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kłopotów, ale też mam świadomość, że zdrowie jest najważ-
niejsze, szczególnie u tak młodych osób. Po pewnym czasie 
w redakcji pojawiła się Ola, która dała mi trochę nadziei, 
gdyż była to osoba, która pracowała już z nami i dość szybko 
weszła w rytm u nas panujący. Niestety, sielanka nie trwała 
długo i już po kilku miesiącach znów przyszło nam szukać 
kolejnej osoby do redakcji, gdyż musieliśmy niestety roz-
stać się z Olą.

Kiedy zaczynałem swoją zawodową karierę w Razem 
z Tobą, byłem jedynym mężczyzną w składzie redakcji – i ten 
trend utrzymywał się dość długo. Obecnie jedyną kobietą 
w redakcji jest Pani Teresa. Na miejsce Oli przyszedł Janusz, 
który do tej pory pomagał nam wolontarystycznie przy ko-
rekcie pisma. Sama korekta gazety a wejście w pełni w tryb 
i zakres prac redakcji to już dwie różne sprawy. Potrzeba więc 
czasu, by się „rozpędzić” i „dotrzymać kroku” pozostałym. 
Czasu, którego w redakcji nigdy nie było i nie ma. 

Jakby tego było mało, na horyzoncie pojawił się kolejny 
problem, który jak się okazało przypieczętował to, co obecnie 
się dzieje. Przyszedł kryzys na rynku papieru i wydawa-
nie Razem z Tobą stało się jeszcze trudniejsze niż dotąd. 
Jesteśmy względnie małym klientem dla drukarni z którą 
współpracujemy od lat. Nakład naszej gazety wynosi 4 tys. 
egzemplarzy, a na rynku o papier walczy dziś każdy i nie ma 
co ukrywać, wygrywają najsilniejsi. Musimy też mierzyć się 
z galopującymi cenami za surowiec oraz usługi, a działamy 
przecież na podstawie projektu, w którym z góry już założone 
mamy ceny za konkretne działania. Stąd też, wszystkie te 
zmienne powodują, że wydawanie Razem z Tobą w wersji 
papierowej odbywa się obecnie w nieco wolniejszym try-
bie. Pisząc te słowa, cały czas trwają prace nad kolejnymi 
dwoma numerami (są już w bardzo zaawansowanym sta-
dium), by zminimalizować czas na oczekiwanie kolejnych 
numerów. Jest to możliwe o tyle, że dziś mam już zapew-
nienie, że papier na druk kolejnych trzech odsłon Razem 
Tobą jest zabezpieczony – tego brakowało w poprzednich 
miesiącach, stąd numer 4 wychodzi właśnie teraz. I choć 
był on gotowy na początku maja, to opisana wyżej sytuacja 
na rynku papierniczym doprowadziła, że był aktualizowany 
trzykrotnie, wszystko z myślą o Czytelnikach, by otrzymali 
treści względnie aktualne i ciekawe dla odbiorcy. Nie chodzi 
przecież o to, by wydawać gazetę, a o to, by nasi Czytelnicy 
korzystali z zawartych w niej treści i poznawali „dobrą stro-
nę niepełnosprawnych”. Wierzę, że najgorsze już za nami. 

Tradycyjnie już, zachęcam też do odwiedzania nas co-
dziennie na razemztoba.pl. Tam czeka na Państwa codzien-
na porcja informacji z wielu dziedzin zarówno z miasta, 
regionu, kraju jak i z zagranicy. Szukajcie nas Państwo 
też w mediach społecznościowych. Wszędzie tam, jesteśmy 
#CodziennieRazemzTobą.  

Nastały trudne czasy. Pora na kilka słów wyjaśnień. Będzie 
to zatem nieco inny wstępniak niż dotąd. Będzie on o tym, 
dlaczego jest tak, a nie inaczej, oraz czemu tak długo to trwa.

Przez ostatnie miesiące nasi Czytelnicy przywykli już 
do w miarę regularnego ukazywania się Razem z Tobą 
w wersji papierowej. Po okresie pandemii, która też dała się 
nam we znaki, zapaliło się światełko w tunelu, że możemy 
wrócić na właściwe tory i pełni zapału pracować w pełnym 
wymiarze – choć nigdy, tak na dobrą sprawę, ten wymiar 
nie został jakoś znacznie okrojony, gdyż nawet w najcięższych 
czasach lockdownu, czy podczas zmagania się członków 
redakcji z zakażeniami koronawirusem (na szczęście każdy 
przeszedł je dość łagodnie i nie było potrzeby wyłączenia 
go z pracy) dbaliśmy o to, by w tych trudnych i niepewnych 
czasach docierała do Państwa codzienna porcja informacji.

Sprawy związane z pandemią to jedno, innym problemem 
nękającym redakcję od jakiegoś czasu jest również rotacja 
na jednym ze stanowisk. Nie będę ukrywał, że jest to dość 
uciążliwy problem, lecz mam też świadomość, że jest on 
w pełni niezależny zarówno od redakcji jak i tychże osób. 
Nasza redakcja jest stosunkowo mała, a zakres prac jaki 
mamy i chcemy wykonywać, jest ogromny. Stąd też od sa-
mego początku, tak staram się dobierać współpracowni-
ków by oprócz wniesienia czegoś nowego do redakcji, byli 
też interdyscyplinarni i w pełni oddani temu, co robimy 
na co dzień w redakcji. Coś, co w innych redakcjach robi 
szereg osób, my musimy ogarnąć sami. Każdy z nas ma życie 
prywatne, rodziny i najbliższych, ale też jest świadom tego, 
w jakim rytmie i specyfice zawodowej pracujemy. Nierzadko 
nie ma wolnych godzin popołudniowych lub weekendów. 
Kiedy w biurze naszego wydawcy już dawno wszyscy po-
szli do domu, nierzadko w redakcji nadal pali się światło. 
Stąd też tak istotnym jest, by każdy element redakcyjnej 
układanki działał jak dobrze naoliwiona maszyna, w której 
każdy sobie sterem. 

Jakiś czas temu Monika w jednym z ostatnich swoich 
tekstów przyznała się, ze zmaga się z chorobą  i musi na ja-
kiś czas „wysiąść z tego bolidu”. Wiedziałem, że to początek 

PUBLICYSTYKA

Rafał Sułek
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Z PERSPEKTYWY RODZICÓW
IlONA I DAMIAN NOWACCy są rodzicami nie-

pełnosprawnej Julki z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym (MPD). Na łamach „Razem z Tobą” opisują 
swoje chwile radości, zwątpienia oraz dzielą się 
licznymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, wynika-
jącymi z wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Od lat obserwuję powtarzający się schemat. Tzn. teraz 
wiem, że jest powtarzający się i że stał się w związku 
z tym schematem. Bo problem w tym, że kiedy dotyczy 

nas samych, ciężko się takich cech doszukać. 

Zachować równowagę 
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turnus. Udowadniamy sobie i wszyst-
kim dookoła, że robimy absolutnie 
wszystko co trzeba, i jesteśmy gotowi 
na więcej. 

Tyle, że w centrum tego wszystkie-
go jest dziecko. Dokładnie to samo, 
któremu chcemy tak bardzo pomóc. 
I celowo wzięłam w cudzysłów słowo 
„ćwiczyliśmy”. Bo sama go w ten sposób 
używam. A to nam daje bardzo złudne 
poczucie, że my też w tym uczestniczy-
my. Nic bardziej mylnego. To nie my 
jesteśmy turlani, obracani, przekłada-
ni, naciągani, podpinani, naciskani, 
masowani, stawiani i sadzani, trakto-
wani laserami, krioterapią, prądami... 
Nie my. Tylko nasze dziecko. 

I ono czasem płacze. Czasem nawet 
bardzo. Ale nie zwracamy na to uwa-
gi, wychodzimy, słuchamy jak mówią 
nam – tak musi być. Rehabilitacja jest 
przecież potrzebna. 

Spróbujmy się raz na jakiś czas po-
stawić w jego/jej sytuacji. Kiedy byśmy 
mieli dosyć? Kiedy chciałoby się nam 
krzyczeć „dosyć”, „dziś chcę odpocząć”, 
„bolą mnie mięśnie”, „boli mnie głowa”, 
albo wymyślić tysiąc innych wymówek, 
żeby dali nam spokój. Wszyscy. 

Rehabilitacja jest potrzebna. Bar-
dzo. Dla Julii niezbędna na co dzień. 
Ale to nie oznacza, że nic poza nią się 
nie liczy. To nie oznacza, że jak wyje-
dzie na wakacje to tam musi też ćwi-
czyć. 

Chce tak jak każdy z nas odpocząć. 
Zwyczajnie. I ten odpoczynek jest cen-
ną częścią życia. Pozwala na regene-
rację, pozwala na nabranie dystansu 
i daje nową siłę i energię, co jest bez-
cenne. 

Tylko Jula, tak jak mnóstwo innych 
dzieci w jej sytuacji, nie powie nam 
tego. Nie usłyszymy „Mamo! Tato! 
Nie chce mi się dziś iść na ćwiczenia, 
na basen, chcę zostać w domu”. A prze-
cież dzieci, po to tylko, żeby nie iść 
do szkoły, wymyślają tanie wymówki. 
I ulegamy. Bo słyszymy. Dlaczego więc 
kiedy dziecko płacze na rehabilitacji 

W życiu każdej osoby z niepełno-
sprawnością, rehabilitacja to słowo 
klucz. Na hasło rehabilitacja my ro-
dzice, opiekunowie, lecimy bezwarun-
kowo: organizujemy kolejne terapie, 
szukamy nowości, przeczesujemy fora 
tematyczne, chcemy być na bieżąco 
i chcemy żeby nasze dziecko było z tej 
strony jak najlepiej zabezpieczone. 

I super. 
Problem pojawia się, kiedy się w tej 

gonitwie zatracamy. A zatracamy się 
zawsze. Bo chcemy dobrze. Bo chce-
my, żeby coś się polepszało teraz, już, 
zaraz! A żeby tak było, trzeba więcej, 
trzeba więcej i częściej ćwiczyć, trzeba 
korzystać z dokładnie wszystkich te-
rapii jakie są dostępne, trzeba szukać 
nowych, na wypadek gdyby jednak 
te wszystkie nie wystarczyły. A czasy 

mamy takie, że rynek oferuje mnóstwo 
rozwiązań, mnóstwo cudownych tera-
pii. Sufitem są dla nas tylko koszty. Bo  
wiadomo, że są duże. Bo to przecież 
to potrzebne, bo trzeba i trzeba szyb-
ko, żeby było widać postępy tu, zaraz, 
teraz! Dziś nie było żadnej poprawy? 
Widocznie za mało „ćwiczyliśmy”! Trze-
ba więcej! 

Nasunęło mi się porównanie do pra-
coholizmu. Bo dla pracoholika każda 
minuta bez pracy to czas stracony, 
a odpoczynek jest nie tylko zbędny, 
ale wręcz niebezpieczny. Tak samo 
jest w biegu rehabilitacyjnym – każdy 
dzień bez rehabilitacji to stracony 
dzień. Każda pominięta terapia to stra-
cona szansa. Odpoczynek? Absolutnie 
nie! Nie dziś, nie jutro, może za ty-
dzień... Ale nie, też nie, bo zaczyna się 
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I to właśnie ten kontekst powoduje, że ja-
koby te same, a jednak spędzane i przeży-
wane zupełnie inaczej. W tej wyliczance, 
tegoroczne również nie samą świąteczną 
babą i pisankami będą stały.... Ale do rze-
czy, bo wysnutą właśnie teorię wypadało-
by uzasadnić, lub przynajmniej nakreślić 
punkt widzenia autora. Wiedza to wszak 
powszechna, że „co autor miał na myśli” 
wiedzieć wypada. 

Dwa lata temu mieliśmy czas, który na-
zywam „głęboką pandemią”. To był świat 
z małą jeszcze wiedzą na temat samego 
wirusa, świat pustych ulic, narodowej kwa-
rantanny, liczenia osób na rodzinnych 
spotkaniach, robienia zapasów i złoty wiek 
rękawiczek, maseczek i wszelkiego rodzaju 
płynów do dezynfekcji. I oczywiście to był 
świat bez szczepień. Panika zbierała żniwo, 
bo nie da się inaczej wytłumaczyć powodu, 
dla którego Święta Wielkanocne rodzina 
spędzała ze sobą online, a w lany poniedzia-
łek kubeł wody spadał na nas prosto z apli-
kacji w telefonie. Znamy to, byliśmy tam. 
Minął rok, jak wiadomo wirus się okopał 
i zrezygnować z nas nie chciał. Różne były 
jego koleje po drodze, raz było lepiej, raz go-
rzej, raz pandemia już się nawet miała skoń-
czyć, zawsze jednak wracała jak bumerang, 
przypominając o sobie w postaci kolejnej 
wersji wirusa. Wielkanoc rok temu, mimo 
dalej obowiązujących obostrzeń, była już 
jednak zupełnie inna. Wirus nie odpuścił, 
ale panika tak. Już nie online więc, ale w gro-
nie rodzinnym spędzaliśmy Wielkanoc. 
Pierwsi szczęśliwcy byli już zaszczepieni 
(tak właśnie – szczęśliwcy, bo wtedy ich 
za takich uważano, to były te zamierzchłe 
czasy, kiedy ludzie bili się o to, by się za-
szczepić). Ulice i sklepy były pełne ludzi 
przygotowujących się do Świąt.

I teraz znowu minął rok. Pandemię od-
wołano (co niektórzy wirusolodzy uwa-
żają nadal za zbyt poprawny optymizm), 
ale tym razem pojawił się zupelnie inny 

kontekst – wojna w Ukrainie. I, zapewne 
dla każdego z innego powodu, i na różnych 
płaszczyznach, tegoroczna Wielkanoc bę-
dzie również inna. Trochę może bardziej 
melancholijna, trochę ze strachem gdzieś 
w kuluarach. Odnoszę jednak wrażenie, 
(choć czerpię głównie ze swojego podwór-
ka), że każda z tych Wielkanocy ma i będzie 
miała mnóstwo „tego co zawsze”. Bo żurek 
być musi, wiadomo, czy widać go było tylko 
na monitorze, czy stał przed nami, musiał 
być. Święconkę każdy też mieć musiał, tylko 
zupełnie nie spodziewałam się, że przyj-
dzie mi w życiu się zastanawiać, czy przy 
święceniu pokarmów online też muszę 
podnieść koszyk do góry... Strona kulinar-
na Wielkanocy była więc zabezpieczona 
należycie, niezależnie od okoliczności. Bo 
obchodzenie Świąt mamy w sercach, w ge-
nach już niejako, akcja – reakcja. W tym 
roku jest na pewno smutniej. ludzkie tra-
gedie dzieją się tuż za rogiem, a masowy 
napływ uciekających przed wojną sprawił, 
że mamy te ludzkie dramaty wokół sie-
bie. Ale jednocześnie ceny białej kiełbasy 
u rzeźnika pod domem mamy pod lupą już 
od kilku dni, szynka do upieczenia też już 
wiadomo, że przyjedzie we wtorek i będzie 
w promocji. A jajka tylko na rynku i tylko 
u Tereski tej przy wejściu po lewej. Cieszy-
my się na spotkanie z rodziną i ustalamy, 
kto co ma ugotować i „do kogo idziemy 
w jakim dniu w tym roku”. Święconką się 
zajmiemy należycie, palma na niedzielę pal-
mową już zrobiona/kupiona. Wielkanocne 
zajączki, kurczaczki, baranki, ozdobne ja-
jeczka, powoli rozprzestrzeniają się po coraz 
większej powierzchni domów i mieszkań. 
Wszystko jest.

Tak więc mimo tak różnych okoliczności, 
w jakich zastają nas Święta rok po roku, 
dbamy o to, by ich fundamenty pozostały 
nieruszone. I niezmiennie życzymy sobie 
zdrowia, szczęścia i bogatego zająca! ■

ILONA i DAMIAN NOWACCY

I cóż można napisać o Wielkanocy, co jeszcze nie zostało napi-
sane... Czym zaskoczyć, czym jeszcze nikt nie zaskoczył.. Jak 
uhonorować ten czas, podejmując się tematu, ale żeby nie było 

„o tym co zawsze”... Może więc zauważyć na początek, że jednak nie 
tak do końca ostatnio fraza „to samo co zawsze” ma zastosowanie. 
Bo przywołując do tablicy Święta Wielkiej Nocy z ostatnich dwóch 
lat, okazuje się, że pojawiają się w zupełnie innym kontekście. 

Cofnijmy się w czasie...nie słuchamy? Kiedy pada zmęczone, 
to jeszcze się cieszymy, że dobry dzień. 
Jutro też taki będzie....

Julka zaraz wkroczy w dorosłość. 
Oczywiście w jej przypadku oznacza 
to właściwie tyle, że skończy 18 lat. 
Ale choć nie jest to dorosłość w jej 
pełnym tego słowa rozumieniu i donio-
słości, nie zmienia to faktu, że upłynęło 
prawie 18 lat, kiedy jest z nami. To spo-
ro czasu, żeby nabrać doświadczenia 
na różnym polu. Dlatego chcę się nim 
podzielić. 

Nie oceniam. Też tam byłam, też jeź-
dziliśmy na 4, 5 turnusów rocznie, 
i słuchaliśmy zza drzwi jak Julka pła-
cze. Też szukaliśmy terapii, które miały 
przynosić szybkie efekty. 

Też nie słuchaliśmy Julki. 
Bo Julka jest całkowicie zależna 

od nas, a to ogromna odpowiedzial-
ność. Nic co dzieje się i będzie działo 
w jej życiu, nie jest zależne od jej de-
cyzji i postępowania. Nic nie możemy 
na nią zrzucić, o nic ją obwinić. Wszyst-
ko będzie naszą zasługą albo naszym 
zaniedbaniem. 

Zróbmy więc tak, żeby zachować 
równowagę. To trudne, Na początku 
się nie uda. Ale w końcu, za 964. razem, 
zrozumiemy, że tak trzeba. 

Jesteśmy tylko ludźmi. Teraz dzieją 
się nowe rzeczy, nowe wyzwania i nowe 
sytuacje, którym stawiamy codziennie 
czoło. Dziś są dla nas nowe i pochłania-
ją nas całkowicie, ale zapewne z per-
spektywy czasu (mniej lub bardziej 
oddalonego) staną się tematem kolej-
nych przemyśleń z cyklu „ zauważam 
pewien schemat...” 

Rehabilitacja jest niezbędna, z tym 
nie da się dyskutować. Niech jednak 
będzie częścią życia, nie jego celem. ■

PRZeCZyTAJ 

WIęCeJ TeKSTóW

IlONy I DAMIANA 

NOWACKICh
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W ziemskiej przyrodzie jest wszyst-
ko, czego nam potrzeba – pożywienie, 
leki, materiał do budowy schronienia, 
źródła energii. Pomimo tak dużego 
wzrostu ludzkiej populacji, jeszcze 
na długo może tych dóbr wystarczyć, 
ale pod warunkiem racjonalnego nimi 
gospodarowania. Słynne zdanie z Biblii 
„czyńcie sobie Ziemię poddaną” to wła-
śnie musi oznaczać: troskliwe i racjo-
nalne gospodarowanie. Niestety rozum 
przegrywa tu z chciwością: eksploatu-
jemy zachłannie wszystkie ziemskie 
bogactwa naturalne, wiele przy tym 
marnotrawiąc, przez co już dziś pogor-
szyły się warunki życia, a przyszłość 
kolejnych pokoleń rysuje się w coraz 
ciemniejszych barwach. Niesamowita, 
przepiękna różnorodność flory i fauny 
na ziemi, w powietrzu i w wodzie coraz 
szybciej ubożeje, giną już nie tysiące 
osobników, a całych gatunków roślin 
i zwierząt. Widzi to młode pokolenie 
i woła dość! My też chcemy się cieszyć 
wspaniałą przyrodą, swobodnie oddy-
chać, pić czystą wodę!

W Dniu Ziemi zwykle dzieci i mło-
dzież sprzątają lasy, plaże i tym po-
dobne miejsca publiczne, dzięki czemu 
wiosną znów będzie przyjemniej 
na nich przebywać. Dorośli powinni 
spojrzeć na problemy planety szerzej 
i dojrzalej. Jest parę prostych sposo-
bów zapobiegania degradacji Ziemi, 
które można zastosować w codzien-
nym życiu, a najważniejszy z nich, 
to nie marnować: jedzenia, energii,  za-
sobów surowcowych. Zostało to nazwa-
ne Gospodarką Obiegu Zamkniętego, 
co brzmi dość tajemniczo, stawia duże 
wymagania producentom, inwestorom, 
transportowcom, większym i mniej-

szym konsumentom różnych dóbr, 
ale od zwykłych obywateli wymaga 
jedynie niewielkiej zmiany nawyków.   

Trzeba pamiętać o sporządzaniu 
listy naprawdę potrzebnych zakupów, 
wyborze towarów w  degradowalnych 
opakowaniach, gaszeniu światła 
przy wychodzeniu z pomieszczenia 
czy zakręcaniu kranu podczas mycia 
zębów. Coraz powszechniejsza staje 
się moda nie na przedmioty i urzą-
dzenia najnowszej generacji, ale na-
prawione i przywrócone do użytku. 
Bardzo ograniczymy też zużycie ener-
gii i przyczynimy się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia Ziemi, kupując żyw-
ność i inne artykuły wyprodukowane 
jak najbliżej miejsca zamieszkania. 
Nie tylko planecie wyszłoby na zdrowie 
ograniczenie spożycia mięsa – prze-
mysłowe hodowle bydła, świń i drobiu 
przynoszą ogromnie dużo szkód, także 
w naszych organizmach. W ogrodzie 
przy domu czy na działce nie wysy-
pujmy trucizny na ślimaki – bo zabija 
też wiele innych stworzeń, także te po-
trzebne. Są inne sposoby na pozbycie 
się nadmiaru tych małych, rogatych, 
żarłocznych zwierzątek. Cokolwiek za-
mierzamy zrobić zastanówmy się, jaki 
to będzie miało skutek dla przyrody, 

nie zapominając, że człowiek też jest 
jej częścią.

Na koniec przypomnienie, skąd 
wziął się Światowy Dzień Ziemi. Pierw-
szy taki Dzień odbył się w Stanach 
Zjednoczonych w 1970r., z inicjatywy 
senatora Gaylorda Nelsona, po kata-
strofie wycieku ropy w Santa Barbara 
w Kalifornii. Obchody początkowo 
miały miejsce tylko na uniwersytecie, 
a pierwsze takie zajęcia odbyły się 
22 kwietnia. W 1990 roku Światowy 
Dzień Ziemi 22 kwietnia obchodzony 
był już w 141 państwach, z każdym 
rokiem przyłączają się kolejne, widząc 
zniszczenia, jakie powstają w wyniku 
rabunkowej gospodarki. Dzisiaj wi-
dać wyraźnie, że odpowiedzialni są 
za to wszyscy: i producenci i konsu-
menci. Ci pierwsi goniąc za zyskiem, 
ci drudzy tracąc umiar. Przy czym żyjąc 
bez umiaru tracimy nie tylko pienią-
dze, ale i smak życia. 

W „Opowieściach z Moulin du Bruit” 
tak to opisał autor, Wiliam Wharton:

Jack narzeka, że kiedy je się poziom-
ki pełną garścią nie smakują już tak do-
brze, jak spożywane jedna po drugiej. 
-  Zgadzam się z tobą synu. Ja 
też na to wpadłem. To jedna ze wspa-
niałych tajemnic życia. ■

TERESA BOCHEŃSKA

Nasza piękna, błękitno-zielona planeta Ziemia, 22 kwietnia ma swoje święto. Prawdopo-
dobnie są we Wszechświecie inne planety, gdzie kwitnie rozumne życie, ale nawet jeżeli 
są tam warunki do funkcjonowania ziemskich organizmów, to są za daleko, abyśmy mogli 

tam się przenieść. Ziemia to nasze jedyne, ale najlepsze i najpiękniejsze miejsce do życia. 

Ziemia ma swoje święto
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Był bardzo cenionym kardiochirurgiem. 
W 1993 roku objął funkcję dyrektora Ślą-
skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 
Był też ministrem zdrowia i posłem. Prof. 
Marian Zembala zmarł w sobotę, 19 marca, 
miał 72 lata. Marian Zembala w rodzinnej 
miejscowości Krzepice ukończył szkołę 
podstawową i liceum. W 1974 roku został 
absolwentem Akademii Medycznej we Wro-
cławiu na wydziale lekarskim. Przez kilka 
lat przebywał w holandii. Odbywał tam staż 
naukowy na Uniwersytecie w Utrechcie. 
W 1985 roku wrócił do kraju na zaprosze-
nie prof. Zbigniewa Religi i podjął pracę 
w utworzonej wówczas, i kierowanej przez 
niego, Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii 
Medycznej w Zabrzu. Prof. Zembala uczest-
niczył w pierwszej udanej transplantacji 
serca w zespole prof. Religi. W 1992 roku 
habilitował się na podstawie dorobku na-
ukowego oraz rozprawy pt. „Chirurgiczna 
reperfuzja mięśnia sercowego w świeżym 
zawale”. W 1993 roku został dyrektorem 
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Za-
brzu. W roku 1998 otrzymał tytuł profe-
sora nauk medycznych. W 1997 roku jako 
pierwszy w Polsce wykonał transplantację 
pojedynczego płuca. Później jako pierw-
szy w naszym kraju przeszczepił choremu 
płuco-serce. Był autorem zabiegu wszcze-
pienia by-passów 103-letniej pacjentce. 
W 2011 roku został przewodniczącym 
rady naukowej przy ministrze zdrowia, 
a także krajowym konsultantem z zakresu 
kardiochirurgii. Cztery lata później został 
ministrem zdrowia w rządzie ewy Kopacz 
(pełnił tę funkcję od czerwca do listopada 
2015 roku). – Dla mnie te 5 miesięcy były 
bardzo wielkim, ważnym, niepowtarzalnym 
doświadczeniem mojego życia – podkre-
ślił, gdy podsumowywał swoją działalność 
w ministerstwie zdrowia. W wyborach par-
lamentarnych w 2015 roku z list Platfor-
my Obywatelskiej uzyskał mandat posła. 
– Mówię swoim studentom medycyny, 
że jeżeli nie masz w sobie empatii, to broń 
Boże nie wybieraj zawodu lekarza czy pie-
lęgniarki. To jest podstawowy atrybut tego 
zawodu. empatia do drugiego człowieka 
– mówił w jednej z rozmów na antenie  
RMF FM prof. Zembala. ■	 																						Red.
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Zmarł  
Marian Zembala Okno Życia ponownie otwarte

Okno Życia po krótkiej prze-
rwie znów istnieje w Białymsto-
ku. Zostało otwarte w kwietniu 
w Pogotowiu Opiekuńczym przy 
ulicy Orlej 6A. Działa na takich 
samych zasadach jak przedtem, 
kiedy było usytuowane w Pla-
cówce Opiekuńczo-Wycho-
wawczej „Jedynka” przy ulicy 
Słonimskiej 8.

Okno Życia zostało otwar-
te w Białymstoku 7 maja 2009 
roku. Powstało w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” przy ulicy Słonimskiej 8 z myślą o ro-
dzicach, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą opiekować się swoim 
nowo narodzonym dzieckiem.

Kiedy podopieczni „Jedynki” przeprowadzili się z wielkiego budynku przy ulicy 
Słonimskiej do zrewitalizowanej zabytkowej kamienicy przy ulicy Sukiennej 5, 
Okno Życia zostało zamknięte. Rozpoczęły się wówczas prace zmierzające do po-
nownego otwarcia takiego okna w Pogotowiu Opiekuńczym przy ulicy Orlej 6A. 

W białostockim oknie dotychczas pozostawiono pięcioro dzieci. Miało to miejsce 
12 stycznia 2014 roku, 14 sierpnia 2016 roku, 3 września 2019 roku, 7 listopada 
2020 roku oraz 27 kwietnia 2021 roku. ■

Anna Kowalska / UM Białystok

Zakończył się remont w „Żeromskim”
W miejskim szpitalu im. Ste-

fana Żeromskiego w Krakowie 
oddano do użytku, po moderni-
zacji, wyremontowane oddziały 
– chirurgii dzieci i pediatrycz-
nego.

W ramach przebudowy wy-
konano ocieplenie ścian ze-
wnętrznych i stropu, wymianę 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej, 
instalację wody zimnej i ka-

nalizacji, wentylację i klimatyzację. Oddział pediatryczny został dostosowany 
do obowiązujących przepisów sanitarnych – są oddzielne punkty pielęgniarskie 
dla dzieci starszych i młodszych, sale chorych wyposażono w łazienki, łączność 
telefoniczną i monitoring wizyjny. Oddział zyskał pracownie, niezbędne do dia-
gnostyki.Także na oddziale chirurgii dzieci, w salach będą osobne łazienki. 
Działa tutaj także sala wzmożonego nadzoru.

Koszt przebudowy i termomodernizacji obu oddziałów to blisko 12,4 mln zł. 
Remont był realizowany przy wykorzystaniu środków unijnych oraz budżetu 
miasta Krakowa. ■

UM Kraków
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Urząd bez barier
By zwiększyć komfort 

obsługi klientów i ulep-
szyć dostępność budynku, 
Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GeOPOZ wpro-
wadził udogodnienia dla 
osób z niepełnosprawno-
ściami i ze szczególnymi 
potrzebami. W budyn-
ku przy ul. Gronowej 20 
w Poznaniu zamontowano 

m.in. tablice informacyjne w języku Braille’a, a salę obsługi klienta wyposażono 
w pętle indukcyjne, tablicę tyflograficzną czy krzesło ewakuacyjne.

– ZGiKM GeOPOZ stworzył profesjonalną salę obsługi klienta, która jest 
systematycznie wyposażana w sprzęty, ułatwiające osobom ze szczególnymi 
potrzebami skorzystanie z naszych usług. W ostatnim czasie zakupiliśmy pętlę 
indukcyjną, umożliwiającą odbiór czystego dźwięku osobom korzystającym 
z aparatów słuchowych, uchwyty rehabilitacyjne do lasek i kul przy stanowiskach 
obsługi oraz lupy do czytania drobnego tekstu – mówi Patrycja lamprycht, 
kierownik sali obsługi klienta.

Jak podkreślają urzędnicy, warto pamiętać o tym, by nie wahać się prosić 
o pomoc pracowników sali obsługi klienta i informować ich o swoich potrze-
bach. O ile część rozwiązań (zwłaszcza architektonicznych) jest dostępna dla 
każdego, o tyle ze sprzętów takich jak m.in. lupy, ekrany, lampki doświetlające 
czy z cichego pokoju klienci mogą skorzystać po zgłoszeniu tego faktu obsłu-
gującemu ich pracownikowi GeOPOZu. ■

UM Poznań

Opaski 
bezpieczeństwa

Seniorzy z Białegostoku w wieku 65+ mogą 
skorzystać z tzw. opasek bezpieczeństwa 
z alarmowymi przyciskami, dzięki którym, 
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, 
połączą się z centralą i uzyskają niezbędną 
pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku rozpoczął realizację Progra-
mu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Pozwoli 
on między innymi opiekować się osobami 
starszymi na odległość. Udział w programie 
jest całkowicie bezpłatny.

„Opieka na odległość” umożliwia szero-
ko pojęty system bieżącego monitorowa-
nia samopoczucia i stanu zdrowia seniora 
w miejscu jego zamieszkania. Pozwala tak-
że na natychmiastową reakcję w sytu-
acji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. 
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji 
Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 są udzielane pod nr telefonu: 85 879 77 13 
lub 85 879 77 11.  ■                 Red.

Pierwsza w Łodzi „komfortka”
Powstała pierwsza w Łodzi „komfort-

ka” – miejsce, w którym osoby z niepeł-
nosprawnościami w komfortowy i godny 
sposób mogą zostać przebrane. Dotychczas 
nie było w naszym mieście takiego miejsca. 
W całej Polsce jest w tym momencie kilka-
naście takich „komfortek”. Piotrkowska 17, 
kawiarnia artystyczna Łódzkiego Sejmiku 

Osób Niepełnosprawnych. To w tym miejscu w Łodzi powstała pierwsza „kom-
fortka”. Miejsce to znajduje się najczęściej w toalecie i jest to przymocowana 
do ściany leżanka, którą można w prosty sposób rozłożyć. Znajduje się na od-
powiedniej wysokości, co pomaga w pracy opiekunów osób z niepełnosprawno-
ściami. leżanka jest na tyle stabilna i ciężka, że udźwignie dwie dorosłe osoby. 
Często ma też zabezpieczenia, by osoba leżąca nie zsunęła się z niej i nie spadła.

– Dzięki takiej leżance umieszczonej w toalecie, zmiana pieluchomajtek 
u dorosłych osób z niepełnosprawnościami jest zarówno komfortowa, odbywa 
się w godnych warunkach, jak też jest higieniczna i bezpieczna i dla chorego, 
i dla opiekuna, i jego kręgosłupa – opowiada Katarzyna Król, zaangażowana 
w akcję „Przewijamy Polskę”. ■                               UM Łódź
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O nowoczesnej 
terapii zajęciowej

Zakład Terapii Zajęciowej Uniwersyte-
tu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu zorganizował Konferencję  
pn. „Innowacje w terapii zajęciowej – Współ-
praca w zespole – Sukces w terapii”.

Konferencja była poświęcona zastosowa-
niu teorii i praktyki metod terapii zajęciowej 
w szeroko pojętym zespole terapeutycznym, 
dlatego nadrzędnym kluczem wyboru te-
matów konferencji była terapia zajęciowa 
w aspekcie interdyscyplinarnej terapii reha-
bilitacyjnej, jej kształtowanie, proces, świa-
domość i przyszłość.

Spotkanie odbyło się w Centrum Biologii Me-
dycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego przy ul. Rokietnickiej 8 
w Poznaniu. ■                 Red.
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Ewakuacja a sytuacja 
osób niepełnosprawnych

W razie pożaru czy innej sytuacji zagrożenia osoby z niepełnosprawnościami ewa-
kuują się znacznie wolniej niż osoby w pełni sprawne i często potrzebują w tym 
pomocy osób trzecich, a to oznacza wydłużenie czasu potrzebnego na ucieczkę.

To dlatego tak ważne jest odpowiednie 
projektowanie budynków i dróg ewaku-
acyjnych, stosowanie w nich materiałów 
niepalnych oraz wypracowanie proce-
dur, które znajdą zastosowanie w sytu-
acji zagrożenia. Dziś świadomość w tym 
zakresie wciąż jest niewielka, a stosowa-
ne rozwiązania techniczne oraz organi-
zacyjne nie uwzględniają potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami – podkreślali 
eksperci podczas debaty zorganizowanej 
przez Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

– Są dwa główne wyzwania dotyczące 
ewakuacji osób z niepełnosprawnościa-
mi. Po pierwsze, proces ewakuacji takich 
osób zazwyczaj zajmuje znacznie wię-
cej czasu niż w przypadku osób w pełni 
sprawnych. A ponieważ w razie pożaru 
jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeń-
stwo w budynku tylko przez krótki czas, 
to oczywiście wydłużenie procesu ewa-
kuacji działa na niekorzyść. Po drugie, 
ewakuacja osób z niepełnosprawnościami 
zazwyczaj wymaga interwencji, pomocy 
osób trzecich, chociażby współpracowni-
ków, personelu albo służb ratowniczych 
– mówi agencji Newseria Biznes Piotr 
Smardz, prezes zarządu Oddziału Dol-
nośląskiego Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Pożarnictwa.

Według danych przytaczanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli w Polsce są 
ponad 3 mln osób z niepełnospraw-
nościami. To osoby, które – zgodnie 
z definicją zawartą w ustawie o rehabi-
litacji – ukończyły 16 lat i mają orzecze-
nie o niepełnosprawności. Szacuje się, 
że wszystkich osób niepełnosprawnych 
jest jednak w Polsce dużo więcej – od 4 
do nawet 7 mln.

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zapewnia-
niu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w artykule szóstym określa, 
że konieczne jest „zapewnienie osobom 

SPOŁECZEŃSTWO

ze szczególnymi potrzebami możliwości 
ewakuacji lub ich uratowania w inny spo-
sób”. Jednak eksperci wskazują, że poza 
tym dość ogólnie sformułowanym prze-
pisem w Polsce nie ma żadnych procedur 
ani wytycznych, które dotyczyłyby ewa-
kuacji takich osób w sytuacji zagrożenia, 
np. pożaru w budynku.

– Jest wiele rodzajów niepełnospraw-
ności i sposobów tego, jak odbieramy 
rzeczywistość. Są przecież osoby G/głu-
che, niewidome, z różnymi wrażliwościa-
mi sensorycznymi, osoby w spektrum 
autyzmu, osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. Jeżeli mamy osobę, która 
porusza się na wózku, to musimy tak usta-
wić wszystkie procedury ewakuacyjne, 
żeby wziąć pod uwagę jej możliwości – 
mówi Maciej Augustyniak, prezes Fun-
dacji Polska Bez Barier.

To o tyle problematyczne, że w razie 
pożaru w budynku wielopiętrowym windy 
przestają działać, a ewakuacja odbywa 
się schodami.

– Z kolei osoby z niepełnosprawno-
ścią słuchu czy osoby G/głuche mogą 
mieć kłopot z tym, żeby usłyszeć alarm. 
Dlatego byłoby dobrze, gdyby ten alarm 
dodatkowo mrugał. Wtedy taka osoba 
będzie wiedzieć, że musi uciekać. Dobrze 
by też było, gdyby systemy wspomagania 
słuchu były w taki sposób skalibrowane, 
żeby nadawały również sygnały werbalne. 
Natomiast osoby z niepełnosprawnością 
wzroku powinny mieć możliwość zapo-
znania się z planami ewakuacji w formie 
dotykowej czy audio – mówi prezes Fun-
dacji Polska Bez Barier. – Chciałbym, żeby 
niezależnie od stopnia mojej sprawności 
informacja o tym, w jaki sposób powinna 
przebiegać ewakuacja, znalazła się cho-
ciażby w deklaracji dostępności na stro-
nie internetowej.

eksperci wskazują, że różne rodzaje 
ograniczeń i niepełnosprawności wy-
magają stosowania różnych rozwiązań 
dotyczących bezpieczeństwa. Rozwią-
zań, które umożliwią dotarcie sygnału 
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ostrzegawczego do wszystkich i które 
wydłużą czas dostępny na ewakuację, czyli 
biernych zabezpieczeń takich jak np. nie-
palne materiały. Dla przykładu, osobom 
z niepełnosprawnością ruchu powinno się 
zapewnić wózki, materace lub maty ewa-
kuacyjne, dla osób niewidomych trzeba 
odpowiednio oznakować kierunki dróg 
ewakuacyjnych, z kolei osoby z niepeł-
nosprawnością słuchu potrzebują odpo-
wiednich alarmów wizualnych. Fundacja 
Polska Bez Barier zebrała te wytyczne 
w wydanym niedawno poradniku „Do-
stępność. Bezpieczna ewakuacja”, który 
zawiera m.in. podpowiedzi rozwiązań, 
aspekty prawne i praktyczne oraz infor-
macje o tym, w jaki sposób ewakuować 
te osoby w sytuacji zagrożenia.

– Jest cały wachlarz takich rozwiązań, 
które można wdrożyć, aby bezpieczeństwo 
osób z niepełnosprawnościami popra-
wić. Potrzebne są właściwe rozwiązania 
techniczne, np. system sygnalizacji poża-
rowej, który wykrywa pożar na wczesnym 
etapie i uruchamia alarm – mówi Piotr 
Smardz. – To mogą być także instalacje 
gaśnicze – np. tryskacze lub instalacje 
gaśniczej mgły wodnej, które siłą rzeczy 
ograniczają wielkość pożaru, jak i bierne 
rozwiązania, np. stosowanie niepalnych 
materiałów na elewacji budynku.

Zabezpieczone z użyciem niepalnych 
materiałów, takich jak np. wełna skalna, 
powinny być także drogi ewakuacyjne, 
które są newralgiczne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa budynków. Statystyki 
pokazują, że to właśnie pożary są naj-
częstszym zagrożeniem – od kilku lat 
Państwowa Straż Pożarna odnotowuje 
co roku ponad 10 tys. pożarów budynków 
wielorodzinnych i ponad 2 tys. pożarów 
budynków użyteczności publicznych.

– Drogami ewakuacyjnymi, czyli np. 
korytarzami czy klatkami schodowymi, 
będą poruszali się wszyscy użytkownicy 
budynku, także ci z niepełnosprawno-
ściami. Aby zapewnić im dłuższy czas 
na ewakuację, należy te obiekty wykonać 
z materiałów niepalnych – mówi Monika 
hyjek, menedżer ds. bezpieczeństwa po-
żarowego w ROCKWOOl Polska. – Trze-
ba też pamiętać, że drogi ewakuacyjne 
to nie tylko elementy wewnątrz budynku, 
ale również odcinek od wyjścia z budynku 
do bezpiecznego miejsca zbiórki. Jeżeli 

ta droga ewakuacyjna biegnie przez ja-
kieś przejścia, przejazdy lub przy ścianie 
zewnętrznej, to również zewnętrzne ele-
menty budynku powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych.

Idealnym rozwiązaniem jest projek-
towanie i budowanie tylko z niepalnych 
materiałów, które są dziś powszechnie 
dostępne na rynku. Jednak często stajemy 
przed wyzwaniem dopasowania budynku 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
gdzie ingerencja w samą konstrukcję jest 
trudna lub poza zakresem prac dostoso-
wujących dany obiekt. Jak podkreślają 
eksperci, ewakuacja osób z niepełno-
sprawnościami np. z płonącego budynku 
to niełatwe zadanie dla służb ratowni-
czych, ale problem dotyczy dużo szerszej 
grupy. Wolniej ewakuują się także osoby 
starsze, kobiety w ciąży, rodziny z małymi 
dziećmi albo osoby mające ograniczoną 
sprawność ruchową i problemy z cho-
dzeniem po schodach.

– To nie rodzaje niepełnosprawności 
wpływają na możliwość ewakuacji, tyl-
ko nasza ludzka różnorodność – mówi 
Maciej Augustyniak. – Z rozwiązań dla 
osób z niepełnosprawnościami możemy 
skorzystać wszyscy. Dla przykładu, jeśli 
stworzymy czytelną instrukcję bezpie-
czeństwa pożarowego z myślą o osobach 
z niepełnosprawnością intelektualną, 
to wszyscy inni też dużo łatwiej przyswoją 
sobie wiedzę, która jest w niej zawarta.

W Polsce świadomość tego problemu 
jest na razie niewielka. Brakuje m.in. wy-

tycznych odnośnie do tego, jakie warunki 
techniczne powinny spełniać budynki, 
aby ułatwiać ewakuację osób z niepeł-
nosprawnościami. Brakuje też sprawdzo-
nych przepisów w zakresie konstrukcji 
i biernego bezpieczeństwa pożarowego 
całego budynku.

– To się powoli zmienia. Jest nadzieja, 
że za jakiś czas, na skutek różnych regula-
cji prawnych i na skutek tego, że mamy co-
raz więcej organizacji, fachowców, którzy 
się tym zajmują, i którzy chcą wzbogacać 
swoją wiedzę w tym zakresie, będzie coraz 
lepiej – mówi prezes Fundacji Polska Bez 
Barier. – Pozostaje trzymać kciuki, że co-
raz więcej osób z branży będzie się tą kwe-
stią interesować i za jakiś czas to będzie 
po prostu oczywiste – tak jak powszechnie 
dostępne gaśnice – że musimy też myśleć 
o osobach, które z jakichś przyczyn mogą 
nie usłyszeć alarmu albo nie mogą szybko 
biegać po schodach.

O bezpieczeństwie pożarowym i ewa-
kuacji osób z niepełnosprawnościami 
z budynków debatowali na początku 
kwietnia we Wrocławiu eksperci m.in. 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Pożarnictwa, Państwowej Straży Pożar-
nej, Stowarzyszenia Inżynierów Bezpie-
czeństwa Pożarowego, Fundacji Polska 
Bez Barier, administracji samorządowej, 
a także firm zajmujących się budownic-
twem i materiałami budowlanymi. Była 
to pierwsza w Polsce tego typu konfe-
rencja poświęcona temu zagadnieniu. ■
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– Rozdrapane do krwi, sączące się 
rany powodują ból i cierpienie jakiego 
zdrowy człowiek nie jest w stanie sobie 
wyobrazić. Aż u 80% badanych wywołują 
frustrację i bezsilność – zwraca uwagę 
hubert Godziątkowski Prezes Polskiego 
Towarzystwa Chorób Atopowych

– To koszmar, który nieustannie na-
wraca – mówią nastolatkowie opisując 
swoją chorobę. – Drapię się do krwi, 
bo nie mogę przestać… Rany są jak wycię-
te nożem… Nie mogę się uczyć, nie mogę 
spać… Wytykają mnie palcami, wyśmie-
wają i mówią, że zarażam… Czasem 
nie mam już siły – przyznają z żalem. 
– Tym młodym ludziom potrzebne jest 
wsparcie psychologiczne i dostęp do sku-
tecznych terapii tu i teraz. Tylko mając 
dostęp do skutecznych terapii będą mogli 
żyć i cieszyć się życiem tak jak ich rówie-
śnicy – apeluje Godziątkowski.

Atopowe zapalenie skóry jest prze-
wlekłą i nawrotową dermatozą, która 
występuje zarówno u dzieci jak i doro-
słych. Do jej rozwoju dochodzi wskutek 
współdziałania czynników genetycznych, 
środowiskowych, uszkodzenia bariery 
naskórkowej i zaburzeń układu immu-
nologicznego.

Choroba, która jest zaostrzona prak-
tycznie cały czas, u pacjentów z najcięż-
szą jej postacią, odciska swoje piętno 
na całym życiu młodego pacjenta. Świąd, 
ból skóry, rozdrapane do krwi rany, 
frustracja ciągle nawracającą chorobą, 
reżimem pielęgnacyjnym czy określo-
ną dietą, to codzienność nastoletnich 
pacjentów cierpiących na AZS. Zmu-
szeni do rezygnacji z wielu aspektów 
swojego nastoletniego życia izolują się 
i skupiają na tym by przetrwać kolejny 
dzień. Niestety na drodze staje im nie-
wiedza i brak społecznego zrozumienia 
dla ich cierpienia.

AZS jest albo bagatelizowane i trak-

towane przez osoby zdrowe jak wysyp-
ka wieku dziecięcego, która samoistnie 
ustępuje, albo uznawane za chorobę 
zakaźną, a pacjenci nią dotknięci są styg-
matyzowani, wyśmiewani i wykluczani 
z życia społecznego grupy.

– Oba te podejścia są bardzo krzyw-
dzące i powodują, że życie z atopowym 
zapaleniem skóry, zwłaszcza jeśli chodzi 
o nastolatków, dla których akceptacja 
rówieśników ma ogromne znaczenie, jest 
najzwyczajniej w świecie bardzo trudne. 
Dążąc do akceptacji przez rówieśników, 
wywołują tym samym u siebie lawinę 
negatywnych emocji, wpływającą na ich 
samopoczucie i samoocenę. U niektórych 
pojawiają się stany lękowe i depresyjne 
– zwraca uwagę dr n. hum. Magdalena 
Nowicka z Uniwersytetu SWPS, ekspert 
kampanii Zrozumieć AZS.

Smutek i lęk codziennością życia 
z AZS

Aż 68% osób biorących udział w bada-
niu zadeklarowało, że z powodu choroby 
odczuwają ciągły lęk i strach. Głównie 
dotyczy on relacji rówieśniczych (83%) 
i szkoły (68%). Stres wywołany zaostrze-
niem choroby i tym, w jaki sposób będzie 
ona odbierana przez innych, jest tak 
silny, że aż 49% badanych nastolatków 
w relacjach interpersonalnych doświad-
cza doznań somatycznych takich jak ból 
brzucha, potliwość, drżenie rąk czy uczu-
cie mdłości.

To niestety niejedyne konsekwencje 
ciężkiego przebiegu AZS u nastolatków.

– Od wielu lat eksperci zwracają uwa-
gę, że im gorsze doświadczenia wynikają-
ce z przebiegu choroby (np. odrzucenie 
społeczne) i im większa przewlekłość 

Koszmar, cierpienie, depresja, świąd

Wyniki przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych w ramach 
ogólnopolskiej kampanii Zrozumieć AZS badania jasno wskazały, że młodzież 
z atopowym zapaleniem skóry doświadcza tej choroby w sposób wyjątkowo trudny. 

Zdaniem dr n. hum. Magdaleny Nowickiej z Uniwersytetu SWPS – AZS może mieć wręcz de-
strukcyjny wpływ dla rozwoju psychicznego i szeroko rozumianego dobrostanu nastolatków.
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objawów i ich natężenie, tym większe ry-
zyko rozwoju depresji. Najnowsze donie-
sienia empiryczne w tym względzie z 2021 
roku wskazują na obecność poważnych 
objawów psychopatologicznych nawet 
u 78% dzieci i młodzieży z AZS – zwraca 
uwagę dr n. hum. Magdalena Nowicka 
z Uniwersytetu SWPS.

Potwierdzenia tych doniesień znalazły 
swoje odzwierciedlenie w wynikach ba-
dań.

– Zdecydowana większość ankieto-
wanych doświadcza w związku z AZS 
oraz jego konsekwencjami objawów 
psychopatologicznych.W dużej mierze 
są to objawy typowe dla depresji klinicz-
nej. Aż 73% badanych deklaruje utratę 
odczuwania przyjemności z wykonywa-
nia aktywności, które kiedyś przynosiły 
im przyjemność. 53% odczuwa smutek, 
a 63% – spadek energii. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iż są to trzy kluczowe 
objawy depresji. Dla depresji młodzień-
czej dość częstym objawem jest także 
złość i agresja skierowana na samego sie-
bie. W przeprowadzonej ankiecie aż 63% 
badanych deklarowało doświadczania 
właśnie tych emocji – dodaje.

– Często nie umiem odpowiedzieć 
sobie na pytanie czemu nie mogę wstać 
z łóżka, czy to bardziej przez ból fizyczny, 
czy coś psychicznie mnie powstrzymuje. 
Wiem, że to nie jest ok – mówi 12 letnia 
pacjentka, chorująca na AZS od 6 tygo-
dnia życia.

Wygląd skóry głównym powo-
dem do wstydu

AZS znacząco wpływa nie tylko na co-
dzienne funkcjonowanie, frekwencję 
i wyniki w nauce, ale również na relacje 
z rówieśnikami. Aż 51% badanych do-
świadczyło przykrych sytuacji związa-
nych z chorobą.Widoczne zmiany skórne 
przyciągają wzrok, wywołują obrzydzenie 
i powodują znaczne obniżenie samo-
oceny pacjenta. Blisko 83% wstydzi się 
wyglądu swojej skóry. Bojąc się odrzu-
cenia unikają interakcji społecznych. 
Ponad 81% obawia się negatywnej oce-
ny rówieśników, a 60% ankietowanych 
odpowiedziało, że choroba utrudnia im 
nawiązywanie nowych kontaktów.

– Staram się zapomnieć o tej chorobie, 
ale ona cały czas ze mną jest. Najbardziej 

wstydzę się widocznych miejsc, poranio-
nych rąk, które przyciągają spojrzenia 
innych. Kiedy poznaję kogoś nowego, 
boję się, ponieważ nie wiem jak ta osoba 
zareaguje na moją chorobę. Niejedno-
krotnie spotykałam się z wyzwiskami. 
Starsze klasy – one mnie najbardziej 
gnębiły: Widzieliście tę czerwoną dziew-
czynę? Jakbym nie istniała, nie miała 
charakteru, tylko choroba była moim 
charakterem – z żalem opowiada 12-lat-
ka.

Szkoła, a życie z AZS
Atopowe zapalenie skóry i nieusta-

jący świąd wpływają również na naukę. 
Przewlekłe zmęczenie spowodowane 
brakiem snu prowadzi do drażliwości, 
problemów z koncentracją, a to przekła-
da się na pogorszenie wyników w nauce. 
Z przeprowadzonego badania ankieto-
wego wynika, że blisko 77% pacjentów 
ma problemy ze snem (trudności w za-
sypianiu, budzenie się w nocy z powodu 
świądu). Trudności pacjentom sprawiają 
najprostsze czynności, takie jak utrzyma-
nie długopisu w popękanych, suchych 
dłoniach czy założenie odzieży. Dodat-
kowo liczne hospitalizacje i zwolnienia 
lekarskie generują nieobecności wyklu-
czając ich z życia szkolnej społeczności.

– Bardzo często nie byłam w stanie 
wstać z łóżka, bo aż tak bolała mnie skó-
ra. Nie wiedziałam, czy jak wstanę, będę 
mogła iść do szkoły i czy będę mogła 
się ubrać i zrobić to, co miałam w pla-
nach. Życie z tą chorobą nie jest łatwe. 
Idąc do szkoły nie wiem, czy nie uczuli 
mnie tam żaden środek czystości, a tego 
nie dam rady ominąć. AZS powodowało, 
że nie mogłam odrobić choćby zadania 

domowego, bo moje popękane ręce mi 
na to nie pozwalały. Nie dawałam rady 
przygotować się do kartkówki, ponieważ 
nie mogłam się skupić na tym, co czy-
tam przez uporczywy świąd – wspomina 
12-latka.

Ponad 71% ankietowanych zadekla-
rowało, że z powodu choroby nie mogli 
uczęszczać na zajęcia w szkole, a 64% 
musiało zrezygnować z zajęć wychowania 
fizycznego lub innych zajęć sportowych, 
gdyż pot i aktywność fizyczna nasilały 
objawy AZS. Niestety trudności z jakimi 
muszą mierzyć się młodzi pacjenci z AZS 
nie zawsze spotykają się ze zrozumie-
niem szkoły.

– Szkoła nie jest z pewnością dla ba-
danych instytucją wspierającą. Ponad 
połowa badanych (52%) uważa, że na-
uczyciele nie posiadają wystarczającej 
wiedzy na temat AZS. 80% badanych 
deklaruje brak wsparcia ze strony szkoły. 
Badani nisko oceniają również poziom 
wiedzy ze strony ich rówieśników. 64% 
uważa, iż ich rówieśnicy nie posiadają 
wystarczającej wiedzy na temat AZS. 
70% widzi konieczność przeprowadzania 
w szkole zajęć edukacyjnych na temat 
AZS – mówi dr n. hum. Magdalena No-
wicka, Uniwersytet SWPS.

– Wyniki naszego badania jedno-
znacznie pokazują, że mamy jeszcze 
wiele do zrobienia by dzieciom i mło-
dzieży z AZS w Polsce żyło się po prostu 
lepiej. Potrzebne jest jednak nie tylko 
wsparcie, ale i dostęp do skutecznych 
terapii, które pozwolą im żyć i cieszyć 
się życiem – puentuje hubert Godziąt-
kowski Prezes Polskiego Towarzystwa 
Chorób Atopowych. ■

Informacja prasowa
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SPOŁECZEŃSTWO

RPO Marcin Wiącek przedstawił 
przewodniczącemu Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji Witoldowi Ko-
łodziejskiemu uwagi do projektu rozpo-
rządzenia. – Projektowane rozwiązania 
powinny uwzględniać specyficzne 
potrzeby różnych grup osób z nie-
pełnosprawnościami, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb osób głuchych 
i słabosłyszących. A tymczasem zapro-
ponowane zmiany są niewystarczające 
– zaznacza RPO.

Czego dotyczy rozporządze-
nie KRRiT?

Podstawą wydania rozporządze-
nia przez radę jest ustawa o radiofo-
nii i telewizji. Zgodnie z nią nadawcy 
programów telewizyjnych mają obowią-
zek zapewnić dostępność audycji dla 
osób z niepełnosprawnościami wzro-
ku oraz słuchu. Odbywa się to przez 
wprowadzanie udogodnień np. tłuma-
czenia na polski język migowy (PJM) 
czy napisów. Co najmniej połowa 
czasu nadawania programu powinna 
mieć udogodnienia.

W projekcie określono:
    • rodzaje udogodnień dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz udział 
poszczególnych rodzajów tych udo-
godnień w łącznym czasie nadawania 
programu, 

    • rodzaj programów, w których 
nadawcy nie są obowiązani do wpro-
wadzania udogodnień dla osób z nie-
pełnosprawnościami, 

    • niższy niż określony w ustawie 
o radiofonii i telewizji udział w progra-
mie audycji zawierających udogodnie-
nia dla osób z niepełnosprawnościami,

    • sposób informowania KRRiT 
oraz odbiorców o terminie, czasie emisji 

i czasie trwania audycji z udogodnie-
niami oraz rodzaju tych udogodnień.

Uwagi RPO
Rzecznik przypomina swoje za-

strzeżenia do standardów tłumaczenia 
na polski język migowy oraz certyfikacji 
tłumaczy, które zawarł w opublikowa-
nym w 2020 r. raporcie dotyczącym 
sytuacji osób głuchych w Polsce. Pro-
blemem, na który zwracają również 
uwagę osoby głuche i słabosłyszące, 
jest brak gwarancji jakości tłumaczenia 
na PJM. Wpis tłumacza do stosownego 
rejestru odbywa się wyłącznie na pod-
stawie jego oświadczenia o znajomości 
PJM lub innego środka komunikowania 
się osób głuchoniewidomych. Kompe-
tencje tłumaczy nie są weryfikowane 
w inny sposób. Projekt rozporządzenia 
nie poprawia tej sytuacji. Konieczne jest 
zatem zapewnienie właściwego stan-
dardu. Rozporządzenie nie uwzględnia 
również zróżnicowania społeczno-
ści osób głuchych i słabosłyszących 
pod względem języka, jakim się poro-
zumiewają. Osoby głuche posługują-
ce się językiem migowym postrzegają 
napisy w języku polskim jako napisy 
w obcym języku. Z kolei osoby słabo-
słyszące zwracają uwagę, że przekaz jest 
dla nich zrozumiały tylko w przypadku 
zamieszczenia napisów. 

– Projekt pozwala stosować tyl-
ko jedno z tych udogodnień: napisy 
lub tłumaczenie. Nie przewiduje łącz-
nego ich stosowania. Powinno to zostać 
poprawione, bo napisy nie stanowią 
alternatywnego rozwiązania wobec 
tłumaczenia PJM – wskazuje RPO. 
Obawy Rzecznika budzi też propozycja 
zmniejszenia udziału tych udogodnień 
w niektórych audycjach. Dotyczy to np. 
programów, w których ponad połowę 

czasu antenowego zawierają audy-
cje informacyjne lub publicystyczne. 
W przypadku niektórych innych pro-
gramów udział obniżono o połowę, a na-
wet w ogóle zniesiono obowiązek ich 
zamieszczania. Rozporządzenie może 
być w tym zakresie sprzeczne z ustawą.

RPO zwraca uwagę, że po zmianie 
rozporządzenia może dojść do sytuacji, 
że nadawcy będą emitowali powtórki 
audycji z udogodnieniami w większo-
ści w nocnej porze, żeby zrealizować 
wymóg stosownego udziału audycji 
z udogodnieniami w czasie antenowym. 
Jednocześnie w paśmie popołudniowym 
takich audycji będzie niewiele. Dopre-
cyzowany powinien zostać obowiązek 
informowania przez nadawców o au-
dycjach z udogodnieniami. Jak zwra-
cają uwagę osoby głuche, często jest 
tak, że audycje są wyświetlane na kilku 
kanałach jednocześnie, ale tylko na jed-
nym z udogodnieniami. Informacja 
o tym powinna się pojawić na wszyst-
kich programach. Dzięki temu głuchy 
odbiorca, który w tym momencie ogląda 
bardziej popularny kanał, będzie mógł 
przełączyć się na program z audycją 
z udogodnieniem.

– Wprowadzane zmiany odwracają 
przyjęty wcześniej kierunek dążenia 
do zapewnienia pełnej dostępności 
przekazów audiowizualnych – wskazu-
je rzecznik. Zdaniem RPO propozycje 
wymagają dalszej analizy i ścisłych 
konsultacji ze osobami z niepełno-
sprawnościami. A uwagi przez nich 
zgłoszone powinny zostać poddane 
szczególnej analizie i uwzględniane 
w jak najszerszym możliwym zakre-
sie. RPO prosi przewodniczącego Rady 
o uwzględnienie tej opinii i poinformo-
wanie o podjętych decyzjach. ■                                     

brpo.gov.pl

Rozporządzenie do poprawki

Nadawcy programów telewizyjnych muszą zapewniać dostępność audycji osobom z nie-
pełnosprawnościami wzroku i słuchu, przez wprowadzanie stosownych udogodnień. 
KRRiT pracuje nad nowym rozporządzeniem ze szczegółowymi rozwiązaniami co do 

tych udogodnień. – Odwracają one jednak przyjęty wcześniej kierunek dążenia do zapew-
nienia pełnej dostępności przekazów audiowizualnych – wskazuje RPO.
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emerytura pomostowa jest świad-
czeniem okresowym, przysługującym 
do czasu osiągnięcia powszechnego wie-
ku emerytalnego. Mogą się o nią ubiegać 
pracownicy wykonujący prace w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze, u których wraz z wiekiem 
bardzo istotnie zmniejsza się możliwość 
wykonywania pracy, związana z malejącą 
wydolnością psychofizyczną pracownika.

5 kwietnia br. prezydent Andrzej 
Duda podpisał nowelizację ustawy 
o emeryturach pomostowych.

– Nowelizacja ustawy zakłada, że eme-
rytura pomostowa będzie przyznawana 
osobom, które o nią wystąpią jeszcze 
przed rozwiązaniem stosunku pracy, 
jeżeli spełniają pozostałe warunki nie-
zbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji 
świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane 
– Prawo do emerytury pomostowej ule-
gnie zawieszeniu – mówi minister rodzi-
ny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rozszerzenie kompetencji Pań-
stwowej Inspekcji Pracy

Dodatkowo nowelizacja rozszerza 
kompetencje Państwowej Inspekcji Pra-

cy. Będzie miała ona wyraźne podstawy 
prawne do kontroli prac wykonywanych 
w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze.

Z kolei pracownik będzie miał większe 
możliwości złożenia skargi – nie tyl-
ko w sytuacji, gdy on sam nie zostanie 
umieszczony w ewidencji, ale również 
gdy stanowisko pracy, na którym wy-
konuje prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze, 
nie znajdzie się w prowadzonym przez 
pracodawcę wykazie.

Ujednolicenie wysokości dofi-
nansowania

Wprowadzone zostaje także rozwią-
zanie, dzięki któremu większe przed-
siębiorstwa będą mogły uzyskać wyższe 
dofinansowanie dla projektów poprawy 
bezpieczeństwa i warunków pracy. Dzięki 
ujednoliceniu wysokości dofinansowania 
dla wszystkich przedsiębiorstw – nieza-
leżnie od liczby zatrudnianych pracow-
ników – zwiększy się bezpieczeństwo 
i poprawią warunki pracy u wszystkich 
płatników składek. ■

Informacja prasowa

Zmiany w emeryturach 
pomostowych

Możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową 
jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, a także 
rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy 

– prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację 
ustawy o emeryturach pomostowych.

Korpus Wspar-
cia Seniorów

Minister rodziny i po-
lityki społecznej do-
konała już podziału 

środków na realizację działań 
w ramach Korpusu Wspar-
cia Seniorów. W sumie do 
województw trafi blisko 61 
mln złotych. Najwięcej do 
samorządów z województwa 
śląskiego (ponad 6,9 mln zł), 
małopolskiego (ponad 6,48 
mln zł) oraz dolnośląskiego 
(ponad 6,38 mln zł).

Korpus w tegorocznej edycji ma na celu 
zapewnienie możliwości bezpiecznego 
funkcjonowania seniorów w ich miejscu 
zamieszkania poprzez nawiązanie współ-

pracy pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego, organizacjami pozarządo-
wymi skupiającymi środowiska młodzie-
żowe, a także wolontariuszami. Program 
skierowany jest do osób powyżej 65 roku 
życia, mających problemy z samodziel-
nym funkcjonowaniem ze względu na stan 
zdrowia, prowadzących samodzielne go-
spodarstwa domowe lub mieszkających 
z osobami bliskimi, które nie są w stanie 
zapewnić im wystarczającego wsparcia.  ■

MRiPS
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– Realne życie nie ma bajkowego 
charakteru. Występuje w nim ubóstwo, 
samotność, nieszczęście. Wolonta-
riusze Szlachetnej Paczki wysłuchu-
ją tysięcy takich historii. By zwrócić 
na nie uwagę, zamieniliśmy je w „Nie-
bajki” – mówi Joanna Sadzik, prezes 
Stowarzyszenia Wiosna, organizato-
ra Szlachetnej Paczki. – „Niebajki” 
to historie bohaterów o różnorodnych 
losach, którzy podobnie jak dwa mi-
liony Polaków, mierzą się z ubóstwem 
i związanymi z nim trudnościami.

Współczesny Kopciuszek
Za jedną ulicą i jedną rzeką żyła 

mała Marysia. Nie znała taty, mamę 
ledwo pamiętała. Od lat mieszkała 
w domu dziecka wraz z grupą kolegów 
i koleżanek. Marysia rosła, a wraz z nią 
rosło jej dobre serce. Pewnego dnia, 
gdy była już wystarczająco duża, do sali 
zabaw weszła jej długo niewidziana 
mama – „Wracasz ze mną do domu”.

Tak zaczyna się „Niebajka”, którą 
w ramach akcji Szlachetnej Paczki 
odczytują Mateusz Janicki, aktor te-
atralny, telewizyjny i filmowy związany 
z Teatrem im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie oraz Krzysztof Tyniec – 
aktor filmowy, teatralny i dubbingowy 
związany z Teatrem Ateneum w War-
szawie. historia pani Marii, do której 
dotarli wolontariusze Szlachetnej 
Paczki, przypomina losy bajkowe-
go Kopciuszka – ciężka praca, brak 
rodzicielskiej miłości i książę, który 
miał zmienić życie na lepsze, a wniósł 
w nie jedynie smutek i długi.

– Szlachetna Paczka zaprosiła mnie 
do opowiedzenia Państwu „Niebajki”, 
historii bez happy endu, historii Pani 
Marii – współczesnej wersji Kopciusz-
ka, która niestety nie trafiła na swojego 

Biedy nie włożysz między bajki

Lubimy słuchać bajek – magiczne zwroty akcji, dobre zakończenia. Realne życie nie za-
wsze ma jednak bajkowy charakter. Wspólnie ze Szlachetną Paczką przypominają o tym 
Mateusz Janicki i Krzysztof Tyniec. Cenieni aktorzy we wspólnym wideo opowiadają 

historię Kopciuszka. To „Niebajka” – realna historia jednej z potrzebujących rodzin zgło-
szonych do Szlachetnej Paczki. Jej losy toczą się niedawno temu, za siedmioma górami, lecz 
współcześnie – tuż obok nas.

W historii pani Anny i jej córki 
Marleny wszystko zaczęło się od słów 
„Aplazja szpiku” – wypowiedzianych 
przez lekarza. Przeszczep szpiku, spa-
dek odporności, problemy z sercem, 
epilepsja – w życiu rodziny do nagłych 
problemów zdrowotnych szybko doszły 
także te finansowe.

„Nie mamy na leki, kupmy tylko 
te najpotrzebniejsze”. „Dziś nie jemy 
ciepłego posiłku, w naszej sytuacji 
to zbyt duży luksus” – to cytaty z in-
nej „Niebajki” przygotowanej przez 
Szlachetną Paczkę. To nie bajka, lecz 
prawdziwa historia.

– Szlachetna Paczka co roku dociera 
do tysięcy takich historii. Przekazując 
1 proc. Szlachetnej Paczce, pomagasz 
mądrze – dajesz wsparcie na zorga-
nizowanie kolejnej edycji programu, 
by pomoc trafiła do tych, którzy za-
służyli na zmianę losu. By żyli ufnie 
i szczęśliwie – zaznacza organizacja. ■

Inf. prasowa

księcia. „Niebajkę” o Pani Marii można 
już dziś odsłuchać na stronie szlachet-
napaczka.pl – mówi Krzysztof Tyniec. 
– Możecie też Państwo przekazać 1% 
podatku Szlachetnej Paczce, by mogła 
pomagać osobom takim jak Pani Maria 
i odmieniać ich niebajkowe losy.

„Niebajki” dzieją się wokół nas
historie najbardziej potrzebują-

cych rodzin ze Szlachetnej Paczki, opo-
wiedziane w konwencji bajek, mają 
zwracać uwagę słuchacza, zmuszać 
do refleksji. Obawa o to, czy wystarczy 
pieniędzy na jedzenie – mnie, moim 
najbliższym, moim dzieciom – to co-
dzienna zmora dwóch milionów Pola-
ków. Aż tylu z nas żyje poniżej granicy 
skrajnego ubóstwa, czyli w warun-
kach stałego zagrożenia dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego. Ci ludzie 
balansują na granicy przetrwania tuż 
obok nas – w sąsiednim mieście, bloku, 
za ścianą mieszkania.



#CodziennieRazemzTobą 17

EDUKACJA

Jak Polacy radzą sobie z segregacją odpadów?

Poziom recyklingu w Polsce wynosi obecnie 38,7 proc., a zgodnie z unijnymi dyrektywa-
mi do 2025 r. powinien on wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Postawione przed nami 
zadanie jest więc ambitne. Wszyscy mamy wpływ na jego realizację, ponieważ proces 

recyklingu zaczyna się już w naszych domach.

Jak wynika z badania opinii pu-
blicznej zrealizowanego na potrzeby 
kampanii edukacyjnej #rePeTujemy 
66% Polaków deklaruje, że segreguje 
odpady w swoich domach. Jednak pra-
widłowe sortowanie ciągle przysparza 
nam problemów.

Gdzie wyrzucić pudełko po piz-
zy, a gdzie resztki jedzenia?

Choć Polacy widzą sens w segrego-
waniu odpadów (89 proc.), to do czynu 
przechodzi już o ponad 20 p.p. z nas 
mniej. Jak wskazują badania przeprowa-
dzone na potrzeby kampanii #rePeTu-
jemy, 66 proc. badanych zadeklarowało 
sortowanie śmieci w swoich domach. 
Dane pokazują także, że niemal trzech 
na dziesięciu ankietowanych (29 proc.) 
segreguje tylko część odpadów, a najczę-
ściej jest to szkło (75 proc.), papier (61 

proc.) i tworzywa sztuczne (60 proc.). 
Respondenci wyrazili również swoją 
opinię na temat systemu segregacji 
w Polsce – zaledwie 4 na 10 z nich uwa-
ża, że jest on efektywny i się sprawdza.

Z koszami podzielonymi na różne 
frakcje mamy do czynienia nie od dziś, 
a jednak ciągle nie do końca jest dla 
nas jasne, do którego koloru powin-
ny trafić nasze odpadki. Polacy czę-
sto nie wiedzą, gdzie wyrzucić resztki 
z mięsa (błędnie przyporządkowując 
je do odpadów BIO) bądź styropiano-
we opakowania po żywności na wynos 
(traktujemy jako tworzywa sztuczne).

Do kosza z papierem badani wyrzu-
cają pudełko po pizzy czy zużyty ręcz-
nik papierowy, a powinny one trafić 
do frakcji zmieszanych. Niemniej za-
uważalna jest poprawa w tym obsza-
rze w stosunku do poprzedniej edycji 
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badań kampanii #rePeTujemy. Przy-
kładowo w 2020 r. 37 proc. Polaków 
deklarowało wyrzucanie resztek mięsa 
do pojemników BIO, a w tym już tylko 
29 proc., a o 5 p.p. zmniejszyła się liczba 
wskazań umieszczania zużytego papie-
ru kuchennego w koszu na frakcje zmie-
szane. Można więc odnieść wrażenie, 
że wiedza Polaków na temat segregacji 
odpadów rośnie.

Odpady mają wartość!
Generowane przez nas na ogromną 

skalę odpady traktujemy jako niepo-
siadające wartości śmieci. Przykładowo 
1/3 Polaków przyznała się, że zdarzyło 
się im wyrzucić butelkę PeT nie do tego 
kosza, w którym powinna się ona zna-
leźć i większość z nich nie jest w stanie 
określić, dlaczego to zrobiła.

– Zużyte butelki po napojach to war-
tościowy surowiec, który w Polsce może 
zostać w 100 proc. poddany recyklingo-
wi. Zbierając i odpowiednio segregując 
taką butelkę PeT, a następnie przetwa-
rzając ją w kolejnych procesach recy-
klingu zamykamy jej obieg – wówczas 
jej obecność jest neutralna dla środowi-
ska. Każdego roku na polski rynek trafia 
około 240 tys. ton takich butelek PeT, 
a tylko blisko połowę z nich udaje się 
ponownie zebrać i poddać recyklingowi. 
Znacznym usprawnieniem tego procesu 
na pewno będzie system depozytowy, 
do którego nasz kraj powoli się przy-
gotowuje – komentuje Anna Urbańska, 
koordynator kampanii #rePeTujemy.

System depozytowy z sukcesem dzia-
ła już u naszych sąsiadów – przykłado-
wo w Niemczech, Słowacji czy na litwie. 
Dane z tych państw pokazują, że spraw-
na organizacja tego systemu pozwala 
na zbiórkę na poziomie powyżej 85 
proc. ■

Inf. prasowa
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– Co roku jest to okazja do uhonoro-
wania ludzi, firm, instytucji z naszego 
regionu, o których w minionym roku 
usłyszała Polska, usłyszała europa, 
usłyszał świat. W ten sposób doce-
niamy inicjatywy mieszkańców, któ-
rych sukcesy wpływają na pozytywny 
wizerunek Warmii i Mazur. Żyjemy 
w przepięknej krainie, bogatej histo-
rią, tradycjami, kulturą, ale przede 
wszystkim bogatą ludźmi, ich pracą 
i osiągnięciami.

Oprócz chęci uhonorowania osób, 
które się zasłużyły, impreza ma 
też inne znaczenie – jest jedynym 
w skali regionalnej przeglądem róż-
norodnej aktywności mieszkańców 
i ich osiągnięć w minionym roku.

– Warto to podkreślać, szczególnie 
po okresie społecznego spowolnienia, 
z refleksją nad dobrodziejstwem życia 
w świecie pokoju, który – jak pokazują 
dramatyczne wydarzenia w Ukrainie – 
wcale nie jest tak oczywisty, jak do nie-
dawna nam wszystkim się wydawało 
– dodaje marszałek Brzezin.

Specjalny Diamentowy laur „Naj-
lepszym z Najlepszych” otrzymało War-
mińsko-Mazurskie Centrum Chorób 
Płuc w Olsztynie (dawniej Samodziel-
ny Publiczny Zespół Gruźlicy i Cho-
rób Płuc w Olsztynie). Doceniono je  
m. in. za kompleksowe leczenie scho-
rzeń układu oddechowego.

Poza tym wyróżnienia otrzymali: 
Szwaderki Gospodarstwo Rybackie, 
Krozmet, Grupa FROG (kat. innowacje 
i rozwój), Piotr Rafał Baczewski Prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych i Profilaktyki Zdrowia 
„Jesteśmy Razem” z siedzibą w Gó-
rowie Iławeckim; Zakład Aktywności 
Zawodowej w Ostródzie (kat. społe-
czeństwo), Urząd Miejski w lidzbarku 
Warmińskim; Serwistal; Mlekpol ZPM 
w Mrągowie (kat. gospodarka), prof. zw. 

dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, 
okulista i wykładowca z Olsztyna; Wo-
jewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla 
Dzieci w Ameryce; Zespół Oddziału 
Chorób Zakaźnych dla Dzieci WSSD 
w Olsztynie (kat. zdrowie); Aleksan-
dra Juszkiewicz, giżycczanka, ekolog, 
propagatorka dziedzictwa kulinarnego 
Warmii i Mazur; Krzysztof harma-
ciński, doświadczony samorządowiec 
i wójt gminy Iława 6. kadencji; Jolanta 
Dakowska, konsekwentnie tworzy mło-
dzieżowe kluby wolontariatu i krzewi 
wrażliwość na rzecz drugiego człowie-
ka. Od 12 lat jest członkiem Polskiego 
Czerwonego Krzyża (kat. osobowość); 
Gminna Biblioteka Publiczna w Świąt-
kach; Krystyna Tarnacka, Izabela 
Treutle mieszkanki lidzbarka Warmiń-
skiego, które wspólnie doprowadziły 
do wpisania czepców warmińskich 
na krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, objętego 
konwencją UNeSCO; Warmińsko-Ma-

zurska Filharmonia im. Feliksa No-
wowiejskiego w Olsztynie (kat. nauka 
i kultura); Camping echo w Rydzewie, 
Camping Cezar, Kemping Pajda Mazur 
(kat. bliżej natury); Żegluga Ostródz-
ko-elbląska; Centrum Rekreacyjno-
-Sportowe „Ukiel” w Olsztynie; Marlena 
Rogowska Dyrektor Biura Zachod-
niomazurskiej lokalnej Organizacji 
Turystycznej w Ostródzie i propaga-
torka Mazur Zachodnich oraz turystyki 
dla osób niesłyszących. Jej celem jest 
otwarcie się branży turystycznej na po-
trzeby osób głuchych (kat. turystyka); 
OSM w Olecku, „Octim” Wytwórnia 
Octu i Musztardy; „Dreszler” Masarnia 
z tradycją (kat. sztuka kulinarna); Aga-
ta Barwińska, Karol Zalewski, laura 
Banach  (kat. sport).   

Od 2003 roku laurami nagrodzono 
już ponad 430 osób, zespołów, instytu-
cji, organizacji czy przedsiębiorstw. ■

Red. 

Najlepszym z najlepszych

W Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, po raz 
dziewiętnasty rozstrzygnięto konkurs „Najlepszym z Najlepszych”. Laury przyznano 
za osiągnięcia z 2021 roku. W dziesięciu kategoriach wybrano 29 laureatów. 
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– Seanse zaplanowane dla widzów 
to starannie wyselekcjonowane filmy, 
które zostały dostosowane do specjal-
nych potrzeb dzieci i ich opiekunów. 
Podczas przeglądu pokazaliśmy polskie 
filmy z audiodeskrypcją, a także zorgani-
zowaliśmy specjalne projekcje dla osób 
ze spektrum autyzmu – mówi Natalia 
Piotrowska, kierownik kina Światowid.

Pierwszego dnia przeglądu, na sali 
kinowej odbyły się pokazy filmów z au-
diodeskrypcją. „Czarna owca” to film 
w reżyserii Aleksandra Pietrzaka to ko-
mediodramat opowiadający o losach 
pewnej rodziny, ich relacjach i wzru-
szających chwilach w najbliższym gro-
nie. Kolejnym filmem realizowanym 
w ramach „Kina bez barier” była pro-
dukcja w reżyserii Jakuba Michalczuka. 
„Teściowie” to szalona historia prosto 
z sali bankietowej hotelu, w którym miało 
odbyć się kosztowne, huczne wesele. 
Wszystko skończyłoby się spokojnie, gdy-
by nie państwo młodzi, którzy w ostatniej 
chwili postanowili się rozstać. „Sonata” 
to trzeci film z przeglądowej listy, opo-
wiadający poruszającą historię Grze-
gorza Płonki, który w wyniku błędnej 
diagnozy lekarza został uznany za auty-
styka. Finalnie okazało się, że chłopiec 
cierpi na niedosłuch, co z czasem pozwo-
liło mu odkryć wielki talent muzyczny.

Wszystkie filmy były wyświetlane 

ALEKSANDRA GARBECKA

Kino bez barier w Światowidzie 

Kino Światowid to miejsce dla każdego. W kwietniu w Centrum Spotkań Europejskich „Świa-
towid” w Elblągu odbywał się mały przegląd filmów dla widzów o wyjątkowych potrzebach, 
czyli „Kino bez barier”. Wydarzenie to nowa inicjatywa kinowa dostosowana do potrzeb 

najmłodszych osób z autyzmem, a także osób niedowidzących, niewidzących, niedosłyszących 
oraz starszych.

z audiodeskrypcją przeznaczoną dla 
osób niewidzących, niedowidzących 
oraz starszych.

Drugi dzień przeglądu poświęcony 
był dzieciom ze specjalnymi potrzebami, 
m.in ze spektrum autyzmu. Pierwszym 
filmem była niemiecka animacja „Wiel-
ka wyprawa Molly”, która przedstawia 
przygody rodziny państwa Potworów. 
Tytułowa Molly nie będzie już dłużej 
jedynaczką, a najlepszą starszą siostrą 
na świecie. Robi nawet czapkę, o której 
wyjeżdżając z rodziną zapomina. Boha-
terka postanawia wyruszyć w podróż 
na wyspę, by dostarczyć prezent bratu. 

„Filonek bezogonek” to druga propozycja 
przygotowana dla najmłodszych. Film 
opowiada historię kotka Filonka, który 
chodząc swoimi kocimi ścieżkami, pew-
nego razu gubi się w lesie. Wędrówka 
w poszukiwaniu domu prowadzi do wiel-
kiego miasta, gdzie poznaje wielu nowych 
przyjaciół. Każdy seans był przyjazny 
sensorycznie, czyli dostosowany do po-
trzeb osób ze schorzeniem.

W sali było włączone światło, a dźwięk 
cichszy niż przy standardowej projekcji. 
Dodatkowo nakaz ciszy podczas projekcji 
nie obowiązywał. ■
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Drzwi do europy otworzyły się dla 
polskich organizacji już wcześniej – zaraz 
po 90. roku, gdy rozpoczęła się trans-
formacja ustrojowa. W naszym kraju 
wraz z odzyskaną wolnością ujawniła 
się ogromna energia i przedsiębiorczość 
społeczna – co było widać nie tylko w go-
spodarce, ale także w trzecim sektorze: 
powstawały jedna po drugiej organizacje 
pozarządowe, głównie w obszarze pomocy 
społecznej, bo tam było najwięcej pro-
blemów do rozwiązania. Brałam w tym 
aktywny udział – najpierw jako jeden 
z członków założycieli Fundacji Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki 
Teresy z Kalkuty, później kolejno eRKON, 
eSWIP i wreszcie zakładając Bank Żywno-
ści. Nasze miasto zaraz po transformacji 
nawiązało bliskie stosunki z sąsiadem 
zza morza. Nie zapomnę, jakim szokiem 
była  pierwsza wizyta w Fundacji reha-
bilitantów ze Szwecji, następnie nasza 
wizyta w szwedzkich ośrodkach rehabi-
litacyjnych, gdzie zobaczyliśmy metody 
i sprzęt rehabilitacyjny, o których w Pol-
sce nikt nie słyszał i wspaniałe efekty tej 
rehabilitacji. Trochę tego sprzętu trafiło 
do naszego ośrodka. Składaliśmy wi-
zyty studyjne w różnych organizacjach 
o podobnym charakterze – w Szwecji, 
Niemczech, Francji, braliśmy udział w za-
granicznych szkoleniach i uczyliśmy się 
na potęgę, co pozwoliło dość szybko do-
ganiać daleko wyżej rozwinięty Zachód. 
W Niemczech zwiedzaliśmy ogromne 
„kombinaty” rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych, obejmujące opiekę nad 
osobami z wszelkimi niepełnospraw-
nościami, dzieci, młodzież i dorosłych, 
wyposażone w zadziwiające nas wówczas 
sprzęty pozwalające  na wykonywanie 
samodzielnie wielu czynności. W  takim 
kompleksie były placówki edukacyjne 

ELBLĄG

TERESA BOCHEŃSKA

Unia Europejska obywatelska

Od 18 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Wejście Polski do UE otworzyło zupeł-
nie nowy rozdział także w działalności polskich organizacji pozarządowych – nie tylko 
dlatego, że pojawiły się pieniądze, o jakich wcześniej organizacje nawet nie marzyły, ale 

także dlatego, że stały się częścią obywatelskiego świata, często członkami międzynarodowych 
federacji, uczestniczą w realizacji europejskich programów społecznych.

i rehabilitacyjne dla dzieci i młodzie-
ży z różnymi niepełnosprawnościami 
oraz zakłady pracy zatrudniające na-
wet osoby  z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu znacznym – np. 
przy układaniu w kartonach drobnych 
produktów. Organizacja, wyposażenie, 
metody rehabilitacji, czy dostosowanie 
miejsc pracy było imponujące, ale zgro-
madzenie w jednym miejscu tylu osób 
z niepełnosprawnościami w pewnej izo-
lacji od reszty świata już mniej mi się 
podobało. 

 Były też wizyty w innych krajach, 
a wszystkie razem pokazały, jak można 
skutecznie wprowadzać osoby z niepełno-
sprawnościami w nurt życia społecznego, 
wspierając ich potencjalne możliwości. 
Z doświadczeń i dorobku zachodnich 
organizacji podobnie korzystały pol-
skie stowarzyszenia z różnych obszarów, 
co pomagało im w rozwoju i osiąganiu 
coraz lepszych efektów działań. Dzisiaj 
takie zagraniczne kontakty, wspólne 
partnerskie projekty to już normalność. 
Po wejściu do Unii uzyskaliśmy też dostęp 
do unijnej kasy. Korzystanie z tej kasy ma 
różnego rodzaju konsekwencje. Unia ma 
wysokie standardy, stawia wymagania, 
którym trzeba  sprostać, a to wymaga 
ciągłych szkoleń i zatrudniania specja-
listów. W efekcie, w miarę upływu lat 
organizacje stają się coraz bardziej profe-
sjonalne, często przewyższając instytucje 
państwowe, co ma wpływ na ich strukturę: 
miejsce społeczników siłą rzeczy zajmują 
pracownicy. elbląska Rada Konsultacyjna 
Osób Niepełnosprawnych – wydawca 
tej gazety – jest przykładem organizacji 
korzystającej z europejskiego Funduszu 
Społecznego, przede wszystkim w dzie-
dzinie aktywizacji społecznej i zawodo-
wej osób niepełnosprawnych, a także 
współpracy międzynarodowej. Wspólne 
projekty z Finlandią i Wielką Brytanią 

były bardzo ciekawym doświadczeniem 
i przyniosły wiedzę o nowoczesnych 
i skutecznych metodach rehabilitacji 
i aktywizacji, którą eRKON wykorzy-
stuje w swoich działaniach,  pomaga-
jąc osobom z niepełnosprawnościami 
w usamodzielnieniu się i uzyskaniu za-
trudnienia. Może to robić w dużej mierze 
dzięki środkom z Unii. Niemniej ważne są 
unijne programy społeczne, które pań-
stwa członkowskie winny ratyfikować, 
takie jak np. Konwencja o prawach osób 
niepełnosprawnych. Nawiasem mówiąc, 
dobrze by było, gdyby nasz kraj nie tylko 
ratyfikował, ale i wdrożył w całości tę 
Konwencję. Obywatele polscy korzystają 
też bezpośrednio z unijnych programów 
pomocowych, jak np. FeAD – program 
pomocy żywnościowej dla najuboższych 
mieszkańców Unii.

 Otwarte drzwi i okna na Zachód po-
zwoliły zobaczyć, jak wiele jest sposobów 
i możliwości rozwiązywania trudnych 
problemów społecznych. Polskie orga-
nizacje pozarządowe coraz pełniej z tych 
wzorów, z pomocą unijnej kasy, korzystają 
i mogą się pochwalić dużymi osiągnięcia-
mi. Dzisiaj, jadąc z wizytą studyjną do or-
ganizacji z Niemiec, Francji czy Włoch 
możemy dzielić się doświadczeniami 
jak równorzędni partnerzy. Naszą słabą 
stroną są głównie znacznie mniejsze środ-
ki finansowe, co wynika w dużej mierze 
stąd, że w Polsce trzeci sektor nie jest 
jeszcze tak doceniany przez władze i całe 
społeczeństwo jak to ma miejsce na Za-
chodzie europy, gdzie jest poważnym 
partnerem rządów w rozwiązywaniu pro-
blemów społecznych. A jak wiele może, 
pokazuje przyjęcie napływu uchodźców 
z Ukrainy. Może ta niespodziewana sytu-
acja przekona nasz rząd, że organizacje 
pozarządowe są bardzo potrzebne, wręcz 
niezastąpione w trudnych sytuacjach 
i warto im zaufać. ■
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7-latka walczy z nowotworem

Liliana walczy z nowotworem złośliwym pnia mózgu. – Je-
dyna nadzieja to leczenie w klinice w Szwajcarii – wska-
zują rodzice 7-letniej dziewczynki. – Lilianka jako drugie 

dziecko z Polski rozpoczęła innowacyjną terapię w Zurychu, 
która ma dać jej szansę na pokonanie guza mózgu, którego nie 
pokonało jeszcze żadne dziecko – wielopostaciowego glejaka 
pnia mózgu. To szansa jedyna na milion. I szansa, która kosztuje 
ponad milion złotych – czytamy na stronie zbiórki.

Zaczęło się od bólu głowy. – W mo-
mencie, gdy dolegliwości nie mijały, 
wręcz przeciwnie pojawiały się kolejne, 
nie czekaliśmy i udaliśmy się na wizytę 
u lekarza. Podejrzenie choroby, skie-
rowanie do szpitala, początkowo nic 
nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. 
Szykowaliśmy się do wyjścia ze szpitala, 
gdy spadła na nas lawina potwornych 
wiadomości. Diagnoza: rozlany guz pnia 
mózgu o wymiarach 4×4 cm. Guz całko-
wicie nieoperowalny. Rokowania: kilka 
miesięcy życia. Szanse na przeżycie: 0 – 
wspominają rodzice dziewczynki.

Jak czytamy na siepomaga.pl – rodzi-
com udało się opłacić pierwsze pół roku 
terapii. Całe leczenie powinno potrwać 
jednak dwa lata. Żeby dziewczynka mogła 
kontynuować terapię, trzeba jak najszyb-
ciej zebrać pozostałą kwotę.

– W Polsce lilianka została podda-
na operacji zniwelowania ucisku we-
wnątrzczaszkowego, biopsji (z badaniem 
histopatologicznym tkanek guza w Niem-
czech). Następnie wzorowo przeszła cykl 
radioterapii w Warszawie. leczenie 
w Zurychu rozpoczęliśmy 4 kwietnia, 
zaś 2 dawkę leków lilianka otrzymała 
26 kwietnia – mówią rodzice.

elblążanka – jako drugie dziecko 
z Polski – została zakwalifikowana 
do trialu PNOC007 w Universitäts-Kin-
derspital Zürich w Szwajcarii, gdzie wraz 
ze szpitalem w San Francisco prowadzo-
ne są innowacyjne badania i wdrażane 
są najnowocześniejsze leki na świecie.

– Próbujemy ratować życie naszej 
jedynej, najukochańszej córeczki lilianki. 
3 kwietnia pierwszy raz przylecieliśmy 
do Szwajcarii na badania i pierwsze 
podanie leków. Pierwsza wizyta trwała 
tydzień. Następnie co 3 tygodnie przez 

2 lata musimy stawiać się w Szwajcarii 
na kontynuację leczenia i podawanie 
leków. leczenie – immunoterapię – 
informują rodzice.

liliana będzie otrzymywać podskór-
nie iniekcje syntetycznego peptydu h3. 
3K27 oraz iniekcje poly – IClC. Ostatnim 
elementem będzie podanie dożylnie leku 
Nivolumab. leczenie zaplanowane jest 
na 96 miesięcy. Szczepionki mają za za-
danie pokonać barierę, tarczę guza, a Ni-
volumab doprowadzić do zmniejszenia 
guza, wstrzymania rozrostu lub jego ob-
umarcia.

– W Polsce nikt nie daje nam nadziei. 
W Szwajcarii przynajmniej nikt nam tej 
nadziei nie odbiera, a próbuje uratować 
naszą córeczkę najnowocześniejszymi 
lekami. Walczymy o uśmiech i radość 
życia naszej 7-letniej córeczki lilianki! 
– kończą swój wpis na siepomaga.pl 
rodzice dziewczynki.

Kwota niezbędna do kontynuowa-
nia leczenia w Szwajcarii jest ogromna, 
dlatego zdecydowano się na utworzenie 
zbiórki na siempomaga.pl. Jej organi-
zatorem jest Fundacja ZOBACZ MNIe.

– Celem Fundacji ZOBACZ MNIe, jest 
pomoc dzieciom, których dotychczas 
nie dostrzegł nikt inny. Wspieramy je 
w walce z przeciwnościami losu. Trosz-
czymy się o chorych i niepełnospraw-
nych – podkreśla Fundacja. ■

Red.

Integracja w 
Piastowie

W Piastowie odbył się 
Integracyjny Turniej 
w siatkówkę plażową 

połączony z zawodami rekre-
acyjnymi.

Mecze w siatkówkę plażową zostały 
rozegrane systemem: mecz i rewanż. 
W turnieju w boccie/boulle wzięło udział 
16 zespołów dwuosobowych. Odbył się 
również marsz Nordic Walking. Niestety 
pogoda nie rozpieszczała, pomimo tego 
zawodnicy walczyli do końca świetnie 
się bawiąc i podnosząc swoją spraw-
ność fizyczną.

Na zakończenie wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe gadżety za udział 
i medale za zdobyte miejsca 1-3.

Turniej był wspaniałą formą integra-
cji i promocji zarówno siatkówki, rzutu 
podkową, bocci oraz Nordic Walking.

Wydarzenie współfinansowane było 
ze środków Starostwa elbląskiego, Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, PZSN Start, 
Awangarda materiały budowlane, Spół-
dzielnię Socjalną Ruczaj. ■
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że oni tworzą tę drużynę. Nasze dzieci 
mają problem z uspołecznianiem się. 
Chodzą do szkoły i znają się, ale w danej 
klasie, a poza nią trudno im wchodzić 
w relacje. W drużynie są dzieci z róż-
nych klas i z różnymi niepełnospraw-
nościami. Są dzieci z upośledzeniem 
znacznym, umiarkowanym i lekkim, 
a tutaj są drużyną, rozpoznają się, są już 
bardzo zintegrowane – dodaje.

– Gdy jedziemy na jeden czy drugi 
turniej, to dzieci poznają kolejne osoby, 
które tak jak i one, uprawiają rugby. 
Nawiązują kolejne relacje, oglądają 
też rugby i kibicują swojej drużynie – 
tak było kiedy byliśmy w lubawie na mi-
strzostwach Polski siódemek – dzieci 
pojechały kibicować swojej seniorskiej 
drużynie. One oglądają te mecze aktyw-

ELBLĄG

MATEUSZ MISZTAL

Trening z Tomaszem Frankowskim 
i senatorem Wcisłą

Były piłkarz Tomasz Frankowski, a obecnie europoseł oraz senator Jerzy Wcisła, odwiedzili 
drużynę rugby, która trzy lata temu powstała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 1 w Elblągu.
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nie, kibicują, i to dla nas jest największy 
sukces – zaznacza Anna Wójtowicz.

– Integrujemy się też z Ogniwem 
Sopot – mistrzami Polski. Ostatnio, 
będąc na treningu w Sopocie mieliśmy 
okazję poznać całą reprezentację Pol-
ski, bo akurat mieli tam zgrupowanie 
– mówi Małgorzata Oleksiak, trener 
rugby w SOS nr 1.

Jak tłumaczą trenerki, w Irlandii 
zagrają dzieci, które nie boją się gry 
kontaktowej. Współpracujący z druży-
ną Tomasz Formela, członek Polskiego 
Związku Rugby, były zawodnik, obecnie 
trener, wspiera elbląski projekt i sam 
prowadzi drużynę rugby, w której wy-
stępują zarówno dzieci pełnosprawne 
i niepełnosprawne. 

– Dzieci pełnosprawne są bardzo 

W piątek drużynę rugby w SOSW nr 1 
poznał trzeci najlepszy strzelec w histo-
rii piłkarskiej ekstraklasy oraz były re-
prezentant Polski. Tomasz Frankowski, 
który obecnie jest europosłem z ramie-
nia Platformy Obywatelskiej odwie-
dził dzieci, które od trzech lat tworzą 
drużynę rugby. Wraz z nim młodych 
sportowców poznał także senator Plat-
formy Obywatelskiej Jerzy Wcisła. Obaj 
panowie wzięli także udział w treningu 
wraz z dziećmi.

Tomasz Frankowski wręczył też mło-
dym adeptom rugby drobne upominki.

– Zawsze mnie fascynowały te sporty, 
które są trochę bardziej siłowe niż piłka 
nożna. Stąd też ta moja wizyta u was. 
Słyszę, że lubicie walczyć, przepychać 
się, ale przede wszystkim dobrze się 
bawić. Gratuluję pomysłu, gratuluję 
inicjatywy – mówił do dzieci Tomasz 
Frankowski. – Życzę wam dużo zdro-
wia, dobrego samopoczucia i dobrej 
formy – dodał.

Na wspomniane mistrzostwa świa-
ta w Irlandii drużyna rugby uda się 
6 czerwca.

– Na ostatnim turnieju wojewódz-
kim zajęliśmy trzecie miejsce i graliśmy 
z osobami pełnosprawnymi. To jest dru-
żyna, która gra już bardzo fajne rugby. 
Są dzieci, które się troszkę gorzej odnaj-
dują na boisku, ale należą do drużyny 
i zawsze do tej drużyny należeć będą. 
Biorą udział w treningach, bo bardzo 
mocno je to uaktywnia fizycznie, mo-
torycznie i temu ma to służyć – mówi 
Anna Wójtowicz, trener rugby w SOSW 
nr 1. – Nasza największa radość, to jest 
to, że stworzyliśmy drużynę, która zna 
się i rozpoznaje w całej szkole. Te „mun-
durki”, czyli stroje sportowe, powodują 
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Wsparli najbiedniejszych 

Podczas tegorocznej edycji Wielkanocnej Zbiórki Żywności 
organizowanej przez Bank Żywności, elblążanie znów nie 

zawiedli. Pomimo ogromnego wysiłku, jaki wkładamy w pomoc 
Ukrainie, podzielili się też z ubogimi współmieszkańcami. 

– Zebraliśmy ponad 3,5 tony 
żywności, w tym około tonę mąki, 
900 kg cukru, jest olej, konserwy, 
słodycze. Bardzo dziękujemy – 
mówi Teresa Bocheńska, prezes 
elbląskiego Banku Żywności.

Organizatorzy akcji serdecznie 
dziękują wolontariuszom za po-
moc przy zbiórce. Wśród nich byli 
uczniowie: I, III, IV lO, ZSG, ZSI-
ŚiU, Medyka, SP 19, 15, 11, 25, 23, 9, 
8, hufca Pracy, Burs nr 3 i 4, OSW 
nr 1 i 2, wychowankowie Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kamionku, oraz wolontariusze 
z organizacji: Stowarzyszenia Razem, PSONI, Złoty Wiek, Przyjazny Krąg, Fantazja, 
Nasza Zawada, Żuławy, ponadto podopieczni ŚDS w Przezmarku, a także wolontariu-
sze Caritas z parafii: Św. Rodziny, św. Rafała Kalinowskiego, Królowej Polski, Brata 
Alberta, Diecezji elbląskiej. ■
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otwarte, wiedzą, że dzieci z niepeł-
nosprawnościami mogą mieć gorsze 
chwile, gorsze dni, ale to tolerują. Ta 
tolerancja mnie zadziwia. To jest praca 
Tomka (Formeli – red.) i innych trene-
rów. Kiedy wchodzimy na boisko, to tam 
nie ma dzieci w normie, nie ma dzieci 
upośledzonych, nie ma tego podziału, 
tam wszyscy grają, wszyscy na równych 
zasadach – podkreśla Anna Wójtowicz.

W projekt Rugby Łamie Bariery an-
gażują się również rodzice. Dopingują 
swoje pociechy i wspierają je na każ-
dym kroku. Na treningi uczęszcza 23 
uczniów. Przychodzą też nowe osoby, 
które chcą „posmakować” rugby.

– Nie spotkałem się z negatywną opi-
nią co do tego przedsięwzięcia. Rodzice 
są wiernymi kibicami swoich dzieci, są 
ambasadorami rugby, bo zarażają kolej-
nych rodziców i ich dzieci. Tu nie chodzi 
tylko o wynik sportowy, ale kolejny ele-
ment rewalidacji. W każdej szkole ważny 
jest język polski, matematyka, muzyka, 
ale ten wymiar relacji społecznej, gry 
fair play w życiu jest niemniej istotny,  
a zaryzykowałbym stwierdzenie, 
że nawet jest na przyszłość ważniejszy 
niż wcześniej wymienione elementy – 
podkreśla leszek Iwańczuk, dyrektor 
SOSW nr 1. – Drużyna rugby istnieje już 
trzy lata. Zaangażowana jest w to grupa 
ludzi, którzy poświęcają dzieciom dużo 
czasu. Nawiązaliśmy kontakty z Ogni-
wem Sopot. Pieczę nad tym projektem 
pełni Warmińśko-Mazurski Związek 
Rugby w osobie pana henryka Pacha, 
który odwiedza mnie tu regularnie. Po-
jawił się pomysł, pojawiła się szansa tego 
wyjazdu do Irlandii i myślę, że będzie 
to też sposób na pokazanie dzieciom 
trochę świata. Jako osoba obserwująca 
ten projekt i wspierająca go całym ser-
cem, uważam, że rewalidacja w naszej 
placówce w postaci treningów rugby 
wpisała się na stałe – dodaje.

– Ten projekt przekłada się też na re-
lacje między nauczycielami a uczniami. 
Właściwe zorganizowanie wolnego cza-
su, przebywanie na świeżym powietrzu, 
kontakty z uczestnikami z innego miasta 
– myślę, że to się składa na taki wspólny 
mianownik jednego wielkiego dobra – 
wskazuje Iwańczuk. ■

Wieża widokowa czeka na gości

Od 10 maja do 15 października możliwe będzie zwiedzanie 
tarasu widokowego na wieży Katedry p. w. św. Mikołaja 

w Elblągu. Obsługę zwiedzających zapewnia Muzeum Arche-
ologiczno-Historyczne.

Wieża udostępniana będzie w dniach:
wtorek – piątek, w godzinach: 10:00 – 17:00,
sobota, w godzinach: 10:00 – 14:00,
niedziela, w godzinach: 14:00 – 17:00.
W poniedziałki wieża będzie nieczynna.
Za bilet normalny zapłacimy 10 zł, a za ulgowy – 5 zł.
Ostatnie wejście możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem.

historia katedry św. Mikołaja sięga pierwszej połowy XIII wieku. Na przestrzeni lat 
obiekt był wielokrotnie rozbudowywany czy odbudowywany po pożarze, a następnie 
po zniszczeniach II wojny światowej. Jest to jedna z najwyższych świątyń w Polsce 
– wysokość wieży wynosi 97 m. Wprawdzie taras widokowy jest zlokalizowany nie-
co niżej – na wysokości 67,08 – jednak mimo to zapewnia niezapomniany widok 
na całe miasto i okolice. Dotarcie do niego wymaga pokonania 365 schodów, dlatego 
wybierając się na wieżę warto zaopatrzyć się w wygodne obuwie. ■

Agnieszka Sławińska
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Psy ratownicy mają swoje święto

Od dawien dawna towarzyszy człowiekowi pies – dzieląc z nim dole i niedole losu. Pełni w czło-
wieczym życiu rozmaite role: przyjaciela, domownika – dla niektórych wręcz członka rodziny, 
przewodnika, stróża, tropiciela, ratownika. W tej ostatniej roli psy zasłużyły sobie na najwyż-

sze uznanie, co wyraziło się w ustanowieniu Międzynarodowego Dnia Psa Ratownika, obchodzonego 
w ostatnią niedzielę kwietnia. 

Psom ratownikom zawdzięcza życie 
wielu ludzi, których spotkała jakaś 
katastrofa. 

Czy to na grupę narciarzy spadnie 
lawina, czy zawali się dom, czy zagubi 
się ktoś w lesie lub w górach – ratow-
nicy wołają na pomoc psa. Co chwilę 
można przeczytać w internecie ko-
lejną historię o odnalezieniu przez 
psa ratownika zagubionego w lesie 
dziecka, kogoś zakopanego pod gru-
zami po trzęsieniu ziemi czy wybuchu.

Już na początku XIX w. psy ratowa-
ły ludzi w górach. Pokonywały ciężki 
teren górski dostarczając w przymo-
cowanych do obroży pojemnikach 
zabłąkanym wędrowcom pożywienie 
i lekarstwa. W Polsce historia psów 
ratowników „na etacie” zaczęła się w la-
tach 90. XX wieku. Bardzo znana akcja 
z udziałem psów ratowników miała 
miejsce w 1995 r w Gdańsku, po wy-
buchu gazu w gdańskim wieżowcu, 
na skutek którego zginęły 22 osoby, a 12 
zostało rannych. W akcji brała udział 
pierwsza w Polsce grupa poszukiwaw-
cza z psami, utworzona przez Polski 
Czerwony Krzyż. Dzisiaj takich grup 
jest wiele. Każdy rodzaj katastrofy wy-
maga innego sposobu działania, toteż 
psi ratownicy mają wiele specjalizacji. 
Według danych Wydziału Szkolenia 
Specjalistycznych Grup Ratowniczych, 
działa obecnie 46 zespołów posiada-
jących specjalność gruzowiskową i 77 
zespołów specjalności terenowej. Psy 
służą głównie w Państwowej Straży 
Pożarnej oraz w policji, ale korzystają 
z ich pomocy także inne organizacje 
i instytucje, jak np. Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. Szkolone są 
w określonych specjalizacjach: psy 
lawinowe służą do przeszukiwania 

śniegu i ziemi pod którą mogą znaj-
dować się ludzie, psy gruzowiskowe 
– do przeszukiwania miejsc po ka-
tastrofach i wybuchach, do poszuki-
wania ludzi zasypanych pod gruzami 
lub osuwiskami ziemnymi i kamien-
nymi; psy wodne – do poszukiwania 
osób utopionych, ale także do holo-
wania ludzi i sprzętu pływającego, psy 
tropiące – do tropienia po śladach 
osoby poszukiwanej, psy na zwłoki 
– do poszukiwania osób nieżywych.

Psy ratownicze muszą posiadać 
szczególne cechy: doskonały węch, siłę 
fizyczną, posłuszeństwo, brak agresji, 
chęć do pracy i chęć do ciągłej nauki. 
Praktyka wykazała, że niektóre rasy 
psów są szczególnie predysponowane 

do działania w określonych warunkach. 
Rozporządzenie MSWiA wymienia 19 
ras jako odpowiednie do tego zada-
nia, przy czym najbardziej popularne 
to owczarek niemiecki, nowofundland, 
bernardyn i border collie. W górach 
znakomicie sprawdzają się bernardyny, 
natomiast w wodzie najlepiej pracują 
landseer, labrador czy nowofundland. 
Wyróżnia je sierść, która doskonale 
chroni je przed wyziębieniem, co spra-
wia, że mogą pracować nawet w bar-
dzo zimnej wodzie. A do poszukiwań 
pod gruzami wybiera się psy średniej 
wielkości, czyli o wzroście 40-65 cm 
w kłębie, oraz o masie ciała do 40 kg 
w wieku dorosłym. Takie psy są naj-
sprawniejsze.

TERESA BOCHEŃSKA
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Szkolenie psów ratowniczych trwa 
długo i nie jest łatwe – może trwać 
dwa, trzy lata. Po zakończeniu szkole-
nia pies musi zdać egzamin określo-
ny w międzynarodowym regulaminie 
psów ratowniczych oraz regulaminie 
Państwowej Straży Pożarnej. Po zali-
czeniu egzaminu, a także spełnieniu 
dodatkowych wymogów otrzymuje 
licencję Psa Ratowniczego STORAT. 
Jednocześnie trzeba też szkolić  opie-
kuna i to w bardzo szerokim zakresie: 
współpracy z psem, teorii rozchodze-
nia się zapachu na gruzach, w terenie 
otwartym, na lawinach czy w wodzie 
– w zależności od tego, jaką pies robi 
specjalizację, podstaw fizjologii psa, 
udzielania pomocy przedmedycznej 
i przedweterynaryjnej.

Psy potrafią być bardzo ofiarne. 
Na Facebooku można zobaczyć filmy 
i zdjęcia psa Dayko rasy labrador, który 
przez wiele dni pomagał  ratownikom 
szukać ludzi uwięzionych pod gru-
zami zawalonych budynków po trzę-
sieniu ziemi w ekwadorze. Udało mu 
się odnaleźć  siedem  ocalałych osób. 
Po kilkudniowej wytężonej pracy sam 
dostał ataku serca i zmarł – miał 4 lata. 
Pozostał na zawsze w pamięci swoich 
opiekunów strażaków. W Paryżu mo-
żemy oglądać pomnik psa Barrego – 
najsłynniejszego górskiego ratownika 
z Alp. Przedstawia ogromnego psa, 
do którego ufnie tuli się uratowane 
przez niego dziecko – niesione przez 
psa na potężnym grzbiecie. Żył w la-
tach 1800-1814 i służył w schronisku 
na Przełęczy Świętego Bernarda przez 
dwanaście lat. W tym czasie przypisu-
je mu się samodzielne odnalezienie 
i uratowanie życia czterdziestu osób, 
które zgubiły się w górach. Gdy pies ze-
starzał się i nie był już w stanie pełnić 
służby, został przeniesiony do Berna. 
Tam dożył u boku swojego nowego 
opiekuna do końca swoich dni. Zmarł 
z przyczyn naturalnych. 

Takich historii można usłyszeć wie-
le od opiekunów psów ratowników 
–  dziś trudno sobie wyobrazić akcję 
ratowniczą w górach, lasach, gruzach 
czy w wodzie bez pomocy psa. ■

O czym pamiętać w lesie?

Pogoda dopisuje, więc wiele osób wybiera się na wypoczynek, 
w trakcie którego miedzy innymi będzie odwiedzało także lasy. 
Z tej okazji Nadleśnictwo Elbląg przypomina jak bezpiecznie 

wypoczywać w lesie.

1. Nie używaj otwartego ognia w lesie ani w odległości 100 metrów od grani-
cy lasu – tak mówi ustawa o lasach oraz zdrowy rozsądek. Tylko w minionym 
tygodniu na terenie nadleśnictwa elbląg, w lasach Mierzei Wiślnej wybuchły 
3 pożary, z czego dwa powstały z niedogaszonego ogniska. Na szczęście zostały 
szybko zauważone i ugaszone przez lokalne OSP z Krynicy Morskiej i Sztutowa.

2. Nie zastawiaj wjazdów do lasu – zaparkowany przy szlabanie samochód 
skutecznie blokuje wjazd samochodom Straży Pożarnej, Pogotowia Ratun-
kowego czy SAR do lasu. Drogi leśne najczęściej są jedynymi i najkrótszymi 
drogami do osób potrzebujących pomocy w lesie czy na plaży. Nadleśnictwo 
elbląg w minionym roku na głównych dojazdach ratunkowych na Mierzei Wi-
ślanej zawiesiło tabliczki przypominające o tym aby nie zastawiać szlabanów, 
jednak wciąż wiele osób wciąż nie stosuje się do tych próśb. Skutkuje to czasem 
koniecznością przestawiania samochodu czy wycinania szlabanu, czynności te 
zajmują czas który w sytuacji zagrożenia jest najcenniejszy.

3. Przygotuj się wychodząc do lasu – Wybierając się na leśną wyprawę ko-
niecznie pamiętaj o właściwym przygotowaniu się. Zabierz ze sobą:
a. naładowany telefon,
b. mapę terenu lub aplikację mobilną z mapą działająca off-line,
c. ubranie z długim rękawem i nogawkami,
d. wysokie buty,
e. coś do jedzenia i wodę do picia,
f. warto zostawić informację u bliskiej osoby, dokąd się wybieramy i na ile czasu.

4. Aplikacja mobilna – lasy Państwowe przygotowały dla odwiedzających 
lasy aplikacje mobilne:
a. mBDl – mobilny bank danych o lasach, w którym znajdziesz mapy lasów 
z całej polski, także z informacjami o zagospodarowaniu turystycznym.
b. Kraina Buka – aplikacja mobilna Nadleśnictwa elbląg i Parku Krajobrazowe-
go Wysoczyna elbląska z licznymi szlakami i trasami oraz grami i konkursami.
c. Inne aplikacje mobilne z różnych miejsc w Polsce – link- https://www.lasy.
gov.pl/pl/informacje/aplikacje-mobilne ■

Nadleśnictwo Elbląg
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Gdynia w czołówce 
dostępności cyfrowej

Mija 10 lat od wprowadzenia w Polsce przepisów dotyczących dostępności cyfrowej. 
Gdynia od lat, konsekwentnie, aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami w życie 
miasta. Beata Pukło, tłumaczka języka migowego pracująca w Gdyńskim Centrum 

Kontaktu, reprezentowała miasto podczas konferencji podsumowującej tę dekadę działań.

dyskusyjnym na temat systemu praw-
nego dotyczącego dostępności cyfrowej 
– planów i wyzwań. Obok niej w dysku-
sji ekspertów wystąpili Paweł Wdówik, 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych, Zuzanna Raszkowska, za-
stępca dyrektora Departamentu Spraw 
europejskich i Współpracy Między-
narodowej w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej, a także Moni-
ka Szczygielska z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Jacek 
Zadrożny z Fundacji Wspierania Zrów-
noważonego Rozwoju i Adam Pietra-
siewicz, audytor dostępności z KPRM.

– Gdynia od lat konsekwentnie reali-
zuje politykę społeczną mającą na celu 
pełne i aktywne uczestnictwo osób nie-
pełnosprawnych w życiu miasta – mówi 
Agnieszka Wawrzyniak, naczelnik Wy-
działu Dostępności. – W naszym mie-
ście organizowany jest m.in. konkurs 
„Gdynia bez barier”, którego celem jest 
wyróżnienie wszystkich instytucji, or-
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ganizacji i osób prywatnych – autorów 
pomysłów i udogodnień (już istnieją-
cych, bądź będących w fazie projektu), 
pomagających przełamać stereotypy 
związane z postrzeganiem osób z nie-
pełnosprawnościami. W konkursie na-
gradzane są inicjatywy przyczyniające 
się do likwidacji barier architektonicz-
nych, komunikacyjnych i społecznych, 
utrudniających życie osobom z niepeł-
nosprawnościami.

Konferencję organizowało Centrum 
Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, a pa-
tronat nad nim objął Janusz Cieszyński 
– sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, pełnomocnik Rzą-
du do spraw Cyberbezpieczeństwa. 
Gościem honorowym konferencji 
była June lowery-Kingston z Dyrek-
cji Generalnej Komisji europejskiej, 
przewodnicząca grupy ekspertów ds. 
dyrektywy o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych  
– WADeX. ■	 	 							UM Gdynia

Dostępność cyfrowa sprawia, że z ser-
wisów internetowych i aplikacji mobil-
nych mogą wygodnie korzystać osoby 
z różnymi niepełnosprawnościami np. 
wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepeł-
nosprawnością intelektualną czy zabu-
rzeniami poznawczymi.

Jak informuje organizator konfe-
rencji, około 10 procent polskiego 
społeczeństwa to osoby z niepełno-
sprawnościami, a liczba osób, które 
doświadczają różnego rodzaju pro-
blemów w odbiorze treści cyfrowych 
to dodatkowe kilka milionów osób. 
Dlatego tak istotnym jest, by podmio-
ty publiczne zapewniały dostępność 
cyfrową swoich stron internetowych 
i aplikacji mobilnych.

– W Gdyni kładziemy duży nacisk 
na dostępność cyfrową – mówi Bartosz 
Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni 
ds. jakości życia. – Gdynia to miasto 
otwarte, staramy się, aby wszyscy miesz-
kańcy czuli się w mieście jak u siebie, 
niezależnie od wieku, stopnia niepeł-
nosprawności czy specjalnych potrzeb. 
Ważne jest, aby dostęp do informacji 
był równy dla wszystkich. Dlatego in-
westujemy w innowacje, które ułatwią 
funkcjonowanie osobom z niepełno-
sprawnościami.

12 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów 
przyjęła rozporządzenie w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w po-
staci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinforma-
tycznych. To właśnie w tym dokumencie 
po raz pierwszy został opisany obowią-
zek zapewniania dostępności cyfrowej 
przez podmioty publiczne.

Beata Pukło wzięła udział w panelu 
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Pięć gdańskich podmio-
tów leczniczych zyska 
środki na zakup apara-

tury, sprzętu i wyposażenia 
medycznego. To coroczne 
działanie w ramach porozu-
mienia Gdańska i  Samorządu 
Województwa Pomorskiego 
w zakresie zaspokajania po-
trzeb mieszkańców w obsza-
rze ochrony zdrowia. 

Porozumienie zakłada przekazanie 
z miejskiego budżetu do szpitali woje-
wódzkich zlokalizowanych na terenie 
Gdańska ponad półtora miliona złotych 
rocznie. Zostało zawarte w 2021 roku 
i będzie realizowane do końca 2023.

Dotychczas z przekazanych środ-
ków pieniężnych zakupiono m.in.: 
aparaty USG wraz z wyposażeniem, tor 
wizyjny do zabiegów z zakresu endo-
skopii centralnego układu nerwowego 
oraz kręgosłupa, respiratory stacjonarne 
i transportowe, system monitorowania 
pacjenta, przezierny stół operacyjny 
czy urządzenia do dezynfekcji pomiesz-
czeń i powierzchni. 

Z przekazanych w tym roku 1,5 mln zł 
do poszczególnych placówek trafi: 
1 070 000 zł do spółki Copernicus, 170 tys. zł 
do Pomorskiego Centrum Chorób Za-
kaźnych i Gruźlicy, 50 tys. zł do Szpitala 
Dziecięcego Polanki, 190 tys. zł do Wo-
jewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 
oraz 20 tys. zł do Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego. ■

UM Gdańsk

Wsparcie dla 
szpitali 
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Do pomorskich hospicjów trafi ponad 547 tysięcy złotych. 
Zbiórka funduszy trwała od 28 marca do 10 kwietnia.

Na ulicach pomorskich miast odbyły się tradycyjne kwesty, ale datki można było 
przekazywać również online.

Fundacja hospicyjna opublikowała już oficjalny wynik tegorocznych „Pól Nadziei” 
na Pomorzu. Dobrze znana inicjatywa pod znakiem żółtych żonkili w tym roku zasili 
pomorskie hospicja kwotą dokładnie 547 tysięcy 914 złotych i 98 groszy!

Setki wolontariuszy dla hospicjów
To zasługa blisko dwóch tysięcy zaangażowanych wolontariuszy, którzy wyszli 

na ulice miejscowości w całym regionie. W samej Gdyni zbiórkę do tradycyjnych 
puszek prowadziło tylko w finałowy weekend, czyli 2 i 3 kwietnia ponad sześciuset 
ochotników – to nie tylko uczniowie, studenci i mieszkańcy, ale też lokalni parla-
mentarzyści czy samorządowcy. Ich znakiem rozpoznawczym są żółte koszulki i żon-
kile, czyli akcenty nawiązujące do symbolicznego koloru nadziei. Na kwotę złożyły 
się też wpłaty w formie internetowych datków, wirtualnych skarbonek i wpływy 
z charytatywnych aukcji.

Pomorska edycja „Pól Nadziei” odbyła się w tym roku po raz dziesiąty. Organi-
zatorzy przeznaczą zebrane środki na pomoc podopiecznym łącznie aż siedmiu 
lokalnych placówek hospicyjnych – w tym także gdyńskiego hospicjum św. Waw-
rzyńca oraz Domu hospicyjnego dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”, które mieszczą 
się na Oksywiu.

– Wynik zbiórki jest najlepszym dowodem na to, że ludzi o wielkich sercach nie bra-
kuje. Dzięki naszym darczyńcom, firmom i instytucjom, które wspierały tegoroczne 
„Pola Nadziei” możemy z większym spokojem troszczyć się o naszych podopiecznych. 
Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, aby nas 
wesprzeć – mówi Anna Janowicz, prezes Fundacji hospicyjnej.

Pomagają i uświadamiają
Kwesta tegorocznych „Pól Nadziei” trwała od 28 marca do 10 kwietnia. Głównym 

celem akcji, poza doraźną pomocą finansową dla placówek sprawujących opiekę pa-
liatywną nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi, jest także promowanie idei 
wolontariatu i bezinteresownej pomocy. Wolontariusze to wciąż jeden z kluczowych 
elementów funkcjonowania hospicjów w całym kraju.

Zebrane ponad pół miliona złotych wesprze, oprócz wymienionych wcześniej 
placówek w Gdyni, także ośrodki działające w Gdańsku, Sopocie i Pucku. ■

UM Gdynia

„Pola Nadziei” 
dla pomorskich 

hospicjów
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Kwiecień jest Miesią-
cem Szerzenia Wiedzy 
o Autyzmie. W stolicy 

Warmii i Mazur cykl wyda-
rzeń ma dodatkowy charak-
ter, bowiem jubileusz dzia-
łalności obchodzi Zespół 
Placówek Edukacyjnych.

To instytucja, która była pierwszą 
w Polsce publiczną placówka prowadzo-
ną przez rodziców i nauczycieli. Zajmuje 
się dziećmi wymagającymi specjalnej 
troski, wprowadzając jednocześnie ideę 
integracji. 

Po pikniku przed olsztyńskim ratu-
szem z okazji Światowego Dnia Świado-
mości Autyzmu (2 kwietnia) przyszedł 
czas na kolejne wydarzenia. W Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w sta-
rym ratuszu (ul. Stare Miasto 33) została 
otwarta wystawa prac uczniów ZPe „20 
lat w kolorze blue”. 

– Prace, które prezentujemy, zostały 
wykonane podczas zajęć plastyki, tech-
niki czy kształtujących kreatywność – 
mówi jedna z organizatorek wystawy, 
nauczycielka z ZPe Sylwia Jankowska. 
– Proces twórczy był bardzo długi i wy-
magający. Powstało ponad 60 obrazów 
na płótnie, które zrodziły się w wyobraźni 
uczniów, a część była wzorowana na zdję-
ciach znalezionych w Internecie.

W ZPe jest teraz ponad 300 uczniów. 
Większość z nich jest z autyzmem lub nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi. ■

Red.

Wystawa na 
20-lecie wyjątko-

wej placówki
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Dwanaście lokali mieszkalnych i 1 mieszkanie chro-
nione liczy nowy blok w Giżycku przy ul Sikorskie-
go. Jak zaznacza burmistrz Giżycka Wojciech Karol 

Iwaszkiewicz, zamieszkają tam przede wszystkim rodziny, 
w których istnieje problem niepełnosprawności, poruszające 
się na wózkach oraz lekarze którzy zdecydowali się na pracę 
w miejscowym szpitalu.

Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wygodny 
podjazd, winda, szersze ościeżnice w kilku mieszkaniach, to konieczne rozwiązania 
dostosowane do potrzeb osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem 
się. Zadbano również o parking na samochody osobowe oraz całą infrastrukturę 
techniczną wokół budynku.

W dziewięciu mieszkaniach zamieszkają osoby z niepełnosprawnościami. Na ostat-
nim – czwartym piętrze, znajduje się z kolei mieszkanie chronione, które jest formą 
pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywa-
jące do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codzien-
nym funkcjonowaniu.

Jak informuje w rozmowie z PAP burmistrz miasta, trzy lokale w nowym bloku 
komunalnym miasto Giżycko odda w ręce medyków, którzy zdecydowali się na pracę 
w miejscowym szpitalu. Medycy będą mogli mieszkać w komunalnych lokalach tak 
długo, jak długo będą pracować w szpitalu.

Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego była możliwa dzięki wsparciu 
finansowemu ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego  
(1 068 598,05 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (1 380 000,00 zł). Wkład 
własny Gminy Miejskiej Giżycko wyniósł 2 415 773,22 zł .

Miasto Giżycko jest w trakcie projektowania kolejnego takiego budynku. ■
UM Giżycko

Nowy blok w pełni dostępny
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Konferencji przewodniczyli prof. dr 
hab. n. med. Sławomir Jeka i prof. dr 
hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska 
przy wsparciu organizacyjnym dra Ra-
fała Wojciechowskiego i Sekcji Badań 
Obrazowych PTR.

Przez dwa dni specjaliści z całej Pol-
ski rozmawiali w hotelu Copernicus 
o najnowszych metodach diagnozowa-
nia i leczenia schorzeń reumatycznych 
i zwyrodnieniowych stawów. W progra-
mie zaplanowano kilkanaście sesji, kurs 
kapilaroskopii, warsztaty USG oraz spo-
tkania w ramach Akademii Młodych 
Reumatologów. Wykładom i panelom 
dyskusyjnym towarzyszą prezentacje 
najnowszych leków i sprzętu medycz-
nego wykorzystywanego w leczeniu tej 
grupy schorzeń.

– Toruń to dobre miasto do spotkań 
z nauką – zapewnił gości konferencji 
uczestniczący w jej otwarciu prezydent 

O nowoczesnej reumatologii
22-23 kwietnia 2022 r. w Toruniu odbyła się III Krajowa konferencja 
diagnostyki obrazowej chorób reumatycznych i monitorowania lecze-
nia biologicznego.

Zrozumieć niepełnosprawność
„Zrozumienie, Szacunek i Wsparcie” – pod tą nazwą 10 maja odbył się 7. koncert charytatywny 
z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
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młodzi, zdolni i wrażliwi artyści, m.in. 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 
w Toruniu, a także gwiazdy imprezy – 
Katarzyna Gucjatis oraz Mario Samsolo. 
Gośćmi wydarzenia byli zastępca prezy-
denta Torunia Paweł Gulewski i zastępca 
przewodniczacego Rady Miasta Torunia 
Łukasz Walkusz.

Fundacja im. Brata Alberta – Warsz-
taty Terapii Zajęciowej „Bratanki” wysta-
wiły stoiska związane z codzienną pracą 
w pracowniach: plastycznej, stolarskiej, 
krawieckiej oraz fotograficznej. Goście 
koncertu mogli skosztować też wypie-
ków przygotowanych przez osoby z nie-

W REGIONIE: KUJAWSKO-POMORSKIE

Torunia Michał Zaleski. – Tutaj uro-
dził się bowiem i rozpoczynał swoje ży-
cie naukowe Mikołaj Kopernik, który 
był nie tylko wybitnym astronomem, 
ale również lekarzem. Toruń to także do-
bre miejsce, bo są tu niesłychanie gościn-
ni mieszkańcy, którzy z radością witają 
wszystkich. A gości takich jak Państwo 
z podwójną radością, wiedząc że jesteście 
osobami, które mają dobroczynny wpływ 

pełnosprawnością. Tego dnia wręczono 
też nagrody w konkursie plastycznym 
nawiązującym do tytułu koncertu „Zro-
zumienie, Szacunek  i Wsparcie”, które-
go efekty można było obejrzeć w holu 
Muzeum etnograficznego. ■				UM Toruń

Impreza poświęcona toruńskiemu 
środowisku osób niepełnosprawnych, 
zorganizowana przez lokalnego społecz-
nika Roberta Olkowskiego, odbyła się już 
po raz siódmy i zgromadziła w amfite-
atrze Muzeum etnograficznego liczną 
widownię. Jej celem jest uświadomienie 
lokalnej społeczności obecności wśród 
nas sporej grupy osób z tym rodzajem 
niepełnosprawności, pokazywanie ich 
możliwości i zwrócenie uwagi na bariery 
utrudniające im prowadzenie zwyczaj-
nego życia.

Koncert poprowadził Michał Na-
leśniak. Na scenie zaprezentowali się 

na ich zdrowie i życie.
W inauguracji wydarzenia uczestni-

czył prof. dr hab. n. med. Włodzimierz 
Samborski, prezes Polskiego Towa-
rzystwa Reumatologicznego. Wykład 
inauguracyjny „Od genu do portretu, 
czyli o współczesnych badaniach pre-
dykcyjnych” wygłosił prof. dr hab. n. 
med. Tomasz Grzybowski. ■

Małgorzata Litwin / UM Toruń
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Spod pióra literackiego duetu: Małgorzata i Michał 
Kuźmińscy wyszedł kolejny etnokryminał, w którym 
autorzy ponownie postawili na różnice kulturowe 
w naszym społeczeństwie. Tym razem główna boha-
terka, antropolożka kultury, Anka Serafin musi po-
móc policji w nawiązaniu kontaktu z grupą Cyganów 
zamieszkujących Kamień. Nie mam zamiaru oceniać, 
czy opis cygańskiej osady odpowiada rzeczywisto-
ści, bo nie w tym rzecz. Kamień jest miejscowością 
fikcyjną, ale jak piszą w posłowiu sami autorzy, 
to nie znaczy, że takiego miejsca nie ma. O wiele 
ciekawsze od szukania prawdy w opisach romskiej 
społeczności jest zaakcentowanie różnic pomiędzy 
Romami a Polakami w myśleniu, stylu życia, a nawet 
w pojmowaniu rozmaitych pojęć. Jeszcze ciekawsze 

wydaje się zderzenie stereotypowych wyobrażeń o Cyganach z sytuacją zastaną 
w romskiej osadzie. Patrzenie przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń ma też miej-
sce po tej drugiej stronie, bo Romowie także mają swoje wyobrażenia o gadziach. 
Dużym atutem powieści są jej bohaterowie. Kuźmińscy mają talent w konstruowa-
niu postaci wiarygodnych i barwnych. Nadają osobowość nie tylko bohaterom 
drugiego planu, ale nawet trzeciego. Taka Jadzia, fabularnie prawie nie odgrywa 
żadnej roli, siedzi w redakcji i dogryza koledze, ale ile w niej charakteru i jak bardzo 
trafia do wyobraźni czytelników. Polska literatura kryminalna ma całe mnóstwo 
śledczych, w tej branży jest ogromna konkurencja, a jednak autorom „Kamienia” 
udało się powołać do życia kogoś wyjątkowego, dziennikarza, Sebastiana Strzygo-
nia. Trudno go polubić, ale nie da się go też nie lubić, a na pewno nie da się o nim 
prędko zapomnieć, bo jak tu nie pamiętać tego człowieka o niewielkiej posturze 
i bujnej czuprynie, który pojawia się gdzieś na moment i już od razu wywołuje 
„burzę z piorunami”. Zagadka kryminalna także zasługuje na najwyższą ocenę. 
Martwy chłopiec zostaje znaleziony w cygańskiej osadzie na Sądecczyźnie. Na po-
czątku sprawa wydaje się prosta, no bo skoro pojawiają się Cyganie, to właśnie oni 
muszą być winni. Wkrótce jednak okazuje się, że zaginęły też inne dzieci, w tym 
jedno romskie. Śledztwo staje się wielowątkowe i skomplikowane, tym bardziej, 
że oprócz policji zagadkę próbują rozwiązać również Anka Serafin i Sebastian 
Strzygoń. Polecam „Kamień” Kuźmińskich w wersji dźwiękowej, a to ze względu 
na język romski, którego jest całkiem sporo w powieści. W lekturze papierowej 
zapewne umknąłby gdzieś fonetyczny walor obcej mowy, a interpretacja Janusza 
Zadury umożliwia czytelnikom obcowanie z urodą i ekspresją romskiego języka. 
I nie przejmujmy się tym, że nie rozumiemy, co gadają Romowie, bo dla ogarnięcia 
fabuły, znajomość romskiego nie jest potrzebna, poza tym Anka Serafin i Sebastian 
Strzygoń też nie rozumieją tego języka, a to głównie ich śladem podąża czytelnik.

Audiobook: Małgorzata Kuźmińska, Michał Kuźmiński, „Kamień”, Wydawnictwo Aleksandria, 

czyta Janusz Zadura, czas nagrania: 18 godzin 35 minut ■
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Magdalena Witkiewicz, 

„Szkoła żon”

Agnieszka Pietrzyk 

o książkach
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„Dziękuję za tę książkę”, takie sfor-
mułowania dotyczące „Szkoły żon” 
Magdaleny Witkiewicz można spotkać 
na forach czytelniczych. Nic dziwnego, 
bo największą wartością tej powieści jest 
walor terapeutycznych. 

Kilka kobiet w różnym wieku spotyka 
się w ekskluzywnym spa. Nie jest to ta-
kie zwyczajne spa, tutaj oprócz sauny 
i masarzu panie otrzymują kurs w szko-
le żon. W tej szkole panie nie uczą się, 
jak być dobrą żoną. Wszystkie zajęcia, 
te banalne i te kontrowersyjne mają 
na celu podnieść samoocenę uczestni-
czek. Co prawda ta samoocena odnosi 
się głównie do kobiecej seksualności, 
ale jest to pierwszy krok, bez którego 
trudno poczuć własną wartość.

„Szkołę żon” Magdaleny Witkiewicz 
polecam wszystkim zakompleksionym 
kobietom, a także tym czytelnikom, któ-
rzy chcą się dobrze bawić podczas lek-
tury.

Audiobook: Magdalena Witkiewicz, „Szkoła 

żon”, Wydawnictwo Filia, czyta Agnieszka Wagner, 

czas nagrania: 6 godzin 30 minut ■

Małgorzata i Michał Kuźmińscy, „Kamień”

W A R T O  P O S Ł U C H A Ć
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W A R T O  O B E J R Z E Ć 

Amatorzy

Historia zaczyna się 
w  momencie, kiedy 
teatr Krzyśka „Biuro 

Rzeczy Osobistych” (tworzony 
przez niepełnosprawnych inte-
lektualnie aktorów) wygrywa 
festiwal. Nagrodą ufundowaną 
przez zawodowy teatr jest moż-
liwość zrealizowania spektaklu. 

Wielka radość, wielka szansa, wiel-
kie oczekiwania. Krzysiek z aktorami 
właśnie pracują nad nową sztuką Grek 
Zorba. Wspaniale byłoby wystawić ją 
na prawdziwej scenie. Okazuje się jednak, 
że dyrektor teatru oferując im współpra-
cę, stawia określone warunki. 

Kiedy pojawia się gwiazda – Wiki – 
aktorzy Krzyśka są pod urokiem jej cha-
ryzmy. Presja czasu, fascynacja Wiki… 
Premiera musi się odbyć, ale czy Krzysiek 
będzie z niej dumny? 

Film z udziałem osób z niepełno-
sprawnością wsparli aktorzy zawodowi: 
Roma Gąsiorowska, Wojtek Solarz, Anna 
Dymna, Mariusz Bonaszewski, Krzysztof 
Kowalewski. ■

Red.

Słowa, dobrze, że jesteście

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, po raz 12. orga-
nizuje Ogólnopolski Konkurs Poezji „Słowa, dobrze, że 
jesteście”. W konkursie może wziąć udział każda osoba 

posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności, która 
ukończyła 16 lat. 

– Prowadzę od ośmiu lat program 
„Spotkajmy się” w TVP2. Rozmawiam 
w nim przed kamerami z ludźmi cho-
rymi i niepełnosprawnymi. Często moi 
rozmówcy przynoszą na nagrania swoje 
wiersze. W nich właśnie ukrywają ta-
jemnice, najintymniejsze przeżycia, naj-
bardziej wstydliwe prawdy. Te wiersze 
są dla mnie często kluczem do moich 
rozmówców, pomagają nam wzajem-
nie siebie zrozumieć i porozumieć się 
z sobą. Pisząc, człowiekowi łatwiej po-
dziękować, poskarżyć się, zapłakać. 
Wiersze moich rozmówców są często 
wstrząsające. Czasami, surowe w formie, 
porażają emocjami, siłą odczuwania, 
treścią. Myślę, że nasz konkurs daje 
ogromną wiedzę o człowieku, o jego 
możliwościach, słabościach, wielkości. 
Dzięki niemu dowiemy się lepiej, co lu-
dzi niepełnosprawnych najbardziej boli 
i jak im pomóc – mówi Anna Dymna.

Warunkiem uczestnictwa w konkur-
sie było nadesłanie zestawu pięciu wier-
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szy o dowolnej tematyce, które oceniane 
będą w dwóch kategoriach: Osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną i Osób 
z pozostałymi niepełnosprawnościami. 

laureaci zostaną wybrani przez jury 
w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, 
Józef Baran, Wojciech Bonowicz i Adam 
Ziemianin. 

laureatom przyznane zostaną nagro-
dy pieniężne: I miejsce – 5 tys. zł, II – 3 
tys. zł, III – 2 tys. zł. Zwycięskie wiersze 
zostaną opublikowane w specjalnym 
tomiku, wraz z utworami wyróżniony-
mi w konkursie literackim dla lekarzy 
„Przychodzi wena do lekarza”. Tomik 
zostanie wydany przez wydawnictwo 
Medycyna Praktyczna, partnera Ogól-
nopolskiego Konkursu Poezji „Słowa, 
dobrze, że jesteście”. ■

Maria Magdalena Grzesiak,  

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”   
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Na rzecz świadomości autyzmu

Kaliska biblioteka aktywnie włączyła się w tegoroczne obchody Światowego Dnia Świa-
domości Autyzmu. W piątek, 1 kwietnia w Bibliotece Głównej, zainaugurowana została 
wystawa „Jestem jak TY”. 2 kwietnia natomiast, czyli w dniu, w którym przypada Świato-

wy Dzień Świadomości Autyzmu, w budynku BG, jak i w jej otoczeniu, studenci z Policealnego 
Studium Animatorów Kultury wraz z bibliotekarzami oraz podopiecznymi i nauczycielami SP 
18 udekorowali okolicę pałacyku niebieskimi ozdobami.

– Bardzo serdecznie zapraszamy 
wszystkie kaliskie szkoły do obejrzenia 
wystawy. Pani Aneta Jopek będzie prze-
wodnikiem, opowie o pracach uczniów, 
wprowadzi w temat autyzmu, wyjaśni, 
czym on jest, jakie są potrzeby osób do-
tkniętych autyzmem oraz pomoże nam 
je zrozumieć – zachęcał Kuciński. ekspo-
zycję można oglądać do końca kwietnia 
w godzinach pracy Biblioteki Głównej 
przy ul. legionów 66. Mecenasem wy-
stawy jest kaliski sklep PlASTyK.

Z kolei w sobotę, 2 kwietnia, zarówno 
w budynku Biblioteki Głównej, jak i w jej 
otoczeniu pojawili się studenci z Police-
alnego Studium Animatorów Kultury 
pod opieką dr Joanny Bruś, którzy wraz 
z bibliotekarzami oraz podopiecznymi 
i nauczycielami SP 18 przystroili okolicę 
pałacyku niebieskimi ozdobami. Akcja 
miała tytuł „Wielki Błękit”, w nawiązaniu 
do barwy, która jest jednym z symbo-
li autyzmu.
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– Chcemy zwrócić uwagę na fakt, 
że autystycy są wśród nas, że są trochę 
inni, ale potrzebują naszej akceptacji, 
nie oceny – podkreśla Arkadiusz Błasz-
czyk, kierownik Biblioteki Głównej.

Dzień Świadomości Autyzmu ma 
na celu podnoszenie społecznej świa-
domości, czyli wiedzy na temat autyzmu 
oraz podejmowanie działań zaspokaja-
jących szczególne potrzeby osób nim 
dotkniętych. Chodzi m. in. o umożliwie-
nie rozwijania indywidualnych talentów 
oraz poprawę dostępu do usług opie-
kuńczych i pomocowych. Jednocześnie, 
potępiana jest wszelka dyskryminacja 
i izolacja, jakiej doświadczają osoby z au-
tyzmem oraz ich rodziny. Konwencja 
Praw Osób Niepełnosprawnych jedno-
znacznie wskazuje, że ludzie autystyczni 
są równi wobec prawa i mogą korzystać 
ze wszystkich praw człowieka i podsta-
wowych wolności. ■

UM Kalisz

Wystawa poświęcona autyzmowi skła-
da się z plakatów edukacyjnych oraz prac 
uczniów ze spektrum autyzmu ze Szkoły 
Podstawowej nr 18 w Kaliszu. Ponadto, 
przed biblioteką znajdują się plansze 
z wizerunkami znanych osób z zespołem 
Aspergera, m. in.: fizyka Alberta einste-
ina, piłkarza lionela Messiego czy przed-
siębiorcy elona Muska.

Wystawę zaprojektowali kierownik 
Biblioteki Głównej Arkadiusz Błaszczyk 
oraz nauczycielka SP 18 Aneta Jopek.

– Prace, które widzimy, uświadamiają 
nam, jak dużym talentem obdarzone są 
osoby zmagające się z autyzmem. Zna-
my wielu geniuszy autystyków: edison, 
Mozart, Beethoven, Warhol. Wybitne 
jednostki świata kultury, nauki, sportu 
i wielu innych dziedzin. Być może wśród 
autorów tych pięknych prac są kolejni 
wielcy, o których usłyszy świat – mówił 
podczas wernisażu Robert Kuciński, dy-
rektor MBP w Kaliszu.
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Piękno kultury Ukrainy w wykonaniu dzieci 

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią na deski elbląskiego Teatru im. Alek-
sandra Sewruka powraca wyjątkowe wydarzenie – Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej. 
Wystąpiły dzieci i młodzież uczące się języka ukraińskiego w punktach nauczania, a także 

zespoły dziecięce działające przy Związku Ukraińców w Polsce oraz innych organizacjach mniej-
szości ukraińskiej. Ze względu na sytuację w Ukrainie było to jednak inne wydarzenie niż to,  
do których przywykliśmy w poprzednich latach.

– Napaść Rosji na państwo ukraiń-
skie, wojna, a wraz z nią fala uchodźców, 
która przybyła m.in. do elbląga, posta-
wiły nowe wyzwania przed Festiwalem 
– mówi Mirosław Prytuła, Wiceprze-
wodniczący Zarządu Oddziału w elblągu 
Związku Ukraińców w Polsce. – Dziś 
patrzymy na Festiwal z perspektywy 
udziału w naszym wydarzeniu dzieci, 
które nie ze swojej woli, nie z woli swoich 
rodziców przyjechały w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy do Polski i innych kra-
jów, które zdecydowały się udzielić im 
schronienia w tych trudnych, wojennych 
czasach. Festiwal jest też miejscem pro-
mocji kultury ukraińskiej, lecz w tym 
roku, będzie to też przyczynek do tego, 
by podziękować wszystkim za wszelkie 
dobro, którego społeczność ukraińska 
doświadczyła w ostatnich tygodniach. 
Chcemy też, by wydarzenie to było miej-
scem integracji uchodźców ze społecz-
nością elbląga, jak również społeczności 
ukraińskiej zamieszkującej tutejsze tere-
ny z tą uciekającą przed okrucieństwem 
wojny – dodaje.

Podczas dwóch dni Festiwalu na de-
skach elbląskiego teatru zaprezentowały 
się dzieci i młodzież ze Szczecina, Kosza-
lina, Białego Boru, Gdańska i ośrodków 
Warmii i Mazur – Olsztyna, Dobrego 
Miasta, elbląga, Bartoszyc Górowa Iła-
weckiego, Młynar, Słobit, Wilczęt, Orne-
ty, Morąga czy Miłakowa. W sumie przed 
publicznością zaprezentowało się trzystu 
młodych artystów w tym setka z Ukrainy 
z rodzin, które uciekły przed wojną.

Pierwszego dnia Festiwal składał 
się z dwóch części. Podczas pierwszej 
na scenie wystąpiły dzieci i młodzież, 
a w sesji popołudniowej organizatorzy 
zaplanowali wyjątkowy koncert Artyści 
– Dzieciom, podczas którego na scenie 
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zaprezentowali się zawodowi artyści: 
aktorzy, śpiewacy ukraińscy, którzy 
obecnie przebywają w Polsce. Na scenie 
pojawili się również aktorzy z teatru el-
bląskiego oraz artyści amatorzy, prezen-
tujący kulturę mniejszości ukraińskiej.

– W koncercie uczestniczyli także 
licealiści liceum w Białym Borze, to jest 
szkoła z ukraińskim językiem nauczania, 
którzy przygotowali program opowia-
dający o walce o niepodległość i silnym 
przekonaniu, wręcz pewności co do tego, 
że ta walka zakończy się sukcesem, za-
kończy się zwycięstwem i Ukraina zwy-
cięży swojego rosyjskiego wroga – mówi 
Mirosław Prytuła.

Na scenie pojawiła się także reprezen-
tacja męskiego chóru Żurawie.

Drugi dzień Festiwalu, to już trady-
cyjny Koncert Galowy.

– Festiwal jest wydarzeniem otwar-
tym, a jego ideą jest integracja środo-
wiska ukraińskiego oraz pokazanie tej 
kultury w szerokim świetle każdemu, kto 
chce ją oglądać i ją poznać. W tym roku 
była to szczególna prezentacja która 
ma również swoje przesłanie w trakcie 
wojny. Ma dodać sił, a także pokrzepić 
środowisko ukraińskie – podsumowują 
organizatorzy Festiwalu.

Ze sceny wielokrotnie padały słowa 

– w różnorakiej formie – podziękowań 
dla Polski i Polaków za wsparcie, którego 
udzielają osobom uciekającym przed 
okrucieństwem wojny.

– Życzę wszystkim by wróciła do nas 
radość wolnej Ukrainy. Radość świata 
bez wojny. Świata, gdzie liczy się god-
ność, człowieczeństwo i poszanowa-
nie drugiego człowieka oraz jego praw. 
Życzmy sobie, by za rok, podczas jubi-
leuszowej 55. edycji festiwalu, to do-
świadczenie wojenne było już za nami, 
a artyści ukraińscy, o czym jestem ab-
solutnie przekonany, przyjadą jeszcze 
niejednokrotnie do elbląga i do Polski, 
by stanąć na wszystkich scenach i pla-
cach, aby pięknie pokłonić się społecz-
ności polskiej, za to co zrobiła, co robi  
i z pewnością, co jeszcze zrobi dla Ukra-
iny, Ukraińców i dla wolności oraz bez-
pieczeństwa w europie i na świecie 
– podsumowuje Mirosław Prytuła.

Organizatorem 54. Dziecięcego Festi-
walu Kultury Ukraińskiej jest Związek 
Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału 
w elblągu.

Festiwal zrealizowany dzięki wsparciu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Samorządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta 
elbląg oraz Powiatu elbląskiego. ■

RAFAŁ SUŁEK
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Prawo do używania znaku czerwo-
nego krzyża przysługuje komponentom 
Międzynarodowego Ruchu Czerwone-
go Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (w 
skład którego wchodzą: krajowe stowa-
rzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwo-
nego Półksiężyca – w Polsce jest to Polski 
Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Komi-
tet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa 
Federacja Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca), a tak-
że za zgodą władz państwowych istnieje 
możliwość użycia tego znaku w odnie-
sieniu do ściśle określonych osób i dóbr.

Wszelkie inne użycie znaku jest rów-
nież sprzeczne z ustawą z dnia 16 listopa-
da 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. 
Polski Czerwony Krzyż w zakresie swojej 
właściwości także apeluje o przestrze-
ganie zasad użycia znaku czerwonego 
krzyża i nieużywanie znaku czerwonego 
krzyża na samochodach/transportach 
osób prywatnych. 

Znak czerwonego krzyża oraz znak 
białego krzyża na czerwonym tle chro-
niony jest przepisami prawa między-
narodowego oraz przepisami prawa 
wewnętrznego RP. 

Przepisy te zakazują posługiwania 
się takimi znakami przez podmioty nie-
uprawnione oraz wszelkich form naśla-
downictwa tego znaku. Ochrona znaku 
czerwonego krzyża jest obowiązkiem 
państwa wynikającym z art. 49 I konwen-
cji genewskiej. Polski Czerwony Krzyż 
stoi na straży prawidłowego zastoso-
wania znaków symbolizujących huma-
nitaryzm, bezstronność i neutralność.

– Zdajemy sobie sprawę z faktu, 
że funkcjonujemy obecnie w bardzo 
szczególnych okolicznościach, w których 
każda pomoc jest potrzebna. W świecie 

Znak czerwonego krzyża. 
Kto i kiedy może go używać?

W związku z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego 
krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpo-
znawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych 

w międzynarodowym prawie humanitarnym.

w którym dezinformacja staje się równo-
rzędnym elementem działań militarnych 
ochrona znaku musi być jeszcze staran-
niejsza. Symbole polskich sił zbrojnych, 
organizacji czy nawet znaki firmowe 
nie mogą być wykorzystywane przez 
inne, nieuprawnione podmioty – apeluja 
przedstawiciele Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 

W czasie konfliktu zbrojnego znak 
czerwonego krzyża na białym tle może 
być użyty przez:

    • wojskowe służby medyczne (per-
sonel, sprzęt medyczny, placówki opie-
ki nad rannymi i chorymi członkami 
sił zbrojnych),
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    • organizacje zrzeszone w Między-
narodowym Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca (pracownicy, 
wolontariusze, sprzęt, obiekty pomocy).

Jeśli znak czerwonego krzyża będzie 
nadużywany przez osoby prywatne, fir-
my, przedsiębiorstwa i inne podmioty, 
które w ten sposób chcą „uwiarygodnić” 
swoją chęć pomocy, wówczas znak ten 
straci swą moc i nie będzie respektowany 
przez strony konfliktu, co spowoduje 
katastrofalne skutki – znak nie będzie 
chronił rannych, bezbronnych, którzy 
potrzebują natychmiastowej pomocy. ■

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

/ Polski Czerwony Krzyż / policja.pl
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W debacie wzięli udział: Zastęp-
ca Szefa Kancelarii Prezydenta Piotr 
Ćwik, Sekretarz Stanu w KPRP Bogna 
Janke, Doradcy Prezydenta RP: Paulina 
Malinowska–Kowalczyk, Barbara Fe-
dyszak–Radziejowska, Marek Rymsza,  
a także m.in. Pełnomocnik rządu 
do spraw osób niepełnosprawnych Paweł 
Wdówik, Rzecznik Praw Obywatelskich 
Marcin Wiącek, senator Marek Plura 
(KO) oraz przedstawiciele środowisk 
osób z niepełnosprawnościami.

Piotr Ćwik podkreślił, że spotkanie 
wieńczy pierwszy etap prac nad pro-
jektem. Zadeklarował, że następne będą 
realizowane w ścisłej współpracy z rzą-
dem, ministerstwem rodziny oraz or-
ganizacjami reprezentującymi osoby 
z niepełnosprawnościami. Wyraził na-
dzieję, że wypracowane wspólnie rozwią-
zania przyczynią się do poprawy życia 
osób niesamodzielnych.

Główne założenia koncepcji przed-
stawili podczas konferencji członkowie 
Rady ds. Społecznych.

Asystent osobisty ma za zadanie 
pomóc osobie z niepełnosprawnością 
w wykonywaniu codziennych czynności, 
podejmowaniu aktywności zawodowej, 
czy społecznej np. w wyjściu, powrocie 
lub dojazdach na rehabilitację. To tak-
że m.in. pomoc w zakupach i w załatwie-
niu spraw urzędowych.

Obecnie asystencja osobista jest re-
alizowana w ramach rocznych progra-
mów i projektów, które nie gwarantują 
kontynuacji świadczenia tej usługi ani 
nie trafiają do większości osób, które 
jej potrzebują.

W przygotowanej koncepcji asystencja 
osobista ma być usługą o charakterze sys-
temowego spersonalizowanego wsparcia 
(w relacji jeden na jeden).

W koncepcji założono, że przyzna-
wanie i realizowanie tej usługi będzie 

Asystencja osobista 
w nowej koncepcji projektu ustawy

12 kwietnia, podczas organizowanego w Pałacu Prezydenckim „Forum Deinstytucjonalizacji”, 
przedstawiono koncepcję projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawno-
ściami, która została przygotowana przez Radę ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.

zadaniem finansowanym z budżetu pań-
stwa. Usługa ma być świadczona przez 
jednostki samorządu terytorialnego  
– gminę lub powiat. Realizator usługi 
może również zlecić to zadanie organi-
zacjom pozarządowym, a także zakupić 
usługę od podmiotów prywatnych.

Według koncepcji, do korzystania 
z usługi asystencji osobistej, będą upraw-
nione osoby od ukończenia 16. roku życia 
do ukończenia 65. roku. Jak zaznaczyli 
autorzy projektu, osoby, które nabędą 
uprawnienia do korzystania z usługi asy-
stencji osobistej przed ukończeniem 65. 
roku życia, będą mogły zachować prawo 
do wsparcia po ukończeniu tego wieku, 
po uprzednim dokonaniu reewaluacji.

Jak uzasadnili autorzy koncepcji, 
przyjęcie kryterium wieku jest moty-
wowane m.in. zwiększeniem aktywności 
zawodowej osób z niepełnosprawnością. 
Są to bowiem osoby w wieku produkcyj-
nym. eksperci zaznaczyli jednocześnie, 
że jest to pierwsza faza zmiany systemo-
wej, w kolejnych grupa uprawnionych 
byłaby poszerzana.
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Kolejnym warunkiem uzyskania 
prawa do usługi będzie posiadanie 
orzeczenia o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. Usługa będzie przysługi-
wała osobom, które na podstawie oceny 
potrzeb wsparcia w samodzielnym funk-
cjonowaniu wymagają pomocy asystenta 
osobistego w wymiarze co najmniej 20 
godzin tygodniowo w realizacji podsta-
wowych czynności codziennych. Ustawa 
gwarantowałaby możliwość wsparcia 
do 30 godzin tygodniowo.

W przedstawionej przez prezydenc-
ką radę koncepcji, prawo do asystencji 
osobistej będzie ustalane w trybie in-
dywidualnym na wniosek osoby zainte-
resowanej, przez powiatowe zespoły ds. 
asystencji osobistej przy powiatowych 
centrach pomocy rodzinie.

Według propozycji, asystentem osobi-
stym zatrudnionym przez usługodawcę 
i pełniącym usługę odpłatnie nie może 
być członek rodziny ani osoba pozo-
stająca w faktycznym pożyciu z osobą 
potrzebującą lub będąca członkiem  
gospodarstwa domowego. ■                      (PAP)
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Odwołanie epidemii 
a orzeczenie

W 2020 roku parlament przyjął ustawę, 
w której znalazł się zapis o prze-

dłużeniu ważności orzeczeń o niepełno-
sprawności, których ważność kończyła się 
tuż przed lub w trakcie trwania epidemii 
koronawirusa. Od 16 maja 2022 r. obo-
wiązuje stan zagrożenia epidemicznego, 
a stan epidemii został odwołany. PFRON 
wyjaśnia do kiedy ważne są więc orzecze-
nia o niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych wyjaśnił na swojej stronie interne-
towej, że w aktualnym stanie prawnym orzeczenia 
o niepełnosprawności nadal mogą być przedłużane 
na zasadach określonych w art. 15h ust. 1 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. Okres 60 dni, o którym mowa 
w tym przepisie, rozpocznie się z dniem odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego.

Art. 15h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, 
ze zm.) brzmi następująco (poniżej treść przepisu):

Art. 15h. ust. 1
Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem CO-

VID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas 
określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, któ-
rego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem zło-
żenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie 
orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia 
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia 
wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności 
albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej 
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepeł-
nosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności. ■

Oprac. red. / PFRON

Razem z Tobą 
                      Konsumencie

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które naj-
częściej nurtują każdego kupującego podczas 

zawierania umowy na odległość.  Jak w tej sytuacji 
wyglądają sprawy związane z odstąpieniem od umowy? 

1. Konsument zawarł przez telefon umowę z firmą telekomuni-
kacyjną i zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed terminem 
na odstąpienie. Czy konsument ma prawo odstąpić od takiej umo-
wy?

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na odległość 
(np. przez telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa podlega rygorom 
ustawy o prawach konsumenta. Oznacza to, że konsument może od niej od-
stąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyn.Usługa 
(a zatem także usługa telekomunikacyjna) może być świadczona jeszcze 
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość/
poza lokalem przedsiębiorstwa. W takim wypadku przedsiębiorca wymaga 
od konsumenta złożenia na trwałym nośniku wyraźnego oświadczenia o wy-
rażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu 
na odstąpienie od umowy. W przypadku, gdy świadczenie usługi zostało 
rozpoczęte przed upływem terminu na odstąpienie, a konsument następnie 
odstąpił od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione 
do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu 
spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny 
lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą 
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3, art. 35 ustawa o prawach konsumenta
2. Jak interpretować umowę zawartą na odległość (np. przez 

internet), a sfinalizowaną w lokalu przedsiębiorcy?
Aby określić, czy w przypadku zakupu przez internet rzeczy, która zo-

stała odebrana w siedzibie przedsiębiorcy przysługuje 14-dniowy termin 
do namysłu, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, z jakim rodzajem 
umowy mamy do czynienia. Zgodnie z prawem możemy odstąpić od umowy 
na odległość, a więc takiej, która została zawarta z konsumentem za pomocą 
środka porozumiewania się na odległość (np. internetu) oraz bez jednocze-
snej fizycznej obecności stron.

Z tego względu kluczowe jest określenie momentu zawarcia umowy, 
tzn. czy dochodzi do niego za pośrednictwem Internetu, czy w siedzibie 
firmy (najczęściej wynika to z przejętego przez przedsiębiorcę modelu 
sprzedaży). Może się zatem zdarzyć, że na stronie internetowej sklepu do-
chodzi jedynie do zamówienia towaru (rezerwacji), a umowa zawierana jest 
w salonie sprzedaży przed jego odbiorem. Tak jest w przypadku niektórych 
sklepów internetowych, które w swoich regulaminach lub też na samej 
stronie wskazują, że przez Internet można jedynie rezerwować towar. Z tego 
też względu kliknięcie opcji „zamawiam” jest równoznaczne tylko i wyłącznie 
z zarezerwowaniem towaru. Sam zakup dokonywany jest dopiero w siedzi-
bie firmy. W takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia umowy na odległość 
i tym samym konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy. Niemniej 
należy pamiętać, że skoro nie doszło do zawarcia umowy na odległość, 
to sama rezerwacja nie jest, co do zasady, dla konsumenta wiążąca, a więc 
nie ma on wtedy obowiązku zakupu zarezerwowanego towaru. ■							Red.
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Pomoc po godzinach

Od teraz, w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami 
pracy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, otrzy-

masz profesjonalną pomoc medyczną przez telefon w ramach 
Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Infolinia obsługiwana jest 
w języku polskim, angielskim i ukraińskim. 

Wystarczy zadzwonić na Teleplat-
formę Pierwszego Kontaktu (w skrócie 
TPK) lub wypełnić formularz dostępny 
na dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-
-opieka

Uwaga! formularz konsultacyjny 
w ramach Teleplatformy Pierw-
szego Kontaktu (TPK), jest aktyw-
ny tylko w godzinach pracy TPK  
– poza godzinami pracy Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

    • od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 18:00 do 8:00 następnego dnia,

    • w soboty i niedziele oraz inne dni 
ustawowo wolne od pracy, w godzinach 
od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Jak TPK działa w przypadku wy-
pełnienia formularza?

Po wypełnieniu formularza w ciągu 
trzech godzin skontaktuje się z Tobą 
pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

Jak TPK działa w przypadku kon-
taktu telefonicznego?

W trakcie rozmowy z konsultantem 
zostanie przeprowadzony z Tobą wstęp-
ny wywiad, podczas którego zostaniesz 
zapytany o imię i nazwisko oraz numer 
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PeSel. Następnie skontaktuje się z Tobą 
pielęgniarka i w razie potrzeby lekarz.

Z TPK możesz skorzystać w sy-
tuacji:

    • nagłego zachorowania, poza go-
dzinami pracy POZ,

    • nagłego pogorszenia stanu zdro-
wia, gdy nie ma objawów sugerujących 
stan bezpośredniego zagrożenia życia, 
a zastosowane środki lub leki dostępne 
bez recepty nie przyniosły spodziewa-
nej poprawy,

    • gdy zachodzi obawa, że oczekiwa-
nie na otwarcie przychodni POZ może 
znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój 
stan zdrowia.

    
Kontaktując się z TPK, otrzymasz 

poradę
    • pielęgniarki/położnej,
    • lekarską w formie telekonsultacji.
    
W ramach TPK uzyskasz:
    • poradę medyczną,
    • e-receptę,
    • e-skierowanie,
    • e-zwolnienie. ■

Red.

Robotem 
w nowotwór 

Od 1 kwietnia chorzy na 
nowotwór prostaty będą 

mieli zagwarantowane dar-
mowe leczenie chirurgiczne 
z użyciem robota. MZ podało 
kryteria, które muszą speł-
nić ośrodki, żeby wejść do 
tego programu.

Takie świadczenie będą mogły wyko-
nywać placówki medyczne, które posia-
dają: oddział szpitalny o profilu urologia 
lub oddział o profilu chirurgia onkolo-
giczna, a także blok operacyjny w lo-
kalizacji. Ośrodki muszą mieć również 
udokumentowane wykonanie co naj-
mniej 100 operacji usunięcia prostaty 
z powodu nowotworu rocznie, przy czym 
ten warunek dotyczy operacji usunięcia 
prostaty nie tylko przy użyciu systemu 
robotowego, ale też innymi metodami. 

Dla lekarza przeprowadzającego za-
bieg wprowadzono wymóg posiadania 
doświadczenia w zakresie przeprowa-
dzania operacji z zastosowaniem syste-
mu robotowego. Taki zabieg może być 
wykonywany przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie urologii lub chirurgii on-
kologicznej lub chirurgii czy chirurgii 
ogólnej, posiadającego udokumento-
wane doświadczenie.

Dla obu wymogów przewidziano okre-
sy przejściowe.

Więcej na razemztoba.pl ■

Red.
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Sezon większej aktywności kleszczy

Wielu Polaków bagatelizuje to za-
grożenie, sądząc, że KZM występuje 
rzadko i dotyczy głównie leśników. 
Tymczasem jest to najczęstsza przy-
czyna neuroinfekcji. Polskie statystyki, 
choć wskazują na spadki zakażeń, są 
jednak mocno niedoszacowane. Tym 
bardziej że dane z sąsiednich krajów, 
takich jak Niemcy, Czechy czy Słowa-
cja, pokazują znaczące wzrosty. 

Jedyną pewną metodą, która pozwa-
la ustrzec się przed skutkami zakaże-
nia, są szczepienia ochronne, które 
warto rozpocząć już wczesną wiosną.

Jak wskazują dane przytaczane 
przez inicjatorów kampanii „Nie igraj 
z kleszczem”, w 2020 roku w Czechach 
liczba przypadków KZM wzrosła o po-
nad 10 proc., na Słowacji – o 13 proc. 
w porównaniu do 2019 roku. W Niem-
czech i Szwajcarii dynamika wzrostu 
była znacznie wyższa i wyniosła odpo-
wiednio 59 proc. oraz 73 proc.

– liczba pacjentów z kleszczowym 
zapaleniem mózgu wzrasta – podkre-
śla w rozmowie z agencją Newseria 
Biznes prof. dr hab. n. med. Joanna 
Zajkowska, specjalistka chorób za-
kaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych 
i Neuroinfekcji Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku. – W Polsce 
jeszcze nie odnotowaliśmy tego wzro-
stu, ale tylko ze względu na zmiany 
reorganizacyjne związane z pande-
mią COVID-19. W czasach przedpan-
demicznych notowaliśmy w Polsce 
około 200–300 przypadków rocznie. 
Te statystyki są jednak mocno nie-
doszacowane. Badania, które prowa-
dzimy w klinice, oferując bezpłatną 
diagnostykę w kierunku kleszczowego 
zapalenia mózgu, pokazują, że tych 
zakażeń jest zdecydowanie więcej 
i to w województwach, gdzie wcze-

śniej się ich nie spodziewaliśmy. To są 
województwa zachodnie i na Śląsku. 
Mamy też potwierdzone przypadki 
w województwie lubuskim, gdzie dotąd 
wydawało się, że kleszczowego zapa-
lenia mózgu nie ma.

Wciąż stosunkowo niewiele osób 
ma świadomość, że kleszcze przeno-
szą nie tylko boreliozę, lecz również 
wirusa kleszczowego zapalenia mózgu 
(KZM) – choroby wirusowej, która 
może doprowadzić do zagrażających 
życiu powikłań i na którą nie ma le-
czenia przyczynowego.

– Wirus kleszczowego zapalenia 
mózgu ma bardzo duży potencjał 
wywołania chorób neurologicznych. 
W większości przypadków nasz układ 
immunologiczny radzi sobie z tym za-
każeniem wirusowym, jednak w części 
z nich mamy tzw. przebieg grypopo-
dobny. Możemy nawet nie zorientować 
się, że przyczyną naszego złego samo-
poczucia czy tzw. letniej grypy może 

być pokłucie przez kleszcza i wirus 
KZM – przestrzega prof. Joanna Zaj-
kowska.

Kleszczowe zapalenie mózgu jest 
chorobą, która atakuje mózg i ośrod-
kowy układ nerwowy. W pierwszej fazie 
pojawia się gorączka, ból głowy, mięśni 
i stawów, czyli typowe objawy przypo-
minające grypę. Jednak już w drugiej 
fazie pojawiają się objawy neurolo-
giczne, takie jak nudności, drgawki, 
zaburzenia świadomości, porażenie 
kończyn i mięśni oddechowych, a na-
wet śpiączka.

– Druga faza choroby, do której 
nie we wszystkich przypadkach do-
chodzi, obejmuje ośrodkowy układ 
nerwowy. Możemy mieć najlżejszą po-
stać, którą jest zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych. Gorzej, jeśli to jest 
zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia 
czy zapalenie korzeni nerwowych 
– wymienia specjalistka chorób za-
kaźnych Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku.
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ZDROWIE

Eksperci: Ukłucie kleszcza może się skończyć poważnymi problemami neurologicznymi. 
Zmiany klimatu powodują, że w ostatnich latach w Polsce kleszcze są coraz dłużej aktyw-
ne, co zwiększa ryzyko ukłucia, a co za nim idzie także ryzyko zachorowania na boreliozę 

i kleszczowe zapalenie mózgu – groźną chorobę, która może mieć zagrażające życiu powikłania. 
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Powikłania w wyniku zakażenia wi-
rusem KZM występują średnio u 58 
proc. pacjentów, u których rozwinęła 
się neurologiczna faza choroby. Jest 
ich całe spektrum: od porażenia ner-
wów i niepełnosprawności po niedo-
włady, zaburzenia nastroju i pamięci, 
problem ze snem oraz zaburzenia 
mowy i równowagi.

– Najgroźniejsze powikłania, jakie 
mogą się zdarzyć, dotyczą porażenia 
ośrodka oddechowego i zatrzymania 
czynności serca. To są te najtrudniej-
sze przypadki, które wymagają lecze-
nia w oddziałach intensywnej terapii 
i nie zawsze kończą się pomyślnie – 
mówi specjalistka chorób zakaźnych.

Szczególnie narażone na ciężki prze-
bieg, a nawet zgon (co zdarza się w ok. 
2 proc. przypadków) z powodu zaka-
żenia wirusem KZM są osoby, które 
mają z jakiegoś powodu upośledzo-
ną naturalną odporność. Powikłania 
po ciężkim przebiegu często wymagają 
wielomiesięcznej rehabilitacji, choć 
zdarza się też, że są nieodwracalne, 
trwale wpływając na sprawność fizycz-
ną, psychiczną i zdolność do pracy.

lekarze podkreślają też, że wirus 
KZM jest szczególnie niebezpieczny 
dla dzieci, ponieważ może wywołać 
trwałe zmiany w ośrodkowym układzie 
nerwowym. 

Tymczasem dziecięcy mózg rozwija 
się i dojrzewa, więc nawet jego nie-
wielkie uszkodzenia mogą mieć bardzo 
poważne konsekwencje, skutkując m.in. 
zaburzeniami zachowania i problema-
mi z nauką i koncentracją.

– Aby uniknąć zachorowania, najlep-
szym sposobem na lata jest po prostu 
zaszczepienie się, czyli przygotowanie 
naszego organizmu na kontakt z wi-
rusem. Cykl szczepień podstawowych 
obejmuje trzy dawki, po drugiej już 
mamy wygenerowaną odporność na po-
ziomie prawie 100 proc. Trzecia dawka 
utrwalająca po 12 miesiącach wystarcza 
nam na najbliższe trzy lub pięć lat, w za-
leżności od wieku pacjenta. Natomiast 
z doświadczenia wiemy, że nawet jeśli 
opuścimy tę dawkę przypominającą, 
to nawet do 10 lat nie musimy powta-

ZDROWIE

rzać tego cyklu podstawowego – mówi 
ekspertka UM w Białymstoku.

lekarze podkreślają, że szczepić 
warto zwłaszcza dzieci, ponieważ 
nie wiąże się z tym żadne ryzyko, 
za to skutki zachorowania i powikłań 
KZM są nie do przewidzenia. 

Statystycznie najwięcej dzieci za-
każa się w wieku pięciu–sześciu lat, 
tymczasem zaszczepić można już dziec-
ko po ukończeniu pierwszego roku 
życia. Według Programu Szczepień 
Ochronnych na 2022 rok szczepionka 
na KZM jest również rekomendowana 
wszystkim tym, którzy często przeby-
wają na świeżym powietrzu, czyli m.in. 
biegaczom i spacerowiczom, grzybia-
rzom, działkowcom, turystom i właści-
cielom psów.

Na podstawie dotychczasowych ba-
dań szacuje się, że średnio co szósty 
kleszcz jest nosicielem wirusa KZM. 
Wirus przedostaje się do organizmu 
człowieka w momencie ukłucia, po-
nieważ znajduje się w gruczołach 
ślinowych kleszczy. Dlatego – nawet 
jeśli uda się szybko usunąć pajęczaka 
– to i tak może dojść do zakażenia.

– Aby uniknąć zakażenia, trzeba 
też zrobić wszystko, by kleszcz nie mógł 
się wbić w naszą skórę. To oznacza 
długie spodnie, nawet jeśli jest cie-
pło, oraz pełne buty, np. tenisówki, 
ponieważ kleszcze na ogół wchodzą 
na nas z trawy lub niskich roślin. Oko-
ło 70 proc. kleszczy ląduje najpierw 
na łydkach, a dopiero potem po skó-
rze czy ubraniu przemieszczają się 
one w inne miejsca. Jeżeli ktoś nie jest 
uczulony, może też stosować repelen-
ty, choć trzeba pamiętać, że działają 
w miarę krótko – mówi dr inż. Anna 
Wierzbicka, zoolog i leśnik z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Temat kleszczy i przenoszonych 
przez nie chorób wraca co roku wraz 
z pierwszymi oznakami wiosny. Ty-
powa aktywność tych pajęczaków 
przypada bowiem na okres od marca 
do listopada, kiedy temperatura ro-
śnie powyżej 5–7°C. Zoolog wskazuje 
jednak, że w ostatnich latach kleszcze 
coraz częściej można spotkać nawet 
w miesiącach zimowych.

– Gdy zaczyna padać jest duża szan-
sa, że pojawią się kleszcze, ponieważ 
one lubią, jak jest wilgotno. Kwiecień 
mamy zimny, ale jeżeli w długi week-
end majowy będzie cieplej, to myślę, 
że wszystkie kleszcze wyjdą na żer – 
mówi dr inż. Anna Wierzbicka. – Zmia-
ny klimatu powodują, że kleszcze są 
aktywne coraz dłużej. W Wielkopol-
sce, gdzie mieszkam, można je spo-
tkać i w styczniu, i w lutym, marcu 
czy grudniu. To oznacza, że nie ma 
takiego okresu, w którym jesteśmy 
bezpieczni od kleszczy. Przynajmniej 
na razie zmiany klimatu nie powodują 
jednak, że mamy w europie np. dużo 
kleszczy afrykańskich.

W Polsce występuje 19 gatunków 
kleszczy, ale ludzi atakują najczęściej 
kleszcz pospolity i łąkowy. Nie oznacza 
to jednak, że można je spotkać tylko 
na łąkach. Kleszcza równie dobrze 
można „złapać” w środku miasta, np. 
podczas prac w przydomowym ogród-
ku, na spacerze w parku czy nawet 
na zwykłym skwerze, podczas spaceru 
z psem. Kleszcze żyją bowiem w trawie 
i niskich zaroślach, wchodzą na liście, 
lubią też polany i zagajniki nad sta-
wami i jeziorami. Od kleszczy nie są 
wolne nawet trawniki czy nieużytki 
na blokowiskach. 

– Na ukłucie przez kleszcza są nara-
żeni wszyscy. Jeżeli tylko wychodzimy 
z domu i idziemy do parku czy do lasu, 
jesteśmy narażeni. Oczywiście są takie 
grupy zawodowe jak np. leśnicy, którzy 
pracują w lesie i w środowisku kleszczy 
spędzają dużo czasu. Niemniej, nawet 
jeśli chodzimy raz dziennie na spacer 
do pobliskiego parku, tam też może-
my spotkać kleszcza – mówi dr inż. 
Anna Wierzbicka.

eksperci podkreślają, że choć świa-
domość dotycząca chorób przenoszo-
nych przez kleszcze z każdym rokiem 
rośnie, to i tak wciąż nie jest wystar-
czająca. Dlatego w Polsce od pięciu lat 
jest prowadzona kampania informa-
cyjna „Nie igraj z kleszczem”, która ma 
zwrócić uwagę na zagrożenie często 
bagatelizowane przez Polaków. ■

Newseria
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Poland Business Run 2022

4 września po raz 11. wystartuje charytatywny bieg biznesowy Poland Business Run. Poprzez 
udział w wydarzeniu biegacze połączeni w 5-osobowe sztafety pomogą beneficjentom z nie-
pełnosprawnością ruchową i po mastektomii.

Możliwość integracji pracowników 
w szczytnym celu już od lat motywuje 
firmy do biegania w Poland Business 
Run. Ubiegłoroczna edycja, przepro-
wadzona w formule wirtualnej, zgro-
madziła ponad 28 tys. uczestników, 
a wsparciem objęto 128 beneficjentów.

Po pandemicznej przerwie Poland 
Business Run wraca do tradycyjnych 
zawodów biegowych w  Krakowie, 
nie rezygnując również z opcji wir-
tualnej rywalizacji, którą doceniły 
firmy i korporacje. W obu przypad-
kach dystans na każdego zawodnika 
to przyjazne 4 km.

– Przeanalizowaliśmy nastroje na-
szych biegaczy po dwóch ostatnich 
edycjach Poland Business Run. Okaza-
ło się, że firmy pokochały nową formu-
łę wirtualną, w której mogły zaprosić 
do udziału swoje oddziały z całego 
świata. Z drugiej strony nie brakowało 
też głosów osób, które w pandemii tę-
skniły za biegiem ulicznym. Postano-
wiliśmy dać naszym uczestnikom obie 
opcje i możliwość wyboru – tłumaczy 
Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Po-
land Business Run.

Bieg w  Krakowie to propozycja 
dla osób, które chcą poczuć klimat 
zawodów sportowych. Uczestnicy 
wystartują w dwóch turach po 1000 
drużyn (5000 biegaczy), a pomiaru 
czasu dokona profesjonalna firma. 

Z kolei bieg wirtualny to możliwość 
przebiegnięcia swojego odcinka bez 
presji i po samodzielnie wybranej tra-
sie, w dowolnym miejscu. Czas wy-
starczy zmierzyć za pomocą aplikacji 
z funkcją GPS i przesłać przez stronę 
www organizatora.

Poprzez opłacenie udziału w bie-
gu firmy pomogą osobom z niepeł-
nosprawnościami narządów ruchu 
oraz po mastektomii. Jedną z benefi-
cjentek sztafety jest 37-letnia Domi-
nika z Łodzi, która w wyniku choroby 
przeszła amputację nogi i potrzebu-
je protezy. Nowy sprzęt pozwoli jej 
swobodnie poruszać się w obrębie 
swojego mieszkania, zlokalizowanego 
na IV piętrze kamienicy, a w dalszej 
perspektywie wrócić do aktywności 
i pracy zawodowej.
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– Koszt protezy to dla mnie suma 
nierealna do zdobycia, dlatego dzięku-
ję za wszelką pomoc w uzbieraniu tej 
kwoty. Otrzymanie protezy docelowej 
jest w tej chwili moim największym 
marzeniem. Wierzę, że gdy już nauczę 
się chodzić, swoje dalsze cele będę 
w stanie pomału realizować sama – 
mówi Dominika, beneficjentka Poland 
Business Run 2022.

Osoby z całej Polski, które potrze-
bują rehabilitacji, protez, wózków 
czy pomocy psychologicznej i chcia-
łyby zostać beneficjentami biegu, 
wciąż mogą wysłać wniosek o wspar-
cie do Fundacji Poland Business Run.

Więcej informacji na stronie   
www.polandbusinessrun.pl ■

Inf. prasowa

Puchar Świata w pływaniu

W marcu br odbył się Puchar Świata w pływaniu World Series 
Para Swimming we Włoskim Lignano z udziałem reprezentan-
ta Polski – zawodnika IKS DSS Kraków: Gabriela Kowalskiego. 

W zawodach wystartowało ponad 300 zawodników z całego świata.
Ma 17 lat i trenuje od dziecka, pomimo niepełnosprawności narządu ruchu, 

pływa znakomicie. Gabriel startował w 3 konkurencjach: 50 m stylem dowol-
nym, 100 m stylem dowolnym i 100 m stylem klasycznym. Awansował z eliminacji 
do wszystkich finałów. Jako jedyny reprezentant Polski wywalczył medale: złoty  
– 100 m stylem dowolnym, srebrny – 50 m stylem dowolnym. Świetnie zaprezentował 
się też w stylu klasycznym – 6 miejsce w finale. ■                                        krakow.pl/bezbarierFo
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Pierwszy w Polsce klub parakolarski

W ostatnich latach polscy parakolarze osiągają liczne sukcesy na najważniejszych spor-
towych imprezach globu. Jednym z nich jest Rafał Mikołajczyk – wrocławianin, który 
w 2016 roku zdobył tytuł mistrza świata w parakolarstwie szosowym. Teraz z inicjatywy 

założonej przez niego Fundacji Moc Pomocy w stolicy Dolnego Śląska powstał pierwszy w Polsce 
klub parakolarski ProRace Poland.
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W 2021 roku Rafał Mikołajczyk zo-
stał jednym z 30 Kreatywnych Wro-
cławia. Prezes Fundacji Moc Pomocy 
nie ukrywa, że stworzenie nowej dru-
żyny to szansa na dalszy rozwój tej 
dyscypliny sportu w Polsce.

– Obecnie głównym problemem 
jest brak procedury pozyskiwania no-
wych zawodników do tej dyscypliny. 
Zawodnicy są wyławiani przypadkowo 
i stanowi to olbrzymie zagrożenie dla 
przyszłości parakolarstwa w Polsce. 
Już teraz, poza pięcioosobową grupą 
trenującą wyczynowo, nie ma żadne-
go punktu odniesienia dla nowych 
zawodników trenujących w Polsce 
z predyspozycjami na poziom świa-
towy. Nie wynika to z liczby zawod-
ników, tylko z ich braku. Co gorsze, 
jeśli obecny stan rzeczy będzie funk-
cjonował jak dotychczas, to jestem 
prawie przekonany, że od roku 2025 
nie będzie sensu powoływania kadry 
narodowej – mówi Rafał Mikołajczyk.

Jak trenować, to z najlepszymi
Klub ProRace Poland powstał z ini-

cjatywy Rafała Mikołajczyka oraz tre-
nera Jakuba Pieniążka. Mikołajczyk 
to wieloletni reprezentant kadry na-
rodowej, mistrz europy oraz mistrz 
świata, a Jakub Pieniążek należy 
do światowej czołówki szkoleniow-
ców. Kieruje ekipą Poland Paracycling, 
z którą zdobył dla Polski już trzy złote 
medale olimpijskie. Ponadto, patro-
nem merytorycznym klubu został Rafał 
Wilk – wielokrotny mistrz olimpijski 
i utytułowany parakolarz.

– To pierwsze w Polsce miejsce, 
które będzie działało w oparciu o go-
towe rozwiązania systemowe przepro-
wadzające zawodnika od wyłapania, 
przez kompleksowe kształtowanie 
jego kariery sportowej, aż po miej-

oraz Rafał Mikołajczyk – założyciel 
i prezes Fundacji Moc Pomocy.

– Kluczowa dla działania klubu jest 
tu współpraca z Fundacją Moc Pomo-
cy, która wspiera i aktywizuje osoby 
z niepełnosprawnościami. Jej zadaniem 
będzie wyszukiwanie potencjalnych 
talentów i wspieranie w procesie ka-
riery sportowej. Cele postawione przed 
klubem są ambitne, ale z własnego do-
świadczenia wiem, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Przewiduję, że roczny 
koszt działalności klubu będzie wy-
nosił ok. 800 000 zł. Obecnie jesteśmy 
w trakcie poszukiwania potencjalnych 
Sponsorów oraz przy wsparciu Fundacji 
uruchamiamy zbiórkę środków – wska-
zuje Rafał Mikołajczyk. ■

Mateusz Lubański / wroclaw.pl

sce w reprezentacji naszego kraju 
w parakolarstwie. Na przestrzeni lat 
nasi zawodnicy zdobyli niesamowite 
doświadczenie. Właśnie teraz prze-
łożymy je na kształtowanie nowych 
zawodników, którzy w niedalekiej 
przyszłości będą zdobywać medale 
dla Polski. Tworząc ProRace Poland, 
robimy wielki krok w rozwoju tej 
dyscypliny w Polsce. Wierzę, że po-
prowadzimy naszych zawodników 
w igrzyskach paraolimpijskich w los 
Angeles w roku 2028 – zaznacza Ja-
kub Pieniążek.

Ambitne cele i poszukiwania 
sponsorów

Pierwszymi zawodnikami nowe-
go klubu są Renata Kałuża, hubert 
Komorowski, Bartłomiej Bertolin 
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Stowarzyszenie Brzostek Top Team, 
przy wsparciu energi z Grupy ORleN, 
we wrześniu ubiegłego roku zaini-
cjowało projekt – BTT Boxing Team. 
„Od wykluczenia do powodzenia”. Był 
on skierowany głównie do uczniów szkół 
podstawowych i miał na celu przeciw-
działanie skutkom wykluczenia społecz-
nego dzieci i młodzieży oraz hamowanie 
następstw patologii społecznej. lekcje 
wychowania fizycznego odbywały się 
w formie treningów bokserskich na sali 
klubu BTT, w Stoczni Gdańskiej. W su-
mie skorzystało z nich ponad 200 dzieci 
i młodzieży do 18 roku życia.

Rozszerzona formuła projektu
Teraz organizatorzy wpadli na po-

mysł, aby rozszerzyć formułę projek-
tu o kolejne działania. W tegorocznej 
akcji pod nazwą #Socialimpact z pasji 
do sportu. Z energią do działania biorą 
udział nie tylko uczniowie gdańskich 
podstawówek, ale również dzieci ze spek-
trum autyzmu i zespołem Aspergera. 
W zajęciach uczestniczą także dzieci, 
które przyjechały do Trójmiasta z objętej 
wojną Ukrainy.

– Stanęliśmy wszyscy w obliczu 
ogromnego wyzwania i konieczności bez-
względnej mobilizacji w zakresie pomocy 
uchodźcom. Ta nieprzewidziana sytuacja 
skłoniła nas do poszerzenia zakresu dzia-
łań – tłumaczy lucyna Mach, menedżer 
Brzostek TT. – W porozumieniu z firmą 
energa zaprosiliśmy na treningi również 
dzieci i młodzież z Ukrainy, które obecnie 
mieszkają w Trójmieście.

W tej chwili jest to już około 20 dzieci, 
które biorą aktywny udział w zajęciach 
w swoich grupach wiekowych. Dla nich 
klub bokserski to nie tylko sala do ćwi-
czeń. To przede wszystkim miejsce, w któ-
rym na nowo, bardzo powoli, budują 

Od wykluczenia do powodzenia

Energa z Grupy ORLEN wspólnie ze Stowarzyszeniem Brzostek Top Team wystartowała 
z nową odsłoną projektu „Od wykluczenia do powodzenia”. Tym razem w treningach 
bokserskich, oprócz uczniów szkół podstawowych, będą uczestniczyły dzieci ze spek-

trum autyzmu i zespołem Aspergera oraz młodzież z objętej wojną Ukrainy. Projekt trwał 
do 30 czerwca br.
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swoje poczucie przynależności. Mają 
kontakt z polskimi dziećmi i z rówieśni-
kami z Ukrainy.

– energa z Grupy ORleN od lat 
realizuje projekty zachęcające dzieci 
i młodzież do regularnej aktywności fi-
zycznej. Zależy nam, aby „odciągnąć” je 
od ekranów smartfonów i komputerów 
i pokazać, że czas wolny można spędzać 
w inny sposób – podsumowuje Adrianna 
Sikorska, wiceprezes Zarządu energi SA. 
– Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć 
tak ważną inicjatywę, zwłaszcza, że ob-
jęła ona swoim zasięgiem także dzie-
ci z niepełnosprawnościami i te, które 
przyjechały do nas z terenów objętych 
wojną. Mamy nadzieję, że zajęcia spor-
towe pomogą im uporać  się z traumą, 
jakiej tam doświadczyły.

300 książek dla biblioteki
Kilka miesięcy temu pracownicy 

energi, w ramach wolontariatu pracow-
niczego, dla podopiecznych klubu bok-
serskiego Brzostek TT pomogli urządzić 
kącik czytelniczy i zorganizować zbiórkę 
książek. Biblioteka mieści się na klatce 

schodowej, przed wejściem do klubu. 
Funkcjonuje na zasadzie bezpłatnego 
przekazywania książek tak, by mogło 
z nich skorzystać jak najwięcej chętnych. 
Dzięki wsparciu energi udało się zebrać 
ponad 300 książek i tyle samo maskotek.

Stowarzyszenie Brzostek Top Team 
z Gdańska od wielu lat angażuje się 
w aktywizację młodych ludzi i walkę 
o ich marzenia. Organizacja prowadzi 
warsztaty dla dzieci i młodzieży w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz szkołach podstawowych. Jej celem 
jest nie tylko zarażanie pasją do sportu, 
lecz również praca nad umiejętnościami 
społecznymi i interpersonalnymi naj-
młodszych. Zajęcia pomagają wzmacniać 
poczucie własnej wartości i pewności 
siebie, uczą radzenia sobie w sytuacjach 
zagrożenia. Treningi wpływają pozytyw-
nie na sprawność fizyczną, koordynację 
ruchową, a także koncentrację, skupienie 
oraz spostrzegawczość, co w czasie pan-
demii i związanej z nią nauki zdalnej ma 
ogromne znaczenie. ■

Informacja prasowa
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Piękniejsza odmiana ampfutbolu

To był historyczny trening! W pierwszy weekend kwietnia zainaugurowana została 
reprezentacja Polski kobiet w ampfutbolu! – Po spotkaniu mam energię niczym kró-
liczek z reklamy baterii – mówi Monika Kukla, jedna z zawodniczek, która ma być 

liderką zespołu.

Reprezentacja Polski jest pierwszą 
kobiecą drużyną narodową ampfut-
bolistek w europie. Biało-czerwone są 
więc pionierkami. – Bardzo znacząca 
dla nas była data tego zgrupowania:  
2 kwietnia, czyli rocznica śmierci Jana 
Pawła II – odprawa odbywała się między 
innymi o godzinie 21:37 – i 3 kwietnia, 
czyli dzień, w którym minęło równo 95 lat 
od rozegrania pierwszej kolejki polskiej 
ligi piłkarskiej. Teraz my piszemy nową 
kartę w historii ampfutbolu, kobiecą 
historię. Jako pierwsi w europie! – za-
chwyca się Łukasz Matusik, koordynator 
sekcji pań.

Pierwsze zgrupowanie odbyło się 
w Warszawie, a wzięło w nim udział 
osiem zawodniczek z całej Polski. Wśród 
kadrowiczek znalazła się wspomnia-
na wyżej Kukla, która uprawia również 
parabiathlon i paranarciarstwo biego-
we, a w lutym wystartowała w Pekinie 
w igrzyskach paraolimpijskich. Gra 
również z mężczyznami w ampfutbolo-
wej Warcie Poznań. – Po zgrupowaniu 
kadry kobiet jestem megapozytywnie 
nastawiona i naładowana pozytywną 
energią niczym króliczek z reklam bate-
rii. Bardzo cieszę się z poziomu zaanga-
żowania dziewczyn podczas treningów. 
Mam nadzieję, że pokłady naszej siły 
wybuchną, gdy przed pierwszym me-
czem reprezentacji usłyszymy hymn 
narodowy – podkreśla Kukla.

Kukla uprawia tę dyscyplinę od ze-
szłego roku, jeszcze dłużej ćwiczy Ali-
cja Sowińska, która od lat przyjeżdża 
na zgrupowania Junior Amp Futbol, 
ale wśród zawodniczek były i takie, któ-
re pierwszy raz miały styczność z piłką 
nożną o kulach. Jedną z takich piłka-
rek jest Justyna Bzdela. – Uczestnictwo 
w pierwszym treningu ampfutbolu dla 
kobiet dało mi wiele radości i pozytywnej 
energii. Poczułam, że nie jestem sama 
i problem amputacji nie dotyczy tylko 

mnie – zaznacza Bzdela.
Kobiecy ampfutbol na świecie promu-

je Fred Sollers, który podczas ubiegło-
rocznych mistrzostw europy mężczyzn 
zainspirował również Polaków. Dotych-
czas na świecie powstało kilka żeńskich 
drużyn, m.in. w haiti, Dominice, liberii, 
Sierra leone czy też ostatnio w Indiach. 
Celem jest zorganizowanie pierwszych 
kobiecych mistrzostw świata w 2023 
lub 2024 roku. Aby reprezentacja Polski 
mogła zagrać w turnieju, niezbędne są 
kolejne zawodniczki. Dla wszystkich pań 
drzwi do drużyny są szeroko otwarte. – 
Dla kobiet dołączenie do ampfutbolowej 
drużny, to okazja do uświadomienia so-
bie, jak są silne. Dzięki temu mogą dowie-
dzieć się, że jakiekolwiek ograniczenia 
to rzecz względna, że granica możliwości 
przesuwa się za każdym razem, kiedy 
próbują zrobić coś nowego – podkre-
śla Jolanta Ożga, kolejna z uczestniczek 
inauguracyjnego zgrupowania żeńskiej 
kadry. – Treningi ampfutbolu kształtują 
siłę fizyczną i psychiczną. To testowanie 
swojego uporu i budowanie pewności 
siebie. Poza tym to doskonała zabawa! 

Ruch to endorfiny, a endorfiny to szczę-
ście! – mówi Ożga, która stara się za-
chęcić kolejne kobiety do rozpoczęcia 
treningów ampfutbolu. 

– Zachęcamy wszystkie zaintereso-
wane panie do kontaktu z nami za po-
średnictwem Facebooka, Instagrama, 
Twittera czy też Tik toka, lub bezpo-
średnio pod numer telefonu 795 966 016  
– zachęca Amp Futbol Polska.

Zawodniczki oraz sztab podczas 
pierwszego treningu reprezentacji Pol-
ski kobiet
Zawodniczki:
    • Anna Płodzik
    • Joanna lipińska
    • Alicja Sowińska
    • Jolanta Ożga
    • Jolanta Koteras
    • Aleksandra Matczak
    • Justyna Bzdela
    • Monika Kukla
Trener: Grzegorz Skrzeczek
Trener bramkarzy: Igor Woźniak
Fizjoterapeuta: Adrianna Faron
Kierownik/koordynator: Łukasz  
Matusik ■		 											Amp Futbol Polska
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