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W NUMERZE M.IN.:

Certyfikaty dla ośrodków rehabilitacyjnych, s. 6
Krajowe Centrum na spotkaniu w Dusznikach przedstawiło program  

standaryzacji i certyfikacji ośrodków, w których organizowane są turnusy 
rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze trzy otrzymały już  

certyfikat „ośrodka przyjaznego osobom niepełnosprawnym”

Ważne dla służb księgowych.................... s. 12
Od 1 stycznia 2002 roku wchodzi w życie nowa ustawa o rachunko

wości. Na początku cyklu prezentującego najistotniejsze zm iany 
charakteryzujemy podstawowe pojęcia zawarte w tym akcie prawnym

Krakowski notatnik kulturalny..................s. 28

W NASTĘPNYM NUMERZE M.IN.:

Ja k ie  z m ia n y  w  sy s te m ie  f in a n s o w a n ia  
re h a b ili ta c ji  z a w o d o w e j?
S p o tk a n ia  ś ro d o w isk o w e
W e rn isa ż e , im p re z y  k u ltu ra ln e
Z a w o d y  p ły w a c k ie  N a d z ie i P a ra o lim p ijsk ic h

Na okładce:
Pokaz mody -  WTZ „Teatrote- 

rap ia"- przy Teatrze 
im. J. Osterwy w Lublinie

fot. Iw ona B urdzanow ska

Gwiazdko wigilijna 
Co lśnisz nad chmurami 
Przynieś światu pokój 
I zgodę m iędzy nami

Katarzyna Łysek
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Szeroka oferta nie tylko sprzętu

Relacja z  łódzkich IX  Targów Sprzętu 
Rehabilitacyjnego i Sprzętu dla Osób 

Niepełnosprawnych „Rehabilitacja 2001" 
-  największej takiej imprezy krajowej, 

w której udział wzięło 150. wystawców

Klejnot Pomorza..................
Jest nim jeden z największych zakładów  

pracy chronionej w tym regionie -  
JANTAR Sp. z o.o. ze Słupska. Posia
dacz certyfikatu ISO 9002 z powodze

niem sięga po nowe rodzaje usług, 
wypełniając kolejne nisze 

rynkowe

Przedsięwzięcia Fundacji Mielnica

s. 16

Światowy Dzień Niepełnosprawnych byt 
okazją do przekazania Mielnicy kolejne

go budynku oraz Spotkania Przyjaciół, 
Koncertu Rodzinnego i wielu innych 

imprez towarzyszących

Pokaz mody.......................... s. 26

...to jedno z wielu ciekawych i spektaku
larnych działań WTZ „Teatroterapia"przy 

Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie. 
O założeniach funkcjonowania 

tej placówki pisze szefująca je j Maria 
Budzyńska

Janusz Kopczyński -  ja k  zawsze żywo 
i  ze swadą -  opisuje ostatnie 

przedsięwzięcia Fundacji Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych 

i  nie tylko, w podwawelskim  
grodzie
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Bogata tradycja i spojrzenie w przyszłość
Spółdzielnie w służbie niepełnosprawnym -  pod takim hasłem odbył się Trzeci Walny Zjazd Krajowego 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych. Spotkanie spółdzielców z całej 
Polski zorganizowano w dziesiątą rocznicę powołania do życia Związku, 7 grudnia bieżącego roku, 

w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie. Była to okazja do podsumowania 
minionych dziesięciu łat rehabilitacji zawodowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości,

ale także do próby spojrzenia na przyszłość całego systemu.

Wrażliwość i zaangażowanie
„Spółdzielczość inwalidów, szczycąca się 80-letnią trady

cją, skupia bardzo prężne i aktywne środowisko ludzi, których 
celem jest stworzenie dobrych i dogodnych warunków pracy 
dla tych, których szanse na rynku pracy są nierówne. Wszyscy 
wiemy, jak ważna dla osób nie
pełnosprawnych jest rehabilita
cja przez pracę -  daje ona nie 
tylko źródło utrzymania, ale 
przede wszystkim odwagę, siłę 
i motywację do niesienia trud
nego losu. To Państwo, stara
jąc się znaleźć dla nich miejsce 
w tych trudnych czasach prze
budow y naszego  państw a, 
dajecie przykład swojej wraż
liw ości i zaangażow ania  
w sprawy społeczne. Mój rząd 
i ja  osobiście jesteśm y Wam 
wdzięczni za tę postawę” -  te 
słowa skierował do uczestni
ków Zjazdu premier Leszek 
Miller w przesłanym liście gratulacyjnym.

Osobiście w Konstancinie byli obecni minister w Kancela
rii Prezydenta Edward Szymański, Jolanta Banach, sekretarz 
stanu, pełnomocnik rządu ds. 
osób n iepe łnosp raw nych , 
parlamentarzyści Anna Filek 
i Gerard Czaja, Alfred Doma
galski, przewodniczący Zgro
madzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej, Stanisława 
Barcz, przewodnicząca Federa
cji Spółdzielczych Związków 
Zawodowych i przewodniczą
ca K RaZO N , W łodzim ierz  
Sobczak , prezes K IG -R ,
Andrzej Barczyński, dyrektor 
Izby, Zbigniew Radzicki, hono
rowy przewodniczący Federa
cji Zw iązków  Zawodowych 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
Anna Gręziak, pełnomocnik rzecznika praw obywatelskich 
ds. pacjentów i osób niepełnosprawnych.

W imieniu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zasłu
żonym działaczom spółdzielczości ordery i odznaczenia wrę
czył minister Edward Szymański. Krzyż Komandorski Orderu

Odrodzenia Polski otrzymał Ryszard Wojciechowski,Krzyże 
Oficerskie Zdzisław Bączkiewicz, Stanisław Chrzan, Kazimierz 
Kuć, Jerzy Szreter, Krzyże Kawalerskie Jadwiga Dąbrowska, 
Antoni Gryboś, Tadeusz Neumann, Ryszard Simachowicz, Jan 
Zubrycki. Złoty Krzyż Zasługi przyznano Tomaszowi Blocho

wi, Jadw idze G urgurew icz, 
Stefanowi Kamińskiemu, Kazi
mierzowi Niżnikowi, Mieczy
sławowi Rogowskiemu, Tade
uszow i S zan terow i, Iren ie  
Wojewódzkiej-Kucz, natomiast 
Srebrny Krzyż Zasługi otrzy
mali Elżbieta Gawlik, Janina 
Milczarek, Barbara Mnichow- 
ska i Kazimierz Szempliński.

Wartości humani
styczne wynikające 

ze statusu ZPCh
-  C h lub iąca  się ponad 

80-letnią tradycją spółdziel
czość inwalidów do końca lat 

80. utożsamiana była z polską szkołą rehabilitacji przez pracę, 
a polskie rozwiązania w tym zakresie uznane były za wzorco
we w skali międzynarodowej. Na początku lat 90. wraz z roz

poczęciem okresu transforma
cji, cały ten dorobek został 
zakwestionowany. Poszczegól
ne spółdzielnie nie potrafiły się 
znaleźć w zmienionej, rynko
wej rzeczywistości, a likwida
cja Centralnego Związku Spół
dzielni Inwalidów pogłębiła ich 
osamotnienie i dezintegrację. 
Z ak ład a jące  nasz Z w iązek 
w grudniu 1991 roku 24 spół
dzielnie wyraziły wolę założe
nia ogólnopolskiej organizacji 
reprezentującej interesy niepeł
nosprawnych spółdzielców -  
tak początki Związku przybli
żył jego prezes Jerzy Szreter.

-  Potrafiliśmy na zasadach pełnej dobrowolności skupić w swo
ich szeregach ponad 200 jednostek, czyli około 60 proc. funk
cjonujących spółdzielni inwalidów i niewidomych. Do końca 
lat 80. te spółdzielnie funkcjonujące w ramach gospodarki

dokończenie na str. 8

Wśród odznaczonych od lewej: Ryszard Wojciechowski, 
Zdzisław Bączkiewicz i Jerzy Szreter

Jednym z gości Zjazdu była 
minister Jolanta Banach

3 jyo sze  Sprawy
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Bogata oferta
Rekordową liczbę około 150. wystawców zgromadziły IX  Targi 

Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych 
REHABILITACJA, które odbyły się w dniach 15-17 listopada w hali 

MOS/R w Łodzi. Bogata i ciekawa oferta, duże zainteresowanie 
wystawców i zwiedzających to wyraźne znaki tego, że impreza pewnie

zmierza do przyszłorocznego jubileuszu.
To, że łódzka REHABILITACJA odniosła sukces i wyrosła 

na najważniejszą i właściwie jedyną liczącą się tego typu imprezę 
promocyjno-wystawienniczą w Polsce, to zasługa przede wszystkim

jej organizatora, spółki Interseruis.

A tak witał tegorocznych 
uczestników Targów ich prezes 
Paweł Babij: -  Szczególnie 
d z ięku ję  Państw u za to, 
że wspólnie stworzyliśmy tu, 
w Lodzi, największą tego typu 
imprezę branżową. Kilka lat 
tem u najkrótszy w ykład na 
konferencji towarzyszącej tar
gom reh ab ilitacy jn y m  był 
następującej treści-„...najtrud
niej rehabilitować chore prze
p isy  i n ieżyciow e zasady.
Gdyby mózg goił się tak szyb
ko jak  kości, to wiele spraw 
wyglądałoby jaśniej i prościej.”
Zacytowałem te słowa, które 
zapewne Państwo pamiętają, 
a od tego czasu z ogromną przyjemno
ścią obserwujemy, że w polskiej rehabi
litacji jest coraz jaśniej i coraz prościej, 
a tworzą ją  właśnie Państwo.

Prezentacja pionizatora z Zakładu Sprzętu 
Ortopedycznego w Lublinie

Fragment stoiska lubelskiej MUSI

Wśród honorowych gości Targów byli 
m .in. p.o. p rezesa PFRON M arian  
Leszczyński, wojewoda łódzki Krzysztof 
Makowski, prezydent miasta Krzysztof 
Panas, w icem arszałek wojew ództw a 
L eszek K onieczny, prezes Zarządu 
Głównego TWK Wojciech Wirowski. 
prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Fizjoterapii Marek Kiliański

-  Chcę powiedzieć, że w tych trud
nych czasach, kiedy tak nic do końca nie 
wiadomo, nie wiemy jakie będą przepisy 
w dziedzinach, które nas szczególnie in
teresują -  w zatrudnianiu osób niepełno
sprawnych, w rehabilitacji -  towarzyszy 
nam też jedna pewność, że w tym roku 
odbywają się dziewiąte Targi REHABI
LITACJA i że na pewno w przyszłym 
roku odbędą się dziesiąte -  podkreślił 
Wojciech Wirowski. Tak jak co roku pod
czas Targów odbyło się posiedzenie 
Zarządu Głównego TWK.

Po raz pierwszy w imprezie uczestni
czyli wystawcy zagraniczni z Czech.

Danii, Francji, Niemiec i Szwajcarii. Targi 
są ważnym miejscem spotkań całego śro
dowiska osób niepełnosprawnych, a tak
że ludzi z branży rehabilitacyjnej oraz 
specjalistów i lekarzy. Jak zwykle poza 
firmami, które prezentowały handlową 
ofertę sprzętu rehabilitacyjnego i ortope
dycznego oraz innych środków dla nie
pełnosprawnych nie zabrakło również 
stoisk informacyjnych PFRON, KIG-R, 
Fundacji Mielnica, Polskiego Stowarzy
szenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym, łódzkiego rzecz
nika osób niepełnosprawnych 
i R eg ionalnego  C entrum  
Wolontariatu w Lodzi.

Targom towarzyszyło semi
narium szkoleniowe „Terapia 
holistyczna we współczesnej 
rehabilitacji” składające się 
z trzech sesji tematycznych: 
„Wybrane metody usprawnia
nia w rehabilitacji medycznej”, 
„Kompleksowa rehabilitacja 
osób z niepełnosprawnością 
z łożoną’ i „Nowe kierunki 
w diagnostyce, terapii fizykal
nej i farmakoterapii w rehabili
tacji medycznej”.

A oto co ciekawego można 
było zobaczyć w Łodzi. Nie 

ukrywamy, że w pierwszej kolejności 
odwiedziliśmy zakłady pracy chronionej.

O fertę  poznańskiego  W ielspinu  
prezentował Jacek Wichłacz.

Parapodium na stoisku ALU Mobilex

J fó sze  Spm w y 4
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waży bez kól 5,5 kg, dzięki temu można 
go z łatwością schować do samochodu, 
tym bardziej że jest składany w pozio
mie. Zarówno przednie jak i tylne koła 
są odłączane, a dzięki adapterom można 
ustawiać środek ciężkości. Unikalnym 
rozwiązaniem jest płynna regulacja po
chylenia oparcia przez wydłużenie lub 
skrócenie specjalnej śruby. MUSI dopa
sowują wózki do indywidualnych potrzeb 
pacjentów, większość z nich dostarczana 
jest w ramach kontraktu z kasą chorych. 
Zakład ortopedyczny Spółdzielni produ
kuje cały asortyment oprotezowania koń
czyn górnych i dolnych, w tym również 
w oparciu o elementy firmy Otto Bock, 
a także gorsety, kołnierze ortopedyczne 
i materace przeciwodleżynowe.

Inna lubelska firma -  Zakłady Sprzę
tu Ortopedycznego przy PSK nr 4 -  pre
zentowała pionizator skonstruowany dla 
dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. 
Konstrukcja pozwala na ustawienie w po
ziomie, ułożenie dziecka na pelotach, 
zapięcie go pasami, a następnie ustawie
nie w pożądanej pozycji p ionow ej. 
Pionizator jest wyposażony w układ kół 
zapewniający stabilizację oraz regulowa
ny pulpit. Zakłady są ponadto producen

tem całej gamy sprzętu ortopedycz
nego oraz m.in. implantów ze stali 
kwasoodpomej.

Z kolei katowicka firma Akson

nie tylko sprzętu
-  Nasza propozycja dotyczy w zasadzie 
dwóch rodzajów prowadzonej przez nas 
działalności, czyli usług związanych z tur
nusami rehabilitacyjnymi oraz sprzeda
ży sprzętu rehabilitacyjnego, czyli foteli 
i leżanek rehabilitacyjnych. Na stoisku 
Wielspinu można było obejrzeć i wy
próbow ać najnow szy japońsk i fotel 
Hybrid 2009, który w stosunku do wcze
śniejszych modeli został wzbogacony
0 programy masujące podudzia. Urządze
nie wzbudzało duże zainteresowanie, cho
ciaż jego cena -  ok. 16 tys. zł -  jest wyższa 
od ceny dotychczas oferowanych mode
li. Oferta w zakresie turnusów rehabilita
cyjnych to promocja pobytów świątecz
nych w dwóch całorocznych ośrodkach, 
z pełną bazą rehabilitacyjną -  w Puszczy
kowie i W ągrowcu, ten drugi obiekt 
posiada basen, można tam również sko
rzystać z hydro- i hipoterapii. Atrakcyjna 
propozycja to zimowiska, wypoczynek 
nie tylko dla młodzieży, ale również do
rosłych  z dziećm i w okresie  ferii 
zimowych.

Kolejne propozycje dotyczące tury
styki rehab ilitacy jnej p rezentow ało  
Przedsiębiorstwo T\irystyczno-Rehabi- 
litacyjne SUR Spółka z o. o. -  My przede 
wszystkim zajmujemy się organi
zacją turnusów rehabilitacyjnych, 
mamy własne ośrodki w Mrzeży
nie i Pobierowie. Poza tym propo
nujem y całoroczne turnusy za 
granicą, m.in. we Włoszech, Hisz
panii, Grecji, kolonie dla dzieci
1 młodzieży, zielone szkoły, a tak
że szkolenia dla zakładów pracy 
chronionej, głównie o tematyce 
ekonomicznej. Chcemy się na ryn
ku pokazać jak najlepiej, chociaż 
firma niedawno zm ieniła formę 
działalności i jest znana bardziej 
jako spółdzielnia, utożsamiamy się 
bowiem z poprzednią działalnością
-  podkreśla ł prezes H enryk  
Wójcik.

N ajliczniejszą i najbardziej 
widoczną grupą sprzętu były na 
łódzkiej REHABILITACJI wózki 
inwalidzkie oraz wszelkie inne 
urządzenia wspomagające inwali
dów narządu ruchu. Poniżej pre
zentujemy kilka nowości i cieka
wostek z tej dziedziny.

Kajał uręzlikowski przedstawiał funkcjonowa
nie nowej protezy Otto Bocka

M ięd zyw ojew ód zk a  U sługow a  
Spółdzielnia Inwalidów z Lublina pre
zentowała prototyp swojego wózka do 
aktywnej rehabilitacji Remus-RS-Activ.
O jego zaletach opowiada konstruktor 
Józef K onaszczuk. -  Jest to wózek 
przeznaczony dla osób, które jeżdżą 
sprawnie, jego główna zaleta to waga
-  konstrukcja wykonana z aluminium

Ciekawe stoisko i bogata oferta firmy AKSON

prezentowała m.in. najnowszy pro
dukt niemieckiej firmy Invacare -  
wózek elektryczny Storm trzeciej 
generacji. Ten uniwersalny pojazd 
poradzi sobie zarówno w domu jak 
i terenie, jego zalety to zwrotne tyl
ne koła, elektryczna regulacja fo
tela, winda, opuszczane oparcie. 
Ten wehikuł ważący około stu ki
logramów (dwa potężne akumula
tory) jest w stanie, w zależności od 
warunków, pokonać ok. 30 kilome
trów. Jedyny mankament to cena, 
która w zależności od wyposaże
nia wynosi od 19 do ponad 20 tys. 
zł. Firma Akson od dwóch lat jest 
dystrybutorem niemieckiego pro
ducenta, większość wózków sprze
dawana jest w ramach programu 
„Drogowskaz”. Na stoisku Akso
nu można było obejrzeć również 
wózki i pionizatory dziecięce oraz 

dokończenie na str. 14
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Ośrodkom rehabilitacyjnym 
przyznano pierwsze certyfikaty

Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych ZUR-S 
w Katowicach zorganizowało w Dusznikach w terminie 22-23 listopada 

spotkanie na temat realizacji turnusów w roku bieżącym i planów 
w tym zakresie na rok 2002. Było to ju ż  czwarte spotkanie tego typu, 

a uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatowych centrów pomocy 
rodzinie z całej Polski, Roman Stykowski, prezydent Krajowej Rady 
Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele organizacji pracodawców 

osób niepełnosprawnych, m.in. Henryk Zdebski, prezes Śląskiego 
Związku Pracodawców ZPCh, Jan Tomczak, prezes Dolnośląskiego 

Spółdzielczego Związku Rewizyjnego we Wrocławiu, Jarosław Duda, 
wiceprezes zarząd u PFRON, Sławomir Lipko z Biura Pełnomocnika 

Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zarząd Fundacji Ochrony 
Zdrowia Inwalidów z Warszawy w pełnym składzie, z  prezes Grażyną

A ndrzejewską-S'roczyńską.

Do uczestników spotkania 
skierowała pismo Jolanta 
B anach , pe łnom ocn ik  
ds. osób niepełnospraw
nych, w którym podkreśliła: -  Turnusy 

rehabilitacyjne od wielu lat stanowią 
sprawdzoną i skuteczną formę rehabilita
cji, szczególnie wskazaną dla osób, które 
z powodu niepełnosprawności doświad
czają wielu trudności i ograniczeń w pro
wadzeniu aktyw nego, niezależnego 
życia oraz realizacji tak ważnych dla każ
dego człowieka kontaktów społecznych.

Centrum przedstawiło ofertę na rok 
2002 r., która dotyczy ponad 60. ośrod
ków na terenie całego kraju, przygoto
wanych do przyjmowania osób niepeł
nosprawnych stosownie do ich schorzeń 
oraz zainteresowań. Zaprezentowano 
możliwości poszczególnych obiektów, 
z uwzględnieniem ich standardu, poło
żenia i oczywiście cen.

Szczególnie ciekawe są propozycje 
turnusów specjalistycznych, nakierowa
nych na zainteresowania uczestników, 
m.in. turnusy żeglarskie dla niewido
mych -  ośrodek „Dobry Brat” w Osie- 
ku, turnusy połączone z kursem prawa 
jazdy dla osób ze schorzeniem narządu 
ruchu -  Centrum Rehabilitacji i Rekre
acji , Jubilat” w Wiśle, turnus dla „Samot
nych Serc” tamże, turnusy dla szachistów 
i brydżystów itp. Istotne znaczenie mają 
też turnusy, których głównym elementem 
jest rehabilitacja lecznicza, a realizowane

m.in. w takich ośrodkach sanatoryjnych 
jak : „N ida-Z dró j” w B usku-Zdroju, 
„W rzos” w Ciechocinku i „W ieniec- 
-Zdrój” koło Włocławka.

Ośrodek Przyjazny 
Osobom Niepełnosprawnym

CERTYFIKAT
nr  0 0 1

m m m m
p r z y z n a n y  

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
JUBILAT w Wiśle

z a
wieloletnią tradycję, 

fachową kadrę specjalistów, dostępność obiektu 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

T lyi -Z L
22 listopada 2001 roku

Dużo uwagi poświęcono propozy
cjom dotyczącym turnusów dla uczest
ników warsztatów terapii zajęciowej
z programem pozwalającym na pogłębie
nie procesu rehabilitacji uczestników, 
poprzez stosow anie nowych technik 
terapeutycznych (referat „Profim ed”

-  Przychodni Profilaktyczno-Specjali- 
stycznej w Katowicach), turnusów dla 
laryngektomowanych, które od lat pro
wadzą TWK oddział w Rzeszowie oraz 
Polskie Stowarzyszenie Laryngektomo
wanych w Bydgoszczy. Interesująca była 
oferta Regionalnej Spółdzielni Usług Re- 
habilitacyjno-Socjalnych we Wrocławiu 
przygotowanej do prowadzenia wszel
kich turnusów specjalistycznych (referat 
prezesa Jerzego Kowalewa) oraz turnu
sów, np. dla osób z porażeniem mózgo
wym z elementami hipoterapii, bądź dla 
kobiet po mastektomii i innych (referat 
Andrzeja Wilczyńskiego z ZUR-S w Ka
towicach).

W trakcie dyskusji wyraźnie odczu
walny był element braku zadowolenia 
przedstawicieli PCPR z obowiązującego 
wykazu ośrodków dopuszczonych do re
alizacji turnusów rehabilitacyjnych -  ich 
zdaniem sporo z nich nie spełnia nawet 
podstawowych kryteriów dostępności 
dla osób niepełnosprawnych o zróżni
cowanych dysfunkcjach, nie wspomina
jąc już o programach turnusów. Ich zda
niem świadczą o tym opinie samych 
uczestników. Potwierdzeniem tego było 
w ystąpienie Romana Stykowskiego, 
prezydenta Krajowej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych.

Jakby odpowiedzią na te zastrzeże
nia było wręczenie pierwszych certyfi
katów „ośrodka przyjaznego osobom 
niepełnospraw nym ” przyznaw anych 
przez specjalnie do tego celu powołaną 
Kapitułę, z udziałem Ogólnopolskiego 
Sejm iku O sób N iepełnospraw nych, 
Krajowego Centrum Organizacji Turnu
sów i Fundacji Ochrony Zdrowia Inwa
lidów. Otrzymały je  Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Jubilat” w Wiśle, ORW 
„Grażyna” w Mielnie i ORW „Belwe
der” w Dusznikach.

-  Jest wiele powodów, dla których 
należy pochwalić inicjatywę -  powie

dział Artur Borowski -  wiceprezes zarzą
du „Jubilata” -  i co ważniejsze, sposób 
realizacji nadawania certyfikatów dla 
ośrodków organizujących turnusy reha
bilitacyjne: po pierwsze ocena należy do 
organizacji pozarządowych związanych 
z osobami niepełnosprawnymi. Po dmgie:
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istnieją klarowne, jasne, ale i wysokie 
wymagania w stosunku do podmiotów. 
W reszcie po trzecie: pom ysłodaw cy 
wprowadzając skalę punktową (od jed
nego do sześciu słoneczek) certyfikatu, 
budują zdrową konkurencję pośród orga
nizatorów, a jednoczes'nie dają ważną in
formację osobom korzystającym z ich 
usług. Ten pomysł promuje dobre ośrod
ki rehabilitacyjne, dając jednocześnie 
PCPR i pełnomocnikowi rządu ds. osób 
niepełnosprawnych okazję do zweryfiko
w ania w ielu dotychczasow ych ocen

dotyczących kryteriów i warunków reje
stracji oficjalnej. Mamy nadzieję, że taki 
system pozwoli wyeliminować z rynku 
jednostki nie spełniające podstawowych 
warunków organizacji turnusów, a co za 
tym idzie -  państwowe pieniądze prze
znaczane na ten cel będą wydawane 
w sposób należyty, z pożytkiem dla osób 
niepełnosprawnych.

Jarosław  Duda, członek zarządu 
PFRON, bardzo wysoko i nader życzli
wie ocenił dokonania grupy ośrodków 
działających w ramach KCOTR. Pomysł

i sposób certyfikacji ośrodków uznał 
za szczególnie trafny i godny konse
kwentnej realizacji bo -  jak to stwierdził
-  daje ona osobom niepełnosprawnym 
szansę dokonania trafnego wyboru.

Uczestnikom zaprezentowano szcze
gółowo założenia i wymogi jakie muszą 
spełniać ośrodki ubiegające się o ten cer
tyfikat, które spotkały się z ich pełną ak
ceptacją. Przedstaw iam y je  poniżej, 
w rozmowie z Teresą Szczygieł, dyrek
torem KCOTR, sekretarzem Kapituły 
certyfikatu.

G.S.

KRYTERIA I ZASADY

Standaryzacja i ranking 
ośrodków rehabilitacyjnych

„NS”: -  Wręczyli państwo certyfi
katy dostępności dla osób niepełno
sprawnych pierwszym trzem ośrodkom 
organizującym turnusy rehabilitacyjne. 
Skąd wziął się pomysł weryfikacji ośrod
ków pod tym kątem i jakie są kryteria 
ich przyznawania?

Teresa Szczygieł: -  Dokładnie jest to 
certyfikat ośrodka „przyjaznego osobom 
niepełnospraw nym ”, a chodzi raczej
o standaryzację, niż weryfikację. Wzięło 
się to z poważnej liczby -  bo kilkuset -  
skarg uczestników turnusów rehabilitacyj
nych, które wpłynęły do naszego Centrum 
na ich przebieg. PCPR również zgłaszały, 
że znaczna liczba ośrodków dopuszczo
nych do realizacji turnusów nie wywiązu
je się -  z różnych przyczyn -  ze swoich 
zadań. W związku z tym postanowiliśmy 
określić standardy, które powinny spełniać 
te ośrodki i ocenić je  na miejscu. W tym 
celu podpisaliśmy stosowne porozumienie 
z Ogólnopolskim Sejmikiem Osób Niepeł
nosprawnych oraz Fundacją Ochrony 
Zdrowia Inwalidów z Warszawy. Organi
zacje te reprezentują zatem obie strony za
interesowane przebiegiem turnusów -  ich 
biorców i właścicieli obiektów, będących 
też często organizatorami. Poza standar
dami opracowaliśmy cały zestaw doku
mentów, z których część wypełnia sam 
ośrodek, a większość komisja weryfika
cyjna, powołana przez sygnatariuszy 
porozum ienia . O cenia ona ośrodek 
na podstaw ie około  80. kryteriów , 
sprawdzających rzeczy wistą jego zdolność 
do tw orzen ia  program ów  turnusów  
i ich realizacji.

-  Rozumiem, że chodzi o przygoto
wanie określonych założeń pod pobyt 
i rehabilitację określonej grupy ludzi?

-  Właśnie tak. Komisja sprawdza m.in. 
czy te programy były oraz dokumenty 
świadczące o ich realizacji. Ocena doko
nywana jest w samym ośrodku, przy 
współudziale jego kierownictwa, te doku
menty tam pozostają. Na jej postawie 
komisja zgłasza do Kapituły wniosek 
rankingowy, tzn. występuje o nadanie 
odpowiedniego certyfikatu, bądź nie wy
stępuje w ogóle.

-J a k  mierzona jest ta klasyfikacja?
-  Przygotowanie ośrodka do przepro

wadzenia turnusu rehabilitacyjnego jest -  
zgodnie z naszymi standardami -  całko
wicie wymierne i wyraża się w punktach. 
Absolutnym minimum, które ośrodek 
musi osiągnąć by uzyskać certyfikat jest 
20 punktów, wyższa punktacja jest dodat
kowo niejako „wzmacniana” słoneczkami, 
tak jak  kategoria hotelu gwiazdkami. 
W ten sposób powstaje ich ranking. Kry
teria oceny są bardzo surowe lecz skon
struowane w taki sposób, by ośrodek mógł 
i był mobilizowany do rozwoju. Ośrodek 
idealny -  którego chyba jeszcze nie ma -  
mógłby zdobyć sześć słoneczek. Dotych
czas ich największą ilość -  cztery otrzy
mała „Grażyna” w Mielnie, trzy i pół .Ju 
bilat” w Wiśle i trzy słoneczka „Belwe
der” w Dusznikach. Wedle stanu naszej 
wiedzy w czołówce tego rankingu mógł
by się znaleźć ośrodek w Wągrowcu, 
w Gościmiu, czy w Serpelicach. Kapituła 
przyznaje zatem certyfikat na wniosek 
komisji oraz punkty rankingowe w postaci

słoneczek. Ma ona możliwość obniżenia 
oceny komisji w przypadkach uzasadnio
nych i udokumentowanych, nie może jed
nak jej podwyższyć.

-  Czy do tej standaryzacji i rankin
gu dopuszczone są wyłącznie ośrodki 
współpracujące z Krajowym Centrum?

-  Absolutnie nie, o certyfikat może się 
ubiegać każdy ośrodek, który gości u sie
bie osoby niepełnosprawne na turnusach 
rehabilitacyjnych, bądź ma taki zamiar. 
Wystarczy zgłosić taką chęć do Krajowe
go Centrum, o wymaganiach zostanie po
informowany przez sekretarza Kapituły, 
a po ich akceptacji ruszy cała procedura.

Mamy nadzieję, że większość ośrod
ków podda się certyfikacji, leży to w ich 
interesie, jest to bowiem rzetelna ocena ich 
rzeczywistego standardu. Świadczyć o tym 
może fakt, że już zgłaszają się ośrodki, 
które dotychczas nie współpracowały 
z Krajowym Centrum, mimo że proces ten 
dopiero się rozpoczął i nie był szeroko 
nagłaśniany.

Na całym świecie takiej oceny nie doko
nuje przecież rząd, jego pełnomocnik, 
czy agendy lecz zainteresowane środowiska. 
Czas by i u nas decydowali o tym nie urzędni
cy lecz właśnie przedstawiciele środowiska.

-  Kto ponosi koszty przyjazdu  
komisji i całej certyfikacji?

-Zainteresowany ośrodek, przy czym 
nie są to wielkie kwoty, tylko zwrot kosz
tów rzeczywiście poniesionych.

-  Czy certyfikat przyznawany jest 
bezterminowo?

-  Nie, na czas określony, tzn. na trzy 
lata. Jeśli jednak ośrodek się w tym czasie 
zmodernizuje, ma prawo wystąpić o po
nowną certyfikację i ubiegać się o wyższe 
miejsce w rankingu. Niezależnie od tego 
kierownictwo ośrodka ma obowiązek in
formować Kapitułę o wszelkich zmianach, 
które zachodzą na jego obiektach, ponad
to wyraża gotowość do poddania się kon
troli w terminie na jaki opiewa certyfikat.

-  Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Grzegorz Stanisławiak
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DZIESIĘĆ LAT

dokończenie ze str. 3 Bogata tradycja
planow ej były g łów nym  sek to rem  o dpow iedzia lnym  
za rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, zatrud
niały ich około 200. tysięcy oraz dysponowały ulgami syste
mowymi, a także były monopolistami w wytwarzaniu niektórych 
wyrobów. Początek lat 90. przyniósł załamanie i spadek zatru
dnienia osób niepełnosprawnych o około dwie trzecie. Ustawa 
z 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych powstrzymała ten proces. Zatrudnienie 
inwalidów w spółdzielniach przestało lawinowo spadać, a rów
nolegle bardzo szybko zaczęły powstawać zakłady pracy chro
nionej o innej niż spółdzielcza formie własności. W okresie tych 
dziesięciu lat zarówno liczba spółdzielni jak i poziom zatru
dnienia były stabilne, choć w ostatnich dwóch latach zatrudnie
nie niepełnosprawnych, podobnie jak w innych podmiotach, 
stopniowo maleje. W roku 2000 działalność gospodarczą pro
wadziło niespełna 400 spółdzielni i zatrudniały one około 50 
tysięcy niepełnosprawnych. Na tle pozostałych ZPCh spółdziel
nie wyróżniały się tym, że były to przeważnie jednostki dwa 
razy większe i zatrudniające przeciętnie prawie trzy razy wię
cej niepełnosprawnych, a udział tychże w zatrudnieniu ogółem 
wynosił blisko 70 proc.

Jednostki te stanowią w istocie spółdzielczą współwłasność 
niepełnosprawnych. Ten status prawny niesie za sobą rozległe 
konsekwencje. Z jednej strony są one współgospodarzami swo
jego warsztatu pracy i trwałość ich stosunku pracy jest znacz
nie większa, a zakres uzyskiwanych świadczeń socjalnych 
i rehabilitacyjnych jest również bardzo wysoki. Są to wszystko 
cechy pozwalające spółdzielniom lepiej realizować wartości 
humanistyczne wynikające z istoty statusu ZPCh. Z drugiej stro
ny wszystkie wspomniane wyżej wyróżniki spółdzielczych 
zakładów pracy chronionej niosą ze sobą określone konsekwen
cje ekonomiczne. Większa trwałość stosunku pracy to zarazem 
mniejsza elastyczność w przystosowaniu się do zmieniających 
się, zwłaszcza w okresie dekoniunktury, warunków gospodaro
wania, np. okresowy brak zamówień w spółdzielniach nie od
bija się natychmiast w postaci zmniejszenia zatrudnienia. 
Wyższy poziom świadczeń rehabilitacyjno-socjalnych to kosz
towne utrzymanie bazy, w tym przychodni. Nie przypadkiem 
również przeciętna płaca osób niepełnosprawnych zatrudnionych

Wśród gości zabierających glos 
znalazła się Anna Filek...

w spółdzielniach, choć także nie za wysoka, była w 2000 r. 
wyraźnie wyższa niż w zakładach o innej formie własności. 
W sumie więc, mimo że generalne warunki systemowe dla wszy
stkich ZPCh są takie same, nie może dziwić to, że przeciętna 
spółdzielnia osiąga gorsze wyniki ekonomiczne od zakładu
0 innej formie własności.

Patron, nie rewizor
Delegaci i goście podkreślali ogromną rolę rehabilitacji za

wodowej w życiu niepełnosprawnych. Według jednej z delega
tek Krajowy Związek Rewizyjny wyrósł na patrona, a nie na 
rewizora dla tych, którzy pokrzywdzonym przez los dają pracę. 
Zwracała ona uwagę na to, że osoba niepełnosprawna nie może 
być narzędziem do robienia fortuny, a czasami tak się dzieje.

Senator Gerard Czaja zacytował do dziś aktualne słowa 
Jerzego Modrzejewskiego, jednego z twórców ustawy o reha
bilitacji, które ten wypowiedział w marcu 1991 roku podczas 
prac nad ustawą: „Wokół spółdzielni inwalidów narasta też 
konflikt nieprzychylności. Siedziby nomenklatury, enklawy
1 getta inwalidzkie -  to częste hasła w środkach masowej 
komunikacji i kuluarach ministerstw. W tej kampanii niechęci 
dla spółdzielczości inwalidów, w części niechęci uzasadnionej, 
zaginął jednak podmiot, to jest osoba niepełnosprawna, bowiem 
cokolwiek mielibyśmy powiedzieć o spółdzielczości złego lub 
dobrego, to w niczym nie zmieniło to faktu, że znajdowało tam 
pracę, zarobki, świadczenia rehabilitacyjne, opiekę medyczną 
i socjalną setki tysięcy inwalidów, w tym w przeważającej czę
ści ciężko poszkodowanych. Była to również szkoła -  chociaż 
może ułomna -  samodzielności i uczestnictwa osób niepełno
sprawnych w życiu społecznym i politycznym. Nie bez znacze
nia jest też fakt, że dzisiaj nie mamy nic lepszego inwalidom 
do zaproponowania.”

Przywoływano też słowa profesora Degi mówiące o tym, 
że osoba niepełnosprawna nie może być pozbawiona prawa 
do pracy z tytułu swojego inwalidztwa.

W 2002 roku nie będzie systemu dotacji
Minister Jolanta Banach poinformowała o zakończonych 

krótko przed jej przybyciem na Zjazd pracach w Komisji

Fragment audytorium Zjazdu
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KZRSIiSN

i spojrzenie w przyszłość

...i Stanisława Barcz

Polityki Społecznej, dotyczących również 
nowelizacji ustawy o rehabilitacji. -  W tej 
nowelizacji nie ma nic, co by państwa nie
pokoiło. dotyczy ona paru spraw ważnych 
dla środowiska osób niepełnosprawnych, 
ale nie rew o lucy jnych  w stosunku 
do ZPCh i dla innych przedsiębiorców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Ta nowelizacja dotyczy wprowadzenia no
wego orzecznictwa dla dzieci do lat szes
nastu, sposobu przekazywania środków 
z PFRON do powiatów, co w przyszłości 
umożliwi ich rzeczywistą decentralizację 
i kontrolę nad nimi oraz osiągnięcie tego, 
na czym mi najbardziej zależy -  ograni
czania administracji, która zarządza pu
blicznymi środkami. Dobrze byłoby oczy
ścić wizerunek PFRON dlatego, żeby tym 
samym oczyścić wizerunek przedsiębior
cy zatrudniającego osoby niepełnospraw
ne. Bo niestety państwo ponoszą konse
kwencje tego. że kolejne kontrole NIK 
wykazują nieprawidłowości w wykorzy
stywaniu środków Funduszu, a w świado
mości opinii publicznej następuje utożsamienie tych dwóch cał
kowicie różnych struktur i zagadnień. Jeśli nie będziemy ręka 
w rękę poprawiać wizerunku ZPCh i oczyszczać atomsfery wo
kół PFRON, to nie możemy mieć gwarancji, że pracodawcy 
osób niepełnosprawnych nie będą oskarżani o wszystkie grze
chy Funduszu, jeśli się one zdarzą.

D ruga kw estia  poruszona przez panią pełnom ocnik 
to problem przyszłości tej formy wspierania zatrudniania 
osób niepełnosprawnych jaką są ZPCh, czyli głośna ostatnio 
w środowisku sprawa zmiany ulgi w podatku VAT na dotację. 
Minister Banach podkreśliła z całą stanowczością, że tylko 
m inister pracy je s t upraw niony aby inicjow ać w szelkie 
zmiany w tym obszarze działania, w ramach kompetencji, 
które przypisała mu konstytucja i ustawa o Radzie Ministrów. 
Ministerstwo Finansów proponowało co prawda w projekcie

Wystąpienie min. Jolanty Banach wlała 
nieco otuchy w serca uczestników

n o w elizac ji podatków  pośredn ich  sk reślen ie  artyku łu  
14a ustawy, ale potraktowano to jako błąd w sztuce, bo nowe 
kierownictwo resortu przejęło dokumenty po poprzednikach. 
Kiedy ze strony Ministerstwa Pracy pojawił się protest przeciw 
wykreśleniu tego artykułu, natychmiast uwzględnił to minister 
Marek Belka, uznając, że jest to wyłączna kompetencja mini
stra pracy. Wobec tego nie ma na razie obawy o wprowadzenie 
systemu dotacji.

Zaczynamy wielkie liczenie
-  Nie ulega jednak wątpliwości, że nasz system zatrudnia

nia osób niepełnospraw nych będzie i musi ew oluow ać, 
z powodu kilku czynników: transformującej się gospodarki, 
konieczności większego uwzględniania potrzeb osób niepełno
sprawnych, ale i z powodu wymogów Unii Europejskiej. 
Będziemy musieli dokonywać różnych zmian, ale nikt nie wie.

jaki jest ostateczny kształt tych zmian. 
Nie dysponujemy dzisiaj pracami studial
nym i, które by nam w skazyw ały  na 
optym alne rozw iązania -  podkreślała 
Jolanta Banach. -  Nie wiem jak to się 
stało, że do tej pory dyskutując o różnych 
nieprawidłowościach systemu, jego ewen
tualnych zm ianach, nie operowaliśm y 
żadnymi analizam i. Zaczynam y w tej 
chwili wielkie liczenie i państwo powinni 
zaangażować się w ten proces. Nie mamy 
argumentów, by przekonać, że obecny 
system zatrudniania jest lepszy, a inny 
byłby gorszy. Otrzymałam zgodę ministra 
pracy na szybkie powołanie grupy eksper
tów, k tó ra  za ję łaby  się liczen iem , 
do tej grupy zaprosiłam m.in. przeróżnych 
specjalistów od podatków i proszę pań
stwa, żeby zechcieli wyłonić swojego 
reprezentanta, który dołączyłby do tego ze
społu. Broń jest w waszych rękach. Jeżeli 
przekonacie dwóch ministrów -  Jerzego 
H ausnera  i M arka B elkę, że w asze 
propozycje są słuszne, to sprawę macie 
wygraną.

Podczas Zjazdu, w którym wzięło udział stu szesnastu dele
gatów, udzielono absolutorium prezesowi Jerzemu Szreterowi 
i jego zastępcom oraz wybrano nową Radę Nadzorczą w skła
dzie: Kazimierz Niżnik (zastępca przewodniczącego), Kazimierz 
Szempliński (przewodniczący), Wojciech Fijałkowski. Józef 
Klimas, Antoni Więckowski, Jadwiga Gurgurewicz (sekretarz), 
Jadwiga Kwaśniak, Tadeusz Szanter, Edmund Chranowski, 
M ariusz Bem, Tomasz Bloch, Jerzy Nowak, K azim ierz 
Sobczak, Irena Wojewódzka-Kucz, Jan Zubrycki. Zastępcami 
członków rady zostali: Józef Borowiak. Hanna Jagura, Antoni 
Gryboś, Stanisław Leśniak, Janusz Sipkowski.

Radek Szary 
fot. ina-press

9 jYctsze Sprawy



ZAPROSZONO NAS

★ Inicjatorzy na konferencję prasową i spotkanie centro
prawicowej Inicjatywy Społecznej pod nazwą „W spól
nota Sam orządowa” , 25 listopada w Galerii Porczyń
skich w Warszawie.

★ Krakowski Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu 
do udziału w imprezach zorganizowanych w ramach 
Europejskiego Tygodnia Autyzm u -  w tym otwarcie 
dwóch wystaw i m iędzynarodowe spotkanie naukowe 
nt. system u pom ocy osobom  z autyzmem -  w terminie 
28.11. -  8.12., w różnych miejscach i obiektach w Kra
kowie i Zabierzowie.

★ Centrum Sportu i Rehabilitacji START w Grudziądzu na 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze oraz ogólnopolskie 
zawody sportowe w strzelaniu z broni pneumatycznej 
i tenisie stołowym, organizowane w ramach obchodów  
Światowego Dnia Poświęconego Niepełnosprawnym, 
1-2 grudnia w hali sportowej przy ul. Bema w Grudziądzu.

★ W TZ TEATROTERAPIA przy Teatrze im. J. Osterwy 
w Lublinie na pokaz mody zorganizowany przez uczest
ników W arsztatu, 3 grudnia w Teatrze im. J. Osterwy 
w Lublinie.

★ Fundacja M ielnica na Mikołajkowe Spotkanie Przyja
ciół M IELNICY, 6 grudnia w ŚDS im. dr. Piotra Janaszka 
w Koninie.

★ Rada i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdziel
ni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych na III Zjazd 
członków związany z 10-leciem istnienia tej organiza
cji, 7 grudnia w C entrum  K ształcenia i R ehabilitacji 
Inwalidów w Konstancinie-Jeziom ej.

★ Organizatorzy -  w tym Fundacja Pomocy M atematykom 
i Informatykom Niesprawnym  Ruchowo -  na III sem i
narium „Internet dla niepełnosprawnych dziś i jutro
-  IdN 2001” , 7-8 grudnia w sali konferencyjnej PAN 
w W arszawie oraz na doroczne spotkanie wigilijne, 
9 grudnia tamże.

★ W ojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji N ie
pełnosprawnych START w Katowicach na M iędzynaro
dow e Zaw ody P ływ ackie Nadziei Paraolim pijskich  
ATENY 2004, 8-9 grudnia na basenie M OSiR w Tychach.

★ Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna na środowi
skowe spotkanie inform acyjne przedstawicieli ZPCh 
z P olsk i po łu d n iow ej, 10 g rudn ia  w hotelu „A ria” 
w Sosnowcu.

★ Rada Honorowa i Sekretariat Konkursu Promocyjnego 
Firm  „Polski Prestiż” na Gałę Konkursu i wręczenie 
laureatom  sta tu etek  i certyfik atów  godła „Polski 
Prestiż” , 14 grudnia w Teatrze „Kwadrat” w Warszawie.

★ Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum 
Kultury i Sztuki O sób N iepełnospraw nych „M oliere” 
w K rakow ie na I A ukcję D zieł Sztuki, 16 grudnia 
w CKiSON „M oliere” w Krakowie.

★ O rganizatorzy  na w ernisaż w ystaw y „Fotograficzny 
obraz rehabilitacji naturalnej w Fundacji Ducha”, 18 grud
nia w salach Dworu Artusa w Toruniu.

★ Na uroczystość otwarcia Podlaskiego Centrum Lecze
nia Padaczek w Białymstoku, połączoną z przekazaniem 
komputerowego aparatu EEG przez Polskie Stowarzysze
nie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, 21 grudnia w siedzi
bie Centrum w Białymstoku.

SZANOWNY CZYTELNIKU

Zobacz człowieka
P roszę się nie obaw iać, nie 

będzie o dziurze budżetowej, gospo
darce, czy p o lity ce . N ie będzie  
nawet o ZPCh. Wszak w ten przed
św iąteczny czas nawet zwięrzęta  
mówią ludzkim głosem...

Z anim podzielimy się opłatkiem, niechaj obu
dzą się w nas poczucie wspólnoty i solidarno
ści, więzi między ludzkiej i odpowiedzialno
ści za losy świata. Jak bardzo potrzebna jes t 
właśnie naszemu światu miłość, tolerancja i zdolność  

wybaczania -  czujemy wszyscy. „Braćmi się znowu poczy
n im y” -  nawołuje poeta , gdy tym czasem  „człow iek  
człowiekowi wilkiem”. Tak niewiele trzeba, by zniszczyć 
największe budowle świata czy najpiękniejsze, najstarsze 
pomniki kultury, religii -  nieodwracalnie. Stoimy przed  
otwartą bramą trzeciego tysiąclecia po  kolana w gruzach.
I choć, spełniając marzenia naszych ojców, szybujemy po  
niebie sięgając gwiazd i wciąż wyżej, dalej i lepiej, to prze
cież gubimy swoje cząsteczki na tysiącach dróg i dróżek 
naszego ziemskiego bytowania. Patrzymy w przyszłość  
z obawą i smutkiem. Zbliżający się koniec roku zmusza do 
postaw ienia  zasadniczego pytan ia: dokąd zm ierzasz  
człowieku nowego wieku ? Zatrzymaj się, przystań na chwi
lę i zobacz człowieka w Twoim bliźnim. Nie zamykaj swego 
domu dla potrzebującego wsparcia, nie zamykaj swego 
serca dla potrzebującego pocieszenia.

Mijający rok jes t także okazją do czynienia bilansów 
nie tylko ekonomicznych, również do osobistych podsumo
wań. To okazja do zadumy i serdecznego zbliżenia z  naj
bliższymi, wzajemnego wybaczania i pojednania.

Przed nami Wigilia, Boże Narodzenie, wspaniały, 
radosny czas. Czar i magia tej niezwykłej nocy łączą się we 
w spom nieniach z dom em  rodzinnym , dzieciństw em  
i serdeczną zadumą nad przem ijaniem . Dobrze, je ś li  
patrząc wstecz oczy mamy błyszczące i pełne radości. 
Dobrze, je ś l i  wspom nienie rodzinnych św iąt Bożego  
Narodzenia je s t dla nas mostem łączącym dawne łata 
z teraźniejszością, bo budują pom ost dla przyszłości.
I tego wszystkim życzę. Najpiękniej ten baśniowy czas 
kolorami miłości i nadziei malują strofy poezji. Niechaj 
będą one bożonarodzeniowym przesianiem.

Kiedy zasiądziesz do stołu w ten najpiękniejszy 
wieczór w roku -  w wieczór narodzin Bożego Syna, 

kolęd, płatków śniegu, ciepła i pokoju
-  pomyśl o człowieku, który jest od ciebie 

na odległość myśli,
-  odłam dla niego kruszynę opłatka, bo człowiek 

jest od ciebie na odległość wyciągniętej ręki,
-  zanuć pieśń o narodzinach Bożego Syna 

z człowiekiem, który jest na odległość twego głosu.

______ oaJ! ibuM -r
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KOMUNIKAT I STANOWISKO

Komunikat prasowy Krajowej Rady Zatrudnienia 
Osób Niepełnosprawnych

W nawiązaniu do artykułów prasowych 
nt. projektów zmian w sposobie finanso
wego wspierania zatrudniania osób niepeł
nosprawnych Krajowa Rada Zatrudnienia 
Osób Niepełnosprawnych przyjęła stano
wisko wyrażające sprzeciw wobec trybu 
pracy nad tymi zmianami i kierunków tych 
zmian (w załączeniu do komunikatu).

Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Nie
pełnosprawnych skupia wszystkie liczące 
się organizacje środowiska zakładów pra
cy chronionej i ich pracowników, w tym:
-  Dolnośląski Spółdzielczy Związek 

Rewizyjny
-  Federację Spółdzielczych Związków 

Zawodowych

Warszawa, dnia 26.11.2001 r.

-  Federację Związków Zawodowych 
Osób Niepełnosprawnych i Pracowni
ków Zakładów Pracy Chronionej

-  Krajową Federację Zakładów Pracy 
Chronionej

-  Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilita- 
cyjną

-  Krajowy Związek Rewizyjny Spół
dzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewi
domych

-  Polską O rganizację Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych

-  Spółdzielczy Zw iązek Rew izyjny 
w Katowicach

Przewodnicząca KRAZON 
Stanisława Barcz

NASZE ROZMAITOŚCI

Usługi rehabilitacyjne na 
nowych zasadach

Zasady zamawiania przez ZUS usług 
rehabilitacyjnych w obcych ośrodkach 
będą podobne do stosowanych przy zamó
wieniach publicznych.

Informacje o konkursach ofert na usłu
gi rehabilitacyjne zamawiane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych znajdą się 
w dwóch ogólnopolskich dziennikach i na 
stronach internetowych ZUS. Umowa na 
wykonywanie tych usług będzie zawiera
na na okres od roku do trzech lat, a obie 
jej strony uzyskają prawo do jej rozwią
zania. Komisja konkursowa ma się skła
dać z minimum pięciu członków, a kryte
ria, którymi będzie się kierować przy wy
borze ofert, zostaną uściślone -  przewi
duje projekt nowego rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
kierowania przez ZUS na rehabilitację 
leczniczą oraz udzielania zamówień na 
usługi rehabilitacyjne, który został pozy
tywnie zaopiniow any przez Kom itet 
Społeczny Rady Ministrów.

Obecnie kwestie te reguluje rozporzą
dzenie z dnia 14 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 
101, poz. 1179 z poźn. zm.). Konieczność 
wydania nowego rozporządzenia wynika z 
ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. noweli
zującej m.in. ustawę o systemie ubezpie
czeń społecznych (Dz.U. nr 8, poz. 64).

J.Ż.
Gazeta Prawna, 08.10.2001

Interpelacje
W listopadzie wpłynęła interpelacja 

posłów Tadeusza Ferenca i Tadeusza 
Kalenickiego w sprawie finansowania 
systemu rehabilitacji zawodowej i spo
łecznej osób niepełnosprawnych -  do mi
nistra pracy i polityki społecznej.

„Czym podyktowane jest i czemu ma 
służyć wywoływanie i utrzymywanie tym
czasowości w sposobie finansowania 
ZPCh?” -  to pytanie zawarł senator Józef 
Sztorc w interpelacji do ministra finansów.

Z kolei poseł Jerzy Feliks Budnik 
wystosował interpelację do ministra edu
kacji narodowej i sportu w sprawie syste
mu finansowania nauki dzieci i młodzie
ży niesłyszących.
Prawa niepełnosprawnych

13 listopada odbyła się konferencja 
rzecznika praw obywatelskich „Prawa 
osób niepełnosprawnych -  teoria, prakty
ka, niezbędne działania”. Andrzej Zoll 
zwracał szczególnie uwagę na to, że wie
lu ludzi nie zna praw osób niepełnospraw
nych, a tym samym nie ma mowy o ich 
przestrzeganiu. Jako przykład łamania 
tych praw prof. Zoll podał nierówne trak
towanie paraolimpijczyków i olimpijczy
ków, tylko ci drudzy mają bowiem prawo 
do świadczeń pieniężnych z budżetu pań
stwa. Rzecznik skierował w tej sprawie 
skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

IKa

Stanowisko KRAZON w sprawie trybu i kierunków prac 
nad zmianami w systemie rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych

w związku z wciąż powtarzającymi się propozycjami Ministerstwa Finansów 
zamiany ulg dla zakładów pracy chronionej w podatku VAT na dotacje, Krajowa Rada 
Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRaZON) wyraża zdecydowany sprzeciw 
wobec trybu i kierunków prac Ministerstwa Finansów nad zmianą zasad finansowania 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Prace te, znane nam jedynie z doniesień prasowych, zmierzają do zatrzymania 
w budżecie państwa podatku VAT zwracanego dziś zakładom pracy chronionej w wy
sokości ok. 1,1 mld zł rocznie. Jednocześnie kwota ta miałaby być wypłacana tym 
zakładom w formie dotacji. Jeżeli dotacja byłaby wypłacana z budżetu, to czemu mia
łaby służyć taka zamiana? Jeśli likwidacji patologii, to jakich, skoro zostały one już 
zlikwidowane zmianami w podatkach w 2000 r.?

Rozbieżność stanowisk między resortem finansów a organizacjami środowiska za
kładów pracy chronionej wynika przede wszystkim z braku konsultacji. Pomimo pu
blicznych deklaracji premiera Leszka Millera oraz ministra pracy i polityki społecznej 
Jerzego Hausnera o przywróceniu dialogu społecznego, dialogu tego nadal nie ma. 
Przez ostatnie dwa lata forum takiego dialogu był Zespół Trójstronny ds. monitorowa
nia sytuacji zakładów pracy chronionej, złożony z przedstawicieli rządu, pracodaw
ców i związków zawodowych.

Tylko w ciągu miesiąca od rozpoczęcia prac nowego rządu, bez jakiejkolwiek kon
sultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, do Sejmu RP wpłynęła rządowa 
nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie
pełnosprawnych (druk sejmowy nr 66), m.in. obniżająca ulgi we wpłatach na PFRON 
dla kontrahentów ZPCh, a także projekt ustawy likwidującej ulgi dla zakładów pracy 
chronionej we wpłatach na Fundusz Pracy (druk sejmowy nr 64). W tym czasie organi
zacje środowiska zakładów pracy chronionej wielokrotnie już przedstawiały własne 
propozycje w tym zakresie.

Za spokojnym i merytorycznym dialogiem opowiada się również pełnomocnik 
rządu ds. osób niepełnosprawnych, Jolanta Banach. W „Rzeczpospolitej” z dnia 
24 listopada br. pani minister Banach wyraźnie stwierdza: „Na ewentualne zmiany 
chcę dać sobie kilka miesięcy. Czas potrzebny jest także na konsultacje ze środowi
skiem”. Dodaje również, że „zastąpienie ulgi w VAT na dotację na każdego niepełno
sprawnego nie będzie zachętą do zatrudniania osób o znacznym i umiarkowanym stop
niu niepełnosprawności.”.

Rząd niewątpliwie ma obowiązek i prawo do pilnych działań służących ratowaniu 
finansów państwa. Wobec braku konsultacji społecznych Rząd będzie musiał jednak 
równocześnie sam wziąć odpowiedzialność za nietrafne decyzje skutkujące likwidacją 
kolejnych miejsc pracy osób niepełnosprawnych, degradacją dotychczasowego syste
mu rehabilitacji zawodowej i brakiem perspektyw dla 4,5-milionowej rzeszy niepełno
sprawnych obywateli RP.

Przewodnicząca KRAZON 
Stanisława Barcz

Warszawa, 26.11.2001 r.
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WAŻNE DLA

Od nowego roku istotne zmiany
Ustawa o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 roku wprowadza 

szereg istotnych zmian do obowiązujących aktualnie na mocy 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku przepisów. 

Z  pewnością służby księgowe zapoznały się już z nową ustawą, 
jednak jak  to zwykle bywa, problemy pojawią się w zastosowaniu

nowych zasad w praktyce.

Nasz wysłannik brał udział 
w szkoleniu zorganizo
w anym  w listo p ad z ie  
przez Ośrodek Szkolenia 
Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilita- 

cyjnej nt. „ Nowelizacja ustawy o rachun
kowości.” Dwudniowe, bardzo starannie 
przygotowane wykłady prowadził dłu
g o le tn i p rak ty k , b ieg ły  rew iden t 
W. Molenda.

W kolejnych numerach będziemy 
przedstawiać w skrócie najistotniejsze 
zmiany zasygnalizowane na szkoleniu, 
wykorzystując w dużej mierze opracowa
nie wykładowcy. Jednocześnie zachęca
my do wnikliwych samodzielnych ana
liz poniższych problemów, tym bardziej 
że pojawiające się na rynku interpretacje 
często różnią się między sobą.

Nasz cykl rozpoczynamy od charak
terystyki podstawowych pojęć.

Cena nabycia stosowana przy wycenie 
niektórych elementów aktywów (art. 28 
ust.l i 2).
Od nowego roku poszerzono katalog 
nakładów zwiększających cenę zakupu
o poniesione przez jednostkę koszty skła
dowania, związane bezpośrednio z zaku
pem. Ponadto do kosztów bezpośrednio 
związanych z zakupem -  oprócz wymie
nionych w ust. 2 art. 28 -  należy zaliczyć 
koszty: sortowania, ubezpieczenia prze
syłki, prowizji i inne koszty poprzedza
jące zużycie oraz koszty przystosowania 
składnika majątku do stanu zdatnego do 
używania, np. koszty przerobu materia
łów, paczkowania towarów, montażu, 
instalacji, prób środków trwałych, kosz
ty przygotowania miejsca używania środ
ka trwałego, honoraria za specjalistycz
ne usługi np. architektów i inżynierów.

Koszt wytworzenia produktu (art. 28 
pkt. 3) zgodnie z zapisem ustawy obej
muje koszty pozostające w bezpośrednim 
zw iązku  z danym  produk tem  oraz

uzasadnioną część kosztów pośrednio 
związanych z wytworzeniem tego pro
duktu. Do uzasadnionej, odpowiedniej do 
okresu wytwarzania produktu, części 
kosztów pośrednich zalicza się zmienne 
pośrednie koszty produkcji oraz tę część 
stałych, pośrednich kosztów produkcji, 
k tóre odpow iadają poziom ow i tych 
kosztów przy normalnym wykorzystaniu 
zdolności produkcyjnych. Za normalny 
poziom wykorzystania zdolności produk- 
cyjnych uznaje się przeciętną, zgodną 
z oczekiwaniami w typowych warunkach, 
wielkość produkcji za daną liczbę okre
sów lub sezonów, przy uwzględnieniu 
planowanych remontów.

Ustawa nie podaje definicji kosztów 
stałych i zmiennych oraz metod podziału 
kosztów pośrednich na stałe i zmienne. 
Należy tu sięgnąć do zapisów § 10 i 11 
Międzynarodowych Standardów Rachun
kowości (MSR 2) oraz art. 35, ust. 3 6 IV 
Dyrektywy UE, stałe pośrednie koszty 
produkcji definiujących jako te pośred
nie koszty produkcji, które pozostają sto
sunkowo niezmienne niezależnie od 
wielkości produkcji, np. koszty amorty
zacji i utrzymania budynków, wyposaże
nia fabryk oraz koszty zarządzania 
i administracji. Zmiennymi pośrednimi 
kosztami produkcji są te pośrednie koszty 
produkcji, które zmieniają się bezpośre
dnio lub prawie bezpośrednio w zależno
ści od rozmiaru produkcji, np. pośrednie 
koszty materiałów i robocizny.

Podział kosztów pośrednich na stałe 
i zmienne w praktyce może być utrudniony. 
Wskazane jest określenie funkcji, gdzie kosz
ty będą odnoszone do niezależnej zmiennej, 
np. maszynogodzin. Zastosowanie mogą 
znaleźć dwie podstawowe grupy metod 
wyodrębniania kosztów zmiennych i stałych:
-  metoda księgowa, obarczona dużym 
subiektywizmem,
-  metody statystyczne, w tym metodę 
wielkości ekstremalnych i metodę anali
zy regresji liniowej.

M etoda analizy regresji liniowej 
pozwala na najdokładniejsze wyodrębnie
nie kosztów stałych i zmiennych.

Zapisy nowej ustawy nakładają na 
jednostki obowiązek przyjęcia kluczy 
rozliczeniowych, określenia poziomu 
produkcji właściwego dla normalnego 
wykorzystania zdolności produkcyjnych, 
zbudowania budżetów stałych kosztów 
pośrednich dla wszystkich ośrodków 
oraz ustalenia stawki narzutu tych kosz
tów i rozliczenia oddzielnie pośrednich 
kosztów stałych produkcji i pośrednich 
kosztów zmiennych produkcji.

W uzasadnionych przypadkach (dłu
gotrwałe przygotowanie towaru lub pro
duktu do sprzedaży, bądź długi okres 
wytwarzania produktu), cenę nabycia 
można zwiększyć o koszty obsługi zobo
wiązań zaciągniętych na sfinansowanie 
cyklu produkcyjnego produktu, czy też 
na sfinansow anie zapasów  tow arów  
w okresie przygotowania ich do sprzeda
ży i związanych z nimi różnic kursowych, 
pomniejszone o przychody z tego tytułu 
(art. 28 pkt. 4).

Do kosztów obsługi finansowania 
zewnętrznego należą:
-  koszty obsługi zaciągniętego kredytu 
lub pożyczki,
-  odsetki z tytułu ulokowania pożyczo
nych środków na rachunku bankowym,
-  ujemne różnice kursowe (dodatnie róż
nice kursowe zmniejszają koszty).

Aktywowanie kosztów finansowania 
zewnętrznego jako części kosztu (ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia) dosto
sowywanego składnika aktywów należy 
rozpocząć, gdy:
-  ponoszone są nakłady na ten składnik 
aktywów,
-  ponoszone są koszty finansowania 
zewnętrznego,
-  działania niezbędne do przygotowania 
składnika aktywów do jego zamierzone
go użytkowania lub sprzedaży są w toku.

W momencie gdy aktywa dostosowa
ne są gotowe do sprzedaży należy zaprze
stać aktywowania kosztów finansowania 
zewnętrznego.

Zgodnie z zapisem MSR Nr 23, aby 
koszty  finansow an ia  zew nętrznego  
m ogły być aktyw ow ane w zapasach
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SŁUŻB KSIĘGOWYCH

w rachunkowości
produktów, m uszą spełniać poniższe 
warunki:
-  koszty finansowania zewnętrznego są 
związane z tzw. „dostosowanymi skład
nikami aktywów” (składnik aktywów 
wymagający znacznego okresu czasu 
niezbędnego do przygotowania go do za
mierzonego użytkowania lub sprzedaży; 
zapasów przetwarzanych rutynowo lub 
produktów  w ytw arzanych  m asow o, 
w sposób powtarzalny i w krótkim okre
sie czasu nie zalicza się do dostosowa
nych składników aktywów, podobnie 
aktywów gotowych z chwilą nabycia do 
użytkowania lub sprzedaży),
-  koszty finansow ania zewnętrznego 
ujmuje się w koszcie wytworzenia akty
wów dostosowanych, jeżeli istnieje praw
d o p odob ieństw o , że p rzyn iosą  one 
w przyszłości korzyści ekonom iczne 
jednostce gospodarczej,
-  koszty finansow ania zewnętrznego 
można obliczyć w sposób wiarygodny 
i odnieść bezpośrednio do aktywów 
dostosowanych.

Cena (wartość) sprzedaży netto 
składnika aktywów (art.28 pkt.5) jest to 
możliwa do uzyskania na dzień bilanso
wy cena jego sprzedaży, bez podatku od 
towarów i usług, pomniejszona o rabaty, 
upusty i inne podobne zmniejszenia oraz 
koszty zw iązane z przystosow aniem  
składnika aktywów do sprzedaży i doko
naniem tej sprzedaży, a powiększona
o należną dotację przedmiotową. Jeżeli 
nie jest możliwe ustalenie ceny sprzeda
ży netto danego składnika aktywów, na
leży w inny sposób określić jego wartość 
godziwą na dzień bilansowy.

Wartość godziwa (art. 28 pkt.6) jest 
to kwota, za jaką dany składnik aktywów 
mógłby zostać wymieniony, a zobowią
zania uregulowane na warunkach trans
akcji rynkowej pomiędzy zainteresowa
nymi i dobrze poinformowanymi, niepo
wiązanymi stronami. Wartość godziwą 
instrumentów finansowych znajdujących 
się w obrocie na aktywnym rynku stano
wi cena rynkowa pomniejszona o koszty 
związane z przeprowadzeniem transakcji, 
gdyby ich wysokość była znacząca.

Cenę rynkow ą aktywów finanso
wych posiadanych przez jednostkę oraz

zobowiązań finansowych, które jednostka 
zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona 
na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast 
cenę rynkową aktywów finansowych, 
które jednostka zamierza nabyć oraz 
zaciągniętych zobowiązań finansowych, 
stanowi zgłoszona na rynek bieżąca ofer
ta sprzedaży.

Trwała utrata wartości zachodzi 
wtedy, gdy istnieje duże prawdopodo
bieństwo, że kontrolowany przez jednost
kę składnik aktywów nie przyniesie 
w przyszłości, w znaczącej części lub 
w całości, przewidywanych korzyści eko
nomicznych. Uzasadnia to dokonanie 
odpisu aktualizacyjnego, doprowadzają
cego wartość składnika aktywów wyni
kającą z ksiąg rachunkowych do ceny 
sprzedaży netto, a w przypadku jej braku
-  do ustalonej w inny sposób wartości 
godziwej (Art.28 pkt.7).

Cena nabycia i koszt wytworzenia 
środków trwałych w budowie, środków 
trwałych oraz wartości niematerial
nych i prawnych (art. 28 pkt 8) obejmu
je  ogół ich kosztów poniesionych przez 
jednostkę za okres budowy, montażu, 
przystosowania i ulepszenia, do dnia bi
lansowego lub przyjęcia do używania, 
w tym również:
-  nie podlegający odliczeniu podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
-  koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych 
w celu ich finansowania i związane z nim 
różnice kursowe, pomniejszony o przy
chody z tego tytułu.

W następnym numerze przedstawimy 
zasady wyceny aktywów i pasywów 
jednostki. Oczekujemy również pytań 
i sugestii C zytelników  dotyczących 
szczegółowych problemów związanych 
z powyższą problematyką, w miarę tych 
potrzeb, stanu wiedzy i naszych możli
wości będziemy starali się prezentować 
je  na łamach „NS”.

Jednocześnie polecamy szkolenie 
organizowane w styczniu 2002 r. przez 
KIG-R, którego tematem będzie między 
innymi przekształcenie bilansu zamknię
cia w bilans otwarcia, zgodnie z zasada
mi nowej ustawy.

M.C.

ł  Edmund Lis 
1942-2001

P rzed  chwilą, w licznym  
gronie przyjaciół pożegnaliśmy 
na cmentarzu w Rudzie Śląskiej

Edka Lisa
Wysłuchaliśmy słów pożegna

nia, tow arzyszyliśm y rodzinie  
w je j rozpaczy i wspomnieliśmy 
30 lat wspólnej pracy.

Pożegnaliśmy Go godnie -  tak 
ja k  na to zasłużył i odczuwamy 
Żal, że znowu zm niejszyło  się 
grono  osób  ko m p eten tn ych , 
d o św ia d czo n ych  i oddanych  
sprawie środowiska osób niepeł
nosprawnych. Tym razem od
szedł człowiek wielkiego serca, 
aktywny, skromny, pracow ity, 
chętny do niesienia profesjonal
nej pomocy oraz, co szczególnie 
pamiętamy, życzliwy wszystkim. 
Trudno będzie bez niego.

Zegnamy Cię, Edku.
Ruda Śląska, 13 grudnia 2001 r.

W  im ieniu grona przyjaciół 
Andrzej Pałka 
Ryszard Rzebko

Edmund Lis
1966-1970 lustrator W ZSI 

w Katowicach 
1970-1995 prezes zarządu 
Spółdzielni Inwalidów „Ogniwo” 

w Rudzie Śl.
1996-2001 wiceprezes zarządu, 
dyrektor Biura Spółdzielczego 
Związku Rewizyjnego

w Katowicach

Członek Krajowej Rady 
Spółdzielczej
Przewodniczący Śląskiego 
Comitetu Obrony Zakładów 

Pracy Chronionej
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TARGI

Bogata oferta&
dokończenie ze str. 5

---------------------------------------- — -------------------------------

foteliki stabilizujące, których przedsię
biorstwo jest producentem.

Na wspólnym stoisku firm ze Rzgo
wa; ALU Rehab (producent) i ALU  
Mobilex (dystrybutor) można byto zapo
znać się m.in. z włoskim parapodium 
umożliwiającym naukę fizjologicznego 
chodu, wózkiem aktywnym dla osób po 
złamaniu kręgosłupa, m.in. ze składanym 
oparciem , które znakom icie pom aga 
w nauce jazdy na takim wózku -  waga
11 kg wraz z kołami, koszt ok. 1800 zł. 
ALU Rehab, spółka córka norweskiej firmy 
Netti, produkuje w Polsce komfortowe 
wózki inwalidzkie opieki całodziennej. 
Średnia cena takiego urządzenia to oko
ło 4,5 tys. zł. Według dyrektora firmy 
Sławomira Nowakowskiego, spośród 
konkurencyjnych pojazdów wyróżnia 
je  funkcjonalność, este tyka i dobra 
jakość wykonania -  rozpatrywana jest 
m ożliwość udzielania w przyszłości 
5-letniej gwarancji na produkty firmy. 
Prezentowano także nagrodzony na ubie
głorocznych Targach przyrząd do wspi
naczki po schodach Scalamobil.

Firma Otto Bock Polska prezentowa
ła całą gamę wózków inwalidzkich do
pasowywanych do indywidualnych para
metrów użytkowników m.in. Voyager
o wadze 9 kg, oraz szeroką ofertę protez. 
Absolutnym hitem było jednak pierwsze 
na świecie kolano hydrauliczne sterowa
ne przez mikroprocesor. -  Urządzenie jest 
programowane przed rozpoczęciem użyt
kowania, wprowadzany jest każdy ruch
-  od siadania, poprzez dynamikę kroku, 
a w czasie chodu dodatkowo wprowadza
ne są inne parametry. W piszczeli znaj
dują się czujniki przesyłające dane ze 
stopy do kolana np. o rodzaju podłoża, 
pochyleniu terenu i szybkości kroku. Tak 
działanie tej unikalnej, inteligentnej pro
tezy opisał prezentujący kolano w prak
tyce Rafał Gręźlikowski. -  To kolano ma 
taką niesamowitą cechę, że dostosowuje 
się do szybkości chodzenia, czego nie 
było w żadnym  innym rozw iązaniu. 
W poprzednich modelach była ustawio
na jedna prędkość i pacjent musiał się do
pasować, a tutaj to kolano się dostoso
wuje. Potrafi się nawet zablokować, żeby 
nie doszło do upadku pacjenta. Urządzenie 
jest zasilane wewnętrznym akumulator- 
kiem, którego pojem ność w ystarcza

średnio na trzy dni użytkowania. Koszt 
inteligentnego kolana to kwota powyżej
5 tys. marek niemieckich.

Wśród ciekawostek pokazywanych 
w Łodzi znalazł się m.in. sterowany mi
kroprocesorowo samochodowy wysię
gnik pozwalający niepełnosprawnemu 
kierowcy przesiąść się bez wysiłku na 
fotel kierowcy i na umieszczenie wózka 
w bagażniku samochodu (każdy model 
kombi)-dystrybutor Grupa Reha Polska.

Szw edzki podnośn ik  sufitow y 
Roomer znakomicie służy do transportu 
osoby niepełnosprawnej, np. w domu. 
Całość składa się z niewielkiej kasety 
zawierającej system napędowy i sterow
nik oraz oszynowania mocowanego do 
sufitu lub wolno stojącej konstrukcji. Jego 
główna zaleta, poza małymi wymiarami, 
to możliwość pokonywania ściany nad 
drzwiami, dzięki zastosowaniu przewie
szania na zasadzie zmiany aktywności 
pasków transportujących. Urządzenie 
sprzedawane na naszym rynku przez fir
mę Pro-Reha. pozwalające na transport 
osoby o wadze do 150 kg, kosztuje 
kilkanaście tysięcy złotych.

Przedsiębiorstwo K. Stefański z Czę
stochowy prezentowało całą gamę wóz
ków ręcznych pokojowych i sportowych 
oraz importowanych z Holandii elek
trycznych  t rz y -  i cz terokołow ców ,
o bogatym wyposażeniu. Pojazdy mogą 
być wyposażone w rozmaite rodzaje ste
rowania, w zależności od schorzenia oraz 
wiele innych udogodnień. W zależności 
od zastosow anego akum ulatora mają 
maksymalny zasięg nawet do 50 km, 
a trójkołowa hulajnoga pozwala na osią
gnięcie prędkości 22 km/godzinę.

Jak zwykle interesujące stoisko mia
ła rzeszowska Spółdzielnia Dziewiarska 
RENA, w której od kilku lat powstają no
woczesne protezy modularne w oparciu
o technologie firmy Otto Bock. RENA 
jest również producentem m.in. kołnie
rzy ortopedycznych, poduszek i matera
ców przeciw odleżynow ych, obuw ia 
ortopedycznego, a także dystrybutorem 
wózków inwalidzkich.

Okiem obserwatora:
-  Jestem na Targach REHABILITA

CJA po raz czwarty -  powiedział prezes 
Marian Leszczyński (PFRON) -  i nie bez

satysfakcji obserwuję rozwój tej imprezy. 
Można już chyba powiedzieć, że tworzy 
się normalny rynek sprzętu rehabilitacyj
nego i wspomagającego osoby niepełno
sprawne, że przyjęte rozwiązania syste
mowe zaczynają funkcjonow ać. Jest 
w tym niewątpliwie również jakaś zasłu
ga PFRON, którego programy i środki 
kierowane do PCPR i terenowych oddzia- 
łow Funduszu umożliwiają dofinansowa
nie jego użytkownikom sprzętu, którego 
jak o ść  i cena przekracza standardy 
i limity kas chorych. Natomiast program 
„Hefajstos” wspomaga producentów tego 
sprzętu. Najważniejszy jest efekt końco
wy -  udostępnien ie  coraz lepszego 
sprzętu osobom  niepełnospraw nym , 
a z najszerszym przeglądem możliwości 
i ofertą rynkową w tym zakresie można 
zapoznać się właśnie w Łodzi.

Okiem organizatora:
-  Przed ośmiu laty zaczynaliśmy 

od małej liczby, niewielu ponad dwudzie
stu wystawców, pokonywaliśmy wiele 
barier i śmiejemy się czasami, że to nas 
zjednoczyło z niepełnosprawnymi -  tak
o Targach opowiada Barbara Urban- 
Kraśniuk. od początku zajmująca się ich 
organizacją. -  Jak się okazało idea, którą 
podjęliśmy -  żeby zrobić coś dla osób 
niepełnosprawnych, by wejść w to śro
dowisko i troszeczkę je uaktywnić, udała 
nam się. Jednocześnie okazało się. że na 
przestrzeni tych lat rynek sprzętu rehabi
litacyjnego i ortopedycznego bardzo się 
rozwinął, a my wypełniliśmy niszę jego 
prezentacji. W tej chwili zarówno wygląd 
sprzętu, jak i jego możliwości użytkowe 
uległy znacznej poprawie, a Targi, które 
robiliśmy kilka lat temu, znacznie się róż
niły od dzisiejszej imprezy. Prezentowa
ny sprzęt jest estetyczny, ładny, koloro
wy, funkcjonalny i przede wszystkim 
przyjazny dla użytkownika. Przez te 
osiem lat wiele się zmieniło, także system 
finansowania tego sprzętu uległ poprawie. 
To co nam wielokrotnie zarzucają dzien
nikarze, czy osoby, które odwiedzają 
Targi -  że próbujemy pokazywać niepeł
nosprawnym sprzęt drogi, czasami sprzęt 
zachodni, który dla nich jest niedostępny
-  jak się okazuje, nie jest tak do końca 
prawdą. Są różne metody pozyskiwania 
środków na zakup sprzętu i to co skupiamy
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nie tylko sprzętu
w tym wszystkich producen
tów, a także dystrybutorów  
sprzętu zachodniego. Zmierza
my do tego , aby im prezy  
towarzyszące czyli seminaria 
i sympozja naukowe były coraz 
ciekawsze i żebyśmy mieli jak 
najszerszą ofertę.

To że Targi, które na stałe 
wpisały się już do środowisko
wego kalendarza imprez, mają 
sens i są potrzebne, widział każ
dy, kto był w tym roku na 
łódzkiej REH A BILITA CJI. 
W szystko  w skazuje  na to, 
że przyszłoroczny jub ileusz 
będzie udany. Powodzenia.

Radek Szary 
fot. ina-press

KEITLER
POtSKA

(Iiicjn Mielnica
>v Koninie

Stoisko firmy Kettler Polska Fragment ekspozycji Fundacji Mielnica

Nagrody w konkursie REHABILITACJA 2001

PIKADO PLUS z Gałkowa Małego za Salę Doświadczania Świata

Sprzęt rehabilitacyjny -  aparaty do fizykoterapii 
Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-M ED z B ielska-Białej 

za aparat do stymulacji mięśni gładkich układu limfatycznego 
L YMPHA VISI ON

Sprzęt rehabilitacyjny -  urządzenia do kinezyterapii 
KALMED s.c. z Poznania za rotor z symetrycznym treningiem 

kończyn THERAVITAL

Przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego 
Samodzielny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego z Poznania 

za modułowe protezy kończyn górnych

Wyróżnienia
Przedsiębiorstwo Importowe AKSON s.c. z Katowic za wózek 

dziecięcy inwalidzki TWISTER JUNIOR  oraz Przedsiębiorstwo Produk
cyjno-Handlowe STANLEY Sp. z o.o. z Poznania za gorset ORFIZIP

Środki pomocnicze dla niepełnosprawnych i meble
ergonomiczne

D.T.SPLINT POLAND s.c. z Poznania za indywidualną, termopla
styczną wkładkę ortopedyczną FORMTHOTICS

Wyróżnienia
Zakład Techniki Rehabilitacyjnej PNEUMAT - Leszek Jurdziński 

z Bydgoszczy za pneumatyczny zmiennocisnieniowy, wielomodułowy 
materac przeciwodleżynowy i KLUDI-ARMATUREN Sp. z o.o. z Opola 
za armaturę elektroniczną bezdotykową KLUDI-SENSORA

na targach  -  in fo rm acje  
z PFRON i stoiska sejmiku, 
rzecznika osób niepełnospraw
nych, ma za cel kompleksowo 
pomóc tym osobom w zakupie 
sprzętu. W końcu jeżeli czło
wiek wie czego chce, do czego 
dąży, to realizacja tych celów 
jest trochę łatwiejsza. Dlatego 
staramy się znaleźć odbiorców 
dla naszych wystawców oraz 
obsłużyć osoby niepełnospraw
ne, które do nas przyjeżdżają.
W tym roku jest około 150. wy
stawców, jest to już liczba dość 
imponująca jak na branżę reha
bilitacyjną. W przyszłości bę- Samochodowy wysięgnik do wózków
dziemy próbować dalej rozwi
jać te Targi, chociaż już obecnie nasza imprezą w tej wąskiej branży w kraju,
REHABILITACJA stała się w iodącą mamy tutaj wszystkie liczące się firmy,
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Klejnot Pomorza
Jantar Spółka z o.o.

ul. Zygmunta Augusta 71 
76-200 Słupsk 
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-  ochronę osobistą, w tym dzieci, mieszkań, imprez maso
wych i prywatnych,

-  konwojowanie walorów pieniężnych, inkasa i przesyłek 
dużej wartości -  firma dysponuje czterema specjalistycznymi 
bankowozami.

Inna ważna branża działalności spółki to usługi sprzątania 
przedsiębiorstw, urzędów, instytucji, mieszkań, sprzątanie 
posesji, baz, koszenie traw, utrzymanie terenów zielonych, 
czyszczenie elewacji. Ciągle rośnie zapotrzebowanie na mycie 
hal, linii produkcyjnych, w tym również w branży spożywczej.

Wykonywane są też usługi archiwowania, przechowywa
nia dokumentacji osobowej, finansowo-księgowej i innej 
kategorii „B” . Spółka prowadzi całodobow e Radio Taxi 
JANTAR, w tym też dla niepełnosprawnych, świadczy usługi 
podnośnikiem samochodowym P-183. W sklepach należą
cych do firmy można kupić szeroki asortyment m.in. sprzę
tu AGD i RTV, m ateriałów  do rem ontów m ieszkań oraz 
artykułów  spożyw czych. Prow adzona je s t też sprzedaż, 
instalacja i serwis systemów komputerowych i kas fiskal
nych (autoryzacja OPTIMUSA) oraz doradztwo, projekto
wanie, instalacja i konserwacja systemów elektronicznego 
zabezpieczenia obiektów.

Stanowisko monitoringu

Jednak JANTAR to nie tylko usługi -  w zakładzie odzieżo
wym w Bytowie, specjalizującym się w odzieży roboczej, 
szyte są m.in. rękawice robocze w szerokim asortymencie, 
koszule, ubrania robocze i inna odzież zgodnie z życzeniem 
klienta. Z kolei zakład elektromechaniczny w Słupsku wytwa
rza miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy sztuk transformatorów 
sieciowych o małej mocy w zakresie 2-100 VA oraz transfor
matory toroidalne 50-250 VA, a także cewki przekaźników, 
styczników, elektromagnesów.

JANTAR zaprasza również na turnusy rehabilitacyjne, wczasy, 
kolonie w ośrodkach w Kołobrzegu i Polanicy-Zdroju.

Tomasz Momot

PS. W grudniu tego roku obok dotychczasowej siedziby 
Spółki JANTAR w Słupsku, został oddany do użytku nowy 
budynek przeznaczony na cele biurowe oraz przychodni 
rehabilitacyjnej. W najbliższej przyszłości przewiduje się 
wyposażenie przychodni w specjalistyczny sprzęt medyczny 
i rehabilitacyjny na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Na dwunastoletni okres samodzielnej działalności słupskiej firmy JANTAR składają się 
dwa etapy: pierwsze sześć lat pracy w systemie spółdzielczości i obecny okres, w którym 

funkcjonuje ju ż  jako spółka prawa handlowego. Potwierdzeniem faktu, że zmiana formy 
własności przedsiębiorstwa wpłynęła pozytywnie na kondycję firm y jest nie ty/ko znaczny 

wzrost zatrudnienia -  obecnie w JANTARZE pracuje 1300 osób -  ale również ciągły 
rozwój, wchodzenie w każdą rynkową niszę. Wszystko to sprawia, że to nowoczesne 

przedsiębiorstwo jest jednym z wiodących na Pomorzu, nie tylko wśród ZPCh.

F irma powstała w 1989 roku, kiedy to słupski 
oddział MSIUR w Białogardzie usamodzielnił się, 
w wyniku czego powstał nowy podmiot -  Spół
dzielnia JANTAR. Po burzliwych sporach z ma
cierzystą spółdzielnią dotyczących spraw majątkowych (efekt 

braku w ówczesnym prawie spółdzielczym zapisów umożliwia
jących grupie spółdzielców odłączenie się wraz z częścią 
majątku) i trudnościach związanych z recesją, m.in. spadkiem 
zatrudnienia z ok. 400 osób do 211 na przełomie lat 1990/91, 
firma zaczęła stopniowo odzyskiwać równowagę. W 1992 roku 
ruszono z nowymi usługami, m.in. wprowadzono monitoring 
chronionych obiektów, uruchomiono grupy interwencyjne -  
udało się opanować rynek, nastąpiła stabilizacja sytuacji 
gospodarczej Spółdzielni.

Członkowie grupy interwencyjnej

W 1995 roku, jeszcze w strukturze spółdzielczej, w JANTA
RZE pracowało już ok. pięciuset osób, wzrósł także majątek fir
my -  zakupiony bądź przejęty od dłużników. W tym samym roku 
rozpoczęto świadczenie usług porządkowych, zlikwidowano 
deficytowe zakłady produkcyjne: krawiecki w Szczecinku i dzie
wiarski w Słupsku, przejęto bliską upadku, zatrudniającą 
30 osób spółdzielnię pracy z Bytowa.

-  W 1995 roku na walnym zgrom adzeniu ktoś rzucił 
hasło, żeby się przekształcić w spółkę -  wspomina Edmund 
Trzebiatowski, prezes zarządu JANTARA -  spółdzielcy to 
podchwycili i od października 1995 roku firma funkcjono
wała już jako spółka z o.o., a miesiąc później, 6 listopada, 
uzyskaliśmy status zakładu pracy chronionej. Wybraliśmy 
nieco inną drogę prywatyzacji niż większość firm. Majątku 
nie wniesiono aportem do spółki, lecz został on wykupiony 
od spółdzielni, a wszyscy spółdzielcy przystąpili ze swym

kapitałem do spółki -  obecnie jest to 
ponad 70. udziałowców.

Wśród zatrudnionych 1300. osób,
63 proc. stanowią osoby niepełnospraw
ne, a ponad 12 proc. inwalidzi dawnej 
pierwszej i drugiej grupy. Niepełno
sprawni pracownicy korzystają z pełne
go zakresu świadczeń rehabilitacyjnych
-  firma posiada m.in. dwa ośrodki reha- 
bilitacyjno-wypoczynkowe: luksuso
wy hotel .Jantar” w Polanicy - Zdroju, 
w bezpośrednim sąsiedztwie parku 
zdrojowego i pijalni wód mineral
nych oraz o środek  „R ofam a” 
w Kołobrzegu; w najbliższym cza
sie przew idziana jest rozbudowa 
i modernizacja tego ostatniego.

Usługi ochrony mienia stanowią 
dzisiaj 60 proc. wartości sprzedaży 
w firmie, około 30 proc. to sprząta
nie i specjalistyczne prace porządko
we, których rynek wciąż się rozwi
ja. W 2000 roku JANTAR, jako 
jedyna firma na Pomorzu otrzymał, 
przyznany przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji, certyfikat sys
temu jakości ISO 9002. w zakresie 
koncesjonowanych usług ochrony 
i usług porządkowych. To wymow
ne świadectwo ich jakości i optymal
nej organizacji. Choć firma wciąż 
radzi sobie bardzo dobrze, również 
ona zaczyna odczuwać skutki gospodarczego 
kryzysu oraz zmniejszania przywilejów przysłu
gujących ZPCh.

-  Wskaźnik rentowności wciąż idzie w dół, 
choć jest jeszcze zysk i można się rozwijać, głów
nie dzięki częściowemu zwrotowi podatku VAT. 
Jeżeli nikt nam nie będzie rekompensował mniej
szej wydajności pracy osób niepełnosprawnych, 
przy takich zobowiązaniach jak dodatkowe urlo
py, świadczenia, turnusy rehabilitacyjne, opieka 
zdrowotna -  jeżeli to przestanie się opłacać, to 
ani dnia dłużej nie będziemy prowadzić tej dzia
łalności, bo po prostu nie będzie nas na to stać -  
tak przyszłość funkcjonowania ZPCh ocenia 
prezes T rzebiatow ski. -  Z m uszanie ZPCh

Nowy budynek administracyjno-rehabilitacyjny

M

do utrzymywania wysokiego wskaźnika 
zatrudnienia osób z dawną pierwszą i dru
gą grupą, podczas gdy są to osoby 
niejednokrotnie niezdolne do samodziel
nej egzystencji, nie ma większego sensu. 
Zwiększmy wymagalny wskaźnik z 40 na 
50 czy nawet 60 procent, ale nie mów
my, że musi to być pierwsza, czy druga 
grupa. Nie zmuszajmy ludzi i wtedy nie 
będzie fikcji -  co się gdzieniegdzie zda
rz a -ż e  niepełnosprawni z pierwszą i dru
gą grupą siedzą w domu, a tylko raz 
w miesiącu przyjeżdżają podpisać listę 
płac. D latego przy proponow anych 
obecnie dotacjach na poziomie 500 zł na 
zatrudnioną osobę niepełnosprawną, 
należałoby się oprzeć na trzeciej grupie, 
bo to są ludzie zdolni do pracy i dla nich 
można tworzyć stanowiska pracy. Jaki to 
ma sens, jeżeli zgodnie z orzeczeniem 
ktoś jest niezdolny do samodzielnego 
funkcjonowania, a my mu tworzymy bar
dzo drogie stanowisko pracy, zamiast mu 
zapewnić środki na utrzymanie? Ktoś pra
codawcom później mówi -  dostajecie 
1.5 tys. zł na niepełnosprawnego i jeszcze 
macie straty -  a na taką osobę nawet
5 tys. byłoby za mało. Model polskiej 
rehabilitacji nie był zły, chyba nawet lep
szy niż te zachodnie, tylko my jesteśmy 
za biedni i teraz wszędzie szukamy pie
niędzy. Ja jestem za niepełnosprawnymi, 
ale -  moim zdaniem -  nas dzisiaj nie stać 
na m asowe zatrudnianie inw alidów  
z pierwszą i drugą grupą. Zastanówmy się 
zatem czy lepiej stworzyć jedno stanowi
sko pracy dla człow ieka z pierwszą 
grupą, czy pięć, dziesięć dla niepełno
sprawnych, młodych ludzi niejednokrot
nie po studiach, z lekkim stopniem  
niepełnosprawności. Ciężko poszkodo

wany inwalida powinien mieć zapewnione środki 
do godziwego życia, a nie być zmuszany do świad
czenia pracy -  zakończył prezentację swego stano
wiska prezes Trzebiatowski.

Spółka JANTAR, która swoją działalnością obej
muje prawie cały obszar Pomorza i posiada kilkana
ście oddziałów i zakładów, m.in. w Bytowie, Choj
nicach, Kołobrzegu, Łebie, Miastku, Szczecinku. 
Ustce, Wejherowie, oferuje usługi w zakresie fizycz
nej i technicznej ochrony osób i mienia w tym:

-  ochronę mienia przedsiębiorstw, banków, 
sądów, prokuratur i innych instytucji,

-  monitoring elektronicznych zabezpieczeń oraz 
monitoring włamaniowy, napadowy i pożarowy, 
m.in. hurtowni, sklepów i mieszkań prywatnych.



DOBRE SERCA

Sześć lat jeleniogórskiego

W
 październiku minęła szósta rocznica utwo
rzenia warsztatu terapii zajęciowej przy te
renowym  oddziale Tow arzystw a Walki 
z Kalectwem w Jeleniej Górze. W ciągu tych 
sześciu lat w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych w placów

ce uczestniczyło łącznie 78 osób niepełnosprawnych, a wyniki jej 
działalności świadczą o tym jak bardzo jest ona potrzebna.

W odróżnieniu od większos'ci WTZ uczestnikami jelenio
górskiej placówki są osoby z chorobami somatycznymi. Do tej 
pory 26. podopiecznych znalazło pracę w zakładach pracy chro
nionej bądź na otwartym rynku, jedna osoba kontynuuje studia, 
a dwie inne uzupełniły swoje wykształcenie.

Zajęcia prowadzone są w czterech pracowniach: artystycz
nej, krawieckiej, rękodzielniczej i komputerowej, a ustalenie 
programu rehabilitacji następuje po okresie adaptacyjnym, 
który pomaga w okres'leniu możliwości rozwoju uczestnika, 
biorąc pod uwagę m.in. jego zainteresowania, przygotowanie 
zawodowe i oczekiwania. Uczestnictwo w warsztacie pozwala 
niepełnosprawnym na zmianę dotychczasowego trybu życia, 
wyjście z izolacji społecznej, nawiązanie przyjaźni i tworzenie 
planów na przyszłość.

Grupka uczestników WTZ i gości

W ramach zajęć integracyjnych podopieczni wystawiają 
swoje prace w placówkach kulturalnych, np. w muzeum 
okręgowym, uczestniczą w wielu imprezach m.in. andrzejkach, 
Dniu Kobiet, walentynkach. Organizow ane są szkolenia 
związane z poszukiwaniem pracy, rozliczeniami z urzędem

Migawka z Małego Festiwalu Piosenki

NA PRZEKÓR

Podolany
Wielicki rekord absurdu

Przez cały rok 20()1 wytwarzana jest wokół Ośrodka w Podo- 
lanach atmosfera pomówień i wręcz oszczerstw, dotyczących 
rzekomych nadużyć, a to finansowych, a to prawnych, i Bóg jeden 
raczy wiedzieć jakich jeszcze. Wypływały one i nadal wypływają 
ze strony starosty i w icestarosty  pow iatu w ielickiego. 
Dziennikarze prasy krakowskiej i regionalnego ośrodka TV nigdy

Dwukrotnie ju ż  na naszych łaniach pisałem
o warsztatach terapii zajęciowej w Podola nach 

gmina Gdów („ArS ” 4/5 i 8, 2001), o ich wspania
łych osiągnięciach i ciekawych inicjatywach 

wypływających z Fundacji Osób Niepełnosprawnych 
i Specjalnej Troski, a także o absurdalnych 
utrudnieniach czynionych temu ośrodkowi 

przez starostwo wielickie.

Oto wracam tam jeszcze raz z dwu powodów: chcę 
przedstawić kolejne, imponujące inicjatywy, 
które mogą stać się inspiracją dla innych -  to 
byłaby jasna strona tegoż „medalu” -  oraz, 
godną lepszej sprawy, konsekwencję w szkodzeniu WTZ 

w Podolanach przez władze starostwa, którym w podejrzany sposób 
sekunduje pewien dziennikarz z „Gazety Krakowskiej”. Zacznę od 
tej ciemnej strony, by akord końcowy zabrzmiał optymistycznie.

Jedna z prac prezentowanych h’ kalendarzu

J fó sze  Sprawy 18



REHABILITACJI

WTZ
skarbowym i ustawowymi uprawnieniami osób niepełno
sprawnych.

Każdego roku uroczyście obchodzona jest rocznica powsta
nia placówki. Gośćmi warsztatu podczas tegorocznego jubile
uszu byli m.in. wiceprzewodniczący rady miejskiej Stanisław 
Konat, prezydent Rotary Club Leszek Mandrak oraz przedsta
wiciele zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw. Zaproszono również 
byłych uczestników WTZ. Podczas spotkania, którego domi
nującym kolorem była czerwień, zorganizowano wiele konkur
sów, m.in. krzyżówkę szczęścia, koło fortuny, konkurencje 
sportowe. Przy okazji przygotowanego poczęstunku warszta- 
towicze mogli pochwalić się w iedzą z zakresu zdrowego 
żywienia, która jest propagowana w ramach grupowego pro
gramu rehabilitacyjnego. Podopieczni warsztatu mieli również 
okazję odwdzięczyć się osobom życzliwym placówce -  dyplo
my Dobrego Serca wręczono dyrektor MOPS Danucie Tomasz- 
czuk-Żarskiej, kierownik działu rehabilitacji tegoż Mirosławie 
Grudzie-Cichockiej oraz prezesowi jeleniogórskiego oddziału 
TWK Leszkowi Karbowskiemu.

TM

POMÓWIENIOM

imponują!
nie podjęli tego tematu zgodnie z oczekiwaniami powiatowych 
kacyków, z wyjątkiem jednego -  z „Gazety Krakowskiej”.

Przemysław K. wykazuje się przedziwnie „profesjonalnym” 
podejściem do sprawy: nigdy nie pofatygował się do Podolan, 
nie widział w związku z tym warsztatów i nie zadał sobie trudu 
sprawdzenia, czy pieniądze z PFRON idą w całości na dzieci 
oraz młodzież niepełnosprawną, czy też są wykorzystywane 
w jakimś procencie na inne cele, ale tak to opisywał pod dyktan
do wicestarosty T. Zadrożniaka.

Ponadto P. K. specjalizuje się chyba w powtarzaniu plotek, 
bowiem po raz kolejny napisał, że Zbigniew Wojas, prezes Fun
dacji Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski zamierzał star
tować w ostatnich wyborach do Sejmu, co było nieprawdą.

Chodziło zapewne o stworzenie domniemania, iz WTZ w Po- 
dolanach jest tylko odskocznią do realizacji ambitnych planów 
politycznych pana Zbigniewa. W rezultacie wysłał on do „Gaze
ty Krakowskiej” tekst prostujący wiadomości nieprawdziwe i nie
ścisłe, który zgodnie z prawem prasowym został opublikowany, 
ale nie powstrzymało to ataków pośrednich na Podolany. Tym 
razem na Małopolski Oddział PFRON złożono doniesienie do 
prokuratury za rzekomo niezgodne z prawem finansowanie bu
dowy i działalności WTZ. Z informacji wiarygodnych, jakimi 
dysponuję wynika, że prokuratura nie dopatrzyła się w postępo
waniu PFRON żadnych nadużyć i tylko patrzyć, kiedy swoje ofi
cjalnie stanowisko przedstawi publicznie.

Jednak w oparciu o to, iż dochodzenie prokuratorskie nie 
zostało zamknięte, starosta powiatu A. Kociołek odmawia

wprowadzenia do planu budżetu powiatu na rok 2002 finanso
wania działalności WTZ w Podolanach. Tak złej i zarazem 
absurdalnej historii nie było w całej Polsce. Rzecz nadaje się 
do Światowej Księgi Rekordów Głupoty i Zawiści.

W blasku słońca
Czas wydobyć się z oparów absurdu. Latem tegoż roku znów 

nawiedziła nas w Polsce klęska powodzi. Fundacja Osób Nie
pełnosprawnych i Specjalnej Troski zareagowała nadzwyczaj 
współczująco i konkretnie na ten ogrom ludzkiego nieszczęścia. 
27 lipca br. przeprowadziła akcję zbierania darów dla powodzian. 
Lista przekazanych darów jest wiele mówiąca. Obok skromnych, 
acz serdecznych darów gotówkowych pojedynczych osób, arty
kuły żywnościowe, chemia gospodarcza i spore kwoty pieniężne 
od prywatnych przedsiębiorców i hurtowników. Oto niektóre za
pisy: „600 chlebów z piekarni Zagórze, od mieszkańców gminy 
Gdów zebrano artykuły spożywcze, chemiczne, wodę pitną 
i odzież wartości ok. 15 tys. zł, za zebraną pod stacją CPN kwotę 
550 zł zakupiono 160 par skarpet i 20 podkoszulków ciepłych”.

Zebrano dary o łącznej wartości ok. 50 tys. zł. Do tego dołą
czono transport gratis. Pod listą widnieją pieczątki i podpisy 
stwierdzające odbiór darów przez: Miejski Ośrodek Pomocy Spo
łecznej w Makowie Podhalańskim, Urząd Gminy w Budzowie 
i sołtysa wsi Baczym. Wynika z tego, że pomoc ta trafiła do ludzi 
z terenów najbardziej zniszczonych przez powódź w Małopolsce.

Bez nadmiernego rozpływania się nad tym szlachetnym 
działaniem, chcę zwrócić jedynie uwagę, iż zostało ono podjęte 
w sytuacji braku stabilizacji materialnej WTZ w Podolanach,
0 czym było wyżej...

W Podolanach, na terenie przylegającym i należącym 
do WTZ, 30 września zaistniała nowa impreza, która ma szansę 
interesującego rozwoju. W ymyślił ją  niestrudzony prezes 
Fundacji -  Zbigniew Wojas. On też ją, przy współudziale swojej 
oddanej i sprawdzonej ekipy, zorganizował. Był to Mały 
Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych.

Impreza miała charakter plenerowy, a uczestniczyły w niej 
zespoły dziecięce z MDK w Krzeszowicach i Szkoły Podstawo
wej w Zręczycach, Biały Clown, kaskaderzy. Całość uświetnił 
koncert Krystyny Giżowskiej i Jerzego Różyckiego. Prowadził, 
jak zwykle z werwą i humorem, Krzysztof Bochenek, aktor 
Teatru Bagatela w Krakowie.

Nad Festiwalem patronat personalny objęli: Tadeusz Skoczek
-  wiceprezes TVP SA Warszawa, Krzysztof Janik -  doradca 
prezydenta RP (ówcześnie, obecnie minister spraw wewnętrznych), 
Tadeusz Mękarski -  dyrektor oddziału PFRON w Krakowie.

Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje. Uczestnicy jak i wi
dzowie mogli gratis jeździć konno lub wozić się bryczką. Nader 
pomysłowe gry i zabawy prowadził dowcipnie Bryan Scott. Zna
czący człowiek Radia Kraków (zaczynał w Polsce od RMF/FM), 
autor i producent nadzwyczaj popularnej, cyklicznej audycji 
„Halo! Dzieciaki! To my!” -  wprowadził do imprezy klimat spon
tanicznej zabawy. Był także zamek dmuchany, a wieczorem na 
zakończenie -  pokaz sztucznych ogni.

Licznie przybyła publiczność, jak i podopieczni WTZ bawili się 
znakomicie. Organizatorzy zapowiadają dopracowanie zasad orga
nizacyjnych i rozszerzenie formuły Festiwalu w roku przyszłym.

Celem zabezpieczenia finansów na rok 2002 dla WTZ wyda
no m.in. piękny kalendarz planszowy, którego ozdobą są bardzo 
ciekawe malarsko prace plastyczne uczestników Warsztatów. 
Na każdy miesiąc przypada właściwy tematycznie obrazek
1 wiersz Barbary Rotter-Stankiewicz. Cena 10 zł nie wydaje się wy
górowana wobec urody tegoż arcydziełka edytorsko-artystycznego.

Seweryn A. Wisłocki 
fot. Adam Marciniak

19 JYasze Sprawy



NASZE ROZMAITOŚCI

Najkrócej
Nowy sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym otworzyła w Mła

wie MHSI Warszawa Zachód. Placówka czynna jest od 9.00 do 
17.00, w soboty do 13.00, a mieści się w budynku stojącym na 
rogu Starego Rynku i ulicy Płockiej.

Sem inarium  pod hasłem  „N iepełnospraw ny a rynek 
pracy” odbyło się 29 listopada w Płocku. Poza przedsta
wieniem  regulacji prawnych na spotkaniu poruszono przy
kłady konkretnych działań podjętych przez niepełnospraw
nych na rynku pracy. O rganizatoram i sem inarium  były 
Stow arzyszenie „Kolory życia” i płockie Centrum W spie
rania Biznesu.

Książka na telefon to coraz bardziej rozpowszechniona 
forma udostępniania literatury, szczególnie potrzebna osobom 
starszym i niepełnosprawnym. Po telefonicznym zamówieniu 
wybraną pozycję dostarczy do domu pracownik biblioteki lub 
wolontariusz. Usługa kosztuje kilka złotych bądź jest nieod
płatna. Poza bibliotekam i warszawskimi taką działalność 
prowadzą m.in. placówki w Krakowie i innych większych 
miastach.

Życie za szybą
W pracy z dziećm i autystycznym i pom oc rodziców, 

chociażby największa i najserdeczniejsza, nie wystarczy. Bez 
poparcia fachową wiedzą i umiejętnościami niczego się nie 
osiągnie. Aby ta praca dała jakieś efekty musi być prowadzo
na nieprzerwanie i sumiennie kilkanaście godzin dziennie, 
trzeba powtarzać wielokrotnie te same ćwiczenia. Tego wy
maga terapia, której istotną częścią jest nauczenie rodziców 
postępowania ze swoim autystycznym dzieckiem. Centrum 
Rehabilitacji i Edukacji dla Dzieci i Osób Dorosłych z Auty
zmem „Navicula” w Łodzi realizuje indywidualne programy 
terap ii, dostosow ane do ustalonego rodzaju zaburzenia 
rozwojowego. Najważniejszym wówczas staje się nawiąza
nie kontaktu, a potem mozolna praca by go utrzymać i pogłę
bić, by „życie za szybą” p rzestało  być codziennością. 
Centrum „Navicula” jest dostępne dla wszystkich potrzebują
cych. Koszty refunduje kasa chorych. Na pomoc mogą liczyć 
także rodziny autystów.

Powstaje „Dom Muzyki”
...w Rudzie (gm. Mińsk Mazowiecki) -  dom pracy twór

czej dla artystów niepełnosprawnych. Ogólnopolska akcja pod 
hasłem „Dni Integracji z artystam i niepełnospraw nym i”, 
której patronami medialnymi są Program 2 TVP i Program III 
PR oraz „Gazeta Wyborcza” odbyła się w dniach 13-20 paź
dziernika br. Jej współorganizatorem jest Stowarzyszenie 
Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”, 
a wielu znanych ludzi estrady, kultury i sztuki jest zaangażo
wanych w ten projekt. Jego założenia przedstawimy w naj
bliższych numerach „NS”.

Sztuki wszelakie
W Teatrze Muzycznym w Łodzi 5 listopada rozpoczął się 

IV Festiwal Sztuk Wszelakich prezentujący dorobek artystycz
ny mieszkańców domów pomocy społecznej, szkól specjalnych, 
przedszkoli oraz warsztatów terapii zajęciowej. W 30-lecie ist
nienia V Dom Pomocy Społecznej zaprosił na wystawy pla
styczne, rzemiosła artystycznego, przeglądy form teatralnych 
i estradowych, a także filmów wideo. Imprezy festiwalowe trwa
ły do 15 listopada.

Niepełnosprawni w obiektywie
W Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyła się wystawa 

fotograficzna pt. „W idzieć, słyszeć, dotknąć, w iedzieć” . 
Piętnastu znakomitych artystów, uprawiających różne rodzaje 
sztuki fotograficznej, przedstawiło fragmenty świata niepełno
sprawnych. Wystawa jest częścią kampanii „Niepełnosprawni
-  normalna sprawa” zainicjowanej przez pismo „Integracja” .

Wyścig z czasem
18 lat temu przy TPD w Zgierzu powstało koło Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Dziś liczy 368. członków, opieką otacza ponad 500 osób. Współ
pracujące ze sobą rodziny stworzyły na początek dwa oddziały 
dla dzieci w przedszkolu, a teraz rozpoczynają budowę cen
trum rehabilitacyjnego. W planach są nie tylko sale i gabinety 
terapeutyczne, ale także dom mieszkalny i hostel dla samot
nych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przedszkolaki po 
prostu wydoroślały, a rodzice też już niemłodzi. Opodatkowali 
się już kilka lat temu, by ich niepełnosprawne dzieci miały 
w przyszłości właściwą opiekę i dach nad głową. Zebrali już 
sporo, ale to wciąż kropla w morzu potrzeb. Tylko inwestor 
strategiczny może pomóc w dalszych pracach. A rodzice 
muszą się ścigać z uciekającym czasem.

Zdrowe zęby
Klinika stomatologiczna „Uśmiech malucha” w Warszawskim 

Hospicjum dla Dzieci w gminie Centrum do końca roku za dar
mo i w całkowitym znieczuleniu leczy zęby niepełnosprawnym 
dzieciom zameldowanym na jej terenie. Dysponuje nowoczesnym 
sprzętem, dzięki któremu może bezpiecznie stosować narkozę. 
Większość niepełnosprawnych dzieci ma problemy z próchnicą 
i na leczenie zębów musi oczekiwać w długich kolejkach w wy
dzielonych ośrodkach w kraju. Jeśli hospicjum podpisze umowę 
z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych, będzie mogło leczyć 
niepełnosprawne dzieci z całej Warszawy.

Podróż niepełnosprawnego
Nawet mimo wprowadzanych udogodnień, np. niskopo- 

dłogowych autobusów, poruszanie się osoby niepełnospraw
nej środkami komunikacji miejskiej po Warszawie nie należy 
do przyjemności. Dlatego coraz więcej osób wybiera korzy
stanie z usług firm zajmujących się specjalistycznym przewo
zem. Ceny takich usług są zróżnicowane, np. w Fundacji TUS, 
która posiada 9 mikrobusów, koszt kursu po Warszawie to
14 złotych, bez względu na odległość. Z kolei w firmie Doro- 
mobile, przewożącej niepełnosprawnych pasażerów 14 busa- 
mi, jeden kilometr kosztuje 2 złote. Mankamentem takich usług 
jest to, że z reguły trzeba umawiać się na podróż z pewnym 
wyprzedzeniem.

Kłopotliwy język obcy
Zgodnie z wprowadzonym od września ramowym planem 

nauczania w podstawowych szkołach specjalnych, dzieci upo
śledzone w stopniu lekkim muszą uczyć się jednego języka 
obcego. Jednak dyrekcje i nauczyciele szkół specjalnych zwra
cają uwagę na brak odpowiednich specjalistów i podręczników. 
Kolejny problem to fakt, że większość tych uczniów nie jest 
w stanie przyswoić sobie nawet podstaw języka obcego, a tam 
gdzie jest on nauczany sprowadza się to głównie do pokazania, 
że istnieje inna mowa poza ojczystą.

IKa, TM
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MIELNICA

W śpiewie i tańcu kryje się radość, której tak 
bardzo potrzeba w naszym codziennym życiu
To motto Koncertu Rodzinnego, którym Fundacja 

Mielnica zamknęła 16 grudnia tegoroczne 
obchody Światowego Dnia Niepełnosprawnych. 
Rozpoczęliśmy już 1 grudnia wielką imprezą dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Szkole 
Podstawowej nr 15 w Koninie. Wolontariusze 

zorganizowali „ andrzejki ”, 
podczas których oprócz tradycyjnych wróżb, 

malowali twarze uczestników imprezy, robili dla 
nich czarodziejskie czapki i peruki.

Zaprosili również prawdziwego czarodzieja, który 
zdradził nawet kilka swoich sztuczek, ale ta z wy
czarowywaniem pieniędzy pozostała niestety taje
mnicą, pomimo tego, że jeden z podopiecznych 
Fundacji -  Józio chciał ją  nawet wypożyczyć, żeby zasilić 

nasze konto.
6 grudnia tradycyjnie spotkaliśm y się z Przyjaciółm i 

Fundacji w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Doktora 
Piotra Janaszka, przy ulicy Zagórowskiej 3 w Koninie. Była to 
trzeciajuż rocznica tragicznej śmierci Doktora. W pierwszą rocz
nicę udało nam się uruchomić ten Dom dla 30. osób z upośle
dzeniem umysłowym. Budynek, w którym opiekę znaleźli pod
opieczni. przekazała Fundacji Mielnica Rada Miasta Konina.

ustanowił rekord Guinnessa w biegu z Głuchołaz do Konina.
6 grudnia przywiózł w prezencie Księgę Rekordów 2001 roku, 
do której jest już oficjalnie wpisany.

Potem odbyła się jeszcze jedna ważna dla Fundacji Mielni
ca uroczystość. 16 grudnia w Konińskim Domu Kultury, wspól
nie z Przyjaciółmi Świętego Franciszka zorganizowaliśmy 
Koncert Rodzinny. Zaprosiliśmy wszystkich Przyjaciół Funda
cji, którzy chcą pośpiewać wspólnie z nami i spotkać się w praw
dziwie świątecznej atmosferze i oni -  jak zawsze -  dopisali. 
Wstęp był wolny, więc można było przyjść z całą rodziną, na
wet jeżeli była bardzo liczna. W programie przewidziano rów
nież kiermasz świąteczny, na którym można było kupić ozdoby 
i stroiki świąteczne wykonane przez podopiecznych Fundacji. 
Była też skarbonka, z której zbiórka zasiliła Świętego Mikoła
ja, a wszystkich gości zaprosiliśmy na degustację pierników.

Stawek Dul z Księgą Guinnessa

Święty Franciszek od ośmiu wieków trwa w sercach ludzi! 
Wśród Przyjaciół Świętego Franciszka, którzy przyjechali do 
Konina z różnych stron Polski byli: Kasia Krzywicka (głos), 
która na co dzień jest cicha i skromna, a na scenie niezastąpio
na, Marek Pukas (gitara solowa) -  człowiek niewielkiego wzro
stu, ale wielkiego serca, Magdalena Rayner (głos) -  tajemni
cza, skryta, niesamowita. Piotr Tarasewicz (fortepian) -  osoba 
niewidoma, podziwiana za to, jakim jest człowiekiem. Robert 
Górski (głos, gitara) -  kocha góry (raz był nawet w Tatrach), 
Arkadiusz Motyka (instrumenty klawiszowe i konsola) -  wy
bredny jako kobieciarz, realista jako muzyk. Marek Sobieniec- 
ki (bębny) -  można z nim porozmawiać o wszystkim, a jest 
wielkim gadułą. Artur Tabor (głos, instrumenty perkusyjne) -  
posiada olbrzymie serce, które świeci jasnym blaskiem, ojciec 
Mariusz Tabor OFM (gitara, głos, guru) -  ma w sobie nieogra
niczone zasoby ciepła, które udziela się innym, Marek Rolek 
(głos, trąbka) -  małomówny, ale jak już coś powie, to zostaje 
na długo w pamięci. Maciek Kozłowski (bas) -  wytarte dżinsy, 
dziurawe buty i mnóstwo szalonych pomysłów. Kiedy w takim 
właśnie składzie wychodzą na scenę, wraz z nimi wkrada się 
niezwykła magia. Potrafią porwać do wspólnego śpiewania 
i sprawić, że każdy bez względu na wiek doskonale się bawi. 
Czasem mówią o nich „Arka Noego w wykonaniu dorosłych”. 
Tak też stało się na wspólnej zabawie w niedzielę 16 grudnia, 
w sali widowiskowej KDK. Niech żałują ci, których tam nie było!

Przyjaciele Fundacji Mielnica

Na jego ścianie odsłonięta została piękna tablica z brązu 
poświęcona pamięci Doktora, wykonana przez Jego Przyjacie
la -  artystę rzeźbiarza Giotto Dimitrowa. a Dom otrzymał imię 
Doktora Piotra Janaszka. W tym roku po raz trzeci spotkaliśmy 
się z Przyjaciółmi Doktora i Fundacji przy pamiątkowej tabli
cy. Tym razem nie tylko zarząd, pracownicy i podopieczni Fun
dacji zastanawiali się. jak w sposób szczególny uczcić ten dzień. 
Prezydent Miasta Konina -  Kazimierz Pałasz wystąpił w roli 
Świętego Mikołaja i wspólnie z Olgą Janaszek -  prezesem 
Fundacji dokonali uroczystego podpisania aktu sprzedaży bu
dynku przy ulicy Szpitalnej 43 Fundacji Mielnica, za symbo
liczną złotówkę. Dzięki temu będziemy mogli poszerzyć bazę 
rehabilitacyjną i obejmować opieką coraz więcej osób potrze
bujących. Będzie to już drugi budynek przekazany Fundacji 
przez radnych miasta Konina. Podczas uroczystości w rolę 
Świętego Mikołaja wcielił się również Sławek Dul -  niepełno
sprawny maratończyk, który w hołdzie Doktorowi Janaszkowi
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TO SIĘ ZDARZYŁO

Miłosierdzie ?
Kończył się tydzień. Piątkowy wieczór usiłował 

wynagrodzić podnieconym klientom hipermarketu 
niewolę całego tygodnia. Oto mieli przed sobą 

kilka godzin wolności. Czuli tę wolność i własną 
ważność, dlatego tłumnie zmierzali do pełnej 

przepychu świątyni rzeczy, aby napełniać swoje 
koszyki na kółkach tym wszystkim, co inni, tacy 

sami jak  oni, wytworzyli w trudzie i zniewoleniu 
w ciągu całego tygodnia, również marząc o tych 
szczęsnych chwilach piątkowego wieczoru, które 

dadzą im zakosztować upragnionej wolności.

Mało kto wiedział, że po wkroczeniu do kolo
rowych i urządzonych z cyrkową elegancją 
wnętrz, sam stanie się przedmiotem manipu
lacji owych współczesnych czarowników od 

reklamy i marketingu, którzy potrafią skłonić każdego, aby 
z własnej woli kupił to, czego nie potrzebuje i jeszcze chciał 
zapłacić za to z radością i poczuciem dumy. Wszystko wska
zywało na to, że przybyli tu ludzie chyba wcale nie chcieli
o tym wiedzieć.

Przybysze parkowali swoje samochody na rozległym, 
wyasfaltowanym placu i ze wszystkich stron zmierzali do 
rozświetlonej tysiącem kolorowych świateł świątyni dóbr, do 
obracającej się bramy, za którą grała muzyka, błyszczały ozdo
by, stały spiętrzone w stosy i pryzmy wszelkie dobra z całego 
świata, budząc ich pożądanie i iluzję własnej wszechmocy. Nie
widzialne diabełki wrzeszczały zewsząd bezgłośnie lecz nad
zwyczaj skutecznie: -  To wszystko możesz mieć, tylko sięgnij 
ręką! Zobacz, jakie to proste! To wspaniała okazja! Dzisiaj naj
taniej! Możesz mieć co chcesz! Masz taką moc!... I brali dla 
siebie ile zdołali zmieścić do wózków, sycąc swą chęć posiada
nia i napawając się swoją władzą i mocą, której prawdziwy 
wymiar miał się równać długości płaconego rachunku. Ale to 
dopiero na końcu widowiska.

Za to przedstawienie, w którym każdy z kupujących czuł 
się autorem i głównym aktorem, a które było dziwną mieszani
ną cyrku, tragifarsy i pogańskiego misterium, płaciło się dopie
ro przy wyjściu i to cenę, którą każdy -  chyba nie do końca 
świadomie -  sam sobie wyznaczył.

Aż trudno uwierzyć, że można tak dalece skomplikować, pro
sty przecież, akt kupna -  sprzedaży. Jeszcze trudniej uwierzyć, 
że tak wielu ludzi, tak ochoczo bierze udział w tym procederze.

Trudno jest być biednym, choć nietrudno nim zostać. Tu, na 
placu przed bogatym hipermarketem zwykła bieda jawi się 
hiperbiedą do superpotęgi.

Pod lekkim zadaszeniem, gdzie spięte łańcuchami wózki 
czekały na klientów, stał szczupły i blady młody mężczyzna 
w grubych okularach. Wybrał to miejsce, bo właśnie tu każdy 
klient w zamian za odwiezienie wózka odzyskiwał swoją mo
netę, łakomie połykaną każdorazowo przez ów wózek, kiedy 
klient zabierał go z sobą.

-  Czy ma pan dla mnie złotówkę? -  młodzieniec zadał to 
samo pytanie po raz nie wiadomo który w tym dniu, ale tym 
razem zapytany okazał się bardzo dociekliwy.

-  A niby dlaczego miałbym mieć dla ciebie złotówkę? -  
zapytał z drwiną w głosie.

-  B oja  zbieram...
-  Patrzcie go, zbieracz się znalazł. Na pieniądze trzeba pra

cować. Wziąłbyś się za jakąś robotę!
-  Ja mam pracę, ale dali mi przymusowy urlop bezpłatny... 

Dziś miała być wypłata, ale powiedzieli, że zapłacą za kilka 
dni. Najwcześniej w poniedziałek, a my musimy jakoś prze
trzymać sobotę i niedzielę. Mam do wykupienia lekarstwo dla 
chorego dziecka. Żona płacze w domu, bo nie mamy nic do 
jedzenia. Ja nigdy jeszcze nie... zbierałem, dziś pierwszy raz, 
bo nie wiedziałem co zrobić... Nie mam dokąd pójść... Nikt mi 
nie chciał pożyczyć... A ja  muszę kupić to lekarstwo i coś do 
jedzenia... Czy muszę panu o tym wszystkim opow iadać?-jego 
głos dziecinnie drżał i czuło się, że jest rzeczywiście amatorem 
w swym nowym zajęciu, bo który zawodowy żebrak traciłby 
czas na czcze gadanie.

-  Dobra, dobra, już nie wymyślaj. Masz tu i kup se piwo, bo 
twoja bajka mi się nawet podoba -  dociekliwy rzucił w kierun
ku chłopca wydobytą z wózka monetę dwuzłotową, która upa
dając na asfalt wydała tępy dźwięk.

-  Powiedziałem  prawdę -  rzekł chłopiec. Schylił się 
i z trudem odnalazł monetę, bardziej kierując się dotykiem 
niż wzrokiem. Gdy się wyprostował twarz mu pałała i od
dychał, jakby podniósł przed chwilą wielki ciężar. Odwró
cił twarz za oddalającym  się mężczyzną, który zm ierzał do 
swego samochodu w ypełnionego zakupami i zadowoloną 
rodziną. Stał tak patrząc niewidzącym wzrokiem na plac 
pełen samochodów lśniących tysiącam i kolorowych kro
pel, a potem ruszył ostrożnie przed siebie podnosząc twarz 
ku niebu, jakby prosząc o spokój serca. Jego policzki chło
dził litościwy deszcz, a zwilgotniałym  oczom św iat wydał 
się odpychającą, zamgloną plamą . Po chwili zawrócił. Dłu
go przecierał okulary stojąc pod zadaszeniem  obok rzędu 
spiętych łańcuchami wózków.

Konrad, który zamierzał wejść po zakupy zawrócił do 
samochodu. Był mimowolnym świadkiem rozmowy początku
jącego „zbieracza” z zadowolonym z siebie niedowiarkiem. 
Słyszał wszystko bardzo dokładnie i zadecydował, że właśnie 
teraz powinien nastąpić ten moment... Intuicyjnie wyczuwał, 
że powinien zrobić to teraz.

Konrad przypomniał sobie takie zdarzenie: Przed laty, 
w Szwecji, poznał Jona Alphonso. Był on brązowoskórym 
Szwedem pochodzącym ze Sri Lanki. Wiele w życiu przeszedł. 
Wreszcie osiadł na stałe w Szwecji, którą nazywał swą wybra
ną ojczyzną bez słoni (w dzieciństwie Jon miał własnego 
słonia, którego nie mógł zapomnieć).

Jon zaprosił, całkiem obcego sobie, Konrada do swego 
domu. Pomógł mu załatwić pracę na farmie, a kiedy Konrad 
już zarobił trochę pieniędzy i chciał mu zapłacić za okazaną
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NAPRAWDĘ DATAJANA

Śpiewajmy razem
przychylność, Jon powiedział: -  Kiedyś w życiu na pewno 
spotkasz kogoś, kto będzie potrzebował pomocy, wtedy udziel 
mu tej pomocy, na ile cię stać. A kiedy ten ktoś będzie chciał ci 
płacić, powiedz mu, że pomaganie ludziom tworzy łańcuch i że 
każdy kto otrzymał pomoc, powinien jej udzielić innej osobie, 
całkiem szczerze i bezinteresownie. Ten łańcuch powinien sta
wać się coraz dłuższy, by w końcu opleść cały świat. Teraz ty 
jesteś tym następnym ogniwem tworzącym ten łańcuch. -  Łań
cuch miłosierdzia... -  powiedział Konrad. -  Niech ci będzie, 
chociaż teraz nikt nie używa takich określeń. Lepiej powiedzieć
-  promocja przychylności. Od razu widać, że jesteś katolikiem 
- J o n  uśmiechnął się i podali sobie ręce.

Konrad na wyrwanej z notesu kartce zaczął pisać coś dru
kowanymi literami. Gdy skończył, włożył do koperty kartkę 
i dwustuzłotowy banknot. Zakleił kopertę, schował ją  do kie
szeni i opuścił samochód.

Pod zadaszeniem , przy wózkach okularnika już było. 
Konradowi zrobiło się smutno, jakby poniósł wielką stratę. 
Rozglądał się bezradnie na wszystkie strony, wyrzucając sobie 
opieszałość i brak zdecydowania. Wreszcie zrezygnowany 
odczepił jeden z wózków i ruszył do wirującego wejścia.

Poszukiwać kogoś w hipermarkecie pełnym ludzi w piątko
wy wieczór to niepodobieństwo. A jednak Konrad spotkał „zbie
racza”. Spotkał go przy stoisku z chlebem. No bo co przede 
wszystkim kupują biedni ludzie? Najtańszy chleb, smalec, 
margarynę...

Stał przy stoisku z pączkami i liczył bilon przekładając go 
niezdarnie z ręki do ręki. W ręcznym koszyku, którego użycie 
nie wymagało zastawu finansowego, miał bochenek chleba, 
woreczek najtańszego mleka i słoik dżemu. Po chwili odszedł 
i stanął nieco z boku. spoglądając w kierunku piętrzących się 
nieopodal stosów smażonych kurcząt, białej kiełbasy i innych 
specjałów, które były tak blisko wszystkich, ale przecież nie 
były one dla wszystkich.

Konrad podszedł do chłopca i powiedział: -  Tu jest coś dla 
pana. Włożył kopertę do koszyka zdziwionego chłopca i szyb
ko się oddalił. Kątem oka dostrzegł, jak  chłopiec rozrywa 
kopertę.

Tego piątkowego wieczoru, mimo że rozpadało się na 
dobre, dla dwojga młodych ludzi zaświeciło na chwilę słońce. 
Chłopak przyniósł do domu jedzenie i lekarstwo dla chorego 
dziecka. Gdy po kolacji dziecko zasnęło, usiadł wraz z żoną 
w jasnym kręgu lampy. Mówił coś do niej długo, aż na jej twa
rzy pojawił się wyraz niedowierzania zmieszanego z radością. 
Potem wyjął z koperty kartkę papieru w kratkę i zaczął czytać 
słowa napisane pospiesznym pismem: ..Kiedyś w życiu na pew
no spotkasz kogoś, kto będzie potrzebował pomocy. Wtedy...” 
Gdy skończył, popatrzyli sobie w oczy, w których nie było już 
ani odrobiny rozpaczy. Była nadzieja.

Zbigniew Skorupiński

Już po raz ósmy od 1984 r., w końcówce 
października odbyta się integracyjna 

Ogólnopolska Giełda Piosenki Turystycznej 
„Datajana”. Tym razem honorowy patronat nad 
spotkaniem objął prezydent Miasta Stołecznego 

Warszawy, Paweł Piskorski.

W tej otwartej, integracyjnej imprezie kultural
nej wystąpiło 68. uczestników, wśród których 
ponad 30 proc. stanowiły osoby niepełno
sprawne. Jury przyjęło za punkt wyjścia arty
styczną wartość piosenki i jej wykonanie. Wśród nagrodzonych 

było trzech wykonawców niepełnosprawnych (duet i soliści).
Do pracy w jury oprócz Danuty Murawskiej, Ireny Podobas 

i Dariusza Nerkowskiego zostały zaproszone osoby niepełno
sprawne (Leszek Kopeć, dziennikarz radiowy, piosenkarz), 
Dorota Szachewicz (poetka i malarka), Grażyna Łapińska (pio
senkarka), któiych profesjonalizm został dawno uznany.

Najważniejszym  punktem G iełdy był koncert galowy 
zwycięzców VIII OGPT oraz koncert gwiazd z okazji 10-lecia 
Stowarzyszenia Turystyczno-Kulturalnego „Carpe Diem”. 
Koncert ten był rów nież form ą warsztatów muzycznych, 
podczas których młodzi uczestnicy Giełdy mogą porównać 
poziom zaprezentowanych przez siebie utworów z poziomem 
artystycznym znanych piosenkarzy.

Jeszcze raz potwierdziła się teza, że prawdziwe hity piosen
ki turystycznej tworzą zarówno sprawni jak i niepełnosprawni 
tuiyści, a wśród wykonawców jest wielu utalentowanych mło
dych ludzi. Zadanie odkrycia tych talentów należy do wycho
wawców, opiekunów i rodziców. Rozwijajmy tę formę aktyw
ności twórczej dzieci i młodzieży jeśli chcemy, by nasz świat 
był bardziej radosny i pozbawiony agresji.

Dziesięcioletnia działalność Stowarzyszenia „Carpe Diem” 
na rzecz wyrównywania szans twórców niepełnosprawnych 
została doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, które przyznało ośmiu jego członkom odznaki 
„Za zasługi dla kultury”. Wśród wyróżnionych byli niepełno
sprawni artyści: Grażyna Łapińska, Dorota Szachewicz, Irene
usz Betlewicz i Jerzy Omelczuk. Zarząd Główny PTTK z kolei 
przyznał odznaki 12. wolontariuszom Stowarzyszenia za pro
pagowanie turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych.

Jadwiga Siedlecka
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WSPOMNIENIE

Odszedł Wielki Przyjaciel niepełnosprawnych 
Ksiądz Biskup Jan Chrapek

„ Człowiek dzieląc się bogactwem własnego serca 
i możliwościami życia, odnajduje siebie w tymże 
dawaniu i potwierdza siebie, dojrzewając do więk
szej odpowiedzialności ”

/ks. biskup Jan Chrapek/

+ Ks. B iskup Jan C hrapek

Honorowy Patron
Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Niepełnosprawnych -  OPTAN 
w Grudziądzu

Żegnając z ogromnym żalem Naszego Księdza Biskupa Jana 
Chrapka, nie sposób nie wspomnieć o Jego wielkim zrozumie
niu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych i przeko
naniu o słuszności wspólnego przedsięwzięcia.

Biskup Jan wiedział, że Sztuka może być formą modlitwy, 
a artyści niepełnosprawni w ten sposób manifestują również 
swój związek z Bogiem, który dla sobie wiadomych celów 
naznaczył ich cierpieniem, a wynagrodził talentem.

Był naszym duchowym Ojcem i Przyjacielem, potrafił otwo
rzyć swe serce na wszystkie potrzeby ludzkie, nie tworzył 
dystansu, ale umacniał i potwierdzał to, co zbliżało. Był z nami, 
promował naszą twórczość, pomagał twórcom niepełnospraw
nym i uczył nowych sposobów patrzenia na świat, uczestniczył 
w spotkaniach.

Cieszył się z kolejnych edycji Przeglądu.

Był Człowiekiem  o wielkiej wrażliwości, nadzwyczaj 
skromnym, najbardziej sobie cenił sprawianie radości niepeł
nosprawnym. Bo jak często powtarzał -  uśmiech człowieka 
pokrzywdzonego przez los, cierpiącego, samotnego jest najwięk
szą nagrodą.

Ksiądz Biskup pochylony nad każdym potrzebującym, zo
stawił nam w swoich czynach Siebie, abyśmy mieli kogo na
śladować w czasach, które wymagają większego heroizmu, 
odwagi i miłości.

I takim Go zapamiętamy.

Dziękuję Bogu za dar spotkania Biskupa Jana, niezwykłe
go Człowieka, który umiał skupić wokół siebie ludzi różnych 
opcji i przekonań, bowiem w każdym widział człowieka.

Tak wiele zawdzięczam Księdzu Biskupowi, szczególnie 
w chwilach trudu, wspierał mnie swą modlitwą i wiarą, podej
mował wiele inicjatyw na rzecz Ogólnopolskiego Przeglądu, 
był Drogowskazem i zawsze znalazł czas, by nam pomóc.

Księże Biskupie, nie sposób wyrazić słowami pustki, jaką 
doświadczamy po Twojej tragicznej śmierci.

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Krystyna Grabowska 
Prezes Centrum Rehabilitacji 

w Grudziądzu

„Mistrz bractwa 
niewidzialnej ręki”

Ernest Bryll wspom ina

K iedy zginął tragicznie i ludzie zaczęli się zastana
wiać nad tym kogo zabrakło, ktoś spośród Episko

patu powiedział o biskupie Janie Chrapku, że był wielką 
nadzieją polskiego Kościoła.

Tak było. W spom inali Go dziennikarze, niepełnospraw 
ni, politycy. Jego pogrzeb w Radom iu to przecież dziesiąt
ki tysięcy ludzi.

Nasz Jasio. Bo dla wielu z nas, m im o sakry biskupiej, 
był w łaśnie tym, kim był. Skrom nym , praw ie niedostrze
galnym , cierpliwym , wybaczającym , kochającym  przyja
cielem. D laczego nie widzieliśm y w Nim  tego wielkiego 
człowieka, wspaniałego pasterza, kogoś kto przecież w pły
nął tak silnie na m yślenie Polaków?

Albo niby Go przy wielkich sprawach nie było. Albo 
był wszędzie gdzie było trudno, ale tak, że nie sposób Go 
było zauważyć. W idzieliśm y wokół tylu ważnych, tylu m ą
drych. I są dalej.

Tylko nagły brak skrom nego zakonnika Jasia C hrapka 
pokazał nam w ilu sprawach, tak wiele zależało w łaśnie od 
Jego cichych i prawie niew idocznych starań.

Podziwiałem zakonnika. Bo biskup Chrapek naprawdę 
do końca i zawsze był michalitą. Członkiem tego specjalne
go zgromadzenia, gdzie najważniejszym jest czuwanie, aby 
ktoś nie został sam na naszej trudnej drodze. Wielka, święta 
uwaga obrócona w stronę najsłabszych. Tych, co najczęściej 
są przez gromadę ludzką odrzucani. N o bo kto ma dla nich 
wystarczającą ilość czasu, siły, wiary, miłości i uwagi?

A poza tym, jak  podejść do tych co są przez gnającą 
grom adę opuszczeni, nieakceptow ani? N ie zawsze przyj
mują pom oc z pokorą i w dzięcznością, nie zaw sze są mili. 
N ie zaw sze dziękują. Są trudni. Jak w ogóle trudni są 
ludzie skrzywdzeni.

C iekawe, że ta m ichalicka w iara pozw oliła „naszemu 
Jasiow i” zgrom adzić w najtrudniejszych  czasach stanu 
wojennego tylu ludzi ze św iata kultury, dziennikarstwa, tylu 
artystów. I to wokół skrom nego pism a o horrendalnym , 
dziko u nas brzm iącym  tytule „Pow ściągliw ość i Praca”. 
Ten tytuł grom adzący nas o trudnych biografiach. Pow ścią
gliw ość tak rzadka wobec naszych biografii pełnych nad
używanej wolności. Praca wobec utalentowanych ludzi, ale 
niem ożliwych do zorganizowania.

Piszę o tym. Bo tam byłem. Rozum iem  i nie rozum iem  
czasami dlaczego się to udało. Piękny czas, który je s t w spa
n iałą stroną w b iografiach  w ielu dziś bardzo w ażnych 
ludzi w naszym kraju.

dokończenie na str. 31
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Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości byl poczęty

Jan Kasprowicz

W tę cichą noc grudniową jak 
przed wiekami Bóg zstąpi na Ziemię, 
by błogosławić wszelkiemu stworze
niu, by wszyscy zdolni byli do wyba
czania i niesienia pokoju. Bożonaro
dzeniowa Witryna przekazuje naj
piękniejsze uczucia miłości bliźniego
i nadziei. ...Wigilia
Wieczór,
Czas zgody i pojednania,
Tak mówił ksiądz 
W kościele,
Tak mówił.

Dziś
I jutro obiecujemy sobie 
Miłość, zgodę, pojednanie 
W dzień spotkania 
Z dzieciątkiem.

Kolęda
Wszystkie kąty wysprzątane,
Kolorowe drzewko,
Będzie odświętnie w domu,
W duszy.

Po świętach,
Będzie tak jak zawsze bywa,
Właśnie, pogarda, kłamstwa,
Dzieciątko,
Wydoroślało.

Nadzieja
Nadzieję pielęgnuję 
Jak prymulkę,
Więc jej nie tracę.
Błogosławię każdy dzień 
Sam sobie i TOBIE,
Pan mi pozwolił,
Gdyż nie tracę wiary 
W drugiego człowieka 
I sercem otwieram serca.

Czesław Włosek

/ Grudniowe sny
Te snytrudniow e,
Co je  roświetla gwiazdy blask
Te sny grudniowe
Co wiodą nas w dzieciństwa czas
Z muzyki są i z blasku świec
Z zapachu jodły, z bicia serc
A cuda znów
Są jawą pośród snów

Te sny grudniowe
Wciąż młode, za nic mają czas
Te sny grudniowe
Jak dawniej znów są blisko nas
Dziecięcych kolęd mają treść
Potrafią nas do nieba wznieść
A każdy sen
W noc wigilijną może spełnić się

Cicha noc, Wigilii czas 
Serdeczna struna droga 
Kolędy treść, choinki blask 
Na rzęsach szczęścia łza

Święta noc, Wigilii czas 
Przeżyjmy go jak sen 
Wspomnienia wrócą tu nie raz 
Niech serca w nas obudzą się

Te sny grudniowe,
Co je  rozświetla gwiazdy blask
Te sny grudniowe
Co wiodą nas w dzieciństwa czas
Z muzyki są i z blasku świec
Z zapachu jodły, z bicia serc
A cuda znów
Są jawą pośród snów

Te sny grudniowe
Wciąż młode, za nic mają czas
Te sny grudniowe
Jak dawniej znów są blisko nas
Dziecięcych kolęd mają treść
Potrafią nas do nieba wznieść
A każdy sen
W noc wigilijną niech nam spełni się

Kolęda 2001
Nam, o Panie, nie trzeba zbyt wiele 
Trochę ciepła, a nad głową gwiezdny pył 
Trochę chleba, łyk nadziei jak w niedzielę 
I czekanie, byś już przyszedł, byś już był

Przyjdź tu do nas w blasku gwiazdy, Panie 
Choć maleńki, roztocz swoją Bożą moc 
Przyjdź i zostań, wszak wierzymy, 
że zostaniesz
Przyjdź, rozjaśnij naszą ziemską, 
smutną noc

Refren:
Przyjdź Dzieciątko w tę noc 
Przyjdź, uratuj nasz świat 
Co uwierzył w swą moc 
Co zapomniał, że bliźni to brat

Przyjdź Dzieciątko na świat 
Oddał od nas złe dni 
By opuścił nas strach 
Sprawić możesz to Ty, tylko Ty

Już opłatek na stole bieleje 
Płonie świeca, by rozperlić nasze łzy 
Pierwsza gwiazda nam za oknem już 
jaśnieje
Jak nadzieja, że przybędziesz wkrótce Ty

Więc zawitaj w nasze skromne progi 
Przynieś ciszę, pojednania przynieś cud 
Wlej odwagę w nasze serca Dziecię Drogie 
Byśmy mogli wybaczania podjąć trud 
Refren: ...

Odwróć od nas i kary i klęski 
Ze złej drogi sprowadź na właściwy szlak 
Przyjdź Maleńki, prowadź nas i bądź 
zwycięski
My bez Ciebie nie przetrwamy, no bo jak?

Spójrz jak bardzo czekamy na Ciebie 
Ku Twej gw ieździe obracając łzawy 
wzrok
Przyjdź Dzieciątko, przyjdź i wspomóż 
nas w potrzebie
Pobłogosław dwutysięczny drugi rok

Zbigniew Skorupiński
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ł TEATROTERAPIA

Pokaz mody
Warsztat Terapii Zajęciowej „ Teatroterapia ” działa
jący przy Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie zaprosił 
widzów na niezwykły pokaz mody. -  Mam nadzieję 

-powiedziałaprowadząca go Maria Pietrusza- 
-Budzyńska -  że na scenie, która była miejscem tak 

różnych przemian i tym razem dojdzie do przemiany 
w postrzeganiu potrzeb moich dorosłych przecież 

podopiecznych, a co za tym idzie zmieni się ich pozy
cja w rodzinie Ja k  i społeczeństwie.

Impreza odbyła się w Teatrze im. J. Osterwy w Lubli
nie 3 grudnia. Stroje wykonały uczennice IV klasy 
Liceum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawo
dowego w Lublinie. Halina Kusa, dyrektor szkoły, pod
kreśliła: -  Ten przygotowany obecnie pokaz, w którym prezen

tować się będą podopieczni pani Marii Budzyńskiej, postawił przed 
młodzieżą naszej szkoły nowe i wyższe wymagania. Chęć spra
wienia innym przyjemności, uwrażliwienie na drugiego człowieka 
wzbogaci w pozytywne doświadczenia naszą szkolną młodzież, a

jednocześnie podniesie poziom jej zawodowych umiejętności.
Bożena Kowalik, pedagog specjalny, twierdzi natomiast: -  

Nikomu tak nie powinno zależeć na modzie, elegancji, urodzie 
jak ludziom z upośledzeniem umysłowym, których natura nie 
obdarzyła najpiękniejszą urodą. Na tym też powinno zależeć 
producentom, projektantom, rodzicom i nam wszystkim, bo strój 
przynosi radość, upiększa, daje możliwość marzeń, uczy este
tyki, a także jest przepustką do zdrowych rówieśników.

-  Pokaz mody przygotowany przez niepełnosprawnych jest 
szczególną formą manifestacji istnienia i potrzeb. Stanowi 
w wyrazie zewnętrznym, pozaśrodowiskowym. że pojęcie inte
gracji społecznej osób niepełnosprawnych nie powinno zawężać 
się tylko do wybranych -  najczęściej przez nich samych -  obsza
rów funkcjonowania. A w odniesieniu do środowiska pokaz spełni 
ważną funkcję w kształtowaniu estetyki oraz umiejętności utrzy
mywania codziennej higieny osobistej, której częściową emana- 
cją jest także ubiór. Odnosi się to do każdego człowieka, ale do 
niepełnosprawnych w szczególności -  podsumowuje Janusz 
Jurek, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
i Zatrudnienia przy Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.

Maria P. Budzyńska

yy Teatr to moje życie... yy

...powiedział mi kiedyśjeden z niepełnosprawnych aktorów. I on, i ja  wiedzieliśmy, że to doświadczanie teatru, 
doświadczanie innego życia, innego otoczenia, innych treści, doświadczanie swojej inności i zmian w niej -je st 

absolutnym przewrotem, wręcz rewolucją w jego życiu. I  że dzieje się to w teatrze i za sprawą teatru. 
Obydwoje wiedzieliśmy o tym, a narzędziem, którym posługiwaliśmy się, żeby tę wiedzę uzyskać była intuicja:

moja i jego, równa w swojej sile i obdarowana tą samą wrażliwością...

Z  dedykacją dla ludzi, którzy do teatru przyjdą...

K ie d y  odkrywa się, że dziecko jest 
inne, próbuje się je ratować za wszelką cenę
i wszystkimi sposobami. W trudzie i w cier
pieniu szuka się pomocy wszędzie. Potem 
jest szkoła specjalna, a potem... nic.

Jest truizmem, że ludzie niepełno
sprawni mają wszelkie ludzkie prawa, 
a w szczególności prawo do godnego ży
cia, a więc do ubiegania się o pracę. Pro
blem jednak polega na tym, że większość 
zajęć jest dla nich niedostępna. Próbuje 
się rozwiązać go stosując wymyślne czę
sto środki, najczęściej uprawiając na rzecz 
niepełnosprawnych filantropię -  jeden 
z najbardziej kosztownych, poniżających
i mało efektywnych sposobów rozwiąza
nia problemu. W Polsce tylko niewielu 
niepełnosprawnych nie jest narażonych 
na filantropię i mogło podjąć pracę, albo 
miało szczęście zamienić „swoje życio
we nic” na warsztaty terapii zajęciowej.

Od 1992 roku w naszym  kraju

powstało około 280. takich placówek, 
w których większość uczestników stano
wią ludzie upośledzeni umysłowo.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Teatro
te rap ia” założyłam  przy Teatrze im 
J. Osterwy w Lublinie w 1995 roku i pro
wadzę terapię zajęciową według własne
go, autorskiego programu opartego na 
wieloletnim doświadczeniu w szkole spe
cjalnej, gdzie pracowałam jako nauczyciel.

Moje spontaniczne poszukiwanie me
tod i środków rehabilitacji zaowocowały 
utworzeniem w Szkole Specjalnej nr 26 
w Lublinie teatrzyku „Roślinka”, a niewąt
pliwie wynikały z umiłowania teatru, któ
rym to uczuciem chciałam podzielić się 
z moimi uczniami na płaszczyźnie pełnej 
ekspresji i szczerości i w kontaktach z nimi.

Bodźcem intelektualnym, inspiracją 
do pierwszych spotkań i działań teatral
nych było odkrycie, że uczniowie szkoły 
specjalnej posiadają talenty aktorskie

i przeogromną potrzebę grania: autystycz
na Misia obdarowana nie tylko talentem 
malarskim, ale także aktorskim, w spo
sób świeży i autentyczny zaczęła wyra
żać swoje emocje przy okazji kreowanej 
roli, z Anią zaczęłam długo rozmawiać 
na tematy, których istnienia nikt się nie 
domyślał, a przez to jej sztuka aktorska 
stała się silna i nośna. Mariusz, dla które
go udział w spektaklu, to był kolejny 
dzień w szkole i okazja do pokazania 
wręcz cyrkowych umiejętności i Karoli
na, tęskniąca za prawdziwym i ciepłym 
domem, posiadająca najprawdziwszy 
talent mima...

Działania teatralne podjęte przeze 
mnie na terenie szkoły specjalnej miały 
poszerzać i uzupełniać zamierzone pro
cesy zarówno na płaszczyźnie dydaktycz
nej jak  i wychowawczej. Obserwując 
moich „aktorów” i ich rodziny przekra
czałam razem z nimi granice sukcesu
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W LUBLINIE „ Teatr to moje ży
-  na co dzień rzadko dostępne ludziom 
niepełnosprawnym. Widziałam łzy wzru
szenia widowni i czułam akceptację dla 
ich umiejętności i urody, a także czułam 
wewnętrzną siłę, mądros'ć i wiarę ludzi 
doświadczonych przez los i wszystkowie
dzących. Wiem też, że sukces sceniczny 
dziecka  upośledzonego  um ysłow o, 
ucznia szkoły specjalnej miał ogromne 
znaczenie terapeutyczne dla każdego z ro
dziców -  w każdym wymiarze ich życia.

Przekonanie, że teatr może służyć 
pedagogom  jako  narzędzie ich pracy
i może przyczynić się do wewnętrznego 
wzrostu, rozwoju i wzbogacenia osobo
wości w ychow anka pielęgnow ałam , 
tworząc razem z moimi uczniami lirycz
ne spektakle. Wychodziłam z nimi poza 
mury szkoły i wyjeżdżałam do wielu 
miast w Polsce, pozwalając im w ten spo
sób poznać kraj. Prezentacje przedstawień 
wzmacniały małych aktorów, a także 
przyczyniły się do zmiany stereotypów 
w myśleniu na temat upośledzonych dzie
ci. Przysparzały też szkole profitów.

Terapię zajęciową prowadzę w opar
ciu o techniki teatralne i śmiem sądzić, 
że jest to pierwszy w Polsce warsztat, 
w którym jednoznacznie został określo
ny profil terapii. Grupa dwudziestu upo
śledzonych uczestników, pracowała pod 
kierunkiem aktorów, muzyków, tancerzy, 
plastyków, logopedów, rehabilitantów, 
nauczycieli zawodów różnych, psycho
logów i pedagogów specjalnych (przez 
sześć lat z uczestnikami pracowało prze
szło trzydziestu specjalistów), którzy przez 
pryzmat swojej wiedzy, uzdolnień i moż
liwości twórczych, a także zwykłego ludz
kiego odruchu dawania z siebie tego co 
najlepsze, prowadzili z nimi zajęcia te
atralne w szerokim  słowa znaczeniu
i przy użyciu wszystkich możliwych 
technik. Były i są to zajęcia muzyczne, ta
neczne, psychologiczne, artterapeutyczne
i plastyczne, dykcyjne, komputerowe, 
matematyczne i wreszcie krawieckie. 
Wspólnie tworzone są kostiumy jak i sce
nografia do spektakli. Uczestnicy „Teatro- 
terapii” stale przyuczani są do gotowania 
posiłków i gospodarowania pieniędzmi, 
a także wpajana jest im dyspozycyjność
i otwartość na każdą sytuację, którą przy
nosi życie. Pracowali w radiu, brali udział 
w programach i filmach dla telewizji, udzie
lali wywiadów, stawali po nagrody w kon
kursach recytatorskich i poezji śpiewanej.

Nie są w tym procesie terapii bezwol
ni -  potrafią zrezygnować i wycofać się 
z sytuacji, której nie akceptują i nie czują.

Poddawani przez sześć lat tak inten
sywnemu szkoleniu, realizują rocznie 
jeden do dwóch spektakli, które wystawia
ne są w Teatrze Dramatycznym w Lubli
nie, oraz na największych scenach teatrów 
w Polsce. Wtedy to dokonuje się ten wie
lokrotnie widziany i przeżywany przeze 
mnie cud przemiany: teatr pełen do ostat
niego miejsca, a na scenie uświetnionej 
obecnością największych artystów pol
skich i zagranicznych aktor niepełno
sprawny, który wzrusza i zachwyca, który 
jednym gestem wygrywa swą życiową 
rolę. Spektakl trwa krótko, bo 20 
do 25 minut i ma on swoją 
historię w wymiarze ludzkim
i w w ym iarze scenariusza, 
który oparty jest na szczególe 
wyjętym z życia aktora, a role 
tworzone są specjalnie na wa
runki danej, konkretnej osoby.

Spektakl ma w swoim zało
żeniu podnieść człowieka nie
pełnosprawnego i pomóc mu 
zrozumieć istotę jego człowie
czeństwa, a także w procesie 
oczyszczenia powinien dotknąć 
istoty upośledzenia. Powinien 
być źródłem mocy i prawdy
o życiu każdego uczestnika te
atru. Jest zawsze nową kreacją, 
nowym świętem.

Istotą spektaklu i poprze
dzającego go, trwającego wie
le miesięcy okresu przygoto
wawczego (można nazwać go 
też okresem terapii) jest osobi
sty i grupowy rozwój każdego 
uczestnika aktora.

Sześcioletni okres wspólnego 
życia z grupą WTZ „Teatrote- 
rapia”, mogę nazwać okresem 
odkrywania nieograniczonych 
możliwości ludzkich. Biorę tu 
pod uwagę odkrywanie możli
wości n ieprzew idyw alnych 
w swojej sile i urodzie we mnie, 
moim niepełnosprawnym intelektualnie 
partnerze, jak też w każdym pracowniku 
zespołu pedagogicznego, administracyj
nego, jak i tych, którzy trafili do nas na 
chwilę. Teatr daje nam wszystkim odczu
cie zetknięcia się z czymś niezwykłym, 
co oczyszcza, rozwija, wpływa na wszystkie

procesy w człowieku i poza nim, zwięk
sza zakres sam ow iedzy. W teatrze, 
jak w żadnej innej dziedzinie sztuki doko
nuje się proces osłabienia napięcia między

człowiekiem a światem, przyrodą i społe
czeństwem, dokonuje się przebudzenie zna
czeń, odsłania się głębsza rzeczywistość 
tego świata. Świat staje się bardziej ludzki, 
a tym samym człowiek staje się w nim bar
dziej u siebie...

Maria P. Budzyńska
fot. Iwona Burdzanowska
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KRAKOWSKI

Tu i tam
Niniejsze kartki Notatnika uwieczniają wydarzenia, 
które miały miejsce w październiku i listopadzie nie 
tylko w Krakowie, lecz także na Węgrzech i w Belgii. 
Pozostaje on jednak nada! Krakowskim, ponieważ 

traktuje tym razem o ludziach i rzeczach związanych 
z tym miastem, prezentowanych za granicą.

Zacznijmy jednak od konkursu plastycznego pod 
hasłem  „Dzieła M istrzów ” zorganizowanego 
przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych. 
Rozmiary tej imprezy przeszły najśmielsze ocze
kiwania organizatorów. Okazało się, że nadeszła ogromna ilość 

prac aż -  536, au
torstwa 300 twór
ców! Co rów nie 
istotne, większość 
z nich prezento
wała wysoki po
ziom artystyczny, 
co z satysfakcją 
podkreślił p rze
wodniczący jury, 
dziekan Wydziału 
M alarstw a ASP, 
p ro feso r A dam  
W s i o ł k o w s k i .
R ze te lna  ocena 
tak gigantycznej 
liczby  obrazów  
w ym agała w ie l
kiego wkładu pra
cy członków sądu 
konkursowego.

Część z nich 
była wiernymi lub bardzo zbliżonymi do 
oryginałów kopiami mistrzowskich dzieł, 
natomiast pozostałe były efektem indy
widualnej twórczej inspiracji wywołanej 
u artystów. Kopiowanie mistrzów jest
najwyższej klasy rzemiosłem, natomiast 
„wariacje na temat” mogą wnieść i wno
szą nowe wartości -  podkreślił w swoim 
wystąpieniu prof. Wsiołkowski.

Ogromny dorobek „obsłużył” nie tyl
ko pokonkursową wystawę w Pałacu Sztu
ki, połączoną z uroczystym ogłoszeniem 
wyników i wręczeniem nagród, ale wystar
czył na zorganizowanie jeszcze czterech 
wystaw towarzyszących. W Pałacu Towa
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych przy 
placu Szczepańskim zawisło pięćdziesiąt najlepszych prac, w tym 
oczywiście tych nagrodzonych i wyróżnionych. Większość pozo
stałych zaprezentowana została w Galerii „Kanonicza 1” Politech
niki Krakowskiej i Galerii „Stańczyk” Fundacji. W części były

to wystawy tematyczne, a wśród nich ekspozycja „Impresjoniści” 
czy „Dzieła Polskich Mistrzów”. Ta pierwsza była zapewne 
od zewem uczestników konkursu na głośną francuską wystawę 
prezentowaną niedawno w trzech miastach Polski, dzięki której 
dzieła okresu impresjonizmu wydatnie zyskały na popularności 
wśród miłośników malarstwa w naszym kraju.r

Plastyka i literatura są najpowszechniejszymi dziedzinami 
uprawianymi przez kilkuset twórców skupionych wokół Funda
cji. Prace plastyczne ich autorstwa znajdują uznanie nie tylko 
u znawców, ale i miłośników sztuk pięknych. Są one zauważane 
również przez organizatorów wielu wydarzeń artystycznych
o charakterze „eksportowym”. Jeden z tygodni października 
w Pecs na Węgrzech został poświęcony Krakowowi. Od lat oba 
miasta, których wspólną cechą jest bogata i świetna, sięgająca 
starożytności historia, łączą przyjacielskie kontakty. Odbył się 
tam festiwal artystyczny na który wyruszyła mocna ekipa 
wykonawców, w towarzystwie „Matki Miasta” -  wiceprezy
dent Teresy Starmach. Wśród artystów na szczególną uwagę 
zasługuje zespół „Camerata” specjalizujący się w muzyce 
Europy Środkowej przełomu wieków. Wystąpili również arty
ści z „Piwnicy św. Norberta”. Natomiast kilkadziesiąt obrazów 
z europejskiej kolekcji prac twórców niepełnosprawnych gro
madzonych od dziesięciolecia w krakowskiej Fundacji, zostało 
zaprezentowanych na efektownej ekspozycji.

n

Kolejną zagraniczną eskapadą stal się udział w odbywają
cych się w Belgii „Europaliach”. Oto już od dekady datuje się 
współpraca Małopolski ze wschodnią Flandrią. Z tej to okazji, 
udała się tam „silna grupa” małopolska: słynne malarki ludowe 
z Zalipia, mistrzynie sztuki kulinarnej z DPS Łyszkowice, 
grupa z Fundacji „Hamlet” oraz ekipa Fundacji Sztuki Osób

N iepełnospraw nych, 
w której skład obok 
dwóch uroczych dele
gatek wchodziło kilka
dziesiąt obrazów z ko
lekcji Fundacji oraz 
...jeden „żywy” artysta
-  Jan Niemiec, którego 
twórczość plastyczna, 
zwłaszcza ta związana 
z Krakowem jest znana
i popularna także za gra
nicą. Tygodniowy pro
gram pobytu był bardzo 

_______________ bogaty, a tempo ekspre-
Kącka -  „Kolejżelazna” sowe. Obejmował on

wg E. Maneta w spólne prezentacje,
wystawy, degustacje potraw regionalnych (furorę zrobi! żurek) 
udział w koncertach i zwiedzanie Belgii, od zacnej Brukseli po 
urocze, maleńkie mieściny przepełnione zabytkami i galeriami 
sztuk wszelakich.

wg J. Yermeera

Maria
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i... ówdzie
Ą

Odwieczny dylemat: być czy 
mieć można rozwiązać, co więcej 
pogodzić i to bez wielkich nakła
dów. Spróbowały tego dokonać 
wspólnie dwie instytucje: Regio
nalny Ośrodek Polityki Społecznej
i Fundacja Sztuki Osób Niepełno
sprawnych w Krakowie, realizując 
zadanie „Twórcza jesień życia”.

Jest takie magiczne miejsce nie
daleko Krakowa: wysokie, porosłe 
lasem wzgórze, na jego szczycie 
miny średniowiecznego zamczyska, 
a na zboczach domki w ogródkach, 
układające się w uliczki, tajemnicze 
zaułki i zakamarki, wreszcie spory, 
przy tym pochyły, rynek. To Lanckorona.

Zaproszono tam na czterodniowy plener 
artystyczny dwudziestopięcioosobową grupę 
seniorów -  amatorów malarstwa. Listopado
wa -  zimna i wietrzna aura ich nie przeraziła. 
Jesienne słońce wydobywało całkiem jeszcze 
bogatą feerię barw i odcieni. A poranne
i przedwieczorne mgiełki przydawały jeszcze 
uroków. Przed zimnem można się było ochro
nić: wdziać ciepłą kapotę, czapkę, rękawicz
ki, p rzycupnąć  w zacisznym  zakątku , 
wreszcie zaaplikować sobie dodatkowe kalo
rie. A o to było nietrudno, bowiem ogromny, 
wspólny stół jadalni ośrodka „Korona” wręcz 
uginał się od wysokokalorycznych, a przy tym 
smacznych potraw i przekąsek.

Po pracowitym, twórczym dniu przycho
dziły długie jesienne wieczory spędzane na 
pogawędkach, wesołych grach i zabawach. 
Jedni uczestnicy okazali się mistrzami celu
loidowej piłeczki, inni wspaniałymi kawala
rzami.

Kilka dni pracy twórczej przy
niosło niezwykle bogaty dorobek 
artystyczny. Dziesiątki prac -  oczy
wiście w głównej mierze pejzaży 
powstałych w Lanckoronie i ją  
przedstawiających -  zawisło na 
ścianach  G alerii „S tań czy k ” . 
Wykonano je w rozmaitych tech
nikach: były rysunki, pastele, 
akw arele i o leje. Trudno było 
uwierzyć, że wszystkie zostały 
wykonane w tak niewiarygodnie 
krótkim czasie! Jeszcze raz okazało
się, iż Lanckorona jest niezwykle in
spirującym miejscem (może jest tam

jaki czakram czy co?).Wysta
wa sta ła  się w ym ow nym  
świadectwem prawdziwej ak
ty wizacj i starszego pokole
nia, w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Widać było wy
raźnie, że doprawdy niewiele 
trzeba mieć, żeby bardzo być. 
Można mieć na grzbiecie ba
gaż lat, mieć dolegliw ości
i choróbska, można też mieć 
w domu telewizor, który karmi 
wizualną, pstrą papką i straszy 
nieszczęściami nawiedzającymi 
świat. Ale o tym wszystkim

Stanisław Dani/os -  „Chaty w Grębowie» m0Żna ^ " i n i e ć  "  wystarczy
S. Wyspiańskiego być czynnym i twórczym,

być pogodnym, być wśród ludzi, 
być tam, gdzie jest pięknie i ciekawie. 

—mmmmmm*. W dojrzałych latach często na plan 
pierwszy wysuwają się wspomnienia. 
Często lepiej pam ięta się zdarzenia 
sprzed półwiecza niż z wczoraj. Stąd 
zrodził się pomysł konkursu literackie
go „Pamiętam jak dziś”, który stał się 
drugim etapem zadania.

W długie jesienne wieczory najbardziej 
leniwi zasiadają przed telewizoram i
i -  o zgrozo! -pasjonują się losami niewol
ników Big Brothera bądź latynoskimi 
serialami. Ci, którzy zmobilizują się i opu
szczą choć na chwilę domowe pielesze nie 
żałują, choć nie zawsze o tej porze roku 
pogoda i komunikacja sprzyjają. I nie trze
ba wcale do tego „dużej kasy”. Można na 
przykład poznać od podstaw tajniki rysun
ku uczestnicząc w warsztatach prowadzo

nych przez artystę malarza 
Tadeusza Łukasiewicza, można 
zasłuchać się w strofy wierszy 
recytowanych na poetyckich 
spotkaniach, których gospoda
rzem jest redaktor Ryszard 
Rodzik. A co bardziej istotne ten 
udział może być czynny, każdy 
może wziąć do ręki szkicownik 
bądź pióro. Jakże często obok 
zdobycia wiedzy i wypełnienia 
czasu takie zajęcia przynoszą 
wiele satysfakcji i przywracają 
poczucie własnej wartości.

Janusz Kopczyński

Wojciech Rubik -  „Żółty Chrystus” 
wg P. Gauguina

wg H. Boscha
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CZŁOWIEK -  PIĘKNO

Wystawa jak piękno duszy
22 listopada w Miejskim Domu Kultursy w Lublińcu uroczyście 

otwarto trzecią już Wystawę Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
Impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych i MDK pod patronatem starosty powiatu 
lublinieckiego i burmistrza miasta odbywa się pod hasłem

Człowiek -  Piękno.

J
ak mówią organizatorzy 
motto wystawy ma zazna
czyć, że chodzi o ukaza
nie piękna duszy każdego 
c z ło w iek a , b o g ac tw a  je g o  w e

wnętrznego świata, wrażliwości na 
otoczenie, niezależnie od tego kim 
jest i jak  wygląda. W przeciwień
stwie do zewnętrznej urody czło
w iek a , k tó ra  p rze m ija , p ięk n o  
w ew nętrzne je s t trw ałe, a nawet 
z biegiem  lat w zbogaca się. Na 
wystawie prezentowane były prace 
osób  n iep e łn o sp ra w n y c h  m .in . 
z domów pomocy społecznej, szkół 
specjalnych i stowarzyszeń, repre
zen tu jące  różne gatunk i sztuki, 
w tym malarstwo, grafikę, rzeźbę, 
ceramikę, a także wyroby ze sznur
ka i haft.

Sama twórczość osób niepełno
sprawnych, a także jej prezentacja 
wobec szerszego audytorium  ma 
ogromne znaczenie rehabilitacyjne, 
pozwala pokazać potencjał niepeł
nospraw nych tw órców  i sprzyja 
integracji właśnie poprzez piękno
i sztukę.

Jeden z in icjatorów  przedsię
w zięcia, W iesław  D rynda, który 
również prezentował swoje obrazy, 
zwrócił uwagę na coroczny wzrost 
liczby wystawianych prac, a przede 
wszystkim na coraz wyższy poziom 
artystyczny i częste stosowanie wy
szukanych technik, wymagających 
ogromnej koncentracji i szczególnej 
wrażliwości na otaczający nas świat.

Najlepszym  twórcom , których 
dzieła zostały zaprezentowane w lu- 
blinieckim MDK, przyznano nagro
dy. Indywidualne wyróżnienia od 
burmistrza otrzymali Róża Greupner 
z Lublińca oraz Franciszek M arcin
kowski z DPS „Dom Kombatanta” 
w Lublińcu, a starosta wyróżnił pra
ce wystawione przez Wojewódzki 
S zp ita l N e u ro p sy c h ia try c z n y  
z Lublińca, Zespół Szkół Specjal
nych im. M. Grzegorzewskiej i Dom 
Pomocy Społecznej z Lelowa.

Wystawa stała się również oka
zją do zaprezentowania opracowa
nia W iesław a Dryndy, w którym  
zawarł dokumentację Eksperymen
talnego Studium Wiedzy o Sztuce

d la  O sób  N ie p e łn o sp raw n y c h . 
S tud ium , z o rg an izo w an e  p rzez  
Politechnikę Krakowską im. T. Ko
ściuszki i Fundację Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych, odbywało się 
pod kierunkiem profesora Wiktora 
Zina, a dzięki skryptowi Wiesława 
Dryndy można zapoznać się z wy
kładam i. k tóre odbyw ały się od 
w rześnia 2000 roku do czerw ca 
2001. Aktualnie trwa nowa edycja 
Studium.

W ystaw a Piękno -  C złow iek 
czynna była do 10 grudnia, w holu 
MDK w Lublińcu.

Tom

30Jfó sze  Spratuy



WSPOMNIENIE

„Mistrz bractwa niewidzialnej ręki”
dokończenie ze sir. 24

Ale Jasia jakby przy tym nie było. Nie pam iętam  aby 
coś narzucał, do czegoś skłaniał. W  ogóle mógłby być -  
jak  m yślałem  dowcipkując -  mistrzem  bractw a niew idzial
nej ręki. Ale bez Niego, to dziś wiem, zaplątalibyśm y się 
w niezliczone spory.

Praw dę m ów iąc -  ciągle 
n ie  w ie m  ja k  d z ia ła ł ,  ja k  
tw orzył to, co stw orzył. Jak 
sklejał to, co rozb ija liśm y?
W iem  tylko, że kogoś takie
go nie ma.

Tak napraw dę rozum iem  
Jego  w ie lk o ść  p rzez  b rak .
B rak  Ja s ia . B rak  B isk u p a .
Brak Przyjaciela m oich dzie
ci i żony. Brak niezw ykłego 
Gościa, co czasami zjaw iał się 
w moim domu.

Często się spotykaliśm y?
Nie. Bo Jasio był ciągle zaję
ty. Ale Jego w izyta zostaw ia
ła zawsze takie dobre uczucie, 
że  j e s t  p rzy  nas i zaw sze  
będzie kiedy trzeba.

Pam iętam  jak  chrzciliśm y 
naszą córkę M artę. On był już  
biskupem . W ięc w ogóle nie 
chcąc zaw racać  m u głow y, 
a zresztą nie m ając now ego 
ad resu , zo staw iłem  w iad o 
m ość w D om u M ichałków .
I jak ie  było m oje zdziwienie 
gdy  z jaw ił się od  zakrystii 
ubrany w komżę aby towarzy
szyć ojcu Salijowi, u którego 
te n  c h rz e s t  s ię  o d b y w a ł.
Potem  pom knął gdzieś i Go 
nie było.

Ale kiedy staraliśm y się 
z przyjaciółmi pomóc Krysty
nie G rabowskiej i jej inicja
tywie organizacji O gólnopol
skiego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej N iepełnospraw 
nych, znów się zjawił. Praco
wał w tedy w Toruniu. W ięc 
p rzy jech a ł do G rudz iądza .
O czekiw ano Go w kościele, 
a On z boku zaparkow ał swój 
sam ochód. K iedy zjaw ił się 
pom yślałem  -  nie wyrobi się, 
n ie  da rady  być w szędzie ,

podróżując sam niby jak iś  dom okrążca rozw ożący ludziom  
pom oc, uwagę, miłość.

M ó w ię  ty lk o  o ty m , co  sam  w id z ia łe m . W ted y  
w „Pow ściągliw ości i Pracy”, potem  w czasie warsztatów 
artystycznych dla niepełnospraw nych, w czasie kręcenia

filmów, kłopotów  z progra
mami radiowym i czy telewi
zyjnym i.

Tak strasznie ważny dla 
naszego działania, a tak bar
dzo nie narzucający się ni
k o m u , ż e ... z o s ta w a ł 
w naszej pamięci.

Tej n a jw a ż n ie js z e j  
pam ięci serca, gdzie przeby
wają ci przyjaciele, których, 
choć  są n a jw ażn ie js i, n ie 
zaw sze pamiętamy. Zginął, 
ja d ą c  p ew n o , aby  k o m u ś 
pomóc.

N ie zaw sze okazyw ali
śmy M u pam ięć i w dzięcz
n o ść . M y ś lę , że  nam , 
ludziom  sztuki, m iałby nie
jed n ą  przykrość do w yba
czenia. A le czy nasz Jasio, 
nasz Biskup Jan Chrapek po
m yśleć by mógł, że m a coś 
kom uś wybaczyć? Najpierw 
m usiałby uznać, że to była 
czyjaś wina. A to w m icha- 
lick im  m yślen iu  Ja s ia  po 
p rostu  nie m iało  m iejsca . 
C hodził po cierniach i pró
bując podążyć śladami Pana, 
wyciągał z nich nas, czarne 
owieczki. A owce zagubio
ne na ogół nie przytulają się 
wdzięcznie do piersi paste
rza. Z łe, g łodne, n ie  chcą 
zrozum ieć sw ojej głupoty. 
W ięc szarpią i kopią. Ale już  
tak bywa. I tylko potem  tym 
z n a le z io n y m  o w c o m  tak  
sm utno. I tak bardzo  brak
K ogoś, co tak  bardzo  był 
z nami, że nawet tego dobrze 
nie zauważyliśmy.

Ernest Bryll 
fot. „Start” G rudziądz 

ina-press 
Tytuł pochodzi od  redakcji
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VIII PRZEGLĄD

Polsko N iem iecki P r/eg ląd  
Zespołów  Wokalno Instrum enta lnych Już za rok...

...nie, wcale nie m a tura, a dwudziestolecie 
współpracy polsko-niemieckiej, ściślej Wielkopolski 

z Dolną Saksonią. I  zapewne szczególnie uroczysty 
program jubileuszowy. Ale na razie piszemy 

o tegorocznym, ósmym Polsko-Niemieckim 
Przeglądzie Zespołów Wokalno-Instrumentalnych 

Inwalidów Upośledzonych Umysłowo, który ju ż  
tradycyjnie odbył się w Auli Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przegląd je s t kulm inacyjnym  punktem  w spólnego 
turnusu rehabilitacyjnego, odbywającego się w Wą

growcu, a organizow anego przez W IEL-SPIN, finansowa
nego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz

PFR O N . Jego  
organizatorzy nie 
należą jednak do 
o rto d o k só w  -
i chwała im za to
-  dlatego m ogli
śm y w sobo tn i 
wieczór 17 listo
pada zobaczyć  
także parateatral
ne i tan eczn e  
w ystępy  obok 
wokalnych i mu
zycznych. Różno
rodność  form  
i stylów mogła za
dowolić każdego. 
Cenne też okaza
ło się poszukiwa
nie artystycznych 
inspiracji w bar
dzo różnych źró
dłach. na przykład 
afrykańskich, czy 
wielkopolskich.

Na widowni.

,i na estradzie

Najważniejsze jednak, że podczas Przeglądu spotkali się 
starzy znajomi i przyjaciele, że twarze artystów upośledzo
nych umysłowo rozjaśniał uśmiech, a serca były otwarte 
i gorące. To przedsięwzięcie uświetnia spotkanie przyjaciół 
różnych narodowości. I dobrze, że gospodarze gościnnie 
większość czasu na scenie udostępnili Niemcom. Bliskim 
partnerom  w ielkopolskiej spółdzielczości, z którym i jak 
powiedział prezes zarządu W IELSPIN-u Zdzisław Bączkie- 
wicz, „tworzymy wspólny front walki o równe prawa osób 
niepełnosprawnych” .

Przegląd jest jednym z wątków rehabilitacji. Jak ważnym 
i cennym nie trzeba nikogo przekonywać. A na pewno w Wiel- 
kopolsce. Co było widać i słychać.

A chociaż tegoroczny Przegląd nie był jeszcze jubileuszo
wy, na widowni zasiedli licznie zgromadzeni przedstawiciele 
wojewódzkich i miejskich władz samorządowych, goście 
z Niemiec, szefowie zakładów pracy chronionej oraz mediów: 
prasy, radia i telewizji. Wiadomo, że nagałaśniania problema
tyki środowiska osób niepełnosprawnych nigdy dość. Cieszy 
więc, że zainteresowanie przedstawicieli poznańskich mediów 
jest tak niezawodne. Chyba także dlatego, że z roku na rok 
ranga poznańskiej imprezy rośnie. I uniwersytecka aula gości 
uczestników już nie tylko z Dolnej Saksonii i Wielkopolski, 
ale z całej Polski. M eklemburgii, niemieckiego Pomorza. 
Co to będzie za rok?

Tekst i fot. Grzegorz Stanisławiak
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