do Elbląga
wraca – mówi nowy szef elbląskiego
sztabu WOŚP Adam Krause, który kilka
lat temu pełnił już tę funkcję.
Do tej pory rekordowa kwota została
w Elblągu zebrana w 2019 roku. Elblążanie przekazali bowiem wtedy na rzecz
WOŚP ponad 638 tys. złotych. Rok później już w czasie pandemii zebrano 370
tys. złotych.
Sponsorzy, którzy chcieliby wesprzeć
działania elbląskiego WOŚP mogą
zgłosić się na adres e-mail: wosp.elblag@gmail.com. Niebawem ma ruszyć
też strona internetowa wosp-elblag.
pl i znajdą się tam informacje o tym
jak zostać wolontariuszem i jak wspomóc WOŚP .
Razem z Tobą

Fot. WOŚP

stycznia w Polsce, ale i w wielu miejscach na świecie odbędzie się jubileuszowy 30. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do akcji po raz kolejny włącza się również Elbląg.

Jak zostać wolontariuszem?
Co roku w akcję WOŚP włącza się
ok. 450 wolontariuszy. – Jak co roku
zapraszamy na ul. Związku Jaszczurczego do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu w godz. od 9:00
do 16:00. Należy zabrać ze sobą dowód
tożsamości. Jeśli ktoś nie może zjawić
się w tych godzinach, bo na przykład
pracuje, to może zadzwonić i umówić
się w innym, dogodnym terminie – wyjaśnia Gabriela Zimirowska. – Można
także zarejestrować się online i to jest
bardzo popularna ścieżka. Wystarczy
wejść na stronę iwolontariusz.wosp.org.
pl i tak założyć swój profil. Osoby niepełnoletnie muszą poprosić opiekuna
prawnego – mamę lub tatę i przejść ten
proces, a potem tylko czekać na telefon
od nas, z wolontariatu, byśmy mogli potwierdzić tożsamość – dodaje. ■
razemztoba.pl
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200 lat Panie Czesławie

om Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu świętował wyjątkową uroczystość
– 100-tne urodziny jednego z pensjonariuszy. Czesław Bogdanowicz urodził się 10 listopada 1921 roku, pomimo wieku i licznych schorzeń jest przykładem na pogodę ducha
i dobry nastrój.

P

Fot. nadesłane

Pan Czesław w czerwcu 1946 roku ożenił się z Jadwigą, z którą doczekał się
jednego syna Zbigniewa. Małżeństwo państwa – Jadwigi i Czesława, obchodziło
złote gody – 50 lecie wspólnego pożycia małżeńskiego. Swoje życie zawodowe Pan
Czesław i jego żona wiązali z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem”, najpierw w Elblągu, potem pod koniec lat 60-tych przenieśli się do Krynicy Morskiej,
gdzie pan Czesław kierował miejscową placówką. Po śmierci żony (1998 r.) nadal
mieszkał w Krynicy Morskiej, jednak choroby i niepełnosprawność spowodowały,
że nie mógł dalej sam funkcjonować. W Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” zamieszkuje od 28 stycznia 2019 roku. Te wyjątkowe urodziny Jubilat świętował
w towarzystwie personelu, innych podopiecznych DPS oraz synowej. Gratulacje
i życzenia stulatkowi przesłał m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki:
„W tym szczególnym dniu – w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów
– składam Panu serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych
lat. Dziękuję za swoistą lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pan innym.” List z wyrazami uznania i głębokiego szacunku oraz serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, dalszych szczęśliwych lat życia, przekazał także prezydent Elbląga, Witold Wróblewski. ■
Inf. prasowa

Odsłonięto Pomnik Twórców Niepodległości

Z pomysłem upamiętnienia odzyskania niepodległości wystąpiła
do władz miasta Maria Kosecka, należąca do Związku Piłsudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotnie zamysł ograniczał się do samego Marszałka Piłsudskiego. Prezydent Elbląga zaproponował
jednak, żeby rozszerzyć ten pomysł o upamiętnienie pozostałych
zasłużonych tj.: Ignacego Paderewskiego, Wincenta Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Romana Dmowskiego. Odsłonięty pomnik
autorstwa Stanisława Szachowicza, jest hołdem dla ludzi, którzy
mimo odmiennych poglądów politycznych, wspólnie walczyli
o niepodległość dla naszego kraju.
– Ten pomnik ma być symbolem łączenia narodu, a nie jego
dzielenia – wskazywał Wróblewski.
Prezydent zaapelował też, by w najważniejszych sprawach dla Polski stać w jedności ponad podziałami, by dobro kraju i nas wszystkich
było ponad wszystko. O wyjątkowości Marszałka i jego zasług, a także
wyjątkowym święcie dla każdego Polaka – jakim niewątpliwie powinno być Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, w swoich wystąpieniach mówili także marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin oraz Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. Stanisław Władysław Śliwa, generał Związku Piłsudczyków RP w imieniu Stowarzyszenia nagrodził Złotym
Krzyżem Związku Piłsudczyków RP biskupa elbląskiego, marszałka województwa, prezydenta Elbląga i przewodniczącego Rady Miejskiej
– „za krzewienie idei i czynu pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego”. ■
RS

#CodziennieRazemzTobą
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Fot. Rafał Sułek

otrzebujemy symboli, one są nośnikiem naszej tożsamości, do nich odwołujemy się w chwilach chwały, a także w momencie próby – mówił podczas uroczystości odsłonięcia pomnika
Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.
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Produkujmy dobro, bo ono do nas wraca

P

Fot. nadesłane

rodukujcie z nami dobro,
bo naprawdę warto. Jeśli macie jakieś rzeczy,
które zalegają Wam w domach
typu: zabawki, sprzęt kuchenny, ubrania, ubranka dziecięce,
możecie dać im drugie życie
i być pewni, że trafią one do
tych osób, które je ich najbardziej potrzebują – zachęca
Katarzyna Kamińska-Kozioł
z elbląskiego Stowarzyszenia
„Fabryka Dobra”.
Działalność „Fabryki Dobra” zbiegła
się z rozpoczęciem pandemii. Tworzą ją
byli i obecni wolontariusze „Szlachetnej Paczki” oraz „Akademii Przyszłości”. Pomysł zrodził się z tego, że chcieli
w miarę możliwości pomagać rodzinom,
które nie zakwalifikowały się do „Szlachetnej Paczki”, a z którymi utrzymywali wciąż kontakt. Z czasem, z myślą
o tym, żeby mieć możliwości prawne
do szerszego działania, założyli stowarzyszenie, pod którego szyldem działają
od kwietnia br. Największym zainteresowaniem cieszą się organizowane
przez stowarzyszenie Otwarte Czwartki,
gdzie w godzinach 17:00-21:00 można
przyjść i powiedzieć czego się potrzebuje.
– Nie mamy jakiś specjalnych wymagań.
Wychodzimy z założenia, że jeśli jakaś
mama przyjdzie na rękach z dzieckiem
o 18:00-19:00, a na dworze jest zimno
i pada, to raczej ktoś, kto nie potrzebowałby wsparcia, nie fatygowałby się
do nas w taką pogodę. Wszystkie ubrania
dokładnie przebieramy i segregujemy
względem potrzeb tak, aby do danej osoby trafiło to, co jest jej potrzebne na daną
chwilę. Na miejscu, każdy też wypełnia
krótką ankietę. Jest to dla nas dużym
ułatwieniem, bowiem aktualnie nasza
pomoc rozrosła się na tyle, że nie jesteśmy w stanie spamiętać kto, czego potrzebuje. Jeśli nie mamy jakiejś rzeczy
w danym rozmiarze w dany czwartek,
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Fot. nadesłane

ALEKSANDRA GARBECKA

to szukamy i czekamy aż będziemy takową mieć, bo zwykle to kwestia czasu.
Można również wymienić coś na inny
rozmiar na zasadzie „przynosisz nam
ciuchy dla dziecka w r. 98, a potrzebujesz
w r. 56.” – wyjaśnia Katarzyna Kamińska-Kozioł.
Z pomocy w ramach Otwartych
Czwartków do tej pory skorzystało już
ponad 100 osób.
– Staramy się dbać o przyjazną, atmosferę, aby ludzie mogli u nas czuć się
swobodnie i się otworzyć. To dla nich
bardzo ważne, bo czasami komuś obcemu
łatwiej się wygadać. Dla wielu, proszenie
o pomoc przychodzi z trudem, ludzie
często czują się skrępowani, nie łatwo
im powiedzieć, że potrzebują kurtki
na zimę czy środków czystości. Z góry
nikogo nie oceniamy, nie szufladkujemy, bo nie wiemy, jaka kryje się historia
Razem z Tobą

za danym człowiekiem. Nie na wszystko
jesteśmy też w stanie zaradzić, prośby
typu np. mieszkanie do remontu z miasta,
są już niestety poza naszym zasięgiem
– dodaje Katarzyna Kamińska-Kozioł.
Osobnym tworem „Fabryki Dobra”,
zasługującym na uwagę, to projekt
„Mamy mamom”, skierowany do młodych
mam w ciąży w trudnej sytuacji życiowej
oraz do młodych, samotnie wychowujących matek.
– Naszym wsparciem objęliśmy 11
takich mam. Staramy się im przede
wszystkim zabezpieczyć wyprawki
do szpitala. Cieszymy się, że mamy
chcą być z nami cały czas w kontakcie,
przysyłają nam zdjęcia swoich dzieci
po porodzie, piszą ile ważą, ile mierzą.
Mamy szczególnie, oprócz materialnej pomocy, najbardziej potrzebują
po prostu zwykłej rozmowy i wsparcia
razemztoba.pl
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Zrozum jak mówię

pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu realizuje projekt „Zrozum jak mówię”. Zamierzeniem
tego przedsięwzięcia jest unowocześnienie warsztatu
pracy nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych
i rewalidacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
z zaburzeniami w rozwoju mowy, wzroku, słuchu, z zaburzeniami
sensorycznymi oraz dziećmi autystycznymi.

Fot. nadesłane

– tłumaczy Katarzyna Kamińska-Kozioł.
Jak podkreśla Katarzyna Kamińska-Kozioł największym marzeniem stowarzyszenia byłoby otworzenie sklepu
społecznego, na który składałaby się
część rozdawnicza i część, gdzie za niewielką sumę można by było kupić np.
ubrania czy sprzęt AGD. Dochód ze sprzedaży przeznaczany byłby na zakup paczek żywnościowych czy zorganizowanie
jakichś większych akcji charytatywnych.
– Współpracujemy z podobnymi
do nas grupami, działającymi w Elblągu
typu: Oddam Obiad, Wystarczy Jeden
Uśmiech, Teen Challenge tzn. wymieniamy się pomocą, np. ktoś w Teen Challege
potrzebuje butów czy rzeczy dla panów,
a my mamy, to chętnie im zawozimy.
Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę.
Spora część z nas jest animatorami, więc
jeśli ktoś chciałby żebyśmy włączyli się
w organizację jakiejś imprezy, to zapraszamy do kontaktu – mówi Katarzyna
Kamińska-Kozioł.
W ramach krótkiej działalności, „Fabryce Dobra” udało się zorganizować
dwie, dość duże imprezy plenerowe w Bażantarni – w czerwcu „Dzień Dziecka”
i we wrześniu pożegnanie lata z „Fabryką Dobra”. Poza tym prowadzą również
warsztaty wolontariackie w elbląskich
szkołach, gdzie pokazują, że wolontariat
to nie tylko poświęcenie swojego wolnego, ale przede wszystkich możliwość
nabycia cennych i ważnych kompetencji
życiowych, które zaprocentują w przyszłości.
Katarzyna Kamińska-Kozioł choć pracuje zawodowo, to jak mówi, „Fabryka
Dobra” staje się powoli jej „drugim domem”.
– Daje mi to wiele satysfakcji i poczucie, że faktycznie produkujemy dobro i ono do nas wraca. To budujące,
że wciąż są ludzie, którzy chcą się dzielić
z innymi. Aktualnie prosimy o pomoc
w zbieraniu słodyczy, gdyż chcieliśmy
zrobić fabrykowe, paczki żywnościowe
na święta, chętnie przyjmiemy również
trwałą żywność – podsumowuje Katarzyna Kamińska-Kozioł.
Ze Stowarzyszeniem „Fabryka Dobra”
można skontaktować się telefonicznie
pod nr 729 605 597 oraz przez FB
facebook.com/fabrykadobraelblag ■

Nauczyciele z elbląskiej placówki odbyli dwa wartościowe szkolenia
– po jednym w Portugalii i Włoszech.
Pierwsze z nich pozwoliło na uzyskanie
umiejętności wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnej w pracy
z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Drugie – włoskie, dało
możliwość przyjrzeć się systemowi edukacji fińskiej, a dokładnie fińskiemu
3-stopniowemu systemowi wsparcia.
Zgłębiło wiedzę na temat identyfikacji
najczęstszych problemów występujących wśród uczniów z deficytami, metod
i sposobów pomocy im w nauce i rozwoju, poznać rozwiązywania sensoryczne.
Działania podjęte w obrębie realizacji
projektu pozwoliły rozwinąć kompetencje kadry pedagogicznej SOSW nr 1: unowocześnić warsztat pracy, udoskonalić
stosowane dotychczas metody i formy
#CodziennieRazemzTobą

pracy z dziećmi, rozwinąć umiejętności
komunikacji w języku obcym, poznać
europejskie standardy pracy, podzielić
się doświadczeniami z nauczycielami
z innych krajów. Osobowość nauczyciela,
jego szerokie kompetencje, stosowane przez niego metody pracy to ważne
czynniki motywacyjne w pracy z uczniami. Wiedza i umiejętności wyniesione
ze szkoleń pozwolą podnieść atrakcyjność, kreatywność i aktywność szkoły
do poziomu charakteru europejskiego.
W najbliższym czasie planowana jest
konferencja, podczas której nauczyciele
elbląskiej placówki przekażą nabytą
wiedzę w zakresie pedagogiki, dydaktyki oraz wykorzystania TIK w edukacji
specjalnej. Projekt realizowany jest w ramach programu POWER, dofinansowany
z funduszy europejskich. ■
Inf prasowa
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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.

Fot. nadesłane

Z PASJĄ NA WÓZKU

Międzynarodowy Tydzień
Świadomości Epidermolysis
Bullosa (EB)
W dniach 25-31 października obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień Świadomości Epidermolysis Bullosa (EB). Jest
to tzw. pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Choroba ta
uwarunkowana jest genetycznie. Występuje bardzo rzadko.
Szacuje się, że w Polsce choruje na nią ok. 500 osób, zarówno
dorosłych, jak i dzieci.
24
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Symbolem osób chorujących na EB
jest motyl. Na skutek niedoboru kolagenu w skórze, staje się ona niezwykle
krucha i delikatna, niczym skrzydła
motyla. Każde nawet niewielkie otarcie
lub uraz mogą powodować trudno gojące się rany i pęcherze. Mimo, iż na tę
ciężką i bolesną chorobę nie wynaleziono jeszcze leku, to chorym można
skutecznie pomóc poprzez stosowanie
specjalistycznych opatrunków. Są one
niestety bardzo kosztowne.
Z EB zmaga się 6-letni radomianin
Krzyś Czupryn. Pomimo walki z chorobą jest on dzieckiem bardzo pogodnym i radosnym. Wielu mieszkańców
Radomia, a także różnych organizacji
i placówek włącza się w pomoc chłopcu, zbierając pieniądze na jego leczenie
poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez charytatywnych i zbiórek.
X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Konarskiego w Radomiu, w którym
na co dzień pracuję już od dłuższego
czasu aktywnie angażuje się w pomoc Krzysiowi i jego rodzicom. Jest
to wyjątkowa szkoła, bowiem to jedyne
na Mazowszu w pełni integracyjne
liceum. Oznacza to, że wszystkie klasy
w tej placówce są integracyjne. Liczą
maksymalnie do 20 uczniów. W każdej
z nich uczy się 15 osób pełnosprawnych
oraz 5 uczniów z różnymi rodzajami
niepełnosprawności. Wzajemny szacunek, akceptacja i empatia są dla nas
najważniejsze. Integracja to niewątpliwie nasza główna idea, która wyróżnia
nas na tle innych liceów. Pomysł ten
został zapoczątkowany w naszej szkole
prawie 20 lat temu. W związku z tym
nasza młodzież często bierze udział
w różnych inicjatywach i projektach
społecznych, związanych z osobami
z niepełnosprawnością.
We wrześniu 2020 r. nasz Samorząd
Uczniowski zainicjował akcję zatytułowaną „Konarski – szkoła z sercem!”
Jej głównym celem było zebranie
funduszy na zakup metalowego serca
na plastikowe nakrętki po napojach,
razemztoba.pl
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Otwarci na studentów
z zespołem Aspergera

a Uniwersytecie Łódzkim zarejestrowanych jest 18 studentów i doktorantów z zespołem Aspergera. To niemal dwa
razy więcej niż w rok wcześniej. Specjaliści spodziewają
się, że ta liczba jeszcze wzrośnie, dlatego Uniwersytet Łódzki
będzie starał się rozszerzać zakres działań wspierających studentów w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.

Fot. pixabay.com

które od wielu lat społeczność naszej
szkoły segreguje i zbiera, by pomóc
małemu Krzysiowi. Koszt zakupu takiego pojemnika był bardzo wysoki.
Jednak młodzi ludzie wymyślili i zorganizowali wiele działań, by osiągnąć
zamierzony cel. Mając wsparcie rodziców i nauczycieli zorganizowali
kiermasz, licytacje na Facebooku i akcję zbierania pieniędzy na zrzutka.
pl. Akcja zakończyła się sukcesem.
Serce ustawione przy wejściu do szkoły – to symbol integracji społeczności
szkolnej, wspólnych charytatywnych
działań oraz świadomości ekologicznej.
Nasi uczniowie regularnie wrzucają
do niego nakrętki.
W maju 2021 r. po powrocie do nauki stacjonarnej zorganizowaliśmy
festyn charytatywny, podczas którego zbieraliśmy pieniądze dla Krzysia. Z uwagi na przypadające 26 maja
urodziny chłopca festyn przerodził
się w jego przyjęcie urodzinowe. Imprezę przygotowała duża grupa ludzi
o gorących sercach – nasi licealiści,
nauczyciele, rodzice i każdy kto chciał
pomóc. Patronat nad festynem objął
Prezydent Miasta Radomia.
W obecnym roku szkolnym z okazji
Międzynarodowego Tygodnia Świadomości EB poprowadziliśmy dla naszych licealistów z klas pierwszych
zajęcia wychowawcze pt. „Prawdziwi
bohaterowie nie noszą peleryn”, podczas których przedstawiliśmy historię
Krzysia i zachęcaliśmy do angażowania
się w pomoc osobom potrzebującym.
Chcemy, by hasła naszej szkoły Szkoła
z sercem oraz „Włącz integrację” były
cały czas aktualne i wprowadzane
w życie. Społeczność szkolna w ciągu
całego tygodnia zbierała pieniądze
przeznaczone na pomoc Krzysiowi.
Jednak chłopiec potrzebuje ciągłej
pomocy. Jesteśmy Szkołą z Sercem,
a to zobowiązuje. Zwracamy się do Was
z apelem, o wsparcie dla naszego bohatera poprzez odwiedzanie strony internetowej pomocdlakrzysia.
pl oraz bazarku Krzysia prowadzonym przez jego mamę na Facebooku
facebook.com/krzysczupryn/ Pokażmy, że potrafimy pomagać. Pamiętajmy
– dobro powraca. ■

– Prowadzimy m.in. treningi umiejętności studiowania dla studentów I roku (savior-vivre na uczelni, organizacja studiowania, skuteczna komunikacja, budowanie relacji
w nowym środowisku), ale proponujemy także pracę z trudnymi emocjami, które,
choć stanowią część naszego życia, potrafią nieźle namieszać – tłumaczy Agnieszka
Piestrzeniewicz, konsultant edukacyjny z Akademickiego Centrum Wsparcia (ACW)
Uniwersytetu Łódzkiego.
Inne formy pomocy ACW to: indywidualne konsultacje edukacyjne (np. rozpoznawanie specyficznych potrzeb studenta, opracowanie strategii adekwatnego wsparcia
edukacyjnego, pośredniczenie w kontaktach z wykładowcami, planowanie działań
ze studentem, itp.), szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UŁ z zakresu funkcjonowania poznawczego i społecznego studenta w spektrum
oraz możliwości wsparcia edukacyjnego; szkolenie dla pracowników administracyjnych
UŁ z zakresu komunikacji i budowania relacji ze studentem z zespołem Aspergera,
indywidualne i grupowe konsultacje dla kadry naukowo-dydaktycznej (dostosowanie
procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z neuronietypowości studenta).
Koordynacją działań wspierających studentów w spektrum autyzmu zajmuje się
zespół złożony ze specjalistów. Znajdują się w nim dr Anna Gutowska-Ciołek (kierownik ACW UŁ, Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Osób z Niepełnosprawnością), konsultant
edukacyjny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzicami i opiekunami dzieci,
młodzieży i dorosłych osób w spektrum oraz psycholog. ■
ACW UŁ

#CodziennieRazemzTobą
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Srebrne Drzewka 2021 wręczone

W

ybitne i nowatorskie rozwiązania w obszarze pomocy
i integracji społecznej w województwie pomorskim
zostały nagrodzone podczas uroczystej gali „Srebrnych Drzewek 2021” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Nagrody
wręczono osobom szczególnie zaangażowanym w działania
na rzecz osób potrzebujących w tym osób z niepełnosprawnościami.

26

G
barier.

dynia od wielu lat
stara się realizować
politykę miasta bez

zdecydowała o przyznaniu nagród pięciu
osobom: Grzegorzowi Mikiciukowi– dyrektorowi PCPR w Kartuzach, Danucie
Cyrson– prezesowi Koła Powiatowego
Polskiego Związku Niewidomych w Bytowie, Marcie Budzińskiej– dyrektorowi
MOPS w Dzierzgoniu, Andrzejowi Czekajowi – dyrektorowi MOPS w Sopocie,
Donatowi Kuczewskiemu– przewodniczącemu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „Plus” w Wandzinie.
Tegorocznej uroczystości towarzyszył
spektakl „Mistrz i Małgorzata” Michaiła
Bułhakowa w reżyserii Janusza Józefowicza. Było to specjalne podziękowanie
wszystkim pracownikom szeroko rozumianej pomocy i integracji społecznej
za trud niesienia pomocy najbardziej
potrzebującym w trudnym okresie pandemii COVID-19. ■

W ramach porozumienia pomiędzy
Urzędem Miasta a PKP Szybką Koleją Miejską w Trójmieście, przez cały
miesiąc odbyły się szkolenia „Obsługa
pasażera z niepełnosprawnością”, mające pomóc pracownikom jeszcze lepiej
zrozumieć potrzeby każdego pasażera,
podnieść standard tzw. obsługi bez barier
oraz zwiększyć bezpieczeństwo i system
pomocy na peronach oraz dworcach.
W zajęciach brali udział m.in.: maszyniści, kasjerki i konduktorzy.
– W PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zwracamy szczególną uwagę
na to, aby pasażerowie z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami mieli zapewnioną wygodną, komfortową podróż.
Dawno temu zidentyfikowaliśmy dwa
obszary, które najbardziej doskwierają
pasażerom: odstęp między pociągami
a krawędzią peronu oraz sprawność
wind i dostępność ramp najazdowych.
Staramy się oczywiście te niedogodności eliminować, zarówno w kwestii
taboru, jak i przystanków – wyjaśnia
Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy PKP
SKM Trójmiasto i dodaje, że wszystkie
przystanki w Gdyni są systematycznie
modernizowane. Niedawno wyremontowano te w Redłowie i Chyloni, które w pełni przystosowano do obsługi
osób z niepełnosprawnością. Obecnie
na modernizację oczekują przystanki:
w Orłowie, na Grabówku i Leszczynkach.
Podczas remontu, oprócz montażu wind
lub ramp najazdowych, ważną kwestią
jest również zadbanie o odpowiednią
odległość między wagonem a peronem. ■

PFRON

UM Gdynia

Fot. Karol Stańczak

Od 15 lat, tradycyjnie w listopadzie,
kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego Samorząd województwa pomorskiego przyznaje Srebrne
Drzewka pracownikom socjalnym, wolontariuszom i wszystkim osobom dobrej woli, pracującym w tej niezwykle
ważnej i wrażliwej społecznie dziedzinie.
Obecnie nagrodą zostają uhonorowani
nie tylko pomorscy pracownicy jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej,
ale wszystkie osoby, które skutecznie
działają na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, rozwiązywania problemu bezdomności,
wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, rozwoju wolontariatu czy upowszechniania idei ekonomii społecznej.
W tej edycji konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęły 24 wnioski. Kapituła

Podróże
bez barier

Razem z Tobą

razemztoba.pl
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Darczyńcy zapewnią
najmłodszym magiczne święta

W

N

ajlepsze opiekunki i opiekunowie osób starszych
oraz z niepełnosprawnością w Gdańsku otrzymali nagrody i wyróżnienia „Złotej Malwy
2021”. Nagrody Prezydenta Miasta
Gdańska honorują osoby, które
swoją pracę na rzecz potrzebujących traktują jak misję i zawodowe spełnienie.

Fot. MOPR Gdańsk

Fot. Dominik Paszliński

ramach świątecznej akcji „Każdy może pomóc”
pobrano ok. 600 listów o gdańskich dzieciach
objętych pomocą społeczną. Na ich podstawie
darczyńcy przygotują i przekażą dla najmłodszych prezenty.

Złote Malwy 2021

X edycja akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku znowu
pokazała, jak wielkie są pokłady dobroci i społeczna solidarność mieszkanek
i mieszkańców, pracowników firm i instytucji, także osób spoza miasta. Pobrano wszystkie listy o dzieciach, przygotowane przez pracowników socjalnych.
Zawierały one informacje m.in. o wieku, płci i zainteresowaniach najmłodszych. Teraz wszystko w rękach darczyńców – trzeba uruchomić wyobraźnię
i przygotować gwiazdkowy upominek. Z pewnością wywoła on uśmiech na buzi
obdarowanego dziecka.
– Już teraz z serca dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję
– mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego MOPR. – Oczywiście
przedsięwzięcie jeszcze się nie zakończyło. Podejmujemy działania organizacyjne, aby wszystkie upominki od darczyńców zostały bezpiecznie przekazane
naszym najmłodszym podopiecznym. By mimo epidemii, trudnego czasu dla
wszystkich, finał akcji był jednak wyjątkowy i nie był pozbawiony świątecznych akcentów.
Przygotowane oraz oznaczone kodami upominki można przywozić od 13
do 16 grudnia br., w godz. od 8:00 do 20:00 na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk
przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 (wejście główne do sekretariatu stadionu).
Odbiorą je pracownicy gdańskiego Ośrodka, zachowując zasady bezpieczeństwa w epidemii. Przed świętami prezenty dostarczą najmłodszym pod drzwi
mieszkań, wolontariusze akcji. ■
UM Gdańsk
#CodziennieRazemzTobą

Tegoroczna uroczystość odbyła się w Wielkiej Hali Dworu Artusa, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa w epidemii.
Nagrody „Złotej Malwy 2021”, symboliczne
kwiatowe brosze oraz gratyfikacje pieniężne,
wręczyła laureatom Aleksandra Dulkiewicz,
prezydent Gdańska. „Złotą Malwą” (gratyfikacja 6 tys. zł brutto) uhonorowano Katarzynę
Buchholz zatrudnioną w Polskim Komitecie
Pomocy Społecznej Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim Stowarzyszeniu Charytatywnym,
„Srebrną Malwę” (gratyfikacja 4,5 tys. zł brutto)
otrzymała Elwira Rugieł pracująca w Domu
Pomocy Społecznej „Orunia”, Brązową Malwę”
(gratyfikacja 3 tys. zł brutto) odebrała Bohdana Chop, opiekunka z Gdańskiej Spółdzielni
Socjalnej. Wyróżnienia „Złotej Malwy 2021”
i gratyfikację w kwocie 1,5 tys. zł brutto otrzymało także 15 opiekunów, współpracujących
z Gdańską Spółdzielnią Socjalną oraz z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej. ■
UM Gdańsk

27

W REGIONIE: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

S

Niechaj Gwiazdka będzie wyjątkowa

uperbohaterowie są wśród nas. Mają bystre oczy, które nie pozwalają
im przegapić osób liczących na wsparcie i wyjątkowe uszy wyłapujące
niewypowiedziane marzenia. To oni przekonują nas, że już czas. Czas na
„Gwiazdkę z Przyszłością”. Akcja potrwa do końca grudnia.

– Na co dzień działamy z myślą
o przyszłości. I tym razem jest tak samo:
chcemy, żeby za jakiś czas dzieci, które są podopiecznymi naszej Fundacji,
mogły uśmiechać się do swoich wspomnień. Niech w świątecznych obrazkach przechowywanych w ich pamięci,
nie będzie miejsca na rozczarowania
pustką pod choinką, niech nie będzie
w nich przestrzeni dla żalu, że znów
swoje marzenia trzeba odłożyć na później. Zapewniamy: gwiazdkowe prezenty, to coś więcej niż zaspokojenie
zachcianek dzieci. To przede wszystkim symboliczna wycieczka do krainy
beztroski, na którą maluchy zmagające
się z różnymi chorobami i niepełnosprawnościami mogą sobie pozwolić
niezwykle rzadko – mówi Agnieszka Terebiłów z Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.
Tak jest na przykład w przypadku Anielki,
dla której sformułowanie „wziąć spokojny oddech” znaczy więcej niż dla reszty
jej rówieśników. Dziewczynka ma 7 lat

E

i całe życie zmaga się z mukowiscydozą. Rehabilitacja i leczenie farmakologiczne to jej codzienność. Codzienność,
która wiąże się nie tylko z cierpieniem,
ale i z kosztami mającymi konkretny
materialny wymiar. Żeby Anielka mogła
żyć jak jej rówieśnicy, na wagę złota jest
pomoc okazywana przez innych – przez
osoby, które, jak święty Mikołaj, gotowe
są obdarować dziewczynkę wsparciem.
– Od lat nie było chwili, w której mielibyśmy prawo stracić wiarę w ludzkie
dobro. Wiele razy przekonywaliśmy się,
że wszyscy mamy w sobie moc pomagania. Jesteśmy pewni, że ta moc przekłada się nie tylko na lepsze życie tych,
których obdarowujemy swoim wsparciem, ale i zmienia nas samych. Skąd
to wiemy? Od Was, naszych wspaniałych
darczyńców. To Wy każdego dnia udowadniacie nam, że dzieląc się z innymi
tym, co mamy, nie tracimy, ale zyskujemy
– dodaje z dumą Agnieszka Terebiłów.
Święta są szczególnym czasem, w któ-

rym jeszcze bardziej przedstawicielom
Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” zależy
żeby na twarzach ich podopiecznych
zagościł uśmiech. W tym roku pragną
przygotować 500 paczek pełnych wymarzonych prezentów i wspólnie z darczyńcami zadbać o to, żeby dziecięca radość
wypełniła Warmię i Mazury po brzegi.
– Oczywiście, razem z życzeniami zdrowia przekażemy także potrzebne leki
i fundusze na rehabilitację, ale zrobimy też wszystko, co w naszych siłach,
żeby nasze fundacyjne dzieciaki miały
okazję do chwili zwyczajnej, niefrasobliwej zabawy. Niech tegoroczne Święta będą czasem wyjątkowym, pełnym
dowodów na to, że te trudne miesiące,
które za nami, nie nadszarpnęły naszych
relacji, że nie straciliśmy z oczu tego,
co najważniejsze: siebie nawzajem –
podsumowuje Agnieszka Terebiłów.
Więcej szczegółów o akcji na stronie
przyszloscdladzieci.org ■
Inf. prasowa

„Koperty Życia” ratują także ełczan

łk przystąpił do ogólnopolskiej akcji społecznej pn. „Koperta Życia”. Polega ona na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach, najważniejszych informacji o swoim stanie
zdrowia. Inicjatywa skierowana jest szczególnie do osób przewlekle chorych, starszych,
samotnych i niepełnosprawnych.
Koperty są bardzo przydatnym źródłem informacji dla ratowników medycznych podczas interwencji u osoby
chorej. W ogólnopolską akcję społeczną „Koperta Życia” aktualne włączyło
się ponad 500 samorządów, instytucji
oraz prywatnych firm. „Koperta Życia” to plastikowa koperta, zawierająca
formularz, w którym są umieszczone najważniejsze informacje o stanie
zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, dane osobowe (w tym nr PESEL).
„Koperta życia” przydatna jest lekarzom
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i ratownikom pogotowia wezwanym
na interwencję w domu chorego. Stanowi istotną pomoc w podjęciu szybkiej
akcji ratującej życie. Dlatego okrągła
naklejka z napisem „Tu jest Koperta
Życia” powinna być przymocowana
w widocznym miejscu w mieszkaniu
lub na drzwiach wejściowych. Natomiast naklejka w kształcie koperty
z napisem „Koperta Życia” powinna
być umieszczona w miejscu, w którym koperta jest przechowywana, np.
na lodowce. Cały pakiet składający się
na „Kopertę życia” można odebrać w:
Razem z Tobą

Urzędzie Miasta Ełku Wydziale Polityki Społecznej ul. Piłsudskiego 2
pok. 15, Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ełku ul. Piłsudskiego 8,
Środowiskowym Domu Samopomocy
„Lawendowy Zakątek” ul. Kościuszki
28B, Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” ul. Kościuszki
33. Osoba, która odbierze swój pakiet,
zgłasza się z „Kopertą Życia” do swojego
lekarza rodzinnego, który wypełnia
formularz. Karta informacyjna jest
ważna przez rok. ■
Inf. prasowa

razemztoba.pl
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Rusza telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży

trosce o dzieci i młodzież, które borykają się z różnymi problemami, w Toruniu uruchomiony został całodobowy telefon
zaufania. Dyżurować będą przy nim specjaliści. Pod numerem
516 500 600 młodzi torunianie będą mogli o każdej porze dnia i nocy zadzwonić, by zostać
wysłuchanym, uzyskać wsparcie i radę.

Fot. pixabay.com

Trudny okres pandemii i związanych z nią ograniczeń kontaktów interpersonalnych w znaczny sposób wpłynął na pogorszenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Obserwuje
się wiele niepożądanych zachowań i problemów, z którymi
dzieci i młodzież nie są w stanie sobie poradzić. Telefon będzie
czynny całodobowo, przez cały tydzień, także w weekendy i w
święta, a dyżurować przy nim będą specjaliści, psychologowie
i psychiatrzy na co dzień pracujący z młodymi ludźmi, i będą
służyli wsparciem i pomocą. Co ważne, jest to telefon anonimowy. Dzwoniący nie muszą podawać swojego imienia, nazwiska
ani adresu zamieszkania. ■
UM Toruń

Z

Powiatowe Centrum Wsparcia już działa

akończyła się jedna z największych inwestycji w dziedzinie pomocy społecznej w regionie. Otwarty w Tucholi kompleks skupia wszystkie powiatowe instytucje pomocowe,
co umożliwi osobom starszym i niepełnosprawnym korzystanie z oferowanych usług
w jednym miejscu.

Fot. Filip Kowalkowski

Centrum mieści także pierwszy na terenie powiatu tucholskiego ośrodek wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.
Na Powiatowe Centrum Wsparcia zaadaptowany został budynek
dotychczasowego domu dziecka przy ulicy Kościuszki. W obiekcie
o powierzchni blisko 3,3 tys. m2 mieszczą się m.in.: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, warsztaty terapii
zajęciowej, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ośrodek
Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
oferuje bezpłatne wsparcie kadry specjalistów Szpitala Tucholskiego dla dzieci i ich rodzin oraz diagnozowanie najmłodszych
i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i terapię psychoterapeutyczną. Dzięki zrealizowanej inwestycji osoby niepełnosprawne
będą mogły skorzystać z zajęć prowadzonych w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach rehabilitacyjnych, salach doświadczania świata i integracji sensorycznej. W centrum wydzielono także sale konferencyjne, w których organizowane będą
spotkania i szkolenia z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz miejsca do konsultacji z rodzinami zastępczymi. Zajęcia
dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej odbywają się w ośmiu pracowniach: ogrodniczo-bukieciarskiej, technicznej,
rękodzieła, prac biurowych, muzyczno-teatralnej, krawiecko-dziewiarskiej, umiejętności społecznych oraz gospodarstwa
domowego i higieny. W centrum powstało także pięć mieszkań wspieranych – trzy dla osób z niepełnosprawnością i dwa dla
osób usamodzielniających się z pieczy zastępczej. Całkowity koszt projektu wynosi blisko 13 mln zł, z czego prawie 11 mln
to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. ■
Beata Krzemińska
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Marcin Ryszka,
Jakub Białek

Marta Kowalczyk
„Niech te święta nie będą magiczne...”

„Nie widzę przeszkód”

Dr hab. Marta Kowalczyk– absolwentka Instytutu Kultury Chrześcijańskiej
i UWM w Olsztynie. Od 2008 roku prowadzi wykłady zlecone na kierunku Nauk
o Rodzinie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie. Jest członkiem rady duszpasterskiej Diecezji Elbląskiej i autorką książek dotyczących duchowości kobiet, postaci
średniowiecznych mistyczek oraz wielu artykułów dotyczących historii duchowości,
szeroko rozumianych chrześcijańskich tradycji i rytuałów świątecznych. ■ Red.
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Fot. mat. pras.

Fot. mat. pras.

„Niech te święta nie będą magiczne…” to życzenia, które mają
związek nie tylko z komercjalizacją
świąt, ale też z naszym przywiązaniem do rytuałów, obrzędów,
zwyczajów… Mamy przekonanie,
że bez dopełnienia takich czy innych czynności, święta będą nieważne. Dotyczy to nie tylko świąt
Bożego Narodzenia, ale większości
świąt obchodzonych w Polsce.
Rutyna wkrada się nie tylko do naszej codzienności, ale również do tych chwil,
które powinny być wyjątkowe – do naszego świętowania. Te same czynności,
przygotowania, rytuały… Są ważne, bo budują ciągłość między pokoleniami, dają
poczucie bezpieczeństwa, stałości. Ale usypiają też naszą wrażliwość na to co niezwykłe, nieprzewidywalne, cudowne – a przecież właśnie takie wydarzenia świętujemy podczas tych uroczystości.
– Chciałam, żeby ludzie wiedzieli co, jakie rytuały powtarzają i pielęgnują i po co.
Wiele osób bierze udział w wielu obrzędach bezrefleksyjnie. W ten sposób chrześcijanie nieświadomie powtarzają przy okazji różnych świąt zwyczaje pogańskie,
innowiercy zaś, agnostycy i ateiści nieświadomie biorą udział w obrzędach o charakterze religijnym. Dotyczy to zwłaszcza świąt państwowych – 3 maja, 15 sierpnia
i 11 listopada. Dla mnie świadomość tego w czym biorę udział, po co i co to oznacza
jest ważna – mówi Marta Kowalczyk. – Wybór w czym bierzemy udział, a z czego
na przykład rezygnujemy w życiu i świętowaniu jest ważny – dodaje.
Autorka odkrywa przed nami tajniki 12 świąt obchodzonych w Polsce – religijnych i narodowych. To pozwala przeżywać te wyjątkowe chwile bardziej świadomie
i uważnie.
„Niech te święta nie będą magiczne…” to życzenia, które mają związek nie tylko
z komercjalizacją świąt (o której napisano już wiele), ale też z naszym nadmiernym
przywiązaniem do rytuałów, obrzędów, zwyczajów… Gdzieś głęboko wpisane jest
w nas przekonanie, że bez dopełnienia takich czy innych czynności, święta będą
nieważne. Dotyczy to nie tylko świąt Bożego Narodzenia, ale – jak przekonuje
Autorka – większości świąt obchodzonych w Polsce, zarówno tych o charakterze
religijnym, jak i narodowym.
W obchodach świąt w Polsce widać wyraźnie wzajemne oddziaływanie i przenikanie się aspektów słowiańskich, przedchrześcijańskich z chrześcijańskimi
oraz świeckich, państwowych z religijnymi. Wytworzyły się wyjątkowe zależności
o charakterze narodowo-chrześcijańskim, które w trudnych czasach pozwoliły
ocalić własną tożsamość, ale też wpłynęły na powstanie pewnej nieufności wobec
tego, co inne. Autorka wybrała dwanaście świąt obchodzonych w Polsce i oddziela
kolejne warstwy kulturowe, obyczajowe, społeczne, historyczne, które się przez wieki
nakładały. Wszystko po to, by dotrzeć do ich esencji; pokazać, co jest w nich istotą,
a co tylko nadbudową i dać nam szansę na przeżywanie ich głębiej niż kiedykolwiek.

Śmiech zamiast łez. Działanie zamiast
rozłożenia rąk. Prawda zamiast stereotypów. To opowieść o życiu sportowca
i dziennikarza. Brzmi jak wiele naszych
pozycji? Nic bardziej mylnego. Marcin
Ryszka to przede wszystkim działacz
społeczny, szczególnie zaangażowany w sprawy niewidomych. Nikt lepiej
nie ukaże ich perspektywy – w końcu
Marcin jest jednym z nich.
Zastanawiasz się, jak niewidomy napisał książkę? Najwyższa pora rozpocząć
lekturę. Wycieczkę po barach, murze
chińskim i… mieszkaniu, gdy godzinami
szuka się kluczy odłożonych na nie swoje
miejsce. Nigdzie indziej nie znajdziesz
opowieści o tym, jak ślepy zgubił kalekę
albo złamał białą laskę na złodzieju. Tylko tutaj doświadczysz dylematu: zgubić
oko czy płynąć na rekord życiowy?
Dowiedz się, o czym śnią niewidomi,
jak grają w piłkę i kim w ogóle są (podpowiadamy: ludźmi, nie kosmitami!).
Będzie też o problemach, ale jeśli liczycie
na dramaturgię, rozczarujecie się – podobnie jak żądni sensacji reporterzy,
którzy spodziewali się po zawodnikach
blind footballu, że płaczą w szatni nad
swoim losem. Nie ma płaczu. Jest sama
prawda. Chcemy, żebyście ją poznali.
Zobaczyli niewidomych. ■
Red.
razemztoba.pl
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Malowali dźwiękiem
tegorocznej edycji uczestnicy startowali w dwóch kategoriach: integracyjny duet muzyczny oraz zespół muzyczny.

O

Więźniowie
dzieciom

Warsztaty dla uczestników prowadzone były przez Alicję Węgorzewską, Majkę
Jeżowską, Anię Rusowicz oraz Janusza Radka. Kolejnego dnia przy akompaniamencie
muzyków z orkiestry festiwalowej trwały próby dla uczestników z kategorii „integracyjne duety” na Hali Widowiskowo-Sportowej. Wieczorem uroczyście zainaugurowano 14. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Podobnie jak w latach
ubiegłych w ramach festiwalu odbyły się wydarzenia towarzyszące, m.in. projekcja
reportażu Moniki Meleń pt. „Zręczni bezręczni” oraz otwarcie wystawy artystów zrzeszonych w Wydawnictwie AMUN. Finałem drugiego dnia festiwalu był występ Marka
Piekarczyka oraz wokalistek z jego drużyny The Voice: Dori Kaczmarkovej, Karoliny
Szczurowskiej i Wiktorii Bińczyk. 21 października główną sceną festiwalu stała się
Hala Widowiskowo Sportowa. Od południa trwały przesłuchania konkursowe, a wykonawcom towarzyszyła orkiestra festiwalowa pod kierownictwem Adama Jarzmika.
Jury w składzie: Alicja Węgorzewska – przewodnicząca Jury, Majka Jeżowska,
Ania Rusowicz, Marek Piekarczyk, Janusz Radek, Daryl Strodes i Maurycy Polaski
wybrało laureatów 14. festiwalu, którzy zostali nagrodzeni i zaproszeni do występu
w Gali Laureatów.

Laureaci 14. Festiwalu:

Kategoria Integracyjny duet muzyczny:
Grand Prix - Dominik Strzelec – Brwinów I Agata Frąckowiak-Wolsztyn
II Miejsce - Nikola Jodko – Wolsztyn I Aurelia Radecka – Chorzów
III Miejsce - Łukasz Zyzak – Rychwałd I Konrad Wrocławiak – Raba Wyżna
Wyróżnienie:
Patryk Jaszcz – Mielec I Krzysztof Bury – Mielec
Anna Wereszczyńska- Brzeg I Natalia Siekierka – Katowice
Krzysztof Wysocki – Bydgoszcz I Kamila Szeliga – Rzeszów
Igor Popławski – Sadlino Wiktoria Kuczyńska – Żory
Magdalena Marciniszyn – Bierkowice I Krzysztof Omieczyński – Leszno
Osobowości:
Osobowość Sceniczna – Karolina Chłosta – Bogusławice
Osobowość Sceniczna oraz Osobowość Festiwalu – Szymon Prokop – Kraków
Kategoria Zespół:
I Miejsce - „Zespół Niespokojnych Nóg” SOSW Bochnia ■
pfron.org.pl
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Fot. ppor. Tomasz Tomczuk

Fot. festiwal.bochnia.pl

d 2016 roku grupa skazanych w Zakładzie Karnym
nr 2 w Strzelcach Opolskich
tworzy książki dotykowe, które następnie trafiają do dzieci
niewidomych oraz niedowidzących. Początkowo powstały
książki z bajką „Kopciuszek”.

Aktualnie osadzeni skupiają się
na tworzeniu książek ze swoją autorską
bajką pt. „Coś”, która opowiada o przygodach pieska porwanego przez bociana.
Każda z książek jest wykonywana z niezwykłą starannością i precyzją. Po lewej
stronie znajduje się tekst bajki wybity
w alfabecie Braille’a, a po prawej dotykowe ilustracje. Osadzeni dbają, aby
były one tworzone z różnych materiałów o wyjątkowej fakturze, tak, by dzieci
za pomocą swoich palców mogły jak najwięcej „zobaczyć”.
– Jest to dla nas coś niezwykłego. Samo
słowo „dziękuję”, że ktoś tę bajkę akurat
czyta, jest dla nas nie do opisania. Wielka
radość. Tyle ile możemy tyle dajemy tym
dzieciom. To jest dla nas sens tej odsiadki – mówi jeden z osadzonych, który
od 5 lat angażuje się w tworzenie książek.
Gotowe książki trafiają do ośrodków,
które specjalizują się w pomocy dzieciom
słabowidzącym lub niewidomym. Osadzeni dodatkowo przekazują dla dzieci
własnoręcznie przez siebie wykonywane
maskotki. ■
mł. chor. Aleksandra Pułtorak
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Biblioteki mogą stać się bardziej przyjazne

O

Aleksandra Garbecka
Dostępność bibliotek i literatury w Polsce dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
wygląda bardzo różnie. Jak mówi Magdalena Klimczak, najlepiej zaopatrzone są
biblioteki specjalne, przeznaczone dla osób
z niepełnosprawnością wzroku. Dobrze
zaopatrzone i dobrze opisane na stronach
www są również biblioteki uniwersyteckie.
Spowodowane jest to zapewne dodatkowym dofinansowaniem, które ma zapobiec
wykluczeniu studentów z wadami wzroku.
– Większe biblioteki, wojewódzkie, powiatowe są także lepiej zaopatrzone, jeśli chodzi o sprzęt, natomiast niewiele bibliotek
jest dobrze „oznaczonych” (strona www,
oznaczenia na zewnątrz i wewnątrz budynku) jako przyjazna dla osób z niepełnosprawnością. W małych bibliotekach,
w małych gminach, mocno uzależnionych
od dotacji organizatora, czasem bardzo
niskich, też bywa różnie. Dużo zatem zależy
od zamożności gminy, bo w niektórych
bibliotekach są problemy nawet z komputerami dla użytkowników czy pracowników, nie wspominając już o dodatkowych
programach czy sprzęcie powiększającym
– dodaje Magdalena Klimczak.
W krajach europejskich dostępność
bibliotek wygląda inaczej w krajach tzw.
„bloku wschodniego”, inaczej zachodniego.
W nowoczesnych rozwiązaniach przodują
kraje bogatsze (Niemcy, Włosi, Skandynawowie, także Czesi), u nich takie udogodnienia zostały wprowadzone ok. 15- 20 lat
temu i są normą.
– Mam wrażenie, że Polska jest właśnie na etapie sprzed 15 lat, z tym, że nasze
wprowadzanie zmian przebiega szybciej, szczególnie w większych miastach.
Co do bibliotek zagranicznych, tam również
w bibliotekach mniejszych, osiedlowych
32

nie ma udogodnień,
jest za to bardzo
dobrze zorganizowane połączenie bibliotecznych sieci
wypożyczeń i książki sprowadzane
są z bibliotek dla
osób niewidzących
na zamówienie
– mówi Magdalena Klimczak.
Jak tłumaczy ekspertka, jeśli zależy
nam, aby bardziej zaktywizować osoby
z niepełnosprawnością wzroku do udziału
w życiu kulturalnym i literackim biblioteki
to przede wszystkim należałoby zmienić
myślenie, że my, „pełnosprawni” robimy
tzw. łaskę osobom z każdą niepełnosprawnością, nie tylko wzroku.
– Należałoby zadbać i przygotować bezpieczną przestrzeń dla tych osób, zatroszczyć się o przyjazną atmosferę. Tworzyć
projekty lub zwyczajnie planować i realizować działania, w które będą skierowane
do dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością
wzroku, jako spotkania edukacyjne, integracyjne i „oswajające” nawzajem obie grupy.
Organizować akcje „głośnego” czytania
osób dorosłych i dzieci (osoby „zdrowe”
oraz osoby niewidzące – czytanie brailem).
Organizować gry terenowe dla dzieci widzących, niedowidzących i niewidomych
oraz całych rodzin. Współpracować z ośrodkami dla osób niewidomych, aby zachęcić
ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym
i literackim biblioteki – wylicza Magdalena Klimczak.
Co zatem bibliotekarze mogą zrobić,
aby biblioteka stała się bardziej przyjazna
dla osób z niepełnosprawnością wzroku?
Jak wyjaśnia trenerka, organy nadzorujące
Razem z Tobą

Fot. pixabay.com

to jak wygląda dostępność bibliotek i literatury w Polsce dla osób z niepełnosprawnością
wzroku, jak na tym tle wypadamy wśród innych krajów oraz co warto byłoby zmienić, aby
bardziej zaktywizować osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w życiu kulturalnym i literackim biblioteki, rozmawiam z Magdaleną Klimczak, dyrektorką Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Szczawnie-Zdroju, trenerką „Good Books”.

biblioteki powinny realizować działania
informacyjne i uświadamiające, aby ten
aspekt stał się częścią życia społecznego
i mógł oddziaływać na całą społeczność.
Pozwoli to uniknąć tendencji do samoizolowania się użytkowników, znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji, którzy często
nie znajdują odpowiedzi na swoje potrzeby
związane z kulturą i czytaniem, w organizacjach reprezentujących niepełnosprawność
wzrokową. Te działania to m. in. szkolenia,
wymiana doświadczeń, dobrych praktyk.
– Ja sama, jako trener firmy szkoleniowej
dla kadr kultury „Good Books”, prowadzę
takie wykłady, pokazuję innowacyjne propozycje, głównie edukacyjne dla instytucji
kultury, a przede wszystkim właśnie dla
bibliotek. Warto pamiętać również o zakupie niezbędnego sprzętu i narzędzi umożliwiających osobom z dysfunkcją wzroku
czytanie, słuchanie oraz korzystanie z komputera (np. klawiatura z dużą czcionką,
programy głosowe, audiobooki). Dobrym
pomysłem jest też zakup książek z dużą
czcionką, lup, powiększalników czy drukarek z brailem. Najlepiej zapytać po prostu
swoich użytkowników, co byłoby dla nich
przydatne – podsumowuje. ■
razemztoba.pl
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Zobaczyć niewidzialne

W

iększość z nas otaczający świat odbiera za pomocą zmysłu wzroku. Jeśli chciałbyś poczuć
jak działa nasz umysł i ciało z wyłączeniem tego zmysłu i znaleźć się przez chwilę w niewidzialnym świecie, po którym przewodnikiem staje się osoba niewidoma, odwiedź koniecznie
„Niewidzialny Dom” w Toruniu.
Dlaczego „Niewidzialny Dom” jest niewidzialny? Jak tłumaczy Artur Kasprowicz, ponieważ nie można go zobaczyć,
tylko poczuć wszystkimi innymi zmysłami. Program zwiedzania został przygotowany więc tak, żeby aktywizować
wszystkie nasze zmysły, poza wzrokiem.
– Mamy nawet taką adnotację na naszej
stronie, aby osoby które nas odwiedziły, nie mówiły innym, o tym co widziały, by nie psuć zabawy. Każdy wchodząc
do „Niewidzialnego Domu” odbiera go
bowiem inaczej. Na początku niektórzy
mogą odczuwać dyskomfort, ale gdy przełamią już tę barierę, udają się w niesamowitą podróż w towarzystwie osoby, która
na co dzień mieszka w takim niewidzialnym świecie, gdyż przewodnikami po „Niewidzialnym Domu” są osoby z dysfunkcją
wzroku – dodaje Artur Kasprowicz.
„Niewidzialny Dom” działa od 2018 r.,
a już zyskał miano unikatowej atrakcji turystycznej nie tylko na mapie Polski. Przez
międzynarodowy portal Trip Advisor, został uznany za jedno z najlepiej ocenianych
atrakcji turystycznych na świecie. Do tej
pory odwiedziło go już ponad 100 tys osób,
zapewne gdyby nie pandemia, byłoby ich
jeszcze więcej.
– Gościmy zarówno indywidualnych
turystów, jak i zorganizowane grupy, np.
wycieczki szkolne czy z biur podróży. Duży
potencjał dostrzegły w nas także firmy,
zajmujące się turystyką biznesową, które
w ramach rozwoju zawodowego swoich
klientów, traktują „Niewidzialny Dom” jako
pewnego rodzaju „atrakcję”, pokazującą
życie z innej perspektywy. Mamy również
mnóstwo gości z zagranicy, praktycznie
z całego świata. Dosyć często odwiedzają
nas także osoby z dysfunkcją wzroku, które
przychodzą ze swoimi widzącymi przyjaciółmi lub rodziną. Jest to dla nich cenna
lekcja. Dzięki temu doświadczeniu takie
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Aleksandra Garbecka

osoby mogą „wejść w buty” osoby niewidomej i poczuć to, co ona czuje na co dzień
– wyjaśnia Artur Kasprowicz.
Na przestrzeni liczącej 400 m kw. poza
„Niewidzialnym Domem”, stworzono jeszcze 2 atrakcje. Pierwsza z nich to „Galeria
Sztuki”, gdzie „maluje się w wyobraźni”.
Dzięki współpracy z Teatrem „Kwadrat”,
osoby, które wejdą do Galerii Sztuki w całkowitej ciemności słyszą głosy znanych
aktorów: Andrzeja Nejmana, Ewy Ziętek,
Pawła Małaszyńskiego i Pawła Wawrzeckiego, którzy „malują słowami” obrazy
w ciemności. Następnie obraz o którym
była mowa jest podświetlany i uczestnicy
mogą tak naprawdę zweryfikować swoje wyobrażenia z rzeczywistością, którą
przedstawił im artysta. Na końcu zapalane
są światła w całej „Galerii Sztuki”, żeby
można było zobaczyć pozostałe dzieła
lub ewentualnie je zakupić.
– Integralną częścią Galerii Sztuki jest
również Pracownia Malarstwa w Ciemności, w której „malujemy” emocje, muzykę, wszystko to, co nam w „głębi siedzi”.
Mamy merytorycznie opracowany pro#CodziennieRazemzTobą

gram do prowadzenia takich zajęć dla
różnych grup wiekowych. W pracowni
znajdują się stoły kreślarskie, ramy do obrazów i wszelkie niezbędne narzędzia.
Uczestnicy warsztatów siadają w całkowitej
ciemności i zaczynają rysować. Od czasu
do czasu zapalamy światło, aby osoby
które malują w ciemności mogły zobaczyć co stworzyły. Warsztaty stworzyliśmy
przed pandemią i spotkały się z bardzo dobrym odzewem ze strony odwiedzających.
I w takiej formule, możemy powiedzieć,
że „Niewidzialny Dom” jest jedynym takim miejscem na świecie – podsumowuje
Artur Kasprowicz.
Zwiedzanie „Niewidzialnego Domu”
trwa ok 1h. W „Galerii Sztuki” spektakl
trwa 25 min, zaś warsztaty malowania
w ciemności ok 25 min. Pracownicy „Niewidzialnego Domu” biorą często udział
w szkoleniach językowych, podnoszących
kompetencje językowe, a więc aktualnie
cały personel oprowadza gości w języku
angielskim. Możliwe jest też oprowadzanie
w języku rosyjskim, niemieckim lub okazjonalnie w hiszpańskim. ■
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Zasiłki po nowemu od 2022 roku

Jedna ze zmian dotyczy prawa do zasiłku chorobowego dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
czyli między innymi prowadzących
działalność gospodarczą i osób z nimi
współpracujących. – Ubezpieczenie
to nie będzie już ustawało na skutek nieterminowego opłacenia składek. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia
z ubezpieczenia chorobowego również
w przypadku opłacenia składek po terminie. Corocznie ZUS otrzymywał ponad
150 tys. wniosków o przywrócenie terminu
płatności składek od przedsiębiorców, którzy spóźnili się z ich opłaceniem, a chcieli
zachować prawo do zasiłku. Od nowego
roku takie wnioski nie będą już potrzebne – mówi Anna Ilukiewicz, regionalny
rzecznik prasowy ZUS w województwie
warmińsko-mazurskim.
– Dodatkowo w przypadku osób,
których niezdolność do pracy powstanie w okresie, gdy będą miały zaległości
z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1
proc. minimalnego wynagrodzenia, nowo
wprowadzane regulacje umożliwią otrzymanie świadczenia po spłacie zadłużenia. Prawo do tych świadczeń ulegnie
jednak przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu
6 miesięcy od dnia powstania prawa
do świadczenia. Przeszkodą w wypłacie
zasiłku nie będzie natomiast zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia. To zasady
analogiczne jak w przypadku świadczeń
z ubezpieczenia wypadkowego – dodaje
Anna Ilukiewicz

Zmiany w wysokości zasiłku
Zasiłek chorobowy za czas pobytu
w szpitalu będzie wyliczany na korzystniejszych zasadach.
– Obecnie zasiłek chorobowy za okres
pobytu w szpitalu jest niższy od standardowej stawki procentowej i wynosi 70
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proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego
roku miesięczny zasiłek
chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80
proc. bez względu na to,
czy dotyczy osoby hospitalizowanej czy przebywającej w domu
– wyjaśnia rzeczniczka
Kolejna zmiana
wskazuje, że od 2022 roku podstawy
wymiaru zasiłku nie będzie się obliczać
na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj)
nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Dotychczas
w przepisach była mowa o przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe.

Korekty okresu zasiłkowego
Tzw. okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez
który można pobierać zasiłek chorobowy.
Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza
się wszystkie nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana różnymi
przyczynami. W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego
wlicza się okres niezdolności do pracy
przypadający przed przerwą o ile jest ona
spowodowana tą samą przyczyną, a przerwa nie przekracza 60 dni. Od stycznia
nie będzie mieć znaczenia, jaka choroba
była powodem niezdolności do pracy
przed i po przerwie. Przerwa będzie liczona tak samo, bez względu na to czy chodzi
o te same choroby, czy różne. Wyjątkiem
od tej zasady ma być niezdolność do pracy przypadająca na czas ciąży. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów
niezdolności do pracy przypadających
przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli
po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.
Razem z Tobą

Fot. ZUS

późniłeś się z opłaceniem składek? Od nowego roku to nie będzie już przeszkoda w uzyskaniu
zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmian w zasiłkach od stycznia
będzie więcej. Dotyczą m.in. wysokości świadczeń i okresu ich pobierania. Wynikają z nowelizacji ustawy zasiłkowej z 24 czerwca 2021 r. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia
Według nowych przepisów po ustaniu
ubezpieczenia będzie można pobierać
zasiłek chorobowy do 91 dni. Ta zasada
nie będzie dotyczyła m.in. osób chorych
na gruźlicę lub niezdolnych do pracy
w okresie ciąży.
ZUS przypomina, że osoba, której wyczerpał się okres zasiłku, nadal będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne.
Przysługuje ono maksymalnie przez 12
miesięcy osobie, która dalej choruje, jednak rokuje odzyskanie zdolności do pracy
w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.

Macierzyński w razie śmierci pracodawcy
Prawo do zasiłku macierzyńskiego uzyskają od stycznia kobiety, które urodziły
dziecko po ustaniu zatrudnienia, jeśli ubezpieczenie zakończyło się w czasie ciąży
z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas
nie miały w takiej sytuacji prawa do zasiłku.
Jeśli ubezpieczona była zatrudniona
na umowę o pracę i ta umowa wygasła
z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia
porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek
w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
To znaczy, że kobiety w ciąży, które
stracą umowę w związku ze śmiercią pracodawcy, będą zabezpieczone tak samo
jak te, których pracodawca uległ likwidacji
lub upadłości. ■
ZUS

razemztoba.pl
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Ile jest rzeczywiście wełny w wełnie?

I

Prawidłowe oznaczenie odzieży musi
zawierać pełną i faktyczną informację
o składzie. Jeżeli odzież uszyta jest z kilku elementów (np. podszewka, ściągacz),
wszystkie muszą być wyszczególnione, a ich
skład podany osobno. Ponadto na oznakowaniu produktu, konsument powinien
znaleźć dane producenta odpowiadającego
za jakość i cenę produktu. Niekiedy dobrowolnie umieszcza się tam również informację o sposobie konserwacji. Inspektorzy
Inspekcji Handlowej sprawdzili na ile producenci respektują wymogi prawidłowego
oznakowania. Skontrolowali 479 okryć
i w 83 z nich wykryli nieprawidłowości,
co stanowi 17 proc. przebadanej odzieży.
Inspekcja Handlowa zakwestionowała
oznaczenia, w których znalazła m.in. następujące błędy: zastosowanie nieprawidłowych nazw np. cotton zamiast bawełna,
brak informacji o składzie, podanie procentowego składu surowcowego w porządku
rosnącym, podanie rozbieżnych informacji
na temat sposobu konserwacji, brak składu
surowcowego podszewki, brak danych
dotyczących producenta.

S
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nspekcja Handlowa przyjrzała się oznakowaniu oraz jakość odzieży wierzchniej. W sumie
kontrolą zostało objętych 480 damskich i męskich okryć wierzchnich. Badaniom poddano
m.in. kurtki, płaszcze, wiatrówki, bluzy ocieplane itp. Okazało się, że co 5 przebadana odzież jest
błędnie oznakowana. Z badań laboratoryjnych wynika, że pojawiają się rozbieżności między
deklarowanym, a rzeczywistym składem ubrań.

Badania laboratoryjne – ile
wełny w wełnie?
Inspekcja Handlowa przesłała do laboratorium UOKIK próbki różnego
rodzaju kurtek i płaszczy. Zadaniem
laboratoriów jest zbadanie tego, czego
konsument samodzielnie nie jest w stanie ocenić, czyli faktycznego składu
surowcowego produktów. Niepokoi
fakt, iż dotychczas wykonane testy
laboratoryjne wykazują dużą ilość niezgodności pomiędzy rzeczywistym
składem odzieży, a tym podawanym

przez producenta na metce. Jeżeli
odzież uszyto z kilku elementów (np.
podszewka, ściągacz), wszystkie muszą być wyszczególnione a ich skład
podany osobno.
W wyniku prowadzonych kontroli
większość producentów dobrowolnie
podejmuje działania naprawcze i eliminuje rozpoznane błędy. Laboratorium UOKIK w Łodzi wciąż sprawdza
zgromadzone próbki ubrań. Pełne
dane poznamy przed końcem roku. ■
UOKiK

Od 2023 r. e-faktury będą obowiązkowe

ejm przegłosował projekt ustawy wdrażającej w Polsce Krajowy System e-Faktur (KSeF).
Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta. W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy
przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie
się obowiązkowe.

Podatnicy wybierający e-fakturę,
otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej
– termin zwrotu skróci się dla nich
o 20 dni, z 60 na 40. Faktura pozostanie
w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie
zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie
konieczności wydawania jej duplikatów. Udostępniając przedsiębiorcom e-fakturę, dołączamy do grona
europejskich liderów nowoczesnych
e-usług administracji. Polska będzie

czwartym krajem UE, który ją wdroży.
W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 Portugalia.
E-faktura to nie tylko znaczne ułatwienie dla firm, ale również najbardziej zaawansowany technologicznie
sposób zwalczania wyłudzeń VAT.
– Dzięki analizom big data, tempo
wykrywania podatkowych przestępców
skróciło się z kilku lat do kilku miesięcy. Po wdrożeniu e-faktury, będzie
#CodziennieRazemzTobą

ono liczone już nie w miesiącach, tylko
w tygodniach. Pozwoli to na dalsze
zmniejszenie luki VAT do poziomu
około 5 proc., takiego jak we Francji – wyjaśnia wiceminister finansów
Jan Sarnowski.
Więcej informacji na temat e-faktury
znajduje się w komunikacie na stronie
MF: e-faktura przyjęta przez Sejm. ■
Ministerstwo Finansów
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Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji
korzystne dla osób głuchych

N

adawcy programów telewizyjnych muszą zapewnić, aby ważne komunikaty np. o pandemii
czy klęskach żywiołowych, były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla
osób głuchych. Przewiduje to nowelizacja ustawy o Radiofonii i Telewizji, która weszła
w życie 1 listopada br.

– Nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewnienia,
by informacje o charakterze nadzwyczajnym, w tym publiczne komunikaty i ogłoszenia w sytuacji klęski
żywiołowej, były rozpowszechniane
wraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, chyba że ich
rozpowszechnienie wraz z tymi udogodnieniami było niemożliwe – głosi
nowy ust. 1a i ust. 1b art. 18a ustawy
o radiofonii i telewizji po nowelizacji
z 11 sierpnia 2021 r.
Trwająca pandemia COVID-19
stanowi sytuację nadzwyczajną,
a stopniowo wprowadzane i znoszone
obostrzenia przez wiele miesięcy były
podawane w formie niedostępnej dla
osób głuchych. Od 1 listopada 2021 r.
komunikaty dotyczące pandemii
czy stanu wyjątkowego powinny być
tłumaczone na polski język migowy,
zawierać napisy dla niesłyszących
czy audiodeskrypcję. Zapewnienie
osobom z niepełnosprawnościami,
na zasadzie równości z innymi, dostępu do informacji i komunikacji, jest
obowiązkiem państwa. Jego realizacja
ma przede wszystkim umożliwić im
samodzielne funkcjonowanie i pełny
udział we wszystkich sferach życia.
Obowiązek ten wynika nie tylko z praw
człowieka, ale jest też elementem szerszej zmiany cywilizacyjnej, która każe
przy komunikatach wszelkiego rodzaju
zwracać większą uwagę na potrzeby
odbiorcy i uwzględniać jego indywidualną sytuację. Stąd coraz większe
znaczenie, jakie m.in. w Unii Europejskiej przykładane jest do dostępności produktów, usług i informacji.
W przypadku usług audiowizualnych,
36

a więc programów stacji telewizyjnych,
platform streamingowych, czy telewizji
na żądanie, szczegółowe obowiązki
nadawców opisuje unijna dyrektywa
o audiowizualnych usługach medialnych. Jej postanowienia każde państwo
członkowskie wdraża swoją własną
ustawą. Rzecznik Praw Obywatelskich pisał do wicepremiera, ministra
kultury Piotra Glińskiego, że trzeba
wprowadzić wymóg dostępności komunikatów w sytuacjach nadzwyczajnych
dla wszystkich nadawców. Musieliby
te najważniejsze komunikaty czynić
dostępnymi. Chodzi o to, że wielu głuchych w Polsce nie zna języka polskiego. Na co dzień posługują się innym
językiem – PJM, czyli polskim językiem migowym. Dlatego ważne jest
tłumaczenie zwłaszcza szczególnie
istotnych informacji na PJM. Osoby
niedosłyszące potrzebują z kolei napisów, zaś osoby niesłyszące, ale znające
język polski, potrzebują audiodeskrypcji – czyli informacji nie tylko o tym,
co kto mówi, ale jakie inne dźwięki są
elementem komunikatu.
W ustawie z 11 sierpnia 2021 r. wprowadzono też obowiązek nadawców
do przedkładania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań z wykonywania obowiązku zapewnienia
odpowiedniego poziomu udostępnianych audycji z udogodnieniami dla
niepełnosprawnych. Sprawozdanie
dotyczące dostępności wszystkich programów telewizyjnych i usług medialnych będzie przekazywane Komisji
Europejskiej. KRRiT otrzymała również dodatkowe uprawnienia w postaci
prowadzenia punktu kontaktowego
ds. dostępności usług medialnych
Razem z Tobą

dla osób z niepełnosprawnościami
wzroku oraz słuchu. Od 1 listopada
można zgłosić się do KRRiT, aby uzyskać informacje dotyczące dostępności
programów oraz złożyć skargę na brak
dostępności programów. Dzięki temu
mechanizmowi będzie można informować o wszelkich nieprawidłowościach
związanych z dostępnością i dążyć
do ich eliminacji. Ponadto – zgodnie
z nowym brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy – audycje nie mogą propagować
działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów
sprzecznych z moralnością i dobrem
społecznym. W szczególności nie mogą
zawierać treści nawołujących do nienawiści lub przemocy lub dyskryminujących ze względu na: płeć, rasę, kolor
skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię
lub przekonania, poglądy polityczne
lub wszelkie inne poglądy, przynależność państwową, przynależność
do mniejszości narodowej, majątek,
urodzenie, niepełnosprawność, wiek,
orientację seksualną oraz nawołujących do popełnienia przestępstwa
o charakterze terrorystycznym. Tych
treści nie będą też mogły zawierać
audycje dostarczane w ramach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Ocena co do spełnienia tych
przesłanek pozostaje w gestii Przewodniczącego KRRiT. W przypadku pojawienia się zabronionych treści może
on wezwać dostawcę usługi medialnej
do zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały
KRRiT lub warunki koncesji. ■
brpo.gov.pl
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O prawach pacjenta
z niepełnosprawnością

akie prawa ma pacjent z niepełnosprawnością? Jak skorzystać z transportu sanitarnego? Jak skorzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością? W odpowiedzi na
potrzeby osób z niepełnosprawnościami Fundacja „Avalon”
zainicjowała cykl artykułów o prawach pacjenta. Autorką
tekstów jest adwokat Anna Mikołajczyk, specjalizująca się
w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym, która udziela darmowych konsultacji prawniczych w ramach Kompleksowego
Centrum Poradniczego Fundacji „Avalon”, nie tylko osobom
z niepełnosprawnością, ale również ich bliskim oraz opiekunom. Publikacje dostępne są na stronie Fundacji „Avalon”.

Podpisano umowę
o zmianach
podatkowych

T

o już pewne – od 1 stycznia
2022 r. od emerytury i renty
do 2500 zł miesięcznie nie
będzie odprowadzany podatek
dochodowy. Prezydent Andrzej
Duda podpisał ustawę o zmianach
podatkowych przewidzianych
w Polskim Ładzie.

Fundacja Avalon

MRiPS
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W powstającym w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego cyklu
artykułów można dowiedzieć się o tym, co przysługuje osobom z niepełnosprawnością, korzystającym ze służby zdrowia, podczas pobytu w szpitalu,
czy korzystania z transportu sanitarnego. Autorka tekstów wyjaśnia również
jak skorzystać ze świadczeń w leczeniu stomatologicznym, kto i jak może
skorzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością lub bez skierowania
oraz jak uzyskać informacje o stanie zdrowia, jak zmienić lekarza, lub o tym
w jakim przypadku można uzyskać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej.
– Osoby z niepełnosprawnością nie korzystają ze swoich praw, bo często
ich nie znają. Dlatego też postanowiliśmy przygotować bazę wiedzy o podstawowych prawach. Zaczęliśmy od artykułów dotyczących praw pacjenta,
bo potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie korzystania ze służby
zdrowia są szczególnie ważne i pilne – tłumaczy Agnieszka Harasim, specjalistka ds. niepełnosprawności Kompleksowego Centrum Poradniczego
Fundacji Avalon.
Kompleksowe Centrum Poradnicze to trzyletni projekt skierowany do osób
z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich i opiekunów. W jego ramach
można otrzymać informacje niezbędne do rozwiązania problemów, z którymi
na co dzień spotykają się OzN oraz ich bliscy. W Centrum Poradniczym oferowane są bezpłatne konsultacje z psychologiem, seksuologiem, adwokatem
oraz specjalistą ds. niepełnosprawności. Z ich porad będą mogły skorzystać
osoby z całej Polski. Konsultacje ze specjalistami są nieodpłatne i prowadzone
również zdalnie. Dofinansowany ze środków PFRON projekt jest skierowany
zarówno do podopiecznych Fundacji Avalon, jak i osób spoza organizacji.■

To m.in. podwyższenie kwoty wolnej
od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 tys. zł, a także podwyższenie
do 120 tys. zł kwoty, po której przekroczeniu
ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości
32 proc. – Polski Ład to w praktyce
ok. 17 mld zł rocznie więcej pieniędzy
w portfelach Polaków. Dla ok. 90 proc. osób
płacących podatki w Polsce nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. Więcej
pieniędzy zostanie w kieszeniach 90 proc.
emerytów i rencistów, czyli ponad 8 mln
osób. Aż 2/3 w ogóle nie zapłaci PIT – wskazuje resort rodziny i polityki społecznej.
Zdecydowana większość emerytów i rencistów jest uprawniona do wypłaty w pełnej
wysokości, czyli 1250,88 zł brutto. Kwota ta
trafi do osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają „czternastkę” pomniejszoną
– zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”,
np. jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł,
wówczas „czternastka” będzie przysługiwać
w kwocie mniejszej o 100 zł. „Czternastka”
przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. miały prawo do jednego
ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty,
renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. „Czternastki” nie otrzymają osoby,
których prawo do świadczeń zostało zawieszone. Co ważne, czternasta emerytura
nie jest wliczana do dochodu, a tym samym
nie ogranicza potrzebującym korzystania
z innych form wsparcia. ■
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Mężczyźni zbyt rzadko wykonują
badania w kierunku raka prostaty

– Jednym z większych problemów,
jakie mamy z rakiem prostaty, jest to,
że na wczesnych etapach najczęściej
nie powoduje żadnych dolegliwości. Mężczyzna czuje się zdrowy. Bardzo często
spotykam się w gabinecie z niedowierzaniem pacjentów, że rzeczywiście są
chorzy. W przypadku tej choroby nie możemy czekać na objawy, bo one często
po prostu nie występują – podkreśla
w rozmowie z agencją Newseria Biznes
dr n. med. Paweł Salwa, kierownik Oddziału Urologii w Szpitalu Medicover,
ekspert urologii robotycznej, najbardziej
doświadczony operator da Vinci w Polsce.
Rak prostaty jest drugim najczęściej
występującym wśród mężczyzn nowotworem na świecie. Rocznie notuje się
około 1,3 mln nowych zachorowań. Rak
ten odpowiada za 20 proc. przypadków
wszystkich nowotworów złośliwych.
W Polsce co roku 16 tys. panów słyszy
taką diagnozę, a ok. 5 tys. z nich umiera.
Co istotne, śmiertelność z tego powodu
w UE spadła w ciągu ostatnich pięciu lat,
a w Polsce – znacząco wzrosła.
– W prostacie możemy mieć dwa rodzaje choroby: nowotworową złośliwą,
która jest podstępna, śmiertelna i najczęściej nie daje objawów. Druga to łagodny
rozrost, który jest uciążliwy, ale na niego
się nie umiera. Dlatego tak ważne jest
wczesne wykrywanie, które decyduje
o tym, jakie mamy szanse na wyleczenie
pacjenta – mówi dr Paweł Salwa.
W przypadku wykrycia raka prostaty
na wczesnym etapie przeżywalność jest
bardzo wysoka, ale drastycznie spada
wraz z upływem czasu.
– Dopóki rak jest jeszcze w prostacie,
mamy ogromną, mniej więcej 90-proc.
szansę na całkowite wyleczenie pacjenta.
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istopad jest miesiącem profilaktyki tzw. nowotworów męskich: raka prostaty i jąder.
Pierwszy z nich jest już najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn, wyprzedzając raka płuca. Z nowotworu wykrytego w zaawansowanym stadium udaje się wyleczyć
niewielu chorych, ale wykryty na wczesnym etapie może być skutecznie leczony, w dodatku
mało inwazyjnie. Optymalną metodą usunięcia nowotworu jest operacja z użyciem robota
medycznego da Vinci.

Natomiast jeżeli ten moment przegapimy i dojdzie choćby do jednego przerzutu, to prawdopodobieństwo udanej
terapii gwałtownie spada – do 40 proc.
mniej więcej przy jednym przerzucie,
a jeżeli mamy powyżej trzech–czterech
przerzutów, to niestety uznaje się, że danego pacjenta wyleczyć już się nie da
– mówi urolog.
Tymczasem pierwsze badanie diagnostyczne jest możliwe już na etapie laboratorium. Służy do tego określenie stężenia
Razem z Tobą

białka PSA we krwi. Zaleca się, aby mężczyźni po 50. roku życia wykonywali
takie badanie co rok, a w przypadku obciążenia rodzinnego powinni zacząć już
młodsi panowie, po 40. roku życia. Jeśli
poziom PSA jest podwyższony, konieczna jest dalsza diagnostyka. Nie musi on
od razu świadczyć o zmianach nowotworowych, a tylko o łagodnym przeroście
prostaty. Z badań obrazowych ocenie
prostaty służy m.in. USG transrektalne
(TRUS), ale dostępne są coraz nowsze
razemztoba.pl
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Więcej L4 z powodów psychicznych

Ł

ączna liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu,
zmęczenia, depresji i zaburzeń lękowych wzrosła
w ciągu roku o ponad 35 proc., a liczba dni spowodowanych przez to nieobecności w pracy o 12,5 proc. – wynika
z analizy Personnel Service.
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i bardziej nowoczesne metody diagnozowania.
– Złotym standardem i metodą, która aktualnie wydaje się najlepszą, jest najpierw rezonans
magnetyczny prostaty, a potem biopsja fuzyjna,
czyli pod kontrolą rezonansu z odpowiednim
oprzyrządowaniem. To wszystko może się odbyć
w sposób bardzo przyjazny dla pacjenta, niebolesny, bezpieczny, a zarazem skuteczny – wskazuje
dr Paweł Salwa.
Z Narodowego Testu Zdrowia Polaków przeprowadzonego przez serwis Medonet w partnerstwie
z Nationale-Nederlanden wynika jednak, że pacjenci niechętnie decydują się nawet na zupełnie
nieinwazyjne badanie przesiewowe. Badaniu PSA
poddało się zaledwie 37 proc. ankietowanych w wieku od 55 do 64 lat.
– Podejście mężczyzn w Polsce do badań profilaktycznych jest dosyć problematycznym tematem,
dlatego że my jako mężczyźni generalnie mało
dbamy o swoje zdrowie, a sfera urologiczna jest
dodatkowo związana z tematem tabu – mówi kierownik Oddziału Urologii w Szpitalu Medicover.
Jednym ze sposobów leczenia nowotworu prostaty jest jego operacyjne usunięcie. W Polsce wciąż
nie ma refundacji niektórych nowoczesnych metod
leczenia, takich jak np. operacje w asyście robota
da Vinci.
– Robot pozwala nam na niemal mikrochirurgiczne usunięcie chorych tkanek, a ta precyzja
pozwala na zachowanie struktur, które potrzebne
nam są w dalszym, normalnym życiu. Struktury
anatomiczne, które odpowiadają za trzymanie
moczu czy erekcję, to są często błonki grubości 1
milimetra – wskazuje ekspert.
Operacje w asyście robota da Vinci polegają
na wykonaniu na skórze brzucha kilku małych,
wielkości ok. 1,5 cm, otworów, przez które wprowadzane są do ciała jego cztery ramiona. Na jednym
umieszczona jest stereoskopowa kamera, dzięki której operator widzi w 3D operowaną przestrzeń z dużym, nawet 20-krotnym powiększeniem. Co ważne,
całą operację wykonuje operator, a nie maszyna.
Dla chorego operacja robotem da Vinci oznacza
mniejszy ból, mniejsze krwawienie śródoperacyjne, mniejsze ryzyko powikłań, skrócony czas
gojenia się rany i szybszy powrót do zdrowia.
W Szpitalu Medicover tego typu operacje są już
standardem – w ostatnich trzech latach zespół
doświadczonych urologów przeprowadził ponad 1,2
tys. takich zabiegów. Wykorzystywana jest do tego
autorska metoda doktora Salwy – SMART (ang.
Salwa Modified Advanced Robotic Technique),
która chroniona jest przez Urząd Patentowy RP. ■

W analizie powołano się na dane ZUS. Wynika z nich, że w pierwszym
kwartale br. lekarze wystawili łącznie 5,2 mln zwolnień, o 17 proc. mniej
niż w tym samym okresie rok temu. Lawinowo wzrosła liczba L4 wystawianych z powodu COVID-19. Znacząco zwiększyła się też liczba zwolnień
lekarskich w związku z dolegliwościami natury psychicznej, która wzrosła
w ciągu roku o ponad 35 proc., a liczba dni spowodowanych nimi nieobecności w pracy – o 12,5 proc.
– Tak duży wzrost zwolnień chorobowych ze względu na problemy
psychiczne powinien być wskazówką dla pracodawców. Do tej pory firmy
rzadko zajmowały się zdrowiem psychicznym zatrudnionych. Oferowano
przede wszystkim prywatną opiekę medyczną – ale głównie bez psychologa – karty na siłownię i zdrowe przekąski w pracy. To oczywiście istotne
elementy, ale aż 94 proc. pracowników mówi wprost, że zależy im na opiece
pracodawców w zakresie ich zdrowia. Oprócz prywatnej opieki medycznej
na drugim miejscu najbardziej chcą pomocy psychologicznej. To skutek
pandemii, która pogłębiła nasze lęki, wypchnęła nas na pracę zdalną
i nie dała czasu na przygotowanie się do nowej sytuacji – skomentował
prezes Personnel Service S.A. Krzysztof Inglot.
Jak podkreślono w analizie, troska o zdrowie pracowników, nie tylko
w czasie pandemii, ma realne przełożenie na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Lepsze samopoczucie zatrudnionych to mniej zwolnień lekarskich,
a także brak utrudnień spowodowanych przez nieobsadzone z powodu
nieobecności stanowiska.
– Co ciekawe, z naszego badania wynika, że im większa firma, tym mniej
zwolnień lekarskich. Mniej dni chorobowego brali pracownicy największych
firm – 23 proc. w porównaniu do 19 proc. zatrudnionych w najmniejszych
przedsiębiorstwach. Ta zależność często jest wynikiem lepszej struktury
organizacyjnej największych zakładów. To w tych firmach szybko uregulowano kwestię pracy zdalnej, zachęcano do szczepień, a benefity zdrowotne są
często mocniej rozbudowane, niż w małych firmach – podsumował Inglot. ■

Newseria
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Rugbyści
na podium

N

ajpierw baraże międzyszkolne i wojewódzkie, a na
koniec podium w finale. Po przeprowadzeniu 6 turniejów eliminacyjnych, spośród 21 szkół,
do finału dostali się rugbyści
z Rugby Łamie Bariery z Elbląga.

Przywitali medalistę

I

KS Atak Elbląg powitał w progach Hali Widowiskowo-Sportowej w Elblągu medalistę igrzysk europejskich SUDS Open
Euro Trigames Adama Wiśniewskiego, który we włoskiej Ferrarze
wywalczył brąz.

Fot. Mateusz Misztal

16 listopada wzięli udział w Wojewódzkim Finałowym Turnieju Rugby w Olsztynie. 125 dzieci z klas IV, V i VI walczyło
o trzy miejsca na wyjazd na Ogólnopolski
Finałowy Turniej w Warszawie, organizowany przez Polski Związek Rugby
i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Po bardzo wymagających meczach ostatecznie Rugby Łamie
Bariery zajęło 3. miejsce w kategorii klas
IV. Jest to o tyle wspaniała wiadomość,
gdyż są jedyną drużyną dzieci z niepełnosprawnościami, która gra i mierzy
się z pełnosprawnymi zawodnikami. ■
Małgorzata Oleksiak

II Igrzyska
Wspinaczkowe

W

hali wspinaczkowej Avatar Centrala Ruchu odbyły się II Igrzyska Wspinaczkowe
Osób z Niepełnosprawnością.
W wydarzeniu zrealizowanym przez
Fundację Sprawne Wspinanie oraz wspartym finansowo przez Miasto Kraków wzięło udział 177 zawodników. Wspinaczka dla
osób z różnego typu niepełnosprawnościami jest doskonałą formą rehabilitacji
oraz możliwością doskonalenia umiejętności psychofizycznych i pokonywania
własnych słabości. Poziom zawodników
biorących udział w Igrzyskach był bardzo wysoki, całemu wydarzeniu towarzyszyło mnóstwo emocji i wzruszeń. Każdy
z uczestników otrzymał dyplom oraz gadżety. Zawodnicy już przygotowują się
do startu w kolejnej edycji Igrzysk Wspinaczkowych. ■
UM Kraków
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Mateusz Misztal
Tuż przed treningiem judo odbyło się
oficjalne powitanie brązowego medalisty.
W uroczystości wzięła udział cała rodzina IKS Atak, a także koledzy i koleżanki
Adama, z którymi na co dzień trenuje
w klubie. Nie zabrakło podziękowań i życzeń. Był też dedykowany tort.
– Do zawodów przygotowywaliśmy się
około półtora miesiąca. Nasi zawodnicy
z niepełnosprawnościami są w formie
cały czas, ale Adam miał specjalne przygotowania. Robiliśmy treningi siłowe
specjalnie pod niego, bo wiedzieliśmy,
że ta impreza będzie stała na wysokim
poziomie sportowym i nie ma tam przypadkowych zawodników. Chodziłem
z Adamem nawet na walki na halę przy ul.
Kościuszki, gdzie rywalizował z zawodnikami zdrowymi, którym bardzo dziękuję
za to, że pomogli mi przygotować Adama
do startu – mówi Michał Dąbrowski trener judo IKS Atak Elbląg. – Zawodników
(na SUDS Open Euro Trigames – red.)
nie było za dużo, niemniej poziom ich
jest bardzo wysoki, bo tam tak jak wspoRazem z Tobą

mniałem, nie ma przypadkowych ludzi. Tam już są tylko najlepsi – dodaje.
– Judo już od kilku lat przynosi nam
bardzo duże i krajowe i międzynarodowe
sukcesy. Dwa lata temu mieliśmy pięciu
medalistów mistrzostw Europy, jeszcze
wcześniej, trzy lata temu, mieliśmy medalistę z igrzysk światowych, a teraz mamy
medalistę z mistrzostw Europy. Mogliśmy co prawa wysłać tylko jedną osobę,
bo to jest bardzo duży koszt, ale cieszymy
się, że zawodnik, który miał bardzo dużą
konkurencję, zdobył brązowy medal.
Jesteśmy dumni, bo to była bardzo silnie
obsadzona grupa. W walce o brązowy
medal Adam wykonał bardzo dobrze
technicznie rzut, który dał zwycięstwo.
To duże osiągniecie dla niego i dla nas
i cieszymy się z tego, że mamy takich
zawodników, taką sekcję – zaznacza
Tomasz Woźny, prezes IKS Atak Elbląg.
Judoka gościł również z wizytą u prezydenta Elbląga, Witolda Wróblewskiego,
który pogratulował Adamowi sukcesu,
wręczył prezenty i życzył powodzenia
w kolejnych zawodach. ■
razemztoba.pl
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Paravolley Silesia Katowice mistrzem Polski

W

dniach 6-7 listopada Elbląg był gospodarzem finałowego turnieju Mistrzostw Polski w siatkówce na siedząco. Złote medale powędrowały do Katowic. Elblążanie zajęli ostatecznie
piąte miejsce.
Po dwóch turniejach (rozegranych w we
Wrocławiu i Policach) zostały utworzone
grupy w których poszczególne zespoły rywalizowały o walkę w strefach: 1 (pierwsze
miejsca), 2 (drugie miejsca), 3 (trzecie miejsca). Mecze w fazie grupowej rozgrywane
były do dwóch wygranych setów.
W sobotę rozegrano mecze fazy grupowej, a także pierwsze mecze stref 1-3. Tu gra
toczyła się już do trzech wygranych setów.
Rywalizację dokończono w niedzielę.
W trzech setach rozstrzygnięty został
mecz pomiędzy Paravolley Silesia I Katowice i KS Indrą Kaźmierz (strefa 1). Rywalizacja podczas turnieju tak się ułożyła, że obie
ekipy walczyły w tym spotkaniu o tytuł Mistrza Polski. Każdy z setów (mimo że mecz
zakończył się wynikiem 3-0 dla Paravolley)
stał na wysokim poziomie sportowym, a o
zwycięstwie decydowały końcówki setów.
– Organizacja turnieju w dobie pandemii jest wyzwaniem, ale staraliśmy się
zachowywać względy bezpieczeństwa. Dobrze, że udało się ten turniej zorganizować,
że wszyscy zawodnicy mogli przyjechać
do nas w pełnym zdrowiu, że mogliśmy się
cieszyć z tego siatkarskiego święta – mówi
Dawid Woźny, zawodnik IKS Atak Elbląg
i w tym turnieju trener zespołu gospodarzy. – Moi rodzice, Tomasz i Aneta, od lat
organizują tego typu turnieje w naszym
mieście, w tym roku ze względów zdrowotnych ich zabrakło, są w izolacji z powodu
COVID-19. Byli zaszczepieni, więc wszystko
powinno być dobrze. Ja i inne osoby działające w klubie, robiliśmy jednak wszystko,
by turniej stał na jak najwyższym poziomie
organizacyjnym i myślę, że daliśmy radę.
– Poziom sportowy z roku na rok się
podnosi. Kolejne drużyny są w stanie
ściągać do siebie zawodników z zagranicy. Przyjechał do nas jeden z najlepszych
zawodników reprezentacji Niemiec. Myślę
że 5-6 drużyn prezentowało już bardzo
wysoki poziom. Oglądając mecze można
się nimi emocjonować – podkreśla Woźny.

Fot. Mateusz Misztal

Mateusz Misztal

Zapytany o IKS Atak i 5. miejsce drużyny z Elbląga odparł, że wynika to między innymi
z sytuacji pandemicznej. Z powodów proceduralnych (konieczność kwarantanny) do Elbląga nie mogło dotrzeć dwóch zawodników z Ukrainy. – Jak wiemy Ukraina jest poza Unią
Europejską i przy obecnych przepisach kwarantanna dla osób przybywających spoza UE
trwa 10 dni. By mogli wystąpić w Elblągu musieliby wziąć także udział w poprzednich turniejach, więc koniec końców kilkukrotnie musieliby tę kwarantannę przechodzić a to jest
jednak kosztowne. Niemniej jednak cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy wcześniej i zawsze
– bez względu na okoliczności – zostawiamy serducho na boisku – zaznacza Woźny.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Joanna Świderska (IKS Atak Elbląg), a najlepszym zawodnikiem Dominik Albrecht (Paravolley Silesia I Katowice).
Organizatorem finałowego turnieju MP był Integracyjny Klub Sportowy ATAK. Honorowy patronat nad zmaganiami objął Witold Wróblewski, prezydent Miasta Elbląg. Turniej
dofinansowany został przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. ■

Końcowa klasyfikacja Mistrzostw Polski w siatkówce na siedząco:
1. Paravolley Silesia I Katowice
2. KS Indra Kaźmierz
3. WZSN START Wrocław
4. KSI START Szczecin
5. IKS ATAK Elbląg
6. KSN START Łódź
7. Gwarek Wilków
8. Stratpoints Warriors Warszawa Białołęka
9. Paravolley Silesia II Katowice
#CodziennieRazemzTobą
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o trzech latach krakowski klub odzyskał mistrzostwo Polski w ampfutbolu. Wisła
Kraków wygrała ostatni turniej PZU Amp Futbol Ekstraklasy (6-7 listopad) i okazała
się najlepsza w Polsce.

W latach 2015-2018 Wisła (jeszcze
pod nazwą Husaria) zdominowała ligowe
rozgrywki w Polsce, ale na kolejny triumf
Biała Gwiazda czekała aż do teraz. Wisła
pokonała u siebie wszystkich rywali i odzyskała tytuł oraz zapewniła sobie prawo gry
w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. – Zostać
mistrzem Polski, to coś wspaniałego. Mistrzostwo wywalczyła prawdziwa drużyna,
właściwie rodzina, która mimo porażek,
kontuzji, braków kadrowych i innych problemów, przezwyciężyła kłopoty, podniosła
się i dziś może świętować – przyznaje Igor
Woźniak, bramkarz Białej Gwiazdy.
W euforii byli również inni wiślacy.
– Dla mnie to pierwsze mistrzostwo Polski,
w ostatnich latach ciągle czegoś nam brakowało i kończyliśmy na drugim miejscu.
Nie jestem w stanie opisać swoich emocji
i radości w tej chwili – cieszył się Mateusz
Łubiarz, napastnik Wisły, który był nominowany do nagrody dla odkrycia sezonu.
Kluczowa dla losów rywalizacji w ostatnim turnieju była sobota, gdy Wisła pokonała TS Podbeskidzie Kuloodpornych
Bielsko-Biała 1:0 po golu Kamila Grygiela,
a przede wszystkim wcześniej bielszczanie
ograli Legię Warszawa 2:1. Stołeczny zespół
stracił więc mistrzostwo, choć przed turniejem legioniści byli zależni tylko od siebie.
Zamierzali wygrać wszystkie mecze, co dałoby im drugi z rzędu tytuł najlepszej drużyny
Polski. – Wicemistrzostwo Polski, to w naszym przypadku porażka, przyzwyczailiśmy
się do złotych medali – przyznaje Mateusz
Szczepaniak, trener Legii. – Decydująca
była pierwsza część sezonu, gdy graliśmy
też w Lidze Mistrzów. W PZU Amp Futbol
Ekstraklasie straciliśmy wtedy za dużo
punktów i właściwie cały czas byliśmy
na musiku. W Łodzi i Warszawie wygraliśmy
turnieje, ale tutaj nie zdołaliśmy. Gratulacje
dla Wisły, bo na przestrzeni całego sezonu
była najrówniejszym zespołem – podkreślił
szkoleniowiec stołecznego zespołu.
Wisła miała na stadionie Prądniczanki
potężne wsparcie. Do kolejnych zwycięstw
Białą Gwiazdę poprowadzili nie tylko za-
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Fot. Amp Futbol Polska
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Wisła najlepsza w sezonie 2021

wodnicy, ale również gromki doping kilkuset kibiców. – Marzyłem o tym, żeby dopingowała mnie publiczność ukochanego klubu. To niesamowite uczucie, życzę go każdemu
– podkreśla Woźniak. – Ten głośny doping bardzo nas poniósł – dodaje. Słowa bramkarza
potwierdza Mateusz Łubiarz. – Fani mieli ogromny wpływ na nasze sukcesy. Dziękuję
wszystkim, którzy tu przybyli i nas wspierali – mówi napastnik Białej Gwiazdy.
Wygranie PZU Amp Futbol Ekstraklasy daje też Wiśle prawo gry w przyszłorocznej
edycji Ligi Mistrzów. – Będziemy tam pierwszy raz i mam nadzieję, że również w tych rozgrywkach zwyciężymy, a przede wszystkim pokażemy dobrą krakowską piłkę – podkreśla
Igor Woźniak. Być może to Kraków będzie gospodarzem zawodów, bo, jak oznajmił Janusz
Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw rozwoju kultury fizycznej, stolica
Małopolski prawdopodobnie będzie aplikowała o rolę gospodarza. ■
Amp Futbol Polska

Nagrody Indywidualne za sezon 2021:
Król strzelców sezonu: Bartosz Łastowski (Legia Warszawa) – 29 goli
Piłkarz sezonu: Krystian Kapłon (Wisła Kraków)
Bramkarz sezonu: Łukasz Miśkiewicz (TSP Kuloodporni Bielsko-Biała)
Trener sezonu: Maciej Kozik (TSP Kuloodporni Bielsko-Biała)
Odkrycie sezonu: Marcin Oleksy (Warta Poznań)
Najlepszy młody zawodnik: Jacek Konieczny (TSP Kuloodporni Bielsko-Biała)
Obrońca sezonu: Jakub Kożuch (Legia Warszawa)
Pomocnik sezonu: Krystian Kapłon (Wisła Kraków)
Napastnik sezonu: Bartosz Łastowski (Legia Warszawa)
Działacz sezonu: Bogdan Kapłon, Marcin Czubiński, Mieszko Łabuz,
Dawid Błaszczykowski (Wisła Kraków)
Nagroda specjalna: Warta Poznań – za działania rekrutacyjne
Razem z Tobą

razemztoba.pl

Drodzy Czytelnicy.
Życzę Wam, żebyście mieli marzenia, które spełnią się, kiedy będziecie się tego najmniej spodziewali.
Życzę dobrego humoru i nieustającej nadziei w sercu. Życzę też, żebyście zawsze mieli na co czekać. Każdemu z Was dużo zdrowia, to tradycyjne życzenie w dzisiejszych czasach nabiera wyjątkowego znaczenia.
Na koniec życzę nam wszystkim, abyśmy podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia byli „Razem”.
Agnieszka Pietrzyk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim czytelnikom zdrowia, spokoju i wspaniałej rodzinnej atmosfery przepełnionej radością. Nadchodzący Nowy Rok 2022 niech okaże się dla Was pomyślny
i szczęśliwy w każdej sferze waszego życia.
dr Paweł Borowiecki

Ze swojej strony chciałbym życzyć Państwu poczucia bezpieczeństwa i stabilności na gruncie obowiązującego prawa. Przepisów stanowionych w sposób niebudzący wątpliwości, będących wyrazem troski
o obywateli i świadectwem odpowiedzialności tych, którzy to prawo stanowią. Aby stosowanie prawa
prowadziło do realizacji powszechnie rozumianej i akceptowanej wizji sprawiedliwości społecznej,
uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych.
Paweł Rodziewicz

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy życzyć Wam kochani chwili, a nawet kilku chwil, takich
tylko dla siebie, spokoju - zatrzymania codziennego pędu. Cudownego czasu z rodziną i przyjaciółmi,
zdrowia całe góry i nieustająco mnóstwa powodów do uśmiechu, a z okazji Nowego Roku oczywiście
powodzenia w nowych planowanych początkach
Ilona, Damian i Julia Nowaccy

Życzę Nam, byśmy nie czekali, aż się zmieni, tylko działali.
Żebyśmy nie liczyli na to, że marzenia się spełnią, ale je realizowali.
Bądźmy po prostu szczęśliwi ze Sobą.
Mimo wszystko!
Dominika Lewicka-Klucznik

#CodziennieRazemzTobą
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