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Udział	w	debacie	wzięli:	Jarosław	Duda,	pełnomoc-
nik	 rządu	ds.	osób	niepełnosprawnych,	posłowie:	

Magdalena	Kochan,	Jan	Bury	i	Marek	Plura,	także	przed-
stawiciele	Biura	Pełnomocnika	Rządu,	 Jacek	Brzeziński,	 
p.	o.	prezesa	Zarządu	PFRON,	przedstawiciele	samorzą-
dów,	 organizacji	 pracodawców,	 organizacji	 reprezentują-
cych	osoby	z	niepełnosprawnością	oraz	pracodawcy.

	Spotkanie	miało	bardzo	burzliwy	przebieg.	W	sposób	
szczególny	ujawniły	się	różnice	zdań	między	stroną	rządową	
i	pracodawcami	dotyczące	sposobu	i	trybu	wprowadzenia	
zaproponowanych	zmian.	Na	prośbę	ministra	Władysława	
Kosiniaka-Kamysza	w	 imieniu	 pracodawców	wypowie-
dział	się	prezes	Zarządu	POPON	Jan	Zając.	Przedstawił	
stanowisko	pracodawców,	w	którym	postulują	zachowanie	
rocznego	okresu	przejściowego	(według	obecnie	obowią-
zujących	zasad),	zrównanie	dofinansowania	dla	otwartego	
i	 chronionego	 rynku	pracy	od	2015	 roku	oraz	obniżenie	
maksymalnej	wielkości	 ulg	 udzielanych	we	wpłatach	 na	
PFRON	przez	niektóre	firmy	spełniające	wymogi	zawarte	
w	art.	22	ustawy	o	rehabilitacji	do	30	proc.	wartości	faktury.

	Minister	Jarosław	Duda	przestawił	ponad	30	wariantów	
różnych	rozwiązań	wprowadzenia	zmian	do	systemu	dofi-
nansowań	do	wynagrodzeń	osób	z	niepełnosprawnością,	
sporządzonych	na	podstawie	wyliczeń	PFRON.	W	opinii	
strony	rządowej	stan	finansowy	budżetu	tego	Funduszu	nie	
daje	możliwości	pozostawienia	dofinansowań	na	obecnym	
poziomie,	 a	 przedstawione	warianty	w	 znacznej	mierze	
miały	udowodnić	tę	tezę.

	Z	wypowiedzi	Jarosława	Dudy	wynika,	że	resort	wy-
bierze	najprawdopodobniej	jeden	z	wariantów	zakładający	
od	4	do	6	miesięcy	okresu	przejściowego	(według	obecnie	
obowiązujących	zasad)	oraz	dofinansowania	na	poziomie	
120	proc.	wynagrodzeń	dla	osób	ze	stopniem	znacznym,	
60-65	proc.	ze	stopniem	umiarkowanym	oraz	30	proc.	ze	
stopniem	lekkim,	z	zachowaniem	podwyższonej	kwoty	dla	
schorzeń	szczególnych.	Jednak	ostateczne	warianty,	które	
wejdą	w	życie,	mają	zależeć	od	ewentualnych	przesunięć	
w	budżecie	PFRON.

Propozycje	 rządowe	 nie	 napawają	 pracodawców	
optymizmem.	A	zrównanie	rynku	pracy	chronionej	i	otwar-
tego	na	dużo	niższym	poziomie	wydaje	się	przesądzone. 
–	Jesteśmy	zdezorientowani.	Zadziwiające	jest,	że	to	nie	
miejsca	pracy	są	najważniejsze	w	dobie	kryzysu	 i	nie	ci,	
którzy	 je	 tworzą	–	 komentuje	 Jan	Zając.	 –	Przesunięcie	
środków	dla	organizacji	pozarządowych	i	samorządów	wy-
daje	się	niezrozumiałe.	Jakie	będą	koszty	wprowadzenia	na	
nowo	osoby	niepełnosprawnej	na	rynek	pracy?	Gdzie	będą	
miejsca	pracy?	Dzisiaj	sprawa	jest	prosta:	jest	pracodawca,	
jest	miejsce	pracy,	jest	praca.	Jutro	może	być	tylko	pomoc	
socjalna	–	twierdzi	J.	Zając.

Oprac.	R.S.

Brak kompromisu, 
zmniejszenie dofinansowań 
chyba przesądzone
4 listopada br. odbyło się w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej spotkanie, którego gospodarzem był Władysław 
Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Spotka-
nie dotyczyło zmian w wysokości kwot dofinansowań do wyna-
grodzeń zawartych w art. 3 projektu ustawy okołobudżetowej. Zmiany	 będą	 dotyczyć	 także	 kwestii	 związanych	 

z	PFRON.	Założono,	że	wysokość	miesięcznego	dofi-
nansowania	do	wynagrodzenia	pracownika	niepełnosprawnego	
będzie	niezależna	od	kwoty	minimalnego	wynagrodzenia.	Kwoty	
dofinansowania	określono	na	poziomach:	480	zł,	960	zł	i	1920	zł	 
w	zależności	od	stopnia	niepełnosprawności	pracownika.

	Jak	mówił	w	środę	w	Sejmie	Paweł	Arndt	z	PO,	jego	klub	
popiera	projekt,	gdyż	nie	ma	innej	możliwości,	by	zrealizować	
przyszłoroczny	budżet.

Poseł	z	PO	zgłosił	też	dwie	poprawki	do	projektu	dotyczące	
kwestii	 dofinansowania	wynagrodzeń	 osób	 niepełnospraw-
nych.	Pierwsza	z	nich	zwiększa	miesięczne	dofinansowanie	
do	wynagrodzenia	pracownika	niepełnosprawnego	o	umiar-
kowanym	stopniu	niepełnosprawności.	W	projekcie	zapisano,	
że	będzie	ono	wynosić	960	zł.	Natomiast	poprawka	zwiększa	
dopłatę	do	1125	zł.

–	Druga	poprawka	 spowoduje,	 że	 te	 zmiany	 dotyczące	
zrównania	dopłat	do	wynagrodzeń	na	otwartym	i	chronionym	
rynku	pracy	wejdą	w	życie	z	pewnym	poślizgiem.	Proponujemy,	
aby	vacatio	legis	wynosiło	3	miesiące,	a	więc	ta	część	ustawy	
wchodziłaby	w	życie	1	kwietnia	2014	r.	–	powiedział	Arndt.

Kolejne	 poprawki	 zgłosił	Henryk	Kowalczyk	 z	PiS,	 któ-
ry	 oceniając	 projekt	 powiedział,	 że	 jest	 on	 kolejnym,	 który	 
ma	 łatać	 dziurę	w	budżecie.	Poprawki	PiS	 dotyczyły	m.in.	

skreślenia	w	projekcie	punktu	mówiącego	o	zamrożeniu	fun-
duszu	 socjalnego	pracowników.	 –	To	 jest	 oszczędzanie	na	
najuboższych	–	wyjaśniał.

Inna	poprawka	PiS	dotyczyła	 dofinansowania	wynagro-
dzeń	niepełnosprawnych.	–	Klub	PiS	składa	poprawkę,	aby	
zaniechać	 oszczędzania	 na	 niepełnosprawnych,	 bo	 jest	 to	
nieuczciwe	–	mówił	Kowalczyk.

	Podobną	poprawkę	 zgłosił	Wincenty	Elsner	 z	Twojego	
Ruchu.	–	Składamy	poprawkę	(...)	polegającą	na	zamrożeniu	
na	kolejny	rok	sytuacji	zarówno	na	rynku	otwartym,	jak	i	rynku	
zakładów	pracy	chronionej.	Liczę,	że	w	ciągu	2014	r.	byłby	
czas	na	faktyczne	zastanowienie	się,	jak	rozwiązać	tę	sprawę	
systemowo,	a	nie	na	szybko	–	mówił.

	Ryszard	Zbrzyzny	(SLD)	złożył	dwie	poprawki	dotyczące	
wykreślenia	 dwóch	 punktów,	m.in.	 dotyczącego	 dopłat	 do	
wynagrodzeń	niepełnosprawnych.	–	Nie	można	zgodzić	się	
na	to,	aby	w	sposób	skokowy,	rewolucyjny	zmniejszyć	odpisy	
na	wspomaganie	wypłat	zatrudnionych	osób	niepełnospraw-
nych	–	powiedział.

	 Jacek	Bogucki	z	Solidarnej	Polski	złożył	najdalej	 idącą	
poprawkę,	dotyczącą	odrzucenia	projektu	w	całości.

	W	efekcie	złożenia	poprawek	do	projektu	został	on	skie-
rowany	ponownie	do	sejmowej	Komisji	Finansów.

(PAP)

Szereg poprawek do projektu 
ustawy okołobudżetowej na 2014 r.

Sejm uchwalił 8 listopada br. ustawę okołobudżetową na 
2014 r. Za uchwaleniem ustawy głosowało 232 posłów, 
przeciw było 220 posłów, nikt się nie wstrzymał od głosu.

 

Sejm	 przyjął	 przygotowane	 przez	 posłów	PO	 
i	 PSL	poprawki	 związane	 z	 planowanym	wy-

równaniem	dopłat	do	wynagrodzeń	na	otwartym	i	chro-
nionym	rynku	pracy.	Podwyższają	one	ogólną	kwotę	
wsparcia	 dla	 zatrudnienia	 osób	 niepełnosprawnych	
na	otwartym	i	chronionym	rynku	pracy	z	zakładanych	
wcześniej	3	mld	50	mln	zł	do	3	mld	160	mln	zł.	Zgod-
nie	z	poprawkami	w	przypadku	osób	o	umiarkowanej	
niepełnosprawności	 wsparcie	 wzrośnie	 o	 150	 zł	 
w	stosunku	do	propozycji	przygotowanych	przez	rząd	
i	wyniesie	1125	zł.

	Zmniejszy	się	natomiast	dofinansowanie	do	miejsc	
pracy	dla	niepełnosprawnych	w	stopniu	 lekkim	(z	480	zł	
proponowanych	 przez	 rząd	 do	 450	 zł)	 i	 znacznym	 
(z	1920	zł	planowanych	w	projekcie	do	1800	zł).	Po-
prawki	 koalicjantów	przewidują	 też,	 że	 zmiany	doty-
czące	zrównania	dopłat	do	wynagrodzeń	na	otwartym	 
i	chronionym	rynku	pracy	wejdą	w	życie	z	3-miesięcz-
nym	vacatio	legis,	czyli	1	kwietnia	2014	r.

Sejm	odrzucił	 kilkanaście	 poprawek	przygotowa-
nych	przez	opozycję	oraz	wnioski	PSL.

Uznania	 Sejmu	 nie	 uzyskała	 też	 poprawka	PiS	 
i	SLD,	która	miała	utrzymać	dopłaty	do	miejsc	pracy	dla	
niepełnosprawnych	na	obecnym	poziomie.

Zmiany	 będą	dotyczyć	 także	 kwestii	 związanych	 
z	PFRON.	Założono,	że	wysokość	miesięcznego	dofi-
nansowania	do	wynagrodzenia	pracownika	niepełno-
sprawnego	będzie	niezależna	od	kwoty	minimalnego	
wynagrodzenia.	(PAP)

 

Podczas drugiego czytania w Sejmie projektu ustawy okołobudżetowej na 2014 r. posłowie wszystkich klubów zgłosili poprawki. Naj-
dalej idąca mówiła o odrzuceniu projektu w całości. W efekcie projektowane przepisy ponownie trafią do sejmowej Komisji Finansów. 

Sejm uchwalił ustawę 
okołobudżetową

Zgodnie	 z	 przepisami	 unijnej	 dyrektywy	 dotyczącej	 VAT,	
państwa	 członkowskie	mogą	 stosować	obniżoną	 stawkę	

tego	 podatku	 na	 sprzęt	medyczny,	 pomoce	medyczne	 i	 inne	
urządzenia,	ale	tylko	jeśli	spełniają	one	dwa	warunki:	po	pierwsze	
muszą	być	wykorzystywane	do	łagodzenia	skutków	lub	leczenia	
niepełnosprawności,	po	drugie	muszą	być	przeznaczone	wyłącznie	
do	użytku	osobistego	osób	niepełnosprawnych.

	Z	kolei,	 jeśli	 chodzi	o	produkty	 lecznicze,	 to	dyrektywa	po-
zwala	na	stosowanie	obniżonej	stawki	jedynie	dla	farmaceutyków	
wykorzystywanych	w	ochronie	zdrowia	i	zapobieganiu	chorobom	
czy	używanych	przy	zabiegach	medycznych	i	weterynaryjnych.

„Polska	wykracza	poza	ten	zakres,	stosując	obniżoną	stawkę	
VAT	w	odniesieniu	do	sprzętu	medycznego	powszechnego	użyt-
ku,	np.	sprzętu	używanego	w	szpitalach,	a	 także	do	niektórych	
nieleczniczych	wyrobów	 farmaceutycznych,	 takich	 jak	 środki	
dezynfekujące	 i	 produkty	używane	w	salonach	Spa”	–	czytamy	 
w	komunikacie	KE.

„Polskie	zapisy	wykraczają	poza	to,	co	jest	określone	w	dyrek-
tywie	VAT”	–	napisała	Komisja.	

	W	komunikacie	zaznaczono,	że	KE	jako	strażniczka	trakta-
tów	„wymaga	od	krajów	członkowskich	respektowania	przepisów	 
o	podatku	VAT,	które	same	(kraje	–	PAP),	w	tym	Polska,	jednomyśl-
ne	przyjęły”.	Stosowanie	obniżonych	stawek	VAT	na	te	produkty,	
które	nie	były	określone	w	unijnej	dyrektywie,	„może	powodować	
zakłócenia	w	konkurencji	w	UE”	–	czytamy.	

(PAP)

KE pozywa Polskę przed 
Trybunał UE w sprawie 
obniżonych stawek VAT
Komisja Europejska pozwała w październiku Polskę przed Trybunał 
Sprawiedliwości UE w związku ze stosowaniem obniżonych stawek 
VAT na sprzęt medyczny i nielecznicze produkty farmaceutyczne,  
a także towary przeznaczone na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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Wrocław,	25	listopada	2013	roku

Pan Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Środowisko	 osób	 niepełnosprawnych	
jest	zbulwersowane	proponowanymi	przez	
rząd	Donalda	Tuska	ustawowymi	zmianami,	
które	doprowadzą	do	ograniczenia	dofinan-
sowania	dla	zakładów	pracy	chronionej.	Te	
zamierzenia,	niebezpieczne	ze	społecznego	
punktu	widzenia,	zagrażają	naszemu	bez-
pieczeństwu	socjalnemu.	Dlatego	też	dzisiaj,	
tj.	25	listopada	2013	r.	my,	niepełnosprawni	

przedstawiciele	 zakładów	 pracy	 chronionej	 i	 działających	
w	nich	 związków	zawodowych,	 	 zgromadziliśmy	 się	 przed	
biurami	posłów	i	senatorów	Platformy	Obywatelskiej	we	Wro-
cławiu	i	protestowaliśmy	przeciwko	planowanym	ustawowym	
zmianom.	Posłom	partii	rządzącej	wręczyliśmy	nasze	żądania	
i	petycję.

Panie Prezydencie!
Zwracamy	się	do	Pana,	jako	najwyższego	autorytetu	Rze-

czypospolitej	Polskiej,	gdyż	jesteśmy	przekonani,	że	zrozumie	
Pan	problemy	nas,	ludzi	pokrzywdzonych	przez	los.	Prosimy	
Pana	o	podjęcie	działań,	które	zaowocują	rezygnacją	rządu	
Platformy	Obywatelskiej	z	planów	prowadzących	do	zwolnień	
i	 pozbawienia	 niepełnosprawnych	 osób	 środków	do	 życia.	
Gdyby	jednak	doszło	do	uchwalenia	planowanej	ustawy	„oko-
łobudżetowej”,	prosimy	Pana	Prezydenta	o	jej	zawetowanie.

	W	złożonym	na	 ręce	dolnośląskich	parlamentarzystów	
dokumencie	protestujemy przeciwko:

1) likwidacji chronionych miejsc pracy dla osób nie-
pełnosprawnych poprzez drastyczne zmniejszenie dofi-
nansowań dla firm ich zatrudniających;

2) przeznaczaniu środków wpłacanych do Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przez pracodawców na cele niezwiązane z zatrudnieniem 
osób niepełnosprawnych;

3) niesprawiedliwemu traktowaniu zakładów pracy 
chronionej w stosunku do przedsiębiorstw z otwartego 
rynku pracy  (nierówne obowiązki, równe dofinansowa-
nia);

4) niekonstytucyjnej likwidacji podstaw ekonomicz-
nych ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (poprzez ustawę okołobudżetową);

5)  protestujemy przeciwko bezczynności Biura Pełno-
mocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych w zakresie 

notyfikacji polskiego systemu rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych.

Szerzej	nasz	punkt	widzenia	i	żądania	zawarliśmy	w	na-
stępującej	petycji:

PETYCJA
My,	osoby	niepełnosprawne	zatrudnione	w	zakładach	pracy	

chronionej	na	Dolnym	Śląsku,	protestujemy	przeciwko	pro-
wadzonej	w	imieniu	Państwa	przez	Pełnomocnika	Rządu	ds.	
Osób	Niepełnosprawnych,	senatora	Platformy	Obywatelskiej	
Jarosława	Dudę,	polityce	w	zakresie	 zatrudniania	 i	 rehabi-
litacji	osób	niepełnosprawnych	oraz	przestrzegania	Ustawy	 
o	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	
niepełnosprawnych	(Dz.	U.	1997	nr	123,	poz.	776	z	później-
szymi	zmianami).

Wprowadzone	ustawą	„okołobudżetową”	zmiany	w	rady-
kalny	sposób	ograniczają	dofinansowanie	do	wynagrodzeń	
pracowników	niepełnosprawnych,	 są	niekonstytucyjne	 i	 nie	
mają	nic	wspólnego	z	systemowymi	i	przemyślanymi	zmianami	
w	systemie	wsparcia	osób	niepełnosprawnych	na	rynku	pracy.		
Mają	tylko	fiskalny	charakter.

Niepełnosprawni	pracownicy	dolnośląskich	zakładów	pracy	
chronionej	PROTESTUJĄ		przeciw	planowanym	ustawowym	
zmianom	wprowadzanym	wspomnianą	ustawą	„okołobudże-
tową”	 i	 ŻĄDAJĄ	 jasnego	 i	 stabilnego	 systemu	wspierania	
zatrudniania	osób	niepełnosprawnych	i	 jego	przestrzegania	
przez	Państwo.

DOMAGAMY się, aby:
Środki	 pozyskiwane	 od	 pracodawców,	 którym	 nie	 

opłaca	 się	 zatrudniać	 osób	niepełnosprawnych,	 były	 prze-
znaczone	 tylko	 na	 rehabilitację	 zawodową	 i	 zatrudnianie	

osób	 niepełnosprawnych,	 zgodnie	 z	 założeniami	Ustawy	 
o	zatrudnianiu	osób	niepełnosprawnych.

Zakłady	Pracy	Chronionej	zatrudniające	osoby	niepełno-
sprawne	i	mające	określone	ustawą	obowiązki	(co	wiąże	się	
z	kosztami)	otrzymywały	wyższe	dofinansowanie	do	wynagro-
dzeń	osób	niepełnosprawnych,	niż	otrzymują	pracodawcy	na	
otwartym	rynku	pracy.

Zmiany	wprowadzone	w	systemie	wsparcia	zatrudnienia	
osób	niepełnosprawnych	uwzględniały	między	innymi	stabil-
ność	zatrudnienia	i	przestrzeganie	godziwych	warunków	pracy	
oraz	były	konsultowane	ze	środowiskiem	osób	niepełnospraw-
nych	i	związkami	zawodowymi	działającymi	w	tym	środowisku.

Przedstawić	założenia	do	kompleksowej	ustawy	o	rehabi-
litacji	zawodowej	uwzględniającej	polskie	realia.

Wykreślić	Art.3	z	trybu	prac	nad	ustawą	okołobudżetową	 
i	przenieść	debatę	nad	systemem	wsparcia	zatrudnienia	osób	
niepełnosprawnych	do	Komisji	Polityki	Społecznej	i	Rodziny.

Jesteśmy	przekonani,	 że	 zmiany	wprowadzone	 ustawą	
„okołobudżetową”	spowodują	likwidację	wielu	zakładów	pracy	
chronionej	i	utratę	miejsc	pracy	przez	kilkadziesiąt	tysięcy	osób	
niepełnosprawnych.	Mamy	świadomość,	że	zatrudnianie	osób	
niepełnosprawnych	i	ich	rehabilitacja	kosztuje,	ale	pozbawienie	
ich	pracy	i	odesłanie	na	bezrobocie	będzie	bardziej	kosztowne,	
nie	tylko	w	wymiarze	ekonomicznym,	ale	także	społecznym	
i	politycznym.

Pracownicy	zatrudnieni	w	zakładach	pracy	chronionej	na	
Dolnym	Śląsku:	we	Wrocławiu,	 Legnicy,	Oławie,	 Jaworze,	
Twardogórze,	Miliczu,	Bolesławcu,	Lubaniu	Śląskim,	Dzier-
żoniowie,	Jeleniej	Górze,		Ząbkowicach	Śląskich,	Głogowie,	
Świdnicy,	Bierutowie,		Środzie	Śląskiej	i	Kłodzku.

W	imieniu	protestujących:
Organizator	Zgromadzenia
Mirosław	Łyżwa
NSZZ	Pracowników	Spółdzielni						
Inwalidów	„Sipro”	we	Wrocławiu
Przewodniczący	Zgromadzenia
Leszek	Dykas
Spółdzielnia	Usługowa	„Piast”	w	Legnicy

Zachowano pisownię oryginału
fot.	Organizatorzy	zgromadzenia

Miała	 ona	miejsce	w	 ramach	projektu	 „Wsparcie	
osób	z	rzadko	występującymi	niepełnosprawno-
ściami	i	niektórymi	niepełnosprawnościami	sprzę-

żonymi	w	wieku	45+	na	rynku	pracy”,	a	 jej organizatorami	
były	Brytyjsko-Polska	 Izba	Handlowa	 i	 Fundacja	Aktywnej	
Rehabilitacji.

Celem	wydarzenia	było	przedstawienie	potencjalnym	pra-
codawcom	korzyści	wynikających	z	zatrudniania	pracowników	
z	niepełnosprawnością.		

W Wielkiej Brytanii
K o n f e r e n c j ę	 

otworzył	 ambasa-
dor	Wielkiej	Brytanii	 
w	Polsce	Robin Bar-
nett,	który	wskazał	na	
konieczność	uelasty-
cznienia	 zatrudnie-
nia	w	starzejącej	się	 
Europie.	Temat	akty-
wizacji	 zawodowej	
osób	 z	 niepełno-
sprawnością	 jest	 is-
totny	 ekonomicznie	
i 	 s p o ł e c z n i e .	
Większość	osób	z	tej	
grupy	przy	odpowied-
nim	wsparciu	 i	 dos-
tosowaniu	 miejsca	
pracy	może	 zostać	
zatrudniona.	 –	 Nie	
trzeba	 nikogo	 prze-
konywać,	jak	zdolne,	pracowite,	 lojalne	są	te	osoby.	Warto	
pokazywać	pracodawcom,	że	zatrudnianie	ich	jest	opłacalne	
–	mówił	ambasador.

Z	wielkim	zainteresowaniem	wysłuchano	wykładu	Johna 
Crosbie*	 z	Uniwersytetu	w	Edynburgu,	 który	 przedstawił	
ciekawe	metody	aktywizacji	społecznej	i	zawodowej	stoso-
wane	w	Wielkiej	Brytanii.	Swój	wykład	rozpoczął	od	tego,	że	 
w		Wielkiej	Brytanii	mniejszości	są	jeszcze	stale	prześladowa-
ne	–	kobiety,	katolicy,	Żydzi,	czarnoskórzy,	homoseksualiści,	
Irlandczycy,	Polacy,	 osoby	 na	 zasiłkach,	 imigranci,	 osoby	 
z	 niepełnosprawnościami.	 Jedna	 z	 teorii	 akademickich	
mówi,	 że	 lubimy	 takich	 ludzi,	 którzy	 są	 podobni	 do	 nas.	 
Takimi	 ludźmi	 się	 zajmujemy,	 takich	 otaczamy	 opieką.	 

Niepełnosprawność 
i praca – 
nowe perspektywy, 
nowe rozwiązania
Koszty niepełnosprawności w Polsce to 4,9 proc. PKB rocznie.  
Z prawie pięciu mln osób z niepełnosprawnością dwa mln stanowią 
osoby w wieku produkcyjnym. Większość z nich, przy odpowied-
nim przygotowaniu, może pracować na otwartym rynku pracy.  
30 października 2013 r. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warsza-
wie odbyła się konferencja „Niepełnosprawność i praca – nowe 
perspektywy, nowe rozwiązania”, promująca zatrudnianie jednej 
z najbardziej zagrożonych trwałym bezrobociem grup społecznych: 
osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 45 rok życia.

J.E. Ambasador brytyjski Robin 
Barnett

F

25 listopada 2013 roku ok. 300-osobowa 
grupa protestujących osób niepełno-
sprawnych,  pracowników zakładów pracy 
chronionej, przeszła ulicami Wrocławia 
pod siedzibę biur poselskich i senator-
skich Platformy Obywatelskiej i wręczyła 
dolnośląskim posłom i senatorom petycję 
i protest dotyczący zmian wprowadzanych 
w systemie wsparcia zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych ustawą okołobudżetową. 
Po zakończeniu zgromadzenia wystosowano 
również pisma do prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej i premiera RP zawierające 
petycję i protest, które znajdują się poniżej.

Protest pracowników ZPCh we Wrocławiu

Minister Jarosław Duda przyjmuje petycję
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45+
Po	 John ie 	 Crosb ie 	 wystąp i ł	 

Arkadiusz Jabłoński	–	twarz	projektu,	
koordynator	i	twórca	projektu	„AMS	dla	
Integracji”,	 z	 którym	związany	 jest	 od	
1999	roku.	Zapalony	sportowiec,	ścigał	
się	w	maratonach,	grał	w	koszykówkę	
na	wózkach	 i	w	tenisa	ziemnego,	aby	
na	 dobre	 związać	 się	 z	 szermierką	
na	wózkach.	Medalista	 paraolimpijski	 
z	Sydney	i	Aten,	medalista	Mistrzostw	
Świata	i	Mistrzostw	Europy	w	szermier-
ce	na	wózkach.	„W	Polsce	bez	szans?	
Zatrudnianie	osób	niepełnosprawnych	
po	45	roku	życia”	–	to	tytuł	jego	wystą-
pienia,	w	którym	opowiadał	o	tym,	jakie	
państwo	 osiąga	 korzyści	 finansowe,	
rehabilitując	 osoby	 niepełnosprawne	 
i	aktywizując	je	zawodowo.	Swoje	wy-
stąpienie	 rozpoczął	od	uzmysłowienia	
słuchaczom,	że	rocznie	około	500	osób	
w	wyniku	wypadku	zostaje	zmuszona	do	
poruszania	się	na	wózku	 inwalidzkim.	
Renta	inwalidzka	wypłacana	miesięcz-
nie	przez	państwo	daje	za	okres	10	lat	
96	tys.	zł.,	pracując	przez	ten	sam	okres	
czasu,	osoba	ta	może	wypracować	408	
tys.	zł.	dochodu.	

Arkadiusz	Jabłoński	 jako	wieloletni	
praktyk	 i	 promotor	 zatrudniania	 osób	
z	niepełnosprawnością	zaprezentował	
założenia	 programu	 „Wsparcie	 osób	 
z	rzadko	występującymi	niepełnospraw-
nościami	 i	 niektórymi	 niepełnospraw-
nościami	sprzężonymi	w	wieku	45+	na	
rynku	 pracy”	w	 perspektywie	 swoich	
doświadczeń.

Sprawność bez barier
Organizatorzy	 zadbali	 też	o	 „prak-

tyczną”	część	konferencji,	organizując	
minihappening	„Sprawność	bez	barier”.	
Wykorzystując	naprędce	przygotowany	
tor	przeszkód,	Grzegorz Pabis	z	Fun-
dacji	Aktywnej	Rehabilitacji	 zaprezen-
tował	możliwości	 aktywnego	wózka,	 
a	demonstracja	ta	wprawiła	w	zdumienie	
zebranych.	Uświadomiła	 również,	 że	

taka	osoba	może	być	w	wysokim	stop-
niu	 niezależna	w	 czynnościach	 życia	
codziennego,	może	wózek	samodziel-

nie	 złożyć,	 rozłożyć,	 włożyć	 go	 do	
samochodu,	 pokonywać	 różne,	wcale	
niemałe	 przeszkody.	W	wielu	wypad-
kach	 całkowicie	 eliminując	 potrzebę	
obecności	 opiekuna.	Wypowiedziano	
opinię,	że	wózek	aktywny	stanowi	pro-
tezę	czynnościową	nóg.

Zademonstrowano	 też	 komputery	 
i	telefony	dla	osób	niewidomych	z	funk-
cją	 przekształcania	 tekstu	 na	mowę,	
uczestnicy	konferencji	mogli	zobaczyć	
działanie	wideotłumacza	dla	osób	głu-
chych.	Te	wszystkie	urządzenia	zainte-
resowały	obecnych,	którzy,	rezygnując	
z	 przerwy	 kawowej,	
zgromadzili	 się	wo-
kół	 prezentujących,	
dopytując	o	szczegó-
ły	i	prosząc	o	dodat-
kowe	prezentacje.

Po	 przerwie  – 
prezentacja	„Ekono-
mia	i	sukces	–	akty-
wizacja	 zawodowa	
osób	niepełnospraw-
nych	w	perspektywie	
makroekonomicznej”	
Teresy Hernik,	 dy-
rektora	 Biura	 Peł-
nomocnika	 Rządu	

WYDARZENIA

ds.	Osób	Niepełnosprawnych,	 która	
przedstawiła	dane	makroekonomiczne	
dotyczące	 rynku	pracy	 tej	grupy	osób	 
i	kosztów	związanych	z	jego	funkcjono-
waniem.	Mimo	zaangażowania	dużych	
środków	i	narzędzi	ponad	70	proc.	osób	
z	 niepełnosprawnością	 nie	 pracuje.	 –	
Czas	pomyśleć	o	efektywności.

Wyzwanie?	Niedostateczna	obec-
ność	osób	niepełnosprawnych	na	rynku	
pracy	 i	 niezadowalająca	 efektywność	
pomocy.	 Recepta?	 Indywidualizacja	
pomocy	i	inna	(skuteczniejsza)	alokacja	
środków	–	mówiła	Teresa	Hernik.

Kończącą	 konferencję	 dyskusję	
panelową	„Czy	osoby	niepełnosprawne	
same	 tworzą	 negatywne	 stereotypy?	
Nowe	 spojrzenie	 na	 praktykę	 zatrud-
niania”	 rozpoczęto	 odważnym	 i	 pro-
wokującym	 pytaniem:	 a	może	 osoby	 
z	niepełnosprawnością	nie	chcą	praco-
wać?	Wolą	żyć	z	renty,	korzystać	z	życia	 
i	 wolności	 przy	 pomocy	 tych	 skrom-
nych	 środków?	 Dyskusja	 wzbudziła	
nieco	emocji	i	z	pewnością	dostarczyła	
tematów	do	przemyśleń	i	przewartościo-
wań,	zastanowienia	się	nad	niektórymi	
wygodnymi	acz	nieaktualnymi,	utartymi	
przekonaniami.	

Ilona Raczyńska
fot.:	epcreative

Arkadiusz Jabłoński, senator Mieczysław Augustyn, 
Monika Rengelow, J.E. Ambasador brytyjski Robin Barnett, 

John Crosbie

Wobec	 innych	 –	 możemy	 mówić	 
o	 stygmatyzacji	 społecznej.	Statystyki	
w	Wielkiej	 Brytanii	wskazują,	 że	 cał-
kowita	 populacja	 stanowi	 63	miliony,	 
z	tego	11,2	milionów	to	osoby	z	niepeł-
nosprawnością,	 prawie	 18	 proc.	 –	 to	
znacząca	 liczba.	Należy	 propagować	
pozytywny	 obraz	 tych	 osób,	 pokazy-
wać	 ich	 szeroki	 zakres	 umiejętności	 
w	różnych	dziedzinach,	ich	inteligencję,	
umiejętności	 artystyczne,	muzyczne,	
społeczne.	 Istnieje	 szereg	 sposobów	
postrzegania	 niepełnoprawności:	me-
dyczny,	 społeczny	 –	wówczas	może	
się	 okazać,	 że	 z	 osobą	wszystko	 jest	
w	porządku,	 to	społeczeństwo	odbiera	
sprawność	–	oraz	 funkcjonalny,	w	któ-
rym	bierze	się	pod	uwagę	ograniczenia	
poszczególnych	osób,	aby	dzięki	temu	
mogły	funkcjonować	w	optymalny	spo-
sób.	 Ten	 ostatni	model	ma	 szerokie	
zastosowanie	w	 odniesieniu	 do	 osób	 
z	 niepełnosprawnością	 i	 starszych,	 
w	stosunku	do	których	mamy	do	czynie-
nia	z	podwójną	stygmatyzacją.	–	Pomyśl,	
co	osoby	te	MOGĄ	ZROBIĆ,	a	NIE	cze-
go	NIE	UMIEJĄ.	Pomyśl,	co	Ty	możesz	
zrobić,	aby	inne	osoby	uwierzyły	w	swoje	
możliwości	 albo	 –	 przynajmniej	 –	 nie	
traciły	w	nie	wiary	–	mówił	John	Crosbie.	

33 procent
W	Wielkiej	Brytanii	już	w	1944	roku	

wprowadzono	 ustawę	 o	 zatrudnianiu	
niepełnosprawnych,	która	się	nie	spraw-
dziła,	w	1995	roku	wprowadzono	ustawę	
o	przeciwdziałaniu	dyskryminacji	 osób	
niepełnosprawnych,	 w	 2010	 nazwa	
została	zmieniona	na	Ustawę	o	Równo-
ści	–	włączono	w	jeden	akt	prawny	inne	
przepisy	antydyskryminacyjne	związane	
z	wiekiem,	płcią,	 rasą,	 orientacją	 sek-
sualną.	 Zapisy	 ustawy	mówią,	 że	 nie	
wolno	dyskryminować	osób	z	niepełno-
sprawnością	–	bez	właściwego	uzasad-
nienia.	W	celu	sprostania	ich	potrzebom	
stosowany	ma	 być	 rozsądny	 poziom	
dostosowania	(racjonalne	usprawnienie).

Omawiając	korzyści	dla	pracodawcy	 
z	zatrudniania	osób	z	niepełnosprawnością	

i	starszych,	John	Crosbie	zaprezentował	–	
wydaje	się	 rzadkie	 lub	niefunkcjonujące	 
w	Polsce	podejście	–	dlaczego	mamy	
odrzucać	25	proc.	kandydatów	z	powodu	
wieku	 i	 12	 proc.	 z	 powodu	 niepełno-
sprawności?	To	 razem	ponad	33	proc.	
społeczeństwa!

Ponadto	 zatrudnianie	 takich	 osób	
tworzy	 dobry	 obraz	 firmy	 w	 oczach	
zarówno	 pełnosprawnych,	 jak	 i	 nie-
pełnosprawnych	 klientów.	 Korzyści	 
z	zatrudniania	osób	starszych	i	niepeł-
nosprawnych	ma	 również	 społeczeń-
stwo,	finansowe	–	bo	nie	jest	potrzebne	
wsparcie	socjalne,	jest	przykładem	dla	
innych	niepełnosprawnych,	jest	źródłem	
innowacji	 i	 doświadczenia	 dla	 innych	
pracowników.	

New Deal
Przeszkody	 na	 drodze	 do	 sukce-

su	 oczywiście	 nadal	 są,	 zarówno	 po	
stronie	 pracodawcy	 –	 przekonanie	 
o	 negatywnym	 wizerunku	 i	 obawa	 
o	dyskryminację	ze	strony	klientów,	jak	po	
stronie	niepełnosprawnych	i	starszych,	
którzy	obawiają	się	niepowodzenia,	dys-
kryminacji,	postawy	współpracowników	 
i	środowiska,	podwójnej	stygmatyzacji	
(niepełnosprawność	plus	wiek).

Można	jednak	zmieniać	takie	posta-
wy	u	pracodawcy	zatrudnianiem	wspo-
maganym,	 przekazywaniem	 środków	
na	 pokrycie	 kosztu	 dostosowania	 lub	
kosztu	pracy	asystenta.	

W	ostatnich	kilkunastu	latach	wpro-
wadzono	sporo	ważnych	systemowych	
zmian.	 Reforma	 „New	Deal”	 z	 2001	
roku	wprowadziła	 rozwiązania	 „szyte	
na	miarę”	 dla	 konkretnej	 osoby	przez	
jej	 osobistego	 doradcę,	 obejmujące	
poszukiwanie	pracy,	szkolenia,	okresy	
próbne,	 staże,	 dostęp	 do	 pracy	 i	 na	
określony	czas	–	zatrudnienie	wspoma-
gane.	Po	dwóch	 latach	pilotażu	 „New	
Deal”	implementowano	w	całym	kraju.	
Zastąpiony	 wprowadzonym	w	 2010	
roku	 programem	prozatrudnieniowym	
„Work	Choice”	dla	osób	z	najcięższym	

stopniem	 niepełnosprawności,	 obej-
mującym	pomoc	w	 znalezieniu	 pracy	
i	 przygotowaniu	 do	 niej,	 zatrudnienie	
wspomagane	 (maksimum	 do	 dwóch	
lat),	 długoterminowe	wsparcie	w	 celu	
utrzymania	 zatrudnienia,	 przejście	 na	
otwarty	i	niewspomagany	rynek	pracy,	
o	ile	jest	to	właściwe	dla	danej	osoby.	
Nieustannie	pracuje	się	nad	znalezie-
niem	programu,	który	jak	najlepiej,	naj-
efektywniej	dopasuje	pomoc	do	potrzeb	
konkretnej	osoby,	zaangażuje	w	proces	
poszukiwania	pracy.	Cechą	tych	progra-
mów	jest	możliwość	odebrania	zasiłku	
tym	 osobom,	 które	 nie	 chcą	 podjąć	
pracy	bez	uzasadnionego	wyjaśnienia.

Swoją	 prezentację	 John	Crosbie	
zakończył	przedstawieniem	pracowni-
ków	w	Calvert	Trust	i	filmem	o	ich	pracy	
i	 sukcesach.	Nie	wszystkim	 osobom	
zatrudnionym	w	Calvert	Trust	 trzeba	
było	 dostosować	miejsce	 pracy	 –	 na	
przykład	 dla	 księgowej	Wendy	 z	 cu-
krzycą,	Lusis	z	cateringu	z	porażeniem	
mózgowym	czy	stajennego	z	zespołem	
Downa.

Obawa	 przed	 niepowodzeniem,	
obawa	o	wystarczający	poziom	umiejęt-
ności,	brak	pewności	siebie	wzrastają	
jeszcze	bardziej	po	45.	roku	życia.	Ale	
wszystkie	można	zniwelować…	kupując	
dla	 głuchego	 instruktora	 nurkowania	
wodoodporny	 aparat	 wspomagający	
słyszenie	 i	 pager	 alarmujący	w	 razie	
na	 przykład	 pożaru	 lub	 zapewniając	
niewidomemu	 instruktorowi	wsparcie	
przy	przemieszczaniu	się.	Ten	system	
działa,	bo	zatrudnienie	niepełnospraw-
nych	wzrosło	z	38	proc.	w	roku	1998	do	
46	proc.	w	roku	2012.				

*John Crosbie – szef centrów edu-
kacji outdoorowej organizacji Outward 
Bound w Ullswater i Horton, doktorant 
na Uniwersytecie w Edynburgu. Od 
1991 roku specjalizuje się w pracy  
z osobami z niepełnosprawnością. 
Ekspert w zakresie edukacji outdooro-
wej będącej pomostem do reintegracji 
społecznej i stałego zatrudnienia. Były 
dyrektor w jednym z centrów organi-
zacji Calvert Trust – światowego lidera  
w dziedzinie aktywizacji osób z niepeł-
nosprawnością.  

Konferencja była tłumaczona również 
na język migowy

Dyrektor Teresa Hernik
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PRACA

Wniosek	 o	 przyjęcie	 ustawy	 bez	
poprawek	 złożył	 Senator	 Kazi-

mierz	Kleina	(PO).	Z	kolei	Senator	Henryk	
Cioch	 (PiS)	wnosił	 o	 odrzucenie	 ustawy	 
w	całości.	Jego	wniosek	nie	zyskał	jednak	
uznania	 większości	 członków	 komisji.	
W	 efekcie	 senator	 opozycji	 złożył	w	 tej	
sprawie	wniosek	mniejszości.	Wniosek	ten	
będzie	poddany	pod	głosowanie	podczas	
posiedzenia	plenarnego	Senatu.	

Ustawa	 okołobudżetowa	 przewiduje	
m.in.,	że	wynagrodzenia	osób	zajmujących	
kierownicze	stanowiska	państwowe	zosta-
ną	utrzymane	na	poziomie	z	2013	r.	Za-
mrożone	zostaną	też	maksymalne	pensje	
osób	 kierujących	niektórymi	 podmiotami	
prawnymi.	Ponadto	utrzymane	na	poziomie	
z	2013	r.	zostaną	płace	w	budżetówce	oraz	
fundusz	świadczeń	socjalnych.

Zmiany	 będą	 dotyczyć	 także	 kwestii	
związanych	 z	Państwowym	Funduszem	
Rehabilitacji	 Osób	Niepełnosprawnych.	
Założono,	że	wysokość	miesięcznego	dofi-
nansowania	do	wynagrodzenia	pracownika	
niepełnosprawnego	będzie	niezależna	od	
kwoty	minimalnego	wynagrodzenia.	

Ustawa	przewiduje	wyrównanie	dopłat	
do	wynagrodzeń	na	otwartym	i	chronionym	
rynku	pracy.	Przewidziano,	iż	ogólna	kwota	
wsparcia	dla	 zatrudnienia	osób	niepełno-
sprawnych	ma	wynieść	3	mld	160	mln	zł.	
W	przypadku	osób	o	umiarkowanej	niepeł-
nosprawności	wsparcie	wyniesie	1125	zł.	
Z	 kolei	 dofinansowanie	 do	miejsc	 pracy	
dla	 niepełnosprawnych	w	 stopniu	 lekkim	
wyniesie	450	zł,	a	w	stopniu	znacznym	–	
1800	zł.	

Zgodnie	 z	 ustawą	 zmiany	 dotyczące	
zrównania	 dopłat	 do	 wynagrodzeń	 na	
otwartym	i	chronionym	rynku	pracy	wejdą	
w	życie	z	3-miesięcznym	vacatio	legis,	czyli	 
1	kwietnia	2014	r.	Pozostałe	przepisy	usta-
wy	wejdą	w	życie	1	stycznia	2014.	(PAP)	

Najbliższe	posiedzenie	Senatu	odbę-
dzie	się	4	i	5	grudnia.	Termin	rozpatrzenia	
ustawy	 okołobudżetowej	 przez	 Senat	
upływa	w	dniu	12	grudnia	2013	r.

Oprac.	J.K.

Cieszyć	może	zainteresowanie	pracodawców	przyjęciem	„do	siebie”	osób	 
z	niepełnosprawnościami.	Nie	kryją	oni	jednak,	że	było	to	wyzwanie	dla	
obu	stron.	Na	początku	każdy	miał	obawy,	w	jakim	stopniu	niepełnospraw-

ni		poradzą	sobie	w	wypełnianiu	nowych	obowiązków.	Jednak,	jak	się	okazało,	np.	
dwaj	panowie	ze	Stowarzyszenia	„Razem”	(partnera	projektu),	odbywający	staże	
w	rybnickim	Black	Red	White	–	Dom,	doskonale	odnaleźli	się	w	zadaniach,	którymi	
między	innymi	było	składanie	i	skręcanie	mebli.	Niewątpliwie	duża	w	tym	zasługa	
pracownika	technicznego,	który	w	sklepie	koordynował	ich	pracę.

 
 

Szef ma zawsze rację
	Pracodawcy	szybko	przekonali	się	do	swoich	nowych	podwładnych.	Przy-

kładem	pozytywnego	ich	odbioru	jest	opinia,	jaką	Stowarzyszenie	MOST	otrzy-
mało	z	Miejskiego	Centrum	Kultury	im.	H.	Bisty	w	Rudzie	Śląskiej.	Wicedyrektor	
placówki	–	 Ireneusz	Kucharczyk	–	zaznaczył	w	niej,	 iż	wszystkie	powierzone	
praktykantkom	czynności	„wykonywane	były	z	dużym	zaangażowaniem	oraz	na-
leżytą	starannością.	Należy	podkreślić	sumienność	w	wykonywaniu	obowiązków	
oraz	nienaganne	zdyscyplinowanie	pracujących	osób.	Powyższe	doświadczenie	
potwierdza	nasze	przekonanie,	iż	osoby	niepełnosprawne	intelektualnie	mogą	
być	dobrymi	pracownikami”.	We	wspomnianym	MCK	praktyki	odbywały	cztery	
osoby	z	niepełnosprawnością	intelektualną	z	rudzkiego	Stowarzyszenia	„Nadzieja”	
(jednego	z	partnerów	projektu).

 
Asystenckim okiem

	–	Jako	asystent	zatrudnienia	na	co	dzień	mający	kontakt	z	niepełnosprawnymi	
intelektualnie	myślę,	że	dla	tych	osób	bardzo	ważne	jest	wyjście	z	domu,	poznanie	
nowych	ludzi	i	nawiązanie	z	nimi	relacji.	Poprzez	praktyki	oraz	staże	uczą	się	
samodzielności,	ponieważ	np.	sami	muszą	komunikacją	miejską	dojechać	do	
pracy.	Podnosi	im	się	samoocena,	gdyż	mają	świadomość,	że	wykonują	ważne	
zadania,	za	które	doceniają	ich	przełożeni.	Przede	wszystkim	jednak	wiedzą,	że	
są	komuś	potrzebni	–	uważa	Magdalena	Krelińska,	asystent	zatrudnienia.	Jak	
zaznacza	nasza	rozmówczyni,	osobom	tym	należy	pokazać,	co	mają	zrobić	i	ko-
ordynować	ich	pracę.	–	Trzeba	do	nich	podejść	z	uśmiechem	i	wyrozumiałością,	
bowiem	jak	każdy	oni	także	mogą	mieć	tzw.	„zły	dzień”	–	dodaje.

Sami	 stażyści	w	 rozmowie	 z	 nami	 przyznają,	 że	miejsca,	w	 których	mieli	
okazję	pracować,	bardzo	im	się	podobały	i	miło	spędzali	w	nich	czas.	Poznali	
nowych	znajomych	i	w	żaden	sposób	nie	byli	źle	traktowani	lub	dyskryminowani	
ze	względu	na	swoją	niepełnosprawność.	Warto	dodać,	że	obecnie	swoje	staże	
w	świętochłowickim	Miejskim	Domu	Pomocy	Społecznej	„Złota	Jesień”	odbywają	
dwie	osoby	z	rudzkiej	„Nadziei”	.

O projekcie
	Projekt	„Ponad	granicami	walczymy	z	barierami”	jest	realizowany	w	okresie	

od	kwietnia	2012	r.	do	lipca	2014	r.	przez	trzy	organizacje	z	terenu	woj.	śląskiego:	
Stowarzyszenie	Wspierania	Organizacji	Pozarządowych	„Most”	w	Katowicach,	
Stowarzyszenie	Rodzin	Osób	Niepełnosprawnych	„Nadzieja”	z	Rudy	Śląskiej,	
Stowarzyszenie	Na	Rzecz	Wspomagania	Osób	 z	Niepełnosprawnością	 i	 Ich	
Otoczenia	„Razem”	z	Rybnika	we	współpracy	z	GSE	Gesellschaft	 für	Soziale	
Dienstleistungen	Essen	mbH	z	Nadrenii	Północnej-Westfalii.

	Celem	projektu	jest	poprawa	efektywności	dotychczas	stosowanych	technik	
aktywizacji	 społeczno-zawodowej	 osób	 z	 niepełnosprawnością	 intelektualną	
oraz	wzrost	kwalifikacji	zawodowych	i	zdobycie	pierwszego	doświadczenia	za-
wodowego	przez	uczestników.	Projekt	współfinansowany	jest	ze	środków	Unii	
Europejskiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.

Więcej:	www.ponadgranicami.org.

AB/Most

WYDARZENIA

Senacka komisja 
finansów nie zgłosiła 
poprawek do ustawy 
okołobudżetowej 

Aktywizacja w praktyce
Kilkunastu uczestników międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy  
z barierami” otrzymało już szansę odbycia praktyk lub staży zawodowych w placówkach 
publicznych oraz firmach (także w tzw. sieciówkach) z województwa śląskiego. Jedna  
z osób została nawet zatrudniona. Jest  to konkretny efekt działań realizatorów projektu.

Podczas posiedzenia, które miało miejsce 
22 listopada br. senacka Komisja Budżetu  
i Finansów Publicznych nie wniosła popra-
wek do ustawy okołobudżetowej na 2014 r., 
która przewiduje m.in. zmiany w systemie 
dopłat do zatrudniania osób niepełnospraw-
nych. Zakłada też zamrożenie wynagrodzeń  
w budżetówce. 

Aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób chorych na SM – to 
nadrzędny cel projektu „Wsparcie osób ze stwardnieniem roz-
sianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na rynku 
pracy”.
 

Wszelkie	 działania	 w	 projekcie	 skierowane	 do	
osób	z	SM	mają	charakter	zindywidualizowany	–	
uwzględniają	ograniczenia	wynikające	z	choroby,	

dostosowane	są	do	potrzeb,	możliwości	i	zainteresowań	każdej	
osoby.	Są	kompleksowe	i	ciągłe.	

Uczestnicy	projektu	spotykają	się	ze	specjalistami	różnych	
dziedzin,	biorą	udział	w	zajęciach	zgodnie	ze	ścieżką	zawo-
dową	opracowaną	wspólnie	z	doradcą	zawodowym	i	psycho-
logiem/psychoterapeutą.	Mogą	uczestniczyć	w	wyjazdowych	
warsztatach	aktywizacji	zawodowej	i	społecznej,	w	szkoleniach	
zawodowych	 i	 kursach	 językowych,	 nauczyć	 się	 zawodu	 
w	trakcie	miesięcznych	praktyk	czy	odbyć	płatny	trzymiesięcz-
ny	staż	rehabilitacyjny.	

Równolegle	do	tych	działań	pośrednicy	pracy	zatrudnieni	 
w	różnych	regionach	kraju	prowadzą	rozmowy	z	pracodaw-
cami,	organizują	spotkania	i	poszukują	ofert	pracy	dla	zmoty-
wowanych	do	powrotu	na	rynek	pracy	lub	rozpoczęcia	pracy	
uczestników.	Osoby	zainteresowane	podjęciem	nauki	mogą	
liczyć	na	wsparcie	finansowe	–	np.	opłatę	czesnego,	wpiso-
wego	za	szkołę,	sfinansowanie	kursów	przygotowujących	do	
egzaminów,	zakup	książek	i	pomocy	naukowych.

W	trakcie	projektu	jego	realizatorzy	zapewniają	również:	
–	wsparcie	psychologa/psychoterapeuty	–	w	formie	terapii	

/	spotkań	indywidualnych	i/lub	grupowych;
–	porady	prawne,	wsparcie	doradcy	zawodowego	lub	tre-

nera	pracy,	w	formie	indywidualnych	konsultacji	lub	spotkań	
grupowych;

–	pomoc	lekarzy	specjalistów	–	neurologów,	neuropsycholo-
gów,	neurorehabilitantów,	neurologopedów	czy	rehabilitantów.	

W	ramach	projektu	szeroka	oferta	specjalistycznych	zajęć,	
warsztatów	 i	 szkoleń	 kierowana	 jest	 do	 rodzin,	 przyjaciół,	
opiekunów	i	opiekunek	osób	z	SM.	Spotkania	 indywidualne	 
z	psychologiem/psychoterapeutą,	zajęcia	grupowe,	wsparcie	
w	rozwiązywaniu	problemów	prawnych	mają	na	celu	wzmoc-
nienie,	wsparcie	opiekunów	w	ich	życiowych	zadaniach	i	prze-
kazanie	im	umiejętności	i	narzędzi	skutecznego	motywowania	
podopiecznych	do	samorealizacji	społeczno-zawodowej.	

Wsparcie	 dla	 uczestników	 realizowane	 jest	 zarówno	 
w	biurach	projektu	w	różnych	miastach	w	Polsce,	jak	i	podczas	
kilkunastodniowych	wyjazdowych	pobytów	w	ośrodku	„Ostoja”	
w	Woli	Batorskiej.		

Więcej	informacji:
 Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy, 

Kraków,	ul.	Dunajewskiego	5,	
tel.	(12) 341 48 99,	biuro@fundacja-sm.org;
PTSR O/Łódź,	ul.	Przybyszewskiego	255/267,	
tel.	516 050 305,	wsparcie.lodz@gmail.com;
PTSR O/Biała Podlaska,	ul.	Sienkiewicza	1, 
tel. 798 496 177, wsparcie.konin@gmail.com;
PTSR O/Warszawa,	ul.	Nowosielecka	12,	
tel.	796 193 586,	wsparcie.warszawa@gmail.com
 
Projekt	 „Wsparcie	 osób	 ze	 stwardnieniem	 rozsianym,	 

w	 tym	z	niepełnosprawnościami	 sprzężonymi,	 na	 rynku	pra-
cy”	ma	charakter	ogólnopolski.	Wdrażany	 jest	przez	PFRON	 
w	partnerstwie	z	Polskim	Towarzystwem	Stwardnienia	Rozsiane-
go	oddział	w	Łodzi	oraz	Fundacją	na	Rzecz	Chorych	na	SM	im.	
bł.	Anieli	Salawy,	a	sfinansowany	ze	środków	UE		w	ramach	EFS.	

Oprac.	SzymSza

Jak	tłumaczy	menedżer	ds.	społecznej	odpowiedzial-
ności	biznesu	Capgemini	Polska	Karolina	Długosz,	
przyjęte	do	pracy	osoby	niewidome	i	słabowidzące	

będą	odpowiedzialne	za	wsparcie	procesów	rekrutacyjnych	
oraz	monitorowanie	jakości	obsługi	klienta.

	Nowi	pracownicy	będą	uczestniczyć	w	programie	pilota-
żowym,	którego	celem	jest	stworzenie	modelu	zatrudnienia,	
szkolenia	 i	 zapewnienia	 rozwoju	 zawodowego	 osobom	 
z	niepełnosprawnością	wzroku.	Stworzone	zostaną	dla	nich	
specjalne	stanowiska	pracy.	Dla	osób	niewidomych	muszą	
one	być	wyposażone	w	odpowiednie	oprogramowanie,	które	
„przeczyta”	danemu	pracownikowi	treść	widoczną	na	ekranie	
komputera.	Z	kolei	dla	osób	słabowidzących	niezbędne	są	
programy	powiększające.

	Rekrutacja	będzie	prowadzona	we	współpracy	z	krakow-
ską	Fundacją	Menedżerowie	Jutra	MOFFIN,	pomagającą	na	
rynku	pracy	osobom	z	niepełnosprawnością	wzroku.

	–	Osoby	te	często	nie	zdają	sobie	sprawy,	że	pomimo	
niepełnosprawności	mogą	pracować	 i	 rozwijać	 się	w	przy-
jaznym	 środowisku.	Co	więcej,	 charakteryzują	 się	 często	
bardzo	dobrymi	zdolnościami	komunikacyjnymi,	na	przykład	
są	bardziej	wrażliwe	na	kwestie	intonacji	czy	melodii	wypowie-
dzi.	A	to	cechy	pożądane	na	stanowiskach,	na	które	właśnie	
ogłosiliśmy	nabór	–	wyjaśniła	Długosz.

	Według	prezesa	Fundacji	Menedżerowie	Jutra	MOFFIN	
Ireneusza	Białka,	rekrutacja	Capgemini	to	jeden	z	pierwszych	
tego	typu	projektów	na	polskim	rynku	pracy.

	 Firma	Capgemini	w	Polsce	 zatrudnia	 ponad	 5,3	 tys.	
pracowników	 w	 Krakowie,	 Katowicach,	 we	Wrocławiu,	 
w	Warszawie	 i	Opolu.	Jest	drugim	największym	zagranicz-
nym	inwestorem	z	sektora	nowoczesnych	usług	dla	biznesu	
w	naszym	kraju.	Krajowe	oddziały	firmy	obsługują	klientów	
zagranicznych	 oraz	 lokalne	 podmioty,	 głównie	 z	 sektorów	
telekomunikacyjnego,	 bankowego,	 ubezpieczeniowego	 
i	energetycznego.

	Na	świecie	Capgemini	zatrudnia	ponad	125	tys.	pracowni-
ków	w	44	krajach.	Grupa	osiągnęła	w	zeszłym	roku	przychód	
w	wysokości	10,3	mld	euro.	(PAP)

 
 

Ireneusz Białek, prezes Fundacji MOFFIN, sam będąc 
osobą niewidomą, jest kierownikiem Działu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1999 r. 
W latach 1993-2003 pracował jako dziennikarz publicz-
nego radia, stacji komercyjnych oraz jako niezależny 
reportażysta. Jego materiały dotyczące m.in. proble-
matyki niepełnosprawności były wielokrotnie nagradza-
ne oraz doceniane na festiwalach międzynarodowych. 
W wyniku osobistych doświadczeń oraz współpracy  
z uczelniami w kraju i za granicą opracował szeroki program 
wsparcia osób niepełnosprawnych, które chcą kształcić się 
na poziomie uniwersyteckim. Koordynował wiele projektów 
europejskich związanych z problematyką dostępu osób 
niepełnosprawnych do życia społecznego. Członek Komisji 
ekspertów ds. osób z niepełnosprawnością przy rzeczniku 
praw obywatelskich. 

Wsparcie osób 
chorych na SM

Capgemini zatrudni osoby 
niewidome i słabowidzące

Firma Capgemini, wyspecjalizowana w usługach informatycznych, 
outsourcingowych i konsultingowych rozpoczyna rekrutację osób 
niewidomych i słabowidzących do swoich centrów w Krakowie  
i Katowicach. Na początek zostanie przyjętych kilku pracowników. 

http://www.ponadgranicami.org
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Ministerstwo	Pracy	 i	 Polityki	
Społecznej	 rozpoczęło	 kon-
sultacje	w	 sprawie	 projektu	

zmian	dotyczących	wsparcia	opiekunów	
osób	niepełnosprawnych.

	 Z	 początkiem	 lipca	weszły	w	 ży-
cie	 przepisy	 znowelizowanej	 ustawy	 
o	 świadczeniach	 rodzinnych,	 które	
sprawiły,	 że	wiele	 osób	 straciło	 prawo	
do	zasiłku	pielęgnacyjnego.

	Świadczenie	pielęgnacyjne	w	wysoko-
ści	820	zł	(620	zł	świadczenia	oraz	200	zł	 
z	rządowego	programu)	przysługuje	tylko	
niepracującym	 rodzicom	 i	 najbliższym	
krewnym	 dzieci	 niepełnosprawnych,	
niezależnie	 od	 dochodu	 rodziny,	 jeśli	
niepełnosprawność	 powstała	 przed	
osiągnięciem	dorosłości.

	Wcześniej	świadczenie	mogli	pobie-
rać	też	krewni	osób	z	orzeczoną	niepeł-
nosprawnością,	 która	 powstała	 po	 25.	
roku	życia,	a	więc	np.	dzieci	 lub	wnuki	
niepełnosprawnych	rodziców.	Teraz	dla	
tej	 grupy	 dedykowany	 jest	 specjalny	
zasiłek	 opiekuńczy	w	wysokości	 520	
zł,	przysługuje	jednak	tylko	w	przypad-
ku,	 gdy	 łączny	 dochód	 dwóch	 rodzin:	
osoby	 sprawującej	 opiekę	 oraz	 osoby	
wymagającej	 opieki	 –	 w	 przeliczeniu	
na	osobę	–	nie	przekroczy	obowiązują-
cego	kryterium	dochodowego	dla	osób	
otrzymujących	 świadczenia	 rodzinne	–	
obecnie	623	zł	netto.

	Wprowadzone	zmiany	wywołały	falę	
niezadowolenia	 społecznego.	 Skargi	
napływają	m.in.	do	rzecznik	praw	obywa-
telskich	Ireny	Lipowicz,	która	skierowała	
nową	ustawę	o	świadczeniach	do	Try-
bunału	Konstytucyjnego.	We	wrześniu	
wiceminister	 pracy	 Elżbieta	 Seredyn	
zapowiedziała,	 że	 część	 opiekunów	
osób	niepełnosprawnych	odzyska	prawo	
do	zasiłku.

	Ministerstwo	 proponuje	 wprowa-
dzenie	 jednego	 rodzaju	 świadczenia	
(świadczenia	 pielęgnacyjnego)	 dla	
wszystkich	opiekunów	zajmujących	się	
niepełnosprawnym	 członkiem	 rodziny,	
bez	względu	na	wiek	powstania	niepeł-
nosprawności	osoby,	nad	którą	sprawo-
wana	jest	opieka.

	 Świadczenie	 przyznawane	 bę-
dzie	 zarówno	w	 przypadku	 rezygnacji	
przez	opiekuna	z	pracy	w	związku	ze	
sprawowaniem	 opieki,	 jak	 i	 w	 przy-
padku	 niepodejmowania	 przez	 niego	
zatrudnienia.	 Zniknie	 także	 kryterium	
dochodowe.

	Projekt	wprowadza	ocenę	zakresu	
potrzebnej	 opieki	 dla	 osoby	 niepełno-
sprawnej	w	oparciu	 o	 pięciostopniową	
skalę.	 Ocena	 dokonywana	 będzie	
przez	Wojewódzki	Zespół	ds.	Orzekania	 
o	Niepełnosprawności.

	 Opinia	 w	 sprawie	 konieczności	
sprawowania	 opieki	wydawana	będzie	
na	czas	określony.	W	wyjątkowych	przy-
padkach	(ze	względu	na	stan	zdrowia)	
bezterminowo.	 Świadczenia	 pielęgna-
cyjne	przyznawane	będą	nie	dłużej	niż	
na	czas	ważności	tej	opinii.

	W	odniesieniu	do	opiekuna	projekt	
wprowadza	 wymóg	 cyklicznie	 prze-
prowadzanych	wywiadów	w	 celu	 po-
twierdzenia	 faktu	 sprawowania	 opieki.	
Wywiad	 przeprowadzany	 będzie	 na	
etapie	 przyznawania	 świadczenia	 oraz	
powtarzany	co	sześć	miesięcy.

	Za	osoby	pobierające	świadczenie	
tak	 jak	obecnie	opłacane	będą	składki	
na	ubezpieczenie	emerytalne,	 rentowe	
i	 zdrowotne	 od	 kwoty	 otrzymywanego	
świadczenia.

	Wysokość	wsparcia	ma	być	zróż-
nicowana.	 Najniższe	 (za	 uzyskanie	
pierwszego	 stopnia)	 wynosić	 będzie	
846,42	 zł	 (z	 tego	 620	 zł	 świadczenia	
pielęgnacyjnego	 i	 226,42	 –	wysokość	
składek	 na	 ubezpieczenie	 społeczne	
i	 zdrowotne),	 a	 najwyższe	 (za	 piąty	
stopień)	odnosić	się	będzie	do	poziomu	
najniższego	wynagrodzenia	 i	 wynosić	
będzie	w	 2017	 r.	 ok.	 2	 tys.	 zł	 (w	 tym	
świadczenie	pielęgnacyjne	w	wysokości	
1465	zł).

	Proces	dochodzenia	do	maksymalnej	
wysokości	wsparcia	 zostanie	 rozłożony	
na	 cztery	 lata	 –	 od	2014	 r.	 do	2017	 r.	
Maksymalna	wysokość	wsparcia	w	po-
szczególnych	 latach	miałaby	wynosić:	 
w	 2014	 r.	 ok.	 1229	 zł	 (w	 tym	 900	 zł	 
wysokość	 świadczenia),	 w	 2015	 r.	 
–	1560	zł	(w	tym	1150	zł	świadczenia),	 
w	 2016	 r.	 –	 1775	 zł	 (w	 tym	 1300	 zł	 
świadczenia),	 od	 2017	 r.	 –	 2	 tys.	 zł	 
(w	tym	1465	zł	świadczenia).

	 Zachowane	 zostaną	 prawa	 na-
byte.	Osoby	 dotychczas	 otrzymujące	
świadczenie	 pielęgnacyjne	 i	 specjal-
ny	 zasiłek	 opiekuńczy	 zachowają	 te	
uprawnienia	do	czasu	trwania	ważności	
decyzji	w	dotychczasowej	wysokości,	
z	możliwością	weryfikacji	 tego	 prawa	 
i	uzyskania	korzystniejszych	warunków	
w	przypadku	spełniania	nowych	zasad.

(PAP)

Wyłączenie z postępowania egzekucyjnego przedmiotów niezbędnych 
osobom niepełnosprawnym do normalnego funkcjonowania przewiduje 
projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego autorstwa klubu PO. 
Projekt trafił już do Sejmu. 

„Zainteresowałem	 się	 sprawą,	 kiedy	 przyszła	 do	mnie	 osoba	
niedowidząca,	 której	 komornik	 zabrał	 specjalny	monitor	 o	 dużej	
rozdzielczości	kupiony	w	90	procentach	z	pieniędzy	Państwowego	
Funduszu	Rehabilitacji	Osób	Niepełnosprawnych.	Sprzęt	kosztował	
ponad	5	tysięcy	złotych.	Niestety,	zgodnie	z	obowiązującym	prawem,	
komornik	mógł	zrobić	to,	co	zrobił.	Dlatego	postanowiłem	dodać	do	
Kodeksu	postępowania	cywilnego	przepis	wyłączający	spod	egze-
kucji	przedmioty,	które	są	niezbędne	dłużnikowi	lub	członkowi	jego	
rodziny	ze	względu	na	niepełnosprawność”	–	powiedział	PAP	Artur	
Dunin	(PO),	autor	projektu.

	Dunin	zapewnia,	że	nowela	została	uzgodniona	z	samorządem	
komorniczym.	„Mam	nadzieję,	że	w	najbliższym	czasie	przejdzie	przez	
Sejm	przy	pełnej	zgodzie	parlamentarzystów.	To	nie	jest	projekt	poli-
tyczny	ani	światopoglądowy.	Trudno	jest	mi	sobie	wyobrazić,	że	któryś	
z	klubów	mógłby	zagłosować	przeciwko”	–	podkreśla	polityk	PO.

	Jak	czytamy	w	uzasadnieniu	projektu,	w	chwili	obecnej	utrzymuje	
się	„istotna	rozbieżność”	między	przepisami	regulującymi	wyłączenia	
przedmiotowe	z	egzekucji	w	postępowaniu	egzekucyjnym	w	admini-
stracji	i	w	postępowaniu	egzekucyjnym	cywilnym.

	W	postępowaniu	 egzekucyjnym	w	administracji	 znajduje	 się	
bowiem	wyłączenie	 spod	egzekucji	 przedmiotów	niezbędnych	 ze	
względu	na	ułomność	fizyczną	dłużnika	lub	członków	jego	rodziny.	
Jednak	w	Kodeksie	postępowania	cywilnego	do	chwili	obecnej	brak	
jest	analogicznej	regulacji.

	„Nie	ma	żadnych	powodów,	aby	prywatni	wierzyciele	mieli	więk-
sze	 uprawnienia	 egzekucyjne	 niż	 organy	 publiczne	 prowadzące	
egzekucję	za	pomocą	poborców	skarbowych”	–	czytamy	w	uzasad-
nieniu	projektu.

	Sprawę	kobiety,	która	zgłosiła	się	do	Dunina,	opisywała	m.in.	
„Gazeta	Wyborcza”.	 Kobieta	 chorowała	 na	 raka	 piersi	 i	 węzłów	
chłonnych,	a	później	zaczęła	tracić	wzrok.	Dziś	lewym	okiem	widzi	na	
40	proc.,	prawym	na	10	proc.	Ma	orzeczenie	o	niepełnosprawności	
znacznej	(dawniej	najwyższa,	I	grupa	inwalidzka).

	Przez	choroby	pani	Anny	i	jej	męża	podupadła	ich	firma.	Z	powo-
du	długów	komornicy	zabierają	małżeństwu	m.in.	część	emerytury.	
W	grudniu	ub.r.	małżeństwo	zamówiło	olej	opałowy	do	ogrzewania	
domu.	Faktura	opiewała	na	2,5	tys.	zł.	Firma	dostarczyła	paliwo,	ale	
małżeństwo	nie	miało	czym	zapłacić.	Twierdzą,	że	kilkakrotnie	prosili	
właściciela	firmy	o	prolongatę.	W	połowie	kwietnia	sąd	poinformował	
kobietę,	że	w	ciągu	dwóch	tygodni	musi	spłacić	wierzyciela	–	dług	
z	odsetkami	sięgał	już	3	tys.	zł.	Nie	spłaciła,	bo	nie	miała	z	czego.	
20	maja	 pojawił	 się	 komornik,	 który	 zabrał	 jej	 nowe	 urządzenie	 
rehabilitacyjne.

	Działanie	komornika	skrytykował	wówczas	PFRON,	oceniając	je	
jako	„jednoznacznie	krzywdzące	i	wykluczające	z	życia	społeczne-
go	osoby	niepełnosprawne,	a	także	wyjątkowo	szkodliwe	z	punktu	
widzenia	ich	rehabilitacji	zawodowej	i	społecznej”.

	Nieoczekiwanie	 pomoc	 przyszła	 ze	 strony	wierzyciela,	 który	
wystąpił	 do	 komornika	 z	wnioskiem	 o	 umorzenie	 postępowania	 
w	zakresie	zajęcia	sprzętu	opisanego	w	artykule.	Ubolewanie	wyraził	
również	prezes	Krajowej	Rady	Komorniczej	Rafał	Fronczek.

	„Tamta	sprawa	skończyła	się	dobrze,	ale	potrzebne	jest	rozwią-
zanie	ustawowe.	Mam	głęboką	nadzieję,	że	Sejm	przegłosuje	nowelę	
przed	końcem	roku”	–	podkreśla	Dunin.	(PAP)

Wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego korzy-
stania z kart parkingowych dla niepełnosprawnych oraz 
zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych zakłada podpisana przez prezydenta noweli-
zacja Prawa o ruchu drogowym. 

Jak	poinformowała	 Kancelaria	 Prezydenta,	
zgodnie	 z	 nowelizacją	 uprawnionymi	 do	
otrzymania	 kart	 parkingowych	 będą	 osoby	

o	 znacznym	albo	 umiarkowanym	 stopniu	 niepełno-
sprawności	mające	znacznie	ograniczone	możliwości	
samodzielnego	poruszania	się.

 
Karty	 będą	wydawane	 na	 okres	ważności	 orze-

czenia	 o	 niepełnosprawności,	 jednak	 nie	 dłużej	 niż	
na	 pięć	 lat.	Natomiast	 placówki	 obsługujące	 osoby	
niepełnosprawne	otrzymają	karty	parkingowe	na	okres	
trzech	lat.

 
Ponadto	tworzy	się	centralną	ewidencję	kart	par-

kingowych,	która	będzie	prowadzona	przez	ministra	
właściwego	do	spraw	wewnętrznych	w	systemie	 te-
leinformatycznym.	Ustawa	przewiduje,	iż	system	ten	
zacznie	funkcjonować	od	4	stycznia	2016	r.

 
W	ustawie	określona	została	także	minimalna	liczba	

miejsc	postojowych	zagwarantowanych	dla	pojazdów	
osób	niepełnosprawnych.	Tam,	gdzie	miejsc	parkingo-
wych	jest	w	sumie	od	6	do	15,	ma	to	być	co	najmniej	
jedno	miejsce,	od	16	do	40	–	co	najmniej	dwa	miejsca,	
od	41	do	100	–	co	najmniej	 trzy	miejsca,	a	powyżej	
100	miejsc	postojowych	–	przynajmniej	4	proc.	ogólnej	
liczby	miejsc.

Nowelizacja	wprowadza	 też	 zmianę	w	Kodeksie	
wykroczeń	poprzez	dodanie	nowego	typu	wykroczenia,	
którym	będzie	posługiwanie	się	w	sposób	nieuprawnio-
ny	kartą	parkingową	dla	osób	niepełnosprawnych,	np.	
posługiwanie	się	taką	kartą	bez	związku	z	przewozem	
osoby	niepełnosprawnej	lub	kartą	osoby	zmarłej	będzie	
karane	grzywną	do	2	tys.	zł.

 
Przepis	 ten	 zacznie	 obowiązywać	 po	 upływie	 

14	dni	od	dnia	ogłoszenia.
 
Zmiany	 zostały	 przygotowane	w	 sejmowej	 pod-

komisji	 ds.	 osób	 niepełnosprawnych,	 by	 ukrócić	
nadużycia	związane	z	używaniem	kart	parkingowych	
dla	niepełnosprawnych,	które	obecnie	wydawane	są	
bezterminowo.

 
Według	 danych	 resortu	 infrastruktury	 obecnie	

w	Polsce	wydanych	jest	ponad	650	tys.	takich	kart,	
wiele	z	nich	używanych	jest	w	sposób	nieuprawniony.	
Często	zdarza	się	używanie	kart	podrobionych,	po-
sługiwanie	się	kartami	osób	zmarłych	 lub	członków	
rodzin	mieszkających	w	innym	rejonie	kraju,	podczas	
gdy	taka	karta	ważna	jest	tylko	wtedy,	gdy	osoba	nie-
pełnosprawna	uczestniczy	w	podróży	–	jako	pasażer	
lub	kierowca.

 
Według	szacunków	autorów	ustawy	po	nowelizacji	

w	obiegu	pozostanie	ok.	180	tys.	kart.	
(PAP)

Rada	Ministrów	21	 listopada	br.	
przyjęła	 założenia	 do	 projektu	

nowelizacji	 ustawy	 o	 transporcie	 dro-
gowym.	Nowela	ma	wprowadzać	 do	
polskiego	prawa	przepisy	unijne	doty-
czące	praw	pasażerów	w	 transporcie	
autobusowym	i	autokarowym.

	Przyjęte	przez	 rząd	założenia	za-
kładają,	 że	 należące	do	 samorządów	
dworce	 autobusowe,	 które	 znajdują	
się	w	mieście	liczącym	powyżej	50	tys.	
mieszkańców	i	obsługują	rocznie	ponad	
500	tys.	pasażerów,	będą	pełniły	funkcję	
terminalu,	gdzie	niepełnosprawni	będą	
mogli	liczyć	na	pomoc.

 
Chodzi	 o	 nieodpłatną	 pomoc,	 np.	 

w	przejściu	z	poczekalni	na	pokład	po-
jazdu,	wejściu	do	autokaru	i	znalezieniu	
siedzenia,	 załadowaniu	 i	 odebraniu	
bagażu	 czy	 przewiezieniu	 psa	 prze-
wodnika.

 
Jak	 poinformował	w	 czwartkowym	

komunikacie	CIR,	dostosowanie	dwor-
ców	do	tych	wymagań	będzie	zadaniem	
gminy.	„Zakłada	się,	że	źródłem	finan-
sowania	wydatków	związanych	z	dosto-
sowaniem	wyznaczonych	terminali	au-
tobusowych	i	autokarowych	będą	opłaty	
pobierane	przez	właścicieli	dworców	od	
operatorów	 lub	 przewoźników	drogo-
wych	za	korzystanie	z	dworców.	Opłata	
za	jedno	zatrzymanie	środka	transportu	
na	dworcu	nie	będzie	mogła	być	wyższa	
niż	2	zł”	–	czytamy	w	komunikacie	CIR.

 
Ponadto	właściciel	 dworca	 będzie	

mógł	zwrócić	się	do	władz	samorządo-
wych	z	wnioskiem	o	możliwość	pełnie-
nia	przez	dworzec	funkcji	terminalu	do	
obsługi	 osób	 niepełnosprawnych	 pod	
warunkiem,	że	poniesie	wszystkie	kosz-
ty	związane	z	jego	dostosowaniem.	Jest	
to	 rozwiązanie	 korzystne	 dla	małych	
miejscowości,	 gdzie	mieszczą	 się	 np.	
sanatoria,	uzdrowiska	itp.

 
Zgodnie	z	założeniami,	za	nieprze-

strzeganie	 przepisów	unijnego	 rozpo-
rządzenia	przewoźnik	drogowy,	właści-
ciel	terminalu,	sprzedawca	biletów,	biuro	
podróży,	organizator	wycieczek	będzie	
podlegał	karze	w	wysokości	nie	więk-
szej	niż	30	tys.	zł.	Szczegółowy	katalog	
kar	ma	być	określony	w	załączniku	do	
ustawy	o	transporcie	drogowym.	(PAP)

MPiPS: zasiłki dla opiekunów 
niepełnosprawnych 
bez kryterium dochodowego
Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich osób zajmujących się niepełnosprawnym 
członkiem rodziny, wycofanie kryterium dochodowego, zróżnicowana wysokość wsparcia 
oraz okresowa weryfikacja przyznawanej pomocy – to niektóre z rozwiązań proponowanych 
przez MPiPS. 

Ułatwienia dla 
niepełnosprawnych 
w transporcie

Niepełnosprawni i osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujący auto-
karami będą mogli liczyć na pomoc m.in. 
przy wsiadaniu do pojazdu, czy załadowa-
niu bagażu – wynika z propozycji zmian  
w prawie, przyjętych w czwartek przez rząd. 

Komornik nie zabierze 
sprzętu niezbędnego 
osobom niepełnosprawnym

Będą nowe karty 
parkingowe
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PRAWOPRACA

Dlatego	m.in.	 o	 akcji	 i	 jej	
bohaterach	można	 było	
usłyszeć	 podczas	 kon-

ferencji	 „Współpraca się opłaca, 
czyli śląskie sprawniej”,	 zorgani-
zowanej	27 listopada 2013 r. przez 
Wydział	 EFS	 śląskiego	 Urzędu	
Marszałkowskiego	 w	 katowickim	
Kinoteatrze	Rialto.	 Jej	 uczestnicy	
stwierdzili,	że	współpraca	się	opłaca	
i	to	bardzo.

Tematem	przewodnim	spotkania	
była	dyskusja	związana	z	zawodową	
aktywizacją	osób	z	niepełnospraw-
nością.	 Punktem	wyjścia	 stało	 się	
podsumowanie	 akcji	 medialnej	
„Śląskie	 sprawniej”,	 zachęcają-
cej	 pracodawców	 do	 przełamania	
stereotypowego	myślenia	 o	 tych	
osobach	i	zachęcenia	ich	do	zatrud-
nienia	 tychże	 osób.	W	 jej	 ramach	
Dawid,	Piotrek	 i	 Jurek	 –	 trzech	
młodych	 ludzi	 z	 różnymi	 rodzajami	
niepełnosprawności	 spędziło	 jeden	
dzień	 „w	 pracy	 swoich	marzeń”,	
czyli	w	 klubie	muzycznym,	 teatrze	 
i	 stacji	 radiowej.	Dodatkowo	każdy	 
z	 nich	 nakręcił	 własną	 autorską	
etiudę	 fi lmową	 obrazującą	 ich	 
„zawodową	przygodę”.

Uczestnicy	 konferencji	 nie	 tyl-
ko	mieli	 okazję	 zobaczyć	 filmowe	
relacje,	 ale	 przede	wszystkim	 po-
słuchać	 wrażeń	 i	 opinii	 samych	
bohaterów	 tego	 niecodziennego	
wydarzenia,	 którzy	 podkreślali,	 że	
czują	 się	mocno	dowartościowani.	
Wierzą,	 że	 ich	 niepełnosprawno-
ści	 nie	 dyskryminują	 ich	 zupełnie,	 
a	niejednokrotnie	stanowią	atut	dla	
pracodawcy.	Osoby,	 które	współ-
pracowały	 z	 nimi	 podczas	 akcji	
„Śląskie	sprawniej”	potwierdziły,	że	
dla	 zatrudniającego	 najważniejsze	
są	 kompetencje	 zawodowe,	 chęć	
działania	 i	 podejmowania	wyzwań,	
a	nie	ograniczenia	fizyczne.

W	 kolejnej	 części	 konferencji	
Marek Plura	 –	 poseł	 na	 Sejm,	 
Helena Breczko	 –	 pełnomocnicz-
ka	 prezydenta	 Zabrza	 ds.	 osób	 
niepełnosprawnych, 	 Barbara  
Górka	 –	 koordynatorka	 projektów	 
z	zakresu	edukacji	i	aktywizacji	osób	
z	niepełnosprawnością	przy	bielskim	 

Stowarzyszeniu	 „Teatr	 Grodzki”,	 
Tomasz Jakubiec	–	przewodniczą-
cy	Rady	Wojewódzkiej	 Śląskiego	
Oddziału	 POPON,	Beata Szczy-
gieł –	kierowniczka	WTZ	w	Łazach	 
i	Jerzy Krótki	–	dyrektor	ZAZ	w	Żo-
rach	–	dyskutowali	przede	wszystkim	 
o	 praktycznych	 możliwościach	
wsparcia	 osób	 z	 niepełnospraw-
nością,	 w	 tym	 o	 działaniach	 do-
finansowanych	 z	 EFS.	W	 trakcie	
rozmowy	 zaprezentowano	 również	
postęp	 realizacji	 projektu	pn.	 „Ślą-
skie sprawniej – wsparcie osób 
niepełnosprawnych w aktywizacji 
zawodowej”.

–	Jego	zasadniczym	celem	jest	
aktywizacja	zawodowa	osób	z	nie-
pełnosprawnością	 poprzez	wypra-
cowanie	 i	 wdrożenie	modelowych	
rozwiązań	współpracy	międzysek-
torowej	 na	 terenie	 dwóch	 powia-
tów:	 żorskiego	 i	 zawierciańskiego.	 
W	ramach	projektu	osoby	te	–	wraz	
z	jednym	członkiem	rodziny	–	będą	
miały	okazję	do	udziału	w	bezpłat-
nym	 cyklu	 szkoleń	 oraz	 płatnych	
praktyk	 i	 staży.	Szkolenia	 zostaną	
dostosowane	 do	 indywidualnych	
potrzeb	 i	 zdolności	oraz	wymogów	
lokalnego	 rynku	 pracy,	 co	w	 efek-
cie	 zdecydowanie	 zwiększy	 ich	
szanse	na	aktywność	zawodową – 
mówi	Barbara Szafir,	 zastępczyni	
dyrektora	Wydziału	 EFS	 Urzędu	
Marszałkowskiego.

Spotkanie	zakończył	wykład	 in-
teraktywny	„Jak osiągnąć większą 
sprawność w myśleniu o osobach 
z niepełnosprawnością i pozbyć 
się barier w głowach? O otwarto-
ści, tolerancji, dialogu i współpra-
cy w sposób praktyczny.”

Konferencja,	jak	i	poprzedzająca	
ją	akcja	medialna	„Śląskie	sprawniej”	
miały	 na	 celu	 zwrócenie	 uwagi	 na	
sytuację	 osób	 niepełnosprawnych	
w	 zderzeniu	 z	 rynkiem	pracy	 oraz	 
z	odbiorem	przez	otoczenie.

Wydarzenie	współfinansowane	
jest	ze	środków	UE	w	ramach	EFS

Oprac.	piotrr

Podsumowanie konferencji 
i akcji medialnej 
„Śląskie sprawniej”

Wśród	gości	byli	reprezentanci	Minister-
stwa	Pracy	i	Polityki	Społecznej,	Mini-

sterstwa	Rozwoju	Regionalnego,	Ministerstwa	
Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi,	Biura	Rzecznika	Praw	
Obywatelskich,	Biura	Pełnomocnika	Rządu	ds.	
Osób	Niepełnosprawnych,	Biura	Pełnomocnika	
Rządu	 ds.	 Równego	Traktowania,	 PFRON,	 
a	 także	przedstawiciele	 firm,	 organizacji	 trze-
ciego	sektora	oraz	środowiska	akademickiego.

Konferencję	otworzyły	Agata	Gawska	–	wi-
ceprezes	Zarządu	Fundacji	Aktywizacja	–	oraz	
Agnieszka	Kloskowska-Dudzińska	–	zastępca	
prezesa	Zarządu	PFRON	ds.	programowych.

W	pierwszej	 części	wydarzenia	 zaprezen-
towane	 zostały	dobre praktyki pracodawców	
komercyjnych	oraz	instytucji	publicznych	zatrud-
niających	osoby	niepełnosprawne.	O	współpra-
cy	z	niepublicznymi	agencjami	zatrudnienia	oraz	
doświadczeniach	w	zatrudnianiu	pracowników	
z	 niepełnosprawnością	mówili:	 Magdalena	
Krawczyńska-Krupa	 –	 zastępca	 dyrektora	
Biura	RPO,	Monika	Zakrzewska	–	koordynator	
projektu	 Centrum	Doradztwa	 Zawodowego	 
i	Wspierania	Osób	Niepełnosprawnych	Intelek-
tualnie,	 Katarzyna	Karwacka	 –	 inspektor	 ds.	
rozwoju	 pracowników	 z	Urzędu	Marszałkow-
skiego	Województwa	Małopolskiego,	Aleksan-
der	Waszkielewicz	–	prezes	Zarządu	Fundacji	
Instytut	Rozwoju	Regionalnego	oraz	Wojciech	
Nadejczyk	–	prezes	firmy	Efektum.

Dużym	zainteresowaniem	wśród	uczestni-
ków	 cieszył	 się	 raport	 „Niepubliczne	 agencje	
zatrudnienia	 osób	 niepełnosprawnych.	Możli-
wości	i	dylematy	rozwoju	w	sektorze	pozarządo-
wym”,	wydany	przez	Fundację	Aktywizacja.	Jak	
pokazują	wyniki	 przeprowadzonego	badania,	
agencje	 posiadają	 bardzo	 dobrą	 znajomość	
potrzeb	swoich	klientów	oraz	wiedzę	na	temat	
specyfiki	rynku	pracy.	To	właśnie	z	ich	doświad-
czenia	mogą	 korzystać	 pracodawcy	 chcący	
zatrudniać	pracowników	z	niepełnosprawnością.	
Główną	barierą	rozwoju	niepublicznych	agencji	
zatrudnienia	prowadzonych	przez	organizacje	
pozarządowe	jest	brak	stabilnych	źródeł	finan-
sowania.

W	drugiej	części	konferencji	odbył	się	panel	
dyskusyjny	pt.	„Jak	wykorzystać	potencjał	nie-
publicznych	agencji	zatrudnienia	prowadzonych	

przez	 organizacje	 pozarządowe	 na	
rzecz	 zwiększenia	 zatrudnienia	 osób	
niepełnosprawnych?”.	 Paneliści	 oraz	
uczestnicy	 dyskusji	 podkreślali,	 że	
współpraca	pomiędzy	różnymi	podmio-
tami	 działającymi	 na	 rzecz	aktywizacji	
zawodowej	 osób	 niepełnosprawnych	
może	przynieść	wiele	korzyści,	 jednak	
potrzeba	jeszcze	większego	zaangażo-
wania	wszystkich	stron.	

Podczas	 konferencji	 uczestnicy	
chętnie	 korzystali	 z	 porad	 ekspertów	
Fundacji	Aktywizacja	na	temat	prawnych	
aspektów	 zatrudniania	 osób	niepełno-
sprawnych,	możliwości	 dofinansowy-
wania	do	wynagrodzenia	 i	 stanowiska	
pracy,	 jak	również	rekrutacji	pracowni-
ków	z	niepełnosprawnością.

Wydarzenie	zostało	zorganizowane	
w	 ramach	 ogólnopolskiego	 projektu	
Wsparcie środowiska osób niepełno-
sprawnych z terenów wiejskich i mało-
miasteczkowych, realizowanego	przez	
Fundację	Aktywizacja	w	 partnerstwie	 
z	PFRON.	Konferencja	zainaugurowała	
również	 cykl	 50	 spotkań	 z	 pracodaw-
cami,	które	odbędą	się	na	terenie	całej	
Polski.	 Ich	 celem	 jest	 promowanie	 
i	wzmacnianie	pozytywnego	wizerunku	
osób	z	niepełnosprawnością	 jako	war-
tościowych	i	dobrze	wykwalifikowanych	
pracowników.	

Projekt	został	objęty	patronatem	ho-
norowym	rzecznika	praw	obywatelskich,	
Ireny	Lipowicz.	Patronat	nad	spotkania-
mi	w	województwie	mazowieckim	objął	
marszałek	województwa	mazowieckie-
go,	Adam	Struzik.	Patronami	medialny-
mi	 cyklu	 spotkań	 z	 pracodawcami	 są	
społecznościowy	 serwis	 informacyjny	
Wiadomości24.pl,	Portal	Samorządowy.pl	
oraz	Gazeta	Sołecka.	

Fundacja Aktywizacja od ponad  
20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją 
zawodową osób niepełnosprawnych. 
Powstała z inicjatywy środowiska ma-
tematyków i informatyków związanych 
z Polską Akademią Nauk oraz Polskim 
Towarzystwem Informatycznym. Stąd 
wywodziła się jej pierwotna nazwa oraz 
stosowanie nowoczesnych technologii 
w edukacji osób z niepełnosprawno-
ścią. Dziś Fundacja pomaga osobom 
ze wszystkimi rodzajami i stopniami 
niepełnosprawności, niezależnie od ich 
profilu zawodowego, a z jej wsparcia 
korzysta wiele osób z całej Polski. Fun-
dacja prowadzi Agencję Zatrudnienia,  
a także Agencję Doradztwa. 

jk

Wiceminister	 zdrowia	 przedstawił	 informację	 na	 temat	 dostępności	 
i	finansowania	rehabilitacji	leczniczej.	Jak	mówił,	nakłady	na	rehabili-
tację	wynoszą	obecnie	ponad	2	mld	zł	i	od	kilku	lat	co	roku	wzrastają.	

Poinformował,	 że	obecnie	 liczba	 lekarzy	posiadających	specjalizację	 II	 stopnia	 
w	dziedzinie	rehabilitacji	medycznej	to	ponad	1,6	tys.,	280	lekarzy	ma	specjalizację	
I	stopnia,	a	w	trakcie	szkolenia	specjalizacyjnego	jest	443	lekarzy.

Sopliński	dodał,	 że	ponadto	świadczenia	zdrowotne	 realizują	fizjoterapeuci,	
wśród	których	są	osoby	z	tytułem	magistra	oraz	licencjata	z	tego	zakresu,	ale	także	
absolwenci	techników	i	szkół	maturalnych	prowadzących	takie	kierunki.

 
Tomasz	Marek	ze	Stowarzyszenia	Fizjoterapia	Polska	podkreślił,	że	„dużą	po-

myłką	jest	mieszanie	fizjoterapii	z	rehabilitacją”.	”Rozwiązaniem	problemów	byłaby	
ustawa	o	zawodzie	fizjoterapeuty	i	potrzebne	jest	jak	najszybsze	jej	wprowadzenie.	
Określiłaby	ona,	kto	jest	za	co	odpowiedzialny”	–	powiedział.

Grażyna	 Brzuszkiewicz-Kuźmicka	 z	mazowieckiego	 oddziału	 Polskiego	 
Towarzystwa	Fizjoterapii	mówiła,	że	środowisko	to	od	wielu	lat	zgłasza	potrzebę	
ustawy.	„Takiej	samowolki,	jaka	jest	obecnie,	do	tej	pory	nie	było,	a	pacjent	nie	ma	
możliwości	rozpoznania	wykwalifikowanego	fizjoterapeuty”	–	zaznaczyła.

Także	według	posła	Dariusza	Dziadzi	(koło	poselskie	Inicjatywa	Dialogu)	brak	
tej	regulacji	powoduje,	że	każdy	w	Polsce	może	obecnie	założyć	gabinet	fizjotera-
peutyczny.	Wtórował	mu	Rajmund	Miller	(PO),	mówiąc,	że	dziś	różni	hochsztaplerzy	
otwierają	takie	gabinety.

 
„Finalizujemy	prace	nad	projektem	ustawy	o	fizjoterapeutach”	–	zapewnił	wi-

ceminister	Sopliński.	Dodał,	że	obecnie	pozostaje	kwestia	zgłoszenia	projektu	do	
planu	pracy	rządu.

 
Dyskusja	w	komisji	skupiła	się	także	na	temacie	kliniki	Budzik,	której	celem	jest	

wybudzanie	dzieci	ze	śpiączki.	Dyrektor	tej	placówki	Andrzej	Lach	przekonywał,	
że	poziom	finansowania	z	Narodowego	Funduszu	Zdrowia	nie	wystarcza	na	utrzy-
manie	kliniki,	a	–	jak	wskazywał	–	„warto	utrzymać	jej	funkcjonowanie,	ponieważ	 
w	ciągu	czterech	pierwszych	miesięcy	są	cztery	wybudzenia”.	Jak	wyjaśnił,	wycena	
osobodnia	na	poziomie	300	zł	okazała	się	za	niska	i	po	pierwszych	miesiącach	
działania	 kliniki	 z	wyliczeń	wynika,	 że	 powinno	 to	 być	 na	 poziomie	minimum	 
450	zł.	Także	prezes	Fundacji	Akogo?,	inicjatorka	powstania	kliniki	Ewa	Błaszczyk	
mówiła,	że	jeżeli	wycena	nie	wzrośnie,	to	może	się	okazać,	ze	klinika	w	grudniu	
nie	będzie	mogła	funkcjonować.

Józefa	Hrynkiewicz	(PiS)	podkreśliła	konieczność	umożliwienia	placówce	wyko-
nywania	jej	zadania.	Także	wiceprzewodniczący	komisji	Czesław	Hoc	mówił,	że	to	
wstyd,	iż	nie	ma	wystarczających	pieniędzy	dla	kliniki,	która	ma	takie	osiągnięcia.

 
Wiceprezes	NFZ	Marcin	Pakulski	wyjaśnił,	że	to	nie	centrala	NFZ	negocjowała	

wysokość	kontraktu,	ale	oddział	mazowiecki.	Podkreślił,	 że	propozycja	wyceny	
przedstawiona	przez	Fundusz	oparta	była	na	rekomendacji	Agencji	Oceny	Tech-
nologii	Medycznych.

 
Dyrektor	kliniki	podkreślił,	że	„jest	nieprawdopodobna	różnica	między	rehabili-

tacją	neurologiczną,	na	której	oparto	rekomendację	AOTM,	a	rehabilitacją	pacjenta	
w	śpiączce”.	„Mieliśmy	do	wyboru	podpisać	kontrakt	za	zaproponowaną	przez	NFZ	
najniższą	stawkę	albo	w	ogóle	nie	podpisać”	–	mówiła	z	kolei	Błaszczyk.	Dodała,	
że	przed	podpisaniem	umowy	z	NFZ	podczas	rozmów	w	Ministerstwie	Zdrowia	
fundacja	zgłaszała,	że	to	projekt	pilotażowy	i	dopiero	po	rozpoczęciu	funkcjono-
wania	będzie	można	sprawdzić	realne	koszty.	

(PAP)
 

Dzień w radiu, teatrze i klubie muzycznym dla bohaterów akcji „Śląskie spraw-
niej” był nie tylko spełnionym marzeniem, ale przede wszystkim zwróceniem 
uwagi na sytuację osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Stawiamy 
osób

na pracę 
niepełnosprawnych

Współpraca z niepublicznymi agencjami zatrudnie-
nia prowadzonymi przez organizacje pozarządowe 
oraz przełamywanie stereotypów dotyczących 
zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością 
to tematy, które dominowały podczas konferencji 
zorganizowanej 26 listopada br. przez Fundację 
Aktywizacja. W spotkaniu pt. „Postaw na pracę 
– potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych i korzyści ze współpracy” 
wzięło udział ponad 100 przedstawicieli instytucji 
publicznych, organizacji pozarządowych oraz 
biznesu.

Prace nad projektem 
ustawy o fizjoterapeutach 
na finiszu

Finalizujemy prace nad projektem ustawy o fizjoterapeutach – zapewnił 21 listopada 
br. na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia wiceminister Aleksander Sopliński. 
Potrzebę takiej regulacji zgłaszali przedstawiciele środowiska fizjoterapeutów oraz 
posłowie. 
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Europa” 2013 
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Rozmowa z Łukaszem Wilińskim, 
dziennikarzem z niepełnosprawno-
ścią i miłośnikiem Bornego Sulinowa

– Twoja przygoda z Bornym Suli-
nowem zaczęła się nietypowo...

–	 Rzeczywiście.	 Borne	 Sulinowo	
odkrył	mój	wujek,	który	zgłosił	się	 tam	
na	ogłoszenie	o	naborze	do	pracy.	Pracy	
nie	 dostał,	 ale	miejsce	mu	 się	 bardzo	
spodobało	 i	 1997	 roku	 pojechaliśmy	
tam	na	wakacje.	Borne	mnie	zauroczy-
ło,	 tym	bardziej,	 że	 zawsze	 chciałem	
mieszkać	na	wsi.	Postanowiłem	częściej	
odwiedzać	miasteczko	 i	 związać	 się	 
z	nim.	Napisałem	list	do	władz,	w	którym	
zaznaczyłem,	że	chciałbym	coś	zrobić	
dla	 Bornego.	Wtedy	 odezwał	 się	 do	
mnie	redaktor,	który	z	grupą	znajomych	
otworzył	„Wiadomości	borneńskie”.	Do-
stałem	tam	pracę.

– Czym zająłeś się najpierw? Jak 
rozumiem, pracowałeś zdalnie?

–	Tak.	 Dziennikarze	 przysyłali	mi	
skany	 listów,	 jakie	otrzymywała	redak-
cja,	 a	 ja	 to	 przepisywałem	na	 kompu-
terze.	Redaktorzy	umieszczali	je	potem	
w	gazecie.	Była	ona	bardzo	popularna.	
Gazetę	jednak	przejęła	dyrektorka	Miej-
skiego	Ośrodka	Kultury.	To	właśnie	ona	
rozwiązała	redakcję	i	postanowiła	sama	
wydawać	pismo.	Wydaje	się,	że	chodziło	
pewnie	o	przejęcie	wpływów	za	reklamy.	
Nowa	właścicielka	nie	pomyślała	jednak,	
że	gazetę	tworzyli	prawdziwi	zapaleńcy.	
Oni	interesowali	się	problemami	miasta	 
i	o	nich	pisali.	Było	to	wydawnictwo	po-
kazujące	to,	co	między	innymi	działo	się	 
w	 urzędzie.	 Trochę	 też	 pisaliśmy	 
o	historii	Bornego	oraz	wskazywaliśmy	
problemy	mieszkańców.	 Po	 zmianie	
właściciela	wszyscy	 „starzy”	 dzienni-
karze	zostali	zwolnieni.	Pani	zatrudniła	

„swoich”	ludzi,	którzy	nie	potrafili	pisać	 
z	takim	zaangażowaniem	jak	my.	Ostatni	
numer,	 jaki	zredagowała	 „stara	ekipa”,	
dotyczył	dziesięciolecia	Bornego.

– A jak wyglądały kolejne numery, 
już z nowymi dziennikarzami?

–	W	 następnym	 numerze	 gazety,	
która	była	przecież	typowo	borneńska,	
zaczęły	 pojawiać	 się	 porady,	 jak	 np.	
naprawić	komputer	lub	wywabić	plamy	
itp.	Tylko	2-3	strony	dotyczyły	informacji	
z	Bornego	Sulinowa.	W	efekcie	gazeta	
była	o	wszystkim	i	o	niczym.	Ten	numer	
jeszcze	się	sprzedał,	ale	drugi	 już	nie.	
Kiedy	 tytuł	 upadł,	 postanowiłem,	 że	
trzeba	stworzyć	coś	nowego.

– ... stronę o Bornym Sulinowie,  
a nawet gazetę internetową...

–	 Tak.	Wtedy	 dzięki	 Internetowi	
znalazł	mnie	pan	Irek	Malinowski,	któ-
ry	ma	 swoje	 serwery	 i	 podarował	mi	
miejsce	na	jednym	z	nich.	Stworzył	mi	
również	nowszą,	 lepszą	stronę	o	mia-
steczku.	Niedługo	potem	zgłosiło	się	do	
mnie	małżeństwo	z	Bornego	Sulinowa	 
i	w	2008	 roku	postanowiliśmy	założyć	
lokalne	radio	internetowe.	To	też	byli	tacy	
sami	zapaleńcy,	jak	i	ja.	Pomysł	nabrał	
rozpędu,	 co	 bardzo	mnie	 ucieszyło.	
Miałem	dużo	pomysłów,	ale	nie	byłem	
tam,	na	miejscu.	

– Kto zatem odpowiadał za 
wszystko?

–	Dzięki	małżeństwu	z	Bornego	mie-
liśmy	mnóstwo	materiałów	 nagranych	
do	radia	i	telewizji,	ponieważ	oni	umieli	
wszędzie	wejść	i	naprawdę	żyli	tą	pra-
cą.	Studio	było	w	ich	domu.	Zapraszali	
do	 siebie	 znanych	 borneńskich	 ludzi	 
i	nagrywali	z	nimi	rozmowy.	Wydali	na-
wet	płytę	raperskiego	zespołu	z	Bornego	
Sulinowa.	To	było	takie	prawdziwe	radio	
pasjonatów.	Razem	 z	mamą	 załatwi-
liśmy	 duży	 baner,	 który	 rozwieszano	
w	 trakcie	 imprez	 na	 scenie,	 ponieważ	
stacja	 miała	 patronat	 medialny	 nad	
różnymi	wydarzeniami.	Nawet	zdarzyło	
się,	 że	 odwiedziła	mnie	 dziennikarka	 
z	Polskiego	Radia	z	Warszawy.	Nagrała	
ze	mną	wywiad	na	temat	naszego	radia.

– I znowu jakiś człowiek przyszedł 
i zepsuł waszą pracę?

–	 Tak.	 Koniec	 naszego	 radia	 był	
jednak	 dość	 przykry.	Dołączył	 do	 nas	
pewien	zawodowy	dziennikarz	z	publicz-
nej	 rozgłośni	 i	 zaczął	 robić	materiały,	 
w	których	wszystko	krytykował.	Wszę-
dzie	 szukał	 afer,	 dlatego	podziękowa-
liśmy	mu	 za	współpracę.	On	 jednak	 
w	 Internecie	 rozpoczął	 kampanię	 
przeciwko	 nam.	 Wpisywał	 różne	 

Zaczęło się od listu...
nieprzyjemne	 komentarze	 na	nasz	 te-
mat.	Zaczął	 też	 rozpuszczać	plotki	 na	
temat	małżeństwa	prowadzącego	radio,	
oskarżając	ich	o	wykorzystywanie	stacji	
do	załatwiania	różnych	spraw	itp.	Udało	
się	go	zablokować,	ale	złe	już	się	stało.	
Potem	 jeszcze	 chwilę	 działaliśmy,	 ale	
straciliśmy	 zapał.	Od	 dwóch	 lat	 wła-
ściwie	zostałem	z	tym	wszystkim	sam.	 
I	teraz	tak	to	wegetuje.	Mam	wizję,	jak	
wszystko	 powinno	wyglądać,	 brakuje	
mi	jednak	współpracowników	w	Bornym	
Sulinowie.	I	tak	wszyscy	znajomi	dziwią	
się,	że	moja	strona	jeszcze	istnieje.	Tym	
bardziej,	że	można	się	z	niej	dużo	dowie-
dzieć	o	mieście	oraz	regionie.	

– Powinieneś być zatem dumny 
z siebie. Odnosisz mimo wszystko 
kolejny sukces… 

–	Chyba	tak.	Strona	jest	często	ak-
tualizowana.	Wszyscy	myślą,	że	ja	tam	
ciągle	jeżdżę.	Staram	się	być	w	Bornym	
co	najmniej	dwa	razy	w	roku.	Niedawno	
były	 obchody	 dwudziestolecia	miasta	 
i	 oczywiście	 opisałem	 je	 na	 stronie.	
Zrobiłem	wtedy	mnóstwo	fantastycznych	
zdjęć.	

– Na czym teraz polega Twoja 
praca?

–	Dzisiaj	moją	 stronę	 uzupełniam	
na	podstawie	informacji,	które	uzyskam	 
z	Internetu	oraz	Urzędu	Miasta.	Często	
jest	tak,	że	jeżeli	ktoś	chce	się	czegoś	
dowiedzieć	 o	 Bornym	 Sulinowie,	 to	
przesyła	mi	pytanie.	Moja	praca	polega	
na	przeszukiwaniu	Internetu	i	odesłaniu	
odpowiedzi.	Codziennie	na	stronę	wcho-
dzi	30-40	osób.	Dopóki	ktoś	do	mnie	nie	
dołączy,	nie	zgłosi	się	do	współpracy,	to	
będę	to	ciągnąć	sam.

– Życzymy zatem powodzenia  
i apelujemy do ambitnych młodych 
ludzi z Bornego. Dołączcie do Łuka-
sza, bo naprawdę warto.

Rozmawiała	Ewa Maj

Już	po	raz	czwarty	europoseł	Rafał	
Trzaskowski	i	Fundacja	Widzialni	

zorganizowali	 konkurs	 fotograficzny	
„Magiczna	Europa”	dla	młodzieży	z	dys-
funkcjami	wzroku	i	słuchu.	W	tym	roku	
motywem	przewodnim	były	różne	pasje	
młodzieży:	 taniec,	 fotografia,	podróżo-
wanie,	 o	 których	 opowiadali	w	 spocie	
zapraszającym	do	udziału	w	konkursie.

Nagrody	 zwycięzcom	 i	 ich	 opie-
kunom	 zostały	 wręczone	 podczas	
uroczystego	 finału,	 który	 odbył	 się	 
15	listopada	br.	w	Gimnazjum	dla	Dzieci	
Słabosłyszących	 nr	 15	w	Warszawie.	
W	uroczystości	uczestniczył	europoseł	
Rafał	 Trzaskowski,	 który	 opowiadał	
młodzieży	o	Parlamencie	Europejskim	 
i	poprowadził	quiz	z	nagrodami.

Autorzy	trzech	zdjęć,	które	zdobyły	
najwięcej	 głosów	w	 internetowym	gło-
sowaniu,	 już	 24	 listopada	 pojadą	 do	
Brukseli.	Są	to:

I	miejsce:	Mikołaj	Jabłoński,	 lat	15,	
uczeń	Gimnazjum	w	Specjalnym	Ośrod-
ku	Szkolno-Wychowawczym	dla	Dzieci	
Słabowidzących	 nr	 8	 im.	 dr	 Zofii	Ga-
lewskiej	w	Warszawie,	21	proc.	głosów,

II	miejsce:	Adrian	Ojdana,	 lat	 17,	
uczeń	 Liceum	 Ogólnokształcącego	 
w	Instytucie	Głuchoniemych	w	Warsza-
wie,	19	proc.	głosów,

III	miejsce:	Marcin	Ostaszewski,	lat	
16,	Uczeń	Gimnazjum	Specjalnego	nr	
153	w	Specjalnym	Ośrodku	Szkolno-
-Wychowawczym	dla	Dzieci	Słabosły-
szących	nr	15	w	Warszawie,	 16	proc.	
głosów.

W	 głosowaniu	 oddano	 prawie	 
1,4	tysiąca	głosów.

Wśród	nagrodzonych	zdjęć	z	wakacji	
jest	 praca	 niedowidzącego	Mikołaja,	
który	 sfotografował	 street	 dance	 na	
Starówce.	Głosujący	za	najlepsze	uznali	
artystyczne	ujęcie	 liści	 –	Adriana	oraz	
krajobraz	–	Damiana.

Po	 raz	 pierwszy	w	 tym	 roku	 jury	
przyznało	 nagrodę	 specjalną,	 którą	
otrzymał	Karol	Klinicki	(19	lat,	uczeń	ZSZ	
w	Instytucie	Głuchoniemych)	za	zdjęcie	
„Kwiatowstąpienie”,	 za	 kompozycję,	
głębię	planów	oraz	ujęcie	światła.

Oprac.	SzymSza

Od 2009	 roku	organizacja	 ta	przetwarza	podręczniki	 techniczne	dla	 stu-
dentów	niewidomych.	W	tym	właśnie	roku	na	Politechnice	Wrocławskiej	

pojawił	się	pierwszy	student	niewidomy.	Razem	z	nim	–	potrzeba	przystosowania	
materiałów	dydaktycznych,	by	mógł	w	równym	stopniu	co	osoby	pełnosprawne	re-
alizować	tok	studiów.	Dotychczas	w	Polsce	osoby	niewidome,	które	porywały	się	na	
studiowanie	kierunków	technicznych,	musiały	liczyć	na	wsparcie	asystentów,	którzy	
robili	im	notatki,	tłumaczyli	wykresy	z	tablicy,	dyktowali	treść	książek	i	wykładów,	by	
student	ten	mógł	je	zapisać	w	alfabecie	Braille’a.	Brak	dostępnych	w	brajlu	książek	
akademickich	zawierających	wzory	matematyczne	powodował	jednak,	że	studenci	
niewidomi	byli	 gorzej	 przygotowani	 do	 zaliczeń,	 egzaminów,	 a	wykładowcy,	 nie	
wiedząc	jak	pomóc,	przymykali	oczy	na	braki	w	wiedzy.

Nie	bez	powodu	osoby	niewidome	w	Polsce	najczęściej	studiują	kierunki	huma-
nistyczne.	Proces	adaptacji	podręcznika	akademickiego	z	wiedzy	humanistycznej	
jest	stosunkowo	prosty.	Książkę	można	zeskanować,	a	treść	zostanie	przeczytana	
przez	program	udźwiękawiający.	Natomiast	podręczniki	z	zakresu	matematyki	czy	
informatyki	zawierają	liczne	wzory	i	wykresy,	które	są	rozpoznawane	przez	program	
jako	grafika,	a	nie	tekst,	a	tym	samym	nie	są	odczytywane	przez	oprogramowanie. 
Na	prośbę	 pełnomocnika	 rektora	Politechniki	Wrocławskiej	 ds.	 osób	 niepełno-
sprawnych,	Jerzego	Borowca,	Stowarzyszenie	„Twoje	nowe	możliwości”	podjęło	
się	zadania	adaptacji	materiałów	dla	Marka	Tankieluna	–	pierwszego	niewidomego	
studenta	informatyki	na	Politechnice.	Konsultacje	z	pełnomocnikami	na	innych	pol-
skich	uczelniach	nie	przyniosły	rozwiązania.	Otwarcie	przyznawali,	że	adaptacja	
wzorów	matematycznych	jest	niezwykle	skomplikowana	albo	zupełnie	niemożliwa.	
Na	szczęście	stowarzyszenie	dotarło	do	rozwiązań	stosowanych	za	granicą,	gdzie	
adaptacja	książek	matematycznych	jest	realizowana.	We	współpracy	z	ekspertami	
przodującej	w	Polsce	firmy	tyfloinformatycznej	wypracowana	została	metoda	adapta-
cji	wzorów	matematycznych	i	wykresów	do	formy	dostępnej	dla	osób	niewidzących,	
a	następnie	przetworzona	została	pierwsza	książka.	Od	początku	istnienia	dział	ada-
ptacji	stowarzyszenia	przetworzył	już	34	książki	z	zakresu	matematyki	i	informatyki.

Jak	to	się	robi?	Na	początku	należy	zanalizować	książkę,	by	określić	jej	poziom	
trudności	do	przetworzenia.	Następnie	ustala	się	plan	adaptacji	i	decyduje,	jakie	
techniki	należy	zastosować.	Kolejny	krok	 to	skanowanie	całego	podręcznika	do	
postaci	elektronicznej	i	ręczne	adaptowanie	wzorów	do	alfabetu	brajla.	Niezbędnym	
elementem	jest	również	słowne	opisanie	wszystkich	występujących	w	książce	obra-
zów,	które	byłyby	niezrozumiałe	w	formie	graficznej.	Końcowym	etapem	jest	korekta.	
Wydrukowany	 tekst	zostaje	sprawdzony	przez	wykwalifikowanego	niewidomego	
korektora.	Ocenia	on,	czy	opisy	obrazów	oraz	grafiki	są	zrozumiałe	i	dobrze	napi-
sane,	sprawdza	również	poprawność	tekstu.	Po	poprawkach	książka	zostaje	wydru-
kowana	na	drukarce	brajlowskiej,	a	wykresy	przeniesione	do	programu	graficznego	 
i	wydrukowane	w	formie	wypukłej.

Marek	Tankielun	jest	obecnie	absolwentem	Politechniki	Wrocławskiej	na	kierunku	
Informatyka	(tytuł	inżyniera)	i	kontynuuje	studia	II		stopnia	na	tym	samym	kierunku.	
Ponadto	już	trzy	lata	pracuje	w	Stowarzyszeniu	jako	specjalista	do	spraw	tworzenia	
materiałów	dedykowanych	dla	niewidomych	w	światowych	standardach,	w	postaci	
elektronicznej	oraz	brajlu.	Prowadzi	nadzór	merytoryczny	nad	procesem	adaptacji	
materiałów	 technicznych,	 tj.	matematycznych,	 chemicznych	 itp.	 oraz	 sprawdza	
poprawność	ich	przetworzenia.	Jest	również	specjalistą	z	zakresu	oprogramowania	
i	sprzętu	wspomagającego	osoby	niewidome	i	słabowidzące.	

Stowarzyszenie	„Twoje	nowe	możliwości”	od	2008	roku	zajmuje	się	wyrównywa-
niem	szans	osób	z	niepełnosprawnością	w	zdobywaniu	wykształcenia.	Pomysłodaw-
cami	byli	Krzysztof	Peda	i	Ariel	Fecyk,	którzy	obecnie	tworzą	zarząd	Stowarzyszenia.	
Celem	organizacji	jest	tworzenie	nowych	możliwości	z	zakresu	kształcenia	i	akty-
wizacji	społeczno-zawodowej	młodych	osób	z	niepełnosprawnością.

Więcej	o	jego	działalności	na	www.tnm.org.pl	.

Oprac.	SzymSza

W 2010 roku Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” z Wrocławia otrzymało dwa  
„Superlodołamacze” – nagrody Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnospraw-
nych za działalność aktywizującą osoby z niepełnosprawnością, a kapituła konkursu 
uznała je za najlepszą w Polsce organizację w zakresie wspierania aktywności tej grupy 
osób na niwie zawodowej.

http://www.tnm.org.pl
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Pierwsza 	 w izy ta	
zagraniczna	mia-
ła	miejsce	w	 paź-

dzierniku	 –	 wybrane	 filmy	
festiwalowe	 zostały	 zapre-
zentowane	w	Polskim	Ośrod-
ku	 Społeczno-Kulturalnym	 
w	Londynie.	Przegląd	otwo-
rzył	 gość	 specjalny,	 Kevin	
Steward,	wolontariusz	z	nie-
pełnosprawnością,	 jeden	 
z	wybrańców,	którzy	nieśli	po-
chodnię	z	ogniem	olimpijskim	
przed	igrzyskami	w	Londynie.	
Wśród	 gości	 znalazła	 się	
także	Althea	 Smith,	 radna	 
i	 była	 burmistrz	 londyńskiej	
dzielnicy	Southwark.

13 	 l i s t opada 	 o r ga -
nizatorzy	 EFF	 Integracja	 
Ty		i	Ja	zagościli	w	Parlamencie	 
Europejskim	 w	 Brukseli.	
Dziesięcioletni 	 dorobek	 
i	osiągnięcia	zaprezentowali	

w	swoim	wystąpieniu,	dzię-
ki	 czemu	 z	 ideą	 festiwalu	
zapoznali	się	europosłowie,	
przedstawiciele	instytucji	eu-
ropejskich	 oraz	 zaproszeni	
goście.	

–	Wyznacznikiem	nowo-
czesności	społeczeństwa	jest	
stopień,	w	jakim	uwzględnia	
ono	 potrzeby	 osób	 niepeł-
nosprawnych	 –	 podkreśli-
ła	 Joanna Skrzydlewska,	
posłanka	 do	 Parlamentu	
Europejskiego	z	grupy	EPP,	
na	której	zaproszenie	organi-
zatorzy	przybyli	do	Brukseli.	
–	Ten	współcześnie	panujący	
pogląd	 wymusza	 refleksję	
nad	 określeniem,	 jakim	 je-
steśmy	 społeczeństwem?	
Niewątpliwie	 w	 ostatnich	

latach	wiele	się	zmieniło	na	
lepsze,	 jednak	 aby	 nasze	
społeczeństwo	mogło	 przy-
brać	 miano	 nowoczesne-
go,	 potrzebna	 jest	 zmiana	 
w	 postrzeganiu	 praw	 i	 po-
trzeb	tych	osób.

Podczas	 wizyty	 zapre-
zentowane	zostały	filmy:	„Za-
kazać	 bomb”(Laos),	 „Życie	
stylem	dowolnym”	 (Polska),	
„Glina”	 (Francja)	 i	 „Lucy”	
(USA).	

–	Idea	festiwalu	jest	god-
na	 tego,	 aby	 również	 tutaj,	 
w	Parlamencie	Europejskim,	
moi	koledzy	posłowie	z	róż-
nych	państw	Wspólnoty	mieli	
szansę	zobaczyć	i	zapoznać	
się	w	takim	wymiarze	z	pro-
blematyką	 niepełnospraw-
ności	 –	 powiedziała	 Joan-
na	 Skrzydlewska.	 –	 Filmy	

prezentowane	 w	 Brukseli	
pokazują,	 że	 osoby	 nie-
pełnosprawne	mają	często	
ciekawe	pomysły	na	życie,	
są	pełne	empatii	i	ich	życie	
może	 być	 barwne.	 Takie	
osoby	 wcale	 nie	 oczekują	
od	 nas	 współczucia,	 ale	
wsparcia,	by	mogły	realizo-
wać	swoje	plany	i	marzenia.

–	 Przyjęcie	 nas,	 filmów	 
i	odbiór	festiwalu	przeszły	na-
sze	oczekiwania	–	mówi	Bar-
bara Jaroszyk,	dyrektor	EFF	
Integracja	Ty	i	Ja.	–	Usłyszeli-
śmy	mnóstwo	fantastycznych	
opinii,	zarówno	od	przedsta-
wicieli	 Parlamentu	Europej-
skiego,	 jak	 i	widzów.	Wiele	
osób	 zadeklarowało	 chęć	
długofalowej	 współpracy	 

z	nami.	Myślę,	że	udało	nam	
się	tym	samym	wypromować	
nie	 tylko	 samą	 imprezę,	 
ale	również	Koszalin,	region	 
i	 województwo	 zachodnio-
pomorskie.	 Mamy	 nadzie-
ję,	 że	 wizyta	 zaowocuje	 
nowymi 	 perspektywami	 

rozwoju	 festiwalu.	 Rozsze-
rzenie	pola	jego	oddziaływa-
nia	 na	Europę	 zawsze	 było	
naszym	celem.	Jesteśmy	na	
dobrej	drodze,	by	to	założenie	
twórczo	i	z	sukcesem	spełnić.

Europejski Festiwal trafił 
z Koszalina do Brukseli

10. edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja 
miała miejsce we wrześniu br. w Koszalinie, a za sprawą Małych 
Festiwali jest on obecny już w ponad 40 miejscowościach Polski. 
Jednak po raz pierwszy w historii trafił za granicę – najpierw 
do Londynu, potem do Brukseli. Obie, niezwykle udane, wizyty  
z jednej strony stanowią wspaniały akcent jubileuszowy, a z dru-
giej – nowe, obiecujące otwarcie w historii festiwalu. 

Wspa r c i e 	 f e s t iwa l u	
zadeklarował	 m.in.	 Piotr 
Borys , 	 eurodeputowa -
ny	 zasiadający	 w	 Komisji	
Kultury	 i	 Edukacji,	 który	
przyznał,	 że	 idea	 przed-
sięwzięcia	 jest	 unikalna	 
w	skali	europejskiej.			

O	 potrzebie	 promowa-
nia	 festiwalu	poza	granicami	
Polski	wspomniał	 też	Seba-
stian Gojdź,	 dyrektor	Biura	
Regionalnego	Województwa	 
Zachodniopomorsk iego	 

w	Brukseli:	 –	 Uważam,	 że	
taką	 inicjatywę	 jak	Europejski	
Festiwal	Filmowy	 Integracja	
Ty	 i	 Ja	powinniśmy	pokazać	 
w	Brukseli	w	jeszcze	szerszym	
kontekście	w	następnych	 la-
tach.	Tu	właśnie	podejmuje	się	
najwięcej	decyzji,	 jeśli	chodzi	
o	przyznawanie	różnych	środ-
ków	na	 rzecz	osób	niepełno-
sprawnych.

Janusz Gałęziak,	 radca-
-minister	 w	 Stałym	 Przed-
stawicielstwie	 Polski	 przy	
Unii	 Europejskiej,	 zazna-
czył:	 –	Zdecydowanie	nigdy	
nie	 za	 dużo	 takich	 działań.	 

Tu,	w	Parlamencie	Europej-
skim,	gdzie	pracuje	mnóstwo	
osób,	 gdzie	 są	 posłowie,	
gdzie	 przewijają	 się	 ludzie	 
z	całej	Unii	Europejskiej,	idea	
integracji	 i	 wyrównywania	
szans	 osób	 niepełnospraw-
nych	jest	zdecydowanie	war-
ta	propagowania.	

Wizyta	 w	 Parlamencie	
Europejskim	odbyła	się	dzięki	
wsparciu	 Urzędu	Marszał-
kowskiego	 Województwa	
Zachodniopomorskiego	i	Pre-
zydenta	Miasta	Koszalina.	

anma
fot.:	Integracja	Ty	i	Ja

–	Chcemy,	aby	wszyscy	klienci	Banku	Millennium	mogli	bez	
żadnych	przeszkód,	w	łatwy,	intuicyjny	i	komfortowy	sposób	
korzystać	z	naszej	strony	 internetowej	oraz	usług	oferowa-
nych	za	 jej	pośrednictwem.	Przyznanie	naszemu	serwisowi	
certyfikatu	„Strona	Internetowa	bez	Barier”	daje	nam	ogrom-
ną	satysfakcję	 i	dowodzi,	że	 jest	on	w	pełni	przystosowany	
do	potrzeb	wszystkich	grup	użytkowników	–	mówi	Ricardo	
Campos,	dyrektor	Departamentu	Bankowości	Elektronicznej	
w	Banku	Millennium.

	„Strona	Internetowa	bez	Barier”	to	znak	jakości	wyróżniają-
cy	serwisy,	które	można	określić	jako	dostępne	i	dostosowane	
do	potrzeb	osób	narażonych	na	wykluczenie	cyfrowe,	w	tym	
osób	z	niepełnosprawnością.	

Certyfikat	 jest	 przyznawany	w	oparciu	 o	wyniki	 audytu,	
przeprowadzanego	przez	współpracujące	z	Fundacją	Widzialni	
osoby	niewidome,	niedowidzące	i	niesłyszące	oraz	ekspertów	
z	dziedziny	dostępności	stron	internetowych.	

Audyt	strony	internetowej	Banku	Millennium	będzie	prze-
prowadzany	w	 regularnych,	 kilkumiesięcznych	 odstępach	
czasowych	w	 celu	 zachowania	 niezmiennego	poziomu	do-
stępności	portalu	i	części	transakcyjnej.	

W	Banku	Millenium	od	ponad	roku	bankomaty	są	dostoso-
wane	do	potrzeb	osób	z	dysfunkcją	wzroku	i	ruchu.

Ponadto	wprowadzone	zostały	udogodnienia	w	zakresie	m.in.:	
– obsługi telefonicznej –	klienci	korzystający	z	infolinii	ban-

ku	mogą	korzystać	z	funkcji	komend	głosowych	podczas	obsługi	
telefonicznej,	zamiast	używać	klawiszy	numerycznych	telefonu;	

– podpisywania umów –	osoby	niewidome	czy	niedowi-
dzące	lub	osoby,	które	nie	potrafią	czytać,	mają	możliwość	sa-
modzielnego	podpisania	umowy	z	bankiem	w	obecności	dwóch	
pracowników	placówki	lub	świadka	–	osoby	zaufanej	klientowi.;	

– funkcji powiększania tekstu –	system	Millenet	zawiera	przy-
cisk	A+,	który	pozwala	na	powiększenie	prezentowanego	tekstu,	
co	umożliwia	korzystanie	z	tej	aplikacji	osobom	niedowidzącym;	

– zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do 
placówek,	w	których	mogą	występować	bariery	architektoniczne;	

– wprowadzenia standardów obsługi osób niepełno-
sprawnych –	szczegółowych	wytycznych	dotyczących	obsługi	
klientów	niepełnosprawnych,	 obowiązujących	pracowników	
wszystkich	placówek	banku.	

Oprac.	piotrr

Bank Millennium 
jako pierwszy bez barier

Od	listopada	br.	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	 
i	Administracji	wprowadza	modyfikacje	w	wyglądzie	

nowych	dowodów	osobistych,	które	mają	dodatkowo	zabez-
pieczyć	ten	dokument,	a	także	ułatwić	posługiwanie	się	nim	
przez	osoby	z	niepełnosprawnością.

Dotyczy	to	głównie	osób	z	dysfunkcjami	wzrokowymi,	dla	
których	wprowadzono	niektóre	znaki	identyfikacyjne,	zamiesz-
czając	je	przy	pomocy	alfabetu	Braille’a,	np.	nazwisko,	imię	
i	datę	urodzenia.

Nie	skutkują	one	jednak	koniecznością	wymiany	aktualnie	
posiadanych	ważnych	dowodów	osobistych.	Osoby,	które	zło-
żyły	już	wnioski	o	wydanie	dowodu,	otrzymają	taki	dokument	
już	w	nowej	wersji.

Oprac.	R.S.

Strona internetowa oraz system bankowości internetowej Banku 
Millennium dla klientów indywidualnych zostały w pełni dosto-
sowane do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych. W efekcie 
Bank Millennium jako pierwszy bank w Polsce został wyróżniony 
certyfikatem „Strona Internetowa bez Barier”.

Dowody osobiste 
z oznaczeniami brajlowskimi
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Pierwsza z lewej: Barbara Jaroszyk, dyrektor Festiwalu
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omysłodawcą i patronem tego przed-
sięwzięcia jest poseł na Sejm – Marek 
Plura, który tak go uzasadnia: „Chcę 
choć w tych kilku słowach podkreślić, 
jak bardzo człowiek piękny jest przez 
sztukę. Nie tylko przez to piękno, które 
stwarza, gdy tworzy, gdy zamienia wizję 
twórcy w rzeczywistość odbiorcy. Ale 
człowiek piękny jest w samym akcie 
tworzenia, bo tworząc, zmienia też sam 
siebie. A kiedy przez sztukę emanuje do-
brem, to zmienia się – na dobre. A kiedy 
tworzy człowiek z niepełnosprawnością, 
to dążąc do piękna i prawdy, pokonuje 
opór własnego ciała i umysłu. Buduje 
w ten sposób dialog z rzeczywistością, 
wyrażając siebie słowem, dźwiękiem, 
gestem, obrazem”. 

Wykonawcą pomysłu i organizatorem 
jest Stowarzyszenie FAON z Katowic, a 
przewodzi kierownik artystyczny Festiwa-
lu Aldona Stawska-Kurek, pomysłodaw-
czyni nazwy Festiwalu: -- Ten Festiwal jest 
jedynym tego typu w Polsce. Próbujemy 
ułatwić start artystom profesjonalnym, ale 
z różnymi dysfunkcjami. Chcemy, żeby 
oni docierali do odbiorców, żeby byli trak-
towani na równi ze wszystkimi i aby nie 
postrzegano ich przez pryzmat dysfunkcji, 
tylko poprzez piękno sztuki. My przeła-
mujemy stereotypy i bariery mentalne. 
Na festiwalu są reprezentowani plastycy 
i muzycy, tancerze, a w przyszłym roku 
pomyślimy jeszcze o teatrze. W naszym 
środowisku jest to kilkanaście wybitnie 
uzdolnionych młodych osób, ale chcemy, 
aby ten Festiwal stał się ogólnopolski, a 
nawet międzynarodowy. 

 II edycja Festiwalu odbyła się  
4 listopada br. w Sali Koncertowej Ze-
społu Szkół Muzycznych w Katowicach 
przy ul. Ułańskiej 7B. Imprezę poprowa-
dził wicedyrektor szkoły, Rafał Dudek, 
gości powitała  Bernadeta Stańczyk, 
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych  
w Katowicach.

Gośćmi byli przedstawiciele orga-
nizacji zrzeszających ludzi z niepeł-
nosprawnościami, przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego, m.in. Prze-
mysław Smyczek, dyrektor Wydziału 
Kultury, który wsparł organizacyjnie 
i finansowo imprezę, oraz przyjaciele  
i znajomi występujących artystów. 

Na scenie można było podziwiać pra-
ce plastyczne uczestników Festiwalu. 

Pierwszą część stanowiła konfe-
rencja na temat: „Rola kultury i sztuki 
w życiu osób niepełnosprawnych”, na 
której głos zabrali prelegenci z Akade-
mii Muzycznej im. K. Szymanowskiego  
w Katowicach – Kaja Kosowska, Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach 
– Justyna Szulc-Więcek, Śląskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski i Osobom z Upośle-
dzeniem Umysłowym SZANSA z Katowic 
– Alina Pilch-Kowalczyk oraz Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach – Dagmara Ba-
łycz. Odczytano list posła Marka Plury, 
który życzył wszystkim owocnych obrad  
i wspaniałych wrażeń oraz przeprosił za 
swoją nieobecność, gdyż został nagle 
wezwany do Warszawy. W liście napisał 
m.in.: „… człowiek niepełnosprawny, 
odnajdując swój talent, odnajduje swoją 
wolność i poczucie wartości”. Podzielił 
się także dobrą nowiną – podczas ostat-
niej wizyty w Wielkiej Brytanii nawiązał 
kontakt z organizatorami Europejskiego 
Festiwalu Twórców Niepełnosprawnych 
DaDaFest w Liverpoolu, którzy zaprosili 
do siebie polską reprezentację. 

Część druga wydarzenia to Integra-
cyjny Koncert  Artystów Profesjonal-
nych „Piękni przez sztukę”. W jego trak-
cie zaprezentowano szerszej publicz-
ności talenty artystów profesjonalnych  
z niepełnosprawnością. Wystąpił między 
innymi zespół smyczkowy Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im F. Cho-
pina w Będzinie „Będzińskie perełki”  
i uczniowie Państwowej Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej II Stopnia  
im. K. Szymanowskiego w Katowicach 
jako support. W samym koncercie 
wystąpili Kaja Kosowska – fortepian, 
Kwartet Smyczkowy KOMA, Anna Rossa 
– piosenka autorska, Angelika Wawrzyk 
– śpiew, TangoStan Quintet oraz Mariusz 
Iwan z partnerką – integracyjny taniec 
współczesny. Muzycy niepełnosprawni 
występowali wraz ze swoimi zdrowymi 
rówieśnikami, dając radość i wzruszenie 
odbiorcom. 

Ewa Maj
fot.: Ilona Raczyńska

„Piękni przez sztukę” 

„Piękni przez sztukę” to festiwal artystów z niepełnosprawnością, promujący ich 
twórczość i integrujący osoby z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sztukę. 
To jedyna tego typu inicjatywa kulturalna w Polsce, a jej nowatorski charakter 
wyraża się zarówno w ukazaniu profesjonalizmu twórców, jak i promocji oraz 
wspieraniu ich działań artystycznych.

KULTURA
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Kaja Kosowska Anna Rossa

i Będzińskie perełki

TangoStan Quintet Kwartet smyczkowy Koma

Taniec integracyjny
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–	Dziś	odbyły	się		warsz-
taty	dla	osób	niepełnospraw-
nych	intelektualnie,	pierwsze	
z	cyklu,	przygotowane	przez	
ekspertów	 z	 trzech	 krajów	
–	powiedziała	nam	21	paź-
dziernika	 dyrektor	 Lucyna	
MIzera.	–	Skorzystali	z	nich	
uczestnicy	 stalowowolskie-
go	WTZ.	A	 jednocześnie	
zajęcia	te	były	praktycznym	
sprawdzianem	dla	 naszych	
pracowników	i	naszej	nowej	
infrastruktury.	Mogę	powie-
dzieć,	 że	 sprawdzian	 wy-
padł	bardzo	dobrze.	Kolejne	
warsztaty	 z	 tego	 cyklu	 od-
bywać	 się	 będą	 do	 końca	
miesiąca.	

Z	myślą	o	osobach	nie-
pełnosprawnych	sale	zostały	
wyposażone	m.in.	 w	 pętle	
indukcyjne	wspomagające	
słyszenie,	panel	 interaktyw-
ny,	 mówiący	 identyfikator	
etykiet	i	system	informacyjny	
wspomagający	 orientację	 
w	terenie	dla	osób	niewidzą-
cych.	Jednocześnie	zainsta-
lowano	w	 niej	 nowoczesny	
system	wystawienniczy,	 bo	

obok	 szkoleń	 będą	 tu	 pre-
zentowane	ekspozycje	przy-
gotowane	w	ramach	projektu.

A	to	nie	wszystkie	nowo-
ści	 edukacyjne	w	Muzeum	
związane	 z	 projektem	 „Mu-
zea	bez	barier”.	Niedawnym	
nabytkiem	 jest	 panel	 gier	
manualnych	 „Miś	 Landi”,	
cieszący	 się	 wielkim	 zain-
teresowaniem	 dzieci	 przy-
bywających	 na	 warsztaty.	
Najmłodsi	 goście	Muzeum	
mają	tu	mnóstwo	możliwości	
zabawy	wspomagającej	zdol-
ności	manualne	i	koordynację	
wzrokowo–ruchową.	Koloro-
we,	ciekawe	urządzenie	przy-
ciąga	uwagę,	a	jego	rozmiar	
umożliwia	korzystanie	przez	
kilkoro	dzieci	jednocześnie.

Ponadto 	 w	 Muzeum	
Regionalnym	 w	 Stalowej	
Woli	rozpoczęły	się	niezwy-
kłe	 warsztaty	 realizowa-
ne	w	 ramach	 tego	 samego	 
pro jek tu . 	 Za jęc ia 	 p ro -
wadzone	 są	 w	 oparc iu	 
o	 pionierskie,	 innowacyjne	 
programy	 edukacyjne	 dla	

Ruszyła muzealna akademia
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otwarło 
właśnie nową salę szkoleniowo-wystawien-
niczą, wyposażoną w najnowocześniejszy 
sprzęt audio-wideo, system nagłośnieniowy, 
meble konferencyjne  oraz udogodnienia dla 
osób z dysfunkcjami m.in. wzroku i słuchu.  
To jeden z elementów realizowanego tu pro-
jektu „Muzea bez barier” w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
-Ukraina 2007-2013. W sali odbywać się będą 
m.in. szkolenia w ramach akademii, powoła-
nej dla kształcenia muzealników w dziedzinie 
pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

osób	 niepełnospraw-
nych,	 przygotowane	
przez	wybitnych	spe-
cjalistów	z	kilku	krajów.

	–	Jest	 to	projekt	
wytyczający	 nowe	
kierunki 	 edukacj i	 
muzealnej	w	 zakre-
sie	 obsługi	 gościa	niepełno-
sprawnego	–	wyjaśnia	dyrek-
tor	Lucyna	Mizera.	–	Eksperci	
z	Polski,	Anglii	i	Belgii	opra-
cowali	nowatorskie	programy	
edukacyjne	dla	osób	dotknię-
tych	dysfunkcjami.	Programy	
te	wdrażamy	w	naszej	pracy	
właśnie	 podczas	 paździer-
nikowych	 warsztatów,	 by	
następnie	 upowszechniać	
nowe	metody	w	środowisku	
edukatorów	 muzealnych	 
w	Polsce	i	na	Ukrainie.	

Autorami	 programów	są	
Mirelle	Defreyne	z	Belgii	(dla	
osób	 niepełnosprawnych	
intelektualnie),	Serena	Cant	 
z	Wielkiej	Brytanii	(dla	osób	 
z	dysfunkcją	słuchu)	i	dr	Mar-
cin	Szeląg	 z	Poznania	 (dla	
osób	 z	 dysfunkcją	wzroku).	

Warsztaty	na	podstawie	tych	
programów	 przygotowała	 
i	przeprowadza	Edyta	Lisek-
-Lubaś	 –	 plastyk,	 surdo-	 
i	 tyflopedagog,	 edukatorka	
i	 koordynatorka	 ds.	 gości	
niepełnosprawnych	w	stalo-
wowolskim	Muzeum.

Grupy	 uczestniczące	 
w	 warsztatach	 zyskają	
możliwość	pełniejszego	po-
znawania	muzealnej	 oferty	 
w	zakresie	sztuki	i	dziedzictwa	
przeszłości.	Jednocześnie	po-
mogą	wspólnie	wypracować	
optymalne,	innowacyjne	środ-
ki	przekazu	edukacyjnego.

Info	i	fot.:	
Muzeum	Regionalne	

w	Stalowej	Woli

Gražvydas	Sidiniauskas	wykonał	utwór	„The	Waiting”,	
do	 którego	 sam	 napisał	 słowa	 i	 skomponował	
muzykę.	 Student	 Konserwatorium	Muzycznego	 

w	Wilnie	gra	na	saksofonie,	oboju,	fortepianie	i	gitarze.	Wy-
grał	 już	wiele	 konkursów	 krajowych	 i	międzynarodowych,	
wziął	udział	w	półfinale	Eurowizji.	Drugą	nagrodę	wyśpiewała	 
Anna	Rossa	 z	Katowic,	 przedstawiając	 „Rescue	me”,	 czyli	 
autorską	 piosenkę	 o	mieszanych	 uczuciach	 kobiety,	 która	
została	umiejętnie	uwiedziona.	Dla	absolwentki	 liceum	mu-
zycznego	w	Katowicach	w	klasie	fortepianu	oraz	psychologii	

na	Uniwersytecie	Śląskim,	pracującej	obecnie	jako	psychote-
rapeutka,	to	kolejne	osiągnięcie	w	ostatnim	czasie.	W	Teatrze	
im.	 Juliusza	Słowackiego	 trzecią	 nagrodę	otrzymała	Silvia	
Mattia	za	„Only	if	you	know”.	Włoszka	zaśpiewała	o	emocjach,	
prawdziwych	uczuciach	wobec	swojego	kochanka,	które	żyją	
głęboko	w	sercu.	Troje	najlepszych	wykonawców	otrzymało	
statuetki	zaprojektowane	przez	prof.	Czesława	Dźwigaja.	Na-
grody	dziennikarzy	i	publiczności	odebrał	Łukasz	Żelechowski,	
również	z	Katowic,	za	„Moje	gry”.	

Lwy z Krakowa
Festiwal	został	przygotowany	i	zrealizowany	przez	cztery	

krakowskie	Kluby	Lions:	Stare	Miasto,	Bona	Sforza,	Śród-
mieście	 i	Stańczyk,	działające	w	 ramach	światowej	organi-
zacji	Lions	Club	–	Dystrykt	121.	Pomysł	uzyskał	akceptację	
wszystkich	delegatów	na	Forum	Europa	w	Brukseli	we	wrześniu	
2012		r.	oraz	Nadzwyczajnej	Konwencji	Krajowej	w	październiku	
2012	r.	w	Zakopanem.	Patronat	honorowy	nad	wydarzeniem	
objęli:	pełnomocnik	rządu	ds.	osób	niepełnosprawnych,	Jaro-
sław	Duda,	marszałek	województwa	małopolskiego	–	Marek	
Sowa	oraz	prezydent	Krakowa	–	Jacek	Majchrowski.	–	Wielkie	
podziękowania	 należą	 się	wolontariuszom,	 którzy	 udzielali	
pomocy	w	czynnościach	osobistych.	Jedna	z	uczestniczek,	
mająca	złamaną	rękę,	zdecydowała	się	na	przyjazd	właśnie	
ze	względu	na	zagwarantowaną	opiekę	na	miejscu	–	powie-
dział	Tomasz	Januszewicz	z	Lions	Club	Kraków-Śródmieście.	

Zabrzmiał głos z serca

Wykonawcy	spotkali	się	w	mieście	wyróżnionym	przez	Komi-
sję	Europejską	w	konkursie	Access	City	Award	2011	za	inicjaty-
wy	ułatwiające	życie	osobom	niepełnosprawnym.	Do	osiągnięć	
Krakowa	w	tym	zakresie	należy	m.in.	stworzenie	specjalnej	trasy	
turystycznej	dla	osób	niewidomych	i	słabowidzących.	

Andrea Bocelli, Stevie Wonder i…
„Głos	z	serca”	powstał	z	myślą	o	utalentowanych	wokali-

stach	z	dysfunkcją	wzroku,	którzy	nie	funkcjonują	w	środowi-
sku	profesjonalnych	muzyków.	–	Festiwal	
zintegrował	 też	 ludzi	 chcących	pomagać	
innym.	 Zawiązała	 się	młoda	 grupa	 Leo,	
będąca	narybkiem	klubów	Lions	 –	 poin-
formował	Reginald	Jaworski	z	Lions	Club	
Kraków-Stare	Miasto.	Uczestnicy,	a	także	
Lionsi	mieli	zagwarantowany	program	tury-
styczny	obejmujący	zwiedzanie	Krakowa,	
Oświęcimia	i	Wieliczki.	

Przygotowania	 trwały	 ponad	 rok,	 
a	zmagania	o	nagrody	zostały	podzielone	
na	trzy	etapy.	Najpierw	odbyła	się	zaoczna	
kwalifikacja	 do	 konkursu	w	Krakowie	 na	
podstawie	nagrań	nadesłanych	na	płytach.	
–	Wybrano	 28	 piosenek,	 a	 ostatecznie	
przyjechało	 26	 osób.	Wzięły	 one	 udział	 
w	dwudniowych	przesłuchaniach	w	Radiu	
Kraków,	a	z	tej	grupy	jury	wskazało	dwuna-
stu	uczestników	Finałowego	Koncertu	Ga-
lowego	–	powiedział	Jacek	Legendziewicz	
z	Lions	Club	Kraków-Stare	Miasto.

Podczas	 występów	 wokal is tom	 
akompaniowała	 Orkiestra	 Stołecznego	
Królewskiego	Miasta	Krakowa	Sinfonietta	
Cracovia.	Jej	szef	i	dyrektor	artystyczny	–	

Robert	Kabara	–	był	dyrektorem	pierwszej	edycji	 festiwalu.	
Głównym	aranżerem	festiwalu	był	Hadrian	Filip	Tabęcki.	

Widoki na przyszłość
Uczestnicy	 rywalizowali	 o	 nagrody	 za	 najlepsze	wyko-

nanie	 oryginalnych,	 specjalnie	 dla	 nich	 przygotowanych	
utworów.	–	Poziom	był	bardzo	wysoki,	mieliśmy	do	czynienia	 
z	bardzo	zróżnicowanymi	piosenkami.	Uczestniczyły	osoby	 
w	różnym	wieku,	najmłodsza	miała	12,	a	najstarsza	ponad	 
50	lat	–	powiedział	Marcin	Bronikowski.	Baryton,	który	śpiewał	
na	najbardziej	prestiżowych	scenach	operowych	świata,	m.in.	
z	José	Carrerasem	i	Andreą	Bocellim,	wchodził	w	skład	mię-
dzynarodowego	jury.	Rolę	przewodniczącego	pełnił	Niemiec	
Jens	Troester,	 stale	współpracujący	 jako	 dyrygent	 z	New	
Philharmonic	Orchestra	of	Frankfurt.	Ocenianiem	festiwalo-
wych	występów	zajmowali	się	również	Włoch	Marco	D’Ippoliti	
Simeoni	oraz	Jan	Zakrzewski.	–	To	są	bardzo	znane	osoby,	
które	zdecydowały	się	przyjechać	do	Krakowa	i	pracować	bez	
honorarium.	Przyciągnęła	 ich	 idea	 festiwalu,	a	 także	Lionsi	
–	powiedział	Jacek	Legendziewicz.	Według	niego	druga	edy-
cja,	zaplanowana	na	listopad	2015	r.,	będzie	jeszcze	lepsza.	 
Organizatorzy	 otrzymali	 już	 pierwsze	 zgłoszenie	 z	Francji,	
mimo	że	w	tym	roku	nikt	z	tego	kraju	nie	wystąpił.

Tekst	i	fot.: Marcin Gazda

Litwin Gražvydas Sidiniauskas zdobył pierwszą nagrodę w I Światowym Festiwalu Piosenki dla 
Niewidomych „Głos z serca” („Sounds from the Heart”), zorganizowanym 18-20 listopada br.  
w Krakowie. Finałowy Koncert Galowy oraz ogłoszenie werdyktu jury odbyły się w Teatrze  
im. Juliusza Słowackiego. 

Na próbie w Polskim Radiu Kraków

KULTURA

20



22 23

EDUKACJA ZDROWIE

Badanie ścieżek edukacyjnych

Na całym	 świecie	 zmienia	 się	podejście	do	niepełnospraw-
ności.	Odrzuca	 się	 czysto	medyczne	
spojrzenie,	które	dostrzegało	wyłącznie	
deficyty	tej	grupy	ludzi,	na	rzecz	modelu	
społecznego,	 zwracającego	uwagę	na	
rolę	społeczeństwa	w	zapewnianiu	rów-
ności.	To	nowe	ujęcie	zakłada	likwidację	
różnych	 barier	 utrudniających	 pełny	 
i	 skuteczny	 udział	 niepełnosprawnych	 
w	życiu	społecznym	na	zasadzie	równo-
ści	z	innymi	osobami.	

–	W	modelu	tym	duży	nacisk	kładzie	
się	na	edukację	włączającą,	czyli	eduka-
cję	niepełnosprawnych	w	przedszkolach	
i	 szkołach	ogólnodostępnych,	 najbliżej	
miejsca	 zamieszkania,	wspólnie	 z	peł-
nosprawnymi	 rówieśnikami,	w	 sposób	
pozwalający	 na	 realizację	 ich	 potrzeb	
rozwojowych	i	edukacyjnych	–	mówi	dr	
Paweł	Kubicki	z	Zespołu	Edukacji	i	Rynku	
Pracy	w	Instytucie	Badań	Edukacyjnych.

Jednocześn ie 	 rosnąca 	 l i cz -
ba	 uczniów	 z	 niepełnosprawnością	 
w	szkołach	ogólnodostępnych	i	związa-
ny	z	tym	proces	dostosowywania	szkół	
do	 potrzeb	 tych	uczniów	napotyka	na	
wiele	 rozmaitych	 barier.	 Powody	 są	
różne	–	to	zarówno	obowiązujące	roz-
wiązania	systemowe,	ale	także	bariery	
mentalne	 tak	 po	 stronie	 nauczycieli,	
rodziców,	jak	i	pełnosprawnych	uczniów.	
Przed	zupełnie	innymi	wyzwaniami	stoją	
szkoły	i	placówki	specjalne	borykające	
się	często	z	malejącą	liczbą	uczniów.	Są	
one	najlepiej	dostosowane	do	zaspoka-
jania	 specyficznych	potrzeb	edukacyj-
nych	wynikających	z	niepełnosprawno-
ści	i	posiadają	najbardziej	doświadczoną	
kadrę	pedagogiczną.	

Należy	 jednak	 pamiętać,	 że	 decy-
dujący	 głos	 o	wyborze	 odpowiedniej	
formy	 nauczania	 –	 ogólnodostępnej,	
integracyjnej	 lub	 specjalnej	 –	ma	 ro-
dzic,	który	na	podstawie	swojej	wiedzy,	
opinii	 ekspertów,	 ale	 też	 dostępności	
poszczególnych	szkół	musi	podjąć	trud-
ną	decyzję	mającą	kluczowy	wpływ	na	
przyszłość	jego	dziecka.

Zbadanie	 postaw	 i	 poziomu	 przy-
gotowania	 szkół	 do	 edukacji	 uczniów	 
z	niepełnosprawnością	 z	 jednej	 strony,	
jak	 i	motywacji	 i	 czynników	społeczno-
-ekonomicznych	wpływających	na	decyzje	

rodziców	z	drugiej	jest	głównym	celem	
IBE.	 „Badanie	 ścieżek	 edukacyjnych	
niepełnosprawnych	 dzieci,	 uczniów	 
i	absolwentów”	to	pierwszy	w	Polsce	tego	
typu	projekt	badawczy	realizowany	na	
tak	dużej	próbie.	W	rozpoczynającej	się	
właśnie	pierwszej	rundzie	badania	weź-
mie	udział	około	2000	dyrektorów	szkół	
podstawowych	i	gimnazjów	wszystkich	
typów	 –	 specjalnych,	 integracyjnych	 
i	ogólnodostępnych	–	wybranych	loso-
wo	 z	 całej	Polski.	 Badaniem	 zostanie	
także	 objętych	 3200	 rodziców	 dzieci	 
z	niepełnosprawnością,	które	uczą	się	 
w	6.	klasie	szkoły	podstawowej	i	w	3.	kla-
sie	gimnazjum.	Po	roku	badacze	powrócą	
ponownie	do	tych	samych	rodziców,	by	
zapytać	o	wybory	edukacyjne	związane	
z	przejściem	odpowiednio	do	gimnazjum	
lub	szkoły	ponadgimnazjalnej.

Ogólnopolski	 projekt	 badawczy	
„Badanie	ścieżek	edukacyjnych	niepeł-
nosprawnych	 dzieci,	 uczniów	 i	 absol-
wentów”	jest	realizowany	przez	Zespół	
Edukacji	 i	 Rynku	 Pracy	 IBE.	 Projekt	
został	 objęty	 honorowym	patronatem	
rzecznika	praw	obywatelskich.	Więcej	
informacji	 o	 badaniu	można	 znaleźć	
na	stronie	internetowej:	http://eduentu-
zjasci.pl/pl/badania/110-badanie/825-
badanie-sciezek-edukacyjnych-niepel- 
nosprawnych-dzieci-uczniow-i-absol-
wentow.html.

Informacja o Instytucie Badań 
Edukacyjnych:

Instytut	Badań	Edukacyjnych	 (IBE)	
zatrudnia	 około	 150	 badaczy	 zajmu-
jących	 się	 edukacją	 –	 socjologów,	
psychologów,	 pedagogów,	 ekono-
mistów,	 politologów	 i	 przedstawicieli	
innych	 dyscyplin	 naukowych	 –	wybit-
nych	 specjalistów	w	 swoich	 dziedzi-
nach.	Instytut	uczestniczy	w	krajowych	 
i	międzynarodowych	projektach	badaw-
czych,	przygotowuje	raporty,	sporządza	
ekspertyzy	oraz	pełni	funkcje	doradcze	
w	 tym	 zakresie,	 aktywnie	 promuje	
politykę	edukacyjną	opartą	na	 faktach	
(evidence-based	 policy	 and	 practice) 
i	 szczególnie	 dużą	 wagę	 przywią-
zuje	 do	 badań,	 których	wyniki	mogą	
zostać	 wykorzystane	 w	 praktyce 
i	 polityce	 edukacyjnej,	 zarówno	 na	
szczeblu	krajowym,	jak	i	lokalnym.

www.ibe.edu.pl

Informacje o projekcie Entuzjaści 
Edukacji:

Celem	głównym	projektu	 systemo-
wego	 „Badanie	 jakości	 i	 efektywności	
edukacji	oraz	instytucjonalizacja	zaple-
cza	badawczego”	(Entuzjaści	Edukacji)	
jest	 wzmocnienie	 systemu	 edukacji	
w	 zakresie	 badań	 edukacyjnych	 oraz	
zwiększenie	wykorzystywania	wyników	
badań	naukowych	w	polityce	i	praktyce	
edukacyjnej	oraz	w	zarządzaniu	oświa-
tą.	Projekt	 jest	 realizowany	przez	 IBE	
ze	 środków	Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego	 w	 ramach	 Programu	
Operacyjnego	Kapitał	Ludzki,	Priorytet	
III:	Wysoka	 jakość	 systemu	 oświaty,	
Poddziałanie	3.1.1	Tworzenie	warunków	
i	narzędzi	do	monitorowania,	ewaluacji	 
i	badań	systemu	oświaty.

www.eduentuzjasci.pl

W Polsce około 3 proc. wszystkich uczniów to dzieci i młodzież z orzeczo-
ną niepełnosprawnością. Przy odpowiednim wsparciu i dostosowaniu procesu 
nauczania zdecydowana większość z nich mogłaby uczyć się ze swoimi pełno-
sprawnymi rówieśnikami. Edukacja tej grupy uczniów napotyka jednak na wiele 
barier. Z czego wynikają i z czym są związane? Jakie są ścieżki edukacyjne dzieci  
z niepełnosprawnością? Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął badanie, dzięki któremu 
będzie można nie tylko poznać odpowiedzi na te pytania, ale także zrozumieć motywy 
wyborów edukacyjnych i zweryfikować rozwiązania systemowe.

Wolontariat	to	nie	tylko	altruistyczna	pomoc	bliźniemu,	to	sposób	na	
życie	pełne	satysfakcji.

Najwięcej,	bo	aż	36	proc.	obywateli	Australii	jest	wolontariuszami.	W	Sta-
nach	Zjednoczonych	to	jest	27	proc.	populacji,	a	w	Europie	22,5	proc.

W	wielu	krajach	prowadzi	się	kampanie	informacyjne,	promuje	programy	
oparte	na	wolontariacie	i	zachęca	do	pracy	na	rzecz	społeczeństwa.	Wolon-
tariat	staje	się	zupełnie	naturalnym	sposobem	na	dłuższe	i	zdrowsze	życie.

Człowiek	zaangażowany	w	działalność	społeczną	dobrowolnie	i	bezinte-
resownie,	 czerpiący	z	 tego	działania	autentyczną	 radość,	 jest	 człowiekiem	
spełnionym	 i	 zadowolonym,	 przede	wszystkim	 zdrowszym,	 bo	myślącym	
pozytywnie.	Rzadziej	 choruje,	 również	 na	 depresję,	 chorobę,	 która	 zbiera	 
w	ostatnich	latach	nad	wyraz	„bogate”	żniwo.

Stara	prawda,	że	będąc	pomocnym	innym	–	oczywiście	nie	w	kategorii	
przymusu	i	ciężaru	–	pomagamy	także	sobie,	jest	bardzo	aktualna.

IKa

Pomagając innym, pomagasz sobie

Implant	nowej	generacji	może	być	stosowany	u	pacjentów,	
u	których	naturalna	droga	przekazywania	dźwięku	do	ucha	
wewnętrznego	jest	zablokowana.	Jedyną	dla	nich	szansą	na	

odzyskanie	słuchu	jest	system	oparty	na	technice	przewodnictwa	
kostnego.	Polega	on	na	 tym,	 że	 kości	 czaszki	 są	 stymulowane	
drganiami	mechanicznymi.	Drgania	kierowane	są	bezpośrednio	do	
ucha	wewnętrznego,	gdzie	następuje	ich	przetwarzanie,	podobnie	
jak	w	przypadku	normalnie	docierających	dźwięków	(pomijany	jest	
odcinek	między	uchem	zewnętrznym	a	środkowym).

	Taki	aparat	od	niedawna	jest	już	wszczepiany	w	Polsce,	ale	
przeznaczony	był	wyłącznie	dla	osób	dorosłych.	 „Nowy	 implant,	
który	 dziś	wszczepiliśmy,	 dopuszczono	 do	 użycia	 zarówno	 dla	
dorosłych,	 jak	 i	dzieci.	Przeznaczony	 jest	dla	osób	z	uszkodze-
niami	ucha	zewnętrznego	i	środkowego	albo	wewnętrznego,	które	
nie	mogą	skorzystać	z	innych	rozwiązań”	–	powiedział	PAP	prof.	
Henryk	Skarżyński.

	Nowy	implant	zajmuje	mniej	miejsca	w	kości	skroniowej,	dzięki	
czemu	można	go	stosować	u	osób	z	różnymi	wadami	rozwojowymi,	
np.	z	cienką	powierzchnią	czaszki.	Zapewnia	również	lepszy	efekt	
kosmetyczny.

	Wewnątrz	 czaszki	 umieszczany	 jest	 implant	 połączony	 
z	elementem	magnetycznym.	Na	 zewnątrz	 znajduje	 się	 jedynie	
procesor	dźwięku	połączony	z	magnesem	umieszczanym	na	spe-
cjalnej	podkładce,	który	dostosowuje	się	do	kształtu	głowy.	Dzięki	
temu	równomiernie	rozkłada	siły	nacisku	na	skórę	i	minimalizuje	
odczucie	noszenia	procesora	na	głowie.	Daje	to	większy	komfort	 
w	codziennym	użytkowaniu.

	Obie	części	systemu	połączone	są	za	pośrednictwem	przez-
-skórnego	 przyciągania	magnetycznego.	 Zmniejsza	 to	 ryzyko	
powstania	stanów	zapalnych,	infekcji	skórnych	i	innych	powikłań	
pooperacyjnych.

	Prof.	Skarżyński	powiedział	w	rozmowie	z	PAP,	że	nowy	implant	
jest	kolejnym	krokiem	do	zastosowania	całkowicie	już	wszczepial-
nych	 implantów	słuchowych.	W	takich	aparatach	nie	będzie	wy-
stawał	za	uchem	mały	procesor	mowy	ani	mikrofon,	który	odbiera	
dźwięki.	Wszystkie	elementy	będą	schowane.

	Technicznie	jest	to	już	możliwe.	„Kłopot	jest	jedynie	ze	skonstru-
owaniem	mikrofonu,	który	odbierałby	jedynie	dźwięki	z	otoczenia	 
i	nie	rejestrował	odgłosów	z	naszego	ciała	powstających	wtedy,	gdy	
gryziemy,	połykamy	ślinę	lub	otwieramy	usta”	–	mówi	specjalista.

	 Problem	 ten	 próbuje	 się	 rozwiązać	 poprzez	 zastosowanie	 
w	jednym	implancie	dwóch	mikrofonów,	z	których	jeden	wychwytuje	
dźwięki	z	otoczenia,	a	drugi	odbiera	odgłosy	dochodzące	z	wnętrza	
organizmu.	Procesor	je	porównuje	i	eliminuje	niepożądane	dźwięki.

	Prof.	Skarżyński	 uważa,	 że	 nowe,	 całkowicie	wszczepialne	
implanty	 pojawią	 się	 już	 niedługo.	Mogą	 zainteresować	przede	
wszystkim	 osoby	 z	 częściowym	 uszkodzeniem	 słuchu.	 Takie	
aparaty,	 uzupełniające	 istniejący	 słuch,	 są	dla	 nich	 znakomitym	
rozwiązaniem.	Ważne	jest	również	to,	że	nie	powinny	być	droższe	
niż	obecnie	stosowane	implanty	słuchowe.

 
Zbigniew Wojtasiński (PAP)

W Kajetanach 
wszczepiono nowego 
typu implant słuchowy
Pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej operację wszczepienia no-
wego typu implantu słuchowego w środę przeprowadzono w Centrum 
Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Zabiegiem kierował szef ośrodka, 
prof. Henryk Skarżyński. 

Przedstawiciel	 Ruchu,	 Daniel	 Kowalski,	
napisał	m.in.:	 „Na	 tym	spotkaniu	profesor	
Skarżyński	 stwierdził,	 że	 <…	 edukacja	

w	 języku	migowym	 nie	 jest	 potrzebna,	 bo	 właści-
wie	wszystkie	 dzieci	można	wyleczyć	 z	 głuchoty.>	
Profesor	 podkreślił	 też,	 że	w	dzisiejszych	 czasach	
nie	można	właściwie	w	ogóle	mówić	o	osobach	głu-
chych,	bo	są	 jedynie	słabosłyszący	 i	 język	migowy	
nie	 jest	potrzebny.	Trzeba	 ich	otoczyć	opieką	 i	po-
mocą,	 bo	 tego	wymagają”.	Pan	Kowalski	w	 swoim	
proteście	 ogłosił,	 iż:	 „Doniesienia	 Pana	 Profesora	
dotyczące	 tego,	 że	 właściwie	 wszystkie	 dzieci	
można	wyleczyć	z	głuchoty,	są	nieprawdziwe.	Prze-
cież	 znamy	 wiele	 przypadków	 nieudanej	 operacji	
wszczepienia	implantu	ślimakowego	oraz	przypadki,	
w	których	rehabilitacja	nauki	mowy	się	nie	powodzi	
/…/	 stwierdzenie,	 że	 edukacja	 w	 języku	migowym	
jest	 niepotrzebna	 –	 jest	 dla	 nas	 dyskryminujące	 
i	 jednocześnie	 stoi	 w	 sprzeczności	 z	 ratyfikowaną	
przez	Polskę	Konwencją	ONZ	o	prawach	osób	nie-
pełnosprawnych”.

Na	 te	 zarzuty	 profesor	 Henryk	 Skarżyński	 od-
powiedział:	 „Moja	wypowiedź	 przedstawiona	 przez	
reprezentującego	RSGiP	pana	Daniela	Kowalskiego	
w	artykule	opublikowanym	w	serwisie	PAP	nie	 jest	
zgodna	z	faktyczną	intencją	i	wypowiedzią”.	Pokreślił	
także,	że	w	swoim	wystąpieniu	zaznaczył	jedynie,	iż	
„jeśli	wada	zostanie	wykryta	po	urodzeniu,	potwier-
dzona	w	ciągu	następnych	sześciu	miesięcy	przez	
lekarza,	 to	 po	 tym	 okresie	 optymalną	 szansą	 na	
dalszy	rozwój	słuchu	mowy	i	języka	jest	dostarczenie	
dziecku	 informacji	 słuchowych	 za	 pośrednictwem	
wszczepionego	 implantu	 ślimakowego”.	 Twierdzi	
także,	 że	 nie	 powiedział:	 „…	 edukacja	 w	 języku	
migowym	 nie	 jest	 potrzebna”.	 To	 sformułowanie	
uważa	za	nadinterpretację	sensu	jego	wystąpienia,	
zaś	 przypisywanie	mu	 „wypowiedzi,	 w	 której	miał-
bym	 podważać	 wagę	 tożsamości	 kulturowej	 osób	
głuchych	 i	 słabosłyszących,	 jest	 także	 ogromnym	
nadużyciem.	 Chciałbym	 wyraźnie	 podkreślić,	 że	
swoją	 pracą,	 działalnością	 naukową	 i	 kliniczną	 na	
rzecz	tego	środowiska	udowadniam,	jakie	są	i	będą	
moje	intencje.	Przez	ponad	20	lat	walczyłem	z	bra-
kiem	 tolerancji	 i	 deprecjonowaniem	wartości	 osób	
głuchych	i	Ich	świata”.

Ważne	dla	społeczności	głuchych	i	słabosłyszących	
jest	tutaj	głównie	to,	że	z	tej	dyskusji	można	było	się	
dowiedzieć,	 iż	w	 naszym	 kraju	 są	 nowe	możliwości	
terapii,	wynikające	z	postępu	technologicznego,	które	
pozwalają	pomóc	prawie	każdemu	pacjentowi	z	wadą	
słuchu.	Dziś	polscy	pacjenci	mają	możliwość	skorzystać	
z	pomocy	wcześniej	niż	osoby	z	bogatych	krajów	za-
chodnich,	co	jest	zasługą	wysokiego	poziomu	polskiej	
medycyny	w	tym	zakresie.

Oprac.	jk

Język migowy 
niepotrzebny?
Ruch Społeczny Głuchych i Ich Przyjaciół w imieniu wieloty-
sięcznej społeczności Głuchej w Polsce zaprotestował prze-
ciwko wystąpieniu prof. Henryka Skarżyńskiego na spotkaniu 
w MEN w dniu 29 lipca br.

http://eduentuzjasci.pl/pl/badania/110-badanie/825-badanie-sciezek-edukacyjnych-niepelnosprawnych-dzieci-uczniow-i-absolwentow.html
http://eduentuzjasci.pl/pl/badania/110-badanie/825-badanie-sciezek-edukacyjnych-niepelnosprawnych-dzieci-uczniow-i-absolwentow.html
http://eduentuzjasci.pl/pl/badania/110-badanie/825-badanie-sciezek-edukacyjnych-niepelnosprawnych-dzieci-uczniow-i-absolwentow.html
http://eduentuzjasci.pl/pl/badania/110-badanie/825-badanie-sciezek-edukacyjnych-niepelnosprawnych-dzieci-uczniow-i-absolwentow.html
http://eduentuzjasci.pl/pl/badania/110-badanie/825-badanie-sciezek-edukacyjnych-niepelnosprawnych-dzieci-uczniow-i-absolwentow.html
http://www.ibe.edu.pl
http://www.edeentuzjasci.pl
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ZDROWIE

Ponad	 połowa	 badanych	Po-
laków	błędnie	 utożsamia	pa-
daczkę	 z	 najczęstszym,	 ale	

nie	jedynym	rodzajem	napadu	padacz-
kowego	–	utratą	przytomności	i	drgaw-
kami	całego	ciała,	a	co	szósty	Polak	de-
klaruje,	że	boi	się	chorych	na	padaczkę.	
Co	dziesiąta	ankietowana	osoba	uważa,	
że	padaczką	można	się	zarazić	lub	że	
jest	to	choroba	psychiczna.

–	Większość	 negatywnych	odczuć	
i	postaw	dotyczących	padaczki	wynika	
z	 braku	wiedzy.	Widać,	 że	w	 naszym	
społeczeństwie	w	dalszym	ciągu	ogra-
niczona	 jest	 świadomość	w	 zakresie	
przyczyn	 i	 objawów	 tej	 choroby	 oraz	
tego,	jak	wygląda	życie	osób	z	padacz-
ką	–	mówi	prof.	dr	hab.	n.	med.	Joanna	
Jędrzejczak,	 prezes	Polskiego	Towa-
rzystwa	Epileptologii.	–	Wyniki	badania	
PRO-EPI	2013	pokazują,	że	w	obszarze	
edukacji	 i	akceptacji	społecznej	mamy	
jeszcze	wiele	do	zrobienia.	

Blisko	 połowa	 (47	 proc.)	 ankieto-
wanych	 Polaków	 deklaruje,	 że	 wie,	
jak	 udzielić	 pomocy	 podczas	 napadu	
padaczkowego.	Osoby	 te	 prawidłowo	
wskazują	 na	 konieczność	 zabezpie-
czenia	 głowy	 chorego	 przed	 urazami,	
zapewnienia	mu	bezpiecznego	miejsca	
i	 spokoju	 oraz	 wezwania	 pogotowia	 
w	sytuacji,	 kiedy	napad	się	przedłuża.	
Niestety	nadal	szeroko	rozpowszechniony	
jest	nieprawdziwy	i	szkodliwy	pogląd,	że	
podczas	napadu	należy	włożyć	między	
zęby	chorego	coś	twardego.	Tak	uważa	
aż	 84	 proc.	 badanych	 deklarujących,	

Postawy Polaków wobec padaczki

że	wiedzą	jak	należy	udzielać	pomocy	 
w	przypadku	napadu	padaczki.	

Praca	 w	 przypadku	 chorych	 na	
padaczkę	stanowi	nie	 tylko	źródło	do-
chodów,	 ale	 również	 pełni	 niezwykle	
ważną	 rolę	 jako	 czynnik	 zwiększający	
samoocenę	 tych	 osób	 oraz	 poczucie	
przynależności	do	społeczeństwa.	Po-
lacy	są	w	większości	zgodni,	że	osoby	
chore	 na	 padaczkę	mogą	być	 cenny-
mi	 pracownikami	 (tak	 sądzi	 73	 proc.	
badanych).	 Świadomość	 ograniczeń	
wynikających	 z	 choroby	 jest	 również	
duża	–	 niemal	 połowa	ankietowanych	
(49	proc.)	prawidłowo	wskazuje	zawody,	
których	chorzy	na	padaczkę	nie	powinni	
wykonywać.	Większość	ankietowanych	
Polaków	 deklaruje	 chęć	 współpra-
cy	 z	 osobami	 chorymi	 na	 padaczkę	 
(78	 proc.),	 choć	 jednoczesne	 u	 dość	 
dużej	 grupy	 Polaków	 (37	 proc.)	 pa-
daczka	budzi	lęk.	Aż	16	proc.	badanych	 
przyznaje,	że	boi	się	osób	chorych	na	pa-
daczkę.	Powszechne	jest	przekonanie,	
że	osoby	z	tą	chorobą	stwarzają	więk-
sze	zagrożenie	na	drodze	niż	kierowcy	 
z	innymi	chorobami	(np.	cukrzycą).

–	Powszechny	 brak	wiedzy	w	 na-
szym	społeczeństwie	rodzi	uprzedzenia	 
i	obawy	przed	nieznanym.	Chorzy	by-
wają	 stygmatyzowani	 ze	względu	 na	
chorobę.	W	 rzeczywistości	 każdego	
chorego	należy	traktować	indywidualnie,	
gdyż	padaczka	nie	jest	chorobą	jedno-
rodną	 i	 u	 każdego	 chorego	przebiega	
zupełnie	 inaczej.	 Ograniczenia	 spo-
łeczne	 i	 zawodowe	 zależą	od	 rodzaju	

napadów	padaczkowych,	częstości	ich	
występowania	 i	 długości	 okresu	 bez	
napadów.	Powinniśmy	 być	 świadomi,	
że	 dla	 chorych	 z	 padaczką	 zasadni-
czą	 potrzebą	 jest	 skuteczne	 leczenie	
umożliwiające	 kontrolę	 napadów	oraz	
zrozumienie	i	właściwa	pomoc	ze	strony	
otoczenia.	To	zaś	umożliwi	większości	
chorych	 edukację,	 możliwość	 pracy	 
i	pozwoli	im	realizować	się	w	życiu	pry-
watnym	i	zawodowym – dodaje	profesor	
Jędrzejczak.

Badanie	 PRO-EPI	 zrealizowane	
zostało	między	6	a	11	września	2013	r.,	
techniką	CAPI,	w	trakcie	wywiadu	oso-
bistego.	Badanie	przeprowadzane	było	 
na	 reprezentatywnej,	 ogólnopolskiej	 
próbie	1000	osób	w	wieku	15+.	Próba	
miała	 charakter	 losowo-kwotowy.	Re-
spondenci	 dobierani	 byli	 do	 badania	
zgodnie	z	kwotą,	ze	względu	na	cechy:	
płeć	i	wiek.

Wyniki	 Badania	 PRO-EPI	 2013	 
w	porównaniu	 z	 pierwszą	edycją	 son-
dażu	z	2009	roku	pokazują,	że	ogólna	
wiedza	 polskiego	 społeczeństwa	 na	
temat	 padaczki	 jest	 na	nieco	niższym	
poziomie	–	m.in.	obecnie	więcej	osób,	
które	kiedykolwiek	słyszały	o	padaczce,	
uważa,	że	osobom	chorym	nie	można	
pomóc,	czy	też	że	epilepsją	można	się	
zarazić.	Odsetek	osób,	które	deklarują,	
że	wiedzą,	jak	udzielić	pomocy	osobie,	
która	ma	atak	 padaczki,	 pozostaje	 na	
podobnym	poziomie	jak	w	2009	roku.

 

Padaczka	 jest	 spowodowa-
na	 okresowymi	 zaburzeniami	
czynności	 komórek	 nerwo-
wych	 w	 mózgu.	 Na	 padacz-
kę	może	 zachorować	 każdy,	 
w	każdym	wieku.	 Lekarze	 roz-
różniają	ponad	40	rodzajów	na-
padów	padaczkowych.	Napady	 
toniczno-kloniczne,	 najbardziej	
znane	 ze	względu	 na	 drama-
tyczny	 przebieg,	 są	 jednym	 
z	najrzadszych	typów	napadów.	
Najczęstszymi	przyczynami	pa-
daczki	są	urazy	głowy,	udar	lub	
guz	mózgu,	 zapalenie	mózgu	 
i	opon	mózgowych.	W	60	proc.	
przypadków	przyczyna	choroby	
nie	jest	jednak	znana.	

W Polsce żyje ok. 400 tysięcy ludzi chorych na padaczkę. Prawie każdy z nas słyszał  
o tej chorobie, a co trzecia osoba zna kogoś chorującego na padaczkę. Wyniki badania 
PRO-EPI 2013 zrealizowanego przez TNS Polska we wrześniu br. z inicjatywy Polskiego 
Towarzystwa Epileptologii i firmy UCB wskazują, że bardzo powierzchowna wiedza  
Polaków nt. padaczki przekłada się na szereg negatywnych postaw wobec chorych.

Należy Nie wolno
Zabezpieczyć	chorego	przed	upadkiem,	
skaleczeniem Wkładać	nic	twardego	między	zęby

Zabezpieczyć	głowę	chorego	przed	urazami Otwierać	na	siłę	zaciśniętych	szczęk
Rozpiąć	choremu	pasek,	kołnierzyk	w	koszuli Powstrzymywać	na	siłę	drgawek
Zachować	 spokój,	 gdyż	 atak	 mija	 najczęściej	
po	2-3	minutach Robić	sztucznego	oddychania

Pozostać	przy	chorym	do	momentu	ustąpienia	
napadu Podawać	choremu	żadnych	płynów

Po	napadzie	ułożyć	chorego	na	lewym	boku Krępować	ruchów	chorego
Wezwać	pogotowie,	jeśli	napad	się	przedłuża Budzić	chorego	po	napadzie

„Zrozum i daj mi żyć” – pod takim głównym hasłem wystartowała kam-
pania Olimpiad Specjalnych Polska, która ma na celu doprowadzić do 
wzrostu tolerancji społeczeństwa wobec ludzi z zespołem Downa, a także 
ułatwić tym dzieciom funkcjonowanie na co dzień. 

„To	 kolejna	 nasza	 inicjatywa	w	 dążeniu	 do	 zmiany	 podejścia	
społeczeństwa	do	ponad	miliona	osób	z	niepełnosprawnością	inte-
lektualną,	a	w	tym	ok.	300	tysięcy	z	zespołem	Downa.	Z	początkiem	
listopada	 pojawiło	 się	w	Warszawie	 oraz	Bydgoszczy,	Krakowie,	
Łodzi,	Poznaniu	i	Wrocławiu	150	billboardów	z	dziewczynką,	która	
poprzez	dziewięć	różnych	haseł	i	zdjęć	chce	nawiązać	nić	porozu-
mienia	i	zrozumienia”	–	powiedział	PAP	dyrektor	generalny	Olimpiad	
Specjalnych	Polska,	Bogusław	Gałązka.

	Zespół	Downa	jest	jak	atak	śmiechu	w	miejscu,	gdzie	nie	można	
się	śmiać,	jest	jak	czkawka,	której	nie	możesz	zatrzymać,	to	oryginal-
ność,	której	nie	wybierałam,	to	ciągła	tęsknota	do	doskonałości	–	to	
niektóre	hasła	kampanii.	Najwięcej	kontrowersji	na	forach	interneto-
wych	wzbudziło	zwłaszcza	jedno:	zespół	Downa	jest	jak	plama	na	
koszuli,	której	nie	możesz	sprać.

	Twarzą	kampanii	jest	16-letnia	Aleksandra	Błaszyk	z	Poznania.	
Jej	rodzice	–	Roma	i	Tomasz	oraz	siostra,	22-letnia	Alicja,	nie	mają	
żadnych	wątpliwości	co	do	trafności	takiego	hasła.

	„Miałam	sześć	lat,	kiedy	dowiedziałam	się,	że	moja	siostrzyczka	
będzie	trochę	inna.	Ta	niespodziewana	wiadomość	była	dla	naszej	
rodziny	 trzęsieniem	 ziemi.	Wywróciło	 się	 nasze	 życie,	wszystko	
było	dla	nas	nowe.	I	to	jest	ta	plama,	której	nie	da	się	sprać.	Co	się	
robi	z	taką	koszulą	–	wyrzuca.	A	my	chcemy,	żeby	nikt	dziwnie	na	
tą	plamę	nie	patrzył”	–	powiedziała	PAP	Alicja	Błaszyk,	instruktorka	
narciarstwa	alpejskiego.

	Rodzice	przyznali,	że	reakcje	osób	na	widok	Aleksandry	są	dla	
nich	bolesne,	przyprawiają	o	skurcz	żołądka,	a	potrafią	i	łzy	wycisnąć.

	„We	Francji,	Niemczech	i	w	innych	krajach	ludzie	podchodzą	do	
dzieci	z	zespołem	Downa,	uścisną	im	dłoń,	poklepią	z	serdeczno-
ścią,	porozmawiają.	A	u	nas	–	nie	siadaj	koło	tej	dziewczynki,	słyszę	 
w	autobusie	od	opiekunów,	gdy	ich	pociecha	chce	zająć	miejsce	obok	
Oli.	To	boli,	uwiera,	jest	mi	wtedy	źle,	bo	moje	dziecko	ma	główkę,	
dwie	rączki,	dwie	nóżki,	tylko...	No	właśnie.	Niech	będzie	to	zainte-
resowanie,	ale	zdrowe.	Patrzmy	na	te	dzieci	takim	samym	wzrokiem,	
jak	na	inne”	–	zaznaczyła	matka	Aleksandry.

	Jak	poinformował	dyrektor	Gałązka,	kreatorką	kampanii	jest	reży-
serka	filmowa,	40–letnia	krakowianka	Suzan	Giżyńska	z	Icon	Group.

	 „Daleko	 nam	 do	 świata...	W	 Polsce	 świadomość	 zespołu	
Downa	 jest	 niska	 i	 ludzie	wciąż	 reagują	w	 sposób	 przesadzony.	 
Te	dzieci	wzbudzają	lęk	i	odrzucenie,	a	także	nadmierną	ciekawość,	
często	są	ukrywane,	bo	rodzice	nie	chcą	ronić	 łez.	Brak	tolerancji	 
i	zabobonność	ma	negatywny	wpływ	na	wszystkich,	a	my	naprawdę	
możemy	się	dużo	nauczyć	od	tych,	którzy	urodzili	się	z	zespołem	
Downa”	–	powiedziała	Giżyńska.

	Dyrektor	generalny	Olimpiad	Specjalnych	Polska	dodał:	„Te	dzieci,	
te	osoby	mają	swój	świat,	do	którego	my	nie	wejdziemy,	bo	ten	świat	
jest	lepszy,	uczciwszy,	bardziej	serdeczny	i	piękny”.	

W	18	oddziałach	regionalnych,	w	470	klubach	sport	uprawia	ok.	
17,5	tysiąca	zawodników	z	zespołem	Downa.	Pomaga	im	blisko	pół-
tora	tysiąca	trenerów	oraz	instruktorów.	Rocznie	organizowanych	jest	
ok.	250	imprez	w	23	dyscyplinach.	Ślubowanie,	jakie	składają	przed	
zawodami	–	„Pragnę	zwyciężyć,	lecz	jeśli	nie	będę	mógł	zwyciężyć,	
niech	będę	dzielny	w	swym	wysiłku”	–	motywuje	osoby	niepełno-
sprawne	do	przekraczania	granic	własnych	możliwości.

	 Ruch	Olimpiad	 Specjalnych	 powstał	 w	 1968	 roku	w	USA,	 
w	przekonaniu,	iż	osoby	z	niepełnosprawnością	intelektualną	potra-
fią	–	przy	odpowiedniej	zachęcie	oraz	instrukcji	–	trenować,	cieszyć	
się	i	czerpać	korzyści	z	uczestnictwa	w	sportowej	imprezie.	(PAP)

 
kali/ sab/

Wystartowała kampania 
Olimpiad Specjalnych 

15	października	we	wrocławskim	zoo	 została	otwarta	ścieżka	z	audiodeskrypcją	dla	osób	
niewidomych	 i	 słabowidzących.	W	Punkcie	Obsłu-
gi	Klienta	 tamże	 będzie	można	wypożyczyć	 sprzęt	 
z	nawigacją	 i	 audiodeskrypcją	 (bezpłatnie	niewidomi	
dostaną	 tablety	 i	 słuchawki),	 a	 „mówiąca”	 aplikacja,	
poprowadzi	opracowaną	wcześniej	ścieżką	i	„opowie”	 
o	zwierzętach.	Przebieg	ścieżki	będzie	także	zaznaczo-
ny	na	dotykowej	mapie.	Dzięki	tej	aplikacji	będzie	można	
wybrać	opis	konkretnego	zwierzęcia	lub	przewinąć	opis.		

W	 ramach	 projektu	 Fundacji	 Katarynka	 „Ogród	
wyobraźni	–	zoo	bez	barier”	odbędą	się	także	lekcje	
dla	 dzieci	 z	 dysfunkcją	wzroku	 i	 ze	 schorzeniami	
sprzężonymi	 oraz	 niepełnosprawnością	 umysłową.	
Dzieci	 poznają	na	nich	 zwierzęta,	 słuchając	 ich	od-
głosów,	 dotykając	 sierści,	 poznając	 ich	 czaszki	 czy	
uzębienie.	Będą	pracować	na	figurkach	i	miniaturach	
zwierząt,	 które	mogą	 spotkać	 na	 trasie.	Wspólnie	
przygotują	także	zabawki	dla	zwierząt	gospodarskich,	
aby	potem	 je	nakarmić.	Planowanych	 jest	15	 takich	
bezpłatnych	zajęć.	Zainteresowani	mogą	zapisywać	
się,	 pisząc	 na	 adres:	 fundacja.katarynka@gmail.
com,	 tel.	 725	 211	301	 lub	 71-348-30-24	wew.	 113. 
Projekt	 jest	współfinansowany	 ze	 środków	PFRON	
będących	w	 dyspozycji	 Urzędu	Marszałkowskiego	
Dolnego	Śląska,	 tablety,	 czytniki	 i	mapę	 dotykową	
sfinansowała	Fundacja	Hasco-Lek.	W	projekt	włączyli	
się	także	naukowcy	z	Politechniki	Wrocławskiej	i	pra-
cownicy	wrocławskiego	zoo.	

IKa

Pochodząca z USA Karen Gaffney ma zespół Downa, co 
nie przeszkadza jej prowadzić bardzo aktywne życie i re-
alizować swoją pasję. Jest nią pływanie długodystansowe,  
w tej dyscyplinie ma bardzo znaczące osiągnięcia.

W	2001	 r.	 przepłynęła	Kanał	 La	Manche	 jako	pierwsza	osoba	z	tym	schorzeniem.	W	2007	r.	
potrzebowała	tylko	dziewięciu	godzin,	by	przepłynąć	
jezioro	Tahoe,	położone	w	górach	Sierra	Nevada	na	
wysokości	1899	m	n.p.m.	Zdobyła	dwa	złote	medale	
na	paraolimpiadach,	do	niej	należy	też	wiele	długody-
stansowych	rekordów.	Nie	zajmuje	się	przy	tym	tylko	
sobą.	Założyła	swoją	 fundację	–	The	Karen	Gaffney	
Foundation	–	wspomagając	ludzi	z	zespołem	Downa	
na	całym	świecie	i	przekonując	swoją	postawą	i	zaan-
gażowaniem,	że	nie	są	gorsi	od	innych.

35-letnia	Karen	Gaffney	jest	absolwentką	St.	Mary’s	
Academy	w	Portland.	W	2001	roku	ukończyła	Portland	
Community	College.

5 maja br., decyzją komisji Uniwersytetu w Por-
tland, została uhonorowana doktoratem Honoris 
Causa tej uczelni. Jest pierwszą na świecie osobą 
z zespołem Dawna wyróżnioną tym tytułem. Nagro-
dzono ją m. in. za to, że swoim działaniem podnosi 
świadomość społeczną dotyczącą potencjału osób 
z zespołem Downa, wskazuje też innym, jak wiele 
mogą one osiągnąć.

Nagrodę	odebrała	z	rąk	rektora	uniwersytetu	przy	
owacji	setek	naukowców,	studentów	i	sympatyków.

MaC

Ścieżka z audiodeskrypcją 
w wrocławskim zoo

Niecodzienny doktorat 
Honoris Causa

SPORT

http://technologie.gazeta.pl/internet/0,104750.html?tag=tablety
http://kupsprzedaj.pl/szukaj/polska/sprzedaz_kupno-rolnictwo-zwierzeta_gospodarskie?page=1
mailto:fundacja.katarynka@gmail.com
mailto:fundacja.katarynka@gmail.com
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Grać w piłkę nożną bez 
nogi? Stać na bramce bez 
ręki lub dłoni? Dla nich to 

chleb powszedni.
–	Życzę	każdemu	sportowcowi,	za-

wodowemu	i	amatorskiemu,	momentu,	
w	którym	będzie	mógł	założyć	na	siebie	
trykot	z	białym	orłem	na	piersi.	Każdy	
występ	w	 barwach	 narodowych,	 bez	
względu	 na	wynik,	 to	 niezapomniane	
chwile,	a	przy	Mazurku	Dąbrowskiego	
serce	wali	jak	młot	kowalski	w	kowadło	
–	mówi	41-letni	Marek	Zadębski,	jeden	 
z	bramkarzy	ampfutbolowej	 reprezen-
tacji	Polski.	Zawodnicy	występujący	na	
tej	pozycji	są	po	jednostronnej	amputacji	
dłoni	 lub	 ręki	 albo	 z	 innymi	wadami	
kończyn	 górnych.	Kadra	 rekrutowana	
jest	 spośród	 zawodników	 biorących	
udział	 w	 weekendowych	 zgrupowa-
niach.	Odbywają	się	one	raz	w	miesiącu	 
w	Warszawie	dla	wszystkich	chętnych	
z	 całej	 Polski,	 niekiedy	 także	 w	 in-
nych	miastach	(np.	w	czerwcu	2013	r.	 
w	Krakowie).	

Kierunek reprezentacja
Marek	 Zadębski	 pojawił	 się	 na	

treningach	kadry	po	blisko	dwuletnim	
odpoczynku	 od	 piłki.	 Praca	 i	 życie	
prywatne	 nie	 pozwalały	 krakowiani-
nowi	 na	 sport.	Wcześniej	miał	 sporo	
kontaktów	 z	 futbolem	 amatorskim,	
grając	z	oldboyami	Libertowa.	Co	cie-
kawe,	wtedy	 na	 bramce	występował	
sporadycznie,	tylko	w	sparingach.	Na	
pierwsze	zgrupowanie	trafił	dzięki	przy-
jaciołom,	którzy	umówili	go	z	trenerem	
bramkarzy	 ampfutbolu,	 Krzysztofem	
Wajdą.	 –	 Zaskoczyło	mnie,	 że	moż-
na	 tak	 sprawnie	 i	 szybko	 poruszać	
się	 o	 kulach.	 I	 nie	 tylko,	 bo	 koledzy	
po	 amputacji	 poniżej	 kolana	 biegają	 
i	grają	w	protezach,	oczywiście	przed	
rozgrzewką.	 To	 naprawdę	 niezwykły	

widok,	nawet	dla	mnie	–	opisuje	Marek	
Zadębski.	 Śmieje	 się,	 że	 nie	 zdawał	
sobie	sprawy	z	posiadania	tylu	mięśni.	
Po	pierwszych	treningach	przez	kilka	
dni	każdy	krok	był	dla	niego	wysiłkiem.	

Kamil	Rosiek	 spędzał	 od	 dzieciń-
stwa	całe	dnie	na	osiedlowym	boisku,	
grając	o	kulach.	Wiedział,	że	na	świecie	
są	 ampfutbolowe	 reprezentacje,	 np.	
Anglia	 i	 Ukraina.	 –	Gdy	 usłyszałem	 
o	powstaniu	 takiej	ekipy,	 to	pojawiłem	
się	na	treningach	w	Warszawie	w	pierw-
szym	wolnym	terminie	pomiędzy	zgru-
powaniami	oraz	zawodami	narciarstwa	
biegowego	 i	 biathlonu,	 które	 również	
uprawiam.	Zaskoczeniem	 in	plus	było	
dla	mnie	 zaangażowanie	 sztabu,	 or-
ganizacja	i	profesjonalne	podejście	do	
tego,	co	się	robi,	bo	z	tym	w	narciarstwie	
bywało	różnie	–	opowiada	Kamil	Rosiek,	
skrzydłowy	 reprezentacji	 Polski.	 Ten	
29–latek	ma	w	swoim	dorobku	srebrny	
medal	w	biathlonie	(7,5	km)	zdobyty	na	
mistrzostwach	świata	w	2011	r.	Ponadto	
wziął	udział	w	Igrzyskach	Paraolimpij-
skich	w	Turynie	w	2006	r.	i	w	Vancouver	
w	2010	r.	

          
Na początku był film

–	Jeżeli	ktoś	lubi	piłkę	nożną	i	sport,	
to	jest	to	miejsce	właśnie	dla	niego.	Tre-
nującym	zapewniamy	zakwaterowanie,	
wyżywienie,	ubezpieczenie,	świetnych	
trenerów,	sprzęt	 treningowy,	a	przede	
wszystkim	sporą	dawkę	wysiłku	i	świet-
ną	zabawę	–	wyjaśnia	Mateusz	Widłak,	
pomysłodawca	 i	 inicjator	Amp	Futbol	
Polska,	 a	 także	prezes	Stowarzysze-
nia	„Amp	Futbol”.	Idea	ampfutbolu,	gry	 
w	 piłkę	 o	 kulach,	 zainteresowała	 go	
od	momentu	 obejrzenia	 filmu	 „Ginga	
–	dusza	brazylijskiego	 futbolu”.	Wów-
czas	 zdecydował	 się	 napisać	 artykuł	 
o	tej	dyscyplinie.	Zbierając	materiały	do	
tekstu	zorientował	się,	że	ten	sport	jest	
niesamowicie	rozwinięty	(ligi,	transfery,	
turnieje,	mistrzostwa	świata	itp.),	ale	nie	

znalazł	 żadnych	 informacji	 o	 polskich	
drużynach.	W	ten	sposób	narodziła	się	
idea	 rozpropagowania	dyscypliny	nad	
Wisłą.	Do	realizacji	pomysłu	przystąpił	
po	konsultacjach	z	zagranicznymi	fede-
racjami.	Na	przełomie	grudnia	2011	r.	 
i	stycznia	2012	r.	założył	Stowarzyszenie	
„Amp	Futbol”,	a	w	październiku	2011	 r.	
odbyło	 się	 pierwsze	 zgrupowanie.	 
W	październiku	 2012	 r.	 Polska	 dołą-
czyła	 już	 do	World	Amputee	Football	
Federation.

Z PZPN pod rękę
Na	początku	Stowarzyszenie	mia-

ło	 największe	 problemy	 z	 dotarciem	
do	 potencjalnych	 zawodników	 oraz	
z	 finansowaniem	 działalności.	 –	 Na	
szczęście	bardzo	szybko,	jeszcze	przed	
pierwszym	 treningiem,	 zgłosiła	 się	 do	
nas	z	propozycją	wsparcia	firma	orto-
pedyczna	V!GO-Ortho,	która	jest	dzisiaj	
głównym	partnerem	drużyny	–	informuje	
Mateusz	Widłak.	W	 2011	 r.	 do	 akcji	
wkroczył	Polski	 Związek	Piłki	Nożnej.	
Pracujący	wtedy	w	komórce	o	nazwie	
Grassroots	 (piłkarstwo	 amatorskie)	
Tomasz	Zabielski	i	Robert	Graf	pojawili	
się	na	treningach.	Przedstawiciele	pił-
karskiej	centrali	zaproponowali	pomoc	 
w	dalszych	działaniach	i	dzięki	współ-
pracy	 powstała	 ampfutbolowa	 repre-
zentacja	Polski.	Na	 przełomie	marca	 
i	 kwietnia	 2012	 r.	 kadra	wzięła	 udział	 
w	 turnieju	 w	 Manchesterze.	 PZPN	
zapewnił	 wówczas	 nie	 tylko	 stroje	
meczowe,	 dresy	 czy	 proporczyki,	 ale	
również	opłacił	bilety	lotnicze	do	Anglii.	
–	My	odpłaciliśmy	 się	 trzema	zwycię-
stwami	w	czterech	meczach,	w	tym	4:0	 
z	Niemcami,	 i	 drugim	miejscem.	 Lep-
szego	początku	nie	można	sobie	było	
wyobrazić	–	opowiada	Mateusz	Widłak.

Grają razem
PZPN,	choć	nastąpiły	w	nim	zmiany,	

jest	 nadal	 partnerem	 ampfutbolowej	

reprezentacji	 Polski.	 Pomógł	m.in.	 zorgani-
zować	 dwie	 edycje	Amp	 Futbol	 Cup	 (wrze-
sień	 2012	 r.	 i	 wrzesień	 2013	 r.,	Warszawa).	
–	Wyszło	 na	 tyle	 dobrze,	 że	 w	 przyszłości	
mamy	nadzieję	nawet	na	mistrzostwa	świata	
lub	Europy	 –	mówi	Mateusz	Widłak.	W	 tym	
roku	imprezę	otworzył	Dariusz	Dziekanowski,	 
a	 puchary	 wręczał	Wojciech	 Kowalewski.	
Obecność	byłego	bramkarza	reprezentacji	Pol-
ski	szczególnie	ucieszyła	zawodników	z	Ukra-
iny,	którzy	świetnie	pamiętali	go	z	występów	 
w	Szachtarze	Donieck.	Na	meczu	 z	Francją	
był	obecny	trener	kadry	do	lat	21.	

Zdaniem	Mateusza	Widłaka	 ampfutbol	
sporo	 zawdzięcza	 Jerzemu	Engelowi.	 –	 To	
podobno	dzięki	jego	wskazaniu	PZPN	zwrócił	
na	 nas	 uwagę.	To	 również	 z	 jego	 inicjatywy	
otrzymaliśmy	 pomoc	 przy	wyjeździe	 naszej	
drużyny	na	mistrzostwa	świata	do	Kaliningradu	
w	2012	r.	Niestety	nigdy	nie	miałem	okazji	oso-
biście	podziękować	panu	Jerzemu	Engelowi	za	
pomoc	–	mówi	prezes	Stowarzyszenia	„Amp	
Futbol”.	Dodaje,	że	były	selekcjoner	reprezen-
tacji	 Polski	 tylko	 raz	 skontaktował	 się	 z	 nim	
telefonicznie.	 Zadzwonił	 podczas	mistrzostw	
świata,	 aby	 zapewnić	 o	 swoim	 wsparciu	 
i	życzyć	powodzenia.	

Radość na murawie
–	Igrzyska	Paraolimpijskie	 to	 jest	zupełnie	

inny	świat,	 tam	wszystko	 jest	niemal	 idealne.	
Zdarzają	się	jednak	mistrzostwa	świata	w	nar-
ciarstwie	 biegowym	 i	 biathlonie,	 które	wcale	
nie	 odbiegają	 od	 tych	 ampfutbolowych	 pod	
względem	organizacyjnym	–	porównuje	Kamil	
Rosiek.	 Zawodnika	 z	Nowego	Sącza	 cieszy	
każde	zwycięstwo,	bramka,	asysta	czy	bramki	
kolegów	z	drużyny.	Wyjątkowo	miło	wspomina	
swój	 debiut	 z	 orzełkiem	 na	 piersi.	Miało	 to	
miejsce	podczas	pierwszej	edycji	turnieju	Amp	
Futbol	Cup	w	Warszawie.	W	wygranym	 5:0	
meczu	z	Irlandią	strzelił	gola,	zanotował	dwie	
asysty	i	został	wybrany	piłkarzem	meczu.	

Najlepszym	bramkarzem	drugiej	edycji	
turnieju	Amp	Futbol	Cup	wybrano	Marka	
Zadębskiego.	–	To	dla	mnie	bardzo	waż-
ne	wyróżnienie,	 to	 jak	Oscar	 za	 rolę	 dla	
najlepszego	 aktora.	 Chcę	 podkreślić,	 że	
bez	 drużyny	 i	 szkoleniowców	 nie	 byłoby	
to	możliwe	 –	wyjaśnia	 krakowianin.	We-
dług	niego	praca	wykonywana	przez	cały	
sztab	i	zawodników	sprawia,	że	raczkująca	
reprezentacja	staje	się	drużyną	narodową.	
Dla	 tej	 ekipy	 priorytetem	 są	mistrzostwa	
świata	 w	 Meksyku,	 które	 odbędą	 się	 
w	grudniu	2014	r.

Kosztowny Meksyk
–	W	Polsce	ampfutbol	zaczął	stawiać	

pierwsze	kroki	w	2011	r.,	a	np.	w	Anglii	od	
dawna	już	biegał.	Trzeba	zrobić	wszystko,	
żeby	rozpropagować	dyscyplinę	i	pozyskać	
nowych,	 wartościowych	 zawodników	 –	
uważa	Marek	 Zadębski.	 Stowarzyszenie	
„Amp	 Futbol”	 pracuje	 nad	 popularyzacją	
dyscypliny.	 Plany	 zakładają	 dalszy	 roz-
wój	 treningów	 regionalnych.	 Obecnie	
powstaje	 pierwszy	 ampfutbolowy	 klub	 
w	Polsce	–	GKS	Góra	(pomiędzy	Płockiem	
i	 Płońskiem).	Wkrótce	 podobny	 będzie	 
w	Krakowie.	–	Jeśli	gdzieś	mamy	jeszcze	
mało	zawodników,	to	znajdujemy	naszym	
piłkarzom	„zwykłe”	kluby,	które	zapraszają	
ich	na	swoje	treningi	–	wyjaśnia	Mateusz	
Widłak.	

Co	 z	 reprezentacją	 w	 najbliższych	
miesiącach?	Kolejne	zgrupowania,	udział	 
w	 turnieju	 w	 Moskwie	 w	 2014	 r.	 oraz	 
w	trzeciej	edycji	Amp	Futbol	Cup	we	wrze-
śniu	2014	r.	Wszystko	podporządkowane	
jest	przygotowaniom	do	mistrzostw	świa-
ta.	Wyjazd	do	Meksyku	może	kosztować	
nawet	100	tys.	złotych.	–	Wierzymy,	że	uda	
się	zebrać	potrzebną	kwotę.	Rozmawiamy	
już	na	ten	temat	z	PZPN,	Ministerstwem	
Sportu	 i	 naszymi	 sponsorami.	 Liczymy	

również	na	wsparcie	fanów	–	in-
formuje	Mateusz	Widłak.	Dodaje,	
że	w	planach	 jest	również	akcja	
z	 jednym	 ze	 sponsorów,	 który	 
w	zamian	za	„lajki”	na	Facebooku	
przekaże	 pieniądze.	Wśród	 odło-
żonej	sumy	znajduje	się	2070,54	zł	
otrzymane	w	 tym	roku	z	1	proc.	
podatku.

Marcin Gazda
fot.	Grzegorz	Press,	

Atilla	Husejnow	
(Amp	Futbol	Polska)

Ampfutbolowa kadra czeka

Aktywność fizyczna w wie-
ku kilkunastu lat pomaga 
zmniejszyć ryzyko zawału 
u mężczyzny w późniejszym 
życiu, jednak mniej narażeni 
są panowie, którzy jako na-
stolatkowie byli mało aktyw-
ni i szczupli niż ci, którzy byli 
aktywni, lecz jednocześnie 
mieli dużą nadwagę. 

Tak	wynika	z	badań	
przeprowadzonych	

przez	szwedzkich	naukow-
ców,	 a	 opisanych	 na	 ła-
mach	 „European	 Heart	
Journal”.

 
Naukowcy	z	Uniwersy-

tetu	w	Umeå	przeanalizo-
wali	dane	dotyczące	743,5	
tys.	 mężczyzn,	 którzy	 
w	latach	1969-1984	prze-
szli	 badania	 kwalifikujące	
do	służby	wojskowej	(mieli	
wówczas	po	18	lat).	Spraw-
ność	 fizyczną	 oceniano	
m.in.	 na	 podstawie	 testu	
na	rowerku	stacjonarnym.	
Mężczyzn	monitorowano	
średnio	przez	34	lata.

 
Badacze	 oszacowali,	

że	1222	na	100	tys.	męż-
czyzn	przeszło	zawał,	przy	
czym	ryzyko	było	o	35	proc.	
niższe	u	mężczyzn,	którzy	
w	wieku	kilkunastu	lat	mieli	
wagę	w	normie	bez	wzglę-
du	na	poziom	aktywności.

 
„Sama	 sprawność	 

fizyczna	nie	niweluje	ryzyka	
wynikającego	z	posiadania	
zbędnych	kilogramów.	 In-
nymi	słowy,	waga	w	normie	
ma	większe	znaczenie	niż	
kondycja	 fizyczna,	 jed-
nak	 oczywiście	 najlepiej	
być	 zarazem	 sprawnym	 
i	szczupłym”	–	mówi	autor	
badań	Peter	Nordstrom.

(PAP)
  

Szczupli 
i niewyspor-
towani mniej 
narażeni na 
zawał niż 
aktywni, ale 
z nadwagą
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TURYSTYKA

Poznańskie	 Stowarzyszenie	
Sportowo-Rehabilitacyjne	
START	wraz	z	Polską	Fede-

racją	 Bocci	 Niepełnosprawnych	 zor-
ganizowało	w	 dniach	 14-17	 listopada	 
w	Wągrowcu	 i	 Skokach	międzynaro-
dowe	 zawody	 bocci	 	 „WielkoPOLSKA		
BOCCIA	2013”	pod	patronatem	honoro-
wym	marszałka	województwa	wielkopol-
skiego	Marka	Woźniaka.	W	zawodach	 
o	 randze	Mistrzostw	Polski,	 poza	 re-
prezentacją	 narodową	 i	 zawodnikami	 
z	11	polskich	klubów	(z	Głogowa,	Kono-
pisk,	Lublina,	Nowego	Sącza	,	Owczych-
głów,	Szczecina,	Warszawy,	Wejherowa,	
Zamościa,	Zielonej	Góry	–	dwa	zespoły	 
i	z	Poznania),	wystartowali	reprezentan-
ci	Norwegii,	Chorwacji,	Rosji,	Hiszpanii	 
i	Niemiec.	

Boccia	ma	swoje	korzenie	w	Wiel-
kopolsce.	Właśnie	w	Wągrowcu	20	 lat	
temu	poznański	START	po	raz	pierwszy	
w	Polsce	wprowadził	boccię	do	progra-
mu	 sportu	 osób	 niepełnosprawnych.	
Także	w	Wągrowcu	odbyły	się	trzy	lata	
temu	pierwsze	mistrzostwa	kraju	w	tej	
dyscyplinie.	

Boccia	jest	niezwykłym	sportem	dla	
niezwykłych	ludzi,	sportem	atrakcyjnym	
i	 z	wielką	 przyszłością.	To	 dyscyplina	
sportowa	skierowana	przede	wszystkim	
do	 osób	 z	 zaburzeniami	 centralnego	
układu	 nerwowego	 (dziecięcym	 po-
rażeniem	mózgowym,	 zanikami	mię-
śniowymi,	artrogrypozą).	W	Polsce	jest	
takich	osób	około	50	tys.,	w	większości	
uzależnionych	od	wózka	inwalidzkiego	
i	 najczęściej	 wymagających	 pomocy	 
w	 czynnościach	 dnia	 codziennego.	
Boccia	poza	kształtowaniem	sprawności	
fizycznej	daje	możliwości	integracyjne-
go	 działania	 w	 atmosferze	 tolerancji	
i	 poszanowania	 inności	 fizycznej.	 Jej	
przewaga	nad	innymi	dyscyplinami	ada-
ptowanymi	polega	na	tym,	że	ma	proste	
zasady,	 nie	 stawia	 graczom	 żadnych	
ograniczeń	wiekowych	 lub	 sprawno-
ściowych,	posiada	nieskończenie	wiele	
rozwiązań	taktycznych.

Obecnie	 boccia	 jest	 najszerzej	 
w	Polsce	spopularyzowaną	dyscypliną	
sportu	 osób	 niepełnosprawnych,	 po-
nieważ	 jej	 budowę	 poznański	 START	
oparł	o	działania	oddolne,	realizowane	
systemowo	przez	 20	 lat.	Od	 samego	 

początku	Stowarzyszenie	postawiło	na	
taki	 rozwój,	 bowiem	w	Wielkopolsce	
wciąż	żywe	są	tradycje	pracy	organicz-
nej.	Dzięki	niej	osiągnęto	sukces.	Dzisiaj	
w	Polsce	funkcjonuje	ponad	200	ośrod-
ków	bocci	prowadzonych	przez	najróż-
niejsze	organizacje,	szkoły	i	instytucje.	
Prawie	 każdy	 z	 ośrodków	 organizuje	
w	 różnorodnej	 formie	 szkolenia	 oraz	
zawody	na	różnym	poziomie,	których	ze	
względu	na	liczbę	nie	sposób	wymienić.	
Są	to	na	przykład	wiosenne	turnieje	wo-
jewódzkie,	zawody	o	puchar	starosty,	dy-
rektora,	prezydenta	różnych	placówek,	
festyny,	okazjonalne	„eventy”.	„Pracą	or-
ganiczną”,	wysiłkiem	i	zaangażowaniem	
wielu	osób	i	organizacji	stworzono	w	kra-
ju	podwaliny	pod	dyscyplinę	o	charakte-
rze	wyczynowym,	ale	przede	wszystkim	
integrującym	i	rehabilitującym.	W	2013	
roku	powołano	Polską	Federację	Bocci	
Niepełnosprawnych	(PFBN). Federacja	
jest	ogólnokrajowym	związkiem	zrzesza-
jącym	stowarzyszenia,	kluby	sportowe,	
związki	stowarzyszeń,	fundacje,	ośrodki	
i	inne	osoby	prawne	działające	w	tej	dys-
cyplinie.	Inicjatywa	założenia	Federacji	
wyszła	od	sześciu	krajowych	organizacji	
pozarządowych:	poznańskiego	Stowa-
rzyszenia	Sportowo-Rehabilitacyjnego	
Start,	 zamojskiego	 Stowarzyszenia	
„Krok	 za	 Krokiem”,	 zielonogórskiego	
Zrzeszenia	Sportowo-Rehabilitacyjnego	
START,	warszawskiej	Formacji	„Konar”,	
lubelskiego	Klubu	 „Pamara	 –	Boccia”	 
i	poznańskiego	Stowarzyszenia	 „Żura-
winka”.

PFBN	została	przyjęta	do Światowej	
Federacji	 Bocci	 (BISFed)	 i	 Polskiego	
Komitetu	 Paraolimpijskiego.	 Zrze-
sza,		po	pół	roku	od	rejestracji,	prawie	 
20	organizacji	z	całej	Polski.	PFBN	promu-
je	boccię	w	całym	kraju,	dystrybuując	ma-
teriały	szkoleniowe,	opracowując	system	
szkoleń	 instruktorskich,	 sędziowskich	 
i	klasyfikacji	medycznej	(w	ramach	środ-
ków	PFRON)	oraz	koordynuje	krajowy	
system	 rozgrywek	 bocci	 wyczynowej	 
i	 integracyjnej.	PFBN	ukończyła	prace	
nad	 nowymi	 przepisami	 bocci	 BIS-
Fed’2013.	Kontynuowane	są	prace	nad	
stworzeniem	krajowego	sytemu	rankin-
gowego	 oraz	wprowadzeniem	 licencji	
sportowych.	 Za	 pośrednictwem	PFBN	
prowadzona	 jest	 krajowa	 dystrybucja	
wysokiej	 jakości	sprzętu	–	bil	do	bocci	

produkcji	 duńskiej.	 Generalnie	 rzecz	
ujmując,	 Federacja	 tworzy	 podwaliny	
organizacyjne	pod	 system	sprawnego	
zarządzania	 dyscypliną,	 której	 poten-
cjalny	 zasięg	w	 kraju	 szacowany	 jest		
na	 setki	 ośrodków.	 Do	 wielu	 z	 nich	
federacja	dociera	za	pomocą	Internetu	–
portalu	www.boccia.org.pl	i	https://www.
facebook.com/bocciapolska.	

Listopadowe	zawody	 zmieniły	 obli-
cze	polskiej	 bocci.	Po	pierwsze	–	były	
największymi	 w	 polskiej	 historii	 tej	
paraolimpijskiej	 dyscypliny.	 Po	 drugie	
–	miały	 prawdziwie	 europejski	 zasięg.	
Organizatorzy	 byli	 pełni	 obaw,	 zdając	 
sobie	sprawę,	jak	trudno	będzie	dorównać	 
w	 Polsce	 europejskim	 standardom	
organizowania	 zawodów	w	 tak	 trud-
nej	 dyscyplinie.	Wyszło	 –	 jak	 zwykle	 
w	Wielkopolsce	–	przyzwoicie.	Prawdziwą	
radość	miało	Stowarzyszenie	i	Federacja	
z	 absolutnej	większości	 pozytywnych	
ocen	zawodników	 i	 trenerów.	Najwięk-
szą	satysfakcję	przyniosły	jednak	opinie	
obecnych	na	zawodach	Davida	Hadfielda	
–	prezydenta	Światowej	Federacji	Bocci	
oraz	Matta	Kendricka	–	oficjalnego	ob-
serwatora	„Boccia	England”	–	organizacji,	 
z	którą	liczy	się	cały	świat	naszego	spor-
tu.	 Jeśli	 dzisiaj	 obaj	 usilnie	namawiają	
nas	 do	 zorganizowania	w	 2014	 roku	 
w	 Polsce	 zawodów	 europejskich	 
o	 jeszcze	 większym	 zasięgu,	 które	
byłyby	 ujęte	w	 kalendarzu	 zawodów	
sankcjonowanych	przez	BISFed,	 to	 już	
coś	 znaczy!	Aby	 znaleźć	 się	w	 takim	
momencie	historii,	START	przepracował	
aż	20	 lat	 –	 od	pierwszych	prób	wpro-
wadzenia	bocci	do	Polski	aż	do	dzisiaj,	
kiedy	 uczynił	 z	 niej	 najpopularniejszą	 
w	kraju	dyscyplinę	paraolimpijską.

Romuald Schmidt 
(Polska Federacja Bocci Niepełno-
sprawnych i SSR START Poznań)

Polska boccia – nowa marka 
na mapie sportu paraolimpijskiego 

Finansowego wsparcia organizacji zawodów udzielili: samorząd województwa wielkopolskiego, Polski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych Start, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PFRON. 

Wsparcia udzieliły Firmy – AS Ortopedyka, Erima i Pofam. Zawody były objęte patronatami medialnymi przez Telewizję 
Polską S.A., TVP Poznań i Radio Merkury.
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Na	turystycznej	mapie	 Polski	 pojawiło	 się	 nowe	 biuro	 turystyczne	–	Punkt	Podróżny	Ponadto.	Jest	 to	 jedno	 
z	 niewielu	w	Polsce	 i	 chyba	 jedyne	w	Małopolsce	 biuro,	 które	
kieruje	swoją	ofertę	do	osób	niepełnosprawnych.	Jako	właściciel	
Punktu	Podróżnego	chciałbym	przybliżyć	ideę	jego	funkcjonowania	 
i	zaprosić	do	współpracy.

Jestem	osobą	niepełnosprawną	od	kilkunastu	 lat.	Mimo	pro-
blemów	z	poruszaniem	się	nie	rezygnuję	ze	swojej	pasji,	jaką	jest	
podróżowanie.	Podczas	wyjazdów	utwierdziłem	się	w	przekonaniu,	
że	 niepełnosprawni	 turyści	 napotykają	mnóstwo	przeszkód,	 po-
cząwszy	od	niedostosowanej	infrastruktury,	poprzez	brak	informacji,	
na	pomijaniu	przez	organizatorów	 turystyki	 kończąc.	Spotykając	
na	szlakach	wędrówek	osoby	niepełnosprawne,	zauważyłem,	jak	
bardzo	turystyka	jest	nam	potrzebna	–	daje	radość,	poczucie	nie-
zależności,	wiarę	w	siebie,	integruje	ze	środowiskiem	ludzi	bardziej	
sprawnych.	

Podróżując,	 odwiedzałem	malownicze	miasteczka,	 zaciszne	
wioski,	 pływałem	 kajakami,	 żeglowałem,	wędrowałem	górskimi	
szlakami.	Wiele	 z	 tych	miejsc	 jest	 trudno	 dostępnych	 dla	 osób	 
z	 niepełnosprawnościami.	 Przeszkody	wynikające	 z	 niepełno-
sprawności	można	jednak	pokonać,	gdy	stworzy	się	odpowiednie	
warunki	 umożliwiające	wędrowanie	 ludziom	mającym	problemy	 
z	poruszaniem	się,	niewidzącym	podziwianie	zabytków,	a	niesły-
szącym	„wsłuchiwanie”	się	w	odgłosy	przyrody.	

Chcąc	wykorzystać	własne	doświadczenia	i	wiedzę	i	przynaj-
mniej	częściowo	zapełnić	lukę	w	ofertach	wyjazdów	dla	niepełno-
sprawnych,	podjąłem	się	organizowania	imprez	turystycznych	dla	
takich	ludzi	jak	ja.	Dla	osób	z	różnymi	rodzajami	niepełnosprawno-
ści	Punkt	Podróżny	Ponadto	organizuje	wycieczki	krajoznawcze,	
szczególnie	 przyrodnicze,	wycieczki	 autokarowe	 połączone	 ze	
zwiedzaniem	i	wypoczynkiem,	turystykę	aktywną	–	kajakową,	że-
glarską,	konną	i	pieszą.	

Punkt	Podróżny	ma	siedzibę	w	Krakowie,	dlatego	przede	wszyst-
kim	zapraszamy	do		Małopolski	i	jej	stolicy.	Jednak	nie	pomijamy	
innych,	równie	ciekawych	i	pięknych	miejsc:	Podkarpacia,	Rozto-
cza,	Górnego	i	Dolnego	Śląska,	Gór	Świętokrzyskich	i	Pojezierzy.	
Staramy	się	odnajdywać	 i	pokazywać	miejsca	wyjątkowe	 i	mało	
znane,	rzadko	opisywane	w	przewodnikach.	

Propozycje	wycieczek	kierujemy	do	grup	zorganizowanych	–	sto-
warzyszeń,	fundacji,	warsztatów	terapii	zajęciowej,	szkół	integracyj-
nych	itp.	Ale	z	dużą	przyjemnością	podejmiemy	się	zorganizowania	
imprez	turystycznych	na	zlecenie	klientów	indywidualnych.	Ofertę	
Punktu	Podróżnego	dostosowujemy	do	zainteresowań,	potrzeb	wy-
nikających	z	rodzaju	i	stopnia	niepełnosprawności	oraz	możliwości	
finansowych	uczestników.

Miejsca	noclegowe,	środki	transportu	i	pozostałe	obiekty	wykorzy-
stywane	w	naszych	imprezach	dobieramy	tak,	aby	w	jak	największym	
stopniu	spełniały	kryteria	dostępności	dla	osób	niepełnosprawnych.	
Jesteśmy	biurem	niewielkim	i	dążymy	do	tego,	aby	podczas	naszych	
imprez	panowała	kameralna	i	przyjacielska	atmosfera.

Pomimo	specjalizacji	w	obsłudze	niepełnosprawnych	turystów	
jesteśmy	 otwarci	 na	 klientów	 nie	 będących	 osobami	 niepełno-
sprawnymi.	Wierzymy,	że	wspólne	podróżowanie	przynosi	korzyści	
zarówno	turystom	bardziej,	jak	i	mniej	sprawnym.	Mamy	nadzieję	
pomóc	jak	największej	liczbie	osób	w	realizacji	marzeń	o	niezależ-
ności,	jaką	daje	podróżowanie.

Punkt	Podróżny	Ponadto	jest	wpisany	do	Rejestru	Organizato-
rów	Turystyki	i	Pośredników	Turystycznych	Marszałka	Województwa	
Małopolskiego	pod	nr	Z/1/2013	i	ma	wykupioną	gwarancję	ubez-
pieczeniową	w	Towarzystwie	Ubezpieczeń	i	Reasekuracji	AXA.	

Zapraszam	do	zapoznania	się	z	Punktem	Podróżnym	Ponadto	
przez	stronę	internetową	www.ponadto.turystyka.pl	oraz	do	kontaktu	
telefonicznego	pod	nr	telefonu	691	175	279	lub	e-mailowego:	pppo-
nadto@gmail.com.

Mirosław Furmanek

Punkt Podróżny Ponadto 
– dla osób niepełnosprawnych

Projekt	 zatytułowany	 T-GuIDE Przewodnicy 
turystyczni dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną	 jest	 odpowiedzią	 na	 potrzeby	 pojawia-
jące	 się	we	współczesnej	Europie	 –	 po	 pierwsze	 na	
potrzebę	 poszerzenia	 rynku	 pracy	 o	 nowe	możliwo-
ści	 zatrudnienia	m.in.	 w	 sektorze	 turystycznym	 i	 po	
drugie	 na	 potrzebę	 zwiększenia	 zasięgu	 integracji	
społecznej	 osób	 z	 niepełnosprawnością	 intelektu-
alną.	 Osoby	 te	 oraz	 z	 trudnościami	 w	 uczeniu	 się	 
i	ich	rodziny	nie	zawsze	mogą	czerpać	pełną	przyjem-
ność	z	turystyki	i	zwiedzania.	

W	ramach	prac	nad	projektem	zostanie	opracowany	
rodzaj	 przewodnika	dla	 osób	pracujących	w	 sektorze	
turystycznym,	które	chciałyby	ubiegać	się	o	certyfikację	
zgodną	 z	European Quality Assurance Reference 
Framework.	W	podręczniku	 zostaną	opisane	kompe-
tencje,	jakie	powinni	posiadać	przewodnicy	turystyczni	
lub	jakich	u	przewodników	powinny	szukać	organizacje	
turystyczne,	aby	pracować	z	osobami	z	niepełnospraw-
nością	intelektualną.	

Przewodnicy	turystyczni	lub	organizacje	zatrudniają-
ce	takie	osoby	będą	mogły	z	pomocą	tego	podręcznika	
ocenić	kompetencje,	które	już	posiadają,	kompetencje,	
jakich	im	brakuje,	jak	je	zdobyć,	jakie	szkolenia	należy	
odbyć	i	o	jakie	certyfikaty	się	ubiegać.	Powstanie	również	
courseware, czyli	plan/model	szkolenia,	jak	można	szko-
lić		przewodników,	którzy	chcieliby	pracować	z	osobami	
niepełnosprawnymi.	

Powstałe	 rezultaty	 zostaną	 przetestowane	on-line	
przez	przewodników	 turystycznych,	którzy	 już	pracują	 
w	zawodzie.	Uczestnicy	testu	spotkają	się	kilkakrotnie,	
aby	poddać	międzynarodowej	ewaluacji	powstałe	ma-
teriały.	

Organizacje	osób	niepełnosprawnych	oraz	ich	rodzin	
zostaną	 zaangażowane	w	 opracowanie	 programów	
kształcenia	i	narzędzi	dla	profesjonalistów,	dzięki	czemu	
szkolenie	lepiej	spełni	oczekiwania	turystów	z	niepełno-
sprawnością	intelektualną	i	problemami	z	uczeniem	się.							

Projekt	T-GuIDE	realizuje	grupa	dziewięciu	instytucji,	
przy	wsparciu	programu	Unii	Europejskiej	Uczenie się 
Przez Całe Życie „Leonardo Da Vinci”.	

Kontraktorem	projektu	jest	polska	uczelnia:	Społecz-
na	Akademia	Nauk	z	Łodzi.	

Informacji	o	projekcie	udziela	Joanna	Szczecińska:	
jszczecinska@spoleczna.pl	.	

Czas	 trwania	 projektu:	 listopad	 2012	 r.	 –	marzec	
2015	r.

Konsorcjum
Konsorcjum	T-GuIDE	 tworzy	 dziewięć	 organizacji,	

w	tym	małe	firmy,	uczelnie,	organizacje	pozarządowe,	
firmy	organizujące	 szkolenia	 zawodowe	 i	 edukacyjne,	
fundacje	i	sieci	europejskie	z	Austrii,	Belgii,	Łotwy,	Fran-
cji,	Hiszpanii,	Polski,	Wielkiej	Brytanii	i	Włoch.	Partnerzy	
współpracują	przy	 tworzeniu	pierwszego	uznawanego	
międzynarodowo	programu	szkolenia	przewodników	dla	
osób	z	niepełnosprawnością	intelektualną.

Strona internetowa projektu:  http://www.t-guide.
eu/?i=t-guide.en 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Komisji  
Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedy-
nie zdanie autorów i Komisja nie odpowiada za sposób, 
w jaki wykorzystane zostaną zawarte w niej informacje.

Szkolenie dla przewodników 
pomoże turystom 
z niepełnosprawnością 
intelektualną

http://www.boccia.org.pl
https://www.facebook.com/bocciapolska
https://www.facebook.com/bocciapolska
http://www.ponadto.turystyka.pl/
mailto:ppponadto@gmail.com .�
mailto:ppponadto@gmail.com .�
http://www.dpf.spoleczna.pl/index.php?url=projekty2&idn=145&wj=1
http://www.dpf.spoleczna.pl/index.php?url=projekty2&idn=145&wj=1
http://www.dpf.spoleczna.pl/index.php?url=projekty2&idn=145&wj=1
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11108_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11108_en.htm
mailto:jszczecinska@spoleczna.pl
http://www.t-guide.eu/?i=t-guide.en
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Pamięci Macieja Maika

SPORT

Od tragicznej,	 bo	 samobójczej	
śmierci	 19-letniego	wtedy	Ma-

cieja	Maika	minęło	10	 lat.	Nie	zanikła	 jednak	
pamięć	o	tym	wybitnym	zawodniku,	na	mityng	
do	Tychów	przyjeżdżają	zarówno	ci,	co	go	znali	
osobiście,	 jak	 i	 znacznie	młodsze	pokolenie.	
Maciej	był	pływakiem	z	niepełnosprawnością,	
od	 urodzenia	 nie	miał	 prawej	 nogi.	 Zdawało	
się,	że	nie	przywiązywał	do	tego	większej	wagi,	 
z	kolegami	grał	w	piłkę	nożną	na	bramce,	jako	
pływak	trenował	z	pełnosprawnymi	zawodnika-
mi,	a	nawet	z	nimi	konkurował.	Z	Paraolimpiady	
w	Sydney	przywiózł	jedyny	wtedy	złoty	medal	
polskiej	 reprezentacji	w	 pływaniu;	 na	 100	m	
stylem	grzbietowym	był	pierwszy,	bijąc	rekord	
świata,	który	utrzymał	się	przez	osiem	lat,	zdo-
był	też	wtedy	dwa	srebrne	medale	–	na	200	m	
zmiennym	i	100	m	klasycznym.	Był	medalistą	
także	 na	 późniejszych	mistrzostwach	 świata	 
i	mistrzostwach	Europy,	na	kilka	dni	przed	swoją	
śmiercią,	podczas	Grand	Prix	w	Płocku	usta-
nowił	pięć	nowych	rekordów	świata.	Karolina	
Hamer,	 nasza	medalistka	w	 pływaniu,	 także	
tyszanka	jak	Maciej,	na	swoim	facebookowym	
profilu	pisze	o	Nim:	„Najlepszy	z	najlepszych.	
Niezrównany	talent.	Brylant.”

Turnieje	jego	imienia	zainicjował	i	robi	to	do	
dziś	Mirosław	Jakubczyk,	trener	i	nauczyciel.	–	
Należy	mu	się	ta	chwila	uwagi	poświęcona	raz	
w	roku	jego	pamięci,	dopóki	będę	żył,	będę	te	
mityngi	organizował	–	mówi	trener.	

Pierwsze	trzy	memoriały	odbyły	się	w	szkole	
sportowej	 nr	 19	w	Tychach,	 do	 której	Maciej	
uczęszczał,	następne	–	wraz	ze	wzrostem	rangi	
zawodów	 nabierających	 charakteru	 ogólno-
polskiego	przeniosły	się	na	miejską	pływalnię.

Podczas	 VI	Mityngu	 rozegrano	 zawody	 
w	21	konkurencjach.	Niektóre	były	bardzo	silnie	
i	licznie	obsadzone,	jak	np.	na	dystansie	100	m	
stylem	grzbietowym,	gdzie	zaszła	konieczność	
przeprowadzenia	eliminacji.	Najbardziej	rado-
sną	 cechą	mityngu	 jest	 bardzo	 liczny	 udział	
dzieci;	w	kategorii	wiekowej	10-12	lat	startowało	
z	 reguły	 20-30	 zawodników	 i	 zawodniczek,	 
a	w	kategorii	open	na	niektórych	dystansach	
bywało	ich	nawet	50.

Kilka	 nazwisk	 na	 pewno	 zapamiętają	
widzowie	 licznie	 zgromadzeni	 na	 pływalni.	
Nastoletnia	 Paulina	 Peda	 z	 chorzowskiego	
KS	Piątka	wygrała	na	50	m	motylkowym,	50	m	 
i	100	m	grzbietowym	i	dowolnym,	jej	klubowa	
koleżanka	Sylwia	Spoljar	była	najlepsza	na	50	
i	100	m	klasycznym,	200	m	zmiennym	i	400	m	
dowolnym.	Talent	i	wszechstronność	tych	mło-
dych	pływaczek	godne	są	podziwu	i	zapewne	
nieraz	jeszcze	o	nich	usłyszymy.

Kobiety
50	m	dowolny:	kat.10-12	lat:	Natalia	Działkowska	–	KP	Nowy	Bielsko-Biała,	

13-15:	Marta	Bajura	–	UKS	Wodnik	29	Katowice,	16	lat	i	starsi:	Aleksandra	
Olszowska	–	KP	Nowy	Bielsko-Biała,	open:	Marlena	Lewandowska	–	Start	
Katowice-Chorzów	 (20	 zawodniczek).	 50	m	 klasyczny:	 10-12:	Wiktoria	
Wnętrzak	–	MTP	Delfin	Cieszyn,	13-15:	Sylwia	Spoljar	–	KS	Piątka	Cho-
rzów,	open:	Aleksandra	Stolecka	–	Start	Katowice-Tychy.	W	eliminacjach	na	
100	m	grzbietowym	w	poszczególnych	kategoriach	wiekowych	zwyciężały:	
10-12:	Weronika	Kuc	 –	ULKS	Victoria	Kozy,	 13-15:	Paulina	Peda	 –	KS	
Piątka	Chorzów,	 open:	Oliwia	 Jabłońska	–	Start	Wrocław.	W	finale	 open	
wygrała	Paulina	Peda	–	KS	Piątka	Chorzów	a	grupie	open	Oliwia	Jabłoń-
ska	ze	Startu	Wrocław.	50	m	motylkowy:	10-12:	Alicja	Idzikowska	–	TKKF	
Szczygłowice,	13-15:	Paulina	Peda	–	Piątka	Chorzów,	16	 i	starsi:	Sabina	
Olma	–	ULKS	Victoria	Kozy,	open:	Oliwia	Jabłońska	–	Start	Wrocław.	50	m	
grzbietowy:	10-12:	Natalia	Działkowska	–	KP	Nowy	Bielsko-Biała,	 13-15:	
Paulina	Peda	–	KS	Piątka	Chorzów,	open:	Zuzanna	Filipiuk	–	Szansa-Start	
Gdańsk.	100	m	klasyczny:	10-12:	Wiktoria	Wnętrzak	–	MTP	Delfin	Cieszyn,	
13-15:	 Sylwia	Spoljar	 –	KS	Piątka	Chorzów,	 open:	Anna	Stasiukiewicz	
–	PSSON	Start	 Białystok.	 100	m	dowolny:	 10-12:	 Julia	Koczur	 –	ULKS	
Victoria	Kozy,	 13-15:	Paulina	Peda	 –	KS	Piątka	Chorzów,	 open:	Oliwia	
Jabłońska	–	Start	Wrocław.	200	m	zmienny:10-12:	Natalia	Działkowska	–	
KP	Nowy	Bielsko-Biała,	13-15:	Sylwia	Spoljar	–	KS	Piątka	Chorzów,	open:	
Anna	Omelan	–	PSSON	Białystok.	400	m	dowolny:	10-12:	Weronika	Kuc	
–	ULKS	Victoria	Kozy,	13-15:	Sylwia	Spoljar	–	KS	Piątka	Chorzów,	open:	
Oliwia	Jabłońska	–	Start	Wrocław.	4x50	dowolny:	1.	KP	Nowy	Bielsko-Biała,	 
2.	ULKS	Victoria	Kozy,	3.	MOSM	Tychy	(9	klubów).

Mężczyźni
50	m	dowolny:	10-12	lat:	Tomasz	Sosna	–	TKKF	Szczygłowice,	13-15:	

Mikołaj	Zając	–	MOSM	Tychy,	ponad	16:	Michał	Spławiński	–	UKS	Wodnik	
29	Katowice,	open:	Wojciech	Makowski	–	IKS	Warszawa	(53	zawodników).	
50	m	klasyczny:	 10-12:	Tymoteusz	Kowol	–	MOSM	Tychy,	13-15:	Dawid	
Dziedzic	 –	MOSM	Tychy,	 open:	Krzysztof	 Paterka	 –	Przyjaciele	Maika.	 
50	m	grzbietowy:	10-12:	Jakub	Cempla	–	KP	Nowy	Bielsko-Biała,	13-15:	
Michał	Góral	–	MKS-MOS	Katowice,	open:	Patryk	Kowalski	–	Szansa-Start	
Gdańsk.	100	m	grzbietowy:	w	eliminacjach		w	poszczególnych	kategoriach	
wiekowych:	 10-12:	 Beniamin	Budzich	 –	KP	Nowy	Bielsko-Biała,	 13-15:	
Dawid	Dziedzic	–	MOSM	Tychy,	open:	Andrzej	Ziembowski	–	Przyjaciele	
Maika	(36	zawodników).	W	finale	w	open	wygrał	Adam	Skoczylas	z	UKS	29	
Wodnik	Katowice,	w	grupie	open	Krzysztof	Stefanowski	ze	Startu	Wrocław.	
100	m	dowolny:	10-12:	Tomasz	Sosna	–	TKKF	Szczygłowice,	13-15:	Marcin	
Chrapek	–	MTP	Delfin	Cieszyn,	open:	Sebastian	Matczak	–	Start	Kalisz.	 
50	m	motylkowy:	10-12:	Tomasz	Sosna	–	TKKF	Szczygłowice,	13-15:	Piotr	
Ellgoth	–	Piątka	Chorzów,	open:	Kamil	Rzetelski	–	Start	Wrocław.	100	m	
klasyczny:	 10-12:	 Jakub	Czyżewski	 –	UKS	Piątka	Konstantynów	 Łódź,	 
13-15:		Dawid	Dziedzic	–	MOSM	Tychy,	open:	Krzysztof	Paterka	–	Przyja-
ciele	Maika.	200	zmienny:	10-12:	Mikołaj	Paszko	–	KP	Nowy	Bielsko-Biała,	 
13-15:	Dawid	Dziedzic	–	MOSM	Tychy,	open:	Kamil	Rzetelski	–	Start	Wro-
cław.	400	m	dowolny:10-12:	Radosław	Gęgotek	–	MOSM	Tychy,	13-15:	Kamil	
Ogorzałek	–	UKS	Wodnik	29	Katowice,	open:	Mateusz	Bartnik	–	ICSIR	Start	
Lublin.	4x50	dowolny	(15	klubów)	1.	UKS	Wodnik	29	Katowice,	2.	MOSM	
Tychy,	3.	MOSiR	Mysłowice.

Oprac.	Marek Ciszak

W	Złotoryi	16	listopada	br.	odbyły	się	VIII	Mistrzo-
stwa	Polskich	Siłaczy	w	Wyciskaniu	Sztangi	
Leżąc,	w	których	wzięła	udział	ekipa	ciężarow-

ców	z	niepełnosprawnością	ze	„Startu”	Wrocław	pod	wodzą	
trenera	Mariusza Oliwy.	

W	 kategorii	 open	 osób	 niepełnosprawnych	według	 
formuły	Wilksa	najsilniejszym	zawodnikiem	okazał	się	ważący	
49	kg	Sławomir Szymański zaliczając	podejścia	do	120,	
125	i	ostatecznie	do	130	kg,	co	dało	mu	135,98	pkt.	Drugie	
miejsce	zajął	Bartłomiej Kuriata,	wyciskając	145	kg/127	
pkt.	Na	trzecim	miejscu	uplasował	się	Maciej Koralewski  
z	wynikiem	170	kg/103,05	pkt.,	co	jest	jego	nowym	rekordem	
życiowym.	Czwarte	miejsce	zajął	Krzysztof Janaszkiewicz 
z	wynikiem	152,5	kg/94,86	pkt.,	również	poprawiając	rekord	
życiowy.	 Piąte	miejsce	wywalczył	Tomasz Kalinowski  
z	wynikiem	127,5	kg/84,5	pkt.,	to	także	rekord	życiowy	tego	
zawodnika.	

W	kategoriach	wagowych	w	rywalizacji	z	zawodnikami	
pełnosprawnymi,	gdzie	o	zajętym	miejscu	decydował	ciężar	
w	kilogramach,	w	kategorii	do	60	kg	pierwsze	miejsce	zajął	
Bartosz Kuriata	–	145	kg,	drugie	w	tej	kategorii	wywalczył	
Sławomir Szymański –	130	kg.	Tomasz Kalinowski zajął	
dwunaste	miejsce	w	kategorii	wagowej	do	90	kg	z	wynikiem	
127,5	kg	a	Maciej Koralewski	był	 jedenasty	z	wynikiem	
170	kg,	w	kategorii	do	100	kg.

W	konkurencji	open	kobiet,	gdzie	startowało	aż	trzyna-
ście	zawodniczek,	Małgorzata Hałas	zajęła	drugie	miejsce	
z	wynikiem	87,5	kg	na	sztandze	zaliczonym	w	trzecim	po-
dejściu,	co	stanowi	nowy	rekord	życiowy	tej	zawodniczki.	
Gratulujemy	zawodnikom	osiągniętych	wyników	i	liczymy	na	
kolejne	rekordy	w	najbliższych	zawodach	podczas	Druży-
nowych	Mistrzostw	Polski,	które	odbędą	się	w	Grudziądzu.

Mistrzostwa	zorganizował	„Wilkołak”	–	Stowarzyszenie	
Sportowego	Wyciskania	Sztangi	Leżąc	w	Złotoryi.

Grzegorz Leski
fot.:	Jerzy	Sarnowski	i	Małgorzata	Hałas	

W Tychach w ostatni weekend października br. odbył się VI Ogólnopolski Integracyjny 
Miting Pływacki im. Maćka Maika. Przyjechało 300 zawodników z kilkudziesięciu klubów  
z całego niemal kraju – z Bielska–Białej, Białegostoku, Cieszyna, Częstochowy, Chorzowa, 
Gliwic, Gdańska, Kalisza, Katowic, Kóz, Konstantynowa, Oświęcimia, Lublina, Mysłowic, 
Szczygłowic, Tarnowa, Warszawy, Wrocławia.
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SPORT SPORT

Podczas	Pucharu	Polski	ustanowiono	 jeden	 rekord	
Polski	i	kilka	wyrównano.	Wśród	kobiet	zawodniczka	
gospodarzy	Paulina Puziak	w	kategorii	wagowej	do	

67	kg	poprawiła	dwukrotnie	rekord	Polski.	W	trzecim	podejściu	
osiągnęła	wynik	83	kg,	a	w	czwartym,	dodatkowym	wycisnęła	
sztangę	ważącą	84	kg,	poprawiając	o	dwa	kg		własny	rekord	
Polski	 sprzed	miesiąca.	Rekord	Polski	 juniorek	 do	 lat	 20	 
i	23	ustanowiła	Aleksandra Podowska,	także	zawodniczka	
Triumfu	Start	Bydgoszcz,	uzyskując	w	kategorii	wagowej	do	
41	kg	wynik	40	kg,	poprawiając	go	aż	o	pięć	kg	w	stosunku	
do	wyniku	osiągniętego	na	Mistrzostwach	Polski.	Także	wynik	
równy	rekordowi	Polski	–	115	kg	w	kategorii	wagowej	powyżej	
86	kg	–	uzyskała	Kamila Rusielewicz	(Start	Koszalin),	która	
wykonała	tylko	dwa	podejścia.

Natomiast	 faworyt	 do	 zwycięstwa	wśród	mężczyzn	 –	 
aktualny	mistrz	i	rekordzista	Polski	w	dwóch	kategoriach	wa-
gowych	do	65	i	72	kg,	Grzegorz Lanzer reprezentujący	Start	
Koszalin,	zaczynał	bardzo	wysoko	–	od	ciężaru	175	kg,	tylko	
o	trzy	kilogramy	mniej	od	rekordu	Polski	w	kategorii	wagowej	 
65	kg.	Niestety	tego	dnia	szczęście	nie	dopisało	Grzegorzowi,	
wszystkie	trzy	podejścia	nie	były	udane	i	ostatecznie	nie	został	
sklasyfikowany.	Wśród	juniorów	wynik	równy	rekordowi	Polski	
juniorów	do	lat	23	uzyskał	także	reprezentant	Startu	Koszalin	
Tomasz Majewski,	zaliczając	140	kg	w	kategorii	wagowej	do	
88	kg.	W	trzecim	podejściu	zawodnik	ten	zadysponował	na	
sztangę	ciężar	145	kg,	 jednak	próba	ustanowienia	 rekordu	
Polski	nie	powiodła	się.

Rafał Michalski	 z	 Bydgoszczy	 w	 kategorii	 wagowej	
do	 90	 kg	wycisnął	 największy	 ciężar	 spośród	 zawodników	
startujących	w	Pucharze	Polski,	 tj.	150	kg,	 i	 został	uznany	
za	najlepszego	zawodnika,	a	Paulina Puziak	za	najlepszą	
zawodniczkę	otrzymując	puchar	od	marszałka	województwa	
kujawsko-pomorskiego,	Piotra Całbeckiego.

Wyniki	 uzyskane	 przez	 zawodników	 podczas	Pucharu	
Polski	są	dobry	prognostykiem	przed	zbliżającymi	się	druży-
nowymi	Mistrzostwami	Polski,	które	odbędą	się	w		Grudziądzu	
w	dniach	22-23.11	br.,	a	 tytułu	mistrzowskiego	bronić	będą	
zawodnicy	Startu	Wrocław.

Grzegorz Leski
fot.:	Triumf	Start	Bydgoszcz

9 listopada	br.	w	 strzegomskiej	hali	sportowej	Ośrodka	Sportu	 
i	Rekreacji	odbyły	się	III	Otwarte	

Mistrzostwa	Dolnego	Śląska	w	Wyciska-
niu	 Leżąc	Klasycznym.	Uczestniczyło	 
w	nich	13	zawodniczek	i	47	zawodników	
z	 10	 klubów,	w	 tym	 także	 zawodnicy	
z	 niepełnosprawnością	 ze	 „Startu”	
Wrocław.	W	uroczystym	otwarciu	oraz	
dekoracji	 zawodników	 udział	 wzięli	
wiceburmistrz	Strzegomia	Wiesław	Wit-
kowski,	dyrektor	OSiR	tamże	Grzegorz	
Luszawski,	a	także	wiceprzewodniczący	
Rady	Miejskiej	Strzegomia	Piotr	Szmidt.

Wśród	 kobiet	w	 kategorii	wagowej	
powyżej	 57	 kg	według	 formuły	Wilk-
sa,	 pozwalającej	 określić	 najlepszą	
zawodniczkę,	która	wycisnęła	najwięk-
szy	ciężar	w	stosunku	do	swojej	wagi	
(masy	ciała),	wystartowała	Małgorzata	
Hałas,	 aktualna	wicemistrzyni	 Polski	
wśród	 zawodniczek	 z	 niepełnospraw-
noscią.	Reprezentantka	Startu	Wrocław	 
w	silnie	obsadzonej	kategorii,	w	której	
wystartowało	aż	dziewięć	zawodniczek,	
zajęła	drugie	miejsce	z	rezultatem	80	kg	
i	uzyskała	82,09	pkt.

W	 kategorii	 zawodników	 z	 niepeł-
nosprawnością,	 także	według	 formuły	
Wilksa,	najlepszy	okazał	się	Krzysztof	

Koralewski	 zaliczając,	 w	 trzecim	 po-
dejściu	 ciężar	 160	 kg/96,99	 pkt.,	 na	
drugim	miejscu	 Krzysztof	 Janaszkie-
wicz	 z	wynikiem	 147,5	 kg/91,32	 pkt.	 
i	na	trzecim	Daniel	Baczmański	z	takim	
samym	wynikiem	147,5	kg,	ale	z	88,15	
pkt.,	będąc	zawodnikiem	cięższym	od	
Krzysztofa.	Ponadto	w	rywalizacji	z	za-
wodnikami	pełnosprawnymi	w	kategorii	
wagowej	do	105	kg	zawodnicy	ci	zajęli	
odpowiednio	 drugie,	 trzecie	 i	 czwarte	
miejsce.

Zwycięzcy	 zostali	 udekorowani	
pięknymi,	 pamiątkowymi	 medalami	
specjalnie	przygotowanymi	na	te	zawo-
dy,	pucharami,	a	 także	symbolicznymi	
nagrodami	ufundowanymi	przez	spon-
sorów	i	organizatorów.	Zawody	zostały	
przeprowadzone	 bardzo	 sprawnie	 
i	przebiegały	w	miłej,	sympatycznej	oraz	
sportowej	atmosferze.	Głównym	organi-
zatorem	mistrzostw	był	Klub	Sportowy	
„Start”	Strzegom,	a	współorganizatorami	
Urząd	Marszałkowski	 we	Wrocławiu,	
Urząd	Miejski	w	Strzegomiu,	Starostwo	
Powiatowe	w	Świdnicy,	Ośrodek	Sportu	
i	Rekreacji	w	Strzegomiu	 oraz	Polski	
Związek	Kulturystyki	Fitness	 i	Trójboju	
Siłowego	w	Warszawie.

	Tekst	i	fot.:	Grzegorz Leski

XIV Łuczniczka 
w Bydgoszczy

Na podestach Strzegomia 
Już po raz czternasty w Bydgoszczy w dniu 9 listopada br. na 
obiektach Zawisza odbył się Puchar Polski Osób Niepełno-
sprawnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, w których udział wzięło  
27 zawodników, w tym siedem kobiet i dwudziestu mężczyzn. 
Głównym organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Sportu 
Osób Niepełnosprawnych Triumf Start Bydgoszcz, a sfinansowane 
zostały ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz PFRON. 

Zorganizowane	zostały	przez	Sto-
warzyszenie	 START	Katowice	

na	 zlecenie	 PZSN	START.	 Przedsię-
wzięcie	miało	 na	 celu	 popularyzację	
tenisa	stołowego,	sportowej	rywalizacji	
jako	 skutecznej	metody	 rehabilitacji,	
integrację	 środowiska	 niepełnospraw-
nych	tenisistów	oraz	promocję	wartości	
edukacyjnych	i	wychowawczych	sportu.

Zawody	 przeprowadzono	 zgodnie	
z	przepisami	PZTS	w	poszczególnych	
grupach,	w	zależności	od	stopnia	 i	ro-
dzaju	niepełnosprawności.	W	kategorii	
kobiet	na	wózkach	wygrała	Genowefa	
Skiba,	2.	Iwona	Wielgos,	3.	Beata	Król	
(wszystkie	Start	 Katowice).	W	 grupie	
mężczyzn	 na	 wózkach	 klasyfikacja	
przedstawia	się	następująco:	1.	Marek	
Szafraniec	–	Start	Katowice,	2.	Patryk	
Suchański	–	Start	Wrocław.	3.	Dariusz	
Sobczak	–	Start	Katowice.	Grupa	VI	–	X	
kobiet:	1.	Krystyna	Górecka	–	Start	Ka-
towice,	2.	Wioletta	Kimla,	3.	Magdalena	
Wieczorek-Badura	 (obie	Eurobeskidy	
Łodygowice).	Grupa	VI	–	VIII	mężczyzn:	
1.	Grzegorz	Pieronek,	2.	Sławomir	Brak,	 
3.	Tomasz	Mojżysz	(wszyscy	Eurobeski-
dy	Łodygowice).	Grupa	IX	–	X	mężczyzn:	
1.	Dariusz	Ścigany,	2.	Roman	Ćwik	(obaj	
Start	 Katowice),	 3.	Michał	Retorski	 –	
Eurobeskidy	Łodygowice.	Grupa	do	18	
roku	życia:	1.	Adam	Kopeć,	2.	Krystian	
Ćwikliński,	3.	Mateusz	Knapek	(wszyscy	
Start	Katowice).	W	deblu	na	wózkach:	
1.	Suchański	–	Szafraniec,	2.	Skiba	–		
Sobczak,	3.	Król	–	Wielgos.	Mixt:	1.	Ści-
gany	–	Jastrzębska,	2.	Ćwik	–	Pichen,	
3.	Pieronek	–	Mika.	OPEN	do	18	roku	
życia:	1.	Krystian	Ćwikliński	–	Start	Ka-
towice,	2.	Bogusława	Majewska	–	MKS	
Siemianowice	Śląskie,	3.	Adam	Kopeć	
–	Start	Katowice.	Grupa	mentalni	OPEN:	
1.	Maciej	Hajduk	 –	Promyk	Katowice,	 
2.	Kamil	Biały	–	OREW	Bytom,	3.	Wojtek	
Plebankiewicz	–	Akcent	Katowice	

Najmłodszą	zawodniczką	Mistrzostw	
Śląska	w	Tenisie	Stołowym	była	Zuzanna	
Tomanek	z	MKS	Siemianowice	Śl.,	naj-
młodszym	zawodnikiem	Filip	Szymala	
z	 tego	samego	klubu.	Oboje	otrzymali	
pamiątkowe	statuetki.	Zawodnikom,	któ-
rzy	zajęli	trzy	pierwsze	lokaty	w	grupach,	
wręczono	medale	 i	 nagrody	 rzeczowe	
ufundowane	przez	sponsorów.		Pozostali	
uczestnicy	dostali	pamiątkowe	medale.	
Mistrzostwa	cieszyły	się	dużym	zainte-
resowaniem	mieszkańców	Siemianowic	
Śl.,	uczniów	Gimnazjum	nr	3,	zawodni-
ków	MKS	Siemianowice	Śl.	i	mediów.	

Oprac.	MarC

Najlepsi 
na Śląsku

W Siemianowicach Śląskich, w hali Gim-
nazjum nr 3, 9 listopada br. odbyły się 
X Integracyjne Mistrzostwa Śląska Osób 
Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym. 
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Wyprawa	 na	 koniec	 świata	
może	 być	 tyleż	 długa,	 co	 
i	męcząca.	Postanowiliśmy	

więc	z	Markiem	najpierw	polecieć	do	sto-
licy	Malezji	–	Kuala	Lumpur,	spędzić	tam	
dwa	dni	i	dopiero	stamtąd	ruszyć	na	Bali.	
Zarówno	w	Malezji,	jak	i	Indonezji	można	
swobodnie	porozumiewać	się	po	angiel-
sku.	Wybraliśmy	 linie	 Zjednoczonych	
Emiratów	Arabskich.	Lot	z	Warszawy	do	
Dubaju	trwał	około	pięciu	godzin.	Jesz-
cze	w	Warszawie	prosiłam,	bym	na	lotni-
sku	tranzytowym,	na	którym	czekaliśmy	
na	lot	do	Kuala	Lumpur,	mogła	korzystać	
ze	swojego	wózka.	Zabrano	go	po	pro-
stu	na	pokład	i	mogłam	korzystać	z	niego	 
w	czasie	siedmiogodzinnego	oczekiwa-
nia.	W	drodze	powrotnej	jednak,	mimo	
moich	usilnych	próśb,	w	Dubaju	musia-
łam	zadowolić	się	wózkiem	będącym	na	
wyposażeniu	lotniska,	a	swój	prywatny	
dostałam	dopiero	w	Warszawie.	Tem-
peratury	w	Dubaju	w	lipcu	przekraczały	
40	stopni,	czego	jednak	nie	dane	nam	
było	odczuć,	gdyż	klimatyzacja	zarówno	
na	lotnisku,	jak	i	w	samolocie	sprawiała,	
że	 było	 dość	 chłodno.	Każdy	 terminal	
ma	 specjalnie	wydzielone	miejsce	dla	
niepełnosprawnych,	gdzie	są	wygodne	
leżaki,	koce,	a	asystenci	dbają	o	to,	by	
odnaleźć	właściwą	bramkę,	odprawić	się	
bez	czekania	w	kolejkach	etc.

	 Międzynarodowy	 port	 lotniczy	 
w	Kuala	Lumpur	położony	jest	ok.	40	km	
od	centrum	miasta.	Tuż	przed	wyjazdem	
napisałam	mejl	 do	 firmy	przewozowej	
oferującej	transport	autobusowy.	Dosta-
łam	szybką	odpowiedź	ze	szczegółowymi	
wskazówkami	i	planem	lotniska	z	zazna-
czonym	miejscem	odjazdu	autobusów.	
Najbardziej	zaskakująca	była	informacja,	
że	po	dotarciu	do	centrum	miasta	mamy	
przesiąść	 się	w	przysłany	 przez	 firmę	
samochód,	który	dowiezie	nas	pod	sam	
hotel	bez	dodatkowych	opłat.	I	tak	też	to	
się	odbyło.	Przed	wyjazdem	na	Bali	po-
kazałam	w	hotelu	wspomnianego	mejla	 
i	powiedziałam,	w	jaki	sposób	dotarliśmy.	
Jeden	 telefon	wystarczył,	 byśmy	 tym	
samym	sposobem	pojechali	na	lotnisko	
po	 zakończeniu	 pierwszego	 pobytu	 
w	Kuala	Lumpur.	Wracając	z	Bali,	również	
zrobiliśmy	sobie	dwudniowy	przystanek	
w	stolicy	Malezji.	

 
Kuala	Lumpur	 przywitało	 nas	upa-

łem,	 ramadanem	 i	 zgiełkiem	mającym	
w	sobie	azjatycki	koloryt	miasta,	które	
sięgając	 po	 nowoczesność,	 nie	 traci	
swojego	 charakteru	 i	 indywidualności.	
Z	 hotelu	widzieliśmy	Petronas	Towers	
–	 słynne	wieże,	 które	 zachowały	 tytuł	
najwyższych	 bliźniaczych	wież	 świata	

i	 budowli	 powstałych	 przed	 końcem	
XX	wieku	 (452	m).	Pojechaliśmy	 tam	
taksówką	 (trzeba	 się	 targować).	 To	
nowoczesna	budowla,	ale	stylistyką	na-
wiązuje	do	architektury	islamu.	Na	dole	
znajduje	się	największe	centrum	handlo-
we	Malezji,	Suria	KLCC.	Przy	wieżach	
przestrzeń	jest	ciekawie	zaaranżowana,	
swobodnie	można	się	tam	poruszać	na	
wózku.	Na	 niektórych	 liniach	 kursują	
autobusy	niskopodłogowe	dochodzące	
w	okolice	bliźniaczych	wież.	Malezyjska	
ulica	 jest	 bardzo	 różnorodna.	Miasto	
faluje	wielobarwnym	tłumem.	Można	zo-
baczyć	zarówno	Malajki	ubrane	w	abaje	 
i	hidżaby,	jak	i	Chinki	w	szortach.	Życie	
bazarowo-restauracyjne	 kwitnie	 całą	
dobę.	Dużym	powodzeniem	cieszą	się	
wyroby	elektroniczne,	jest	też	mnóstwo	
sprzedawców	 zegarków	 lub	 okularów	
oferujących	swój	towar	wprost	na	ulicy.	
Jedzenie	 jest	 smaczne	 i	 tanie.	Posiłki	
jedliśmy	w	małych	 restauracjach	 lub	 
w	przyulicznych	barach.	Typowo	malaj-
skie	potrawy	to	ryż	lub	kluski	zapiekane	
z	warzywami,	kurczakiem	lub	owocami	
morza.	Dość	ostre,	ale	smaczne	i	świe-
że.	 Smakuje	 nam	 to	miasto.	 Fajnie,	
że	 tu	 jeszcze	wrócimy.	Wędrując	 po	
stolicy	Malezji,	po	zapoznaniu	się	z	jej	
topografią	wybraliśmy	i	zarezerwowali-
śmy	hotel,	do	którego	przyjedziemy	za	
dziesięć	dni.	Tym	razem	będzie	to	mały	
hotelik	w	tutejszym	Chinatown	w	środku	
bazaru,	pośród	czerwonych	lampionów,	
które	 już	 z	 daleka	wskazują	 drogę	do	
chińskiej	 dzielnicy.	 „Niebo	 nigdy	 nie	
zamyka	 drogi	 człowiekowi”	 –	 mówi	
chińskie	 przysłowie.	 Zaiste,	 niebiosa	 
w	 swojej	 łaskawości	 otworzyły	 przed	
nami	wiele	dróg…

	Na	 Bali	 polecieliśmy	 lokalnymi,	
azjatyckimi	 liniami.	 Lot	 do	Denpasar	
trwał	ok.	trzech	godzin.	Na	lotnisku	od	
razu	 rzucają	 się	w	 oczy	 duże	 tablice	
informujące,	że	przemyt	narkotyków	jest	

w	Indonezji	karany	śmiercią.	Zabrałam	
ze	sobą	podpisaną	przez	 lekarza	 listę	
leków,	które	miałam	ze	sobą,	gdyż	zda-
rza	się,	że	celnicy	dokładnie	sprawdzają	
przewożone	medykamenty	 i	 niektóre	 
z	nich	mogą	uznać	za	substancje	nie-
dozwolone.	Przed	lotniskiem	czekał	na	
nas	tłum	mężczyzn	pokrzykujących	„taxi,	
taxi”.	Pół	godziny	i	byliśmy	na	miejscu.	
Czterogwiazdkowy	 hotel	 popularnej	
azjatyckiej	sieci	już	w	nocy	robił	dobre	
wrażenie.	Przywitano	 nas	 jak	 najmilej	
oczekiwanych	gości.	 I	 ta	uniżona,	nie-
spotykana	 gdzie	 indziej	 uprzejmość,	
której	towarzyszy	ukłon	i	złożone	dłonie,	
będzie	z	nami	do	końca	pobytu.	Pokój	
był	 wygodny,	 przestronny	 i	 dobrze	
przystosowany.	Rano	ruszyliśmy	na	re-
konesans.	Zarezerwowaliśmy	ten	hotel	
tylko	na	 trzy	dni,	nie	mając	pewności,	
czy	 nam	będzie	 odpowiadał.	Okazało	
się,	 że	 był	 lepszy,	 niż	 się	 spodziewa-
liśmy	 –	 przestronny,	 z	 podjazdami,	
pełen	 rzeźb	 i	 różnorodnej	 roślinności	
(np.	 przepiękny	 gatunek	 srebrnej	 pal-
my),	 z	 kolorowymi	 rybkami	w	 licznych	
sadzawkach.	Ogólny	wystrój	 przypo-
minał	 architekturę	 balijskich	 świątyń.	
Przyznam,	że	bardzo	mi	się	podobało,	
że	w	 pomieszczeniach	 ogólnodostęp-
nych	 nie	 było	 klimatyzacji.	Doskonale	
sprawdzały	się	zainstalowane	na	suficie	
wiatraki.	Zewsząd	dochodziła	delikatna,	
kojąca	 balijska	muzyka.	Widać	 było,	
że	wszystko	 zaprojektowano	 z	myślą	 
o	wygodzie	i	poszanowaniu	prywatności	
gości.	A	 już	absolutnie	urzekły	mnie…	
kanapy	 przy	 plaży	 znajdującej	 się	 po	
drugiej	 stronie	 ulicy.	Dotarcie	 tam	nie	
stanowiło	problemu,	gdyż	ochrona	ho-
telu	zatrzymywała	po	prostu	ruch,	gdy	
turysta	chciał	przejść.	W	ogóle	na	Bali	
można	odnieść	wrażenie,	że	turyści	są	
najważniejsi,	 a	wszechobecna	 życzli-
wość	miejscowych	tylko	utwierdza	w	tym	
przekonaniu.	Turystyka	to	główne	źródło	
dochodu	tej	maleńkiej	wyspy,	więc	nic	
dziwnego,	 że	wszędzie	 jest	mnóstwo	
sklepików,	restauracji,	salonów	odnowy	

biologicznej	 etc.	Ulubionym	 środkiem	
transportu	zdaje	się	być	skuter,	a	paliwo	
do	niego	można	kupić	na	przydrożnych	
straganach	w	 litrowych	 plastikowych	
butelkach.	Na	chodnikach	trzeba	uwa-
żać,	by	nie	nadepnąć	na	wszechobecne	
koszyczki	 z	 liści	 bananowca	 z	 darami	
dla	 hinduistycznych	 bóstw.	Balijczycy	
umieszczają	w	nich	owoce,	kwiaty,	ka-
dzidełka.	Niestety,	 rozjechałam	kiedyś	
taki	 kolorowy	 koszyczek.	 Poczułam	
się	niezręcznie,	zaczęłam	przepraszać	
właścicielkę	sklepiku,	która	natychmiast	
zjawiła	 się	 przy	 mnie.	 Pośpiesznie	
usuwając	ołtarzyk	spod	moich	kół,	jed-
nocześnie	 przepraszała	 za	 „problem”,	
składając	 ręce,	kłaniając	się	pokornie.	
Tacy	są	Balijczycy.

 
	Kuta	to	miejscowość	na	południu	wy-

spy	znana	z	jednej	z	najdłuższych	plaż	na	
świecie.	To	tutaj	w	2002	roku	miał	miejsce	 
zamach	terrorystyczny,	który	na	parę	lat	
osłabił	ruch	turystyczny	na	Bali.	W	mie-
ście	panuje	duży	zgiełk.	Słynną	plażę	od	
ulicy	oddziela	długi	mur,	za	którym	od	
razu	otoczył	mnie	wianuszek	kobiet	ofe-
rujących	różne	usługi	(manicure,	masaż)	
lub	pamiątki.	Naszą	uwagę	zwrócił	jed-
nak	tłum	miejscowych	zgromadzonych	
nieopodal.	W	powietrzu	unosił	się	dym	i	
zapach	kadzideł,	gdyż	na	plaży	palono	
jakieś	kolorowe	rusztowania,	z	megafo-
nów	dochodził	monotonny	głos.	Piknik?	
Święto?	Balijczycy	w	różnym	wieku	ob-
serwowali	dziwną	ceremonię,	jedli,	roz-
mawiali,	upominali	rozbrykane	dzieciaki.	
Zapytałam	mężczyznę	stojącego	obok,	
co	to	za	uroczystość.	Odpowiedział	ku	
mojemu	osłupieniu,	 że	 to…	kremacja	
i	 że	w	 pobliżu	 jest	 cmentarz.	Nie	 do-
wierzając,	widząc	w	oddali	beztroskich	
plażowiczów,	 dopytywałam	 się,	 czy	 to	
prawdziwy	pogrzeb	i	czy	na	kolorowym	
stosie	 rzeczywiście	 płoną	 zwłoki.	Mój	
rozmówca	potwierdził	z	uprzejmym	(ba-
lijskim!)	uśmiechem.	Przyglądałam	się	
tej	ceremonii	z	ciekawością	i	dystansem	
turystki,	by	po	chwili	tu,	na	końcu	świata,	

Bali, Kuala Lumpur  – wyprawa na koniec świata

Bali leży w archipelagu Małych Wysp Sundajskich  
w Azji południowo-wschodniej, czyli na końcu świata. 
Na tyle daleko, by rozbudzać wyobraźnię i chęć zoba-
czenia tej niewielkiej wyspy znajdującej się w Indo-
nezji – największym kraju wyspiarskim na świecie. 
Decyzja o wyjeździe dojrzewała w nas od kilku mie-
sięcy, ale ostatecznie loty i hotele zarezerwowaliśmy 
przez Internet na 10 dni przed planowaną podróżą. odnaleźć	poczucie	wspólnoty	z	ludźmi,	

pośród	 których	 stałam.	Przypomniało	
mi	się	malajskie	przysłowie:	 „Wszyscy	
jednakowo	umieramy,	ale	groby	mamy	
rozmaite”.	

 
Ubud	to	kulturalna	stolica	Bali,	mia-

sto,	które	trzeba	koniecznie	zobaczyć,	
by	poczuć	klimat	i	charakter	balijskiej	tra-
dycji.	Wybraliśmy	się	tam	na	całodniową	
wycieczkę	z	kierowcą,	który	przedstawił	
się	 jako	 „Mister	Wayan”.	 Ruszyliśmy	 
w	głąb	wyspy.	Najpierw	zatrzymaliśmy	
się	 w	Małpim	Gaju	 (Sacred	Monkey	
Forest	Sanctuary).	Jest	to	niewielki	las	
deszczowy.	Małpki	przywitały	nas	już	na	
parkingu.	Wraz	z	biletem	można	kupić	
banany,	którymi	turyści	próbują	wkupić	
się	w	łaski	panujących	tu	wszechwładnie	
makaków.	Nie	 zabawiliśmy	 tu	 długo,	
gdyż	małpki	 potrafią	 być	 nieprzewi-
dywalne;	 zdarza	 się,	 że	 nagle	 skaczą	
na	 ludzi,	próbując	wyrwać	 torebkę	 lub	
okulary.	Następny	 przystanek	 zrobili-
śmy	sobie	w	miejscu,	skąd	można	było	
podziwiać	 tarasy	 ryżowe.	W	 okolicy	
Tegallalang	tworzą	one	swego	rodzaju	
naturalny,	 wielopoziomowy	 amfiteatr.	
Coraz	większa	liczba	galerii	i	sklepików	
z	 rękodziełem	wskazywała	 na	 to,	 że	
jesteśmy	w	Ubud.	Miejscowi	 artyści	
wystawiają	 swoje	 prace	 przy	 drodze.	
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Są	 to	 niezwykłe	 rzeźby,	 obrazy	 i	wyjątkowo	
piękne	meble.	Często	prosiliśmy	Wayana,	by	
się	 zatrzymał,	 ponieważ	 chcieliśmy	 sfotogra-
fować	 jakąś	szczególnie	piękną	figurę,	drzwi,	
misternie	wykonany	 parawan	 lub	 obraz.	Na	
straganach	można	 też	 dojrzeć	 różne	owoce.	
Króluje	durian.	To	indonezyjski	przysmak	o	dość	
specyficznym	zapachu.	Nic	dziwnego,	że	nie	
wolno	go	wnosić	do	wielu	hoteli	ani	zabierać	
na	pokład	samolotów	niektórych	linii	lotniczych.	
Przyznaję,	 że	 nie	mogłam	przekonać	 się	 do	
tego	osobliwego	smaku.	

 
W	drodze	do	Ubud	mijaliśmy	dużo	świątyń,	

ale	naszym	celem	było	Gunung	Kawi.	Przed	
wejściem	trzeba	odpowiednio	się	przygotować	
do	zwiedzania	i	zaopatrzyć	w	sarong.	Można	
je	 wypożyczyć	 przy	 wejściu.	Mnie	 i	 Marka	
potraktowano	ulgowo	i	wystarczyły	tylko	czer-
wone	przepaski,	by	pozwolono	nam	wejść	do	
świątyni.	To	właściwie	duży	park,	 do	 którego	
prowadzi	mnóstwo	 schodów.	W	malowniczej	
dolinie	 pełnej	 ciekawej	 roślinności	 znajdują	
się	świątynie	wykute	w	skale,	reliefy,	pawilony,	
ołtarze.	Do	końca	nie	wiadomo,	w	jaki	sposób	
powstały	te	piękne	dzieła	sztuki.	Jedna	z	legend	
głosi,	 że	 zostały	wyrzeźbione	 przez	 rodzinę	
króla	Udayana,	który	po	okresie	swoich	rządów	
na	Bali	(1050-1077	r.)	porzucił	dostatnie	życie	
i	został	pustelnikiem.	Inna	hipoteza	mówi	zaś,	
że	wykuł	 je	własnymi	 paznokciami	w	 jedną	
noc	przyjazny	Balijczykom	mityczny	olbrzym.	
Jakkolwiek	powstały,	są	dziś	prawdziwą	oazą	
spokoju,	 gdzie	 czas	 płynie	wolniej,	 a	 serce	 
z	zachwytu	bije	szybciej.	W	Ubud	byliśmy	w	dniu	
moich	imienin.	Nie	mogłabym	sobie	wymarzyć	
piękniejszej	scenerii	do	świętowania.	

Bali	 to	 również	 atrakcyjne	miejsce	 dla	
miłośników	 nurkowania.	 Marek	 wybrał	 się	
do	Tulamben.	Ta	mała,	 spokojna	wioska	 jest	
bramą	do	wspaniałego	bogactwa	podmorskiej	
fauny	i	flory.	Największą	atrakcją	tego	miejsca	
jest	wrak	amerykańskiego	statku	USS	Liberty,	
który	po	latach	stał	się	wspaniałym,	podmorskim	
koralowym	ogrodem.

 
Podróżujemy	 dla	 wrażeń,	 wspomnień,	

wiedzy,	 ale	 również	 przywiezione	 pamiątki	
stanowią	ważny	element	każdej	wyprawy.	Jakiś	
drobiazg,	smakołyk	po	powrocie	przypomina,	
że	cała	wyprawa	nie	była	snem.	Co	przywieźć	 
z	Bali?	Czym	uraczyć	gości	po	powrocie?	

Postanowiłam	 kupić	 trochę	 kawy	 Luwak.	
To	 jeden	z	najdroższych	 i	najbardziej	eksklu-
zywnych	rodzajów	kawy	na	świecie.	Powstaje	

z	ziaren	przetworzonych	przez	dziko	żyjące	zwierzę	zwane	łaskunem	
lub	cywetą	(a	w	Indonezji	luwakiem).	Łaskun	wybiera	i	zjada	najlepsze,	
najdojrzalsze	ziarna	kawowca.	W	jego	żołądku	enzymy	trawienne	łatwo	
rozprawiają	się	z	miękką	osnówką,	natomiast	nasiona,	czyli	przyszłe	
kawowe	ziarenka,	wydalane	są	w	stanie	prawie	nienaruszonym,	jedynie	
nieco	sfermentowane.	Ziarna	zbierane	są	ręcznie	i	po	bardzo	starannym	
oczyszczeniu,	tak	jak	każda	inna	kawa,	palone	a	następnie	mielone.	
Jeśli	chodzi	o	smak	tego	napoju,	to	odczucia	mogą	być	różne,	ale	to	
nie	wrażenia	smakowe	stanowią	o	jego	niezwykłości,	ekscytująca	jest	
bowiem	sama	możliwość	spróbowania.	Smacznego!	

 
	„Opisywanie jest jak używanie – niszczy; ścierają się kolory, kan-

ty tracą ostrość, w końcu to, co opisane, zaczyna blaknąć, zanikać. 
Dotyczy to zwłaszcza miejsc”	–	pisała	Olga	Tokarczuk	w	książce	„Bie-
guni”.	Bez	wątpienia	trudno	oddać	w	relacji	nastrój,	kolory,	harmonię	
Bali.	Bohaterka	książki	Liz	Gilbert	„Jedz,	módl	się	i	kochaj”	i	filmu	pod	
tym	samym	tytułem	(z	Julią	Roberts	w	roli	głównej)	właśnie	na	Bali	
odnajduje	miłość	i	spokój	ducha.	To	wymarzona	sceneria	do	opowieści	 
o	poszukiwaniu	siebie	w	cywilizacyjnej	dżungli.

 
Wracaliśmy	 znowu	przez	Kuala	 Lumpur.	W	nocy	 dotarliśmy	 do	

naszego	 hotelu	w	Chinatown.	Dzielnica	 tętniła	 życiem.	Sprzedaw-
cy	głośno	 zachęcali	 do	 zakupu	 swoich	 towarów	–	podróbek	 chyba	
wszystkich	marek	świata.	Przed	powrotem	do	domu	chcieliśmy	jednak	
przede	wszystkim	zasmakować	Azji.	Szczególnie	apetycznie	wyglądały	
owoce	–	liczi,	rambutany,	smoczy	owoc…	Już	sam	ich	wygląd	obiecuje	
ucztę	dla	podniebienia.	Egzotyczne	owoce	można	już	kupić	w	Polsce,	
ale	nie	smakują	tak	jak	w	kraju,	w	którym	rosną.	W	nasze	wspomnie-
nia	mocno	wpisali	się	również	ludzie	–	ci	anonimowi,	pomagający	na	
każdym	kroku,	ale	i	ci,	z	którymi	mogliśmy	dłużej	porozmawiać.	Polacy	
coraz	liczniej	docierają	na	Bali,	ale	jedyni	rodacy,	jakich	poznaliśmy,	byli	 
z	Australii.	Sabina	i	Sławek	wyjechali	z	Polski	w	latach	osiemdziesią-
tych.	Ich	emigracyjny	życiorys	to	materiał	na	opowieść	o	wierze	w	siłę	
sprawczą	marzeń,	o	tym,	że	opatrzność	sprzyja	kochającym,	praco-
witym	i	doceniającym	dar	życia	bez	względu	na	to,	co	Los	przynosi.

Poby t	
w	 Indone-
zji	 i	Malezji	
był	 nieza-
pomn ianą	
p r zygodą .	
Udowodni -
liśmy	 sobie,	
że	 możemy	
bez	 pomocy	
biura	 podró-
ży	 dotrzeć	 na	
koniec	 świata,	
a	Azja	 odwza-
jemniła	nam	się	
gościnnością	 
i		odsłoniła	swo-
je	najpiękniejsze	
oblicze.	
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Kremacja na plaży w Kucie

Autorka przy 
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