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Czasopismo wydawane przy wsparciu finansowym 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Redakcja za strze ga so bie pra wo 
skrótów i zmian w nadsyłanych 
ma te ria łach oraz nie bierze 
od po wie dzial no ści za treść ogło szeń.

Na okładce:
Znicz paraolimpijski na uroczystości 
zakończenia Igrzysk
fot. Romuald Schmidt
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Uczestniczyli w nim: Krzysztof Michał-
kiewicz – pełnomocnik rządu ds. osób 
niepełnosprawnych, Robert Kwiatkow-

ski – prezes Zarządu PFRON, Agata Gawska 
– prezes Fundacji Aktywizacja, Zofia Żuk – 
prezes firmy Łuksja Sp. z o.o., przedstawiciel 
Business Centre Club w Radzie Nadzorczej 
PFRON, Piotr Pawłowski – prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Integracji i Jan Zając – pre-
zes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych.

Podjęcie tematyki zatrudniania osób z niepeł-
nosprawnością w ramach tak ważnego mię-
dzynarodowego wydarzenia jest symboliczne 
– podnosi znaczenie problemu aktywizacji za-
wodowej tej grupy osób w polityce społecznej 
państwa – co podkreślił moderujący dyskusję 
prezes Robert Kwiatkowski – rozpoczyna też 
bieg prac nad nowymi rozwiązaniami syste-
mowymi dotyczącymi wspierania osób niepeł-
nosprawnych.

Dyskusja panelowa skupiła się na problemie 
niestabilności dotychczasowych rozwiązań 
prawnych, co w dużym zakresie dotyka pra-
codawców, ale również organizacje pozarzą-
dowe, które działają akcyjnie – od projektu do 
projektu. Zwracano uwagę na konieczność 
stworzenia systemu stabilnego i trwałego 
– gwarantującego z jednej strony wsparcie  
w codziennym funkcjonowaniu, a drugiej – 
stabilny przejrzysty system wspierania miejsc 
pracy, w szczególności dla osób mających 
problemy z wejściem na otwarty rynek pra-
cy. Prezes Zarządu PFRON zaznaczył, że 
nowy system pozwolić może na podwojenie 
dotychczasowej liczby niepełnosprawnych 
aktywnych zawodowo z pięciuset tysięcy do 
miliona.

W dyskusji podkreślono konieczność położe-
nia większego nacisku na kształcenie osób  
z niepełnosprawnością oraz podnoszenie ich 
kwalifikacji i przygotowania zawodowego, m.in. 
w warsztatach terapii zawodowej i w zakładach 
aktywności zawodowej, które to czynią w zde-
cydowanie zbyt małym zakresie. Placówki te 
powinny być premiowane za wprowadzanie 
niepełnosprawnych na rynek pracy.

Minister Krzysztof Mi-
chałkiewicz wskazał 
podmioty ekonomii 
społecznej jako alterna-
tywne miejsca pracy dla 
osób z niepełnospraw-
nością. – Ekonomia 
Społeczna jest ogrom-
ną szansą na aktyw-
ną politykę społeczną 
– powiedział – a także 
dawanie szansy zatrud-
nienia tym osobom, które na otwartym rynku 
mają kłopoty ze znalezieniem się. /…/ Ostat-
nie lata to zwiększanie zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych na otwartym rynku pacy. 
A z drugiej strony – zmniejszanie miejsc 
pracy w zakładach pracy chronionej (ZPCh) 
gdzie osoby trudno zatrudnialne miały szan-
sę być aktywne zawodowo. Stąd tak ważna 
rola ekonomii społecznej. W ramach ekono-
mi społecznej modelowo działają spółdziel-
nie socjalne, oczywiście one są skupione na 
zatrudnianiu i aktywizacji zawodowej osób 
trudno zatrudnialnych, ale jednocześnie sta-
nowią kontynuację pięknych tradycji polskiej 
spółdzielczości.

Pełnomocnik podkreślił, że rząd zapewnia 
już obecnie środki finansowe na ich wsparcie 
oraz realizuje programy podnoszenia jakości 
usług, wypracowywania nowego modelu za-
rządzania i standardów ekonomii społecznej. 
Uznał również, że nowe możliwości przed 
osobami z niepełnosprawnością stwarza 
rozwój technologii i cyfryzacja – to pomoc  
w ich codziennym funkcjonowaniu oraz kolej-
ne miejsca pracy.

Ważną rolę ZPCh w systemie wskazywali  
Zofia Żuk i Jan Zając, których pracownicy, 
dzięki środkom zakładowego funduszu rehabi-
litacji, mają szerokie i wielorakie wsparcie, nie-
dostępne na rynku otwartym. Paradoksalnie 
jednak zakłady z tym statusem mają gorsze 
warunki funkcjonowania niż firmy otwartego 
rynku pracy. Ich większe zobowiązania wobec 
pracowników z niepełnosprawnością wpływają 
na wyższe niż na otwartym rynku koszty pracy, 
co nie jest w pełni rekompensowane.

Podsumowując dyskusję minister Michał-
kiewicz powiedział: – Zachodzą ważne 
zmiany np. rekordowo niska stopa bez-
robocia najniższa od 25 lat powoduje, że 
nie wchodzimy na rynek pracodawcy tylko 
pracownika. W tym kontekście pracownicy 
niepełnosprawni będą coraz bardziej po-
żądani na rynku pracy i uważam, że trze-
ba to wykorzystać. Widzimy także coraz 
większą wrażliwość społeczną przedsię-
biorców, docenianie ich społecznej aktyw-
ności, także klauzule społeczne (dotyczą-
ce preferencji w zamówieniach publicz-
nych dla firm zatrudniających m.in. osoby 
z niepełnosprawnością – NS), które są 
dyskutowane w Radzie Dialogu Społecz-
nego, są bardzo dobrze odbierane przez 
związkowców i pracodawców. I myślę, że 
to wszystko świadczy o nowym myśleniu  
o ludziach trudno zatrudnialnych w tym 
osobach niepełnosprawnych. Jest to waż-
na szansa możliwa do wykorzystania.

W trakcie panelu na Forum Ekonomicznym 
pełnomocnik rządu ds. osób niepełno-
sprawnych oraz prezes Zarządu PFRON 
zaznaczyli, że podjęta dyskusja powinna 
być szeroko kontynuowana w mediach 
społecznościowych. Prezes Kwiatkowski 
zadeklarował, będzie możliwa dyskusja  
na forum internetowym PFRON. Zakończo-
na zostanie konferencją pod patronatem 
pełnomocnika rządu ds. osób niepełno-
sprawnych.

Oprac. (rhr)
fot. Mateusz Książkiewicz

Jak wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
– podejście biznesowe czy społeczne?
W Krynicy w terminie 6-8 września odbyło się XXVI Forum Ekono-
miczne. Po raz pierwszy w programie tego gremium znalazł się pa-
nel poświęcony problematyce niepełnosprawności: „Jak wspierać 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych – podejście biznesowe czy 
społeczne?”.

Na panelu od lewej: Zofia Żuk, Jan Zając, Agata Gawska, Krzysztof Michałkiewicz, 
Piotr Pawłowski i Robert Kwiatkowski

Wrześniowe wydanie  „Naszych Spraw” nieco różni się 
od pozostałych, choćby dlatego, że oznaczone jest nu-

merem 300. Tak, to prawda! Na przestrzeni już ponad 28 lat 
wydaliśmy i przekazaliśmy naszym Czytelnikom dokładnie 
trzysta numerów czasopisma, adresowanego do aktywnych 
osób z niepełnosprawnością, ich pracodawców i otoczenia. 
To szmat czasu i ogrom pracy. Dziękujemy tym osobom i or-
ganizacjom, które to dostrzegły, przekazały nam ciepłe słowa 
i wysoką ocenę pełnionej przez nas misji. Najważniejszym 
dla na uhonorowaniem i docenieniem było otrzymanie przez 
„Nasze Sprawy” Super Lodołamacza w regionie śląskim.

Przez łamy periodyku przetoczyło się ostatnie ćwierćwiecze 
historii ewolucji systemu wspierania aktywności zawodowej 
osób z niepełnosprawnością, począwszy od spółdzielczości 
inwalidów, na zrównaniu poziomu dofinansowań do wyna-
grodzeń tych osób dla wszystkich pracodawców kończąc. 
Archiwalne numery „Naszych Spraw”, dostępne w portalu 
internetowym czasopisma, są prawdziwą kopalnią wiedzy 
na ten temat i na temat wszelkich działań podejmowanych 
w Polsce na rzecz tego środowiska na przestrzeni tych lat.

Promując osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami w róż-
nych dziedzinach życia społecznego, zawodowego i kultural-
nego oraz sportowego staramy przyczyniać się do tworzenia 
przyjaznego wizerunku całego środowiska, a poprzez to do 
autentycznej integracji i rzeczywistego wzrostu zaintereso-
wania pracodawców zatrudnianiem tych osób.
Musimy przyznać, że nie byłoby to możliwe bez wsparcia 
PFRON, które otrzymujemy przez większość tego czasu.

Ten rok jest szczególny dla środowiska z powodu jubileuszu, 
który skłania do refleksji, porównań i podsumowań. Pamię-
tamy, że w tym roku minęło 25 lat od uchwalenia w maju 
1991 roku tzw. pierwszej ustawy o rehabilitacji oraz powo-
łania PFRON. Na tę okoliczność redakcja „Naszych Spraw” 
postanowiła przygotować cykl artykułów, które będą próbą 
przybliżenia najważniejszych zmian w otoczeniu prawnym, 
w którym funkcjonują osoby z niepełnosprawnością od 1991 
roku oraz ich deklarowanych i rzeczywistych skutków. 
W tym wydaniu publikujemy pierwsze opracowanie z tego cyklu, 
zatytułowane „Polityka społeczna wobec rehabilitacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnością w Polsce po 1991 r.” Kolejne bę-
dzie dotyczyć analizy systemu dofinansowań i konsekwencji 
jakie z nich wynikają, natomiast trzecia będzie analizą po-
równawczą rynku otwartego i rynku pracy chronionej. Czwar-
ta i ostatnia część będzie próbą oceny skuteczności systemu 
aktywizacji z perspektywy potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią.

Jeszcze jedno tegoroczne wydarzenie zasługuje – naszym zda-
niem – na szczególną uwagę – XV Letnie Igrzyska Paraolimpij-
skie w Rio de Janeiro i znakomita na nich postawa reprezen-
tantów Polski, którzy zdobyli 39 medali, zajmując w klasyfikacji 
medalowej dziesiąte miejsce. Relacji z nich, która ma formę 
kroniki medalowej, poświęciliśmy w tym numerze sporo miejsca.

Ryszard Rzebko

„Nasze Sprawy” Super Lodołamaczem na Śląsku! ....................................... 4
Dostrzeżenie i docenienie ponad 28 lat pracy, którą zespół 
naszego czasopisma wykonuje na rzecz aktualnej i rzetelnej 
informacji  adresowanej do wszystkich środowisk osób  
z niepełnosprawnością, jest powodem naszej ogromnej satysfakcji

Medalowa kronika z Rio de Janeiro …………………....…....................………. 5
39 medali, w tym 9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych, dziesiąte 
miejsce w klasyfikacji medalowej. Przedstawiamy najważniejsze 
chwile sportowego święta z udziałem biało-czerwonych.  
Do „Operacji Rio” powrócimy w kolejnym wydaniu „Naszych Spraw”

Polityka społeczna w Polsce po 1991 r. ….......................................….......… 18
Przez całe ostatnie 25 lat podejmowane były mniej lub bardziej 
udane próby usprawnienia funkcjonowania systemu aktywizacji 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Obecnie wszyscy 
są zgodni, iż wymagane jest stworzenie nowego systemu  
od podstaw

Fundacja jak okno na  świat ………………………......................................… 22
W 2016 roku po kilku latach mozolnej, chwilami prawie 
beznadziejnej pracy udało się zakończyć wielkie dzieło – remont 
odtworzeniowy i rewitalizację obiektów Fundacji Ducha na Rzecz 
Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu

XIV Biennale, czyli srebrne gody ze sztuką …………............…….......…….. 24
W siedzibie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie  
5 września br. odbył się wernisaż wystawy XIV 
Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób 
Niepełnosprawnych, projektu organizowanego od 25 lat przez 
Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych

Najpiękniejsze ogrody świata ……………......................................…….…… 38
Ogród z całą jego bogatą symboliką jest głęboko wpisany  
w historię ludzkości i  istotę pragnień człowieka. Jest hołdem 
złożonym przyrodzie i próbą stworzenia czegoś harmonijnego 
w świecie chaosu. Sztuka tworzenia ogrodów, znana na całym 
świecie, jest  wynikiem współpracy człowieka z naturą
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Gala konkursu „Lodołamacze” na Śląsku: 
„Nasze Sprawy” wśród laureatów!

– W ubiegłym roku przy okazji 10–lecia kon-
kursu zastanawialiśmy się, czy jest on jesz-
cze potrzebny i okazuje się, że jest – powie-
działa Monika Bugajewska–Tykarska, prezes 
zarządu Fundacji Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych, która jest orga-
nizatorem przedsięwzięcia. – Gdy zaczyna-
liśmy, słowo „lodołamacz” było kluczowe, bo 
to przełamywanie lodów było bardzo trudne. 
Wszyscy ci, których nagrodziliśmy przez je-
denaście lat, to wzorce do naśladowania.
 

Znany szero-
kiej publiczności  
w całym kra-
ju muzyk Józef 
Skrzek, (fot. obok), 
będący  amba-
sadorem śląskiej 
edycji tego kon-
kursu powiedział,  
że to dla niego ol-
brzymi zaszczyt. 
– Nie rozgrani-
czam osób nie-
pełnosprawnych 
i pełnosprawnych 
– podkreślił. – 
Mam partnerów, 

z którymi współpracuję i nie zauważam na 
co dzień, czy poruszają się tak czy inaczej.  
Należy im się wielki szacunek i podziw. Trze-
ba im dać robotę i możliwości. Na zakończe-
nie uroczystości muzyk zaprezentował się  
w bardzo interesującym minirecitalu.

Podczas gali wrę-
czenia nagród  
w krótkiej pre-
zentacji kabare-
towo-satyrycznej 
wystąpił Jacek 
Noch (fot. obok), 
który w świetnych 
autoironicznych 
tekstach ukazał 
swój dystans do 
własnej niepełno-
sprawności i niewątpliwy talent satyryka.
 
Śląska Kapituła Konkursu Lodołama-
cze 2016 przyznała wyróżnienia ludziom  
i instytucjom angażującym się na co dzień  
w przełamywanie barier, stereotypów  
i uprzedzeń w zatrudnianiu osób z niepeł-
nosprawnościami i w działania budujące 
integrację społeczną.

7 września br., podczas Śląskiej Regionalnej Gali XI edycji Lodołamaczy 
nagrodzono pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, 
wręczając wyróżnienia i symboliczne statuetki „Lodołamacz 2016”, laureatom 
konkursu w trzech kategoriach: zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy, 
instytucja, oraz nagrodę Super Lodołamacza i Lodołamacza Specjalnego.

OTO LAUREACI:
Kategoria – zakład pracy chronionej: 
I  miejsce i statuetkę Lodołamacza otrzymał 

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Pro-
dukcyjno–Usługowy „Wspólna Pasja” z Żor, 

II  miejsce zajął Zakład Aktywności Zawodo-
wej Zakład Usług Prawniczych z Wodzisła-
wia Śląskiego,

III  miejsce Mega Servis Plus Sp. z o.o. z Katowic.
 
Kategoria – otwarty rynek: 
I miejsce i statuetkę otrzymał Limatherm 

Components Sp. z o.o. z Chorzowa,
II  miejsce Serwis Przyczep „Wiola” Sławomir 

Grabowski z Knurowa,
III miejsce Lavoro Sp. z o.o. z Częstochowy.
 
Kategoria – instytucja: 
I  miejsce i statuetkę otrzymał Miejski Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Katowicach, 
II  miejsce Polski Związek Niewidomych 

Okręg Śląski z Chorzowa, 
III miejsce Fundacja Tacy Sami z Gliwic.
 
Ponadto KAPITUŁA PRZYZNAŁA 
                TYTUŁY  HONOROWE:
Super Lodołamaczem został Magazyn Infor-
macyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze 
Sprawy”.
Lodołamaczem Specjalnym została Hanna 
Pasterny.
Wyróżniono także Marcina Mikulskiego.

Niżej podpisany redaktor naczelny „Naszych 
Spraw” od samego początku konkursu „Lodo-
łamacze” uczestniczy w pracach jego Regio-
nalnej Kapituły, tym razem wyjątkowo oddele-
gował do tego przedstawiciela naszej redak-
cji Ilonę Raczyńską. Tym większe było jego 
zaskoczenie zaszczytnym wyróżnieniem, za 
które bardzo serdecznie dziękujemy.

Dostrzeżenie i docenienie ponad 28. lat pra-
cy, którą zespół naszego czasopisma wyko-
nuje na rzecz aktualnej i rzetelnej informacji  
adresowanej do wszystkich środowisk osób 
z niepełnosprawnością, jest powodem naszej 
ogromnej satysfakcji.

Nie mogło nas spotkać większe uhonoro-
wanie na okoliczność wydania aktualnej 
edycji „Naszych Spraw” z numerem 300, 
którą właśnie oddajemy do rąk Państwa! 
Nadal będziemy z Wami i wśród Was!

Ryszard Rzebko
fot. Iwona Kucharska, Ilona Raczyńska

Wszyscy laureaci

7 września
Ceremonia otwarcia XV Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Walkę 
o medale zapowiedziało 4342 sportow-
ców ze 159 krajów oraz ekipa uchodźców.  
W gronie tym nie było Rosjan, którzy zo-
stali wykluczeni z powodu afery dopin-
gowej. Jednak na słynnej Maracanie nie 
zabrakło flagi Rosji. Rozwinął ją białoruski 
oszczepnik Aliaksandr Trypuc, za co zo-
stał pozbawiony akredytacji przez Między-
narodowy Komitet Paraolimpijski.

Znicz olimpijski zapalił brazylijski pływak 
Clodoaldo Silva. W uroczystości nie wziął 
udziału przewodniczący Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego Thomas 
Bach. Polska przysłała 90 reprezentantów 
w 13 dyscyplinach. Rolę chorążego repre-
zentacji pełnił Rafał Wilk. 

8 września
Pierwsze medale dla Polski podczas XV 
Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de 
Janeiro. 49-letni Robert Jachimowicz w fi-
nale rzutu dyskiem (F52) osiągnął wynik 
19,10 m, co dało mu srebro. W Sydney 
w 2000 r. wywalczył złoto, ale szybko je 
stracił po niesprawiedliwej dyskwalifikacji. 
Do sportu powrócił po trzynastu latach 
przerwy. 

Wicemistrzostwo paraolimpijskie zdobył 
też Bartosz Tyszkowski. W finale pchnię-
cia kulą (F41) 22-latek zanotował wynik 
13,56 m. O centymetr lepszy od niego 
okazał się Niemiec Niko Kappel.

Bliska medalu w kolarstwie torowym była 
Anna Harkowska. W wyścigu na docho-
dzenie na 3000 m (C5) wykręciła czas 
3.54,701, do podium zabrakło więc… 
0,004 sekundy.

Joanna Mendak ma w swojej kolekcji złoto 
z Aten, Pekinu i Londynu. Imponującego 
dorobku nie powiększyła po finałowym wy-
ścigu na 100 m stylem motylkowym (S13). 
27-latka popłynęła w czasie 1.08,37, co 
oznaczało siódme miejsce.

9 września 
Kolejny srebrny medal dla Polski. Zdobył 
go Wojciech Makowski, który w rywalizacji 
na 100 m stylem grzbietowym (S11) za-
notował wynik 1.08,28. 24-latek osiągnął 
identyczny czas jak Amerykanin Bradley 
Snyder.

Czwarte miejsce w konkursie podnosze-
nia ciężarów w kategorii do 45 kilogramów 
zajęła Justyna Kozdryk. 36-latka zaliczyła 
95 kg w pierwszej próbie, a kolejne podej-
ścia spaliła.

O podium otarli się również Lucyna Kor-
nobys w rzucie oszczepem (F34) oraz 
Łukasz Mamczarz w skoku wzwyż (T42). 
38-latka uzyskała wynik 17,88 m, czyli 
swój najlepszy w tym sezonie. Do brązu 
zabrakło jej 28 centymetrów.

Mateusz Michalski cieszył się w Londynie 
ze złota i srebra. W finale biegu na 100 
m (T13) musiał się zadowolić piątym miej-
scem z czasem 11,01.

10 września
Pierwszy złoty medal dla Polski podczas 
XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 
de Janeiro. Najlepiej w finale pchnięcia 
kulą (F20) zaprezentowała się Ewa Dur-
ska. 39-latka uzyskała wynik 13,94 m, tym 
samym poprawiła rekord świata. Wcze-
śniej po mistrzostwo paraolimpijskie się-
gnęła też w Sydney oraz Londynie.

W zgoła odmiennym nastroju była Anna 
Harkowska, która rywalizowała na kolar-
skim torze. 36-latka zajęła trzynaste miej-
sce na 500m (C4-5).
  
11 września
Reprezentacja Polski wzbogaciła się  
o cztery medale. trzy z nich zostały wywal-
czone na stadionie lekkoatletycznym. Z wi-
cemistrzostwa paraolimpijskiego cieszył się 
Michał Derus. 25-latek ukończył  finał biegu 
na 100 m (T47) z czasem 10,79 s, czyli 
wyrównał swój najlepszy tegoroczny wynik.

Medalowa kronika 
z Rio de Janeiro
39 medali, w tym 9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych - to dorobek reprezentacji Polski 
podczas XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Biało-czerwoni zajęli 
dziesiąte miejsce w klasyfikacji medalowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze chwile 
sportowego święta z udziałem Polaków. Do „Operacji Rio” powrócimy w kolejnym wydaniu 
„Naszych Spraw”.

Karolina Kucharczyk, fot. Adrian Stykowski 

Anna Harkowska, fot. Adam Nurkiewicz

Kamila Kubas, fot. Adam Nurkiewicz

Robert Jachimowicz,
fot. Romuald Schmidt

Oprac. Marcin Gazda

4           Nasze Sprawy  9/2016 5



6           7Nasze Sprawy   9/2016 7

Alicja Fiodorow finiszowała jako druga w finale 
biegu na 100 m (T47). 31-latce zmierzono wy-
nik 12,46 s, co dało jej szósty w karierze medal 
paraolimpijski.

Anna Trener-Wierciak sięgnęła po brąz w skoku 
w dal (T38). 25-latka w swojej najlepszej próbie 
skoczyła 4,53 m. O 1 cm gorszy wynik zanoto-
wała Litwinka Ramune Adomaitiene, która zaję-
ła czwarte miejsce. 

Srebro w tenisie stołowym zdobyła Krystyna 
Siemieniecka. 37-latka dotarła do finału singla 
(klasa 11), gdzie lepsza od niej okazała się 
Ukrainka Natalia Kosmina. Spotkanie zostało 
rozstrzygnięte w trzech setach.

12 września
Biało-czerwoni zapisali na swoje konto cztery 
kolejne medale. Ten z najcenniejszego kruszcu 
zdobył Maciej Lepiato. 28-latek w finale skoku 
wzwyż (T44) osiągnął wysokość 2,19 m i tym 
samym ustanowił nowy rekord świata.

W Londynie Patryk Chojnowski wywalczył złoto 
w tenisie stołowym. W Rio de Janeiro mógł ten 
wyczyn powtórzyć, jednak w finale singla (kla-
sa 10) musiał uznać wyższość rywala z Chin. 
26-latek miał szansę rozstrzygnąć pojedynek 
na swoją korzyść, ale Ge Yang wygrał piątego 
seta na przewagi. 

Do niecodziennej sytuacji doszło w szermierce na 
wózkach. Trzecie miejsce w szabli (kategoria B) 
zajął Adrian Castro. 26-latek zmierzył się o brąz  
z Grzegorzem Plutą, czyli swoim przyszłym  
teściem. Pojedynek zakończył się wynikiem 15:8.

Na najniższym stopniu podium stanęła też 
Oliwia Jabłońska. 19-latka ukończyła finałowy 
wyścig na 100 m stylem motylkowym (S10)  
z wynikiem 1.08,77.

13 września
Ten dzień to prawdziwe medalowe żniwa re-
prezentacji Polski. Biało-czerwoni sięgnęli aż 
po osiem krążków, w tym dwa złote. Natalia 
Partyka wywalczyła po raz czwarty z rzędu mi-
strzostwo paraolimpijskie w tenisie stołowym. 
W finale singla (klasa 10) 27-latka wygrała 3:0  
z Chinką Qian Wang. 

Na Mazurka Dąbrowskiego zasłużył też Maciej 
Sochal. 29-latek zapewnił sobie zwycięstwo 

w finale rzutu maczugą 
(F32) w ostatniej serii. 
Wówczas zapisał na swo-
je konto wynik 33,91 m. 

Polscy lekkoatleci jesz-
cze trzy razy stanęli na 
podium. W finale biegu na 1500 m (T20) 24-let-
ni Daniel Pek finiszował jako drugi, a 34-letni 
Rafał Korc przybiegł czwarty.

Katarzyna Piekart zdobyła swój drugi w karierze 
medal paraolimpijski. Do złota z Londynu dołą-
czyła brąz w rzucie oszczepem (F46). 30-latka 
uzyskała wynik 41,07 m, a więc swój najlepszy 
w tym sezonie.

Barbara Niewiedział ukończyła bieg na 400 m 
(T20) na trzecim miejscu. 35-latka sięgnęła po 
trzeci krążek podczas Letnich Igrzysk Paraolim-
pijskich, wcześniej cieszyła się ze złota w Syd-
ney oraz Londynie. 

Polacy zafundowali sobie też kolekcję medali 
w tenisie stołowym. 28-letni Rafał Czuper do-
tarł do finału singla (klasa 2). Pojedynek o złoto 
trwał cztery sety, a zwycięsko wyszedł z niego 
Francuz Fabien Lamirault. 

Mecz o brązowy medal (klasa 8) na swoje kon-
to zapisał Piotr Grudzień. 24-latek wygrał 3:2,  
a jego rywalem był Chińczyk Chaoqun Ye.

Trzecim miejscem (klasa 9) może poszczycić 
się Karolina Pęk. Wprawdzie 18-latka prze-
grała dwa pierwsze sety pojedynku o brąz, ale  
w trzech kolejnych jej wyższość musiała uznać 
Brazylijka Danielle Rauen.

14 września 
Cztery medale dla Polski, w tym dwa w ko-
larstwie szosowym w jeździe indywidualnej 
na czas. Rafał Wilk sięgnął po mistrzostwo 
paraolimpijskie (H4). 41-latek po raz trzeci  
w karierze zdobył złoto na Letnich Igrzyskach 
Paraolimpijskich, z wcześniejszych cieszył się 
w Londynie. W tej samej konkurencji Arkadiusz 
Skrzypiński zajął ósme miejsce.

Anna Harkowska powiększyła swoją medalo-
wą kolekcję. Po trzech srebrach w Londynie, 
36-latka ponownie finiszowała jako druga (C5). 
Renata Kałuża została sklasyfikowana jako 
czwarta (H 1-2-3).

Marzena Zięba wywalczyła srebro w podno-
szeniu ciężarów w kategorii +86 kg. 26-latka 
zapewniła sobie wicemistrzostwo paraolim-
pijskie wynikiem 134 kg uzyskanym w trze-
ciej próbie.

Do grona medalistów Letnich Igrzysk Pa-
raolimpijskich w Rio de Janeiro dołączyła 
Lucyna Kornobys. 38-latka zajęła drugie 
miejsce w pchnięciu kulą (F34), uzyskując 
wynik 8 m. 

Blisko podium w pływaniu była Paulina 
Woźniak. 24-latka ukończyła finał 100 m 
stylem klasycznym (SB8) tuż za medalist-
kami. Joanna Mendak finiszowała jako piąta 
na 50 m stylem dowolnym (S13). 

15 września 
Na konto Polski trafiło sześć medali, w tym 
dwa w kajakarstwie. Jakub Tokarz był naj-
szybszy w finałowym wyścigu na 200 m 
(KL1). 34-latek popłynął po mistrzostwo pa-
raolimpijskie w czasie 51,084, czyli poprawił 
swój rekord życiowy.

Nieco wcześniej Kamila Kubas ukończyła 
rywalizację na tym samym dystansie (KL1). 
33-latka zanotowała wynik 1.00,232, który 
dał jej brązowy krążek.  

W kolarstwie szosowym kolejny sukces 
odniósł Rafał Wilk. 41-latek jako pierwszy 
Polak zdobył drugi medal w Rio de Jane-
iro. W wyścigu ze startu wspólnego (H4) 
sięgnął po wicemistrzostwo paraolim-
pijskie. 3 sekundy wcześniej linię mety 
przekroczył Niemiec Vico Merklein. Jako 
dziesiąty finiszował Arkadiusz Skrzy-
piński. Z kolei Renata Kałuża ukończyła 
wyścig ze startu wspólnego (H1-2-3-4) na 
piątym miejscu. 

Karolina Kucharczyk wywalczyła srebro  
w skoku w dal (T20). 25-latka najdalej sko-
czyła w swojej drugiej próbie, kiedy zano-
towała wynik 5,55 m. Cztery lata wcześniej 
sięgnęła po mistrzostwo paraolimpijskie. 

Biało-czerwoni dorzucili do swojego do-
robku brąz w szermierce na wózkach. Me-
dal ten wywalczyła drużyna szpadzistów  
w składzie: Michał Nalewajek, Dariusz Pen-
der i Kamil Rząsa. O miejscu na najniższym 
stopniu podium przesądziło zwycięstwo 
45:29 z Grecją. 

Brąz w łucznictwie zapewniła sobie Milena 
Olszewska. 32-latka wygrała 6:5 pojedynek 
o trzecie miejsce w łuku klasycznym. Jej 
przeciwniczką była reprezentantka Korei 
Południowej Hwa-Sook Lee.
Na zakończenie dnia Polska miała już w su-
mie 30 medali.

16 września 
Kolejne cztery medale dla Polski, w tym 
trzy w lekkiej atletyce. Barbara Niewiedział 
zdobyła swój drugi krążek w Rio de Janeiro. 
35-latka w świetnym stylu wygrała finałowy 
bieg na 1500 m (T20). Złoto okrasiła pobi-
ciem własnego rekordu paraolimpijskiego, 
który wynosi teraz 4.24,37. Na czwartym 
miejscu rywalizację ukończyła Arleta Me-
loch. 37-latka uzyskała czas 4.33,19, swój 
najlepszy w tym sezonie. 

Z drugiego srebra w Rio cieszyła się Ali-
cja Fiodorow. 31-latka została wicemi-
strzynią paraolimpijską w biegu na 200 
m (T47). W finale zanotowała czas 25,61. 
Utytułowana lekkoatletka ma w swojej ko-
lekcji już siedem medali z Letnich Igrzysk 
Paraolimpijskich. 

Lech Stoltman sięgnął po brąz w pchnięciu 
kulą (F55). O sukcesie 31-latka przesądził 
wynik 11,39 m uzyskany w czwartej próbie. 
Tuż za podium znalazł się Karol Kozuń. 
34-latek zanotował rezultat gorszy o 6 cm 
od swojego kolegi z kadry.

Biało-czerwoni zdobyli też srebro w szer-
mierce na wózkach. Wicemistrzami para-
olimpijskimi została drużyna florecistów  
w składzie: Dariusz Pender, Michał Nale-
wajek i Jacek Gaworski. Ci dwaj pierwsi 
zapewnili sobie po drugim krążku w Rio 
de Janeiro. W finale Polacy przegrali 27:45  
z Chińczykami. 

17 września
Pięć medali dla Polski, w tym dwa w teni-
sie stołowym. Mistrzostwo paraolimpijskie 
wywalczyła drużyna w składzie Natalia 
Partyka, Karolina Pęk i Katarzyna Marszał. 
W finale (klasa 6-10) Polki wygrały 2:1  
z Chinkami, choć drogę po złoto rozpoczęły 
od porażki w spotkaniu deblowym. Natalia 
Partyka zdobyła więc w Rio de Janeiro dwa 
medale z najcenniejszego kruszcu, a Karoli-
na Pęk cieszyła się wcześniej z brązu.

Michał Derus,
fot. Adam Nurkowski

Bartosz Tyszkowski,
fot. Adrian Stykowski

Adrian Castro, fot. Adrian Stykowski

Maciej Sochal,
fot. Adam Nurkiewicz

Oliwia Jabłońska, fot. Adam Nurkiewicz

Katarzyna Piekart, fot. Adam Nurkiewicz

Maciej Lepiato, fot. Adam Nurkiewicz

Rafał Wilk, fot. Adam Nurkiewicz

Jakub Tokarz, fot. Adam Nurkiewicz

fot.  Romuald Schmidt

fot.  Romuald Schmidt

fot.  Romuald Schmidt
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W meczu o trzecie miejsce (klasa 9-10) Pola-
cy pokonali 2:0 Francuzów. Drużynę na medal 
utworzyli Patryk Chojnowski, Piotr Grudzień  
i Marcin Skrzynecki. Pierwszy z nich sięgnął  
w Rio de Janeiro po dwa krążki. 

Na dorobek dnia złożyły się też dwa medale  
w kolarstwie szosowym. Ścigające się w tande-
mie Iwona Podkościelna i Aleksandra Tecław 
(pilot) wygrały wyścig ze startu wspólnego  
(kategoria B). Trasę o długości 69 km pokonały 
w czasie 1:58.02.

Anna Harkowska ponownie została wicemi-
strzynią paraolimpijską w kolarstwie szoso-
wym. Swoje drugie srebro w Rio de Janeiro 
wywalczyła w wyścigu ze startu wspólnego 
(C4-5). 35-latka sięgnęła po piąty w karierze 
medal paraolimpijski, wszystkie są z tego sa-
mego kruszcu. 

Janusz Rokicki zajął drugie miejsce w finale 
pchnięcia kulą (F57). Miejsce na podium za-
pewnił sobie wynikiem 14,26 m uzyskanym  
w trzeciej próbie. W CV 42-latka pojawił się 
więc trzeci medal paraolimpijski, wcześniejsze 
przywiózł z Aten i Londynu.

Załoga Monika Gibes i Piotr Cichocki była bli-
sko medalu w żeglarstwie. 27-latka i 56-latek 
wygrali ostatni z jedenastu wyścigów (SKUD18), 
ale ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Ich wynik 
był gorszy o jeden punkt od załogi z Wielkiej Bry-
tanii, która sięgnęła po brąz. 

18 września
Na Maracanie ceremonia zamknięcia  
XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich. Wcze-
śniej jeszcze ostatnie sportowe emocje, ale już 
bez udziału Polaków, którzy zakończyli starty 
w sobotę. Biało-czerwoni zdobyli w sumie 39 
medali, w tym 9 złotych, 18 srebrnych i 12 
brązowych. W Londynie w 2012 r. wystąpiła 
liczniejsza ekipa, która przywiozła 36 krążków, 
w tym 14 złotych, 13 srebrnych i 9 brązowych. 
Wówczas reprezentacja Polski zajęła dziewią-
te miejsce w klasyfikacji medalowej, a w Rio 
de Janeiro - dziesiątą. Najlepsze okazały się 
Chiny, które sięgnęły po 239 medali, w tym 107 
złotych, 81 srebrnych oraz 51 brązowych. Ko-
lejne miejsca zajęły Wielka Brytania (147: 64 
- 39 - 44), Ukraina (117: 41 - 37 - 39), Stany 
Zjednoczone (115: 40 - 44 - 31) oraz Australia 
(81: 22 - 30 - 29).

XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie zostaną 
zorganizowane w Tokio w 2020 r. 

Oprac. Marcin Gazda 

Barbara Niewiedział, 
fot. Adrian Stykowski

Janusz Rokicki, 
fot Adrian Stykowski

Daniel Pek, fot Adam Nurkiewicz

Katarzyna  Marszał, Natalia Partyka, 
Karolina Pęk, fot Adam Nurkiewicz

Lech Stoltman, fot Adam Nurkiewicz

Marzena Zięba, 
fot . Adam Nurkiewicz

Rafał Czuper, fot Adam Nurkiewicz

fot. Adrian 
Stykowski

7,5 mln zł zebrała Fundacja Ro-
nalda McDonalda na budowę 
krakowskiego Domu Ronalda 
McDonalda. Koszt utrzymania 
jednego pokoju wynosi 116 zł 
dziennie. Jednak wszyscy goście 
korzystają bezpłatnie z komfor-
towych pomieszczeń. Również 
z kuchni, która raz w miesiącu 
staje się miejscem wyjątkowego 
spotkania. Biorą w nim udział naj-
młodsi, m.in. z Oddziału Onkologii 
i Hematologii. Do tego rodzice 
i bliscy pacjentów, pracownicy  
i wolontariusze z Domu Ronalda 

McDonalda, pracownicy Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego  
w Krakowie, a także przedstawicie-
le zaprzyjaźnionych z Domem firm.

– Pielęgniarki czy lekarze najczę-
ściej kojarzą się z obcymi osoba-
mi, będącymi po drugiej stronie. 
Tutaj rodzice są z nimi w tych 
samych zespołach. Zaczynają 
inaczej rozmawiać z sobą, mówić 
sobie po imieniu. Przełamują ba-
riery nieśmiałości czy zakłopota-
nia – opisuje Dorota Skowerska-
-Witek, manager Domu Ronalda 
McDonalda w Krakowie.

Stworzeniu domowej atmosfery 
przy ul. Jakubowskiego sprzyja 

m.in. dress code. Pielęgniarki  
i lekarze przychodzą ubrani na 
kolorowo, żeby nie wywoływać 
skojarzeń ze szpitalem. W trak-
cie warsztatów dla wszystkich 
ubiorem obowiązującym są 
białe i czerwone fartuchy ku-
chenne.

– Jakość jedzenia stanowi gigan-
tyczne wsparcie całego procesu 
leczenia, o czym każdy rodzic 
dziecka onkologicznego świetnie 
wie. Gotowanie dobrych rzeczy 
jest na porządku dziennym, ale 

dorośli niekoniecznie koncentrują 
się na tym, żeby dobrze zjeść. Ich 
głowy są przy dziecku, oni mogą 
nie dojeść. Dzięki warsztatom do-
cieramy przez żołądek do serca, 
a później przez żołądek do głowy. 
Wiadomo, że gdy jesteśmy naje-
dzeni, lepiej się czujemy – mówi 
Katarzyna Nowakowska, dyrek-
tor wykonawczy Fundacji Ronal-
da McDonalda w Polsce.

Kuchnia z sercem
Pierwsze warsztaty kulinarne 
zostały zorganizowane w lutym. 
Kolejne odbyły się w kwietniu,  
a ostatnie z dotychczasowych 
– w maju. Wszystkie prowadził  
Miłosz Kowalski, który na co 

dzień jest szefem kuchni Hilton 
Garden Inn Kraków Airport.

– To bardzo dobry człowiek, ema-
nuje od niego pozytywna energia, 
ma cudny kontakt z ludźmi. Praw-
dziwy mistrz, który karmiąc dzieli 
się kawałkiem swojego serca. To 
idealnie pasuje do Domu Ronal-
da McDonalda. Naszym gościom 
chcemy dać komfort pobytu, ale 
też dobre emocje. One muszą 
być przeciwwagą dla ich skoła-
tanej emocjonalności – opisuje 
Katarzyna Nowakowska.

Każde z dotych-
czasowych spo-
tkań dotyczyło 
innej tematyki. 
Pierwsze – kuchni 
włoskiej, kolejne 
– kuchni hiszpań-
skiej. Ostatnio kró-
lowała żywność  
w stylu fit. Uczest-
nicy przygotowa-
li m.in. sałatkę  
z komosą ryżową, truskawkami 
i rukolą, piersi z kurczaka pod 
pierzynką ze szpinaku i płatków 
owsianych oraz deser z borówek 
amerykańskich, granoli i granity  
z arbuza.

Gotowanie może być świetną formą terapii. Świadczą o tym warsztaty kulinarne organizowane 
w pierwszym w Polsce Domu Ronalda McDonalda. Służy on głównie rodzinom pacjentów 
onkologicznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

– Wrzucam uczestników na głę-
boką wodę, sami muszą się od-
naleźć. To nie jest wyraz mojego 
braku organizacji, ale wszystko 
ma być na luzie. Za pierwszym 
razem widziałem bardzo mocno 
pospinanych ludzi, bali się zupeł-
nie niepotrzebnie. Miały rywalizo-
wać dwie grupy, ale od początku 
chciałem, żeby warsztaty nie były 
takie oficjalne. Tutaj efekt końco-
wy nie liczy się aż tak bardzo – 
mówi Miłosz Kowalski.

Zawsze ostatnim akcentem 
warsztatów jest wspólna kola-
cja. Rafał Bułka zwraca uwagę 
na zaangażowanie uczestników,  
a później ich pozytywne komen-
tarze. – Na mnie dosyć duże 

wrażenie wywarło uczestnictwo 
Kevina [dziesięcioletni pacjent, 
pasjonat kuchni – przyp. red.].  
On też przyczynił się do przy-
gotowania posiłku. Fajnie, że 
to miejsce może kojarzyć się  

Tekst i fot. Marcin Gazda

Piotr Grudzień,  Patryk Chojonowski,
 fot.Adam Nurkiewicz

Miłosz Kowalski Alicja Komaga Rafał Bułka

Kuchenna terapia przeciwwagą 
dla skołatanej emocjonalności
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z czymś miłym, choć los bardzo 
doświadcza najmłodszych – 
mówi właściciel firmy Gastronom 
Duo Catering i partner warszta-
tów.

Przepis na luz
Warsztaty kulinarne bazują na 
idei podpatrzonej w Stanach 
Zjednoczonych. Tam wolonta-
riusze regularnie przychodzą 
do Domów Ronalda McDo-
nalda przygotowywać posiłki. 
Sami lub z domownikami gotują 
przed śniadaniem, lunchem czy 
kolacją. Krakowski wariant zo-
stał zaprezentowany w Londy-
nie podczas europejskiej konfe-
rencji Fundacji Ronalda McDo-
nalda, zorganizowanej pod 
koniec maja. – Nasz pomysł 
spotkał się z dużym uznaniem. 
Myślę, że wkrótce pojawią się 
naśladowcy w innych Domach 
w Europie – mówi Dorota Sko-
werska–Witek.

Efektem wspólnego gotowa-
nia są nie tylko pyszne potra-
wy. – Jeden z domowników 
powiedział mi na pierwszych 
warsztatach, że wyluzował się 
po raz pierwszy od dłuższego 

czasu. Zapomniał na chwilę  
o wszystkich problemach, ale 
nie o synu, który jest jego chlu-
bą. Zajął się krojeniem, było 
trochę żartów i głowa mu trochę 
odpoczęła – wspomina Miłosz 
Kowalski.

Małgorzata Szpila nie ukrywa 
zadowolenia, że mogła sko-
rzystać z zaproszenia na ma-
jowe spotkanie. Przyznaje, że  
w kuchni czuła się jak w rodzin-
nym domu połączonym przyjaź-
nią, serdecznością i ciepłem. 
– Atmosfera pomaga rodzinom 
odsunąć się choć na chwilę od 
trosk, złych myśli i emocji, a tak-
że choroby. To fajna formuła po-
mocy, miło było widzieć uśmiech 
na buźkach tych dzieci – opisuje 
kierownik regionalny ds. HoRe-
Ca z Sante. Przemysław Owcza-
rek z tej samej firmy podkreśla 
walor edukacyjny warsztatów. 
Organizatorzy przekazują wie-
dzę o odpowiednim żywieniu. 
– W trakcie spotkania przeko-
nałem się, że przy pomocy na-
szych produktów można fajnie 
komponować różne ciekawe 
dania. Wszystko jest kwestią 
fantazji i chęci – mówi.

Natalia Adamska-Golińska ki-
bicuje inicjatywie od początku, 
w maju wzięła udział w warsz-
tatach po raz pierwszy. Według 
niej wspólne gotowanie nie-
zwykle zbliża ludzi. – Cudowne 
jest to, że wyszliśmy ze swoich 
codziennych ról i poznaliśmy 
się lepiej. Nawiązane w ten spo-
sób relacje pomogą rodzicom 
w przejściu trudnego procesu 
leczenia ich dzieci, a pracowni-
kom szpitala i Fundacji pozwolą 
skuteczniej ich wspierać – mówi 
rzecznik prasowy Uniwersy-
teckiego Szpitala Dziecięcego  
w Krakowie.

Komfort w potrzebie
Krakowski Dom Ronalda McDo-
nalda został otwarty 14 paź-
dziernika 2015 r. – Współpraca 
z Fundacją Ronalda McDonalda 
wpływa na lepsze samopoczucie 
naszych pacjentów. Dla rodziców 
pobyt w tym domu to namiastka 
normalności w niezwykle trud-
nej sytuacji, w jakiej się znaleźli. 
Dzięki temu, że mogą odpocząć 
w komfortowych warunkach, 
mają więcej sił dla swoich dzie-
ci. A pacjenci, wspierani przez 
wypoczętych rodziców, lepiej 

znoszą leczenie – tłumaczy 
Natalia Adamska-Golińska.

Energooszczędny budynek 
przy ul. Jakubowskiego ma 
powierzchnię ok. 1400 m². 
Na dwóch kondygnacjach jest 
do dyspozycji 20 pokoi dwu-  
i trzyosobowych w wysokim 
standardzie. W każdym z nich 
może zamieszkać dodatkowa 
osoba, gość rodziny np. bab-
cia, ciocia. 2 apartamenty na 
parterze zostały przygotowane 
dla gości niepełnosprawnych. 
W ostatnim czasie z gościny 
korzystają lub korzystały m.in. 
rodziny z Białegostoku, Ełku 
czy Bydgoszczy.

– Dostrzegamy spore różni-
ce w tym, jak do niedawna 
funkcjonowali rodzice przy-
chodzący na oddział, a jak to 

wygląda teraz. To jest prawdzi-
wy dom poza domem, a życie  
w nim stanowi olbrzymie uła-
twienie, nie tylko ze względu na 
sąsiedztwo szpitala czy możli-
wość bezpłatnego zamieszkania. 
Samopoczucie ma znaczenie  
w leczeniu, a wspólne gotowanie 
je poprawia – mówi Alicja Kor-
naga, pielęgniarka oddziałowa 
z Oddział Onkologii i Hemato-
logii w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie, również 
uczestniczka warsztatów.

Hilton Garden Inn Kraków Airport 
zaangażował się we współpra-
cę już na etapie budowy Domu 
Ronalda McDonalda. Przedsta-
wiciele hotelu podpowiedzieli  
w takich kwestiach jak np. przyj-
mowanie gości czy wykonywanie 
serwisu porządkowego. Wszyst-
ko z myślą o utrzymaniu obiektu 
w idealnym standardzie przez 
lata.

– Fundacja nie jest właścicie-
lem Domu. Zbudowaliśmy go  
z fundacyjnych pieniędzy, ale on 
od początku stanowi własność 
wspólną. My go prowadzimy, 
dbamy o niego, ale prosimy  

o pomoc całe otoczenie. Wszę-
dzie na świecie Dom jest wspólną 
ideą i wspólną sprawą. To miej-
sce ma służyć rodzinom – wyja-
śnia Katarzyna Nowakowska.

Katarzyna Nowakowska, dy-
rektor wykonawczy Fundacji 
Ronalda McDonalda w Polsce
Zawsze stawiam Uniwersytecki 
Szpital Dziecięcy w Krakowie 
za wzór innym fundacjom. Na 
świecie jest prawie 400 Domów 
Ronalda McDonalda i one róż-
nie mówią o swojej bliskości 
lub sąsiedztwie ze szpitalem, 
przy którym powstają. Dom nie 
jest podwykonawcą, dostawcą 
jakiejś usługi. Dom jest part-
nerem szpitala, pomagającym 
rodzinie dziecka hospitalizowa-
nego.

Rodzice są zachwyceni warszta-
tami, uważają je za fantastyczny 
pomysł. Dzieci, które towarzy-
szą dorosłym podczas tych za-
jęć są zakochane w Miłoszu. On 
jest mentorem, docenia każdy 
nawet najmniejszy talent i zaan-
gażowanie.
Chcemy, żeby potrawy z warsz-
tatów dało się później powtó-
rzyć. Kiedy mama i tata powrócą 
ze swoim skarbem do domu, 
mogą powiedzieć: „Jedliśmy to 
i to, pamiętam jak to przygoto-
wać”. Wtedy pobyt w szpitalu 
skojarzy się również z dobrymi 
rzeczami. Jedzeniem nie spra-
wimy, że rodzice i dzieci zapo-
mną o chorobie. Jednak fajne 
wspomnienia będą równoważyć 
te mniej przyjemne chwile, które 
pozostały w głowie.

Dorota Skowerska-Witek, ma-
nager Domu Ronalda McDo-
nalda w Krakowie 
Jestem dumna, kiedy podczas 
warsztatów widzę uśmiech ro-
dziców. Wiem, że jest on pozy-
tywnie zaraźliwy, przenosi się 
też na dziecko. Chciałabym, 
żeby nasi goście mieli w Domu 
poczucie, że otacza ich rodzinna 
atmosfera.

Grupa lekarzy i pielęgniarek przy-
chodzących na nasze spotkania 
dodatkowo ociepla klimat pobytu 
w szpitalu. Na onkologii wizyty 
szpitalne nie są jednorazowe 
czy jednodniowe. Często dzieci 
przebywają na oddziale po kilka 
miesięcy. Zależy nam wszystkim 
na wzmocnieniu psychicznym ro-
dziców w procesie leczenia.

Wieść o naszych warsztatach 
szybko rozniosła się wśród dzie-
ci. Przyczynił się do tego również 
Kevin, który jest pasjonatem 
kuchni. Bardzo zależało mu, 
żeby uczestniczyć w spotkaniu  
i nagrać je nawet.  To wymagało 
uzyskania przepustki na kilka go-
dzin, ale lekarze wyrazili zgodę. 
Dla niego to było olbrzymie prze-
życie, zwłaszcza że Miłosz Ko-
walski wręczył mu fartuch jurora.

Miłosz Kowalski, szef kuchni 
w Hilton Garden Inn Kraków 
Airport
Na samym początku pojawiło się 
określenie terapia przez gotowa-
nie. Nie wiem, kto go wtedy użył, 
ale dobrze charakteryzuje nasze 
spotkania. Gotowanie można 
traktować jako terapię zbliżają-
cą ludzi. Dostrzegam to również  
u siebie w kuchni. Musimy grać  
w jednym zespole, działać jak 
drużyna piłkarska. W trakcie 
warsztatów staram się też prze-
kazywać wiedzę, od drobnych 
rzeczy po fachowe zagadnienia.

W Domu zostałem przedstawio-
ny jako master, ale absolutnie tak 
się nie czuję. Wiem, że w mojej 
profesji wykonuję dobrą pracę, 
ludzie ją doceniają. Pomaganie 
jest dla mnie dużo cenniejsze  
i budujące niż występ w telewi-
zji czy artykuły w gazetach. Nie 
przestanę tego robić. W grafiku 
na stałe mam zapisane, że raz 
w miesiącu jesteśmy na warszta-
tach. One powinny być powiela-
ne, są naprawdę fajną i potrzeb-
ną inicjatywą.

Tekst i fot. Marcin Gazda

terapia przeciwwagą 
emocjonalności

RPO o sytuacji osób Głuchych na 
konferencji z cyklu „Głusi mają głos”

W swoim wystąpieniu rzecz-
nik powiedział m.in. o roli 

i pracy Zespołu ds. Osób Głu-
chych działającym przy RPO od 
2013 r. Podkreślił, że jednym  
z jego zadań jest zbieranie infor-
macji dotyczących sytuacji osób  
głuchych i zgłaszanie naruszeń 
prawa. RPO wskazał też główne 
obszary problemowe, które są 
objęte szczególnym zaintereso-
waniem zespołu.
Dotyczą one:
– Edukacji osób głuchych – głu-

che dzieci w szkołach uczą 
się języka polskiego jak dzieci 
słyszące, choć  język polski jest 
dla nich jak język obcy.

– Wczesnego wspomagania ro-
dziców dzieci niepełnospraw-
nych – brakuje takiego systemu 
wsparcia dla rodziców (nie tylko 
dzieci głuchych, ale również 
dzieci niepełnosprawnych).

– Szkolnictwa wyższego – istnie-
je problem w dostępie do tłuma-
czy języka migowego dla studen-
tów niesłyszących. Tłumaczenia 
akademickie są bardzo trudne ze 
względu na specjalistyczne słow-
nictwo, nie ma wystarczającego 
zasobu znaków języka migowego, 
żeby je przetłumaczyć. RPO na 
podstawie prowadzonych analiz  

i współpracy m.in. z Zespołem ds. 
Głuchych w wystąpieniach gene-
ralnych pisze o potrzebie zapew-
nienia edukacji przez nauczycieli 
niesłyszących na wszystkich po-
ziomach nauczania.

– Problemu certyfikacji PJM. Cho-
dzi przede wszystkim o certyfi-
kację na takim poziomie, jak cer-
tyfikowane są inne języki obce. 
W drugiej kolejności należałoby 
zająć się certyfikacją tłumaczy. 

Rzecznik zajmuje się w swojej 
działalności sprawami, w których 
dochodzi do nierównego trakto-
wania osób głuchych w dostę-
pie do usług i dóbr publicznych. 
Bada też sytuację rych osób na 
rynku pracy. Wiele osób, które 
nie słyszą nie uzyskuje wykształ-
cenia wyższego, nie zna języka 
polskiego, co zmniejsza ich kon-
kurencyjność. Ponadto urzędy 
pracy nie uwzględniają potrzeb 
osób głuchych – doradztwo za-
wodowe dla nich właściwie nie 
funkcjonuje.
Niestety ciągle aktualne są pro-
blemy z brakiem instytucji opie-
kuńczych dla osób głuchych. 
Dzieci głuche w domach dziecka 
są bardziej narażone na wyklu-
czenie i dyskryminację.

Info: RPO, oprac. sza

Dr Marek Bachański, który stoso-
wał terapię opartą na preparatach 
z konopi indyjskich, a następnie 
został dyscyplinarnie zwolniony  
z Centrum Zdrowia Dziecka wygrał 
sprawę z Centrum. Decyzja sądu 
nie jest prawomocna, sąd 13 wrze-
śnia podzielił wszystkie argumenty 
dr. M. Bachańskiego. Centrum 
Zdrowia Dziecka odmówiło komen-
tarza w sprawie tego wyroku.
Warto przypomnieć, że neurolog 
Marek Bachański jako pierwszy 

w Polsce podał swoim pacjentom 
preparaty z zawartością marihuany. 
Najbardziej znany pacjent doktora, 
któremu ta terapia przyniosła znacz-
ną poprawę jest Max Gudaniec. 
Cierpi on na padaczkę lekooporną. 
Jak mówi mama Maxa, na skutek 
tej kuracji aż o 90 proc. zmniejszyly 
się napady padaczki. Badania dot. 
skuteczności jej stosowania prze-
prowadzono w USA.

kat

Rzecznik praw obywatelskich, dr Adam Bodnar i Anna 
Błaszczak-Banasiak, dyrektorka zespołu ds. równego 
traktowania w Biurze RPO wzięli udział w konferencji  pod 
hasłem: „Od korzeni do pędów”. Było to kolejne spotkanie 
w ramach konferencji z cyklu Głusi mają głos (GMG) 
zorganizowane przez Instytut Polskiego Języka Migowego.

Neurolog stosujący marihuanę wygrał w sądzie z CZD

Kuchenna 
dla skołatanej
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https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-o-sytuacji-osob-gluchych-na-konferencji-z-cyklu-glusi-maja-glos#Zespół ds. Osób Głuchych
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-o-sytuacji-osob-gluchych-na-konferencji-z-cyklu-glusi-maja-glos#Zespół ds. Osób Głuchych
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-o-sytuacji-osob-gluchych-na-konferencji-z-cyklu-glusi-maja-glos#GMC
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Powołanie zastępcy 
prezesa Zarządu PFRON

Wsparcie dla podmiotów 
ekonomii społecznej

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej  Elżbieta Rafalska  
z dniem 25 sierpnia 2016 roku powołała na stanowisko za-
stępcy prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepełnosprawnych Dorotę Habich. 
Akt powołania wręczyła minister Elżbieta Rafalska wraz z Krzyszto-
fem Michałkiewiczem, sekretarzem stanu w MRPiPS, pełnomocni-
kiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Dorota Habich jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Gdańskiego, a także Krajowej Szkoły Administracji Publicz-
nej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej. Uczęszczała również do 
Studium Integracji Europejskiej oraz Polsko-Francuskiego Instytutu 
Ubezpieczeń w Warszawie.
W latach 2007-2016 pełniła funkcję wiceprezesa Głównego Urzę-
du Miar. Od 2004 r. do 2006 r. była dyrektorem generalnym w Mi-
nisterstwie Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej. Wcześniej pracowała w Państwowym Urzędzie Nadzoru 
Ubezpieczeń oraz Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Fundu-
szy Emerytalnych, gdzie pełniła m.in. funkcję dyrektora Biura Kadr, 
Szkolenia i Organizacji oraz dyrektora Biura Dyrektora Generalnego. 
Od 2002 r. mianowany urzędnik służby cywilnej.

Info PFRON

„Gazeta Wyborcza”: 500 minus 
za niepełnosprawność

Część niepełnosprawnych dzieci z rodzin zastępczych nie do-
staje pieniędzy z programu „Rodzina 500 plus”. Autorzy ustawy 
zapomnieli o nich, przygotowując przepisy – pisze „Gazeta Wy-

borcza” w wydaniu z 8 września. 

Rząd, przygotowując przepisy programu „Rodzina 500 plus”, nie wziął 
w ogóle pod uwagę tych rodzin, które otrzymują pieniądze na podsta-
wie starej ustawy o pomocy społecznej zastąpionej w 2011 r. przez 
ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodziny 
mogły zdecydować czy pieniądze na dzieci będą otrzymywać na pod-
stawie starej, czy też nowej ustawy – pisze „Gazeta Wyborcza”.
– Nie wypłacamy 500 plus rodzinom, które pobierają świadczenia  
z ustawy o pomocy społecznej, ponieważ nie mamy podstawy praw-
nej. Ustawodawca wyszczególnił, kto powinien otrzymać pieniądze – 
powiedziała „Gazecie Wyborczej” Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja, 
dyrektor PCPR w Wieliczce.
W 22-tysięcznej Wieliczce aż 11 rodzin pozostało przy pomocy w ra-
mach starej ustawy i nie może skorzystać z 500 plus. Nie wiadomo, ile 
rodzin znajduje się w takiej sytuacji w skali całego kraju.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje, że do 
resortu docierają sygnały o decyzjach odmownych dla rodzin zastęp-
czych, które wybrały tzw. stare zasady, ale zajmie się tą sprawą do-
piero za rok.
Rodziny, które 500 plus nie otrzymują, nie zamierzają jednak czekać 
do kwietnia przyszłego roku. Skargę skierowały do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Sprawę bada też rzecznik praw dziecka – 
podsumowuje „Gazeta Wyborcza”. (PAP)
 

mars/

Ponad 31,3 mln zł w latach 2012-2015 przeznaczono na 
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących 
działalność gospodarczą. Wsparcie udzielane było poprzez 
preferencyjne pożyczki na rozwój działalności oraz 
doradztwo związane z udzieloną pożyczką. Do końca 2016 
roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana na 
dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 
7,7 mln zł. Na koniec I kwartału 2016 r. zawarto już 14 umów 
pożyczek na kwotę ok. 1 mln zł.
 

Do końca 2015 r. udzielono 398 pożyczek na kwotę 31,3 mln zł. 
Z pożyczek skorzystało 321 podmiotów. Z usługi doradztwa 

natomiast 242 podmioty. Dzięki realizacji projektu powstało także 436 
nowych miejsc pracy.
 Wsparcie realizowane było w ramach projektu systemowego pt. „Wspar-
cie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” realizo-
wanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Projekt współfinanso-
wany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
– Do skorzystania z pożyczki przekonało nas niskie oprocentowa-
nie oraz łatwy dostęp dla spółdzielni socjalnych. Spółdzielnia starała 
się uzyskać kredyt komercyjny w bankach lecz nie mogła, gdyż nie 
spełniała kryteriów banków komercyjnych to jest brak odpowiedniego 
zabezpieczenia kredytu, brak odpowiednich przepływów pieniężnych, 
brak wystarczających zysków – powiedział Marek Olszewski, prezes 
Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” z Ostrołęki. 
 
Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” świadczy 
usługi sprzątające oraz usługi związane z zagospodarowaniem tere-
nów zielonych i utrzymaniem ogrodów.
– Pomysł na założenie spółdzielni jest połączeniem pasji do gotowa-
nia, przyjaźni ludzi, biznesu oraz promowania  zdrowego stylu życia. 
Potrzeba doposażenia w sprzęt niezbędny do rozwoju spółdzielni 
skłoniła nas do sięgnięcia po pożyczkę. Dzięki atrakcyjnej pożyczce 
w TISE mogliśmy zrealizować nasze potrzeby i rozwinąć nasze przed-
sięwzięcie”– stwierdził Arkadiusz Petruk, prezes Zarządu Spółdzielni 
Socjalnej Tuderos ze Starego Miasta.
 
Spółdzielnia Socjalna Tuderos wprowadza na rynek nową gamę goto-
wych dań wegetariańskich.
– Dzięki założeniu spółdzielni możemy dać zatrudnienie osobom, które 
miały trudność ze odnalezieniem się na rynku pracy a poprzez naszą 
misję promować zdrowe odżywianie nie tylko na rynku lokalnym ale 
również ogólnopolskim – powiedział.
 Do końca 2016 roku działalność pożyczkowa będzie kontynuowana 
na dotychczasowych zasadach. Na ten cel przeznaczono ok. 7,7 mln 
zł. Środki te pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych w okresie reali-
zacji projektu.
 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniło rolę Insty-
tucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrożenie, monitorowanie 
i rozliczenie projektu. Bank Gospodarstwa Krajowego pełnił zaś rolę 
beneficjenta systemowego i operatora środków przeznaczonych na 
realizację projektu (zarządzał środkami Funduszu Powierniczego).
 Pożyczki udzielane były przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-
-Ekonomicznych S.A. (TISE), pełniące rolę Pośrednika finansowego 
i zarządzające funduszami pożyczkowymi w pięciu makroregionach.

Info: MRPiPS

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
ma zyskiwać prawo do stałego zasiłku z pomocy 
społecznej w miesiącu, w którym wystąpi 
o ustalenie stopnia niepełnosprawności, a nie – jak 
jest obecnie - dopiero, gdy już to orzeczenie ma – 
przewiduje projekt  przygotowany przez MRPiPS.  
 

Projektowana nowelizacja ustawy o pomocy spo-
łecznej ma dostosować prawo do ubiegłorocznego 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że 

obowiązujące regulacje są niezgodne z prawem.
 
Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy np.  
z powodu niepełnosprawności, jeśli jej dochód jest niższy 
od kryterium dochodowego. Postępowanie dotyczące za-
siłku stałego jest dwustopniowe - najpierw w sprawie stop-
nia niepełnosprawności orzekają powiatowe i wojewódz-
kie zespoły powołane do rozstrzygania takich spraw. Do-
piero w drugim etapie, w formie decyzji administracyjnej, 
następuje przyznanie prawa do świadczenia z pomocy 
społecznej. Oznacza to, że zanim osoba z niepełnospraw-
nością otrzyma zasiłek, mija dużo czasu, czasem nawet 
rok. Tak było w przypadku Bernadety K., która złożyła 
skargę do TK.
 
Zgodnie z obecnymi przepisami świadczenia przyznaje 
się i wypłaca od miesiąca, w którym został złożony wnio-
sek wraz z wymaganą dokumentacją - w tym przypadku 
chodzi o aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści. Dopiero wówczas, gdy starający się o świadczenie 
złoży wszystkie dokumenty i otrzyma potwierdzenie złoże-
nia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, 
wszczyna się postępowanie o wydanie zasiłku stałego. 
Zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy i po nim 
postępowanie zawiesza się aż do dnia wydania orzecze-
nia o niepełnosprawności.
 
Trybunał uznał, że regulacja ta narusza prawa niepełno-
sprawnych do pomocy. Przypomniał, że zasiłek stały jest 
świadczeniem, o które może starać się osoba całkowicie 
niezdolna do pracy, znajdująca się w trudnej sytuacji ma-
terialnej (spełniająca kryterium dochodowe). 
 
Zgodnie z projektem resortu rodziny zasiłek będzie mógł 
być przyznany od miesiąca wystąpienia z wnioskiem  
o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W czasie ocze-
kiwania na wydanie orzeczenia osoba starająca się  
o świadczenie będzie mogła otrzymywać zasiłek okreso-
wy, bez konieczności składania wniosku o jego przyzna-
nie. Jak argumentuje resort, w ten sposób nie będzie po-
zbawiona środków do życia.
 
Resort zakłada, że nowelizacja ustawy mogłaby wejść  
w życie od 1 stycznia 2017 r. (PAP)
 

bos/ akw/

Od przyszłego roku płaca minimalna wynosić będzie 2 tys. zł 
miesięcznie lub 13 zł za godzinę - przypomina MRPiPS. Dobra sytuacja 
na rynku pracy powinna przekładać się na wzrost wynagrodzeń – 
podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.  

Resort poinformował, że  13 września premier Beata Szydło podpisała rozpo-
rządzenie w sprawie płacy minimalnej.
 Obecnie pensja minimalna to 1 tys. 850 zł brutto. Podwyższenia do 2 tys. zł 

oznacza wzrost o 8,1 proc. (150 zł). Kwota ta stanowić będzie 47,04 proc. progno-
zowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.
- Dzięki temu zmniejszy się różnica między wynagrodzeniem średnim, a mini-
malnym. Zbliżymy się do pożądanych 50 proc. - komentuje Rafalska, cytowana  
w komunikacie resortu.
 
W związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., 
wzrośnie także minimalna stawka godzinowa - do 13 zł. Wprowadzenie minimalnej 
stawki godzinowej jest planowane od przyszłego roku, w ustawie zapisano, że 
wyniesie ona 12 zł za godzinę, ale będzie waloryzowana co roku w zależności od 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zatem w związku z jego podniesieniem do  
2 tys. zł, godzinowa stawka zostanie automatycznie zwaloryzowana.
Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wy-
płacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej 
płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.
MRPiPS składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rada ustosun-
kowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu 
Społecznego, która do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. 
Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego 
wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej 
przez Radę Ministrów.
 Związki zawodowe od lat apelują, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej  
50 proc. płacy przeciętnej, czyli aktualnie ok. 2150 zł.
 Od 2007 roku płaca minimalna wzrosła z 936 zł w 2007 r. do 1850 zł w 2016 r. 
(PAP)                    akw/ malk/

Rząd proponuje by w marcu 2017 w ra-
mach waloryzacji wszystkie emerytury 
i renty z systemu ubezpieczenia spo-
łecznego, z ubezpieczenia społeczne-
go rolników, z zaopatrzenia tzw. służb 
mundurowych, zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne, zostały podniesione 
o wskaźnik wynoszący 100,73 proc. 

Podwyżkę można wyliczyć mnożąc 
dotychczasową wysokość emerytury 
przez 1,0073. Jeśli ktoś np. otrzymu-
je 1500 zł emerytury to po waloryzacji 
otrzyma 1510,95 zł. 

Minimalna gwarantowana podwyżka to 
10 zł. Zostaną nią objęci wszyscy emeryci 
i renciści, których świadczenia nie prze-
wyższają kwoty 1369,86 zł. Na podwyżce 

skorzysta ok. 2,1 mln świadczeniobior-
ców FUS oraz prawie wszyscy świad-
czeniobiorcy KRUS (ok.1,1 mln z 1,2 mln 
wszystkich świadczeniobiorców).
 
Wysokość najniższej emerytury (dla osób, 
które mają do niej prawo) z obecnej kwo-
ty 882,56 zł zostanie podniesiona do  
1000  zł. Renty socjalnej z 741,35 zł do 
840 zł, a renty z tytułu częściowej niezdol-
ności do pracy z 676,75 zł do 750 zł.

W systemie ubezpieczenia społecz-
nego rolników zostanie wprowadzona 
gwarancja najniższej wysokości emery-
tury i renty na poziomie 1000 zł. Będą 
one waloryzowane tak, jak w innych 
systemach.

Info: MRPiPS

Resort pracy chce 
przyspieszyć przyznawanie 
zasiłku stałego

MRPiPS: od 2017 r. płaca minimalna 
2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę

Najniższa emerytura w 2017 r. wyniesie 1000 zł
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Niepełnosprawny stracił rentę: 
RPO prosi Senat o zmianę prawa źródło informacji

Chodzi o osoby, które poniosły szkodę  
w latach 90. i którym wypłacano świad-

czenie z Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, na podstawie tzw. sum 
gwarancyjnych. RPO w liście do marszałka 
Senatu wspomina o kilku tysiącach osób, 
które znajdują się w takiej sytuacji.
 
Rzecznik zajął się sprawą po apelu niepeł-
nosprawnego na skutek wypadku komuni-
kacyjnego pana Tomasza, który od ponad 
dwudziestu lat porusza się na wózku inwa-
lidzkim. Sprawca nie miał OC, w związku  
z czym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny przyznał mu sumę gwarancyjną.  
W 1992 r., gdy wypadek miał miejsce, prze-
pisy regulowały limit sumy gwarancyjnej. 
Kwota wyczerpała się i sąd – na wniosek 
Funduszu – zdecydował o zakończeniu wy-
płacania renty.
 
W Biurze Rzecznika Finansowego, który 
zajmuje się m.in. ochroną klientów UFG, 
nie jest dokładnie znana skala takich spraw  
w całym kraju. – Wiemy jedynie, ile osób 
zgłosiło się do nas, bo groziło im tzw. wy-
czerpanie sumy gwarancyjnej lub już zna-
lazły się w sytuacji, gdy po jej wyczerpaniu 
ubezpieczyciel z dnia na dzień przestawał 
pokrywać koszty leczenia czy wypłacać ren-
tę – powiedział PAP ekspert ds. komunikacji 
i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowe-
go, Marcin Jaworski.
 
Dodał, że do biura wpłynęło łącznie 25 po-
dobnych spraw. Według niego problem ma 
szerszy wymiar i nie ogranicza się tylko do 
sytuacji, w której płatnikiem jest Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny, dotyczy 
także firm ubezpieczeniowych, które mają 
wypłacać świadczenia.
 
– Staramy się pomóc takim osobom. Nie-
stety w przypadku tych, którym suma już się 
wyczerpała, szanse na skuteczną pomoc są 
niewielkie. Wynika to z niekorzystnych dla nich 
wytycznych płynących z orzecznictwa sądo-
wego. W takich wypadkach de facto pozostaje 
tylko prosić ubezpieczyciela o wypłatę dal-
szych świadczeń w drodze wyjątku (tzw. ku-
lancji ubezpieczeniowej) – wyjaśnił Jaworski.

Według niego, zdecydowanie lepsza jest 
sytuacja osób, którym suma gwarancyjna 
się jeszcze nie skończyła. – Mają one bo-
wiem duże szanse na jej waloryzację, a co 
za tym idzie zapewnienia sobie na drodze 
sądowej niezbędnych środków do dalszej 
egzystencji. Doświadczenie pokazuje, że 
sądy, co do zasady, waloryzują sumy, przy 
czym proces należy rozpocząć przed wy-
czerpaniem sumy gwarancyjnej – dodał 
Jaworski.
 
W jego opinii konieczna jest zmiana w pra-
wie. – Choć nie jest to problem masowy, 
to dotyka osób już i tak bardzo poszkodo-
wanych przez los. Dla niektórych z nich 
środki wypłacane przez ubezpieczyciela są 
niezbędne do dalszego funkcjonowania – 
powiedział.
 
Wyjaśnił, że Biuro Rzecznika Finansowego 
we współpracy z pełnomocnikiem rządu ds. 
równego traktowania częściowo uregulo-
wało tę kwestię. – Funkcjonuje już przepis 
nakładający na towarzystwa obowiązek in-
formowania o zbliżającym się wyczerpaniu 
sumy gwarancyjnej, po wypłacie 80 proc. 
środków. Po otrzymaniu takiej informacji 
należy wystąpić do sądu z wnioskiem o wa-
loryzację sumy gwarancyjnej. W tego typu 
sprawach możemy wspierać poszkodowa-
nych. Doświadczenie pokazuje, że sądy 
przychylają się do wniosków poszkodowa-
nych – powiedział.
 
Ekspert ds. komunikacji i edukacji Biura 
Rzecznika Finansowego przyznał, że po-
wyższa zmiana to pierwszy pozytywny krok, 
jednak potrzebne są kolejne. Jego zdaniem 
warto byłoby wprowadzić regulacje, które 
nie zmuszałyby klientów do prowadzenia 
spraw przed sądem.

– Najlepszym rozwiązaniem byłoby przeję-
cie obowiązku wypłat po wyczerpaniu się 
sumy gwarancyjnej przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny, ale nie znalazło to 
aprobaty regulatora – zauważa Jaworski. 
(PAP)

 
msk/ gol/ bos/

Od czerwca w Krakowie działa Miejskie 
Centrum Informacji dla Rodzin z Dziećmi 
i Osobami Niepełnosprawnymi. Przy ulicy 
Celnej 6 można bezpłatnie uzyskać 
kompleksowe wsparcie. Porady udzielane 
przez kompetentny personel ułatwiają 
załatwienie wielu spraw m.in. w urzędach.

Projekt ma charakter pilotażowy. Jego współ-
realizatorami są Fundacja Hipoterapia – Na 

Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych  
i Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mu-
kowiscydozę Matio. Przedsięwzięcie jest finanso-
wane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Krakowa w ramach programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

– Jestem przekonany, że Punkt Informacji Osób 
Niepełnosprawnych zaczyna spełniać oczeki-
wania, które postawiliśmy sobie podejmując się 
tego wyzwania. Staramy się kompleksowo objąć 
opieką wszystkie osoby zgłaszające się do nas. 
Dotychczas nagłośnienie w mediach naszej dzia-
łalności nie było duże m.in. ze względu na okres 
wakacyjny. Jednak i tak sporo osób dzwoni, prze-
syła e–maile i przede wszystkim przychodzi – 
mówi Paweł Wójtowicz, prezes zarządu Fundacji 
Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 
Matio.

Efekt KDO
Idea utworzenia Miejskiego Centrum Informacji 
dla Rodzin z Dziećmi i Osobami Niepełnospraw-
nymi narodziła się podczas obrad Komisji Dia-
logu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnospraw-
nych. Działa ona w strukturach Urzędu Miasta 
przy pełnomocniku prezydenta Krakowa ds. osób 
niepełnosprawnych.

– Dostawaliśmy dużo sygnałów o braku in-
formacji. Później okazywało się, że one są i to 
bardzo dobrze przygotowane, ale rozrzucone po 
różnych miejscach, ponieważ każdy wydział czy 
referat zajmuje się tylko swoimi sprawami. Jeżeli 
zagadnienie wybiega poza dany wydział, to oso-
ba szukająca pomocy jest zazwyczaj odsyłana 
do BIP albo do innego miejsca – wyjaśnia Paweł 
Wójtowicz.

W trakcie spotkań KDO ds. ON zapadły decyzje 
o charakterze Centrum Informacji. Uczestnicy 
spotkań ustalili, że punkt nie będzie prowadzo-
ny przez pracowników miejskich. – Żeby to za-
danie realizować, trzeba posiąść sporą wiedzę  
o różnych aspektach dotyczących niepełno-
sprawności. Organizacje pozarządowe mają 

ją i znają to środowisko. Zależało nam, aby 
kontakt beneficjenta z doradcą był bardziej 
empatyczny, a nie typowo urzędniczy – mówi 
Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Kra-
kowa ds. osób niepełnosprawnych. W efekcie 
Wydział Spraw Społecznych zorganizował 
konkurs. 

Kompleksowe wsparcie
W Centrum przy ul. Celnej można uzyskać 
podpowiedzi dotyczące wszelkich form 

pomocy dla krakowskich rodzin z dziećmi  
i dorosłymi osobami z niepełnosprawno-
ścią. Doradcy, również mający za sobą do-
świadczenie niepełnosprawności, korzystają  
z informacji z różnych miejsc. Zarówno z in-
stytucji miejskich, jak i z placówek prowadzo-
nych przez organizacje pozarządowe oraz  
z prywatnych firm. 

– Nie narzekamy na brak ludzi potrzebu-
jących pomocy. Przychodzą do nas osoby  
o różnym statusie, mniej i bardziej zagubione. 
Również te, które mają już utorowaną drogę 
w urzędach, ale są w potrzebie. Do każdej  
z nich podchodzimy indywidualnie. Staramy 
się cierpliwie wysłuchać i jeszcze coś od niej 
wydobyć, bo może o czymś nie wie, a istnieje 
szansa na dodatkową pomoc – mówi Barbara 
Dobrzańska, pracownik Miejskiego Centrum 
Informacji dla Rodzin z Dziećmi i Osobami 
Niepełnosprawnymi.

Największe zainteresowanie wzbudza te-
mat świadczeń pieniężnych przyznawanych 
przez MOPS. Część zgłoszeń dotyczy przy-
sługujących ulg, np. w komunikacji miejskiej. 
Nie brakuje pytań o wsparcie wolontariuszy. 
Cenne okazują się informacje o inicjatywach 
związanych ze spędzaniem wolnego czasu, 
w tym wydarzeniach kulturalnych. Zgłasza-

ją się osoby potrzebujące pomocy prawnej  
w sprawach cywilnych i karnych. Można też 
liczyć na podpowiedzi dotyczące wypełniania 
różnych druków, często potrzebnych do uzy-
skania wsparcia z urzędu czy instytucji.

– Zakres naszych działań jest szeroki. Po-
jawiają się tematy psychologiczne, a także 
dotyczące pomocy w związku z obciążeniem 
psychicznym osoby niepełnosprawnej lub 
jej opiekuna. Zdarza się, że ktoś potrzebuje 

jedynie rozmowy z kimś ob-
cym, bo w gronie bliskich czuje 
skrępowanie lub nikt już nie 
chce słuchać o jej problemach 
– opisuje Alicja Szczepańska, 
pracownik Centrum. Doda-
je, że jedno z takich spotkań 
trwało trzy godziny. Zgłosiła się 
kobieta, której sprawa okazała 
się błaha w porównaniu z jej 
sytuacją w domu. 

Do urzędu pod rękę
Pracownicy Centrum gwaran-
tują nie tylko dyskrecję oraz 
intymność. – Nie zostawiamy 

nikogo, dla nas kolejne sprawy nie są popra-
wianiem statystyk. Jeśli ktoś do nas przycho-
dzi, to otrzymuje zrozumienie i kompleksowe 
wsparcie. Tutaj nie mamy presji czasu, nie-
kiedy rozmowy przedłużają się poza godziny 
otwarcia. Nie ograniczamy się do podania 
numeru telefonu czy wskazania miejsca, 
do którego trzeba się zgłosić – mówi Alicja 
Szczepańska. 

Centrum pilotuje zgłaszane sprawy, pracow-
nicy kontaktują się z urzędami. Jeśli mają 
zgodę beneficjenta, to oddzwaniają do niego 
i informują o postępie prac, zmianach czy de-
cyzji. 

Co zrobić, żeby skorzystać z wsparcia? 
Można zadzwonić, wysłać e–maila lub 
przyjść do punktu (dane kontaktowe w ram-
ce). Doradców zainteresuje przede wszyst-
kim symbol przyczyny niepełnosprawności 
zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawno-
ści. – Chcemy też wiedzieć, z jakich form 
pomocy już dana osoba korzystała, żeby 
nie powielać tematu. Pytamy również  
o kwestie finansowe, bo większość form 
wsparcia zależy od uzyskiwanych docho-
dów. To są podstawowe rzeczy, reszta wy-
chodzi już w trakcie rozmów – mówi Barba-
ra Dobrzańska.

Nowy adres
Centrum funkcjonuje w siedzibie Fundacji 
Matio, ale zostanie poszerzone o nową lo-
kalizację przy alei Daszyńskiego 22. – To 
miejsce jest historycznie związane z osobami 
niepełnosprawnymi, które od lat przychodziły 
tam do siedziby Ogólnopolskiego Związku In-
walidów Narządu Ruchu. Obok znajduje się 
siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki – opi-
suje Bogdan Dąsal. 

Miasto przejęło już ten lokal. Jednak termin po-
szerzenia nie został jeszcze ustalony. – Chcie-
libyśmy, żeby to było jak najszybciej, czyli we 
wrześniu. Znając realia proceduralne, które mu-
simy przejść, to bardziej realny jest październik. 
Wtedy też bardziej postaramy się nagłośnić na-
szą działalność – mówi Paweł Wójtowicz. 

Obecnie trwają prace nad stworzeniem strony 
internetowej, która ułatwi samodzielne znale-
zienie najważniejszych informacji dla osób  
z niepełnosprawnościami. W pierwszej ko-
lejności mają na nią trafić tematy zgłaszane 
przez beneficjentów Centrum. 

Realizacja pilotażowego projektu jest zapla-
nowana do końca grudnia br. Jesienią zapad-
nie decyzja o jego dalszych losach. Posze-
rzenie Centrum znacznie zwiększa szansę 
na kontynuowanie tej potrzebnej inicjatywy. 

■

Miejskie Centrum Informacji dla Rodzin 
z Dziećmi i Osobami Niepełnosprawnymi
ul. Celna 6 (siedziba Fundacji Pomocy 
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 
Matio), 30–507 Kraków

Biuro czynne:
poniedziałki, środy: 10–18
wtorki, czwartki, piątki: 9–17

telefon: 507 959 548 oraz (12) 267 79 13
email: biuro@pion–krk.pl
www.pion–krk.pl 

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do Senatu o inicjatywę ustawodawczą 
dot. osób z niepełnosprawnością, które z dnia na dzień utraciły prawo do 
otrzymywania renty. Sprawą zajmie się senacka Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.  

Krakowskie

Paweł Wójtowicz

Tekst i fot. Marcin Gazda

mailto:biuro@pion-krk.pl
http://www.pion-krk.pl
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6 września 2016 r. minęły cztery lata od ratyfikowania przez Polskę 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Z tej okazji w Biurze RPO 
odbyło się seminarium eksperckie pn. „Protokół fakultatywny do Konwen-
cji o prawach osób niepełnosprawnych – skuteczne narzędzie ochrony 
praw osób z niepełnosprawnościami?”.

Polska do tej pory nie podpisała ani nie ratyfikowała Protokołu fakultatywnego 
do Konwencji, który przewiduje, że każda osoba, która czuje się pokrzywdzona  
w wyniku działań instytucji państwowych może zwrócić się o pomoc do Komi-

tetu ds. praw osób niepełnosprawnych.
Rzecznik praw obywatelskich stale zabiega o wprowadzenie procedury skargowej  
w Polsce. Mówił o tym także w Sejmie 5 września przedstawiając posłom informację 
o swej działalności i o stanie przestrzegania praw człowieka w Polsce.
Apel rzecznika w sprawie konieczności pilnego podpisania i ratyfikacji Protokołu skiero-
wany do prezes Rady Ministrów poparło 170 polskich organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz ochrony praw człowieka. Odpowiedź minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej wskazała na liczne zastrzeżenia i wątpliwości polskiego rządu w tym zakresie. 
Minister podkreśliła też, że osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość dochodze-
nia swoich praw przed polskimi sądami. Zwróciła także uwagę, iż ratyfikacja protokołu 
mogłaby doprowadzić do konieczności przeprowadzenia znaczących zmian w przepisach 
dotyczących instytucji ubezwłasnowolnienia, dopuszczalności aborcji oraz zawierania 
małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. 
Dlaczego ważna jest ratyfikacja Protokołu?
W Polsce żyje ponad 4,5 miliona osób z niepełnosprawnościami:
– jedynie trzech na dziesięciu uczniów z niepełnosprawnościami uczy się w szkole 

ogólnodostępnej, która zapewnia edukację włączającą;
– jedynie 9,1 proc. osób z niepełnosprawnościami osiąga wykształcenie wyższe (25,8 

proc. osób sprawnych);
– stopa bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami wynosi ponad 18 proc.;
– ponad 70 tysięcy osób z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolnionych.
Dr Monika Zima–Parjaszewska, prezeska Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną w swojej wypowiedzi wskazywała m.in., że pod-
pisanie tego dokumentu pozwoli na realizację praw osób z niepełnosprawnościami 
w praktyce. Jej zdaniem Komitet ds. praw osób niepełnosprawnych jest odpowied-
nim organem, który potrafi rekomendować rozwiązania niezbędne do rozwiązania 
problemów, z jakimi spotykają się te osoby w społeczeństwie, w którym na co dzień 
funkcjonują.
Podobne stanowisko wyraził Colin Caughey z Europejskiej Sieci Krajowych Instytu-
cji Praw Człowieka. Podkreślił jednocześnie, że osoba niepełnosprawna, która chce 
skorzystać z możliwości złożenia skargi do Komitetu powinna najpierw wykorzystać 
wszystkie narzędzia i sposoby w tym zakresie w swoim kraju. Przypomniał, że Proto-
kół do Konwencji ONZ podpisało ponad 80 krajów 
Z kolei Patrycja Pogodzińska przybliżyła zakres działalności i kompetencji FRA (Fun-
damental rights of persons with intellectual disabilities and persons with mental he-
alth problems), która działa w ramach Agencji Praw Podstawowych Unii Eurpejskiej 
(European Union Agency for Fundamental Rights Helping). Podkreśliła, że FRA jest 
instytucją, do której również mogą się zwrócić osoby z niepełnosprawnością, które 
czują się dyskryminowane ze względu na swoją niepełnosprawność i zauważają pro-
blem z przestrzeganiem ich praw (disability@fra.europa.eu). 

O działaniach podejmowanych przez RPO na rzecz podpisania Protokołu mówiła 
m.in. dr Sylwia Spurek, zastępczyni rzecznika. Przypomniała, że jego apel poparły 
organizacje pozarządowe, co oznacza, że istnieje zapotrzebowanie społeczne, aby 
zapewnić osobom z niepełnosprawnościami odpowiednie narzędzie pozwalające na 
skuteczną ochronę ich praw. 

Info: RPO, oprac. sza

Chivas – pierwsze skojarzenie to wyborna 
whisky, producent wspierający odpowiedzialne 
picie alkoholu, ale… nie tylko. Od lat bowiem 
jest organizatorem projektu The Venture, 
globalnej inicjatywy wspierającej biznesy 
zaangażowane społecznie. 

Na specjalnej stronie Theventure.com czytamy: „Prze-
znaczyliśmy milion dolarów na wsparcie wyjątkowych 
start-upów, które wykorzystują biznes, by wspierać 
pozytywne zmiany w społeczeństwie, chcemy inspiro-
wać przedsiębiorców, którzy pragną zmieniać świat na 
lepsze”.
Milion dolarów dofinansowania - niesamowita szansa 
dla start-upów, które działają z myślą o innych. Może 
się zgłosić każdy, kto prowadzi innowacyjny biznes, 
który zmienia świat na lepsze. Jednak działający na 
rynku nie dłużej niż trzy lata, jak przystało na start-upy, 
ale również dla osób, które są dopiero na etapie dopra-
cowywania swojego pomysłu na biznes. 

Definicje (na podstawie Wikipedii)
Start-up – przedsiębiorstwo lub tymczasowa organiza-
cja stworzona w celu poszukiwania modelu biznesowe-
go, który gwarantowałby jej rozwój. Przedsiębiorstwa 
te mają zwykle krótką historię, są w fazie rozwojowej  
i aktywnie poszukują nowych rynków.
Mają niskie koszty rozpoczęcia działalności, ale wyż-
sze niż w przypadku „standardowych” przedsięwzięć 
ryzyko.
Momentem, w którym przedsiębiorstwo przestaje być 
uważane za start-up, może być osiągnięcie zysku, 
 fuzja lub przejęcie.
Jedną z metod finansowania projektów rozpoczyna-
nych jako start-up jest korzystanie z funduszy venture 
capital lub z pomocy tzw. aniołów biznesu. 

Venture capital – średnio- i długoterminowe inwesty-
cje w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we 
wczesnych fazach rozwoju, obarczone wysokim ryzy-
kiem niepowodzenia inwestycji. Połączone ze wspar-
ciem menedżerskim, prowadzone przez wyspecjalizo-
wane podmioty (fundusze venture capital). Inwestycja 
VC polega na zasileniu kapitałowym przedsiębiorstwa 
we wczesnej fazie rozwoju poprzez objęcie jego akcji 
lub udziałów. 
Po przyroście wartości przedsiębiorstwa, inwestorzy 
venture capital odsprzedają akcje lub udziały, osiąga-
jąc zysk. 
Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital 
staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. De-
cydując się powierzyć przedsiębiorstwu kapitał ocze-
kuje możliwości ciągłego monitoringu sytuacji spółki, 
a często także dopuszczenia do zarządzania nią, np. 
przez delegowanie swojego przedstawiciela do rady 
nadzorczej lub zarządu tej spółki.

Polską edycję wygrywa Migam.org
Polska wystartowała w plebiscycie Venture  
w tym roku po raz pierwszy, nabór do edycji 
rozpoczął się 15 października 2015 r. Uczest-
nicy pozytywnie zweryfikowani przechodzą 
do dalszych etapów, walczą nie tylko o dofi-
nansowanie z puli miliona dolarów, otrzymują 
także dostęp do narzędzi, porad i wiedzy.
Zgłoszenia są analizowane i oceniane, auto-
rzy najlepszych projektów z poszczególnych 
krajów brali udział w finałach lokalnych. 
Z Polski do konkursu zgłosiło się 100 firm. 
Finaliści polskiej edycji otrzymali do podziału 
80 tys. zł, polską edycję Chivas The Ventu-
re wygrała Agnieszka Osytek z Migam, która 
reprezentowała Polskę na dalszych etapach 
konkursu. 

Migam.org
Głównym polem do działania Migam.org jest 
język migowy, usprawnienie komunikacji 
pomiędzy Głuchymi klientami a słyszącymi. 
Prowadzi szkolenia z języka migowego, wy-
daje podręczniki do jego nauki, wykonuje tłu-
maczenia na język migowy tekstów i filmów 
oraz realizuje usługę tłumacz języka migowe-
go on-line, obecnie funkcjonującą pod nazwą 
Tłumacz Migam.
To natychmiastowe połączenie wideo z tłu-
maczem języka migowego z poziomu prze-
glądarki internetowej, aplikacji mobilnej czy 
dowolnego urządzenia wyposażonego w ka-
merę, z podłączeniem do Internetu.
Nagrali ponad 5000 filmów, przeszkolili kil-
kaset osób, zbudowali największy w Polsce 
słownik języka migowego. Zatrudniają certyfi-
kowanych tłumaczy języka migowego z wielo-
letnim doświadczeniem oraz osoby niesłyszą-
ce. Posiadają własne studio nagrań.

W Oksfordzie i Londynie 
Z całego świata wpłynęło ponad 2500 zgło-
szeń, z których wybrano 27 start-upów  
z misją tworzenia pozytywnych zmian, by 
konkurowały między sobą o dofinansowania, 
z kwoty miliona dolarów. 
Wśród nich Agnieszka Osytek. W lipcu wzięła 
udział w Akceleratorze The Venture w Wielkiej 
Brytanii - tygodniu pełnym wyzwań, inspiracji  
i porad mentorów – światowych mistrzów biz-
nesu i przedsiębiorczości. Jak twierdzi - przed 
nim nie zdawała sobie sprawy, co się kryje za 
hasłem The Venture. 
Akcelelator trwał osiem dni – najpierw w Oks-
fordzie, potem Londynie. Całodniowe warsz-
taty  z ludźmi, którzy dzielili się z uczestnikami 
wiedzą na niebywałym poziomie, na przykład, 

w jaki sposób mierzyć społeczny wpływ biz-
nesu, jakie wartości znaleźć w tym, co robią. 
Również dużo  warsztatów na temat rozwoju 
personalnego, budowanie świadomości bycia 
liderami, bo tylko poprzez rozwój osobisty 
można rozwijać biznes i swoich pracowników. 
W jednym z wywiadów Agnieszka Osytek 
stwierdziła, że była to ciężka, aczkolwiek  
przyjemna praca, bardzo wartościowa. Wszy-
scy finaliści programu pracowali z zaangażo-
waniem, przekonani, że naprawdę pomoże to 
im się rozwijać.
Potem w Londynie spotkali się z brand ma-
nagerami marki Chivas. ćwiczyli budowę wła-
snej marki, marketing, rozmowę z mediami. 
To, że ktoś robi rzeczy ważne, nie znaczy 
bowiem, że wszyscy automatycznie będą się 
nimi interesować. Uczono ich zatem, by dzia-
łali „głośno”. Te warsztaty przygotowały ich do 
kolejnego etapu - do kampanii głosowania.
Po Akceleratorze była okazja do zainspi-
rowania publiczności i zdobycia funduszy.  
W trakcie pięciu tygodni Chivas przeznaczył 
do rozdysponowania 250 tys. z miliona dola-
rów, umożliwiając internautom zagłosowanie 
na wybrany pomysł start-upowy. I to oni, 
głosując, decydowali ile kto dostanie pienię-
dzy z tej puli.
Projekt Migam zebrał ponad siedem tysięcy, 
sumę która z pewnością była zastrzykiem 
gotówki dla firmy, ale przecież nie imponu-
jącą. Po wsparcie zwrócili się do środowiska  
startupowego, z którego się wywodzą. Star-
tUp Poland na przykład bardzo wsparło pro-
jekt, także inne najważniejsze organizacje. 
Sama uczestniczka zachęcała do głosowania 
również na swoim profilu na facebooku: „Po-
móżcie mi poinformować cały świat, że warto 
być otwartym dla Głuchych :) I pomóżcie mi-
gam.pl w konkursie #The Venture – to ostat-
ni tydzień! Dzięki Waszym głosom  możemy 
wygrać kasę na rozwój, aby Głusi wszędzie 
mogli swobodnie załatwiać swoje sprawy  
w PJM.” 
Apele spotykały się zresztą z pięknym  
odzewem – tworzono i zamieszczano filmi-
ki w języku migowym, zachęcające do gło-
sowania, Agnieszka Osytek dziękowała za 
oddane głosy również w języku migowym, 
że to była lekcja na przyszły rok i chęt-
nie wesprze finalistę The Venture radami,  
w jaki sposób zdobywać poparcie w publicz-
nym głosowaniu. Na pewno warto wyjść „na 
zewnątrz” – te projekty, które w swoich kra-
jach zrobiły kampanie narodowe dotyczące 
wspierania przedsiębiorczości, zebrały naj-
więcej pieniędzy.  

Lipiec. Nowy York. Finał The Venture
Na stronie konkursu o finale pisze się tak: 
„Podczas ekskluzywnego eventu z udziałem 
wpływowych przedsiębiorców będziesz mieć 
okazję do zaprezentowania swojego biznesu 
globalnym jurorom The Venture, którzy zade-
cydują, między które pomysły rozdyspono-
wać pozostałe 750 tys. dolarów”.
A polska laureatka opowiada, że uczestników 
rozdzielono na trzy grupy i rozpoczęły się  
finały. Występowali przed swoimi mentorami 
z programu akceleracyjnego, którzy dobrze 
znali oceniane projekty, mieli dokładną wie-
dzę, jak rozwijają się biznesy, jakie są przy-
chody, co udało się osiągnąć po tygodniu  
w Londynie. Był to dla wszystkich ważny, 
stresujący egzamin, po intensywnej pracy od 
stycznia do lipca.
Pani Agnieszka przeszła przez ćwierćfinały, 
odpadła w  półfinale, gdzie była jedną z 12 
osób.
Zatem Migam znalazło się w czołowej dwu-
nastce firm na świecie, które pracują nie tylko 
dla zysku, ale również, by zarabiając, budo-
wać lepszy świat.
13 lipca napisała: „Uch, emocje jeszcze we 
mnie tańczą. (…) Jutro nie będę prezento-
wać Migam ze sceny i nie będę miała szan-
sy starać się o nagrodę finansową, ale moje 
poczucie sukcesu, dumy i radości wynikające  
z tego, że znalazłam się w gronie 27 finali-
stów – najlepszych przedsiębiorców społecz-
nych z różnych części globu, nie zmalało ani 
trochę. Dziękuję wszystkim za wsparcie.”
Jak twierdzi, miała poczucie, że dała z siebie 
wszystko, była z siebie zadowolona. 
Jest tłumaczką w Migam, nie rozwijała wcze-
śniej biznesów, teraz uświadomiła sobie, że 
jest przedsiębiorczynią. Społeczną przedsię-
biorczynią. Konkurs The Venture zlikwidował 
kompleksy. 
Będzie zachęcała wszystkich w Polsce, żeby 
się zgłaszali do The Venture. W Polsce trend 
przedsiębiorczości społecznej jest mało zna-
ny, zrozumiały. 
Każdy prowadzący biznes  powinien się za-
stanowić nad jego społecznym wpływem. 
„Łatwiej się wygrywa, gdy liczą się nie tylko 
tabelki, ale motywuje nas to, po co i dla kogo 
działamy” – powiedziała w wywiadzie dla na-
temat.pl 

Może warto dodać, że reprezentowała nasz 
kraj odziana w ubrania polskich, młodych, 
zdolnych projektantów. Zdjęcia z przymiarek 
również zamieszczała na swoim profilu. 

■

Protokół fakultatywny do 
Konwencji tematem konferencji Migam w pierwszej dwunastce projektu The Venture

Ilona Raczyńska
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rehabilitacji zawodowej
Andrzej Barczyński

Burzliwe zmiany w gospodarce i funkcjonowanie firm zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne w warunkach gospodarki rynkowej 
uwidoczniły potencjalne pole konfliktu między interesami osób 

z niepełnosprawnością artykułowanymi przez politykę społeczną,  
a interesami biznesowymi realizowanymi przez znaczącą część pra-
codawców osób niepełnosprawnych oraz możliwościami finansowymi 
państwa.

Praktycznie przez całe ostatnie 25 lat podejmowane były przez za-
interesowane strony mniej lub bardziej udane próby usprawnienia 
funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełno-
sprawnościami. Po 25. latach doświadczeń, zgodnie w ostatnim cza-
sie, artykułowane jest stanowisko, iż nadszedł czas końca kolejnych 
korekt, wymagane jest stworzenie nowego systemu od podstaw. Jest 
to zgodna opinia polityków społecznych, osób niepełnosprawnych, ich 
przedstawicieli i innych zainteresowanych środowisk. Zgoda na po-
trzebę zmian jest powszechna. Różnice, czasem radykalne, dotyczą 
natomiast kierunków zmian. Niestety większość propozycji jest bardzo 
mglista, cząstkowa, życzeniowa, ma charakter hasłowy i często arty-
kułowana jest z łatwym do odczytania partykularnym interesem środo-
wiska z którego pochodzi.

Poniższy tekst stanowi próbę uporządkowanej analizy zmian i ich 
konsekwencji, jakie zaszły w polskim systemie aktywizacji zawo-
dowej osób z niepełnosprawnością po 1991 roku. W intencji autora 
może stanowić jeden z elementów podstaw do prób rzeczywistych  
i racjonalnych zmian, z uniknięciem błędów jakie popełniono dotych-
czas.

Osoby niepełnosprawne i ich problemy stały się przedmiotem zain-
teresowania polityki społecznej dopiero w drugiej połowie XX wieku. 
Prawa osób niepełnosprawnych zaczęły być artykułowane przy oka-
zji generalnej dyskusji o prawach człowieka. Zasadnicze znaczenie 
miały w tym zakresie dokumenty organizacji międzynarodowych. Na 
postrzeganie problemu i potrzebę jego rozwiązywania istotny wpływ 
miały przyjęte przez ONZ Standardowe Zasady Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych. (Rezolucja nr 48/93 Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ z dnia 20 grudnia 1993 r.). Zawarte w nich zasady zostały 
potwierdzone i rozszerzone w przyjętej przez ONZ Konwencji o pra-
wach osób niepełnosprawnych (Rezolucja nr 61/106 Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych przyjęta w dniu 13 grudnia 2006 
r., weszła w życie 3 maja 2008 roku. W Polsce wprowadzona ustawą 
z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012, nr 0, poz. 882). Ratyfiko-
wana 6 września 2012 r.). Państwa, w ramach prowadzonej polityki 
społecznej, zaczęły ingerować w obszary edukacji, opieki medycznej, 
zabezpieczenia dochodów oraz szeroko rozumianej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.

W Polsce aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością od 
okresu międzywojennego do końca lat 90. oparta była głównie na 
spółdzielniach inwalidów i spółdzielniach niewidomych, ze wspar-

ciem państwa w postaci ulg podatkowych i prawa wyłączności na 
niektóre produkty i usługi. Przemiany społeczno–gospodarcze  
w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
w tym wyraźny kryzys w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
spowodowały konieczność stworzenia nowych rozwiązań sys-
temowych, korespondujących z ewoluującą polityką społeczną 
wobec niepełnosprawnych oraz wpisujących się w nowe warunki 
gospodarcze. Nowe podejście do kwestii niepełnosprawności oraz 
aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych znalazło swoje prawne 
usankcjonowanie w uchwalonych przez Sejm RP w 1991 r. ustawie 
o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
oraz w 1997 r. w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych. Od 1997 r. 
obowiązuje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych.1 Ustawa ta była wielokrotnie 
nowelizowana (do sierpnia 2016 r. 75 razy). Nowelizacje powodo-
wały między innymi zmiany o charakterze systemowym i najczę-
ściej związane były z kwestiami dotyczącymi zasad i wysokości 
finansowania działalności różnych podmiotów zaangażowanych  
w zatrudnianie oraz rehabilitację zawodową i społeczną osób  
niepełnosprawnych.

Współcześnie polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych 
to ogół działań podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych 
mających na celu wyrównywanie nieuzasadnionych różnic socjalnych, 
asekurowanie wobec ryzyk życiowych oraz tworzenie szans funk-
cjonowania osób z niepełnosprawnością we wszystkich dziedzinach 
życia gospodarczego i społecznego, umożliwiających ich pełną inte-
grację ze społeczeństwem. Oznacza to odejście od socjalnej izolacji 
oraz tworzenie mechanizmów i instytucji ułatwiających integrację tych 
osób w środowisku zamieszkania, w środowisku pracy oraz w społe-
czeństwie jako całości.

Przemiany społeczno–gospodarcze początku lat 90., także liczne 
badania i opinie specjalistów zajmujących się polityką społeczną,  
a zwłaszcza postulaty organizującego się środowiska samych zain-
teresowanych czyli osób niepełnosprawnych, wpłynęły na stopnio-
we zmiany zarówno w świadomości społeczeństwa, jak i polityków.  
Deklaratywną emanacją zmian w polskiej polityce społecznej w sto-
sunku do osób niepełnosprawnych była przyjęta w 1997 roku uchwała 
Sejmu RP Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych 
staje się tworzenie warunków do ich usamodzielnienia się i ich mak-
symalnego zintegrowania się ze społeczeństwem oraz wyrównywanie 
szans. Narzędziem tak sformułowanych celów polityki społecznej wo-
bec tej grupy osób jest między innymi tworzenie szans na pełne włą-
czenie się w życie społeczne poprzez wspieranie aktywności zawo-
dowej i społecznej. Taka postawa jest konsekwencją powszechnego 
1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

odrzucenia modelu segregacyjnego na rzecz modelu integracyjnego 
w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością.

Analizując kontekst aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
w polityce społecznej, należy wskazać jej główne akcenty i ich źródła:
–  nadrzędnym celem powinno być zawsze zatrudnianie osób niepeł-

nosprawnych na otwartym rynku pracy. Dla tych osób, których po-
trzeb nie da się w ten sposób zaspokoić, alternatywą powinny być 
małe zakłady pracy chronionej lub zatrudnienie wspomagane.2

–  ludzie, których zdolność do pracy produktywnej jest ograniczona 
lub którzy są tak ciężko poszkodowani, że okresowo, lub stale nie 
są w stanie podjąć pracy w normalnym środowisku pracy, powinni 
znaleźć zatrudnienie w środowisku chronionym.3

–  osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku 
pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami 
oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy 
niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy  
w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.4

Analizując definicje systemu rehabilitacji zawodowej zarówno w ob-
szarze deklaracji, jak i regulacji prawnych, założenia do modelu tego 
systemu można opisać w sposób następujący: 
–  podmiotem w systemie i głównym adresatem pomocy państwa jest 

pracująca osoba niepełnosprawna, 
–  pracodawca zainteresowany jest zapewnieniem pracy i tworzeniem 

sprzyjających warunków dla rehabilitacji i pracy  takiej osobie, 
–  wsparcie państwa jest niezależne od wyników działalności gospo-

darczej pracodawcy i skierowane na tworzenie miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych w warunkach umożliwiających zapewnie-
nie rehabilitacji i właściwe środowisko pracy.

Założenia te korespondują z deklarowaną przez instytucje państwo-
we wolą realizacji polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.  
W zakresie integracji i rehabilitacji zawodowej od lat deklarowana 
jest w Polsce wola stwarzania mechanizmów umożliwiających ich 
realizację w warunkach otwartego rynku pracy. Jest to deklaracja 
w pełni zgodna z polityką Unii Europejskiej wobec osób niepełno-
sprawnych.

Założenia i praktyczna realizacja systemu finansowania rehabilitacji zawo-
dowej osób niepełnosprawnych wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Istotnym jest 
wskazanie, że organizacja systemu finansowania rehabilitacji opiera się 
na swego rodzaju umowie społecznej pomiędzy państwem i pracodawcą:

Państwo zwalnia się z części zobowiązań wobec osoby niepełno-
sprawnej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, zobowią-
zania te przejmuje pracodawca, ale w zamian państwo tworzy temu 
pracodawcy warunki kompensujące niedogodności i koszty związane 
z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.

2 Standardowe zasady wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. Rezo-
lucja ONZ (1993r.)
3 Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 9 kwietnia 1992 r. 
w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych.
4 Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 
(M.P. z dnia 13 sierpnia 1997 r.).

Koncepcja rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w pol-
skim modelu rehabilitacji zawodowej zakłada, że rehabilitacja ta re-
alizowana może być w co najmniej jednym obszarze zatrudnienia, 
mianowicie:

● w warsztatach terapii zajęciowej,
● w zakładach aktywności zawodowej,
● w zakładach pracy chronionej,
● na otwartym rynku pracy.

Zakładając prawidłowe, sprawne funkcjonowanie wszystkich wymie-
nionych obszarów można stwierdzić, że tworzą one zręby systemu 
wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Problematyka osób z niepełnosprawnościa, jako wynik przyjętej przez 
państwo wobec nich polityki społecznej, znajduje swoje odzwiercie-
dlenie w obowiązujących w Polsce aktach prawnych. Funkcjonujący 
obecnie w Polsce system oparty jest na ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Znaczącą nowelizację stanowiła ustawa z 20 
grudnia 2002 r. Ustawa, a także towarzyszące jej akty wykonawcze 
w sposób szczegółowy regulują również zasady funkcjonowania sys-
temu. 

Jednym z filarów i podstawą stabilności systemu jest (a oceniając 
realia właściwie – powinna być) równość między deklaracjami i za-
pisami ustawowymi, a przeznaczonymi na ich realizację środkami  
i sposobem ich wydatkowania. Jest to oczywisty warunek wynikający 
z podstawowych wymogów dla możliwości stosowania zasad zarzą-
dzania systemem.

Stosunek państwa polskiego do osób niepełnosprawnych i ich praw 
wyartykułowany jest w uchwale Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
Uchwała stanowi między innymi, że osoby niepełnosprawne mają pra-
wo do: 
pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształ-
ceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego 
i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wyma-
ga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb nie-
pełnosprawnych, zabezpieczenia społecznego uwzględniającego 
konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z nie-
pełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie 
podatkowym.

Także ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. w art. 7 w zapisie doty-
czącym definicji rehabilitacji wymienia obszerny katalog działań, jakie 
państwo stawia do dyspozycji osobie niepełnosprawnej: 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań,  
w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, 
technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierza-
jących do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie 
najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji 
społecznej.

osób z niepełnosprawnością 
Polityka społeczna wobec

w Polsce po 1991 r.
Obecnie realizowane rozwiązania organizacyjne i prawne mają swój początek na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych. Powstawały w okresie radykalnych zmian społeczno-politycznych w Polsce. Był to również czas zmian 
postrzegania niepełnosprawności w skali globalnej, przekładających się na istotne zmiany w rozwiązaniach proponowanych 
przez instytucje międzynarodowe w obszarze polityki społecznej w jej stosunku do niepełnosprawności.
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Jak wskazano wcześniej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób nie-
pełnosprawnych powinna opierać się na trzech systemowych formach 
organizacyjnych: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności 
zawodowej i zakłady pracy chronionej oraz na otwartym rynku pracy.

Należy wskazać i podkreślić dwa istotne mankamenty praktycznej 
realizacji rozwiązań systemowych. Pierwszym jest brak drożności  
w przechodzeniu osoby niepełnosprawnej przez poszczególne formy 
organizacyjne systemu rehabilitacji. Drugim natomiast jest zjawisko 
powszechnej praktyki zatrudniania w zakładach pracy chronionej 
osób niepełnosprawnych, których oczekiwania i potrzeby związane są  
wyłącznie z pracą zarobkową.

Opis polskiego systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnospraw-
nościami oraz jego struktura organizacyjna ma bogatą literaturę za-
równo naukową jak i popularyzatorską. 

Z punktu widzenia ilustracji złożoności systemu, zarówno struktury jak 
i wzajemnych relacji między jego elementami i funkcji pełnionych przez 
poszczególne jego elementy przydatnym jest schemat zaprezentowa-
ny na rys. 1. Należy podkreślić, że osoba z niepełnosprawnościami nie 
jest elementem systemu. Pełni istotniejszą rolę, jest jego podmiotem. 
Tylko z tego tytułu, działania wszystkich uczestników systemu powin-
ny być realizowane z takiej perspektywy.

Nazwy wyróżnionych na schemacie grup elementów systemu odpo-
wiadają funkcjom, jakie w ramach realizacji polityki społecznej pań-
stwa wobec niepełnosprawnych mają do spełnienia uczestnicy syste-
mu. Wskazane zostały również kierunki oddziaływań i relacji między 
nimi. Złożoność struktury, liczba uczestników, realizacja programów 
wsparcia przez uczestników funkcjonujących w różnych formach,  
a w szczególności fakt zróżnicowanych potrzeb osób z niepełno-

sprawnością, przekłada się na poziom efektywności polityki społecz-
nej w aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.

Podstawową instytucją powołaną do realizacji polityki społecznej 
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jest to państwowy 
fundusz celowy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 
Nadzór nad Funduszem sprawuje oraz jego dysponentem jest 
minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Organami 
Funduszu są powoływana na dwuletnią kadencję Rada Nadzor-
cza oraz Zarząd. Prezesem Rady Nadzorczej jest pełnomocnik 
rządu ds. osób niepełnosprawnych. Podstawowymi przychodami 
Funduszu są wpłaty pracodawców (art. 21 ust. 1, art. 23, art. 
24 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 pkt. 1 Ustawy o rehabilitacji ...). 
Środki Funduszu w wysokości do 30 proc. wydatków przeznacza 
się między innymi na realizację działań wyrównujących różnice 
między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu 
terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa 
niż 110 proc. średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono 
warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej. 
Środki Funduszu przeznacza się również na zrekompensowanie 
gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawo-
wych zwolnień (zgodnie z art. 31, ust.1, pkt. 1 prowadzący zakład 
pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku 
do tego zakładu jest zwolniony z niektórych podatków) w wyso-
kości utraconych dochodów. Na realizację określonych zadań lub 
rodzajów zadań środki finansowe przekazywane są samorządom 
wojewódzkim i powiatowym według corocznie przygotowywane-
go i opiniowanego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego algorytmu.

O potrzebie krytycznej oceny obowiązujących rozwiązań systemo-
wych mogą świadczyć między innymi tendencje zmian, jakie wystę-
pują w zatrudnieniu chronionym, zakładach aktywizacji zawodowej  
i warsztatach terapii zajęciowej. Zmiany te ilustrują rysunki 2, 3 i 4.

Z informacji publikowanych przez PFRON wynika, że rosnące zatrud-
nienie niepełnosprawnych na otwartym rynku objęte dofinansowaniem 
w ramach SODIR, np. w latach 2011 – 2016 kompensuje jedynie spa-
dek zatrudnienia w ZPCh. 

O ile zmienność liczby aktywnych ZPCh wyraźnie wskazuje  
na wadę systemową w postaci dużej wrażliwości na zmienne  
korzyści pracodawców z posiadania statusu zakładu pracy  
chronionej (widoczne np. na rys. 1), to jednoznacznie spadkowe 
i stałe tendencje spadku liczby spółdzielni oraz zatrudnionych  
w niej niepełnosprawnych są niepokojące z punktu widze-
nia istotnych funkcji, jaką w rehabilitacji niepełnosprawnych  

Źródło: opracowanie własne
Rys. 1 Elementy systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełno-
sprawnością i jego otoczenie

Źródło: opracowanie własne.
Rys. 2. Zmiany liczby ZPCh w latach 1996–2015

Źródło: opracowanie własne.
Rys. 3. Zmiany liczby zatrudnionych w ZPCh osób niepełnosprawnych 
w latach 1996–2015

spełniają spółdzielnie. Tendencje te stoją w sprzeczności z 
rolą jaką dla rehabilitacji w warunkach spółdzielczych wy-
znacza polityka społeczna.

Pomimo obserwowanych tendencji i deklarowanych intencji two-
rzenia warunków zatrudnienia niepełnosprawnych na otwartym 
rynku, realia w dalszym ciągu są odmienne. Około 30 proc. czyn-
nych zawodowo niepełnosprawnych zatrudnionych jest w za-
kładach pracy chronionej. Spośród niepełnosprawnych, których 
zatrudnienie jest wspierane finansowo przez PFRON, aktualnie 
50 proc. stanowią pracownicy ZPCh.

Krytycznie należy również ocenić efekty polityki społecznej 
realizowanej poprzez zatrudnienie w zakładach aktywności 
zawodowej (ZAZ) i uczestnictwo w warsztatach terapii zaję-
ciowej (WTZ). Zarówno liczba podmiotów jak i liczba zaan-
gażowanych niepełnosprawnych nie odpowiadają zapotrze-

bowaniu. Niepokojący jest fakt praktycznej stagnacji tych liczb od 
momentu zmian jakie nastąpiły od 2007 roku w dofinansowaniu 
działalności ZAZ i WTZ. 

Zaprezentowane podstawowe informacje wskazują na potrzebę ra-
dykalnych zmian o charakterze systemowym w polskim systemie 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dotychczas stoso-
wane mechanizmy aktywizacji zawodowej charakteryzuje ograniczo-
na skuteczność. Występują mechanizmy i bariery, których aktualnie 
realizowana polityka społeczna i system rehabilitacji zawodowej nie 
eliminują.

Pozytywną stroną systemu aktywizacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych w obecnym kształcie jest odbudowa zatrudnienia niepeł-

nosprawnych do poziomu 
sprzed kryzysu końca lat 
80.

Nieodłączną częścią oce-
ny stanu i skuteczności 
obowiązujących rozwiązań 
prawnych i organizacyjnych 
powinna być analiza zasad 
finansowania aktywizacji 
zawodowej niepełnospraw-
nych. Dopiero wówczas 
możliwe będzie sformuło-
wanie racjonalnej diagno-
zy stanu systemu. Temat 
będzie zaprezentowany  
w portalu i na łamach „Na-
szych Spraw” w kolejnym 
opracowaniu.

Andrzej Barczyński
Społeczna Rada Naukowa 
TWK

Rys. 4 Dynamika zmian w aktywizacji osób niepełnosprawnych w ZAZ i WTZ w latach 2000-
2015

rehabilitacji zawodowej
osób z niepełnosprawnością 
Polityka społeczna wobec

w Polsce po 1991 r.
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Przyjaciół związanych z określonym 
miejscem i czasem. Niejako przyna-
leżnych do konkretnej przestrzeni, tej  

i tylko tej, tworzących z nią absolutną, toż-
samą jedność. Do takich ludzi należy zmarły 
przed laty profesor Stanisław Duszyński – 
twórca i założyciel toruńskiej Fundacji Ducha 
na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Nie-
pełnosprawnych.

W 2017 roku Fundacja świętować będzie 
25-lecie założenia – formalnego (1992 r.), 
bo nieformalnie istniała wiele lat wcześniej. 
Duch – historyk, pedagog i wychowawca wie-
lu pokoleń – był pasjonatem turystyki i krajo-
znawstwa. Swoich uczniów i wychowanków 
„zaraził” miłością do gór, jezior i lasów prze-
cudnej ziemi ojczystej. Byli z nim w skałkach, 
Tatrach, na Mazurach i w Puszczy.
W latach 80. zaczął tam również zabierać 
osoby z różnymi dysfunkcjami. Stworzył swój 
własny autorski model rehabilitacji natural-
nej ludzi niepełnosprawnych, którzy ćwiczyli 
wspinaczkę skałkową w Jurze Krakowsko-
-Częstochowskiej, pływali w kajakach m.in. 
na Czarnej Hańczy, Biebrzy, Suchej Rzeczce 
i Jeziorach Wielkich.

Duch chciał, by powstała siedziba Fundacji, 
co stało się faktem w 1995 r. Można było 
oprócz wyjazdów, obozów rehabilitacyjnych 
i integracyjnych rozpocząć także hipoterapię 
we własnym ośrodku. W stajni zamieszkały 
własne konie...
Przede wszystkim był wizjonerem, jego ma-
rzeniem było stworzenie nowoczesnego, ca-
łorocznego ośrodka rehabilitacyjnego, który 
stałby się prawdziwym oknem na świat.
Wizja Ducha nabrała wymiernych kształtów 
w 2011 roku, bo na taki projekt znalazły się 

środki unijne – o co aplikowała Fundacja –  
z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z działania Rewitalizacja zdegradowanych 
dzielnic miast.

I „słowo ciałem się stało”. W 2016 roku po 
kilku latach mozolnej, chwilami prawie bez-
nadziejnej pracy udało się zakończyć wielkie 
dzieło – remont odtworzeniowy i rewitalizację 
obiektów fundacyjnych.
Możemy je podziwiać i cieszyć się, że lata nie-
wygody nie przegnały najlepszych fachowców 
i wolontariuszy Fundacji, że wytrzymały także 
bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany konie.
Przez wszystkie lata wytrzymali także pracow-
nicy, wolontariusze i kierownictwo Fundacji. To 
był prawdziwy egzamin samozaparcia i poświę-
cenia dla nich wszystkich – Fundacja przecież 
prowadziła swoją bieżącą działalność.

A we wrześniu br. nie zabrakło „duchowiczów” 
w jurajskich skałkach, w urokliwych Podlesi-
cach. Jak zwykle trzon stanowili wieloletni 
weterani-wspinacze, ale byli także zupeł-
nie nowi uczestnicy, pragnący zmierzyć się  
z własnymi słabościami, chcący poznać wła-
sne możliwości i poszukujący nowych metod 
rehabilitacji.
– Lubią tu przyjeżdżać – opowiada Jolanta 
Żydołowicz, prezes i dyrektor Fundacji. – Po-
goda nam dopisuje, więc planowane zajęcia 
odbywały się bez niespodzianek. Jedynie  
w pierwszym dniu było mokro, więc wspinacz-
kę zamieniliśmy na spacer czyli terenoterapię 
– dodaje z uśmiechem. – I zobaczyliśmy ska-
ły z drugiej strony tzn. pod ziemią, bo zwiedzi-
liśmy Jaskinię Głęboką.

Pod skałkami – w terenie – odbywają się tak-
że warsztaty terapii zajęciowej oraz zabiegi 

masażu rehabilitacyjnego i oczywiście hipo-
terapia.
– Mamy tutaj dwa nasze konie – uzupełnia 
dyrektor J. Żydołowicz – Leona, który jest 
niskim hucułem i wyraźnie wyższego Irysa. 
Zajęcia w plenerze, to dodatkowy atrakcyjny 
wymiar rehabilitacji naturalnej. Były również 
ogniska i poszukiwanie skarbów, i nocny 
spacer po Podlesicach, wieczór integracyj-
no-wspomnieniowy i oczywiście dyskoteka. 
W weekendy lubimy być w Morsku, bo tam 
jest stosunkowo mało turystów – w porówna-
niu z innymi miejscami w pobliżu Podlesic. 
Na co dzień wspomaga nas Grupa Jurajska 
– GOPR – za co jesteśmy im bardzo wdzięcz-
ni – dodaje dyr. Żydołowicz. – Pomagają  
w załadunku i przewożeniu sprzętu i często 
wózkowiczów pod skałki. Jest to bardzo duża 
pomoc, bo przebywamy w terenie od rana do 
wieczora.

Tegoroczny obóz wspinaczkowy Fundacji  
Ducha, odbywający się w dniach 21-30 sierp-
nia br. liczył 60 osób, w tym 25 uczestników 
z niepełnosprawnościami. Resztę stanowili 
opiekunowie, terapeuci, instruktorzy wspi-
naczki i hipoterapeuci.

W nowej pięknej siedzibie jest miejsce na 
różnorodne, profesjonalne zajęcia rehabili-
tacyjne i na wspinaczkę, i na hipoterapię ale 
mamy nadzieję, że unikatowe obozy Fundacji 
Ducha przetrwają, bo niczym nie da się zastą-
pić autentycznego kontaktu z naturą, dotyku 
skał, ciepłych promieni na twarzy i muśnięcia 
wiatru podczas wspinaczki, nocnych alertów 
i łapania spadających gwiazd, i tak wielu no-
wych znajomości i przyjaźni...

■

Fundacja jak okno na świat
U progu 25-lecia

Są takie miejsca na ziemi gdzie 
serca biją mocniej, szybciej, 
gdzie wspomnienie kogoś 
ważnego w naszym życiu 
wywołuje ciepły uśmiech i 
sprawia, że wilgotnieją nam 
oczy. Dla emigranta to obraz 
wyidealizowanej Ojczyzny, dla 
dziecka – w każdym, nawet 
dorosłym wieku – to czułe 
wspomnienie dobrych rodziców, 
to także wspomnienia przyjaciół 
i bliskich, którzy odeszli...

Budynek główny przed rewitalizacją... ...i po jej zakończeniu

Iwona Kucharska, fot. Ryszard Rzebko
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Sala widowiskowa Ogrodu na wernisażu 
wypełniła się publicznością po brzegi,  
a prace wyeksponowane w przestron-

nych pomieszczeniach galerii i foyer obiektu, 
prezentowały się znakomicie. Podkreślić na-
leży, że jest on całkowicie przystosowany dla 
ludzi z niepełnosprawnościami.

– Pierwszy raz Biennale odbywa się w Mało-
polskim Ogrodzie Sztuki, który mam nadzieję 
zdążyli Państwo trochę już obejrzeć – zaczę-
ła Justyna Kieresińska, artysta plastyk, członek 
jury z ramienia FSON, która po przywitaniu ze-
branych przez Bogdana Dąsala, pełnomocnika 
prezydenta Krakowa ds. osób niepełnospraw-
nych, rozpoczęła oficjalnie spotkanie. – W tym 
pięknym obiekcie – mówiła dalej – spotkaliśmy 
się z dużą życzliwością, ciepłem i pomocą ze 
strony jego gospodarzy.

Warto dodać, że przez te wszyst-
kie lata Biennale gościło w wielu 
obiektach Krakowa związanych 
ze sztuką, w tym najbardziej reno-
mowanych – począwszy od Ga-
lerii PAX–u, poprzez sale Hotelu 
Forum, Centrum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha”, Pałac  
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, Muzeum Narodowe, 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Bunkier Sztuki, na Galerii Poli-
techniki Krakowskiej „Kotłownia” 
kończąc.
Przedstawicielka Ogrodu witając 
obecnych wyraziła nadzieję, że 
to wydarzenie artystyczne nie 
będzie tu gościć po raz ostatni. 
– Chciałam powiedzieć – pod-
kreśliła – że współpraca z Państwem była przy-
jemnością, przebiegała bezkolizyjnie i sprawnie. 
I mamy nadzieję, że zarówno uczestnicy–artyści 
będą mieli dużą przyjemność, radość i satysfak-
cję z dokonanych prezentacji, jak i odwiedzający 
z obejrzenia tej przepięknej wystawy!

W siedzibie Małopol-
skiego Ogrodu Sztu-
ki, funkcjonującego 
w strukturach Teatru 
im. Juliusza Słowac-
kiego w Krakowie,  
5 września br. odbył 
się wernisaż wystawy 
XIV Międzynarodo-
wego Biennale Sztuk 
Plastycznych Osób 
Niepełnosprawnych. 
Projekt organizowany 
od 25 lat przez Fun-
dację Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych 
(FSON) w Krakowie, 
honorowym patrona-
tem objął prezydent 
Krakowa prof. Jacek 
Majchrowski, a współ-
finansował PFRON.

Na konkurs napłynęło 948 prac (w postaci repro-
dukcji) 503 autorów z Finlandii, Polski, Słowacji 
i Szwajcarii Po nadesłaniu oryginałów wytypo-
wanych prac jury przyznało nagrody w kategorii 
twórczości dzieci oraz dorosłych, w dziedzinach 
malarstwo, grafika i rysunek. 

XIV Biennale, czyli srebrne 
gody ze sztukami plastycznymi

Po obejrzeniu krótkiego filmu o Fundacji Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych i jej Galerii „Stańczyk” 
w Krakowie oraz o wszystkich prezentowanych na 
wystawie pracach, przewodniczący jury – piastują-
cy tę funkcję od początku istnienia Biennale (sic!) – 
profesor Adam Wsiołkowski, wykładowca krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, odczytał werdykt.
W twórczości do 18. roku życia pierwszą na-
grodę przyznano Szymonowi Bobrowskiemu ze 
Skierniewic za pracę „Kaczka”.
W kategorii dorosłych w dziedzinie malarstwa naj-
wyżej oceniono pracę Mateusza Połcia (Skiernie-
wice) „Nocny pociąg (dworzec w Skier-
niewicach)”, a grafiki i rysunku – Barbary 
Leśniak (Kraków) za „Dwa woły”.
Agnieszka Bromboszcz, członek jury 
napisała we wstępie do pięknie wyda-
nego okolicznościowego katalogu: „14. 
Biennale Sztuk Plastycznych Osób 
Niepełnosprawnych w Krakowie pre-
zentuje w tym roku ciekawą i ambitną 
kolekcję prac plastycznych. Tym razem 
zdecydowaną większość stanowią, 
zasługując na uwagę, dzieła twórców 
dorosłych, w związku z czym jury zde-

cydowało przyznać więcej wyróżnień, aniżeli to 
miało miejsce w latach ubiegłych. /…/ Tradycja 
rozpoczętych w roku 1991 w Krakowie Biennale 
Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych  
z każdą edycją odkrywa w tym środowisku nowe, 
obiecujące talenty. To zachęca i zobowiązuje do 
działalności na rzecz krakowskiego Biennale, 
które tak wielu uczestnikom stwarza okazję do 
zaprezentowania swoich unikalnych prac”.
Po pierwszym konkursie w 1991 roku już następ-
ne Biennale miało charakter międzynarodowy. 
Przez wszystkie następne lata stale zwiększała się  

liczba jego uczestni-
ków, rosło jego znacze-
nie i poziom. Od 270 
prac do prawie 1200! 
Ten fakt najdobitniej 
świadczy o wysokiej 
randze tego arcyważ-
nego wydarzenia kul-
turalnego w granicach 
całego kraju i państw 
biorących w nim udział.
Nagroda „Pro Publico 
Bono” w konkursie 
dla organizacji oby-
watelskich, które są 
motorem zmian za-
chodzących w Polsce, 

otrzymana przez Fundację w 2006 roku w zakresie 
inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, 
jest wyrazem uznania dla jej działań, na którą – dzięki 
ich konsekwencji – wciąż niezmiennie zasługuje.
Dodać należy, że „Nasze Sprawy” towarzyszą 
realizowanym przez FSON wydarzeniom i re-
lacjonują je „od zawsze”, obejmując je również 
patronatem medialnym.
Pełny wykaz wszystkich nagrodzonych i wyróż-
nionych prac oraz więcej informacji na temat 
XIV. Biennale i działalności FSON – na stronie: 
www.idn.org.pl/fson.

■

SZTUKA

Szymon Bobrowski, Kaczka, I nagroda, kat. Dzieci

Barbara Leśniak, Dwa woły, I nagroda, kat. Grafika i rysunek

Małgorzata Wierucka, Oblicza, II nagroda, kat. Malarstwo Agata Miszewska, Trzciniak, II nagroda, kat. Grafika i rysunek

Stanisław Dąbrowski, 
Zabawa kolorami, III nagroda, kat. Dzieci

Adrian Lubas, Jak rosną kwiaty, II nagroda, kat. Dzieci

Helena Maślana (pierwsza z lewej) – prezes Fundacji Sztuki Osób Niepełno-
sprawnych oraz Jury XIV Biennale z Bogdanem Dąsalem (drugi z prawej)

Tekst i fot. Iwona Kucharska, Ryszard Rzebko
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Mateusz Połeć, Nocny Pociąg, I nagroda, kat. Malarstwo

http://www.idn.org.pl/fson
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Jej dziewiętnasta edycja pokazała, że na trwale 
wpisała się w kalendarz przedsięwzięć arty-

stycznych naszego kraju. To nie tylko bowiem moż-
liwość publicznej prezentacji uzdolnień i talentów 
przez artystów z niepełnosprawnościami, to także 
„wyzwolenie satysfakcji i radości płynącej z pro-
cesu tworzenia i rozbudzenie aktywności twórczej 
i społecznej ludzi niepełnosprawnych”. Cytowany 
tekst regulaminu tego przedsięwzięcia zwraca rów-
nież uwagę na rolę Przeglądu w „eliminacji barier 
psychologicznych przez integrację twórców z nie-
pełnosprawnościami i kształtowanie postaw otwar-
tych na wielość i różnorodność kultury i sztuki”.

Warto zwrócić uwagę na cytowane fragmenty, bo  
te słowa w pełni odzwierciedlają misję OPTAN –  
imprezy, której przez dziewiętnaście lat głównym 

organizatorem jest Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa 
Jana Chrapka w Grudziądzu z prezes Krystyną Grabowską 
na czele. To dzięki jej ogromnej pracy i osobistemu zaangażo-
waniu odbyło się już dziewiętnaście edycji Przeglądu.

W tegorocznym OPTAN–ie wzięło udział 60 artystów – 
uczestników konkursów.
Prezentowali swoje osiągnięcia w trzech kategoriach:
Konkurs plastyczny pt.: „Radość tworzenia radością życia”,
Konkurs piosenki pt.: „Latarnia”,
Konkurs recytatorski pt.: „Widzimy ten sam świat”.

Jury konkursu 
piosenkarsko-recytatorskiego w składzie:
Krzysztof Cwynar (wokalista, poeta, kom-
pozytor) – przewodniczący jury,
Beniamin Koralewski (wokalista),
Wanda Kwietniewska (wokalistka, kompo-
zytorka, aranżerka),
Sławomir Wierzcholski (muzyk, wokalista, 
autor tekstów),
przyznało nagrody:
w Konkursie recytatorskim: 
I miejsce – Alicja Czarnuszka, Szczecin, 
II miejsce – Andrzej Chutkowski, Warszawa, 
III miejsce – Danuta Łuszczek, Szczecin.

W Konkursie piosenkarskim:
I miejsce
Joanna Przyborowska, Lidzbark,
II miejsce 
Przemysław Cackowski, Grudziądz,
III miejsce – Krzysztof Sałapa, Granica.

Wyróżnienia: Milena Wiśniewska, Malbork, 
Wojciech Ławnikowicz, Wrocław.

NAGRODA GRAND PRIX 
Kamil Czeszel, Toruń.

W imieniu Fundatora, tj. Stowarzyszenia 
Artystów Wykonawców Utworów Mu-
zycznych i Słowno-Muzycznych wręczył 
ją podczas koncertu galowego Sławomir 
Wierzcholski.

Jury Konkursu plastycznego 
„Radość tworzenia radością życia”  
w składzie”:
Marek Model (malarz, rysownik, profesor 
Akademii Sztuk Pięknych) – przewodni-
czący jury,
Marianna Gitner-Sawistowska (artysta pla-
styk, magister wychowania plastycznego),
Grzegorz Sprusik (historyk sztuki),
przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Piotr Dudek, Katowice,
II miejsce – Elżbieta Pyra,  Włocławek,
III miejsce – Anna Lubomska, Grudziądz.

Jak co roku zwieńczeniem Przeglądu był 
koncert laureatów na scenie grudziądzkiego 
teatru. Poprzedzony był recitalem Tadeusza 
Woźniaka – artysty związanego z OPTAN 
od samego początku, pt. „Tadeusz Woźniak  
– z dobrych przeczuć”. Recital był zajawką 
większego koncertu, na premierę którego Ta-
deusz Woźniak zaprosił obecnych do grudziądz-
kiego teatru 19 września br., z okazji swojego 
50–lecia pracy twórczej. W pierwszej części 

OPTAN 
– kuźnia talentów

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych OPTAN 2016, który odbył się w dniach 1-4 września 
w Grudziądzu, to w pełni dojrzała impreza o trudnym do przecenienia wymiarze artystycznym, kulturalnym i integracyjnym. 

koncertu występował z artystami – uczestni-
kami OPTAN, w drugiej ze swoim zespołem.

Wiele lat wcześniej to właśnie w Grudziądzu 
na Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości 
Artystów Niepełnosprawnych mieliśmy oka-
zję podziwiać niezwykle uzdolnionych wo-
kalistów, recytatorów i plastyków z różnymi 
dysfunkcjami. To tutaj zdobyli znaczące wy-
różnienia i uczestniczyli w świetnych warsz-
tatach prowadzonych przez profesjonalistów, 
plastyków, znanych kompozytorów, wokali-
stów, artystów estrady, muzyków...

Potem bywali już coraz częściej na znaczą-
cych imprezach o podobnym charakterze  
w całym niemal kraju, zdobywając wyróżnie-
nia – coraz lepsi, bardziej zauważalni. Wra-
cają często do Grudziądza, by ponownie się 
sprawdzić, rywalizując o laury. Pewniejsi, bar-
dziej znani, obyci ze sceną – amatorzy–pro-
fesjonaliści chciałoby się powiedzieć. Warto 
pamiętać, że kilkanaście lat wcześniej zdoby-
wali szlify właśnie w Grudziądzu, na OPTAN–
ie, który stał się właściwie kuźnią talentów.

Warto również podkreślić, że Przeglądu nie 
organizuje olbrzymi zespół ludzi a jedynie 
niezbyt licznii zapaleńcy i nieduży sztab 
wolontariuszy. Niezmiennie mózgiem przed-
sięwzięcia jest prezes Centrum Rehabilita-
cji Krystyna Grabowska, sercem podzieliła 
się z Ernestem Bryllem, opiekunem OPTAN  
a duszą i wrażliwością ze wszystkimi artysta-
mi wspomagającymi tę imprezę.

– 19. edycję OPTAN oceniam wysoko – pod-
kreśliła. – Podsumowując trzeba powiedzieć, 
że zawsze będzie się powtarzało pewne gro-
no osób, ale zawsze też będzie jakaś liczba 
zupełnie nowych uczestników. Formuła Prze-
glądu nie zakłada jednak odrębnej kategorii 

dla początkujących. W konkursie – co wynika 
z samej jego istoty – biorą udział wykonawcy 
i uczestnicy posiadający już określone umie-
jętności.

U progu swojego 20-lecia idea OPTAN wciąż 
jest atrakcyjna i nośna i jest to bez wątpienia 
atrybut tego wydarzenia i dobra wróżba na 
przyszłość.
Chciałoby się, aby 20-lecie OPTAN odbyło 
się z jeszcze większym rozmachem, bo za-
sługuje na to w pełni. – 20 lat to naprawdę 
szmat czasu. Marzeniem prezes Grabow-
skiej jest międzynarodowy zasięg Przeglądu. 
Może jego przyszłej, jubileuszowej edycji 
uda się je zrealizować. Zapytałam ją o plany  
i zamierzenia, związane z przyszłorocznymi 
20. urodzinami OPTAN.

– Co dalej? Trudno to dzisiaj powiedzieć, 
pomyślimy o większym widowisku, może 
rozszerzeniu formuły – odpowiedziała – ale 
dzisiaj nie wiem na co i na ile wystarczy uzy-
skanych na ten cel funduszy. Trzeba się do-
stosować do możliwości, ale mimo wszystko 
jestem optymistką. Zawsze istnieje możliwość 
spotkania kogoś istotnego na drodze, kogoś 
kto wesprze nasze działania, co pozwoli na 
ich kontynuację.

I tego życzymy uczestnikom OPTAN i jego or-
ganizatorom, szczególnie na progu tak zna-
czącego jubileuszu.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych OPTAN 2016 
w Grudziądzu odbył się pod honorowym pa-
tronatem prezesa Zarządu PFRON Roberta 
Kwiatkowskiego. „Nasze Sprawy” objęły go 
patronatem medialnym.

Iwona Kucharska
fot. Jarek Guza

Andrzej Chutkowski, Warszawa

Kamil Czeszel, Toruń

Joanna Przyborowska, Lidzbark

Danuta Łuszczek, Szczecin

Prezes Centrum Rehabilitacji Krystyna Grabowska gratuluje  
a Sławomir Wieszcholski wręcza Grand Prix OPTAN 2016

Prezentacji dokonuje Piotr Dudek, zdobywca I  nagrody w konkursie plastycznym

Przemek Cackowski, 
Grudziądz

Krzysztof Sałąpa, Granica

Alicja Czarnuszka, Szczecin

XIX EDYCJA OPTAN
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Czas na aktywizację zawodową 

PROJEKTY PROJEKTY

Marcin Gazda

W marcu br. „Nasze Sprawy” poinfor-
mowały o pierwszej edycji projektu 
„Aktywizacja zawodowa niepełno-

sprawnych osób młodych z woj. małopol-
skiego”. Dzięki tej publikacji Tomasz Stokłosa 
skontaktował się ze Stowarzyszeniem EKON. 
23–latek ma już za sobą konsultacje z do-
radcą zawodowym, assessment centre oraz 
szkolenie. Program obejmuje również płatny 
trzymiesięczny staż dla każdego uczestnika.
– Szkolenia i staże są indywidualnie dobie-
rane, wpływ na to mają spotkania z doradcą 
zawodowym i assessment centre. Na razie 
wybrane zostały takie szkolenia jak np. gra-
fika komputerowa, kadry i płace, cukiernik, 
masażysta, archiwista, programista czy 
administrator sieci. Staży szukamy w miej-
scach, które interesują uczestników. Jednak 
nie mamy wpływu na rynek pracy, tzn. czy 
wskazany pracodawca zatrudni daną osobę 
– mówi Alicja Mazurek, pośrednik pracy ze 
Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środo-
wiska EKON.

Wiara w siebie
Justyna Jaroszewska bierze udział już w koń-
cowym etapie projektu. Zajęcia ocenia jako 
rzeczowe, w ich trakcie zostały poruszone 
istotne zagadnienia. – Moja niepełnospraw-
ność nie jest zbyt duża. Bałam się, że z więk-
szości rzeczy nie będę mogła skorzystać, 
ponieważ na pewno są osoby, które bardziej 
tego potrzebują. Dzięki pracy z doradcą za-
wodowym, którego w tym miejscu pozdra-
wiam, w końcu uwierzyłam w siebie i zdałam 
sobie sprawę, jakie są moje mocne strony  
i nad czym muszę jeszcze popracować –  
opisuje 24–latka.
W ramach projektu odbyła szkolenie z za-
kresu pracy z komputerem oraz z zakresu 
programów graficznych. Wszystkie egzaminy 
zdała, z czego jest bardzo zadowolona. – 
Zyskałam wiarę w siebie i swoje umiejętno-
ści. Poszerzyłam również wiedzę związaną  
z moim zawodem. Ponadto przekonałam się, 
że jestem bardzo sprawna fizycznie – mówi.
Na razie najlepiej wspomina assessment 
centre. Trafiła do grupy z sympatycznymi 
osobami, z którymi nawiązała dobry kontakt. 
Uważa, że forma zajęć była bardzo ciekawa, 
zwłaszcza część obejmująca sprawdzenie 

umiejętności zawodowych oraz testy predys-
pozycji zawodowych. Obecnie odbywa staż  
w firmie deweloperskiej. Wykonuje prace 
typowo biurowe, m.in. wprowadza dane do 
tabel oraz wystawia faktury. – Miejsce to zna-
lazłam w szybkim tempie dzięki zaangażowa-
niu mojej opiekunki ze Stowarzyszenia EKON 
– przekonuje. 

Nowe horyzonty
Barbara Turek nie może doczekać się stażu. 
Wkrótce rozpocznie go w biurze prasowym 
rzecznika Archidiecezji Krakowskiej. I to  
w wyjątkowym okresie, jakim niewątpliwie 
będą Światowe Dni Młodzieży. 
– Nie mam żadnych obaw. Postaram się wy-
korzystać ten czas jak najlepiej, by móc jak 
najwięcej zyskać. Chciałabym też podjąć 
nowe wyzwania i zmieniać myślenie ludzi  
o tym, że niepełnosprawność jest ogranicze-
niem w podejmowaniu pracy. Nie mam żad-
nych konkretnych oczekiwań poza jednym 
– być otwartym na to, co przyniosą te trzy 
miesiące – opisuje 28–latka. 
Pracę z doradcą zawodowym Justyną Cuże 
wskazuje jako najmilsze wspomnienie zwią-
zane z projektem. Dzięki kilku spotkaniom 
zmieniła perspektywę myślenia i poszerzyła 
horyzonty. Pomogło jej to nie tylko na gruncie 
zawodowym, ale także w życiu osobistym.  
Barbara Turek ma za sobą już kurs komputero-
wy. Ukończyła go z całkiem niezłym wynikiem. 
Jest z tego dumna. Ma nadzieję, że w przyszło-
ści zaowocuje to lepszymi wynikami w podjętej 
pracy. – Udział w projekcie jest dla mnie dość 
zaskakujący. Zupełnie nie spodziewałam się, 
że dzięki tej decyzji odbędę staż. Właściwie to 
jest miejsce, w którym chciałabym w przyszło-
ści podjąć pracę. Wierzę, że to się uda – mówi.

Bez barier
Marzena Plesnar uważa udział w projekcie za 
jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. 
Wcześniej jednak miała wątpliwości. Zastanawia-
ła się, czy będzie mogła zrezygnować, jeżeli coś 
jej się nie spodoba. Bała się, że nie poradzi sobie 
finansowo, jeśli staż zostanie wyznaczony w Kra-
kowie, czyli poza jej miejscem zamieszkania.

– Wszystkie obawy rozwiała pani Alicja Mazu-
rek, pośrednik pracy. To do niej pierwszy raz 

zadzwoniłam i umówiłam się na spotkanie. Bar-
dzo ciepło i serdecznie mnie przyjęła, na każde 
zadane pytanie udzieliła odpowiedzi. Dla niej nie 
było żadnego problemu, każdą sprawę można 
było rozwiązać – wspomina 23-latka. 
Dzięki udziałowi w projekcie nabrała pew-
ności siebie, co przydało się już podczas 
poszukiwania stażu. Według niej znalezienie 
odpowiedniego pracodawcy nie było łatwe. 
Od początku w grę wchodziły kadry i płace 
oraz księgowość. Jednak z niektórych roz-
mów rekrutacyjnych wracała przygnębiona  
i z myślami, że naprawdę nic nie potrafi. Nie 
brakowało ciekawych ofert, ale coś stawało 
na przeszkodzie: czas pracy, dojazd, lokali-
zacja czy atmosfera. W końcu trafiła na firmę 
spełniającą oczekiwania.
– Pracuje tam księgowa, która będzie moim 
opiekunem stażu i uwielbia dzielić się wie-
dzą, chce i lubi uczyć młode osoby. Sama nie  
znalazłabym tylu ofert. Po kilku rozmowach 
kwalifikacyjnych straciłabym totalnie wiarę  
w siebie, gdyby nie pani Alicja – opowiada. Dla 
niej uczestniczenie w projekcie jest czymś wię-
cej niż znalezieniem miejsca stażu. Uświado-
miła sobie, że niepełnosprawność nie stanowi  
bariery, żeby zdobyć wymarzoną pracę.

Wolne miejsca
W sumie 80 młodych osób ma skorzystać  
z projektu, który potrwa do lutego 2017 r. Do 
obsadzenia pozostało jeszcze ok. 40 miejsc. 
Nabór kandydatów odbywa się w sposób 
ciągły. Zgłoszenia docierają z różnych części 
województwa małopolskiego. 
– Jeśli ktoś skończył studia, ale nie obronił 
jeszcze pracy, to niestety nie może jeszcze 
skorzystać z naszej propozycji – informuje 
Alicja Mazurek. 
Wkrótce Stowarzyszenie EKON chce zor-
ganizować assessment centre w Krakowie 
lub w Warszawie dla nowych uczestników.  
Z myślą o nich zostaną wybrane szkolenia 
zawodowe, a następnie instytucje szkole-
niowe. W najbliższych dniach część osób 
rozpocznie płatne staże trzymiesięczne.  
Do pośredników pracy napływają już pierw-
sze dokumenty od pracodawców na temat 
stażystów.  
– Najbardziej jestem dumna z determinacji 
uczestników, mają cel i chcą go realizować. 
Miło było też ich obserwować podczas asses-
sment centre, jak funkcjonowali w grupie, jak 
się angażowali i ile im to sprawiało radości. 
Informacja zwrotna dała im odpowiedź na 
najskrytsze pytania dotyczące przyszłości za-
wodowej – mówi Alicja Mazurek. 

NS: – W jaki sposób dowiedział się pan  
o projekcie „Aktywizacja zawodowa  
niepełnosprawnych osób młodych z woj. 
małopolskiego”?
Tomasz Stokłosa: – Moja mama pracuje  
w MOPS-ie. Różne gazety do niej docierają, 
również „Nasze Sprawy”. Natrafiłem na ar-
tykuł właśnie związany ze Stowarzyszeniem 
EKON i z opiniami dotyczącymi projektu. Po-
myślałem, że to może być fajne rozwiązanie 
dla mnie. Jednak nie od razu podjąłem kro-
ki, żeby dołączyć do uczestników. Zrobiłem 
to mniej więcej po tygodniu. Przemyślałem 
sobie wszystko na spokojnie i racjonalnie. 
Doszedłem do wniosku, że warto skorzystać. 

NS: – Co przekonało pana do udziału  
w projekcie? 
TS: – U mnie w miejscowości rynek pracy jest 
dość skromny, są przede wszystkim oferty 
pracy na stanowiska typowo fizyczne. Chcia-
łem poszerzyć swoje możliwości dotarcia do 
pracodawców. Zakładałem, że EKON pomo-
że w tym zakresie. Zgłosiłem się do projektu, 
na początku była rozmowa z doradcą zawo-
dowym, który pomógł ułożyć sensownie CV. 
Otrzymałem propozycję udziału w szkoleniu, 
żeby być bardziej atrakcyjnym na rynku pra-
cy. Miałem też wyjazd do Warszawy na dwa 
dni w celu uzyskania dokładniejszej wiedzy 
na temat moich predyspozycji zawodowych. 

NS: – Jakie miał pan wyobrażenie  
o projekcie?
TS: – Na pewno nie wyobrażałem sobie, że 
w projekt będzie zaangażowanych tyle osób. 
One wspierają moją i pozostałych uczestni-
ków drogę do kariery zawodowej. Tutaj są 
spotkania z doradcami zawodowymi, psy-
chologami czy specjalistami sprawdzającymi 
nasze zdolności fizyczne. Nie spodziewałem 

się, że będzie większe szkolenie. To jest fajna 
sprawa. W większości projektów, o których 
słyszałem, szkolenia trwają po kilka dni. Ja 
wziąłem udział w trzytygodniowym, a zajęcia 
dotyczyły grafiki komputerowej z elementami 
Photoshopa. Miałem spotkania na temat pod-
staw i bardziej zaawansowanej obróbki gra-
ficznej typu sklejanie zdjęć, renowacja zdjęć, 
polepszenie cery itp. Wszystko to może się 
później przydać, ponieważ chcę się starać  
o pracę marketingowca lub PR–owca. Szko-
leniowiec bardzo chętnie dzielił się wiedzą  
z nami. Szkolenie było kameralne, oprócz 
mnie uczestniczyła w nim jedna dziewczyna, 
ale spoza projektu. 

NS: – Co pan już zyskał dzięki udziałowi 
w projekcie? 
TS: – Takie projekty po prostu dają większą 
wiarę ludziom niepełnosprawnym, żeby coś 
zmienić. Poznałem siebie troszkę lepiej, 
przede wszystkim swoje słabsze i mocniejsze 
strony. Mogłem to już wykorzystać w działa-
niach praktycznych. Poznałem też ciekawe 
osoby, z którymi będę miał kontakt przez ja-
kiś czas. To jest pierwszy projekt tego typu, 
w którym biorę udział. Tak jak wspomniałem, 
moja mama pracuje w MOPS-ie. Wiem, co-
nieco o tych inicjatywach, jak wyglądają i jak 
działają. Mam więc porównanie. 

NS: – Gdzie odbędzie pan staż? 
TS:  – Ta kwestia jest nadal otwarta,  rozma-
wiamy z osobami odpowiedzialnymi za nabór 
i przyjęcie mnie. Rozważamy oferty najbar-
dziej dopasowane do mnie. Zastanawialiśmy 
się nad kilkoma miejscami, w tym dwoma or-
ganizacjami pozarządowymi. Na razie rozmo-
wy rekrutacyjnej jeszcze nie było. Jesteśmy 
dobrej myśli.

■

Czy osoba niewidoma może sprawnie 
używać komputera w pracy, 
samodzielnie zrobić zakupy przez 
Internet, wykonać przelew, korzystać 
z portali społecznościowych?

Czy nie widząc można zaplanować podróż  
i używać nawigacji GPS?

Jakie urządzenia mogą pomóc osobie niewi-
domej w sprawnym prowadzeniu domu i wy-
konywaniu pracy? 

Co powinna zrobić jeśli czuje się, w jakikol-
wiek sposób, dyskryminowana?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie 
można otrzymać biorąc udział w realizowa-
nym przez Fundację Vis Maior ogólnopolskim 
projekcie „Wie kto pyta”.
Realizatorzy, projektu oferują bezpłatne po-
rady psychologa, prawnika, tyflopedagoga 
(specjalisty zajmującego się nauką samo-
dzielnego poruszania się i wykonywania co-
dziennych czynności) i informatyka.
Osoby niewidome będą mogły porozmawiać 
z psychologiem, o problemach z jakimi styka-
ją się na co dzień. Prawnik udzieli wskazówek 
co zrobić, kiedy ich prawa nie są przestrzega-
ne oraz z jakich ulg i uprawnień mogą sko-
rzystać. Tyflopedagog podpowie jakie urzą-
dzenia ułatwią codzienne funkcjonowanie. 
Informatyk doradzi z jakiego sprzętu kompu-
terowego i oprogramowania warto korzystać.
Członkowie rodzin osób niewidomych będą 
mogli dowiedzieć się jak je wspierać w co-
dziennym życiu i jak radzić sobie w sytuacji, 
kiedy bliska osoba traci wzrok.
Pracodawcy, chcący zatrudnić osobę niewi-
domą, będą mogli zapytać o przysługujące im 
uprawnienia i dostosowanie stanowiska pracy.
Placówki edukacyjne i kulturalne, firmy oraz 
instytucje, otrzymają fachowe wskazówki jak 
obsłużyć niewidomego klienta lub dostoso-
wać swją ofertę do jego potrzeb.
Porady będą udzielane drogą telefoniczną, 
mejlową oraz listowną. W razie potrzeby bę-
dzie można spotkać się z wybranym specja-
listą.
Więcej informacji na temat projektu udziela 
koordynatorka Magdalena Raczyńska: 
tel. 22 370 28 75, 
e-mail: m.raczynska@fundacjavismaior.pl.
Projekt jest dofinansowany ze środków 
PFRON.

Info: Vis Maior, oprac. sza

młodych
Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON prowadzi nabór do 
projektu „Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. 
małopolskiego”. Jeden z jego uczestników dowiedział się o rekrutacji z „Naszych 
Spraw”. Do obsadzenia pozostało ok. 40 miejsc. 

„Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z woj. małopolskiego”

Projekt jest przeznaczony dla osób:
– mających mniej niż 30 lat,
– biernych zawodowo,
– z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, 
– zamieszkujących województwo małopolskie

Szczegółowych informacji udzielają pośrednicy pracy:
Joanna Malinowska, tel. 606 170 791, e–mail: j.malinowska@ekon.org.pl 
Alicja Mazurek, tel. 502 312 060, e–mail: a.mazurek@ekon.org.pl 
Grzegorz Firek, tel. 602 703 983, e–mail: g.firek@ekon.org.pl 

Rozmowa z Tomaszem Stokłosą, uczestnikiem projektu „Aktywizacja zawodowa 
niepełnosprawnych osób młodych z woj. małopolskiego”

Projekt „Wie, 
kto pyta” dla 
niewidomych

mailto:m.raczynska@fundacjavismaior.pl
mailto:j.malinowska@ekon.org.pl
mailto:a.mazurek@ekon.org.pl
mailto:g.firek@ekon.org.pl
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Kojący wpływ zwierząt
Tekst i fot. Ewa Maj

Zooterapia jest naturalną metodą tera-
peutyczną poprzez kontakt ze zwie-
rzętami. Dla każdego człowieka jest on 

bardzo ważny, w szczególności dla osób cho-
rych i niepełnosprawnych. Często próg od-
czuwania u tych osób jest zaburzony. Jedne 
potrzebują więcej stymulacji inne są bardziej 
wrażliwe na bodźce płynące z zewnątrz. Ale 
u każdego pacjenta dotyk odgrywa kluczową 
rolę w procesie terapii. 
Zwierzęta są bardzo dobrymi terapeutami, 
bo przyjmują nas takich, jacy jesteśmy, nie 
oceniają, nie zauważają różnic między osobą 
sprawą i tą z dysfunkcjami. Są istotami żywy-
mi, które można dotykać, głaskać, przytulać 
brać na ręce, na kolana. Powoduje to w na-
szych organizmach wydzielanie endorfin, hor-
monów szczęścia. 
Terapia z udziałem zwierząt znana jest od 
dwóch tysięcy lat. Już Hipokrates uważał, że 
jazda konna jest formą gimnastyki pobudza-
jącej funkcje organizmu i łagodzącej scho-
rzenia. Badania przeprowadzane na całym 
świecie potwierdzają dobroczynne działanie 
zwierząt na ludzki organizm, stan fizyczny,  
a przede wszystkim psychiczny. 
Od dziesięciu lat z Pałacu Młodzieży w Ka-
towicach, w ramach zajęć organizowanych 
przez Pracownię Profilaktyki i Współpracy ze 
Środowiskiem, odbywają się wycieczki nie-
pełnosprawnych do Śląskiego Ogrodu Zoolo-
gicznego w Chorzowie. Co środę, w sezonie 
wrzesień-październik i kwiecień-czerwiec, 
grupy dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół 
mogą zwiedzić ogród zoologiczny pod opieką 
specjalisty ds. dydaktyki, Marka Kocurka. 
– Staramy się tak zorganizować trasę zwie-
dzania, żeby spełnić życzenia dzieci i żeby 

było jak najwięcej atrakcji dla nich. Zawsze 
jednak zwiedzamy tzw. małe zoo, bo tam 
można dotknąć zwierząt, pogłaskać, pokar-
mić je, a nie tylko obejrzeć – mówi dydaktyk. 
Grupa Zespołu Szkól im. M. Grzegorzewskiej 
w Piekarach Śląskich oraz przedszkolaków  
z Miejskiego Przedszkola nr 47 w Katowi-
cach ruszyła o godzinie 11.00 sprzed bramy 
głównej i obejrzała antylopy, żyrafy – szcze-
gólnie młodą żyrafkę, pawia, który rozwinął 
przed nimi swój wspaniały ogon; małpki, 
które bawiły się „w ganianego”, surykatki, ale 
największe wrażenie zrobiły oczywiście kózki  
w „małym zoo”. Uwielbiają być głaskane, 
przytulane i bardzo chętnie pałaszowały 
chleb i specjalną karmę. Po chwili strachu, 
dzieci podawały jedzenie i śmiały się kiedy 
zwierzęta łaskotały je w dłonie biorąc przy-
smaki. Kicające miniaturowe króliki, krówka, 
świnki morskie i wietnamskie – wszystkie 
zwierzęta wzbudzały entuzjazm wśród dzie-
ciaków. 
Wiele radości sprawiło również dojenie 
sztucznej krowy. Wprawdzie nie leciało mle-
ko, tylko woda, ale trzeba było opanować 
dojenie, tak jak naprawdę się to odbywa. Lwy 
podchodziły bardzo blisko szyby, ale młodzi 
podróżnicy śmiali się zachwyceni, wcale się 
nie bojąc „władcy zwierząt”. Niedźwiedzie od-
poczywały w cieniu, bo było bardzo gorąco,  
a ich pozy wzbudziły ogólną wesołość:  
– Leżą  zupełnie jak ludzie na kanapie  
– stwierdził Patryk, jeden ze zwiedzających. 
Pogoda dopisywała, słońce bardzo mocno 
grzało, więc wycieczka była wspaniała, ale 
zmęczenie zaczęło brać górę nad wraże-
niami. Wyprawa dobiegła końca koło 13.00  
i trzeba było wracać do swoich placówek. 

Jest to naturalna forma wzmacniająca 
rehabilitację ruchową i psychoterapię.  
W trakcie spontanicznej, radosnej za-

bawy uczestnicy przyzwyczajają się do kon-
taktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. 
Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu  
z psem osoba z niepełnosprawnością czuje 
się pewniej we własnym środowisku, łatwiej 
nawiązuje kontakty społeczne, poprawia 
komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.  

Katarzyna Saternus, pedagog, logopeda  
w Środowiskowym Domu Pomocy nr 2  
w Katowicach: - Podopieczni są bardzo za-
dowoleni z tych zajęć. Otwierają się na nich, 
uczą się bliskiego kontaktu. Są to osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną, od 
lekkiej po znaczną. Wspominają te zajęcia, 
bardzo chcą przychodzić do Pałacu Młodzie-
ży, w którym się one odbywają. Żałujemy, że 
są tylko raz w miesiącu, bo chcieliby pewnie  
codziennie…

Barbara Ścibisz z Pałacu Młodzieży, organi-
zatorka zooterapii, stwierdziła: – Te wycieczki 
bardzo dużo im dają. Dzieci stają się bardziej 
odważne i otwarte. Widać to po kilku wizytach 
w zoo, kiedy śmiało podchodzą do zwierząt, 
zadają pytania, śmieją się obserwując zabawy 
zwierzaków. Na początku stały z daleka i bały 
się, a po chwili bawiły się z nimi i karmiły je. 
Przede wszystkim kontakt ze zwierzęciem 
przynosi radość i chęć do życia, stymulu-
je ruch  i aktywność, ułatwia nawiązywanie 
kontaktów towarzyskich, poprawia samopo-
czucie, zdrowie, odstresowuje, daje temat 
do rozmów, itp. Dzięki tak wszechstronnemu 
działaniu zwierząt zooterapia coraz częściej 
wprowadzana jest do szkół, przedszkoli, do-
mów starców, więzień czy szpitali. 
Udowodniono, że obecność psów i kotów ma 
pozytywny wpływ na psychikę ludzką, powo-
dując poprawę nastroju, co dodatnio wpływa 
na relacje lekarz-pacjent. Związane jest to  
z obniżeniem ciśnienia krwi i zwolnieniem ak-
cji serca człowieka. 
Każdy z nas sam pewnie nieraz doznał uczucia 
odprężenia głaszcząc swojego pupila. Istnieją 
powszechne opinie o leczniczym wpływie ko-
tów, tulących się do ludzi chorych, sprawiają-
cych im ulgę. Terapeutyczna rola kota polega na 
tym, że wokół własnego ciała wytwarza neutral-
ną elektrostatycznie dodatnią strefę. Powoduje 
to u ludzi chorych uczucie ulgi, lepsze samopo-
czucie oraz polepszenie w przebiegu choroby. 
Kontakt ze zwierzętami tworzy pozytywną 
motywację i dla dzieci, i dla dorosłych, może 
również posłużyć jako nagroda za wykonanie 
konkretnego polecenia. 
Stale powstają nowe pomysły na to, jak wyko-
rzystać pomoc zwierząt  w leczeniu i rehabili-
tacji. Zooterapia wciąż prężnie się rozwija na 
całym świecie. 

■

Psy leczą
Dogoterapia to zajęcia dostarczające 
uczestnikom pozytywnego ładunku 
emocjonalnego, satysfakcji 
z obcowania z psem, przełamują lęki 
w kontaktach z otoczeniem, stymulują 
rozwój zmysłów i postrzegania, 
pozwalają oderwać się od  otaczającej 
ich rzeczywistości. 

Na dziedzińcu na ko-
lorowych karimatach 
siedzieli uśmiechnięci 
podopieczni a przed 
nimi maszerowały psy 
machając ogonami. 
Opiekunowie rozdzielili 
psie ciasteczka i teraz, 
wśród radosnych okrzy-
ków, psy wyjadały przy-
smaki z wyciągniętych dłoni. 

Zbyszek: – Te zajęcia są bardzo fajne. Można 
poznać psy, można się z nimi bawić, nakarmić 
je. One mają takie mięciutkie futerko i chodzą 
ładnie przy nodze. Na pewno tu znowu przyjdę. 
Jeden z piesków postanowił wylewnie wyrazić 
swoją wdzięczność za smakołyk i oblizał twarz jed-
nej z dziewcząt, a ta roześmiała się z całego serca. 
Agnieszka: – My się tu uczymy przytulać, 
piesek mi dał całusa. To było bardzo miłe. 
Opiekunowie pomagali także uczestnikom za-
jęć spacerować z psami dokoła dziedzińca,  
a wszyscy byli zachwyceni, że ich tak te „pluszaki” 
słuchają.
Basia: – Cztery lata temu postanowiliśmy zor-
ganizować takie zajęcia w Pałacu Młodzieży, 
wskutek sygnałów, że jest taka potrzeba. 
Współpracujemy z firmą Prestor. Dogoterapia 
odbywa się regularnie, uczestniczyły w niej 
cztery, pięć grup. Czasami dla potrzebują-
cych robimy zajęcia dodatkowe. Zawsze na 
początku jest pewien dystans, ale potem na-
wiązują kontakt z psami i są zachwyceni, tak 

jak dzisiaj Wojtuś, który bał się zbliżyć do pie-
sków, wkrótce już głaskał je i dosłownie kładł 
się na nich z uśmiechem od ucha do ucha. 
Zwierzęta oddziałują na zmysł wzroku, słu-
chu, dotyku i węchu. Zajęcia z udziałem psa 
mają również na celu rozwijanie sfery umysło-
wej, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój 
mowy i funkcji poznawczych. W doborze psa 
dla terapii istotne jest pierwotne przezna-
czenie rasy i związane z tym odruchowe za-
chowania mające wpływ na bezpieczeństwo 
zajęć. Stąd preferuje się psy rasowe, u któ-
rych można spodziewać się występowania z 
dużym prawdopodobieństwem cech niezbęd-
nych przy prowadzeniu zajęć terapeutycz-
nych. Pies terapeutyczny to pies społeczny, 
przewidywalny, cechuje go rozumne posłu-
szeństwo. Nie ma rasy psów szczególnie na-
dającej się do terapii. O przydatności decydu-
ją zawsze cechy osobnicze oraz umiejętności 
przewodnika. 

■

Tekst i fot. Ewa Maj
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Mieszkanie chronione, czyli droga 

REHABILITACJA

Tekst i fot. Marcin Gazda

Północna część Krakowa, dzielnica z wielo-
ma kamienicami. W jednej z nich znajduje się 
pięciopokojowe mieszkanie chronione. Funk-
cjonuje od września 2014 r. Jest prowadzone 
przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie 
przy ul. Łanowej 41, czyli placówkę przezna-
czoną dla osób przewlekle psy-
chicznie chorych.

– To cud, że ktoś tak zadecydo-
wał i pani dyrektor nas tak do-
brała. Mamy szansę na powrót 
do sytuacji sprzed lat. Ja takiego 
domu rodzinnego nie miałem, 
a tu czuję się jak w rodzinie – 
mówi Tomasz, który przez 17 lat 
i 8 miesięcy mieszkał w DPS-ie. 
Około półtora roku temu prze-
prowadził się do mieszkania 
chronionego. Początkowo było 
pomyślane dla siedmiu osób, 
jednak kierownictwo DPS złoży-
ło wniosek o zmniejszenie liczby 
lokatorów. 

– Nagromadzenie zbyt wielu 
mieszkańców mogłoby spowodować konflik-
ty, które i tak są nieuniknione. Tutaj mamy 
opiekę nad osobami z zaburzeniami psy-
chicznymi. Jest większe zagrożenie sytuacja-
mi konfliktowymi, kryzysami, zaburzeniami 
osobowości, więc praca terapeuty ma spore 
znaczenie – mówi Anna Stefańska-Such, za-
stępca dyrektora DPS prowadzącego miesz-
kanie. 

Do mieszkania chronionego przyjeżdża 
stosunkowo często, jest bowiem jego ko-
ordynatorem. Codziennie wizytę składa 
tam pedagog, opiekunka lub psycholog. 
Zazwyczaj w godzinach popołudniowo–
wieczornych, ponieważ wszyscy miesz-
kańcy uczęszczają na warsztaty terapii 
zajęciowej lub pracują na otwartym rynku 
pracy.

– Jesteśmy otoczeni dobrymi ludźmi. Oni są 
niewidoczni, a pomagają. Rozwiązują wszel-
kie sprawy, czy to leków, czy zdrowotne – opi-
suje Tomasz, który wolne chwile poświęca 
swojemu zespołowi muzycznemu. 

Jak u siebie
Głównym celem mieszkania chronionego 
jest usamodzielnianie jego mieszkańców. 
Zarówno w kwestiach społecznych, jak i za-
wodowych. – Nikt za nich nie ugotuje, nie 
posprząta i nie wypierze. Rolą opiekuna jest 

wskazanie drogi, nauczenie pewnych rzeczy. 
Działania te służą, żeby dana osoba nie trafi-
ła do placówki całodobowej – tłumaczy Artur 
Sajak, konsultant z Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krakowie. 

Lokatorzy mieszkania chronionego są zo-
bowiązani do realizowania planu usamo-
dzielniania. Jest on indywidualnie ustalany  
z koordynatorem. – Sami się rejestrują np. do 
lekarzy, załatwiają różne sprawy, uczęszczają 
na spotkania w kościele czy na siłownię. Do 
nas zgłaszają się z problemami, których nie 
są w stanie sami rozwiązać. Tu nie ma opieki 
24 godziny na dobę, więc poznają wolność  
w pozytywnym znaczeniu – mówi Beata Łę-
picka, starszy opiekun z DPS.

Maciej nie ukrywa zadowolenia z bardzo 
dużej swobody w mieszkaniu chronionym.  
– Człowiek zaczyna inaczej reagować, ina-
czej żyje. Tu jest cisza, można się wyspać. 
15 lat mieszkałem na Łanowej, tam nie było 
takiego spokoju – opisuje. Przyznaje, że sa-
memu trzeba wszystko robić, ale się z tego 

cieszy. Motywacji mu nie brakuje. Zarówno 
do wykonywania obowiązków domowych, jak 
i do pracy w jednym ze znanych wydawnictw, 
w którym niedawno awansował. Pasjonuje 
go fotografowanie i filmowanie. Utrwala więc 
organizowane z pozostałymi mieszkańcami 
uroczystości świąteczne. Wśród zaprasza-
nych gości znajdują się rodziny i przedstawi-
ciele DPS-u. 

– Domy na Łanowej są pełne miłości, ale tam 
nie czułem się jak w domu. Tu jest inaczej, już 

nie chodzi o warunki, bo nikt z 
nas takich nie miał do dyspo-
zycji. Tu faktycznie czujemy 
się jak u siebie. Cieszę się, 
że zaufano nam, ale to zaufa-
nie musimy cały czas utrzy-
mywać – opisuje Tomasz. 
Dla niego decyzja o prze-
prowadzce jest najmilszym 
wspomnieniem związanym  
z mieszkaniem chronionym.

Przyjemne z pożytecznym
W odwiedzonym mieszkaniu 
chronionym są dwuosobowe 
pokoje oraz jeden jednooso-
bowy. – Tu jest przestrzeń, do 
tego balkon. Mamy gdzie się 
wykąpać, mamy telewizor. 
Wszystko jest nowe, mebel-

ki, wymalowane, dywany. Na wersalce nawet  
4 dość szczupłe osoby mogą spać, ale nie ma 
takiej potrzeby – wylicza Małgorzata, która do 
mieszkania chronionego wprowadziła się pra-
wie rok temu. Wcześniej przez blisko 12 lat 
mieszkała w DPS-ie. 

Mieszkańcy zakupili część wyposażenia, 
m.in. kuchenkę, gofrownicę czy frytownicę. W 
oczy rzucają się rzeźby, np. krzyżyki. – Rzeź-
bię tu i na warsztatach. Może tydzień robię 
jedną rzecz – informuje Benek. Jego prace 
szybko się rozchodzą.

Do obowiązków mieszkańców należy utrzy-
mywanie porządku i czystości w ogólno-
dostępnych pomieszczeniach i swoich po-
kojach. – Myśleliśmy, że raz na jakiś czas  
weźmiemy panie, które gruntownie posprzą-
tają mieszkanie. Nie było to potrzebne, 
oprócz sprzątania po remoncie, ale to był taki 
trudniejszy miesiąc. Tu jest tak czyściutko, że 
przychodzimy z przyjemnością. I nawet goto-
wanie nie sprawia im problemu – mówi Anna 
Stefańska-Such. 

Dodaje, że wyjście z DPS-u jest poprzedzo-
ne odpowiednim przygotowaniem. Zajęcia 
z samodzielności dotyczą nie tylko sfery 
porządków, ale też m.in. higieny osobistej, 
komunikacji społecznej, współdziałania  
w grupie. Pod okiem psychologów odby-
wają się treningi umiejętności społecz-
nych.

Motywacja w górę
Mieszkania chronione na terenie gminy 
miejskiej Kraków są prowadzone przez 
domy pomocy społecznej oraz organizacje 
pozarządowe wyłonione w konkursach ofert.  
W piętnastu tego typu placówkach mieszka 
95 osób. Wsparcie uzyskują osoby bez-
domne, kobiety będące ofiarami przemocy, 
wychowankowie pieczy zastępczej. Naj-
liczniejszą grupę stanowią osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi, w tym psychicznie 
przewlekle chore i z niepełnosprawnością 
intelektualną. W grudniu 2015 r. zostało 
otwarte mieszkanie chronione dla niepeł-
nosprawnych. 

– To jest bardzo ciekawa forma pomocy, 
tylko nie każdy może z niej skorzystać. Do 
tych miejsc nie kierujemy osób uzależnio-
nych od alkoholu, narkotyków czy z próba-
mi samobójczymi. Musimy dbać o innych 
mieszkańców. Prawo do pobytu w mieszka-
niu chronionym jest przyznawane w formie 
decyzji administracyjnej na czas określony. 
Staramy się, żeby były to przynajmniej pół-
roczne okresy, a następnie zastanawiamy 
się nad zasadnością przedłużenia – tłuma-
czy Artur Sajak. 

Wsparcie można przedwcześnie utracić  
z powodu łamania regulaminu lokalu lub 
umowy. Lokatorzy mają np. zakaz wnosze-
nia, przechowywania, sprzedaży i zażywa-
nia środków odurzających. Nie wolno też 
stosować przemocy fizycznej i psychicznej, 
przebywać na terenie mieszkania chro-
nionego w stanie nietrzeźwym czy palić  
papierosów i innych wyrobów tytoniowych  
w pomieszczeniach. 

– Jest zainteresowanie przechodzeniem do 
mieszkań chronionych. Pewne osoby nawet 
zazdrościły wyjścia z DPS-u swoim kolegom  
i koleżankom. Widzimy, że tym ludziom urosły 
skrzydła po przeprowadzce, stali się bardziej 
zmotywowani i bardzo aktywni – mówi Anna 
Stefańska–Such.

■

Artur Sajak, konsultant z MOPS w Krakowie

To są zwykłe mieszkania. Dla porównania używam przy-
kładu ze studentami, którzy czasem mieszkają z kimś 
wspólnie i funkcjonują. Tu jest wsparcie, mieszkańcy czują 
kontrolę, wiedzą o regularnych odwiedzinach specjalistów. 
Są okresy, kiedy trzeba czekać na mieszkanie chronio-
ne. Przejście do niego z domu pomocy społecznej bywa 
trudne, wymaga różnych zmian. W DPS-ie mieszkaniec 
wpłaca 70 proc. dochodu i ma wszystko zagwarantowane. 
W mieszkaniu chronionym musi utrzymać się sam. Pobyt 
kosztuje, są to kwoty rzędu 100 zł miesięcznie, albo jest 
bezpłatny. 

do samodzielności 

Petros Psyllos i Krzysztof Bujnarowski, 
jako drużyna Psyllosoft, reprezentowali 
swoją uczelnię w światowych finałach 

Imagine Cup w Redmond w Stanach Zjed-
noczonych. Projekt MATIA, z którym wystar-
towali w konkursie, opisuje otoczenie, wyko-
rzystując do tego słowa, dźwięki oraz bodźce 
dotykowe w taki sposób, aby pomóc w lepszej 
orientacji w terenie – tłumaczy Microsoft.
Oddział badawczo-rozwojowy firmy zapropo-

Takich mieszkań powinno być jak najwięcej – przekonują jego lokatorzy. 
Z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale za progiem czuć olbrzymią 
radość z przeprowadzki. Zmiana miejsca zamieszkania stanowi bowiem szansę 
na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. 

nował im wsparcie finansowe w wysokości 10 
tys. dolarów. Jak zwraca uwagę organizator 
konkursu, to pierwszy przypadek w historii 
udziału polskich drużyn w konkursie Imagine 
Cup, kiedy drużyna dostała taką ofertę.
Psyllosoft startował w kategorii World Citizen-
ship (Projekty Społeczne). Finały w Stanach 
Zjednoczonych odbywały się pod koniec lip-
ca. (PAP)

lm/ woj/

Microsoft chce zainwestować 
w projekt polskich studentów
Studenci Politechniki Białostockiej pracujący nad zautomatyzowanym systemem 
wizji, który pomaga osobom niewidomym, otrzymali propozycję wsparcia 
finansowego od oddziału badawczo-rozwojowego Microsoftu – poinformował 
3 sierpnia PAP Technologie koncern z USA. 

Od lewej: Małgorzata, Beata Łępicka, Anna Stefańska-Such, Tomasz, Maciej i Benek

Anna Stefańska-Such, zastępca dyrektora DPS w Krakowie, ul. Łanowa 41 oraz koordy-
nator opisywanego mieszkania chronionego

To jest wielka sprawa, że tworzone są mieszkania chronio-
ne. Wielu osobom stwarzają szansę i nadzieję na samo-
dzielne życie z delikatnym wsparciem specjalistów. Efekty 
działań są widoczne na wielu płaszczyznach.  
Jako nasz największy sukces możemy wskazać posta-
wę Danusi. To dziewczyna, która wychowała się w domu 
dziecka. Później nie dostała mieszkania od gminy i trafiła 
do DPS-u. Miała poczucie wielkiej krzywdy. Jej marze-
niem było wyjście do środowiska i to się ziściło. Począt-
kowo zakładaliśmy, że będzie to mieszkanie chronione dla 
mężczyzn, m.in. ze względu na dłuższą kolejkę chętnych  
i rokujących. Zrobiliśmy koedukacyjne, a Danusia była naj-
szczęśliwszą osobą na świecie, że mogła do niego przejść. 

Podjęła pracę, ale już w DPS-ie miała takie próby. Po niespełna roku opuściła mieszkanie 
chronione. Nie czekała na lokal od gminy i wynajęła mieszkanie na własną rękę.
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Przedział wiekowy uczestników był od 
15 roku życia do 50-60, więc każdy nie-
pełnosprawny, który był w domu opieki 

społecznej, mógł z tego wyjazdu skorzystać. 
Na naszym turnusie mieliśmy osoby specjal-
nie  wykwalifikowane do obsługi różnego typu 
schorzeń i niepełnosprawności. 

Organizacja, w której byłem wolontariu-
szem poradziła sobie całkiem dobrze z tym 
zadaniem. Dostałem pod opiekę najcięż-
szego z uczestników, bo jestem dość wy-
sokim, postawnym mężczyzną więc o wiele 
łatwiej było mi go podnieść, myć, niż drob-
nym dziewczynom, które też były u nas na 
obozie jako wolontariuszki. Głównym moim 
zadaniem było opieka nad Michałem, po-
nad 50-letnim mężczyzną, który od dziecka 
jest chory na dziecięce porażenie mózgo-
we, a  w dodatku ma chorobę niedokrwien-
ną kończyn dolnych, w tym również postę-
pujące zmiany w kończynach. To było moim 
głównym zadaniem, ale poza nim – jako że 
była stosunkowo mała liczba wolontariuszy 
– opiekowałem się też wszystkimi innymi. 

Byłem również odpowiedzialny za kąpiele 
mężczyzn.

Często nie były to zadania przyjemnie, po-
nieważ poza kąpielami musieliśmy również 
pomagać im w czynnościach fizjologicznych. 
O tym się nie mówi, ale to też jest codzienno-
ścią wolontariusza na takim obozie, a osoby 
niepełnosprawne, nawet w takich prostych 
czynnościach, dla nas zupełnie naturalnych, 
potrzebują pomocy. Moim zadaniem przy 
Michale również było nacieranie jego odle-
żyn specjalnymi maściami, przebieranie go, 
pomaganie nawet przy myciu zębów. 

Był dla mnie bardzo zaskakującą osobowo-
ścią. Powiedziano mi, że jest to osoba, dla 
której wózek jest jedynym sposobem poru-
szania, a chodzik z ośrodka dostał tylko po to, 
żeby był. Po pierwszej rozmowie z Michałem 
zrozumiałem, że on wcześniej był wożony na 
wózku, ponieważ  opiekowała się nim drobna 
dziewczyna. Rozumiem, że dziewczyna ważą-
ca 40 kg nie jest w stanie pomóc mężczyźnie  
o wadze znacznie ponad 100 kg... z chodzikiem. 

Ja z Michałem przez ten tydzień dość mocno 
trenowałem – zabawnie brzmi, po prostu prze-
chodziliśmy dość często z pokoju do łazienki  
i zajmowało nam to 3-4 minuty. Dla mnie było 
to bardzo budujące, kiedy widziałem mojego 
podopiecznego, który codziennie rano – co 
prawda potrzebował mnie, żeby wstać i po-
dejść do tego chodzika – walczył przez kilka 
minut sam ze sobą i swoimi niepełnosprawno-
ściami po to, żeby pokazać światu, ale przede 
wszystkim sobie, że da radę. Dla mnie jest to 
bardzo motywujące doświadczenie, którym 
będę wspomagać się w przyszłości. 

Zakon Maltański jest organizacją religijną, 
więc uczestników obozu obowiązywały pew-
ne rygory. Codziennie o 18 była modlitwa, 
także przed każdym posiłkiem. Poza tym 
była tam z nami trójka specjalistów odpo-
wiedzialnych za terapię grupową, którzy 
próbowali uczestników integrować. Oso-
by niepełnosprawne często są zamknięte 
w domu, w sobie. Zatem dopiero wyjście 
z ośrodka, domu pomocy społecznej czy 
też taki wyjazd jest ich pierwszym kontak-
tem ze społeczeństwem, czy też z innymi 
niepełnosprawnymi ludźmi. Często trzeba 
im pokazać, że nie są gorsi.  Proszę so-
bie wyobrazić osobę, która ma 50 lat i tak 
naprawdę ani razu nie była w stanie zjeść 
do końca posiłku, wymaga też pomocy we 
wszystkich czynnościach higienicznych... 

Sprawdziłem siebie – reminiscencje 
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Obóz dla niepełnosprawnych był organizowany przez Zakon Maltański, 
a w zasadzie przez ich fundację, Maltańską Służbę Medyczną. Mieścił się 
w miejscowości Szczyrzyc w Beskidzie Wyspowym, obok klasztoru Cystersów 
i organizowany jest tam co roku od około 7-8 lat. Były trzy turnusy, każdy z tych 
turnusów trwał tydzień, a my przez ten tydzień jako wolontariusze opiekowaliśmy 
się osobami chorymi, niepełnosprawnymi.

Jak to może oddziaływać na jej psychikę,  
a przecież to tacy sami ludzie jak my. Mają też 
swoje marzenia, pragnienia, miłości, uczu-
cia, plany. Takie osoby potrzebują kontaktu  
z ludźmi, zrozumienia ich potrzeb i pokaza-
nia, że ktoś się z nimi liczy, że ktoś faktycz-
nie stara się z nimi jakoś współpracować. 

Michał, któremu pomagałem, nauczył 
się chodzić na krótkich dystansach do-
piero w wieku lat 30. Dla mnie ta wiado-
mość była szokująca. No bo wydaje mi 
się, że gdybym na przykład do dzisiaj 
nie potrafił chodzić, to już dawno byłbym 
z tym pogodzony. Tymczasem on więk-
szość życia przeleżał w łóżku chory na 
dziecięce porażenie mózgowe, chorobę,  
z której się nie wychodzi, która najczęściej 
poszerza swój zakres. Był jednak na tyle 
zdeterminowany, na pewno miał też duże 
wsparcie rehabilitantów, że w wieku 30 lat 
nauczył się chodzić za pomocą chodzika. 
Na pewno jest to ogromny sukces, a dla 
mnie jest to wyjątkowa lekcja motywacji, 
żeby się nie poddawać i iść dalej swoją 
drogą. 

W czasie tak zwanym wolnym, zwiedzaliśmy 
okolicę, a nie było to takie proste. Wycieczki 
nie mogły być długie gdyż to męczyło zarów-
no osoby, które były na wózku inwalidzkim 
– wbrew pozorom jazda na wózku również 

męczy – z drugiej strony męczyły też nas, 
wolontariuszy. Z fajnych wycieczek pamię-
tam zwiedzanie Zakonu Cystersów, który 
był obok, oraz spotkania przy kiełbaskach, 
ze wspólnym śpiewaniem. Było cudowne wi-
dzieć jak cała grupa osób niepełnosprawnych 
zapomina o swoich słabościach i wspólnie 
śpiewa, tak jak potrafi. Było fajnie zaśpiewać 
„Jolka, Jolka, pamiętasz” w całej gromadzie, 
z gitarą, przy ognisku.
Zresztą w ostatni wieczór też zrobiliśmy im-
prezę pożegnalną, bo tam jest taki zwyczaj. 
Ja byłem nowy, zupełnie nie wiedziałem jak 
to działa, ale okazało się, że można tańczyć 
z osobą, która jest niepełnosprawna i na 
wózku. To dla mnie było ogromnym zasko-
czeniem. Ale to też dostarczyło mi wspaniałej 
rozrywki i zadowolenia. Bo dla mnie to było 
ważne doświadczenie. 

Zachęcam oczywiście do udziału w takim 
doświadczeniu, ale jednak nie bez przygoto-
wania. Ja sam mam za sobą wiele szkoleń  
z zakresu pierwszej pomocy i dlatego było 
mi na pewno łatwiej i fizycznie i psychicznie, 
bo tam się bardzo wiele działo i trzeba było  
sobie radzić także w sytuacjach ekstremal-
nych. Kiedy jedna z osób odstała ataku pa-
daczki i musiałem jej udzielić pierwszej pomo-
cy – to wiedziałem jak. 
Nie wiem jak będzie wyglądać moja przy-
szłość za rok... Czy będę mieć czas znowu 

tam pojechać, poza tym to jest naprawdę 
spora harówka. Pewnie ze strefą psychiczną 
łatwiej by było mi sobie poradzić na drugim 
wyjeździe, a fizycznej pracy się nie boję...  
Ja bardzo lubię sprawdzanie siebie samego 
w sytuacjach trudnych.

Jadąc na ten obóz bałem się konfrontacji 
moich własnych wartości z tym, co tam spo-
tkam.
Zawsze uważałem życie za najwyższą war-
tość. Z wieloma znajomymi debatowałem  
o wyższości życia nad nieżyciem, ale tak na-
prawdę nigdy nie miałem punktu odniesie-
nia. Bardzo bałem się kontaktu z chorymi, 
niepełnospawnymi osobami, tego, że moje 
myślenie się zmieni... Przyjechałem tam już 
po rozpoczęciu turnusu i całą noc biłem się 
z myślami, bo jeżeli nie dam rady i ucieknę  
z tego obozu, to będę musiał zweryfikować 
cały swój sposób  patrzenia na świat i  na ży-
cie... Bo nie potrafiłbym żyć w takiej dualnej 
rzeczywistości, że moje ideały różnią się od 
czynów. Jednak dałem radę, a przekonałem 
się, że osoby z niepełnosprawnościami po-
trafią być dla nas wzorem i dać nam siłę do 
życia. Nauczyłem się więc czegoś nowego i 
takiego patrzenia na świat, by brać z niego 
to, co jest najlepsze. 

Wolontariusz, oprac. em

wolontariusza

Problematyka  konferencji poświęcona 
była kwestiom niezwykle aktualnym, 
bo związanym z wdrażaniem skutecz-

nych strategii profilaktyczno-diagnostycz-
no-terapeutycznych, a także z prezentacją 
najnowszych wyników badań prowadzonych 
na gruncie balbutologopedii.  
Odbyły się także sesje posterowe oraz sesje 
seminaryjne i warsztatowe, które pozwoliły 
uczestniczącym w konferencji logopedom 
poszerzyć kwalifikacje, dzięki udziałowi w za-

jęciach praktycznych prowadzanych przez 
wybitnych specjalistów.
Dr Katarzyna Węsierska - adiunkt na Uniwer-
sytecie Śląskim, założyła i prowadzi Centrum 
Logopedyczne w Katowicach, gdzie pracuje 
także jako logopeda: – Chcemy  kontynu-
ować te spotkania, bo zagadnienie niepłyn-
ności mowy jest niezwykle ważne. Nie jest 
to nowy problem, ale logopedia rozwija się 
tak bardzo, że wciąż powstają nowe meto-
dy i techniki radzenia sobie z niepłynnością 

mowy. Ich poznanie umożliwiają właśnie takie 
spotkania w gronie najlepszych fachowców  
w danej dziedzinie.

Problemy z jąkaniem i niepłynnością wypo-
wiedzi dotykają wielu spośród nas i utrudniają 
w znacznym stopniu normalne funkcjonowa-
nie w społeczeństiwe, które wciąż nie jest 
zbyt wyrozumiałe dla takich „niedoskonałości” 
i traktuje jednostki tym dotknięte jako gorsze. 
Prowadzi to do wielu problemów zarówno za-
wodowych jak i osobistych ludzi jąkających 
się czy mających inne trudności z płynną 
mową.

Prof. Jane Harley, specjalistka z Centrum 
im. Michaela Palina w Londynie: – W Stanach 
Zjednoczonych 1 proc. populacji to ludzie  
z niepłynnością mowy, a wśród dzieci to  
nawet około 5 proc. Wśród logopedów są 

specjaliści zajmujący się tylko tą problema-
tyką, tzn. giełkotem i jąkaniem się i pacjenci 
trafiają pod ich opiekę już w najmłodszych la-
tach, kiedy najłatwiej jest poradzić sobie z tym 
zaburzeniem.  W swojej pracy korzystamy  
z różnych metod i doświadczeń kolegów i ko-
leżanek z całego świata, a takie konferencje 
znacznie ułatwiają kontakty między nami.
W programie konferencji, która odbyła się 
27-28 sierpnia, znalazły się wykłady, wykłady 
mistrzowskie, miniseminaria oraz warsztaty.

Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prezeska 
Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego „Age-
re Aude” powiedziała „Naszym Sprawom”: 
– Od kilku lat współpracujemy z Instytutem 
Języka Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim 
przy organizowaniu seminariów i konferencji 
logopedycznych. Taka współpraca placówek 
naukowych z trzecim sektorem jest niezwykle 

Labirynty komunikacji 
ważna. Fundacja zapewniła dofi-
nansowanie z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, dzięki 
czemu mogliśmy zaprosić więcej 
gości i uczestników. Przybyli oni 
z USA, Wielkiej Brytanii, Izraela, 
Czech, Słowacji i Niemiec. Zgłosiło 
się ponad 250 uczestników i jak na 
warunki polskie jest to jedno z naj-
większych  spotkań.

Konferencja logopedyczna była 
nadzwyczajna również dlatego, 
że odbyło się szereg wydarzeń to-
warzyszących o charakterze spo-
łeczno-edukacyjnym, w ramach kampanii 
pod nazwą „Labirynty Komunikacji” – Ogól-
nopolski Zjazd Osób Jąkających Się, otwarte 
spotkanie dla młodzieży i dzieci jąkających 
się oraz forum dyskusyjne dla rodziców dzieci 

jąkających się.  Była to więc doskonała okazja 
do zdobycia wiedzy jak i nawiązania cennych 
kontaktów dla osób dotkniętych zaburzeniami 
związanymi z niepłynnością mowy.

■

Tekst i fot. Ewa Maj

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria 
i praktyka” jest drugim  spotkaniem z cyklu współorganizowanego przez Instytut 
Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację 
Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Jest on skierowany do 
szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii, 
a jego celem jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań 
w zakresie zaburzeń płynności mowy.

Dr Katarzyna Węsierska i prof. Jane Harley
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Kilka lat temu Jerzy Jernas poznał 
Krzysztofa Paterkę, który Letnie Igrzy-
ska Paraolimpijskie w Atenach w 2004 

r. zakończył z brązowym medalem. Poznań-
ski reżyser zamierzał nakręcić film tylko  
o pływaku ze Swarzędza, ale jednak z cza-
sem rozszerzył listę bohaterów. Wpływ na 
decyzję miały kolejne odrzucone wnioski  
o sfinansowanie projektu. Uznał, że ciekaw-
sza będzie produkcja o trzech postaciach  
z Wielkopolski. Wybór padł na medalistki  

Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Londy-
nie w 2012 r. Podczas tej imprezy Karolina  
Kucharczyk z Rawicza zdobyła złoto w skoku 
w dal, a Milena Olszewska z Czarnkowa się-
gnęła po brąz w łucznictwie.

– To było dla mnie pewnym wyzwaniem, bo 
nie jestem związany z tą tematyką. Bardziej 
zajmuję się sprawami muzyki, współczesnej 
historii Polski, zrobiłem też film o Arkadym 
Fiedlerze. W dzisiejszych czasach sport jest 
praktycznie tylko zawodowy, liczą się w nim 
przede wszystkim pieniądze. Osoby niepeł-
nosprawne są najbliższe starożytnej idei 
olimpizmu, to mnie bardzo zainteresowało 
– opisuje Jerzy Jernas, reżyser i scenarzy-
sta „Olimpijczyków”. Za cel postawił sobie 
ukazanie sportu osób z niepełnosprawnością 
jako sposobu na życie, hartowanie charakteru  
i przezwyciężanie swoich słabości. 

– Moi znajomi byli pod wrażeniem, że w koń-
cu ktoś zajął się paraolimpijczykami. Bo nie 
ukrywajmy, jesteśmy w cieniu, ciężko nam się 
przebić. Nie mamy szans wypowiedzieć się 
na temat naszych dysfunkcji. Nie rozumiem, 

dlaczego my pokrzywdzeni 
przez los mamy być w kącie. 
Też się staramy, trenujemy 
mocno i nie jest to zbytnio 
dostrzegane – mówi Karolina 
Kucharczyk. 

Akcja i… 
kontrola antydopingowa
Producentem „Olimpijczyków” jest Fundacja 
Obywatelska Czas Jaszczurów. Efekty pracy 

ekipy filmowej można było obejrzeć już pod 
koniec 2015 r. m.in. dzięki wielkopolskim tele-
wizjom. – Mam kontakt z ogólnopolskimi ka-
nałami, ale one przeżywają zapaść i niechęt-
nie kupują filmy z zewnątrz – informuje Jerzy 
Jernas. Reżyser zamierza zgłosić „Olimpij-
czyków” do udziału w Europejskim Festiwalu 
Filmowym Integracja Ty i Ja w Koszalinie. Być 
może zgłoszenie trafi też do organizatorów 
20. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Do-
kumentalnych Off Cinema w Poznaniu.. 

Do twórców i bohaterów dotarło już wiele 
pozytywnych opinii o tej produkcji. Widzo-
wie zwrócili uwagę m.in. na przedstawienie 
niezwykłych osób oraz pokazanie emocji  
w dyskretny sposób. – Bardzo podoba mi 
się konwencja, że jesteśmy zaprezentowa-
ni nie od strony osób niepełnosprawnych, 
które niewiele potrafią, są biedne i wszystko 
im się należy. Często lepiej sobie radzimy  
z różnymi rzeczami niż osoby pełnosprawne, 
szczególnie w naszych dyscyplinach. To zo-
stało fajnie przedstawione – opisuje Krzysz-
tof Paterka. Jego zdaniem „Olimpijczycy” 
starają się zmieniać stereotypy dotyczące 

osób niepełnosprawnych, 
w tym uprawiania sportu. 

Zdjęcia zostały zreali-
zowane jesienią 2015 r. 
w Poznaniu, Rawiczu, 
Czarnkowie i Gorzowie 
Wielkopolskim. Plan za-
kładał, że ekipa filmowa 
popracuje po dwa dni  
z każdym z bohaterów. – 
Moja sytuacja nieco się 
skomplikowała, ostatecz-
nie byłam dostępna tylko 
przez jeden dzień i to 

niecały. Kiedy kręciliśmy końcowe sceny na 
stadionie, na chwilkę wyszłam do samocho-
du, w którym zostawiłam telefon. Wówczas 

ktoś zadzwonił i okazało się, że do mojego 
domu przyjechała kontrola antydopingowa – 
opowiada Milena Olszewska.

Nie obyło się też bez awarii kamery.  
W efekcie Krzysztof Paterka musiał powtórnie 
odpowiadać na część pytań. – Wypowiedzi 
osób o różnych temperamentach trzeba było 
połączyć w logiczną całość. Montaż zajął ok. 
trzy tygodnie, ale najwięcej czasu, bo blisko 
miesiąc, poświęciłem na poszukiwanie mu-
zyki. Chciałem, żeby odgrywała ona istotny 
element – mówi Jerzy Jernas.

Sposób na życie
Milena Olszewska ma nadzieję, że 
„Olimpijczycy” zainspirują osoby z nie-
pełnosprawnością. Zwłaszcza te, które 
poszukują odpowiedniej drogi dla siebie. 
– Można realizować się i spełniać swoje 
marzenia. Mimo że pewne ogranicze-
nia wydają się barierą nie do pokonania. 
Sport paraolimpijski jest nie tylko zabawą 
i rehabilitacją, ale również zmierza do peł-
nego profesjonalizmu, co uświadamia ten 
film – mówi łuczniczka. 

„Dwanaście krajów, sześćdzie-
siąt dni, jeden Tetrus.  Pomimo 
przeszkód, niepełnosprawności, 
barier społecznych, fizycznych  
i architektonicznych, sięgamy 
właśnie po swoje największe ma-
rzenie. Nie boimy się wyzwań”. – 
tak napisano na stronie projektu. 
Kilkoro młodych ludzi, w tym nie-
pełnosprawny Artur „Tetrus”, po-
stanowiło sprawdzić jak przysto-
sowane są europejskie miasta do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią, na jaką pomoc mogą one 
liczyć, jakie są ich największe 
problemy, jak sobie radzą i jaki 
jest stosunek społeczeństwa do 
niepełnosprawnych w innych 
krajach.
Pragną pokazać, że może być 
inaczej, że niepełnosprawność 
nie jest „końcem świata” i że 
można być pełnoprawnym, 
wartościowym członkiem spo-
łeczeństwa również na wózku  
(i nie tylko na wózku). Będą 
prowadzić videobloga z wypra-
wy, gdzie zamieszczą rozmowy  
z przynajmniej jedną osobą 
niepełnosprawną w każdym 
mieście, które odwiedzą. Spę-
dzą tam 2-3 dni i przeprowadzą  
z nią wywiad, w którym opowie jak  
w jego kraju żyje się na wózku,  
a po powrocie planują również 
napisanie dziennika / nieporadni-
ka dla ciekawskich. Wydadzą go 
w formie ebooka. 
TetroTrip to wycieczka ich ma-
rzeń. Zamierzają pokazać, że 
marzenia trzeba spełniać i o nie 
walczyć. Sześć lat temu Artur 
uległ wypadkowi, w wyniku któ-
rego rdzeń kręgowy został prze-
rwany; od tamtej pory jest spa-
raliżowany od szyi w dół. Przez 
cały czas dzielnie wspierała go 
jego dziewczyna, a dziś już żona, 
Ania.
Kiedyś miał myśli samobójcze. 
Dziś namawia ludzi, by żyli 
świadomie i korzystali z tego, 
co mają. Nie przeszkadza mu  
w tym to, że jest niepełnospraw-
ny, że nie może ruszać rękami ani 
nogami. Marzenie o tej podróży 
kiełkowało w nim od dawna. 

Patrząc na Ar-
tura i Anię aż 
trudno uwie-
rzyć, że tyle 
przeszli. Obo-
je są bardzo 
s e r d e c z n i , 
uśmiechnię-
ci, emanuje  
od nich nie-
zwykły spo-
kój. Rozmowa  
z nimi jest tak 
naturalna, że 
po kilku minu-
tach przestaje 
się zwracać uwagę na wózek. 
Przed wypadkiem Artur pracował 
z tatą w budowlance. Jego pasją 
był taniec, spotykał się z Anią, 
właściwie mieszkali już razem.
Sielankę przerwał wypadek,  
który zdarzył się we wrześniu 
2010 r. Artur jechał rowerem, 
w ostatniej chwili zauważył, że 
kończy się ścieżka, nie zdążył 
wyhamować przed metrowym 
spadkiem. Przeleciał przez kie-
rownicę, uderzył głową w ziemię. 
Kiedy się ocknął, zorientował się, 
że nie ma czucia w rękach ani 
nogach. Potem był wielki strach 
i depresja. Nie chciał, żeby Ania 
widywała go w takim stanie, 
mimo że spotykali się już od 
dwóch lat. Ale ona wytrwała. 
W końcu jednak pogodził się  
z tym, co się stało. Przełom na-
stąpił, kiedy usiadł na wózku 
elektrycznym przeznaczonym 
dla tetraplegików, czyli osób ze 
sparaliżowanymi czterema koń-
czynami, z joystickiem obsługi-
wanym brodą. Wózek całkowi-
cie zmienił jego życie i otworzył 
możliwości, których wcześniej  
w ogóle nie widział. Od 2,5 roku 
pracuje zawodowo jako analityk 
internetowy. 
Chłopak jest zdeterminowany, 
by uświadamiać ludzi i pomagać 
im na nowo spojrzeć na życie. 
Od roku jeździ na wykłady do 
szkół, uczelni. Prowadził wykłady 
m.in. w Częstochowie czy Łodzi. 
Udzielał się także w Radomiu 
podczas akcji „Żywe biblioteki”. 

Jak mówi, lubi gadać, a ludzie 
lubią go słuchać. Ludzie, którzy 
często mają wszystko w zasięgu 
ręki, nie doceniają tego. Zaczął 
żyć na nowo. Prowadzi kanał na 
YouTube, gdzie pokazuje zwykłe 
dni z życia niepełnosprawnego 
i motywuje. Cieszy go, że jest 
wiele osób, które się nie poddają. 
Jak mówi, wciąż jest ich jednak 
za mało.
Wyruszyli 1 września. Do dnia tej 
relacji, tj. do 12 września zwiedzili 
już Berlin, Amsterdam i Brukselę, 
gdzie spotkali się z europosłem 
Markiem Plurą oraz Paryż, a te-
raz ruszają do Bordeaux. Przed 
nimi słoneczna Hiszpania.
Nocują na kempingach, tam 
gdzie zostaną zaproszeni lub 
w schroniskach – czyli tak żeby 
było tanio. Miejsca, które jeszcze 
odwiedzą to: Hiszpania – Pam-
peluna, Barcelona, Walencja, 
Portugalia – Fatima, Lizbona, 
Włochy – Rzym, Szwajcaria – 
Zurych, Austria – Wiedeń, Słowe-
nia – Lublana, Słowacja – Braty-
sława, Czechy – Praga.
Celem jest także zmotywowanie 
odbiorców i sprawienie, że łatwiej 
będzie podjąć walkę o realizację 
marzeń, zainspirowanie do tego, 
żeby się nie poddawać!  Honoro-
wy patronat nad projektem objął 
prezydent Radomia Radosław 
Witkowski, który wspiera ich 
wraz z władzami Radomia.

Ewa Maj
fot. https://www.facebook.com/

tetrotrip

Mają medale, będą festiwale Marzyć można zawsze
Dla niej awans do najlepszej 
ósemki Letnich Igrzysk Paraolim-
pijskich w Rio de Janeiro jest ce-
lem minimum. Dzięki temu chce 
sobie zapewnić stypendium, 
umożliwiające dalsze trenowa-
nie. Zawodniczka Startu Gorzów 
Wielkopolski myśli o zakwalifiko-
waniu się do czołowej czwórki 
i walce o medale. Zdaje sobie 
sprawę, że konkurencja jest 
mocniejsza niż cztery lata temu 
w Londynie, ponieważ grupy  
w łucznictwie zostały połączone. 
Jest więcej silniejszych zawodni-
czek, ale Milena Olszewska też 
czuje się mocniejsza.

Karolina Kucharczyk marzy  
o przywiezieniu złotego medalu  
z Brazylii. W ostatnich tygo-
dniach sporo trenuje pod ką-
tem najważniejszej tegorocznej 
imprezy. Ma za sobą obozy  
w Szklarskiej Porębie i Spale. – 
Na treningach fajnie szło, szy-
kujemy się pełną parą. Staram 
się ze wszystkich sil, żeby moja 
forma była super – mówi lekko-
atletka.

Krzysztof Paterka zrezygnował 
już ze startów na arenie między-
narodowej. – Przez 3-4 lata pró-
bowałem godzić sport z pracą, 
miałem 3-4 treningi w tygodniu. 
Początkowo wyniki jeszcze były 
na poziomie, ale później dostrze-
głem, że świat idzie do przodu – 
opowiada 29–latek. 

Uznał, że mógłby mieć problem 
z zakwalifikowaniem się do fina-
łu w Rio de Janeiro. Ustąpił więc 
miejsca młodszym zawodnikom. 
Teraz skupia się na karierze za-
wodowej w charakterze progra-
misty-informatyka.

Film „Olimpijczycy” jest dostępny 
na:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=CgP8hPXKRpc

Marcin Gazda
fot. kadry z filmu „Olimpijczycy”, 

archiwum Jerzego Jernasa

Zdobyli medale Letnich Igrzysk Paraolimpijskich, ale ich sukcesy 
przeszły praktycznie bez echa. Na pierwszym planie pojawiają się 
w filmie „Olimpijczycy” w reżyserii Jerzego Jernasa. 
Dwudziestominutowa produkcja powstała w 2015 r., a w niedalekiej 
przyszłości powinna zagościć na festiwalach filmowych. 

Jerzy Jernas

Karolina Kucharczyk Milena Olszewska Krzysztof Paterka

Artur i Ania w Amsterdamie

SPORT TURYSTYKA

https://www.youtube.com/watch?v=CgP8hPXKRpc
https://www.youtube.com/watch?v=CgP8hPXKRpc
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Tekst i fot. Lilla Latus

Peterhof, Rosja 
To słynny zespół pałacowo-ogrodowy położony nad Zatoką Fińską. 
Założony został w pierwszej połowie XVIII wieku przez Piotra I jako 
jedna z letnich carskich rezydencji. Po podróży do Francji car był 
pod ogromnym wrażeniem Wersalu i po powrocie nakazał budowę 
podobnego obiektu. Do Dolnego Parku prowadzi dość stroma dro-
ga. Spacer po parku to podróż pośród fontann, wymyślnych kaskad, 
rzeźb, pawilonów. Cały kompleks zajmuje przeszło 1000 hektarów. 
Główną budowlą jest zaprojektowany przez Jeana Baptiste’a Leblon-
da (i przebudowany później przez Bartolomea Rastrellego) Wielki Pa-
łac. Najefektowniejszym elementem zdaje się jednak być tzw. Wielka 
Kaskada upamiętniająca triumf Rosji nad jej wrogami. Składa się ona 
z około 200 różnorakich fontann i strumieni oraz blisko 40 pięknych, 

złotych posągów. Największa fontanna wypuszcza pionowo w górę 
potężny 20-metrowy słup wody. Wszystkie urządzenia działają tak, 
jak działały za czasów Piotra i Katarzyny - dokładnie według tych sa-
mych rozwiązań hydrotechnicznych. Spacerując po tym wodnym raju, 
dojdziemy do brzegu Zatoki Fińskiej. Chłodny wiatr i szum morza taki 
sam jak wtedy, kiedy Peterhof tętnił życiem, a statki dopływały niemal 
do samego zamku.

Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dubaj to miasto na pustyni, ale są tam również  tereny zielone, pięk-
ne plaże. Jumeirah Park jest miejscem, do którego przyjeżdżają całe 
rodziny. Poniedziałki są zarezerwowane tylko dla pań. To doskonałe 
miejsce na piknik i relaks, a nawet na randkę. Pamiętam parę sub-
telnie okazującą sobie uczucia. On – ubrany w tradycyjny arabski, 
biały strój (diszdasza), ona zakryta od stóp do głów (abaya i nikab). 
Siedzieli na trawie z dala od innych ludzi i dla uważnego obserwatora 

było jasne, że w drobnych gestach, w których nie ma żadnej ostentacji, 
jest dużo intymności i bliskości. Niezwykły widok w kraju, w którym 
publiczne okazywanie uczuć nie jest mile widziane, a może nawet być 
karalne.

Turyści spędzają czas głównie na plaży oddzielonej od reszty parku 
niewielkim wzniesieniem. Stąd można zobaczyć słynny Burj Khalifa – 
najwyższy budynek świata  mierzący 828 metrów, pięknie wpisujący 
się w futurystyczny krajobraz miasta.

Ogrody warzywne zamku Villandry, Francja
We Francji  jest wiele przepięknych ogrodów, parków i każdy, kto wi-
dział Wersal, Ogród Luksemburski, Tuileries, przyzna, że Francuzi są 
mistrzami w sztuce ogrodniczej. 

Na mnie duże wrażenie zrobił renesansowy ogród zamku Villandry le-
żącego nad Loarą. Jego główną atrakcją jest  przyzamkowy warzyw-
nik urządzony według szesnastowiecznych wzorców. Każda grząd-
ka otoczona jest niskim żywopłotem z bukszpanu i tworzy unikalny 
wzór geometryczny w kontrastowych barwach. Tuż obok znajduje się 
wonny ogród z ziołami. Na terenie parku jest ponad tysiąc lip oraz 
blisko 120 tysięcy przeróżnych gatunków kwiatów i warzyw. W skład 
kompleksu wchodzą ogrody o różnej symbolice: ogród miłości, wodny, 
słońca oraz labirynt. Warzywa mają tu nie tylko wartość użytkową, ale 
i dekoracyjną. Obecnie zamek jest w rękach rodziny Carvallo, która 
udostępnia część jego wnętrz oraz ogrody dla turystów. 

Ogród Mistrza Sieci, Souzhou, Chiny
Jest jednym  z najpiękniejszych przykładów chińskiej sztuki projek-
towania ogrodów, która zawiera w sobie elementy poezji, malarstwa 
i geomancji. Ogród powstał w 1149 roku w czasach dynastii Song. 

Zajmuje około 0,5 hektara i stanowi klasyczny przydomowy ogród.  
W centralnym punkcie znajduje się  staw, wokół którego biegną 
ścieżki i skupiają się pawilony. Pawilon Dalekiej Woni Ryżu, Pawilon 
Księżyca Wschodzącego z Podmuchem Wiatru - niezwykłe nazwy, bo  
i miejsce niezwykłe.
Chińskie rozumienie piękna i harmonii rządzi się zasadami feng shui, 
sztuki, której celem jest pobudzenie i ukierunkowanie życiodajnej 
energii chi znajdującej się we wszechświecie. Krótka wegetacja ro-
ślin przypomina o ulotności życia. Ważniejsze są woda i kamień. Stąd 
duża ilość mostków, altanek, krytych pasaży, okien i bram widoko-
wych.

Ogród Tropikalny Funchal, Madera 
Madera to królestwo kwiatów i próba wybrania jednego ogrodu przy-
pomina konieczność wyboru jedynego kwiatu z przepięknego bukietu. 
Wybrałam Ogród Tropikalny na górze Monte, gdyż jego piękno jest 
reprezentatywne i niezaprzeczalne. Ogród zajmuje  teren dawnej pry-
watnej posiadłości wykupionej w 1957 roku przez państwo. Na obsza-
rze o powierzchni ponad 35 000 m kw. rośnie ponad 2 000 gatunków 
egzotycznych roślin pochodzących ze wszystkich kontynentów. Zoba-
czyć tu można różne rodzaje palm, sekwoi, drzew laurowych, oliwek, 
kwitną tu niezwykłe orchidee, azalie i strelicje, które stały się sym-
bolem Madery. Na jego terenie znajdują się dwa muzea posiadające  

w swych zbiorach m.in. afrykańskie rzeźby oraz ciekawe kolekcje mi-
nerałów. Charakterystyczne dla tego ogrodu są motywy w stylu orien-
talnym, kamienne i brązowe posągi, latarnie, fontanny oraz pomalo-
wane na czerwono mostki. Bardzo istotnym elementem jest również 
woda, tworząca strumyczki oraz rozmaite wodospady.

Ogród Majorelle, Marrakesz, Maroko
Ogród  Majorelle został  założony w latach 20. XX wieku przez  
Jacquesa Majorelle, Francuza,  który tu postanowił kontynuować swo-
ją malarską twórczość. W 1980 r. Pierre Bergé i Yves Saint Laurent 
kupili i odrestaurowali to miejsce. Znany projektant mody zażyczył 
sobie, by jego prochy rozrzucone zostały w ogrodach Majorelle. „Ni-
gdy nie zapomnę, jak wiele ci zawdzięczam. Pewnego dnia dołączę 
do ciebie tu, pod marokańskimi palmami” – powiedział na pogrzebie 

Yvesa’a Saint-Laurenta jego partner życiowy Pierre Bergé. To niemal 
mistyczne miejsce, które oczarowuje niezwykłością już zaraz po za-
głębieniu się w wąskie (ale dogodne dla wózkowiczów), ocienione 
alejki, przesycone dziesiątkami intensywnych zapachów i kolorów. 
Znajduje się tu unikalna, zupełnie wyjątkowa i wspaniale zadbana ko-
lekcja wyszukanych odmian roślin (cudowne kaktusy!) pochodzących 
z pięciu kontynentów.

Pływające ogrody Xochimilco, Meksyk
Zwiedzanie pływających ogrodów Xochimilco i  przejażdżka koloro-
wą łódką trajinera to obowiązkowy punkt w programie zwiedzania 

Najpiękniejsze
„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd wyszliśmy” – słowa Jonasza Kofta przypominają nam, że ogród z całą jego 
bogatą symboliką jest głęboko wpisany w historię ludzkości i  istotę pragnień człowieka. To raj, piękno, natura. Jest ucieczką 
od cywilizacji, hołdem złożonym przyrodzie i próbą stworzenia czegoś harmonijnego w świecie chaosu. Sztuka tworzenia 
ogrodów, znana na całym świecie, jest  wynikiem współpracy człowieka z naturą. 
Oto kilka przykładów  z różnych zakątków świata. 

ogrody świata
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Tekst i fot. Ryszard Rzebko

Wystawa na Jazzie

miasta Meksyk. Niewątpliwą atrakcją jest koncert w wykonaniu naj-
prawdziwszych mariachi, których można wynająć, by umilili spotkanie 
towarzyskie lub rodzinne. W repertuarze mają m.in. ludową piosenkę 
„Cielito Lindo”, której melodia jest w Polsce doskonale znana; tekst 
okupacyjnej piosenki „A teraz jest wojna” został napisany do tej starej, 
meksykańskiej melodii. Ogrody są pozostałością po czasach, kiedy to 
miejscowi Indianie uprawiali kwiaty i warzywa na tratwach zacumo-
wanych na jeziorze. Wraz z upływem czasu korzenie dosięgły dna, 
rozrosły się, zgęstniały i powstał stały ląd. 

Ogród Różany, Baden-Baden, Niemcy
Prowadzi do niego Lichtentaler Allee, wzdłuż której płynie rzeka Oos. 
Po drodze mija się malownicze mosteczki, galerię sztuki współcze-
snej, pensjonaty i hotele ukryte pośród bujnej roślinności. Gdzieś  
w oddali można usłyszeć dźwięk fortepianu, liczne kafejki serwują 

świetne piwo, pyszną kawę mrożoną. Sam ogród to uczta dla oka i... 
nosa. To pachnące królestwo, w którym znajduje się ok. 400 gatun-
ków róż. Są przepięknie wyeksponowane w ciekawie zaprojektowanej 
przestrzeni. Johann Wolfgang Goethe napisał: „Kwiaty są pięknymi 
słowami i hieroglifami natury, którymi daje nam ona poznać, jak bar-
dzo nas kocha”. Pośród tysięcy róż rzeczywiście można poczuć się 
wybrańcem losu, któremu dane jest doświadczać czegoś czarodziej-
skiego, odwiecznego, a jednocześnie niezwykle ulotnego...

Lilla Latus
fot. archiwum autorki

Ostatnie dni sierpnia to 
czas, w którym 31 osób 
z całej Polski miało moż-

liwość rozwijać swoje umiejętno-
ści plastyczne i terapeutyczne 
pod czujnym okiem Barbary 
Kasprzak - świetnej plastyczki  
i wieloletniej terapeutki. Warsz-
taty arteterapeutyczne organi-
zowane są w ramach projektu 
„Arteterapia drogą do twórczej 
integracji II””przez Fundację im. 
Doktora Piotra Janaszka PODAJ 
DALEJ.

Obecnie trwa IV edycja warszta-
tów, biorą w niej udział instruk-
torzy, opiekunowie, terapeuci  
i wolontariusze pracujący z oso-
bami z różnymi niepełnospraw-
nościami. W 2016 roku zostanie 
przeszkolonych 206 osób. Pla-
stykoterapia jest jednym z pięciu 
bloków tematycznych, które re-
alizowane są w ramach projektu.

Uczestnicy warsztatów mówią, że 
uczą się poprzez zabawę, bo jak 
wiadomo taki sposób na naukę jest 
najlepszy. Zajęcia pozwalają roz-
winąć kreatywne myślenie, są pre-
zentowane nowe techniki i metody, 
które później zostaną wykorzysta-
ne w pracy z osobami z niepełno-
sprawnościami. Wszystkie metody 
są później dostosowywane pod 
możliwości podopiecznych. 

Bardzo ważnym elementem za-
jęć jest nawiązywanie kontaktów 
i relacji a także dzielenie się wła-
snymi doświadczeniami. Osoby 
biorące udział w warsztatach są 
dla siebie nawzajem inspiracją. 
- Podczas warsztatów nastąpił 
niespodziewany „wybuch” kre-
atywności. Co zaowocowało 
powstaniem przepięknych i nie-
zwykłych obrazów i dzieł - mówi 
Ewa, jedna z uczestniczek.

Projekt współfinansowany jest ze 
środków PFRON oraz 1% podat-
ku. Więcej na temat projektu na: 
http://podajdalej.org.pl/.

Info: Podaj Dalej

„Wybuch” kreatywności 
w Koninie – ogólnopolskie 
warsztaty z plastykoterapii 

Stało się to dzięki opiece  
i staraniom Fundacji Od-
budowy Teatru Miejskiego 

i osobiście Ewy Strzelczyk, tra-
gicznie zmarłej ówczesnej dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Gliwicach. Od 2005 roku ad-
ministrację nad Ruinami przejął 
Gliwicki Teatr Muzyczny.
Festiwal już pierwszego dnia 
dostarczył wiele artystycznych 

emocji i wzruszeń. A to za spra-
wą dwóch bohaterek wieczoru: 
Kingi Głyk i Dominiki Zioło. To 
był prawdziwy Lady’s Evening. 
Perfekcyjnie i z lekkościa zna-
mionującą wielkie talenty zagra-
ła 19-letnia Kinga Głyk, jedyna  
w Polsce gitarzystka basowa. 
Prowadzi własny jazzowo-blu-
esowo-funkowy zespół Kinga 
Głyk Trio. Równie utalentowana 

wokalistka zespołu Dominika 
Zioło Quintet potrafiła dosłownie 
zaczarować bogactwem rytmów, 
nastrojów i zmysłowym głosem. A 
towarzyszący jej muzycy też dali 
niezły popis.
Festiwalowi Jazz w Ruinach to-
warzyszyła Jazz Movie – wysta-
wa plakatu jazzowego z całego 
świata i malarstwa inspirowane-
go muzyką. Wśród autorów wy-
stawy malarskiej są wykładowcy, 
absolwenci i studenci Instytutu 
Sztuki w Cieszynie (Wydział Arty-
styczny Uniwersytetu Śląskiego) 
oraz goście, a wśród nich uczest-
nicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Gorzycach.

Dziękując gorąco organizatorom 
Jazzu w Ruinach za umożliwie-
nie zorganizowania wystawy 
Marek Grzebyk, plastyk, tera-
peuta, instruktor WTZ w Gorzy-
cach powiedział: – W tym roku 
ponownie są to prace inspiro-
wane muzyką, które powstawały  
w czasie słuchania różnych ga-
tunków muzycznych. Był koncert 
mis i dzwonów tybetańskich, 
zabrzmiała rockowa klasyka 
(Pink Floyd – Dark side of the 
moon), nie zabrakło oczywiście 
jazzu (Miles Davis). Ideą prac 
była próba przełożenia na język 
barw i kształtów wrażeń, które 
towarzyszą nam podczas słucha-
nia. Innymi słowy, odważyliśmy 
się dotknąć zjawiska zwanego 
w sztuce synestezją. To tylko 
pierwsze, może nawet nie do-
tknięcie, a muśnięcie. Ale sądząc 
po reakcjach i zaangażowaniu 

W dwa kolejne weekendy, tj. od piątku 5 sierpnia do soboty 
13 sierpnia br. w ruinach Teatru Victoria w Gliwicach  
odbywał się 2 Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach.  
To niezwykłe, magiczne miejsce! Teatr wybudowany w 1890 
roku został spalony w 1945 przez Armię Czerwoną. Jako 
swoista, bo nie wyremontowana, ale zakonserwowana, sala 
teatralna zaistniał ponownie w 1996 r.

w Ruinach

podopiecznych biorących udział 
w tych zajęciach, będziemy ten 
temat na pewno kontynuować.

Również zainteresowanie i reak-
cja publiczności, która w przerwie 
pierwszego dnia festiwalu licznie 
odwiedzała wystawę dowodzą, 
że to przedsięwzięcie zostało 
uznane za bardzo inspirujące  
i wzbudza spore pozytywne emo-
cje.
Marek Grzebyk, będący również 
kuratorem wystawy powiedział 
„Naszym Sprawom”: – Rzuciłem 
mojej grupie temat: Co się wam 
kojarzy z muzyką? Możecie ryso-
wać, malować – bez ograniczeń 
wyboru techniki. Oni twierdzą, że 
muzykę widzą. Zajęcia polegały 
na tym, że ja puszczałem muzy-
kę, a oni malowali „po swojemu”. 
Chciałem im dać możliwość wy-
razu artystycznego „bez scho-
dów”, tj. ograniczeń, kanonów, 
tak, jak czują. Poprosiłem rów-

nież o udział w wystawie kilka 
osób , które reprezentują inne 
środowiska. Stąd obecność na 
wystawie prac uczniów liceum 
plastycznego i wychowanków 
prof. Franciszka Niecia z Pań-
stwowego Ogniska Plastycznego 
w Rydułtowach. Są również pra-
ce zawodowych plastyków.
Prace wszystkich autorów – kon-
tynuował M. Grzebyk – są pre-
zentowane bez podpisów. Chcia-
łem w ten sposób spróbować po-
kazać pewną wspólnotę reakcji 
na sztukę. Ukazać wrażliwość, 
która potrafi nas jednoczyć, bez 
względu na stopień sprawności.

Tego typu zajęcia i przedsięwzię-
cia plastyczne będą kontynu-
owane, planuje się, że wystawy 
prac odbywać się będą również 
w innych obiektach związanych 
z kulturą i sztuką, by przedstawić  
je szerszej publiczności.

■

Fragment wystawy plakatu

Kinga Głyk Dominika Zioło

Malarstwo inspirowane muzyką

40           Nasze Sprawy  9/2016 41

http://podajdalej.org.pl/


4342           Nasze Sprawy  9/2016 SPORTSPORT

Bartłomiej Mróz Między-
narodowym Mistrzem 
Indonezji w Parabadmintonie

24 sierpnia Adrian Beściak prze-
kroczył linię mety na Rynku  

w Rzeszowie. 21-latek został przywi-
tany przez liczną grupę osób, w tym 
Karolinę Wolanin. To właśnie z myślą 
o pomocy dla tej siedmiolatki odbył 
najtrudniejszą ze swoich dotychczaso-
wych wypraw na wózku.  

– Meta była niesamowita! Do samego 
końca nie wiedziałem o szczegółach 
powitania. Cała ekipa The Best Trip 
chciała zrobić niespodziankę i im 
się udało! Zabytkowe i tuningowane 
samochody, motory, mnóstwo ludzi  
i scena – nie byłem w stanie pojąć 
tego wszystkiego. Przy wjeździe do 
Rzeszowa towarzyszył mi konwój 
pojazdów i całe miasto nas słyszało - 
opowiada instruktor w Fundacji Aktyw-
nej Rehabilitacji. 

Trzecia edycja The Best Trip została 
podzielona na 48 etapów. Start do 
pierwszego z nich odbył się 2 lipca  
z rzeszowskiego Rynku. Droga po 
pomoc wiodła m.in. przez Kraków, Ka-
towice, Opole, Wrocław, Zieloną Górę, 
Kołobrzeg, Koszalin, Gdynię, Gdańsk, 
Suwałki, Białystok i Zamość. Co kilka 
etapów następowała jednodniowa 
przerwa.

– Zrobiłem tak w trosce o swoje zdro-
wie. To był czas na regenerację, nie tyl-
ko dla mnie, ale też osób, które jecha-
ły ze mną – wyjaśnia Adrian Beściak.  
W realizacji celu pomogła mu ekipa  
w składzie: Adam Kołodziej (fotograf), 
Marcin Miszkiel (fizjoterapeuta), Da-
niela Miazek (PR), Ilona Borkowska 
(PR), Tomasz Binduga (kierowca)  
i Damian Kopacz (kierowca). 
 
Jazda dla Karoliny
36 871 zł – to kwota zebrana podczas 
trzeciej edycji The Best Trip. Wpłaty na 
konto napłynęły również z zagranicy. 
Odbyły się kwesty na starcie i mecie. 

Chętni mogli licytować m.in. bluzy The 
Best Trip czy piłkę z autografem Marci-
na Gortata, którą przekazała Fundacja 
Aktywnej Rehabilitacji.
– Na trasie najbardziej zaskakiwało 
mnie to, że bardzo dużo ludzi nas roz-
poznawało, machali nam i pozdrawiali. 
Niekiedy zatrzymywali nas, żeby wrzu-
cić pieniądze do puszki – opowiada 
Adrian Beściak. 

Wyprawę dookoła Polski odbył dla 
Karoliny Wolanin z Narola (woj. pod-
karpackie). Dziewczynka urodziła się 
z rozszczepem kręgosłupa, wodogło-
wiem oraz połowicznym porażeniem 
ciała. Siedmiolatka porusza się na 
wózku i wymaga ciągłej rehabilitacji. 
Ma za sobą wiele operacji, ale uśmiech 
nie znika z jej twarzy. Podczas jednego 
z ubiegłorocznych etapów The Best 
Trip bardzo serdecznie przywitała Ad-
riana Beściaka.

– Niestety, jakiś czas temu jej tata 
spadł ze schodów i doznał urazu  
mózgowo-czaszkowego. Był jedynym 
żywicielem rodziny. Wkrótce po tym 
wypadku przyszła na świat siostra Ka-
rolinki. Mama opiekowała się Karolin-
ką, więc rodzina znalazła się w trudnej 
sytuacji – opisuje 21-latek.

Rzeszowianin cieszy się, że kolejne 
akcje oznaczają nie tylko pomoc ma-
terialną. Tata Karoliny szybciej się re-
habilituje, ma dodatkową motywację. 
Zmienił się też Jakub Byś, beneficjent 
ubiegłorocznej edycji The Best Trip. 
Stał się bardziej otwarty, zaczął treno-
wać łucznictwo i jest pewny siebie. Kie-
dyś w szkole zostawał w tyle, teraz wy-
chodzi do przodu, nawet przed szereg.

Kręta droga do celu
Adrian Beściak miał do dyspozycji dwa 
wózki aktywne firmy Panthera. – Do-
kładnie takie, jakimi ludzie jeżdżą na 
co dzień – informuje. 

Warunki atmosferyczne na trasie nie 
ułatwiały dotarcia do celu. Rzeszowianin 
musiał zmagać się z upałem i deszczem. 
Jeden z etapów przerwała burza, a wy-
czerpany 21-latek przesiadł się do sa-
mochodu. Inny razem psikusa sprawiła 
nawigacja, która źle pokierowała ekipę. 

– Kryzysy na trasie zdarzały się często. 
Te psychiczne najbardziej dawały się we 
znaki, monotonia i rutyna były momen-
tami koszmarne. Wtedy jest rozmowa, 
walka z samym sobą – opowiada po-
mysłodawca The Best Trip. W trudnych 
chwilach tłumaczył sobie, że jedzie dla 
kogoś.

Ukończenie wyprawy nie byłoby możliwe bez 
hektolitrów potu wylanego w okresie przygo-
towawczym. Adrian Beściak trenował po pięć 
razy w tygodniu. Najpierw crossfit, którego 
jest instruktorem dla osób z niepełnospraw-
nością, następnie siłownia, a także jazda na 
krótkim (5-10 km), średnim (15-20 km) i dłu-
gim dystansie (35-45 km). Soboty i niedziele 
zostawiał sobie na regenerację. 

– To trochę zwariowane, ale przed żadną  
z wypraw nie miałem obaw o przygotowanie 
fizyczne. Uważam, że siła jest w 90 proc. 
w głowie. Mięśnie się męczą, ale są w sta-
nie dużo wytrzymać. Dzięki świetnej grupie 
wspierającej mogłem jednego dnia dać 
z siebie wszystko, a kolejnego już nie czułem 
zmęczenia – mówi. 

Przed The Best Trip zmęczyły go nie tyle tre-
ningi fizyczne, co kwestie organizacyjne. Ekipa 
musiała zdobyć masę dokumentów i pozwoleń, 
zapewnić sobie noclegi oraz pozyskać spon-
sorów. Z tymi ostatnimi było nieco łatwiej niż  
w poprzednich latach, bo Adrian Beściak mógł 
pochwalić się efektami wcześniejszych akcji. 
Jednak i tak nie zabrakło nerwowych sytuacji. 

Turniej w Indonezji należy do najtrudniejszych turniejów 
na świecie. Poziom jest wysoki - w zawodach bierze 

udział cała czołówka światowa oraz zawodnicy z Indonezji, 
którzy grają na najwyższym poziomie (to ich sport narodo-
wy), ale nie mają możliwości uczestniczenia w turniejach 
poza własnym krajem.
- Na tym turnieju zdobyłem nie tylko medale i punkty do 
rankingu światowego, ale również doświadczenie. Odnio-
słem zwycięstwa nad zawodnikami, z którymi przez ostat-
nie dwa lata przegrywałem - mówi Bartek Mróz, zawodnik 
MMKS Kędzierzyn-Koźle. 
Do złota Bartek dorzucił brąz w deblu z Wei Ming Tay’em 
z Singapuru.
Dla zawodnika tak intensywnie trenującego jak Bartek 
Mróz, ważny jest punkt odniesienia, a tym były poprzed-
nie turnieje w Indonezji. W pierwszym w 2014 r. dwa razy  
5 miejsce (singiel debel), w drugim 5 w singla 3 w debla,  
a teraz złoto i brąz. Progresja wyników imponująca. 
Ogromna motywacja do dalszej pracy. Ten turniej pokazał, 
że każdy jest do ogrania, a jeszcze niedawno wydawało 
się, że Indonezyjczycy są poza zasięgiem reszty świata. 
Bartek rozwiał ten mit i otworzył nowy rozdział w historii 
polskiego parabadmintona.
W Indonezji B. Mróz startował dzięki wsparciu sponso-
rów: Grupa Azoty,  Atlas Sp. z o. o. oraz firmy sprzętowej  
LI-NING.

pr, fot. MMKS Kędzierzyn-Koźle

dookoła Polski
– Do ostatnich dni nie mieliśmy 
auta, którym pojedziemy. Mniej wię-
cej tydzień przed wyprawą pomo-
gła nam firma Express Rent a Car, 
która udostępniła Opla Combo na 
dwa miesiące. Załatwianie różnych 
spraw naprawdę mnie stresowało  
i wykańczało psychicznie – opisuje. 
Pomoc sponsorską zapewniły też: 
APCO, Panthera, Fundacja Aktyw-
nej Rehabilitacji, Pok-Ter, Perfect 
Body Center, Greinplast, Money-
Wall oraz Fitness Point.

Przekraczać granice
Przyszłoroczna edycja The Best 
Trip zapowiada się jako jeszcze 
większe przedsięwzięcie. Sprawa 
nie jest jeszcze przesądzona, ale 
Adrian Beściak zamierza podróżo-
wać nie tylko po polskich drogach. 
Ma różne pomysły i propozycje. 
– Pojawił się plan, żeby ze znajo-
mym z Poznania zrobić Euro Trip, 
czyli ok. 7,5 tys. km. Oczywiście 
na wózkach sportowych, więc ten 
przelicznik jest inny. Start byłby  
w Poznaniu, a dalej przez Niemcy, 
Holandię, Francję, Hiszpanię do 
Portugalii. Później powrót przez 
Hiszpanię, Francję, Włochy, Au-
strię, Słowację i meta w Rzeszowie 
– mówi. Wstępne wyliczenia wska-
zują, że wyprawa może potrwać ze 
cztery miesiące. Inna z propozycji 
dotyczy podróży za wschodnią gra-
nicę, w stronę Azji.

Adrian Beściak zamierza do koń-
ca 2016 r. założyć fundację. – Po 
ubiegłorocznej edycji pomyślałem 
o utworzeniu stowarzyszenia, 
żeby uzyskać dofinansowanie na 

2313 km na wózku w 54 dni - to jedno 
z najważniejszych założeń trzeciej edycji The Best 
Trip, w trakcie której Adrian Beściak pokonał trasę 
dookoła Polski. Rzeszowianin zrobił to 
w szczytnym celu, a zebrana kwota jest większa 
niż podczas wcześniejszych wypraw.  

Droga po pomoc
The Best Trip. Później nieco zmodyfiko-
wałem swoje plany, celem jest organizo-
wanie w pełni profesjonalnych akcji. Może 
być ciężko ze znalezieniem osób, które 
całkowicie się temu poświęcą. Nie lubię, 
kiedy ktoś robi coś na pół gwizdka – mówi 
21-latek. 

Rzeszowianin przyznaje, że po wypadku 
próbował się odnaleźć w różnych dyscypli-
nach sportu. Obecnie najbardziej odpowia-
dają mu wyścigi na wózkach sportowych. 
Z nimi też łączy swoją przyszłość. Planuje 

jeszcze w tym roku zdobyć odpowiedni 
sprzęt i nawiązać współpracę z trene-
rem. Jesienią 2017 r. chciałby wystar-
tować w Berlinie lub Nowym Jorku.  
– Wiele zależeć będzie od funduszy. 
Nie pojechałbym tam z myślą o wyniku, 
tylko z chęcią pokazania się i poczu-
cia atmosfery prestiżowych zawodów. 
Moim największym marzeniem jest 
udział w 2020 r. w Letnich Igrzyskach 
Paraolimpijskich w Tokio. Zobaczymy, 
co z tego wyjdzie – mówi Adrian. 

■

Marcin Gazda, fot. FB BestTripPL, autor
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W powietrzu wszyscy są równi 

Czas oderwać się od ziemi
Paweł Pryga (32 lata) przyjechał na kurs dla 
paralotniarzy z rodzinnych Tychów pocią-
giem. Nie było łatwo – bo ramp i wind wciąż 
brakuje, bo przejścia za wąskie. Poradził so-
bie – koleją, na wózku inwalidzkim podróżuje 
sam od wielu lat. Na wózku porusza się od 
dzieciństwa z powodu przepukliny oponowo-
-rdzeniowej. Na dłuższe trasy zagraniczne 
wybiera auto lub samolot. Każdego roku 
nowy cel krajoznawczy. W tym roku Hisz-
pania,  w przyszłym  Japonia. A na razie – 
podróż ponad ziemię paralotnią, na lotnisku  
w Kazimierzu Biskupim pod Koninem.
Przez osiem ostatnich lat Paweł pracował  
w branży sprzedaży telefonicznej i bezpo-
średniej. Od niedawna zajmuje się pozycjo-
nowaniem stron www. To właśnie z ogłosze-
nia  w Internecie dowiedział się o projekcie 
„Rozwiń Skrzydła”.
– W wolnym czasie uprawiam szermierkę 
na wózkach. Przypomina mi moje ulubio-
ny czasy średniowiecza i rycerskie turnieje.  
Od czasu do czasu gram w koszykówkę.  
A z paralotnią było tak. Mój brat ukończył kurs 
paralotniarski we Francji. Pomyślałem, jakby 
to było gdybym i ja taki kurs zaliczył? Bo ja 
wciąż szukam zajęcia, które by mnie cieszyło, 
ale też przy którym bym się sprawdził – mówi 
Paweł. 

Napędza ją sport 
Agnieszka Leczkowska (28 lat) z Elbląga  
z wykształcenia jest pedagogiem. W przy-
szłości chce prowadzić zajęcia dla dzieci 
z niepełnosprawnością. Na razie realizuje 
swoją pasję – sport. Przez wiele lat trenowa-

ła pływanie. Próbowała też rugby na 
wózkach. Tak, dziewczyny też grają – 
Agnieszka potwierdza z uśmiechem. Było jesz-
cze żeglarstwo. Turnus szkoleniowy w ośrodku 
w Giżycku pomógł jej zrozumieć jaka to trudna 
i ciężka wysiłkowo dyscyplina. A Agnieszka ma 
niedowład kończyn i dolnych i górnych. Miała 
12 lat gdy dostała wylewu krwi do mózgu. Od 
tamtej pory porusza się na wózku. 
– A teraz intensywnie trenuję jazdę na hand-
biku. To moje codzienne zajęcie. Sport to 
czynność, która napędza mnie do działania, 
daje siły i motywację – tłumaczy Agnieszka. 
O zajęciach paralotniowych dla osób z niepeł-
nosprawnością ruchową dowiedziała się od 
znajomych. – Aktywne osoby niepełnospraw-
ne tworzą pewien krąg. Znamy się z turnusów 
rehabilitacyjnych, obozów sportowych. Ktoś 
w ubiegłym roku postawił na swoim profilu na 
facebooku post, że Fundacja PODAJ DALEJ 
organizuje kurs paralotniarski dla niepełno-
sprawnych, że był na nim i że było świetnie. 
Postanowiłam spróbować, ale nie miałam po-
jęcia jakie doznania mnie czekają – śmieje się 
Agnieszka.  

I grupa „zielonych”
– Przyjeżdżasz na taki kurs kompletnie „zie-
lony”. Nie wiesz co to skrzydło i jak nim ste-
rować, a instruktorzy niemal od razu wypusz-
czają ciebie w powietrze – tłumaczy Agniesz-
ka Leczkowska. Ona i Paweł Pryga stanowią 
część pierwszej, pięcioosobowej grupy osób 
z niepełnosprawnością ruchową, które 10 lip-
ca zakończyły szkolenie podstawowe nauki 
latania na paralotniach realizowane w ramach 
projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA”.

Paweł Trzęsowski uczący adeptów paralot-
niarstwa wyjaśnia, że szkolenie podstawowe 

obejmuje lot zapoznawczy z instruktorem 
oraz 20 lotów samodzielnych. Ćwiczenia na 
płycie lotniska, czyli nauka m.in. stawiania 
paralotni i jej obsługi naziemnej, przeplatają 
się z zajęciami teoretycznymi. Zakres szeroki 
– aerodynamika, meteorologia, podział prze-
strzeni powietrznej i prawo ruchu, łączność, 
pierwsza pomoc, stany niebezpieczne.

To klasyczny program szkoleniowy Urzę-
du Lotnictwa Cywilnego. Taki sam dla osób 
sprawnych i niepełnosprawnych. Trudność 
lotów na paralotni, rodzaj manewrów wykony-
wanych podczas lotów, wysokość i inne para-
metry lotu dopasowane są do predyspozycji 
adepta, warunków atmosferycznych itp.
– Rekrut się boi? To dobrze! Bo  w powietrzu 
nie ma bohaterów. Pilot paralotni musi być  
odpowiedzialnym rozsądnym i trzeźwo my-
ślącym człowiekiem, aby w przyszłości mógł 
czerpać przyjemność z latania – mówi Paweł 
Trzęsowski. – Jest niewielka różnica w trybie 
szkolenia dla adeptów z niepełnosprawno-
ściami. Instruktor musi je po prostu dopa-
sować do indywidualnych możliwości danej 
osoby, m.in. jej siły, kondycji, wytrzymałości, 
zakresu ruchu.
Na pytanie jak to jest z pierwszym lataniem, 
Agnieszka wpierw wykrzykuje, że fantastycz-
nie, ale potem nachodzi ją refleksja: – To jest 
tak: lecisz na odpowiednim sprzęcie, instruk-
tor przez mikroport podpowiada ci co masz 
zrobić, którą sterówkę pociągnąć, gdzie skrę-
cić. Ale możesz powiedzieć, że opanowałeś 
sztukę latania wtedy, gdy poczujesz, zrozu-
miesz, że możesz to robić samodzielnie, po-
dejmując własne decyzje, bez przewodnika. 
Zupełnie jak w życiu.

Aerodynamika i meteorologia, podział przestrzeni powietrznej i prawo ruchu lotniczego, 
stany niebezpieczne i pierwsza pomoc. 
To zaledwie część materiału szkoleniowego z kursu podstawowego dla paralotniarzy 
z niepełnosprawnością organizowanego w ramach projektu „Rozwiń Skrzydła” 
przez konińską Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.

„Rozwiń Skrzydła” to autorski projekt Fundacji im . Doktora Piotra Janaszka PODAJ DA-
LEJ z Konina, skierowany do dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową z terenu całej 
Polski, zainteresowanych sportami lotniczymi. Projekt współfinansowany ze środków PFRON 
oraz wpłat uzyskanych przez Fundację z 1 proc. podatku. W 2016 r. Fundacja PODAJ DALEJ 
realizuje drugą edycję projektu. 
Szczegółowych informacji udziela: Karol Włodarczyk, tel. 63 211 22 19, e-mail: k.wlodarczyk@
podajdalej.org.pl
http://podajdalej.org.pl/co-robimy/rozwin-skrzydla-2016/

Tekst i fot. Fundacja PODAJ DALEJ

Turniej Metro Cup: 
Polacy na podium

Początkowo rywalizacja odbywała się  
w dwóch grupach. Do grupy A trafiła: Wiel-

ka Brytania, Niemcy, Korea oraz Polska. Drugą 
grupę 
stano-

wiły: Francja, Dania, Austria oraz 
Brazylia. System rozgrywek zakła-
dał rywalizację grupową na zasadach „każdy 
z każdym”. Pierwszego dnia Polacy ulegli 
nieznacznie Korei 42:44 oraz wygrali z Niem-
cami 50:39.

Walka o medale
Drugi dzień pokazał, kto o jaką będzie grał 
lokatę. Swój trzeci mecz z rzędu wygrali 
Duńczycy oraz Koreańczycy. Polacy również 

zaprezentowali się do-
skonale zwyciężając 
zdecydowanie z Wiel-
ką Brytanią 48:37. 
Według zajmowanych 
w tabeli grupowej 
miejsc odbyły się na-
stępujące spotkania:
Niemcy – Austria 
42:53
Brazylia – Wielka 
Brytania 54:38

Korea – Francja 35:64
Dania – Polska 51:36
Wyniki wyłoniły finalistów oraz zespoły, które 
zagrały w meczu o trzecie miejsce. Do walki 
o złoto przystąpić miały Francja oraz Dania, 
Korea oraz Polska walczyły o brązowy medal.

Niepokonani Francuzi
Trzeci ostatni dzień zadecydował o końco-
wym wyniku turnieju. 
Przedostatnie spotkanie Metro Cup miało 
wskazać pierwszego medalistę imprezy.
Polska oraz Korea spotkały się już ze sobą  
w fazie grupowej, w której lepsi okazali się 
Azjaci. Nasza reprezentacja wyciągnęła 
jednak wnioski z poprzedniego spotkania.  

W całym meczu dominowała i zwyciężyła 
44:37 zajmując trzecie miejsce!

Finał rozegrał się pomiędzy niepokonanymi 
Duńczykami a Francuzami. Obydwu zespo-
łom bardzo zależało na zwycięstwie. Wynik 
końcowy znacząco na swoją korzyść przesu-
nęli jednak Francuzi. Zespół „trójkolorowych” 
wygrał z Danią różnicą dziesięciu bramek – 
62:52 i zdobył złoty medal.

Wygrali faworyci, Korea czarnym koniem
Cała impreza stała na bardzo wysokim po-
ziomie organizacyjnym a także sportowym. 
– Można powiedzieć, że był to najlepszy 
pod względem sportowym turniej Metro Cup 
– podsumował organizator, prezes Stowa-
rzyszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych 
Tomasz Szkwara. – Pojedynki były bardzo 

wyrównane. W szczególności 
walecznością wykazali się 
nasi reprezentanci. Chłopcy 
pokazali klasę, widać było 
pierwszy szlif przygotowaw-
czy przed Mistrzostwami Eu-
ropy. Przed turniejem moim 
faworytem był zespół Dani 
oraz Francji.. Całkowicie za-
skoczyła mnie reprezentacja 
Korei. Niewiele o niej wie-
dzieliśmy, ciężko było nam 
znaleźć o nich informacje. 
Wszystkie mecze grupowe 
wygrali, więc jeśli chodzi o 
poziom sportowy, byli to bar-
dzo dobrze wyszkoleni oraz 
zdyscyplinowani zawodnicy, 
tworzyli monolit. 

pr, fot. SSON

Klasyfikacja końcowa Metro Cup

W warszawskiej Arenie Ursynów w terminie 15-17 lipca odbył się 
największy w Polsce międzynarodowy turniej rugby na wózkach 
Metro Cup. W tym roku do rywalizacji przystąpiło osiem 
zespołów z Europy, Azji oraz Ameryki Południowej. Impreza jest 
corocznie organizowana przez Stowarzyszenie Sportu Osób 
Niepełnosprawnych z Raciborza. 

1. Francja
2. Dania
3. Polska
4. Korea

5. Brazylia
6. Austria
7. Wielka Brytania
8. Niemcy
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Perlicki zwycięża po pasjonującej 
walce w regatach seniorów 

SPORT

Tekst i fot. Marek WIniarczyk

Zainteresowanie regatami było duże, 
a lista zgłoszonych i przyjętych załóg 
(20) została zamknięta ponad miesiąc 

przed regatami. Kilka dni przed nimi wszy-
scy potwierdzili chęć udziału, jednak w dniu 
rozpoczęcia regat trzy załogi nie pojawiły 
się na starcie i w rezultacie wystartowało 
17 załóg.

Zgodnie z regulaminem każdy członek załogi 
miał powyżej 60 lat. Średni wiek całej trzyoso-
bowej załogi oscylował w granicach 200 lat. 
Było sporo osiemdziesięciolatków, a łączny 
wiek najstarszej załogi wyniósł ponad 241 lat. 
Wśród zawodników była spora grupa osób  
z niepełnosprawnością.

Patronat nad regatami objął Gustaw 
Marek Brzezin - marszałek Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego,  
a mistrzostwa były współfinanso-
wane przez ten Urząd. Tradycyjnie 
gościny i jachtów udzieliło bezpłatnie 
Międzynarodowe Centrum Żeglar-
stwa i Turystyki Wodnej.

Przez cały czas trwania regat po-
goda była idealna. Było ciepło, 
dużo słońca, wiatr 2-4 B. W pią-
tek 16 września rozegrano cztery 
wyścigi. Po pierwszym dniu regat 

prowadziła załoga Czesława Perlickiego  
(11 punktów) przed załogą Sylwestra Pietruchy  
(13 punktów). Trzecie miejsce zajmowa-
ła załoga Andrzeja Stegmana (16 punk-
tów), a czwarte załoga Jerzego Uzarowicza  
(21 punktów). W sobotę rozegrano kolejne 
cztery wyścigi. Lider zwiększył swoją prze-
wagę nad rywalem o jeden punkt, a do walki 
o miejsca na podium dołączyli Andrzej Orłow 
(zwycięzca pierwszych Mistrzostw Polski)  
i Wiesław Borowiecki (brązowy medalista  
drugich Mistrzostw).

Wieczorem był tradycyjny grill, na którym 
śpiewaniem starych i nowych szant dowodzili 
jak zwykle Andrzej Apollo i Andrzej Orłow.
W niedzielę rozegrano ostatnie dwa wyścigi. 
Dziewiąty wygrał Sylwester Pietrucha i od-
robił dwa punkty do Czesława Perlickiego, 
który był trzeci. Walka o tytuł mistrza miała 
się rozstrzygnąć  
w ostatnim wyścigu. 

Dziesiąty wyścig 
miał pasjonujący 
przebieg. Obaj fa-
woryci się pilnowali. 
Od startu przez pra-
wie całą trasę pro-
wadził z przewagą 
dwóch długości łodzi 
Czesław Perlicki. 
Na ostatniej boi za 
szybko wyostrzył, na 
chwilę wpadł w łopot 
i rywal odrobił stra-
tę. Ostatni odcinek 
do mety Pietrucha 
„wywoził” rywala 
i Perlicki nie miał 
żadnych szans. Trzy 
metry przed boją za-
mykającą linię mety  

Pietrucha uznał, że Perlicki nie zdoła już 
wejść na metę i zrobił zwrot, ale Perlicki, który 
miał trochę większą szybkość błyskawicznie 
zareagował, też zrobił zwrot i wygrał o niecałe 
pół metra!

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, zaś 
każdy z zawodników otrzymał w drodze loso-
wania nagrodę rzeczową. Nagrody wręczali 
Wioletta Śląska-Zyśk – wicemarszałek Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego i Wojciech 
Karol Iwaszkiewicz – burmistrz Giżycka. Re-
gaty filmowała ekipa Sailing.org.pl i efekty jej 
pracy będzie można obejrzeć na ich portalu 
internetowym.  

Organizatorzy zaprosili zawodników na  
IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 
60+, które zostaną rozegrane w dniach 15-17 
września 2017 roku.
Komandor regat dziękuje wszystkim wolon-
tariuszom za pomoc w ich przeprowadzeniu. 

■

Wyniki:
Czesław Perlicki, Jacek Ludwiczak, Tadeusz Bierć (12 pkt.)
Sylwester Pietrucha, Adam Kochanowski, Marek Pietrucha (14 pkt.)
Andrzej Orłow, Elżbieta Orłow, Andrzej Matusiak (29 pkt.)
Wiesław Borowiecki, Marek Agaciak, Jacek Agaciak (29 pkt.)
Andrzej Szafranek, Jerzy Henke, Janusz Malitek (37 pkt.)
Stefan „Funio” Heinrich, Jerzy „Małp” Rudziński, Andrzej Gliwicz (45 pkt.)
Jerzy Uzarowicz, Jerzy Marczyński, Marek Malinkiewicz (48 pkt.)
Andrzej Stegman, Jerzy Jodzis, Andrzej Oklej (63 pkt.)

W słoneczny weekend w połowie 
września w Giżycku rozegrano III 
Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 
60+. Głównym organizatorem była 
Mazurska Szkoła Żeglarstwa we 
współpracy z Polskim Związkiem 
Żeglarzy Niepełnosprawnych.

– To był świetny, stojący na bardzo wysokim 
poziomie turniej dający nam ogromną dawkę 
doświadczeń  – powiedział Marek Dragosz tre-
ner reprezentacji Polski  –  Chylę czoła przed 
Rosjanami, nieprzypadkowo są mistrzami 
świata, jednak największe uznanie mam dla 
naszych reprezentantów. Pniemy się w górę 
i obiecuję, że nie będziemy się zatrzymywać!

Na starcie zmagań stanęło sześć reprezen-
tacji – oprócz Polaków do Warszawy zawitały 
kadry Anglii, Francji, Hiszpanii, Rosji i Włoch. 
Tak silnej obsady nie było jeszcze podczas 
żadnej edycji Amp Futbol Cup, dlatego o suk-
ces sportowy wcale nie było łatwo.

Biało-czerwoni rozpoczęli jednak od mocne-
go uderzenia. Ich pierwszym rywalem byli 
Włosi, z którymi do tej pory Polakom grało się 
bardzo ciężko. Nasza reprezentacja zagrała 
jednak koncertowo. Rozstrzelał się polski 
„Messi”, czyli Bartosz Łastowski, który czte-
rokrotnie zdołał pokonać bramkarza rywali. 
Po jednym trafieniu dorzucili jeszcze Mateusz 
Kabała i młodziutki Jakub Kożuch.

W drugim meczu grupowym Polacy 
starli się z mistrzami świata. Rosja-
nie, którzy są obecnie zdecydowanie 
najlepszym zespołem na świecie 
okazali się za silni dla drużyny Marka 
Dragosza i wygrali 3:0. Mimo to Pola-
cy awansowali do półfinału, w którym 
trafili na Anglię. Mecz z wyspiarzami 
zapowiadał się wyjątkowo ciężko, 
tym bardziej, że biało-czerwoni, mimo 
wielu prób, jeszcze nigdy nie pokonali 
tego rywala, a Anglicy w grupie ograli  
mocną Hiszpanię i Francję. 

Rzeczywistość okazała się jednak 
zupełnie inna i w półfinale Polacy nie 
dali Anglikom żadnych szans. Rozpę-
dzeni, zmotywowani i wspierani przez 
kibiców biało-czerwoni wygrali aż 5:2 
i zapewnili sobie udział w finale Amp 
Futbol Cup 2016. Po dwa gole w tym 
meczu zdobyli Łastowski i Krystian 
Kapłon, a jeden dołożył znowu Jakub 

Kożuch. Warto wspomnieć, że najstarszy z 
tych zawodników ma zaledwie 18 lat!

Drugi półfinał nie przyniósł niespodzianki. Rosja-
nie postawili kolejny krok w stronę zwycięstwa, 
pokonując Hiszpanię 1:0. W meczu o 3. miejsce 
Hiszpanie znów musieli przełknąć gorycz poraż-
ki – po serii rzutów karnych ulegli Anglikom 3:4.

Przed finałem turnieju pokazowy mecz roze-
grały jeszcze drużyny Legia Champions oraz 
Reprezentacja Polski Dziennikarzy. Wśród 
zawodników Legii można było zobaczyć mię-
dzy innymi Jacka Bednarza, Zbigniewa Man-
dziejewicza, Jacka Cyzio, Sergiusza Wie-
chowskiego czy Jacka Kacprzaka, a wśród 
dziennikarzy Żelisława Żyżyńskiego, Toma-
sza Zubilewicza czy Filipa Surmę. Wszyscy 
uczestnicy meczu Gwiazd, którzy na co dzień 
pracują z dwunożnymi zawodnikami, byli pod 
dużym wrażeniem umiejętności i poziomu gry 
ampfutbolistów. 

Licznie zgromadzeni, wyposażeni we flagi, 
szaliki i race kibice czekali jednak na naj-

ważniejszy mecz tego dnia, 
czyli finałowe starcie Polaków 
z Rosją. Zdecydowanym fawo-
rytem wydawali się mistrzowie 
świata, lecz biało-czerwoni po-
stawili rywalom bardzo trudne 
warunki. W regulaminowym  
czasie gry, mimo wielu okazji 

bramkowych z obu stron, padł bezbramko-
wy remis i niezbędna była dogrywka. Niesie-
ni żywiołowym dopingiem Polacy nie zdołali 
jednak zwyciężyć. Mimo niesamowicie am-
bitnej walki zespół Marka Dragosza prze-
grał 0:1 i ostatecznie zajął drugie miejsce  
w turnieju.

Królem strzelców turnieju został Bartosz 
„Messi” Łastowski, dla którego finał był ju-
bileuszowym 50. meczem w reprezentacji.  
– Fantastyczny turniej, super atmosfera, świet-
na gra i  wysoki poziom sportowy wszystkich 
drużyn. Cieszę się że mogę być częścią tej 
wspaniałej drużyny, która na boisku zostawia 
całe zdrowie i  serce i w każdym meczu wal-
czy aż do ostatniej minuty!
 Klasyfikacja końcowa 
 Amp Futbol Cup 2016:
 1. Rosja 
 2. Polska 
 3. Anglia 
 4. Hiszpania 
 5. Włochy 
 6. Francja
Król Strzelców: Bartosz Łastowski (Polska) 
Najlepszy piłkarz: Valeriy Sadovskiy (Rosja) 
Najlepszy bramkarz: Daniel Priami (Włochy) 
Nagroda Fair Play: reprezentacja Francji 

Info: Amp Futbol Polska, oprac .pr
fot. Bartłomiej Budny, Grzegorz Press

Amp Futbol Cup 2016 
– Polska tuż za mistrzami świata! 

Tłumy kibiców, niesamowita atmosfera  
i fantastyczna gra biało-czerwonych, tak  
w skrócie opisać można tegoroczną, piątą 
już edycję międzynarodowego turnieju 
piłkarzy po amputacjach Amp Futbol Cup. 
Niesieni głośnym dopingiem Polacy rozgromili 
reprezentacje Włoch 6:0 i Anglii 5:2,  
a w finale imprezy dopiero po dogrywce 
ulegli aktualnym mistrzom świata Rosja-
nom 0:1.
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Siła, odwaga i determinacja…
Osoby z niepełnosprawnościami ze względu na 
swoje deficyty napotykają liczne bariery i trudno-
ści w codziennym funkcjonowaniu, ale bariery te 
przestają mieć znaczenie kiedy chodzi o coś, co 
kochamy robić i odnajdujemy w tym sens nasze-
go życia. Tak właśnie jest w przypadku sportow-
ców z niepełnosprawnościami, którzy pokazują 
światu, że niepełnosprawność nie jest ograni-
czeniem i przeszkodą w zdobywaniu sukcesów. 
Siła, odwaga, determinacja, charakter, niewiary-
godne umiejętności sportowe i zdolności fizycz-
ne pozwalają im dotrzeć na sam szczyt. Dzięki 
wynikom jakie osiągają, przełamują stereotypy 
dotyczące osób z niepełnosprawnością i moty-
wują innych do działania. 

Mówimy TAK Paraolimpiadzie…
Duch walki naszych sportowców motywuje rów-
nież Fundację Jedyna Taka, dlatego też w tym 
roku podczas Warsztatów Miss Polski na Wóz-
ku 2016 postanowiono wykonać sesję sportową 
pod hasłem „Mówimy TAK Paraolimpiadzie”. 
Promowanie, wspieranie i zmiana wizerunku 
osób z niepełnosprawnością to główne cele tej 
Fundacji.
Tą sesją chciano wyrazić wsparcie dla para-
olimpijczyków, a jej głównym założeniem było 
pokazanie, że osoby z niepełnosprawnością to 
osoby aktywne, które również mają swoje pasje, 
marzenia i cele, chcące je osiągać tak jak inni.
To była pierwsza taka sesja na Warsztatach 
Miss, zupełnie odbiegająca od dotychczaso-
wych. Finalistki musiały wcielić się w rolę spor-
towców i zapozować z atrybutami, używanymi  
w sportach paraolimpijskich.
Efekty tej sesji są naprawdę zdumiewające. 
Każda z dziewczyn świetnie wywiązała się z po-
wierzonego jej zadania, a jej inicjatorzy są dumni  
z tego co udało się im osiągnąć i wyrazić.

Info: Jedyna Taka, oprac. sza
Zdjęcia: Karol Malec 

Fotomontaż: Anapt 

Charakteryzacja: Wyższa Szkoła Artystyczna, 
Maria Radecka, Dominika Bielecka
Studio foto: Bemowskie Centrum Kultury

Sesja pod hasłem „Mówimy TAK Paraolimpiadzie”
Rywalizacja o 528 medali, 23 konkurencje, 4300 sportowców, 176 krajów i pierwsza  
w historii transmisja w Telewizji Polskiej…To właśnie czeka nas od 7. do 18. września. 
Mowa oczywiście o XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro, podczas 
których zobaczymy 96 reprezentantów z Polski.
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