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wejdą w życie, musi je jeszcze zatwierdzić Rada Europy
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– Raport o przestrzeganiu przez urzędy centralne Konwencji ONZ o prawach 
osób z niepełnosprawnością

– 800 tys. obywateli UE pozbawionych prawa głosu
– Kraków bez Barier – Piotr Pogon osobowością roku
– 10 mln zł na innowacje ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnością
– Festiwal Albertiana – z całej Polski do Słowackiego
– Nowy wrocławski mural, który daje nadzieję! 
– Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – 69 medali Polaków
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Szanowni Czytelnicy,

WTZ Fundacji Mielnica w Koninie

Zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych,

wiosennej odnowy i nadziei
na kolejne odrodzenie ducha 
triumfującego nad materią,

miłości i wiary 
w szczęśliwe jutro –

  życzy Redaktor Naczelny
Ryszard Rzebko

z zespołem „Naszych Spraw”

Wesołych 
  Świąt

Wiceminister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Krzysztof Michałkiewicz 
20 lutego w Sejmie przedstawił informa-

cję o działaniach podejmowanych w 2017 r. na 
rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób  
Niepełnosprawnych.

Jak wynika z informacji, w 2017 r. w Polsce miesz-
kało 3 mln 116 tys. osób niepełnosprawnych po-
wyżej 16. roku życia, z czego 50,6 proc. stanowiły 
kobiety. Liczba osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym według tzw. ekonomicznych grup 
wieku (18–59 dla kobiet i 18–64 dla mężczyzn) 
wynosiła 1,68 mln, co stanowiło 7,7 proc. ludno-
ści Polski w tym wieku.

Najliczniejszą grupę stanowią osoby z orzecze-
niem o umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności (46,5 proc.). Niepełnosprawność w stop-
niu lekkim orzeczono w 26,4 proc. przypadków,  
a w stopniu znacznym w 27,1 proc.
Michałkiewicz wskazywał m.in., że w ramach 
programu „Za życiem” wspierane są działania 
w zakresie koordynacji opieki neonatologiczno-
-pediatrycznej. Przypomniał też, że prezes NFZ 
wprowadził nowe świadczenia dla osób niepełno-
sprawnych, m.in. perinatalną opiekę paliatywną  
i koordynowaną opiekę nad osobami z całościo-
wymi zaburzeniami rozwoju. Wiceminister mówił 
także m.in. o działaniach podejmowanych na 
rzecz ułatwienia powrotu na rynek pracy opieku-
nom osób niepełnosprawnych.
W 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 
wynosił 28,9 proc. (wzrost o 2,1 proc.), wskaźnik 
zatrudnienia – 26,3 proc. (wzrost o 2,6 proc.),  
a stopa bezrobocia – 9,3 proc. (spadek o 2,3 proc.).
„Mimo pozytywnych zmian w aktywności eko-
nomicznej osób niepełnosprawnych obserwo-
wanych w 2017 r. sytuacja tych osób nadal jest 
trudna. Aktywna zawodowo pozostaje zaledwie 
co szósta osoba niepełnosprawna w wieku 16 lat 
i więcej (co w dużej mierze jest rezultatem nad-
reprezentacji starszych roczników w tej grupie) 
oraz co trzecia osoba niepełnosprawna w wieku 
produkcyjnym” – czytamy w informacji.

Pod koniec 2017 r. w powiatowych urzędach 
pracy było zarejestrowanych 78,6 tys. osób nie-
pełnosprawnych (w tym 66,8 tys. bezrobotnych, 
z których 10,5 tys. posiadało prawo do zasiłku, 
oraz 11,8 tys. poszukujących pracy i niepozosta-
jących w zatrudnieniu). Michałkiewicz wskazał, 
że aktywizację zawodową osób niepełnospraw-
nych wspierały m.in. na programy „Absolwent”, 
„Stabilne zatrudnienie” i „Praca-integracja”.

Posłanka Ewa Kozanecka poinformowała, że 
klub PiS będzie głosował za przyjęciem infor-
macji przedstawionej przez MRPiPS. Poseł Sła-
womir Piechota zapowiedział, że klub PO-KO 
zagłosuje za odrzuceniem tej informacji; ocenił, 
że „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych jest 
rażąco naruszana, a prawa osób niepełnospraw-
nych w naszym kraju poważnie zagrożone”. Po-
słanka Monika Rosa (Nowoczesna) pytała m.in. 
o zapowiadaną zmianę systemu orzecznictwa  
o stopniach niepełnosprawności, a także o reali-
zację wyroku TK z 2014 r., który orzekł, że nie 
można różnicować wsparcia dla opiekunów osób 
niepełnosprawnych w zależności od tego, kiedy 
ta niepełnosprawność powstała.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – uchwa-
lona przez Sejm w 1997 r. – stanowi, że „osoby 
niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność 
fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub 
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia 
życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie 
ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi 
i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą 
podlegać dyskryminacji”.
Chociaż Karta nie ma wiążącej mocy prawnej, 
zawiera katalog dziesięciu praw osób niepeł-
nosprawnych, wskazując kluczowe obszary dla 
polityki państwa, m.in. w zakresie szczególnego 
wsparcia osób niepełnosprawnych oraz przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu tej grupy 
obywateli. (PAP)

Olga Zakolska, 
fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz 

Planujemy przeznaczyć 60 mln zł 
na realizację programu 
dotyczącego usług opiekuńczych 
dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności – 
poinformowała 28 lutego 
szefowa MRPiPS Elżbieta 
Rafalska. Kolejne 60 mln na 
realizację zadań dołożą 
samorządy – dodała. 

Podczas konferencji prasowej 
w Kancelarii Premiera minister 

Rafalska przypomniała, że w maju 
ubiegłego roku rząd przedstawił pro-
pozycję nowego modelu finansowania 
wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych. Opiera się on na trzech filarach: 
solidarnościowym funduszu wsparcia 
osób niepełnosprawnych, pakiecie 
społecznej odpowiedzialności i pro-
gramie Dostępność plus.
 
1 stycznia weszła w życie ustawa  
o funduszu solidarnościowym. Źró-
dłem przychodów funduszu jest 
przede wszystkim obowiązkowa 
składka stanowiąca 0,15 proc. pod-
stawy wymiaru składki na Fundusz 
Pracy, a także danina solidarnościo-
wa od dochodów osób fizycznych –  
w wysokości 4 proc. od nadwyżki 
dochodów powyżej miliona złotych 
za rok podatkowy (suma dochodów 
będzie pomniejszana o zapłacone 
składki na ubezpieczenia społeczne).
 
Minister Rafalska podkreśliła, że  
w ramach nowej regulacji resort rodzi-
ny przyjął pod koniec stycznia roczny 
plan działania na rzecz wsparcia osób 
niepełnosprawnych. Rozwiązania do-
tyczą m.in. dostosowania mieszkań 
do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami, tworzenia przeznaczonych dla 
nich usług czy zapewnienia opieku-
nom tzw. opieki wytchnieniowej.
 
– Kładziemy duży nacisk na tworze-
nie usług, mówimy tu o opiekunach  
i asystentach osobistych osób niepeł-
nosprawnych. Chcemy, żeby poprzez 
ten rodzaj wsparcia osoby niepełno-
sprawne i niesamodzielne miały szan-
se na niezależne życie – podkreśliła 

Co trzecia osoba z niepełnosprawnością 
w wieku produkcyjnym jest aktywna 
zawodowo

60 mln zł na program 
usług opiekuńczych 
dla osób 
z niepełnosprawnością

Mimo pozytywnych zmian 
w aktywności ekonomicznej 
niepełnosprawnych sytuacja tych osób 
nadal jest trudna; w 2017 r. aktywna 
zawodowo pozostawała co trzecia 
osoba niepełnosprawna w wieku 
produkcyjnym – wynika z informacji 
przedstawionych przez resort rodziny, 
pracy i polityki społecznej. 

3



4           5Nasze Sprawy   3/2019AKTUALNOŚCI REHABILITACJA

szefowa MRPiPS. Dodała, że w sumie w ramach 
rocznego planu wsparcia zaplanowano dziesięć 
programów.
 
– Dziś podpisałam pierwszy program, który finan-
sowany będzie ze środków funduszu solidarnościo-
wego. Chodzi o usługi opiekuńcze dla osób niepeł-
nosprawnych. Jest to program adresowany do osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do  
75. roku życia – poinformowała minister.
 
– Z tego programu będą mogły korzystać samorzą-
dy, które otrzymają wsparcie do poziomu 50 proc. 
na świadczone usługi opiekuńcze bądź specjali-
styczne usługi opiekuńcze – powiedziała Rafalska. 
Jak dodała, na realizację programu przeznaczono 
60 mln zł. – Skoro mówimy, że z naszej strony jest 
60 mln zł, to znaczy, że po udziale samorządów  
i włożeniu drugich 60 mln zł to dofinansowanie bę-
dzie na poziomie 120 mln zł – dodała minister.
 
Rafalska poinformowała, że w resorcie „sfinalizo-
wano także prace nad projektem rozporządzenia 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 
który zakłada wprowadzenie oddzielnego typu pla-
cówki (typu D) dla osób ze spektrum autyzmu lub 
niepełnosprawnościami sprzężonymi”.
 
Podkreśliła, że najnowsze propozycje PiS – m.in. 
„500 plus” na pierwsze dziecko – dotyczą także 
osób z niepełnosprawnościami. „Do tej pory było 
to świadczenie ograniczone sytuacją materialną 
rodziny. W sytuacji rodziny z dzieckiem niepełno-
sprawnych kryterium dochodowe wynosiło 1200 zł” 
– wskazała minister.
 
Podkreśliła, że wydatki na rzecz wsparcia osób nie-
pełnosprawnych od 2015 r. wzrosły o 3 mld 450 zł.
 
Z kolei wiceszef MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz 
zwrócił uwagę, że ministerstwo rodziny to pierwszy 
resort, który przekroczył 6 proc. zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnościami. „Jest to dobry przykład dla 
innych resortów, dla administracji rządowej, że opłaca 
się zatrudniać osoby niepełnosprawne” – powiedział.
 
Michałkiewicz przypomniał także o dotychczaso-
wych działaniach na rzecz wsparcia osób z niepeł-
nosprawnościami. Wskazał m.in. na program „Za 
życiem”, którego budżet w tym roku wynosi około 
200 mln zł. (PAP)
 

Karolina Kropiwiec, fot. MRPiPS

Szef resortu inwestycji i rozwoju 
wraz z premierem Mateuszem Mo-
rawieckim odwiedził ŚDS w gminie 

Jedlińsk. Było to jedno ze spotkań, pod-
czas którego przedstawiciele rządu pre-
zentowali stan realizacji programu tzw. 
piątki Morawieckiego po 300 dniach od 
jego zapowiedzi. Jednym z elementów 
„piątki” jest program Dostępność plus.
 
Kwieciński przypomniał, że nad pro-
gramem Dostępność plus resort zaczął 
pracować na początku 2016 roku. – Jesz-
cze wtedy nie zdawaliśmy 
sobie w pełni sprawy, jak to 
będzie ważne rozwiązanie 
dla mieszkańców naszego 
kraju – mówił Kwieciński. 
Dodał, że program dotyczy 
w dużej mierze osób z nie-
pełnosprawnościami, czyli  
12 proc. naszego społeczeń-
stwa, a więc ok. 5 mln osób. 
Dodał, że włącznie z ludźmi, 
którzy są czasowo ograni-
czeni ruchowo, np. w wyni-
ku choroby, czy z osobami 
starszymi, a także kobietami 
w ciąży, rodzicami z małymi 
dziećmi, jest to nawet ok. 30 
proc. naszego społeczeństwa.
 
Zdaniem ministra rządowy program  
Dostępność plus, który wystartował wio-
sną ubiegłego roku, „to jedno z najno-
wocześniejszych rozwiązań, nie tylko  
w Europie, ale też na świecie”. – Przy tym 
programie współpracowaliśmy z Komisją 
Europejską i te rozwiązania są bardzo 
pozytywnie przyjmowane na poziomie 
unijnym – podkreślił.
 
Program – jak zaznaczył minister – ma 
poprawić jakość życia i zagwarantować 
samodzielności wszystkich obywateli. Ma 
zlikwidować bariery m.in w architekturze, 
transporcie, edukacji, służbie zdrowia,  
cyfryzacji, usługach.
 
Narzędziem, które jest niezbędne do re-
alizacji rządowego programu, jest ustawa 
o dostępności. W styczniu – jak mówił 

Kwieciński – zakończyły się konsultacje 
społeczne projektu tej ustawy; zgłoszo-
no ok. 500 uwag, które będą wzięte pod 
uwagę podczas dalszych prac. – Chcieli-
byśmy, by projekt ustawy o dostępności 
został przyjęty przez parlament jeszcze 
przed wakacjami – powiedział. Dodał, że 25 
lutego odbędzie się posiedzenie powołanej  
w grudniu ubiegłego roku Rady Dostępności.
 
Ustawa wprowadza wiele uprawnień i uła-
twień dla osób z niepełnosprawnościami,  
a także obowiązki dla prawie 65 tysięcy  

instytucji publicznych. Są to między  
innymi urzędy, przychodnie, muzea, 
uczelnie, instytucje finansowe, firmy  
telekomunikacyjne.
 
Koszt wdrożenia ustawy dla sektora finan-
sów publicznych szacowany jest na kilkana-
ście miliardów złotych w 10 lat. Większość 
tej kwoty będzie pochodzić z budżetu pań-
stwa. To w większości wydatki na zapew-
nienie dostępności, między innymi stron 
internetowych, aplikacji mobilnych, budyn-
ków i pomieszczeń, dokumentów i innych  
w urzędach i instytucjach publicznych.
 
Jak powiedział Kwieciński, do 2025 roku 
na realizację programu Dostępność plus 
zostanie przeznaczonych 23 mld zł. 
(PAP)

Mariusz Polit, Ewa Wesołowska, 
fot. Krystian Maj / KPRM

Kwieciński: projekt ustawy 
o dostępności dotyczy 
ok. 30 proc. społeczeństwa
Rozwiązania zawarte w proj. ustawy o dostępności dotyczą ok. 30 proc. 
polskiego społeczeństwa – powiedział 18 lutego minister inwestycji 
i rozwoju Jerzy Kwieciński. 

Pokoje wytchnień pomogą całym rodzi-
nom, w których pojawiła się niepełno-
sprawność. Często zdarza się, że opie-

kunowie osób niepełnosprawnych – rodzice, 
krewni, współmałżonek – chorą osobą opiekują 
się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
bez dni wolnych czy urlopów. Są wyczerpani fi-
zycznie i psychicznie, zaniedbują swoje sprawy, 
nie mają możliwości, by zadbać o własne zdro-
wie. Właśnie im pomogą pokoje wytchnień – to 
tam chory znajdzie tymczasową opiekę spe-
cjalistycznej kadry, podczas gdy stały opiekun 
będzie mógł zająć się własnymi sprawami albo 
– po prostu, po ludzku odpocząć.

Fundacja „Potrafię Pomóc” szacuje, że z ta-
kiego wsparcia rocznie skorzysta około 100 
rodzin z całej Polski. Opieka dla osób niepeł-
nosprawnych i ich rodzin będzie bezpłatna. 
Osoba niepełnosprawna w pokoju będzie 
mogła przebywać do tygodnia. Przyjęcia jesz-
cze się nie rozpoczęły, trwa opracowywanie 
regulaminu, wiadomo już jednak, że będzie 
o nich decydować między innymi kolejność 
zgłoszeń i kwalifikacja medyczna.

Pierwsze wrocławskie pokoje wytchnień znaj-
dują się w mieszkaniu w budynku Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Wyjątko-
wych Dzieci Fundacji „Potrafię Pomóc” przy 
ulicy Horbaczewskiego 24. Mieszkanie wy-
tchnień ma 56 metrów kwadratowych i skła-
da się z dwóch pokojów wytchnień, pokoju 
dla opiekuna, łazienki z toaletą, przedpokoju  
i kuchni dostosowanej do potrzeb osób z za-
burzeniami odżywiania. 

Pomieszczenia dostosowane są do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym  
z niepełnosprawnością głęboką – leżących,  
karmionych dojelitowo, wymagających 
wspomagania oddychania. To będzie jedyne 
mieszkanie wytchnień w Polsce i jedno z nie-
wielu na świecie, które zaoferuje opiekę oso-
bom znajdującym się w tak ciężkim stanie. 

– To jest wysokospecjalistyczna opieka, ale 
te rodziny na to zasługują. Takich miejsc jest 

niestety jeszcze zbyt mało, ale 
mam nadzieję, że niedługo to 
się zmieni – powiedział Adam 
Komar, prezes Fundacji „Potrafię 
Pomóc”.

W organizowaniu opieki wy-
tchnieniowej Fundację „Potrafię 
Pomóc” wspierać będą między 
innymi władze Wrocławia. 

– Z własnego doświadczenia 
wiem, że mieszkania wytchnień 
są niezwykle ważne – mówi 
Bartłomiej Skrzyński, rzecz-
nik miasta Wrocławia ds. osób  
z niepełnosprawnościami. – Moja 
aktywność od wczesnych godzin 
porannych do później nocy wyma-
ga aktywności moich bliskich. Bez 
nich nie byłaby ona kompletnie 
możliwa. To ważne, żeby ci, którzy 
się nami opiekują i nas wspierają 
na co dzień – nasi rodzice – mo-
gli też przeskanować swój stan 
zdrowia w szpitalu, mogli pójść do 
kosmetyczki, mogli spotkać się ze 
znajomymi, mogli pójść czasem po 
prostu na piwo, a czasem wyjechać na wakacje. 
I temu służą pokoje wytchnień.

Fundacja „Potrafię Pomóc” – pomysłodawca 
projektu – remont mieszkania przeprowadzi-
ła błyskawicznie. Modernizacja zaczęła się  
w styczniu, a pod koniec lutego pokoje są już 
niemal gotowe i doskonale wyposażone, mię-
dzy innymi w wysokospecjalistyczne, regulo-
wane łóżko czy system szynowy do transpor-
tu chorych. Łazienka została dostosowana 
do potrzeb osób leżących. Wprowadzono 
też monitoring online, dzięki któremu stały 
opiekun będzie mógł sprawdzić, co dzieje się  
z jego dzieckiem, krewnym czy współmałżon-
kiem, przebywającym w pokoju wytchnień.

Jednak zanim opieka ruszy, Fundacja „Po-
trafię Pomóc” potrzebuje wsparcia. Żeby 
pomóc w opłaceniu kosztów remontu i wy-

posażenia, wystarczy przekazać darowiznę 
poprzez stronę https://www.siepomaga.pl/
remont. Liczy się każdy, nawet najmniejszy 
gest dobrej woli!

W 2020 r. w budynku przy ul. Horbaczew-
skiego fundacja planuje otworzyć rehabilita-
cyjno-konsultacyjne centrum specjalistyczne, 
w którym pomoc znajdą osoby urodzone  
z chorobami rzadkimi. Docelowo chce wybu-
dować do 2023 r. kompleks „Potrafię Pomóc” 
z pierwszym w Polsce domem samodzielno-
ści dla osób z zespołem Pradera-Williego, 
chorobą wiecznego głodu.

Więcej informacji o Fundacji „Potrafię Pomóc” 
znajduje się tutaj: https://potrafiepomoc.org.pl/.

pr, fot. Fundacja „Potrafię Pomóc”

Otwarto pierwsze pokoje 
wytchnień we Wrocławiu

Pierwsze we Wrocławiu mieszkanie z pokojami wytchnień jest już 
gotowe! 25 lutego obejrzeli je m.in. rodzice dzieci 
z niepełnosprawnością, którzy czekają na wsparcie. O wsparcie 
i życzliwość prosi także pomysłodawca projektu – Fundacja „Potrafię 
Pomóc”, która wciąż prowadzi zbiórkę, żeby opłacić prace budowlane 
i wyposażenie pokojów. Na zebranie pieniędzy zostały tylko trzy 
tygodnie!
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Celem europejskiego aktu w sprawie 
dostępności jest zapewnienie osobom 
starszym i osobom 
z niepełnosprawnością szerszego 
dostępu do produktów i usług.

14 marca Parlament zatwierdził nowe 
przepisy mające na celu poprawę życia 

codziennego osób starszych i osób z niepeł-
nosprawnościami w całej UE oraz zadbanie  
o to, by Europa była bardziej sprawiedliwa  
i lepiej sprzyjała włączeniu społecznemu.  
Zanim przepisy te wejdą w życie, musi je jesz-
cze zatwierdzić Rada Europy.

Większa dostępność produktów i usług
W UE mieszka ponad 80 mln osób z niepełno-
sprawnościami; wiele z nich ma trudności z ko-
rzystaniem z produktów codziennego użytku – ta-
kich jak smartfony, komputery, e-booki – i spotyka 
się z problemami, jeśli chodzi o dostęp do podsta-
wowych usług świadczonych za pośrednictwem 
automatów biletowych czy bankomatów.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełno-
sprawnych (UNCRPD) zobowiązuje UE i pań-
stwa członkowskie do zapewnienia dostępności. 
Do ustalenia wspólnych wymogów w zakresie 
dostępności podstawowych produktów i usług 
potrzebne są środki na szczeblu UE.
Europejski akt w sprawie dostępności określa 
normy dotyczące podstawowych produktów  
i usług: automatów biletowych i urządzeń 
do odprawy samoobsługowej, bankomatów  
i innych terminali płatniczych, komputerów  
i systemów operacyjnych, smartfonów, table-
tów i urządzeń telewizyjnych, dostępu do au-
diowizualnych usług medialnych, e-booków, 
handlu elektronicznego, niektórych elementów 
usług transportu pasażerskiego, łączności 
elektronicznej, w tym numeru alarmowego 112.

Możliwości dla przedsiębiorstw 
i konsumentów
Wspólne standardy na szczeblu UE unie-
możliwią państwom członkowskim wprowa-
dzanie odmiennych przepisów. Standardy te 
sprawią, że sprzedaż dostępnych produktów  

Parlament Europejski przyjął Europejski
i usług w UE i za granicą stanie się łatwiejsza 
i atrakcyjniejsza dla przedsiębiorstw.
Nowe przepisy sprzyjałyby konkurencji mię-
dzy podmiotami gospodarczymi i swobod-
nemu przepływowi dostępnych produktów 
i usług. Oczekuje się, że zapewni to konsu-
mentom większy wybór dostępnych produk-
tów i usług oraz obniży ich koszt.

Odstępstwa dla mikroprzedsiębiorstw
Odstępstwa ze względu na wielkość i ograni-
czone zasoby miałyby zastosowanie do nie-
których mikroprzedsiębiorstw, tj. małych firm, 
które zatrudniają mniej niż 10 pracowników  
i których roczny obrót lub bilans wynosi mniej 
niż 2 mln EUR.
Firmy te będą jednak zachęcane do produkcji 
i dystrybucji produktów oraz do świadcze-
nia usług spełniających wymogi dotyczące  
dostępności określone w nowych przepisach.
Państwa UE będą musiały opracować wy-
tyczne dla tych mikroprzedsiębiorstw, aby 
ułatwić stosowanie przepisów.

Info: Parlament Europejski

Rozpoczęcie rozwiązywania problemu 
eliminacji dostępności 
Europoseł Marek Plura, który jest gorącym 
orędownikiem przyjęcia tego aktu prawnego, 
tak skomentował to wydarzenie na swoim 
fanpage’u na FaceBooku. Tytuł pochodzi od 
redakcji NS.
W dniu 13.03.2019 r. znaczącą większością 
głosów – 613 za, 23 przeciw i 36 wstrzymują-
cych się – Parlament Europejski podczas ob-
rad w Strasburgu przyjął European Accesibility 
Act, czyli Europejski Akt Dostępności. Zarówno 
posłowie, jak i uczestniczące organizacje wy-
kazały się elastycznością i wolą porozumienia 
dotyczącą dyrektywy. Określa ona wymogi do-
stępności produktów i usług w życiu codzien-
nym dla ludzi z niepełnosprawnością. Mimo 
postępu technologicznego, jaki osiągnęliśmy 
dzisiaj, wiele osób niepełnosprawnych ma 
ograniczony dostęp do znacznej gamy produk-
tów i usług potrzebnych w życiu codziennym.
Akt Dostępności ma na celu rozpoczęcie 
eliminacji tego problemu i stworzenie otocze-
nia dla osób niepełnosprawnych, w którym 

będą miały takie same prawa  
i możliwości jak wszyscy. Więk-
szość posłów chce, aby ten akt 
był w wielu sprawach bardziej  
ambitny oraz obejmował wię-
cej obszarów, w szczególności 
podkreśla się konieczność więk-
szego dostosowywania budynków do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Propozycja Komi-
sji Europejskiej była bardziej rozbudowana, 
lecz – jak powiedział poseł Neven Mimica 
(komisarz ds. współpracy międzynarodowej  
i rozwoju KE – przyp. NS) – perfekcyjność 
czasem jest wrogiem dobrego.
W Europie potrzebne są zdecydowane działa-
nia, czego nie udało się uzyskać w trakcie po-
przedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. 
Podczas tej kadencji został osiągnięty postęp, 
który na pewno będzie kontynuowany w następ-
nych latach.
Chodzi tu o dostosowanie środowiska do ludzi, 
a nie odwrotnie. Wiele osób odczuje zwiększe-
nie dostępu produktów i usług podczas życia 
codziennego, nikt nie zostanie pominięty. 

– Trzeba zmienić wymogi dotyczące dostęp-
ności, ponieważ zmienia się społeczeństwo – 
mówi Neven Mimica.
– Dzięki temu, że dzisiaj przyjęto tę dyrek-
tywę, UE może w przyszłości podjąć kolej-
ne prace udoskonalające to, co już zostało 
osiągnięte. Przez wiele lat uznawano, iż 
osoby niepełnosprawne mają ograniczoną 
rolę w społeczeństwie, teraz zaczyna się to 
zmieniać – twierdzi eurodeputowany, twórca 
raportu Morten Løkkegaard. – Osoby niepeł-
nosprawne muszą mieć takie same prawa 
jak całe społeczeństwo. W nadchodzącej 
kadencji UE będzie się starać zapewnić  
80 milionom osób niepełnosprawnych w Eu-
ropie dostęp do produktów i usług w życiu 
codziennym w jeszcze większym stopniu, niż 
zapewnia to akt. 
Poseł Morten Løkkegaard porównuje politykę 
do szklanki, mówiąc, że ma nadzieję, iż ta 
szklanka jest do połowy pełna.
Przyjęcie tego aktu świadczy o początku zna-
czących zmian w kwestii praw przysługują-
cych osobom niepełnosprawnym.

EDF apeluje o przyjęcie lepszego i bardziej 
efektywnego prawa
Po przyjęciu tego aktu przez PE pojawiły się 
jednak również słowa krytyki, pochodzące 
głównie z Europejskiego Forum Osób z Nie-
pełnosprawnością (EDF).
„W akcie brakuje najważniejszych kwestii. Nie 
zawiera on zapisów dotyczących transportu, 
usług świadczonych przez mikroprzedsię-
biorstwa, sprzętu AGD. Nie ma w nim nic na 
temat obowiązku zapewnienia dostępności 
budynków i infrastruktury. Akt nie odnosi się 
do rzeczywistości, w której osoby z niepełno-
sprawnością żyją przez większość swojego ży-
cia” – przedstawiło w swoim stanowisku EDF.
Organizacja ta apeluje o stworzenie lepsze-
go i bardziej efektywnego prawa. „To wstyd, 
jak państwa członkowskie doprowadziły do 
ograniczenia zakresu aktu. Teraz rządy po-
szczególnych państw muszą się zrehabilito-
wać i przyjąć bardziej ambitne założenia przy 
wdrażaniu w życie jego zapisów” – napisał 
w oficjalnym stanowisku prezes EDF Yannis 
Vardakastanis.

Oprac. rhr, fot. pixabay.com

Kandydatów w 15 kategoriach zgłaszają 
europejskie organizacje, stowarzysze-
nia oraz instytucje obserwujące prace 

Parlamentu Europejskiego. Na podstawie 
ich wskazań sędziowie, eksperci ds. polityki 
europejskiej, opracowują tzw. krótką listę, za-
wierającą trzy nazwiska w każdej z kategorii. 
Zwycięzca spośród nominowanych posłów 
wskazywany jest w głosowaniu.
Eurodeputowany ze Śląska został uznany 
jednogłośnie za najlepszego Europosła Roku 
w kategorii Zatrudnienie, Polityka Społeczna 
i Regionalna. 

Odbierając wyróżnienie podczas uroczystej 
gali w Brukseli, Marek Plura podkreślił, że ten 
sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie 
rodziny – żony, dzieci i rodziców. Dodał, że 
wyróżnienie ma dla niego symboliczne zna-
czenie.

– Ta nagroda dla mnie 
oznacza, że prawa osób 
z niepełnosprawnościami 
oraz misja tworzenia spo-
łeczeństwa włączającego, 
w którym każdy może re-
alizować swój potencjał, leży na sercu nam 
wszystkim w Parlamencie Europejskim. Dro-
dzy przyjaciele, połączmy siły w tworzeniu 
Europy bez barier – zaapelował podczas gali 
nagrodzony europoseł.

Marek Plura jako poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego jest członkiem grupy Chrze-
ścijańskich Demokratów (EPP) i Platformy 
Obywatelskiej. Wcześniej poseł na Sejm VI 
oraz VII kadencji. W majowych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego będzie startował  
z szóstego miejsca na Śląsku na liście Koalicji 
Obywatelskiej.

Jest szczęśliwym mężem i ojcem. Od uro-
dzenia choruje na postępujący zanik mięśni 
i porusza się na wózku elektrycznym. Mimo 
niepełnosprawności odnosi sukcesy w dzia-
łalności politycznej i społecznej.

W tegorocznym konkursie został doceniony 
m.in. za działalność na rzecz wprowadzania 
w życie zapisów Konwencji ONZ o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych i zaangażowanie 
na rzecz tworzenia społeczeństwa włącza-
jącego. Mimo swojej niepełnosprawności  
i ciężkiej, postępującej choroby jest aktyw-
nym członkiem Komisji Zatrudnienia i Polityki  

Społecznej, Komisji Transportu oraz wice-
przewodniczącym Intergrupy ds. Niepełno-
sprawności w Parlamencie Europejskim. 
Zorganizował m.in. wizytę ponad 80 polskich 
obserwatorów na obradach IV Europejskiego 
Parlamentu Osób z Niepełnosprawnościami  
w Brukseli. Zorganizował dialog między ponad 
setką uczestników demonstracji na rzecz 
obrony praw osób z niepełnosprawnościami 
Freedom Drive a przedstawicielami Parla-
mentu Europejskiego.

Jako autor raportu nt. rozwijania umiejętności 
na rzecz przeciwdziałania bezrobociu wśród 
młodzieży, przyczynił się do poprawy sytuacji 
młodych ludzi na rynku pracy, szczególnie 
młodzieży napotykającej na poważne proble-
my w starcie kariery zawodowej. W tym kon-
tekście sam umożliwił odbycie staży w swo-
im brukselskim biurze ponad 30 studentom  
z Polski oraz Ukrainy, w tym wielu z niepełno-
sprawnościami. 

Jako organizator konkursu Lady D. – Dama  
z Niepełnosprawnością – od lat promuje  
aktywne kobiety z niepełnosprawnościami. 

Aktywnie uczestniczy w wielu europejskich 
kampaniach i inicjatywach, w tym związanych 
z walką z chorobami rzadkimi czy neurolo-
gicznymi.

Już jako poseł do polskiego parlamentu za-
inicjował zmiany prawne, których celem jest 
ochrona i promocja praw wyborczych osób 
z niepełnosprawnościami. Obecnie jest za-
angażowany w promocję pełnej dostępności 
Wyborów Europejskich 2019 dla wszystkich 
wyborców bez względu na ich stan zdrowia, 
wiek czy pochodzenie.

Na forum Parlamentu Europejskiego wspie-
ra i promuje swój region. Miłuje śląski język 
i tradycję.

Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody 
im. Karola Miarki za wybitny wkład w kulturę 
województwa śląskiego, Człowiek Bez Barier, 
Lodołamacz Specjalny i innych. Najbardziej 
jednak ceni sobie Order Uśmiechu, który 
na wniosek dzieci został mu nadany w roku 
2012.

pr, fot. Biuro Europosła Marka Plury

Marek Plura z nagrodą MEP Award 2019 – Europoseł    Roku w dziedzinie Zatrudnienie,   
                 Polityka Społeczna i Regionalna 
 

Akt o Dostępności

Europoseł Marek Plura został uhonorowany prestiżową nagrodą 
MEP Award 2019 w dziedzinie Zatrudnienie, Polityka Społeczna 
i Regionalna. „Europarlamentarne Oscary” przyznawane są co 
roku przez brukselski miesięcznik „The Parliament Magazine” 
dla najbardziej pracowitych i wpływowych posłów do Parlamentu 
Europejskiego.
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Niepełnosprawność nie odbiera Polska Rada Języka Migowego 
o certyfikacji tłumaczy

Chcę czerpać z życia
Julia Torla to przykład kobiety, 
która mimo wypadku samo-
chodowego nie zrezygnowała  
z życia. Na koncie ma tytuł Miss 
Polski na wózku z 2014 roku, 
kontrakt z włoską agencją mo-
delek Iulia Barton oraz pokazy 
mody na Fashion Week w Me-
diolanie. – Miałam siedemnaście 
lat, kiedy musiałam zmierzyć się 
z nową rzeczywistością. Mimo to 
zaczęłam się rehabilitować, przy-
gotowywałam się do matury, a potem 
dostałam się na filologię angielską 
– opowiada Julia Torla. Zaznacza, 
że nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
wsparcie bliskich, chłopaka (dziś na-
rzeczonego), szkoły i przyjaciół.
– Poza tym sprzyjał mi los. Pewnego 
dnia znajoma podesłała mi formularz 
zgłoszeniowy do konkursu Miss Pol-
ski na wózku. Wypełniłam, wysłałam 
i zupełnie nieoczekiwanie wygrałam 
– mówi Julia Torla. To był wielki szok, 
ale też start do świata modelingu. 
– Podczas wyborów poznałam foto-
grafa Darka Gajko. To on, będąc we 
Włoszech, pokazał moje zdjęcia wło-
skiej agencji. Tuż potem, razem z Katarzyną 
Kozioł, również Miss Polski, pojechałyśmy na 
pokaz w Mediolanie. Potem podpisałam kon-
trakt, który wiąże się z wyjazdami na pokazy 
mody na świecie – mówi.
Julia Torla na co dzień pracuje w dziale mar-
ketingu w stowarzyszeniu Integracja, które 
wydaje gazetę Integracja i prowadzi por-
tal niepełnosprawni.pl. Bierze także udział  
w akcjach społecznych i kampaniach rekla-
mowych, np. była ambasadorką biegu Wings 
for Life. Skąd bierze siłę do życia? – Mam 
wewnętrzne przekonanie, że nie można mar-
nować życia na zmartwienia. Chcę z niego 
czerpać. Zawsze też czułam się kobieco. Tak 
też czuję się dziś, na wózku – mówi.

Kobieca przyjaźń napędza 
Ogromną motywację do życia, treningów  
i wygrywania daje kobieca przyjaźń i lojalność. 

Takie szczęście ma tandem, który tworzy nie-
dowidząca Iwona Podkościelna i jej pilotka 
Aleksandra Tecław. Tandem zdobył m.in. zło-
to w wyścigu ze startu wspólnego XV Letnich 
Igrzysk Paraolimpijskich. Dziewczyny pozna-
ły się w 2010 roku i zaczęły wspólne treningi. 
Nie przeszkadza im to, że Ola mieszka pod 
Bydgoszczą, a Iwona pod Lublinem.
–  Iwona jest nie tylko osobą, z którą trenuję. 
Jest moją przyjaciółką, drugą rodziną, taką  
z wyboru – mówi Aleksandra Tecław, pilotka. 
– Dzięki zaufaniu możemy wspólnie osiągać 
sukcesy. Rozmawiamy bowiem nie tylko  
o trenowaniu, zwycięstwach, ale też o naszych 
słabościach i lękach. Dzięki temu, że solidarnie 
się wspieramy, udaje nam się każdego dnia eli-
minować te słabości – mówi pilotka.
Zaufanie zapewniło też bezpieczne treningi. – 
Ja muszę ufać Iwonie, że nie zrobi nieoczeki-
wanego manewru, a ona musi mieć pewność, 

że ja uprzedzę ją w odpowiednim momencie 
np. o tym, że robimy odjazd i próbujemy wy-
grać – mówi Aleksandra Tecław.
Zanim Aleksandra stała się pilotką i zaczęła 
pracować z osobami niepełnosprawnymi, sta-
rała się zrozumieć ich świat. – Próbowałam na 
przykład napisać smsa w aplikacji, której uży-
wają osoby niepełnosprawne. Napisanie wia-
domości na czarnym ekranie jest dużym wy-
zwaniem. W tamtej chwili zrozumiałam, z czym 
mierzą się na co dzień osoby niewidzące. Po-
jawił się we mnie wielki szacunek – opowiada.
Dziś, kiedy razem trenują, pilotka wspiera Iwo-
nę nie tylko na torze. – Gdy siedzimy wspól-
nie w jakiejś przestrzeni, zawsze pamiętam, 
aby nic nie kłaść na podłodze. Pamiętam, że 
muszę jej stworzyć maksymalne poczucie 
bezpieczeństwa. Jeśli pojawia się sprawa do 
omówienia, rozmawiamy. W naszym teamie 
nie ma tematów tabu – podkreśla.
A gdy pojawią się gorsze dni? – Jesteśmy spor-
towcami, zawsze dajemy sobie radę z konfliktem. 
Pamiętam, że zdarzyło nam się spierać o dietę. 
To takie ludzkie  – dodaje Iwona Podkościelna.

Sport nie dyskryminuje
Z kolei Alicja Jaromin (Fiodorow) – lekkoatletka, sprinterka, 
multimedalistka igrzysk paraolimpijskich – podkreśla, że jej 
sposobem na życie stał się sport. – Nauczył mnie wytrwało-
ści, pokory i dużej samodzielności. Ponadto sport to wyjaz-
dy, nowe miejsca, nowi ludzie i pozytywna energia – mówi  
Alicja Jaromin. W latach 2004–2016 siedmiokrotnie uzyskiwa-
ła srebrne oraz brązowe medale letnich igrzysk paraolimpij-
skich. W swojej karierze została także m.in. mistrzynią świata 
w biegu na 400 metrów podczas zawodów rozgrywanych  
w Assen. Jest również medalistką innych międzynarodowych 
imprez sportowych, w tym mistrzostw Europy i świata. – Sport 
kształtuje charakter kobiet i mężczyzn. A kobiety szczególnie 
mogą stać się tak bardziej odporne psychicznie na krytykę 
czy ludzi – dodaje.
Paraolimpijka podkreśla, że miała to szczęście – pomimo 
tego, że urodziła się bez jednej dłoni, rodzice traktowali ją 
tak samo jak sprawną siostrę. – Przykładowo kazali mi samej 
wiązać buty. Niby prosta sprawa, ale dla mnie to było wyzwanie 
i próba cierpliwości – mówi.
– Sport pojawił się wcześnie. Często chodziłam na boisko 
szkolne mojej podstawówki i zaglądałam przez okno na 
salę, na której odbywały się treningi jednego z radomskich 
klubów. Tak często zaglądałam i tak mi się to podobało, że 
trener zaprosił mnie na te zajęcia. Później dowiedziałam 
się, że w Radomiu jest sportowe stowarzyszenie dla osób 
niepełnosprawnych, w którym mogłam kontynuować grę 
w tenisa stołowego. Zaczęłam również wyjeżdżać na obo-
zy sportowe, na których były też treningi z lekkiej atletyki. 
Wkręciły mnie te obie dyscypliny. Potem były jedne, drugie 
zawody lekkoatletyczne, na których całkiem nieźle mi szło 
i doszło do tego, że musiałam ostatecznie wybrać, której 
dyscyplinie się poświęcę – tenisowi czy bieganiu. Wybrałam 
lekkoatletykę i nie żałuję tego w żadnej minucie – opowiada.  
– Naprawdę jestem dumna z tego, że moje życie tak się po-
toczyło i że jestem w stanie swoimi nogami „wybiegać”  takie 
rezultaty. Będę uprawiać sport jak najdłużej się da – deklaru-
je. – To sposób na życie.

Warto obudzić wewnętrznego szefa
– Przy intensywnym postępie technologicznym, 
architektonicznym oraz zmianie postrzegania osób niepełno-
-sprawnych przez społeczeństwo osoby z określonymi 
niepełnosprawnościami mogą nadal mieć trudności w dostępie 
do pełnego wachlarza możliwości, jakie daje im życie – mówi 
Katarzyna Piekart, która od urodzenia ma dysfunkcję lewej 
ręki. Na igrzyskach paraolimpijskich w Londynie w 5. próbie 
rzuciła oszczepem aż 41,15 m. Przed nią, w jej kategorii niepeł-
nosprawności (T46 – amputacja lub niepełnosprawność jednej 
z rąk od łokcia w dół), nie dokonała tego żadna kobieta. Polka 
poprawiła rekord świata o prawie 4 m.
Co, kiedy pojawiają się trudności? – W realizowaniu się, 
podejmowaniu nowych wyzwań przede wszystkim chodzi  
o ambicję, o wewnętrznego szefa. To motywacja napędza nas 
do działania, powoduje, że po prostu nam się chce – mówi.

Info: MRPiPS, fot. FB

Problemy, z jakimi borykają się z codziennym życiu zarówno osoby 
niesłyszące, jak i tłumacze polskiego językowego migowego, 
a także projekt rozwiązań dotyczących certyfikacji tłumaczy 
– to główne punkty posiedzenia Polskiej Rady Języka Migowego 
w MRPiPS, które odbyło się 7 marca.

Rozpoczynając posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego  
w MRPiPS, w którym uczestniczyli minister Elżbieta Rafalska oraz 
wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, szefowa resortu podzięko-

wała obecnym na spotkaniu przedstawicielom Rady za dotychczasową 
zgodną współpracę.

Dyskutowano przede wszystkim na temat projektu certyfikacji tłumaczy 
polskiego języka migowego, a także obecnych problemów osób niesły-
szących w życiu codziennym. Dr Małgorzata Czajkowska-Kisil, przedsta-
wiając wypracowane rozwiązania, zwróciła uwagę na szczególnie ważną 
kwestię – osoby niesłyszące, które z różnych powodów chciałyby skorzy-
stać z pomocy asystenta (np. z MOPS), mają kłopot, ponieważ asystenci 
nie znają języka migowego. Innym wspomnianym problemem jest zbyt 
mała liczba tłumaczy polskiego języka migowego. Wypracowanie nowych 
rozwiązań dotyczących certyfikacji tłumaczy jest konieczne – wskazuje 
PRJM.

Polska Rada Języka Migowego to organ doradczy ministra rodziny, pracy  
i polityki społecznej stanowiący forum współpracy na rzecz osób niesłyszą-
cych i niedosłyszących przedstawicieli organów administracji rządowej, sa-
morządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy 
m.in. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji 
migowej, upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym, spo-
rządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projek-
tów dokumentów rządowych, a także wskazywanie propozycji rozwiązań 
dotyczących obszaru jej zainteresowania, w tym związanych ze stosowa-
niem Polskiego Języka Migowego, Systemem Językowo-Migowym i Syste-
mem Komunikacji Osób Głuchoniemych.

Info i fot. MRPiPS

Jestem paraolimpijką, modelką, narzeczoną, przyjaciółką, kobietą. Łatwo 
powiedzieć, że musimy być silne? Nie, to wymaga pracy każdego dnia, ale warto 
– mówią kobiety z niepełnosprawnością, które są aktywne, odnoszą sukcesy 
w życiu zawodowym i znajdują szczęście w sferze prywatności. 
Opowiedziały nam swoje historie w Dzień Kobiet, aby dać siłę innym w podobnej 
sytuacji.

kobiecości

Julia Torla

Iwona Podkościelna (z prawej) i Aleksandra Tecław

Alicja Jaromin (Fiodorow)

Katarzyna Piekart
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PFRON w 2019 r. przeznaczy 
5,5 mld zł na wsparcie 
osób z niepełnosprawnościami

Chcemy, by nowe programy wsparcia 
osób niepełnosprawnych ruszyły w tym 
półroczu

W 2019 roku PFRON prze-
znaczy ponad 3,4 mld 
złotych na dofinansowa-

nie wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych; 248 mln 
złotych przeznaczone zostanie 
na realizację programów słu-
żących rehabilitacji zawodowej  
i integracji społecznej osób nie-
pełnosprawnych, m.in. na pro-
gram „Absolwent” czy „Aktywny 
samorząd”, oraz kolejne 247 
mln złotych na realizację zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnospraw-
nych zlecanych organizacjom  
pozarządowym.

W bieżącym roku wzrosło dofi-
nansowanie na jednego uczest-
nika terapii zajęciowej (WTZ)  
z kwoty ponad 14 tys. złotych do 
prawie 18 tys. złotych, a także 
kosztów rocznego pobytu jednej 
osoby niepełnosprawnej w za-
kładzie aktywności zawodowej  
z 18,5 tys. zł do 22 tys. złotych.
PFRON przekaże również  
w 2019 r. 1 mld 49 mln złotych 
samorządom na realizację zadań  
w zakresie rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej.

Minister rodziny, pracy i polity-
ki społecznej Elżbieta Rafalska  
28 lutego na konferencji prasowej 

wskazywała na szereg świad-
czeń, które wzrosły w ostatnich  
latach. Wymieniła wśród nich 
m.in. rentę socjalną, wysokość 
zasiłku pielęgnacyjnego oraz spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego.

Z kolei pełnomocnik rządu ds. 
osób niepełnosprawnych Krzysz-
tof Michałkiewicz zwrócił uwagę 
na „rekordowe wyniki spadku bez-
robocia”. – PRFON dofinansowuje 
zatrudnienie osób niepełnospraw-
nych – to główna działalność tej 
instytucji. Około 3,5 mld zł pójdzie 
w tym roku tylko na to – podkreślił. 
Zauważył też, że PRFON realizuje 
„szereg programów skierowanych 
do trudno zatrudnialnych osób”. 
Wymienił wśród nich program 
„Praca Integracja”, który „finan-
suje stabilne zatrudnienie”, oraz 
programy „Student” i „Absolwent”. 
Programy te pomagają osobom 
niepełnosprawnym najpierw ukoń-
czyć studia, a następnie zafunkcjo-
nować na rynku pracy.

Michałkiewicz poinformował rów-
nież, że przygotowana jest już 
ustawa o zatrudnieniu wspoma-
ganym, która „ma pomóc zna-
leźć pracę osobom najtrudniej 
zatrudnialnym poprzez agencje 
zatrudniania wspomaganego czy 
też usługi trenera pracy”. „Ustawa 

Plan wsparcia na 2019 r., 
omówienie najważniejszych 
celów i działań 
Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych, a także 
prezentacja podpisanego 
28 lutego przez minister 
Elżbietę Rafalską programu 
„Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych” – to 
główne punkty spotkania 
5 marca wiceministra 
Krzysztofa Michałkiewicza 
z przedstawicielami urzędów 
wojewódzkich.

Planowana wysokość przy-
chodów Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych w 2019 r. to 647 
mln zł. Jak zaznaczył podczas 
spotkania z przedstawicielami 
Wydziałów Polityki Społecznej 
Urzędów Wojewódzkich wice-
minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Krzysztof Michałkie-
wicz, Fundusz ma stabilne finan-
sowanie.

W planie na 2019 r. znalazły się 
3 główne obszary – „Mój dom”, 
„Opieka” i „Asystencja”. Jak mó-
wił podczas prezentacji wiceszef 
MRPiPS, „Mój dom” to przede 
wszystkim centra opiekuńczo-
-mieszkalne dla osób ze spek-
trum autyzmu lub niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, „Budynki 
bez barier”, czyli bezzwrotne do-
finansowanie na likwidację barier 
architektonicznych w budynkach 
wielorodzinnych (m.in. windy, 
podjazdy), a także „Mieszkanie 
bez barier” – to dostosowanie 
mieszkań dla konkretnych po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Pakiet programów obejmujących 
„Opiekę” to m.in. wsparcie rodzin 
osób niepełnosprawnych poprzez 
tzw. opiekę wytchnieniową oraz 
rozwój usług opiekuńczych, rów-
nież specjalistycznych. Usługi 
opiekuńcze to w dużym skró-
cie różnorodne formy wsparcia  

„Mój dom”, 
opieka 
i asystencja 

realizowane przez gminy, które 
obejmują pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą 
przez lekarza pielęgnację oraz, 
w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Usługi 
opiekuńcze są adresowane do 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności do 75. roku 
życia. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze są przeznaczone 
m.in. dla osób z zaburzeniami  
psychicznymi czy niepełnospraw-
nością intelektualną i dostosowa-
ne do szczególnych potrzeb wyni-
kających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym.

– Jest duże zapotrzebowanie 
na tego rodzaju pomoc. Dlate-
go ważne jest dofinansowanie 
– żeby biedniejsze gminy mo-
gły zapewniać dostęp do takich 
placówek i usług – stwierdził 
wiceminister Krzysztof Michał-
kiewicz. Zakłada się, że 50 proc. 
programu będzie finansowane 
z środków Funduszu Solidar-
nościowego, a 50 proc. przez 
stronę samorządową. Łącznie 
na ten cel ma być przeznaczone 
120 mln zł.

Kolejnym rozwiązaniem ma być 
asystent osobisty osoby niepeł-
nosprawnej, co pozwoli na więk-
szą niezależność, pełniejsze 
funkcjonowanie w społeczeń-
stwie i „lepszej jakości życie”.

Podczas spotkania przedsta-
wiono też programy innych re-
sortów, m.in. specjalne świad-
czenia medyczne NFZ (Mini-
sterstwo Zdrowia), „Dostępne 
parki narodowe” (Ministerstwo 
Środowiska) czy działania cy-
frowe (Ministerstwo Cyfryzacji) 
mające na celu przeciwdzia-
łanie wykluczeniu i ułatwienie 
codziennego życia osobom nie-
pełnosprawnym.

Info: MRPiPS, oprac. kat

1 stycznia weszła w życie 
ustawa o Solidarnościowym 

Funduszu Wsparcia Osób Nie-
pełnosprawnych (SFWON). Za-
pisy nowej regulacji nakładają na 
resort rodziny obowiązek opraco-
wania rocznego planu działania 
na rzecz wsparcia osób niepeł-
nosprawnych. Przyjęcie planu 
MRPiPS ogłosiło pod koniec 
stycznia.
Michałkiewicz w rozmowie  
z PAP przypomniał, że pod koniec 
lutego minister rodziny Elżbie-
ta Rafalska podpisała pierwszy 
program finansowany ze środ-
ków SFWON: usługi opiekuńcze 
dla osób niepełnosprawnych. 
Program ten jest adresowany do 
osób ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności, do ukończenia 
przez nich 75. roku życia.
Wiceminister poinformował, że  
w związku z tym odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami 
urzędów wojewódzkich, podczas 
którego dyskutowano o tym, jak 
dotrzeć do gmin z informacją  
o tym projekcie. – W ustawie jest 
zapisane, że projekty mogą być 
realizowane przez samorządy 
terytorialne, za pośrednictwem 
wojewodów i tak też będzie reali-
zowany ten projekt – powiedział 
wiceszef resortu rodziny.
Dodał, że wnioski do wojewodów  
o dofinansowanie usług opiekuń-
czych gminy mogą składać do 
29 marca. Następnie wojewoda 
sporządzi listę rekomendowanych 
wniosków i przekaże ją do MRPiPS. 
Ma na to czas do 30 kwietnia. Do 17 
maja resort rodziny zatwierdzi wnio-
ski do realizacji.
– Następnie podpiszemy umowy 
z wojewodami, oni z gminami  
i wtedy projekt będzie mógł być 
realizowany – podkreślił Michałkie-
wicz. Pzypomniał, że samorządy 

będą także mogły skorzystać z pa-
kietu programów „Mój dom”. Celem 
tych programów będzie zapewnie-
nie osobom z niepełnosprawno-
ściami odpowiednich warunków 
mieszkaniowych.
– W jednym z programów skon-
centrujemy się na instalacji wind 
i budowie podjazdów w domach 
tego pozbawionych, aby uczynić 
je dostępnymi dla osób niepeł-
nosprawnych – zadeklarował 
pełnomocnik. – Ponadto planu-
jemy stworzyć w gminach centra 
opiekuńczo-mieszkalne, w któ-
rych świadczona będzie opieka 
dla osób niepełnosprawnych, 
wymagających tego typu usług. 
Chcemy, żeby były tam świad-
czone całodobowe usługi w ra-
mach funkcjonujących na terenie 
centrów mieszkań dla osób nie-
pełnosprawnych – podkreślił. Jak 
dodał, takie mieszkania miałyby 
być dostępne na określony czas, 
a w szczególnych przypadkach 
także bez ograniczeń czasowych.
Trzecim programem w ramach 
pakietu „Mój dom” będzie „Miesz-
kanie bez barier”. Polegać ma na 
pomocy w wynajęciu mieszkania 
dla osób z niepełnosprawnością 
lub wsparciu w zamianie miesz-
kania na bardziej dostosowane 
oraz dofinansowaniu likwidacji 
barier i doposażenia w zakresie 
konkretnych potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, które będą w nich 
zamieszkiwać.
Wskazał, że obecnie prowadzo-
ne są rozmowy z Ministerstwem 
Inwestycji i Rozwoju oraz z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego 
o tym, jak ten projekt skonstru-
ować. – Pracujemy nad tym pro-
gramem, rozmowy są zaawanso-
wane, ale potrzeba nam jeszcze 
nieco czasu, zanim zaczniemy go 
szeroko konsultować – dodał.

– Chcemy, żeby wszystkie pro-
gramy społeczne zaczęły funk-
cjonować jeszcze w tym półroczu 
– powiedział Michałkiewicz.
Wiceminister zwrócił uwagę, że 
programy finansowane z Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych są 
realizowane także przez inne re-
sorty. – Ministerstwa przygotowa-
ły swoje programy, które potem 
będą realizowane przy naszej 
współpracy – powiedział.
Michałkiewicz przypomniał, że 
wśród działań zaplanowanych na 
bieżący rok znalazł się m.in. pro-
gram Ministerstwa Cyfryzacji, któ-
ry ma ułatwić osobom niepełno-
sprawnym dostęp do szybkiego 
internetu. MC zamierza również 
przygotować usługę asystenta 
głosowego, który będzie wspierał 
osoby niepełnosprawne w dostę-
pie do stron internetowych.
Innym programem realizowanym 
w ramach SFWON-u jest działanie 
Ministerstwa Zdrowia, dotyczące 
świadczeń opieki zdrowotnej.
Michałkiewicz poinformował 
również, że prowadził rozmowy  
z prezesem Narodowego Fun-
duszu Zdrowia Andrzejem Jacy-
ną na temat podniesienia kwoty 
dofinansowania wózków dla nie-
pełnosprawnych. – Teraz, wraz  
z funduszami z PFRON, możemy 
dofinansować kupno na kwotę 
około 7,5 tys. złotych, a wózki 
często kosztują dużo drożej – 
wskazał wiceminister.
Na realizację wszystkich zakła-
danych działań Solidarnościowy 
Fundusz Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych w tym roku będzie 
miał do dyspozycji około 650 mln 
zł. (PAP)

 
Dorota Stelmaszczyk, 

fot. MRPiPS

przewiduje pomoc w przygotowa-
niu do pracy, w przygotowaniu 
miejsca pracy pod potrzeby osób 
niepełnosprawnych, a także po-
moc we wprowadzeniu tych osób 
do miejsca w pracy i zafunkcjono-
waniu w niej” – powiedział. Jak 
dodał, „ustawa czeka na wpis do 
rejestru prac rządu; po przyjęciu 
jej przez komitet stały będziemy 
mogli przekazać ją do konsultacji”.

W czasie konferencji swoją pro-
pozycję programową przedsta-
wiła także Fundacja Aktywizacja. 
Chodzi o program #500Tysię-
cyPlus, skierowany do osób  
z niepełnosprawnościami, które 
nie pracują i nie są zarejestro-
wane w Powiatowych Urzędach 
Pracy. Jednym z kluczowych 
elementów tego rozwiązania jest 
kompleksowa usługa wsparcia 
pracodawców i osób z niepełno-
sprawnościami poszukujących 
pracy, świadczona przez Agencje 
Zatrudnienia prowadzone przez 
organizacje pozarządowe – czy-
tamy w komunikacie prasowym 
Fundacji. Jak również wskazano, 
wsparcie to może dotyczyć 500 
tys. osób, z czego do 2030 r. 400 
tys. może podjąć zatrudnienie. 
(PAP)

Dorota Stelmaszczyk, 
fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczy w 2019 r. 5,5 mld zł 
na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, w tym 
ponad 3,4 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników niepełnosprawnych. To o 930 mln zł 
więcej w stosunku do roku 2015.

…zapewnił w rozmowie z PAP wiceminister resortu rodziny, 
pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof 
Michałkiewicz. Programy zakładają m.in. dostosowanie 
mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, tworzenie 
dodatkowych, przeznaczonych dla nich usług czy 
zapewnienie opiekunom tzw. opieki wytchnieniowej.

– priorytety 
SFWON 
na 2019 r.
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Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady 
Ministrów negatywnie ocenia projekt 
rządowej ustawy o dostępności, bo ten  
m.in. nie gwarantuje, że obowiązek 
zapewniania dostępności będzie 
spoczywał na spółkach handlowych, 
pozostających pod dominującą kontrolą 
Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego. Ocenę tę 
wyraziła w oficjalnej opinii z 22 lutego br.

Celem projektowanej ustawy jest przy-
spieszenie procesu dostępności, dzięki 
której osoby z niepełnosprawnościami 

na zasadzie równości z innymi będą mogły 
korzystać z przestrzeni publicznej, środków 
transportu, technologii i systemów informacyj-
no-komunikacyjnych. 
Rada uważa, że  projekt ustawy wyłącza obo-
wiązek zapewniania dostępności w spółkach 
handlowych pozostających pod dominującą 
kontrolą Skarbu Państwa lub jednostek sa-
morządu terytorialnego, jeżeli te ostatnie do 
swojej działalności nie wykorzystują w ogóle 
środków publicznych lub finansowania z tych 
środków.
Opiniowany projekt ustawy tworzy katalog 
podmiotów zobowiązanych do zapewnienia 
dostępności wraz z określeniem ich obowiąz-
ków. W zależności od  charakteru i statusu 
określonego podmiotu lub zakresu podejmo-
wanych przez niego działań zakłada się ko-
nieczność osiągania różnych poziomów do-
stępności i zróżnicowany zakres nakładanych 
na niego obowiązków.
Niestosowanie się do tej ustawy, unikanie 
przez dany podmiot realizacji określonych 
obowiązków powodować będzie sankcje 
dla przedsiębiorców, np. w postaci kary pie-
niężnej, którą będzie mógł nakładać prezes 
PFRON, po wyczerpaniu stosownego postę-
powania wnioskowo-skargowego.
Niestety – zdaniem Rady – projekt ten nie jest 
skorelowany z innym projektem, który jest  
w Sejmie, zakładającym wysokie kary finan-
sowe za zwlekanie z zapewnieniem dostęp-
ności dla osób niepełnosprawnych.

Prawo zamówień publicznych
Według opinii Rady brakuje wyjaśnienia, 
dlaczego przyjęto kryteria oparte na prawie 
zamówień publicznych, którego cel jest za-
sadniczo różny od celu ustawy o dostępności. 
Prawo zamówień publicznych nie może być 
automatycznie przeniesione na grunt projek-
tu ustawy, bo zasadnicze wątpliwości budzi 

założenie, że podmioty rynkowe kierujące się 
dążeniem do osiągnięcia zysków będą sto-
sowały –  bez jakiegokolwiek przymuszania 
– rozwiązania zapewniające dostępność dla 
osób z niepełnosprawnością. 
W efekcie rozwiązania zapewniające do-
stępność będą musiały stosować podmioty 
niekomercyjne, które często nie posiadają 
na to wystarczających środków, podczas gdy 
podmioty z sektora komercyjnego, nawet je-
żeli w sensie własnościowym mają charakter 
całkowicie publiczny (tzn. państwowy lub 
samorządowy), nie będą miały obowiązku 
zapewniania dostępności w zakresie określo-
nym w projekcie ustawy. 
Takie rozwiązanie prawne będzie nie tylko 
niesprawiedliwe i dyskryminujące osoby nie-
pełnosprawne, ale również nieracjonalne 
ekonomicznie, bo podmioty komercyjne mają 
więcej środków finansowych na zapewnianie 
tej dostępności niż podmioty niekomercyjne.
W ocenie Rady podmioty należące w sen-
sie własnościowym do sektora publicznego 
powinny w równy sposób zapewniać do-
stępność do instytucji publicznych osobom  
z niepełnosprawnością, bez względu na to, 
czy działają w celu zarobkowym i w warun-
kach komercyjnych, czy też nie. 

Finansowanie dostępności
Zdaniem ekspertów Rady Legislacyjnej  
w roku, w którym zostały przewidziane naj-
mniejsze środki finansowe, przypada najwię-
cej zadań dostosowawczych.
– Można nawet stwierdzić, iż na pierwsze 
lata najsłabszego finansowania przypadają 
zasadnicze i najbardziej kosztowne zadania 
dostosowawcze – twierdzi dr hab. Marek 
Dobrowolski, autor projektu opinii przyjętego 
przez Radę Legislacyjną. 
Z powyższych względów Rada Legislacyjna 
wskazuje na potrzebę: a) lepszego skore-
lowania źródeł finasowania z tempem do-
chodzenia do określonych w projekcie stan-
dardów dostępności; b) wskazania bardziej 
adekwatnych terminów realizacji najbardziej 
czasochłonnych zadań dostosowawczych. 

Najważniejsze regulacje
Projekt przewiduje:
–  powołanie nowych instytucji – Rady  

Dostępności i koordynatorów do spraw  
dostępności;

– nałożenie na podmioty publiczne obowiązku 
cyklicznego (co 4 lata) przygotowywania ra-
portów „o stanie dostępności w zakresie 
swojej działalności”;

– ustanowienie systemu akredytacji i certyfi-
kacji;

– postępowanie skargowe o zapewnienie  
dostępności;

–  nałożenie na ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego obowiązku „zapew-
nienia koordynacji dostępności”;

– konieczność lepszego skorelowania źródeł 
finansowania z tempem dochodzenia do 
określonych w projekcie standardów do-
stępności oraz bardziej adekwatnych termi-
nów realizacji najbardziej czasochłonnych 
zadań dostosowawczych. 

W opinii Rady Legislacyjnej
Projekt ustawy jest źle sformułowany i nie 
wnosi właściwie żadnej nowej treści norma-
tywnej. Rada wskazuje na potrzebę uzupełnie-
nia m.in. analiz potwierdzających przydatność 
raportowania oraz zasadność wprowadzenia 
jego cykliczności, a tym samym ponoszenia 
określonych kosztów (zwiększenia obowiąz-
ków administracyjnych). Zastrzeżenia Rady 
budzi również zakres stosowania Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 
Potrzebne są raczej rozwiązania uelastycz-
niające system i wymuszające zwięzłe  
i czytelne reguły ich wytwarzania, na co nie 
pozwala, niestety, niedookreślony charakter 
zaproponowanego formularza oraz forma 
jego publikacji.
W projekcie ustawy brak jest precyzyjnie sformu-
łowanych przepisów materialnych w odniesieniu 
zarówno do certyfikatów, jak i akredytacji. Rada 
Legislacyjna wskazuje na potrzebę uzupełnienia 
projektu ustawy o odpowiednie przepisy ma-
terialnoprawne, które byłyby konkretyzowane  
w rozporządzeniach wykonawczych.
Wątpliwości budzą też kompetencje Rady 
Dostępności, która ma być powołana jako  
organ opiniodawczo-doradczy dla ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. Zapis, 
że Rada ta ma gromadzić w swoim gronie eks-
pertów dysponujących wiedzą i doświadcze-
niem (w zakresie wdrażania dostępności), nie 
znajduje potwierdzenia, ponieważ w projekcie 
ustawy nie zawarto żadnych wymogów kompe-
tencyjnych członków Rady Dostępności. 
Należy precyzyjnie rozgraniczyć cel i przed-
miot rządowych i ministerialnych programów 
dostępności, a także zapewnić rozwiązania 
prowadzące do zapewnienia – zakładanego 
w projekcie ustawy – eksperckiego charakteru 
Rady Dostępności oraz uściślenia zasad po-
woływania i odwoływania jej członków.

Oprac. IKa, rhr/

Projekt przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Stanowi on 
implementację prawa unijnego, które nakazuje zwiększenie 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobil-

nych w oparciu o wspólne wymogi dostępności dla osób z ogra-
niczeniami funkcjonalnymi. Takie osoby to m.in. osoby niewidome 
i słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące czy osoby mające 
trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, ale również osoby 
starsze.
 
Ponadto, jak mówiła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, projekt 
stanowi też ważny element rządowego programu Dostępność 
plus. – Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której informacje 
prezentowane przez podmioty publiczne w formie cyfrowej będą  
w pełni dostępne dla obywateli, w tym przede wszystkim dla obywa-
teli mających szczególne potrzeby – mówiła przedstawicielka MC.
 
Do najważniejszych założeń należą: wdrożenie tzw. jednolite-
go standardu dostępności dla wszystkich organów publicznych  
(w szerszym zakresie niż do tej pory); wdrożenie zasady alterna-
tywnego dostępu – zakłada się, że najważniejsza jest informacja 
niesiona przez publikowany dokument, a nie sam dokument, dla-
tego dla niedostępnych plików obywatel będzie miał prawo za-
dzwonić lub wysłać mail i poprosić o jego przeczytanie; wdrożenie 
zasady priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne muszą 
być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne – urząd powi-
nien je uczynić dostępnymi w pierwszej kolejności.
 
Jak mówiła Wanda Buk, dzięki projektowi podmioty publiczne 
będą też musiały sprawdzić dostępność swoich stron i aplikacji. 
Minister mówiła, że resort cyfryzacji jest gotowy na cały proces, 
do czego przygotowywał się od dłuższego czasu. Resort planuje 
akcję edukacyjną i przedstawienie gotowych szablonów interneto-
wych do tworzenia odpowiednich stron.
 
Założenia projektu, w tym niektóre szczegółowe wymagania oraz 
nakładanie kar za ich nieprzestrzeganie, wzbudziły protesty m.in. 
Związku Powiatów Polskich, który zarzucał, że polski projekt  
narzuca dodatkowe, uciążliwe obowiązki niewymagane przez 
ustawodawcę unijnego.

W trakcie dyskusji krytykowany był też zakres podmiotów, które 
ma objąć ustawa – obok podmiotów publicznych mają to być też 
niektóre organizacje pozarządowe. 

Także prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej  
Sieci Ratunkowej Jerzy Płókarz zarzucał, że projektowana ustawa  
w sposób wybiórczy bez zapewnienia finansowania narzuca obo-
wiązki organizacjom szczególnie użytecznym społecznie. (PAP)
 

Małgorzata Werner-Woś

Projekt ustawy o dostępności budzi 
dalsze zastrzeżenia

Dziennik przytacza treść wyroku, który zapadł przed sądem w Go-
rzowie Wielkopolskim: „Osoby, które na emeryturze zajmują się 
niepełnosprawnym dzieckiem, powinny mieć prawo do świadczenia 

w takiej samej wysokości jak rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby 
opiekować się potomstwem”.
 
Gazeta pisze, że to przełom w polskich realiach, bo dotychczas sądy 
zgodnie odrzucały skargi opiekunów. Powód był zawsze taki sam: prze-
pisy nie pozwalają na przyznanie świadczenia, jeśli pobiera się emerytu-
rę. „Sędziów nie obchodziło to, że takie rozwiązanie jest krzywdzące, bo 
osoby takie często otrzymują jedynie minimalną emeryturę (dziś to niecałe 
900 zł na rękę), podczas gdy świadczenie pielęgnacyjne to 1583 zł”.
 
Tym razem w uzasadnieniu gorzowskiego sądu znalazło się stwierdzenie: 
„Interpretacja przepisów, która pozbawia prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego osoby otrzymującej emeryturę niższą od jego wysokości, narusza 
zasadę równości”.
 
Sprawa dotyczy wniosku, który w lipcu 2018 roku złożyła przed sądem 
matka zajmująca się niepełnosprawną od urodzenia córką. Kobieta od 
kwietnia 2007 roku przyjmuje emeryturę, dlatego gmina odmówiła jej przy-
znania pomocy finansowej. Matka złożyła zażalenie od tej decyzji, wska-
zując, że otrzymuje emeryturę w najniższej wysokości i jest ona znacznie 
niższa niż kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze (SKO) podtrzymało decyzję gminy. Dlatego matka skierowa-
ła sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wiel-
kopolskim.
 
Jak pisze „DGP”: „WSA stwierdził, że nie można zgodzić się z argumenta-
mi SKO, że osoba, która otrzymuje emeryturę, ma zapewnioną częściową 
rekompensatę z tytułu rezygnacji z aktywności zawodowej i w związku 
z tym przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego spowodowałoby, że uzy-
skiwałaby dwie formy wsparcia”. Przez to miałaby być w lepszej sytuacji 
niż opiekunowie, którzy nie mają możliwości przejścia na emeryturę. Sąd 
uznał, że sytuacja byłaby korzystniejsza dla opiekuna, gdyby oprócz eme-
rytury otrzymywał on świadczenie pielęgnacyjne w pełnej wysokości. Nie 
doszłoby jednak do tego, gdyby otrzymywał świadczenie w kwocie stano-
wiącej różnicę między wysokością świadczenia a emeryturą.
 
Dlatego sąd stwierdził, że wyjściem, które realizuje cel świadczenia pielę-
gnacyjnego, a jednocześnie nie narusza konstytucyjnej zasady równości 
oraz sprawiedliwości społecznej, jest forma wsparcia pomniejszona o wy-
sokość emerytury.
 
Gazeta przytacza słowa dr Rafała Bakalarczyka z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, który uważa, że prawo do świadczenia powinno być uregulowane 
wprost w ustawie, i zwraca uwagę, że w Senacie został już przygotowany 
projekt nowelizacji przepisów. (PAP)

Wojciech Przylipiak

Sejm zajął się dostępem 
niepełnosprawnych do stron 
internetowych urzędów

Projektem, który ma poprawić dostępność cyfrową dla 
niepełnosprawnych stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych, m.in. urzędów, 
zajęła się 19 lutego komisja sejmowa. 

Sąd idzie pod prąd: 
wyrok w sprawie świadczenia 
pielęgnacyjnego

Sąd w Gorzowie Wielkopolskim każe wypłacić matce zajmującej 
się niepełnosprawnym dzieckiem świadczenie pomniejszone 
o emeryturę. To przełom, bo dotychczas sądy w całym kraju 
zgodnie odrzucały podobne skargi opiekunów – pisze 
„Dziennik Gazeta Prawna” z 20 marca.  
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Spółdzielnia socjalna – przyjazne otoczenie 
dla osób z niepełnosprawnościami

Minister Elżbieta Rafalska, wi-
ceminister Krzysztof Michał-
kiewicz i prezes PFRON Mar-

lena Maląg uczestniczyli w spotkaniu 
prasowym i śniadaniu w restauracji 
Different – jedynej w Polsce restaura-
cji w ciemności, obsługiwanej przez 
niewidomych kelnerów.
– Myślę, że ci, którzy przychodzą do 
tej restauracji, (...) nie przychodzą tu 
wyłącznie kierowani ciekawością, tylko 
próbują wejść w świat ciemności i bar-
dziej go zrozumieć – powiedziała mini-
ster Rafalska. Podkreśliła, że podobne miejsca 
mogłyby powstawać w innych częściach kraju.
– W Polsce mamy około 3 milionów osób  
z dysfunkcją wzroku, w tym 42 tys. osób, któ-
re deklarują, że nie widzą. Zatrudnienie osób 
niedowidzących czy niewidomych, ich aktyw-
ność zawodowa jest niższa niż pozostałych 
osób niepełnosprawnych – powiedziała sze-
fowa MRPiPS. 
Prezes PFRON Marlena Maląg w rozmowie 
z PAP wskazała, że restauracja Different jest 
przykładem tego, jak osoby z niepełnospraw-
nością mogą dobrze funkcjonować w miejscu 
pracy. Podkreślała, że w budżecie PFRON za-
rezerwowano pieniądze na wiele działań wspie-
rających zatrudnianie niepełnosprawnych.
Przypomniała, że w tym roku wzrosło dofi-
nansowanie na jednego uczestnika warszta-
tów terapii zajęciowej (z ponad 14 tys. zł do 
prawie 18 tys. zł), a także na roczny pobyt 
jednej osoby niepełnosprawnej w zakładzie 
aktywności zawodowej (z 18,5 tys. zł do  
22 tys. zł). W 2019 r. PFRON przeznaczy po-
nad 3,4 mld zł na dofinansowanie wynagro-
dzeń pracowników niepełnosprawnych. Na 
wsparcie PFRON mogą liczyć także osoby  
z niepełnosprawnością, które same prowadzą 
działalność gospodarczą lub rolniczą.
 – Te zachęty ze strony państwa przyczyniają 
się do tego, że obserwujemy wzrost zatrud-
nienia osób z niepełnosprawnością na otwar-
tym rynku pracy – powiedziała Maląg. Wska-
zała też m.in. na program „Stabilne zatrudnie-
nie”, który wspiera zatrudnienie osób niepeł-
nosprawnych w administracji publicznej.
Restaurację Different od kwietnia 2018 r. pro-
wadzi Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek 
w Potrzebie”. Obecnie zatrudnionych jest  

w niej 15 osób, z czego 12 to osoby z niepeł-
nosprawnością.
Prezes fundacji Anna Bocheńska powiedziała, 
że wśród klientów restauracji są zarówno goście 
indywidualni, jak i organizacje pozarządowe  

i firmy. – Bardzo mnie cieszy, że nasi goście 
po wyjściu z restauracji w ciemności tryska-
ją energią i radością, są bardzo pozytywnie 
zaskoczeni tym, czego doświadczyli – pod-
kreśliła.
Zdarza się, że niektóre osoby nie potrafią prze-
bywać przez dłuższy czas w zupełnej ciemno-
ści. – Myślę, że około 2–3 proc. gości nie jest  
w stanie skorzystać z naszych usług ze wzglę-
du na uwarunkowania psychofizyczne, np. pro-
blem z błędnikiem, klaustrofobię, traumy, lęki. 
Ale to jest rzadkość – powiedziała Bocheńska.
Całość zysków restauracji jest przeznaczana 
na działalność statutową fundacji. Bocheńska 
powiedziała PAP, że choć przez pierwsze 
osiem miesięcy restauracja przynosiła straty, 
to jednak obecnie działalność jest już rentow-
na i regularnie rośnie liczba gości.
 – Liczymy na to, że będzie tak jak w przypad-
ku podobnych restauracji na świecie, które wy-
startowały wcześniej od nas. One sobie świet-
nie radzą, mają dużo rezerwacji, czasami na 
3–4 tygodnie do przodu – powiedziała. (PAP)

Olga Zakolska

Stopniowy wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych 
ogółem, spadek wśród niewidomych

Jak pokazują badania, niepełnospraw-
ność fizyczna czy intelektualna coraz 
rzadziej jest przeszkodą do podjęcia 

pracy. Obserwujemy bowiem sukcesywny 
spadek stopy bezrobocia wśród osób niepeł-
nosprawnych. Zgodnie z wynikami Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności za III 
kwartał 2018 r., współczynnik aktywności za-
wodowej wśród niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym wynosił 28,0 proc., wskaźnik 
zatrudnienia w tej grupie  26,1 proc., nato-
miast stopa bezrobocia według metodologii 
BAEL wyniosła 6,9 proc. 
Podjęcie pracy zawodowej przez osobę nie-
pełnosprawną zależy jednak od wielu czyn-
ników, m.in. od wykształcenia, stopnia nie-
pełnosprawności, możliwości wykonywania 
różnych czynności, umiejętności i zdolności, 
a także cech osobowości.
– Istnienie spółdzielni socjalnych jest ogrom-
nie ważne i będziemy je wspierać. Jest to 
bowiem formuła aktywizacji społecznej i za-
wodowej, która bywa ostatnią szansą dla tych 
osób, którym ciężko byłoby się odnaleźć na 
rynku pracy ze względu na stopień niepełno-
sprawności – dodała minister.
Czym jest więc spółdzielnia socjalna? Dzia-
łalność takiej spółdzielni opiera się na wspól-
nym prowadzeniu przedsiębiorstwa przez 
jego członków przy równoczesnym włącze-
niu ich w życie społeczne i zawodowe. Tak 
więc spółdzielnie socjalne prowadzą równo-
legle działalność gospodarczą na warunkach 
rynkowych oraz reintegrację społeczną i za-
wodową wobec osób pochodzących z grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W 2018 roku wprowadzono wiele zmian, dzię-
ki którym spółdzielnie socjalne stały się bar-
dziej dostępne dla osób niepełnosprawnych  
i ich opiekunów.

Z PFRON osoby z niepełnosprawnościami 
mogą uzyskać wsparcie na podejmowanie 
działalności gospodarczej w ramach 
spółdzielni socjalnej. Również z tego funduszu 
można uzyskać dofinansowanie na utworzenie 
stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej dla 

osoby niepełnosprawnej i na pokrycie kosztów 
wynagrodzenia dla skierowanych przez 
PUP do pracy w spółdzielni socjalnej osób 
niepełnosprawnych będących jednocześnie 
osobami bezrobotnymi lub poszukującymi 
pracy.

Praktyki zawodowe w spółdzielni socjal-
nej dla uczestników WTZ to możliwość 
odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych 
u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej, 
przez osobę niepełnosprawną realizującą in-
dywidualny program rehabilitacji zawodowej  
w ramach WTZ. Praktyki mogą być odbywane 
do 15 godzin tygodniowo przez 3 miesiące,  
z możliwością ich przedłużenia do 6 miesięcy. 
W przypadku odbywania praktyki zawodowej 
przez uczestnika warsztatu koszty uczestnic-
twa osoby niepełnosprawnej w warsztacie 
finansowane będą w dalszym ciągu w pełnej 
wysokości.

Bezrobotni opiekunowie osób niepełno-
sprawnych w spółdzielniach socjalnych
Osoby skierowane przez PUP do pracy  
w spółdzielni socjalnej, które są bezrobotne 
(mowa tu też o opiekunach osób niepełno-
sprawnych), poszukują pracy, nie pozostają 
w zatrudnieniu i nie wykonują innej pracy  
zawodowej, mogą skorzystać z dedyko-
wanych instrumentów z Funduszu Pracy.  
W praktyce chodzi tu o:

– wsparcie w formie możliwości przy-
znania środków na utworzenie stano-
wiska pracy w spółdzielni socjalnej 
oraz
– wsparcie w formie możliwości przy-
znania środków na finansowanie 
kosztów wynagrodzenia.

Opiekunowie osób niepełnospraw-
nych mogą łatwiej zakładać spół-
dzielnie socjalne.
W 2018 roku został rozszerzony  
katalog osób, które mogą zakładać  

i przystąpić do spółdzielni socjalnej  
w charakterze członka lub osoby świad-
czącej pracę na rzecz spółdzielni socjal-
nej. Katalog ten obejmuje teraz także:
– poszukujących pracy niepozostających 
w zatrudnieniu lub niewykonujących innej 
pracy zarobkowej opiekunów osób nie-
pełnosprawnych, o których mowa w usta-
wie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy;
– poszukujących pracy niepozostających 
w zatrudnieniu lub niewykonujących innej 

pracy zarobkowej;
– osoby usamodzielniane, opuszczające pie-

czę zastępczą.
Nastąpiło również warunkowe zmniejszenie 
liczby założycieli z 5 do 3 osób z obowiązkiem 
uzupełnienia składu członkowskiego spół-
dzielni do 5 osób w terminie 12 miesięcy. Po-
nadto zmienione zostały limity zatrudnienio-
we w przypadku, gdy spółdzielnię socjalną 
zakładają osoby o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności oraz gdy 
spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie 
usług społecznych użyteczności publicznej. 
Ustawa określa również formy zatrudnienia 
członków zarządu spółdzielni socjalnej.

Wzmocnienie roli pracowników spółdziel-
ni socjalnych niebędących jej członkami
Duży nacisk jest położony na wzmocnienie 
roli pracowników spółdzielni socjalnych nie-
będących jej członkami. Ten cel jest realizo-
wany m.in. poprzez objęcie tej kategorii pra-
cowników procesem reintegracji społecznej  
i zawodowej oraz włączeniem w procesy 
decyzyjne i konsultacyjne w spółdzielni so-
cjalnej. Co ważne, możliwa jest refundacja 
składek na ubezpieczenia oraz części kosz-
tów pracodawcy również dla pracowników 
spółdzielni będących jednocześnie osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Info: gov.pl, fot. archiwum NS
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28 proc. osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo – powiedziała 
7 marca szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Zwróciła uwagę na potrzebę 
zwiększenia zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością wzroku, bo tylko 
17 proc. z nich pracuje.  

Mimo niepełnosprawności realizują się zawodowo, odnoszą sukcesy, inspirują – z okazji 
Dnia Kobiet minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Krzysztof Michałkiewicz spotkali 

się z wyjątkowymi kobietami. Tej uroczystości było poświęcone spotkanie 7 marca w restauracji 
Different.
Przedstawiciele kierownictwa resortu  rodziny złożyli życzenia wszystkim kobietom, a szczegól-
nie głównym bohaterkom spotkania – Agacie Spale i Paulinie Malinowskiej-Kowalczyk.
Agata Spała prowadzi firmę szkoleniową i doradczą, której działania są skierowane do firm, 
instytucji i organizacji, wspierając zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością. Dla admi-
nistracji publicznej i firm przygotowuje szkolenia dotyczące obsługi klienta z niepełnosprawno-
ścią. Podczas śniadania prasowego podkreśliła, że jej zdaniem w każdej instytucji jest miejsce 
dla osób z niepełnosprawnościami, by rozwijały swój potencjał.
Paulina Malinowska-Kowalczyk jest rzecznikiem prasowym Polskiego Komitetu Paraolimpij-
skiego, dziennikarką sportową i nauczycielką języka hiszpańskiego, wielką propagatorką spor-
tu osób z niepełnosprawnościami. Jej marzeniem było, by telewizja transmitowała Igrzyska 
Paraolimpijskie – to  marzenie spełniło się w 2016 r. na Igrzyskach w Rio. Wcześniej, w 2010 
roku, na zimowe igrzyska w Vancouver pojechała za swoje pieniądze, aby je relacjonować dla 
magazynu „Integracja” i portalu Niepelnosprawni.pl.

Info i fot.: MRPiPS, PFRON, oprac. rhr/

Kobiecość to siła i przełamywanie barier

Od lewej – prezes M. Maląg i minister E. Rafalska

Rola spółdzielni socjalnych jest nie do 
przecenienia. To przestrzeń, w której 
każda z osób może poczuć się 
zrozumiana. To przestrzeń, w której 
ważniejszym od efektywności 
ekonomicznej jest indywidualnie 
doceniony człowiek – powiedziała 
minister Elżbieta Rafalska.
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Wiceminister rodziny, pracy i polityki  
społecznej Krzysztof Michałkiewicz  
20 lutego w Sejmie przedstawił  

informację o działaniach podejmowanych  
w 2017 r. na rzecz realizacji postanowień  
Karty Praw Osób Niepełnosprawnych.
 
Jak wynika z informacji, w 2017 r. w Polsce 
mieszkało 3 mln 116 tys. osób niepełnospraw-
nych powyżej 16. roku życia, z czego 50,6 proc. 
stanowiły kobiety. Liczba osób niepełnospraw-
nych w wieku produkcyjnym według tzw. ekono-
micznych grup wieku (18–59 dla kobiet i 18–64 
dla mężczyzn) wynosiła 1,68 mln, co stanowiło 
7,7 proc. ludności Polski w tym wieku.
 
Najliczniejszą grupę stanowią osoby z orze-
czeniem o umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności (46,5 proc.). Niepełnosprawność 
w stopniu lekkim orzeczono w 26,4 proc. przy-
padków, a w stopniu znacznym w 27,1 proc.
 
Michałkiewicz wskazywał m.in., że w ramach 
programu „Za życiem” wspierane są działania 
w zakresie koordynacji opieki neonatologicz-
no-pediatrycznej. Przypomniał też, że prezes 
NFZ wprowadził nowe świadczenia dla osób 
niepełnosprawnych, m.in. perinatalną opiekę 
paliatywną i koordynowaną opiekę nad osobami 
z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wicemi-
nister mówił także m.in. o działaniach podejmo-
wanych na rzecz ułatwienia powrotu na rynek 
pracy opiekunom osób niepełnosprawnych.
 
W 2017 r. współczynnik aktywności zawo-
dowej osób niepełnosprawnych w wieku  
produkcyjnym wynosił 28,9 proc. (wzrost  
o 2,1 proc.), wskaźnik zatrudnienia –  
26,3 proc. (wzrost o 2,6 proc.), a stopa bezro-
bocia – 9,3 proc. (spadek o 2,3 proc.).

„Mimo pozytywnych zmian w aktywności eko-
nomicznej osób niepełnosprawnych, obser-
wowanych w 2017 r., sytuacja tych osób na-
dal jest trudna. Aktywna zawodowo pozostaje 
zaledwie co szósta osoba niepełnosprawna 
w wieku 16 lat i więcej (co w dużej mierze 
jest rezultatem nadreprezentacji starszych 
roczników w tej grupie) oraz co trzecia osoba 
niepełnosprawna w wieku produkcyjnym” – 
czytamy w informacji.
 

Pod koniec 2017 r. w powiatowych urzędach 
pracy było zarejestrowanych 78,6 tys. osób 
niepełnosprawnych (w tym 66,8 tys. bezro-
botnych, z których 10,5 tys. posiadało pra-
wo do zasiłku, oraz 11,8 tys. poszukujących 
pracy i niepozostających w zatrudnieniu). Mi-
chałkiewicz wskazał, że aktywizację zawodo-
wą osób niepełnosprawnych wspierały m.in.  
programy „Absolwent”, „Stabilne zatrudnie-
nie” i „Praca-Integracja”.
 
Posłanka Ewa Kozanecka poinformowała, 
że klub PiS będzie głosował za przyjęciem 
informacji przedstawionej przez MRPiPS. 
Poseł Sławomir Piechota zapowiedział, 
że klub PO-KO zagłosuje za odrzuceniem 
tej informacji; ocenił, że „Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych jest rażąco naruszana, 
a prawa osób niepełnosprawnych w na-
szym kraju poważnie zagrożone”. Posłanka 
Monika Rosa (Nowoczesna) pytała m.in.  
o zapowiadaną zmianę systemu orzecznic-
twa o stopniach niepełnosprawności, a tak-
że o realizację wyroku TK z 2014 r., który 
orzekł, że nie można różnicować wsparcia 
dla opiekunów osób niepełnosprawnych  
w zależności od tego, kiedy ta niepełno-
sprawność powstała.
 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – 
uchwalona przez Sejm w 1997 r. – stanowi, 
że „osoby niepełnosprawne, czyli osoby, 
których sprawność fizyczna, psychiczna lub 
umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, 
ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, 
naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, 
zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowy-
mi, mają prawo do niezależnego, samodziel-
nego i aktywnego życia oraz nie mogą podle-
gać dyskryminacji”.
 
Chociaż Karta nie ma wiążącej mocy praw-
nej, zawiera katalog dziesięciu praw osób 
niepełnosprawnych, wskazując kluczowe 
obszary dla polityki państwa, m.in. w za-
kresie szczególnego wsparcia osób niepeł-
nosprawnych oraz przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu tej grupy obywateli. 
(PAP)
 

Olga Zakolska

Co trzecia osoba z niepełnosprawnością 
w wieku produkcyjnym jest aktywna 
zawodowo

W grudniu ub. roku w Poczcie pracowało 
ok. 1500 osób niepełnosprawnych. 
W tym roku kolejnych 400 takich osób 
znajdzie pracę w placówkach 
pocztowych i sortowniach.

Fundacja Aktywizacja rekrutuje osoby 
z niepełnosprawnościami w ramach 
programu „Praca-Integracja”. Znajdują 

one pracę w Poczcie Polskiej dzięki realizo-
wanemu programowi „Poczta bez barier”.  
Jest on wynikiem porozumienia pomiędzy 
Pocztą Polską a Ministerstwem Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnikiem 
rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz 
PFRON sprzed dwóch lat.

Fundacja Aktywizacja zrekrutowała do Pocz-
ty Polskiej ponad 120 osób od stycznia 2018 
roku, co stanowi 8 proc. ogółu osób z niepeł-
nosprawnościami zatrudnionych w firmie. Naj-
więcej takich pracowników Poczta zatrudniła 
w województwach mazowieckim i łódzkim. 
– Poczta Polska to firma wyjątkowa z różnych 
powodów. Między innymi dlatego, że mamy 
w całej Polsce ponad 7,5 tys. placówek, je-
steśmy w każdej gminie, co oznacza, że 
chętni do pracy w naszej spółce mają do nas 
zawsze blisko. Ponadto oferujemy umowy 
o pracę, mamy systemy premiowania i na-
gradzania najlepszych pracowników. Osoby 
niepełnosprawne doskonale sprawdzają 
się w naszej załodze – mówi Przemysław  
Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Cel zatrudnienia 400 osób w Poczcie Pol-
skiej to efekt umowy, która określa zakres 
współpracy pocztowego operatora i Fundacji 
Aktywizacja do końca 2019 roku. Fundacja  
wspiera również niepełnosprawnych pra-
cowników w pierwszym okresie zatrudnienia, 
zatem nie ogranicza się do przeprowadzania 
rekrutacji.

Poczta Polska podejmuje szereg działań 
mających na celu zwiększenie aktywizacji 
i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. 
Codzienny kontakt pozostałych pracowników 
z osobami niepełnosprawnymi zwiększa em-
patię, uczy szacunku i uwrażliwia na potrzeby 
innych. Zatrudnianie osób z niepełnospraw-
nościami ma wpływ na koszty działalności 
firmy – im więcej takich osób w spółce, tym 
niższe wpłaty obowiązkowe ponoszone na 
rzecz PFRON.

Poczta Polska

Poczta Polska zatrudnia 
coraz więcej osób 
z niepełnosprawnością

Mimo pozytywnych zmian w aktywności ekonomicznej niepełnosprawnych 
sytuacja tych osób nadal jest trudna; w 2017 r. aktywna zawodowo pozostawała 
co trzecia osoba niepełnosprawna w wieku produkcyjnym – wynika z informacji 
przedstawionych przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej.  

Osoby z niepełnosprawnościami 
zostały kolejny raz pominięte przez 
rząd – oceniła w rozmowie z PAP 
liderka ubiegłorocznego protestu osób 
niepełnosprawnych w Sejmie Iwona 
Hartwich, odnosząc się w ten sposób 
do pięciu nowych propozycji 
programowych rządu. Zapowiedziała 
jednocześnie kolejny protest – 23 maja. 

Protest osób z niepełnosprawnościami 
odbędzie się 23 maja o godz. 12.00 
pod Pałacem Prezydenckim – 26 lute-

go poinformowała PAP Iwona Hartwich. – To 
nasza odpowiedź na to, czego nie usłyszeli-
śmy w nowych obietnicach ze strony rządu 
dla społeczeństwa – dodała.
Odniosła się w ten sposób do pięciu propo-
zycji programowych, które zostały zapowie-
dziane podczas konwencji Prawa i Sprawie-
dliwości z 23 lutego. Wtedy prezes tej partii 
Jarosław Kaczyński zapowiedział od 1 lipca 
wypłatę 500 zł na pierwsze dziecko i od maja 
wypłatę „trzynastki” dla emerytów w wysoko-
ści najniższej emerytury – 1100 zł. Ponadto 
PiS chce znieść podatek PIT dla pracowni-
ków do 26. roku życia i co najmniej dwukrot-
nie podnieść kwotę uzyskania przychodów,  
a także przywrócić zredukowane wcześniej 
połączenia autobusowe, co dotyczyć ma 
przede wszystkim mniejszych miast i wsi. 
Program ten ma kosztować 30–40 mld zł.
Zdaniem Hartwich „osoby niepełnospraw-
ne zostały kolejny raz pominięte, przez 
co musimy się przypomnieć kolejny raz”.  
– W zeszłym roku 40 dni osoby niepełno-
sprawne protestowały w Sejmie, prosiły,  
błagały można powiedzieć, o 500 złotych 
dodatku na życie. Mówiono nam wtedy, że 
pieniędzy nie ma – przypomniała. Jak dodała, 
„teraz nagle okazuje się, że są pieniądze”.
– My oczywiście nie odbieramy innym gru-
pom tego, żeby było im lepiej, żeby lepiej 
im się żyło, ale uważamy, że to jest głęboko 
nie w porządku, że kolejny raz osoby z nie-
pełnosprawnością są pominięte – podkreśliła 
liderka ubiegłorocznego protestu niepełno-
sprawnych. Dlatego, dodała, 23 maja przed 
Pałacem Prezydenckim odbędzie się kolejny 
protest. Uczestnicy ruszą w kierunku Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie 
przed Sejm, gdzie Hartwich zapowiedziała 
konferencję prasową.
– W dalszym ciągu będziemy mówić o tym, 
że osoby niepełnosprawne nie są w naszym 
kraju zabezpieczone finansowo i że żyją za 

głodową rentę – zaznaczyła. Podkreśliła,  
że w dalszym ciągu utrzymany zostaje pierw-
szy, niespełniony w zeszłym roku postulat – 
dodatek w wysokości 500 złotych dla osób  
z niepełnosprawnością.
– To zostało nam obiecane jeszcze w 2015 
roku – podkreśliła Hartwich. – Chcemy wie-
dzieć, dlaczego rząd PiS nie ma w sobie zu-
pełnie empatii dla osób chorych od urodzenia 
– dodała.
25 lutego resort rodziny opublikował na 
Twitterze podsumowanie dotychczasowych 
działań rządu dla osób z niepełnosprawno-
ścią. Wskazano na Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na któ-
ry w 2019 r. przeznaczone zostanie 647 mln  
złotych. Wśród innych działań wymieniono 
m.in. program „Za życiem”, podniesienie 

Hartwich: osoby z niepełnosprawnościami zostały 
kolejny raz pominięte przez rząd; będzie protest

kwoty renty socjalnej z tytułu całkowitej nie-
zdolności do pracy, wzrost kwoty zasiłku 
pielęgnacyjnego (listopad 2018 – 184,42 zł; 
listopad 2019 r. – 215,85 zł), wzrost kwoty 
specjalnego zasiłku opiekuńczego z 520 zł do 
620 zł, a także wzrost kwoty świadczeń pielę-
gnacyjnych do 1583 zł.
Zwrócono też uwagę na wzrost dofinansowa-
nia rocznego udziału uczestników w warszta-
cie terapii zajęciowej (z 14 786 zł w 2015 r. do  
18 996 zł w 2020 r.), dofinansowanie pobytu  
w środowiskowych domach samopomocy  
(z 1268 zł w 2016 r. do 1752 zł w 2019 r.) oraz 
dofinansowanie kosztów rocznego zatrudnie-
nia osoby z niepełnosprawnością w zakładzie  
aktywności zawodowej (z 18,5 tys. zł w 2018 r. 
do 22 tys. zł w 2019 r.). (PAP)

Dorota Stelmaszczyk

Podczas konferencji prasowej minister Elżbieta Rafalska przedstawiała działania podej-
mowane przez rząd na rzecz osób z niepełnosprawnością. Szefowa resortu rodziny 

zwróciła uwagę, że do tej grupy osób kierowane będą także rozwiązania zapowiedzia-
ne w „piątce PiS”, m.in. świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko oraz tzw. trzynasta  
emerytura.
Powiedziała, że dodatkowe, trzynaste świadczenie „będzie dotyczyło rencistów socjal-
nych, a są to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności”. – Przypomnę, że ren-
ta socjalna od 2015 r. do 1 marca 2019 r. wzrosła o blisko 360 zł, procentowo wzrosła  
o 39 proc. – powiedziała Rafalska. Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1100 zł (dotych-
czas było to 1029,80 zł).
Minister przypomniała, że zgodnie z zapowiedziami trzynaste świadczenie ma być wypła-
cane od maja, a przepisy dotyczące tego rozwiązania powinny być przyjęte na początku 
kwietnia.
Rafalska mówiła, że w związku z zapowiedzianymi zmianami w programie 500 plus wniosek 
o przyznanie tego świadczenia będzie uproszczony, nie będzie już bowiem konieczności 
badania sytuacji finansowej rodziny ubiegającej się o świadczenie na pierwsze dziecko. 
Minister dodała, że liczy na to, iż więcej wniosków będzie składanych przez internet.
23 lutego na konwencji programowej PiS prezes Jarosław Kaczyński przedstawił pięć  
propozycji programowych – tzw. „nową piątkę PiS”. Zakłada ona wprowadzenie – 500 plus 
od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastki” 
dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenie kosztów 
pracy.
26 lutego rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska przekazała, że 5 marca rząd przedstawi 
„mapę drogową” dotyczącą wprowadzania projektów zapowiedzianych podczas sobot-
niej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Minister Rafalska powiedziała, że obecnie trwają  
prace nad zapowiedzianymi rozwiązaniami. (PAP)

 Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec

Trzynaste świadczenie także dla rencistów 
socjalnych
Dodatkowe, trzynaste świadczenie będzie dotyczyło także rencistów 
socjalnych – poinformowała 28 lutego szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. 
Od 1 marca najniższa renta socjalna wyniesie 1100 zł. 
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O utworzenie całościowego programu dla 
opiekunów rodzinnych, m.in. szkoleń, 
opieki psychologicznej i opieki wyrę-

czającej, rzecznik praw obywatelskich Adam 
Bodnar zaapelował do minister rodziny, pracy  
i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. 
W liście do Rafalskiej rzecznik wskazał,  
że państwo nie pamięta o ponad 2 mln Polek  
i Polaków, którzy opiekują się starszymi lub  
niepełnosprawnymi członkami rodziny.
Zdaniem Bodnara w działaniach państwa bra-
kuje systemowego podejścia do problemu, 
uwzgledniającego nie tylko wsparcie w postaci 
zasiłków, do których dostęp uzależniony jest 
od dochodu. Ponadto, jak zauważył, „państwo 
swoją pomoc kieruje do osób z niepełnospraw-
nościami, zapominając o opiekunach”.

W związku z tym zaapelował o utworzenie cało-
ściowego programu dla opiekunów rodzinnych,  
w którego ramach opiekunowie mogliby skorzy-
stać m.in. z dostępu do opieki wyręczającej i do 
opieki psychologicznej, ze szkoleń, a także z roz-
wiązań umożliwiających godzenie opieki z pracą.
RPO w liście do szefowej resortu rodziny 
podkreślił, że „osoby, na które spada obowią-
zek zaopiekowania się mniej sprawnym czy 
słabnącym członkiem rodziny, podejmują się 
niezwykle trudnego zadania”, wyczerpującego 
psychicznie i fizycznie.

Wskazał, że często wiąże się to też z „koniecz-
nością ograniczenia bądź rezygnacji z pracy 
zawodowej, co pociąga za sobą pogorszenie 
sytuacji materialnej i drastyczną zmianę do-
tychczasowego stylu życia”.
Adam Bodnar zauważył, że nie wiadomo na-
wet, ilu jest w Polsce takich opiekunów. Dla-
tego zasugerował utworzenie karty opiekuna 
rodzinnego, dzięki której miałby on m.in. prawo 
do szybszego dostępu do lekarza.

„Postulat ten został zgłoszony przez uczest-
ników I Kongresu Praw Obywatelskich  
8–9 grudnia 2017 r.” – przypomniał. Wskazał 
również na konieczność zapewnienia opieku-
nom rodzinnym dostępu do informacji o przy-
sługujących im prawach. Zdaniem Bodnara 
zbyt wiele opiekunów i opiekunek nie wie,  
z jakich form wsparcia może skorzystać.
Bodnar przypomniał również, że takie komplek-
sowe działania uregulowano m.in. w 2014 r.  
w Wielkiej Brytanii, w dokumencie Care Act, który 
m.in. definiuje pojęcie opiekuna faktycznie nio-
sącego pomoc bliskim i wskazuje na obowiązki 
władz lokalnych w udzielaniu wsparcia. (PAP)

Dorota Stelmaszczyk

RPO apeluje do 
minister Rafalskiej 
w sprawie praw 
opiekunów rodzinnych

Dostępne… czyli jakie?
Dostępny miejski transport, budynki, szkoły 
i przychodnie… Brzmi to być może tajemni-
czo, ale zasada kryjąca się za dostępnością 
jest bardzo prosta. Dostępne – usługi, obiek-
ty, pojazdy – to takie, z których może korzy-
stać na równi jak największa liczba osób.  
Na równi, czyli bez względu na wiek, stan 
zdrowia czy niepełnosprawność.
W powszechnym rozumieniu różnego rodzaju 
udogodnienia, np. w budynkach, projektu-
je się głównie z myślą o osobach z niepeł-
nosprawnościami. To tylko część prawdy.  
Szerokie podjazdy o optymalnym kącie na-
chylenia mogą przecież służyć nie tylko oso-
bie poruszającej się na wózku, ale i rodzicowi 
z dziecięcą spacerówką czy podróżnemu, któ-
ry ciągnie za sobą dużą i ciężką walizkę. Ten 
przykład pokazuje, że dostępność rozumiana 
jako znoszenie barier służy nam wszystkim.

Program Dostępność plus
Program wystartował wiosną ubiegłego roku. 
Jest pierwszą tak kompleksową inicjatywą  
w zakresie znoszenia barier. I choć jego cele 
brzmią prosto – podniesienie jakości życia 
i zagwarantowanie samodzielności wszyst-
kich obywateli, w tym seniorów czy osób  
z ograniczoną sprawnością, w rzeczywisto-
ści ich realizacja wymaga szeregu różnych 
działań, które należy dobrze skoordynować. 
Wymagać to będzie wspólnego wysiłku nie 
tylko rządu, ale również samorządów czy 
właśnie przedsiębiorców. Działania progra-
mu obejmą 8 obszarów: architekturę, trans-
port, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację, 
usługi, konkurencyjność i koordynację.

Co z przedsiębiorcami?
Potrzeby społeczeństwa są zróżnicowane, 
co oznacza, że wzrasta zapotrzebowanie 
na produkty i usługi, które są uniwersal-
ne – użyteczne i przyjazne dla wszystkich. 
Wiele rozwiązań i produktów, które powstają  
z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami,  
z czasem zyskuje powszechną popularność. 
Dla przedsiębiorców takie projektowanie 
produktów i usług to także wyzwanie. Dla-
tego program Dostępność plus wesprze ich  
w wysiłkach na rzecz dostępności.

Na co w takim razie mogą liczyć polscy 
przedsiębiorcy?
Program pomaga firmom, które są zaintere-
sowane opracowaniem i wprowadzeniem na 
rynek uniwersalnie zaprojektowanych, inno-
wacyjnych produktów, czyli dla tych, którzy:
–  potrzebują wsparcia na prowadzenie badań 

z zakresu dostępności czy uniwersalnego 
projektowania, stworzony zostanie krajowy 
program ich finansowania. Jakie badania 
będzie wspierał? Przede wszystkim te nad 
opracowaniem metod dostosowania pro-
duktów (np. mebli, mieszkań, sprzętu AGD) 
do specyficznych potrzeb użytkowników 
oraz zastosowaniem nowych technologii 
w dziedzinie dostępności (np. aplikacji do 
nauki programowania dla osób z niepełno-
sprawnościami);

– szukają środków na wprowadzenie na 
rynek innowacyjnych usług i produktów 
projektowanych jako uniwersalne lub jako 
technologie kompensacyjne, uruchomione 
zostaną preferencyjne instrumenty finan-
sowe (bony finansowe). Wsparcie będzie 
udzielane i na wczesnych etapach, i na 
tworzenie finalnych produktów i usług dla 
osób o specjalnych potrzebach;

– obawiają się ryzyka związanego z wpro-
wadzeniem do sprzedaży innowacyjnych 
produktów, przewidziano utworzenie spe-
cjalnych centrów, w których młode firmy 
będą mogły przetestować i zweryfikować 
swoje pomysły;

– szukają możliwości promocji swoich pro-
duktów, powstaną targi dostępności – bę-
dzie to cykliczna impreza dla polskich 
przedsiębiorców, podczas której będą 
mogli pokazać najbardziej funkcjonal-
ne rozwiązania technologiczne dla osób  
o specjalnych potrzebach.

Co jeszcze? Będziemy dążyć do tego, by 
„Dostępność” stała się marką – znakiem 
promującym polskich producentów, wytwa-
rzających wysokiej jakości produkty i usługi 
oparte na idei projektowania uniwersalnego. 
Z tym związane będzie także wsparcie mar-
ketingowe. Znak „Dostępność” przyznawany 
będzie w trybie corocznego konkursu pod 
patronatem rządowym.

Info: MIiR

Dostępność plus. 
Wspieramy przedsiębiorców

Ostatnio hasło „dostępność” często pojawia się w mediach w różnych 
kontekstach: czy to w obszarze Funduszy Europejskich, czy projektowania 
obiektów i usług. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą rządowego 
programu Dostępność plus. Czym jest dostępność? Jakie są założenia programu? 
I, co ważne, w jaki sposób będzie on wspierał przedsiębiorców? 

– To moment, kiedy możemy sfor-
malizować współpracę – mówił 
Kwieciński, zwracając się do blisko 
50 członków powołanej w grudniu 
ub.r. Rady Dostępności. W jej skład 
weszli przedstawiciele administracji 
rządowej, organizacji pozarządo-
wych, eksperci i uczeni.

– To od państwa wyszedł pomysł, by 
zająć się dostępnością w sposób kom-
pleksowy – od strony organizacyjnej, 
prawnej (...), ale również – na co bar-
dzo liczę – od strony współpracy – po-
wiedział. Podkreślił, że Rada Dostęp-
ności będzie „najwyższym organiza-
cyjnym przedsięwzięciem związanym 
ze współpracą – rządu, organizacji 
pozarządowych, ekspertów”.

Jak wskazał, pierwsze posiedzenie 
Rady jest ukoronowaniem ok. trzech 
lat pracy. Przypomniał, że prace nad 
programem Dostępność plus zaczę-
ły się na początku 2016 r. W kwiet-
niu ub.r. program został ogłoszony,  
a w lipcu – przyjęty. Rada Dostępno-
ści została zaś powołana w grudniu 
2018 r. – To pokazuje, że to nasze 
wielkie zadanie realizujemy bardzo 
konsekwentnie – podkreślił minister.
Kwieciński przypomniał, że program 
adresowany jest do ok. 30 proc. 
społeczeństwa – dotyczy bowiem 
osób z niepełnosprawnościami, 
starszych, ale też tych, które mają 
czasowe problemy z dostępnością 
w przestrzeni publicznej: kobiet  
w ciąży, kobiet z dziećmi, osób po 
wypadkach.

– Ale tak naprawdę (dotyczy – PAP) 
każdego z nas, bo każdy z nas  

będzie kiedyś starszy i będzie po-
trzebował tych rozwiązań – tłuma-
czył szef resortu inwestycji i rozwoju.

Dostępność plus – jak mówił Kwie-
ciński – to program na miarę XXI 
wieku. – Zależy nam na tym, by pro-
gram był rozpoznawalny, również na 
poziomie międzynarodowym. Dzięki 
temu możemy „ściągnąć” dobre  
rozwiązania – powiedział.

Dodał, że program jest wzorowany 
na rozwiązaniach amerykańskiego 
programu Access Board, ale „nasze 
rozwiązania są bardzo nowatorskie 
w skali światowej”. Szef resortu za-
pewnił, że nasze przedsięwzięcie 
cieszy się zainteresowaniem UE, 
zaś Komisja Europejska jest otwarta 
na współpracę w przyszłej perspek-
tywie finansowej.

Program ma poprawić jakość życia 
i zagwarantować samodzielność 
wszystkich obywateli. Ma zlikwido-
wać bariery m.in. w architekturze, 
transporcie, edukacji, służbie zdro-
wia, cyfryzacji czy usługach.

Narzędziem niezbędnym do realiza-
cji rządowego programu jest ustawa 
o dostępności. W styczniu – jak 
mówił Kwieciński – zakończyły się 
konsultacje społeczne projektu tej 
ustawy; zgłoszono ok. 500 uwag, 
które mają być wzięte pod uwagę 
podczas dalszych prac. – Chcieliby-
śmy, by projekt ustawy o dostępno-
ści został przyjęty przez parlament 
jeszcze przed wakacjami – powie-
dział. (PAP)

Małgorzata Dragan

Ministerstwo wyjaśniło, że w marcu i kwietniu br. ruszy pięć 
konkursów dla przedsiębiorców tworzących innowacyjne 
rozwiązania dla seniorów i osób niepełnosprawnych. – 

Program Dostępność plus jest priorytetem nie tylko dla naszego 
resortu, ale dla całego rządu – podkreślił na konferencji prasowej 
minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zaznaczył, że ważne jest, by przy realizacji tego programu „to 
polskie firmy miały szanse na podniesienie swojej konkurencyj-
ności”, wypracowanie nowych produktów i usług. – Na wykorzy-
stanie tej swojej szansy nie tylko w kraju, ale również za grani-
cą – mówił. Wskazał, że na współfinansowanie przedsięwzięć 
związanych z innowacjami dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz dla osób starszych zostanie przeznaczone 200 mln zł.
Cztery z konkursów będą realizowane przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – poinformowała wicesze-
fowa MIiR Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na przykład między 
4 marca a 31 maja PARP będzie przyjmować wnioski o dofi-
nansowanie w konkursie „Design dla przedsiębiorców”. Będzie 
to konkurs dla firm, które współpracując z projektantami, będą 
musiały opracować nowy projekt wzorniczy, na podstawie które-
go powinien zostać opracowany i wprowadzony na rynek nowy  
i ulepszony produkt. Ma on być uniwersalny, czyli przystosowany 
dla różnych osób, bez względu na ich ograniczenia.
Kolejne dwa konkursy to „Bony na innowacje”. Jeden z nich 
będzie umożliwiać opracowanie przez jednostkę naukową dla 
sektora MŚP nowego lub znacząco ulepszonego produktu, 
wyrobu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego służącego 
rozwiązywaniu problemów np. osób z ograniczoną mobilnością. 
Drugi ma polegać na wsparciu mikro-, małych i średnich firm  
w komercjalizacji efektów tych prac. Natomiast w wyniku kon-
kursu „Badania na rynek” mikro-, małe i średnie przedsiębior-
stwa będą mogły wdrożyć nowy produkt lub nową usługę, która 
została opracowana w wyniku przeprowadzonych prac badaw-
czo-rozwojowych (B+R) – wyjaśniła Jarosińska-Jedynak.
Ostatni konkurs – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe re-
alizowane przez przedsiębiorstwa” – jest organizowany przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy mają 
otrzymać pieniądze na realizację prac B+R, by opracować  
i wprowadzić na rynek nowe rozwiązania dotyczące udogodnień 
dla osób z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi.
Jak przypomniał minister Kwieciński, łączny budżet programu 
Dostępność plus to 23 mld zł. Zaznaczył, że realizowane dzia-
łania są kierowane do wielu instytucji – np. szkół, uczelni czy 
ośrodków zdrowia. – Teraz czas, by przy realizacji tego progra-
mu powstawały również innowacje (...), które będą miały ujście 
na rynku – podsumował.
MIiR zapowiedziało, że w kwietniu ruszy nabór na innowacje 
związane nie tylko z dostępnością. (PAP)

 Magdalena Jarco

Konsekwencja w realizacji 
programu Dostępność plus

Program Dostępność plus 
jest realizowany 
z konsekwencją – 
oświadczył 25 lutego 
minister inwestycji 
i rozwoju Jerzy Kwieciński, 
otwierając pierwsze 
posiedzenie Rady 
Dostępności. Jak mówił, 
rząd liczy na wspólne 
określenie priorytetów, 
działań i rozwiązań. 

MIiR: 200 mln zł z UE dla firm 
na innowacje dla seniorów 
i niepełnosprawnych

W ramach programu Dostępność plus 200 mln zł 
z funduszy unijnych trafi do przedsiębiorców na 
innowacje służące seniorom i osobom 
z niepełnosprawnościami – poinformował 1 marca 
resort inwestycji i rozwoju.  
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Uroczystość odbyła się 20 marca w Kar-
cher Hala Cracovia Centrum Sportu 
Niepełnosprawnych. Nagrody wręczali 

m.in. zastępca prezydenta miasta ds. polityki 
społecznej i komunalnej Andrzej Kulig oraz 
dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdro-
wia UMK Elżbieta Kois-Żurek. Galę poprowa-
dził Tomasz Zimoch.
Kapituła pod przewodnictwem prof. Barbary 
Gąciarz z AGH przeanalizowała 39 zgłoszeń. 
W poprzednich latach nominacje były związa-
ne tylko z architekturą. Formuła konkursu, or-
ganizowanego od 2007 r. przez UMK, objęła 
nowe kategorie. Dzięki temu doceniono inno-
wacyjne technologie i projekty badawcze. Na-
grodzono też projekty i wydarzenia społeczne 
promujące Kraków jako miasto przyjazne 
osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto 
kapituła wybrała „Osobowość roku” i uhono-
rowała firmy wspierające Krakowską Kartę 
Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.
– Wychodząc z założenia, że bariera niejedno 
ma imię, poszerzyliśmy formułę o nowe kate-
gorie i obszary. Poprzednie edycje pokazały, 
że musimy zacząć szerzej patrzeć na tę pro-
blematykę, uwzględniając nie tylko kwestie 
architektoniczne, urbanistyczne czy prze-
strzenne. W ramach konkursu chcemy poka-
zywać wzorcowe rozwiązania, które likwidują 
różne ograniczenia czy utrudnienia – powie-
dział „NS” Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezy-
denta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych.

Inspirująca postawa
– Myślę, że „Osobowość roku” to najbardziej 
medialna kategoria. Szukaliśmy ludzi, którzy 
pokazują swoim życiem, że można osiągać 
sukcesy, i to ogromne, pomimo codziennych 
problemów zdrowotnych i ograniczeń. Taka 
postawa może inspirować osoby z niepełno-
sprawnościami  – stwierdził Adam Stromidło, 
przewodniczący Komisji Dialogu Obywatel-
skiego ds. Osób Niepełnosprawnych, prezes 
OM PZG w Krakowie i członek kapituły kon-
kursu.
Laureatem nowej kategorii 
został Piotr Pogon. Krako-
wianin zmaga się z choro-
bą nowotworową od prawie  
35 lat. Musi sobie radzić bez 
jednego płuca i tarczycy, stop-
niowo traci słuch. Jednocze-
śnie inspiruje, motywuje oraz 
pomaga, przede wszystkim 
dzieciom i osobom z niepeł-
nosprawnościami. 
W ubiegłym roku zdobył De-
nali (6190 m n.p.m.), najwyż-
szy szczyt Ameryki Północnej. 
Tym samym wykonał czwarty 
krok na drodze po Koronę 
Ziemi, ale stracił część dwóch 
palców prawej ręki. 
Wcześniej dotarł na Kilimandżaro (5895 m 
n.p.m. – 2008 r.), Elbrus (5642 m n.p.m. – 

2009 r.) oraz Aconcaguę 
(6962 m n.p.m. – 2011 r.). 
W 2012 r. jako pierwszy na 
świecie człowiek bez płuca 
ukończył zawody triathlo-
nowe serii Ironman. Skła-
dają się na nie pływanie 
(3,86 km), jazda na rowe-
rze (180,2 km) oraz mara-
ton (42,195 km). Dokonał 
tego w Kalmarze (Szwe-
cja), a dwa lata później po-
wtórzył swój wyczyn w Zu-
rychu. Od 2004 r. w ramach 
działań fundraisingowych 
pozyskał ok. 28 mln zł.  
W różnym wymiarze współ-
pracował z blisko 60 orga-
nizacjami pozarządowymi. 

Zmieniają świat
Obszar innowacji podzielono ostatecznie na 
projekty badawcze oraz technologie. Powo-
dy do dumy mieli przedstawiciele AGH, od-
bierając dwie nagrody. Jedna z nich została 
przyznana za Otoimplant, czyli kompozytową 
protezę ucha środkowego o właściwościach 
bakteriobójczych. Druga za Ultrahaptics,  
tj. urządzenie generujące fale dźwiękowe, 
dzięki którym osoby niewidome i niedowidzą-
ce mogą poczuć trójwymiarowy kształt.

– Pracujemy nad tą technologią jako jedyna 
uczelnia w Polsce. Chcemy, żeby była bar-
dziej praktycznie wykorzystywana w życiu 
niepełnosprawnych, również w kształce-
niu studentów. Na początek pomyśleliśmy  
o poznawaniu skomplikowanych wykresów 
matematycznych. Ponadto Joanna Roczniak 
stworzyła wirtualną mapę kampusu AGH, 
więc dotykiem można odnaleźć dany budy-
nek, a dodatkowo uzyskać informacje o nim 
– powiedział Marcin Ryszka z Uczelniane-
go Centrum Informatyki AGH. Jako kapitan 
reprezentacji Polski w blind futbolu i prezes 
Fundacji Nie Widząc Przeszkód miał dodat-
kowe powody do radości. Przedstawiciele tej 
organizacji odebrali wyróżnienie za zorgani-
zowanie trzeciej edycji IBSA Blind Football 
Euro Challenge Cup. Turniej był zgłoszony  
w kategorii „Projektów i wydarzeń społecz-
nych promujących Kraków jako miasto przy-
jazne osobom z niepełnosprawnościami”. 

Łatwiejsze życie
Ww. obszar został ostatecznie podzielony 
przez kapitułę, osobno oceniano projekty  
i wydarzenia. Wśród tych pierwszych nagrodę 
otrzymał Program Kraków dla Rodziny „N” ,  
z którego korzysta 8 tys. osób.
– W trakcie obrad pojawiły się opory przed takim 
rozstrzygnięciem, zwłaszcza wśród członków 
kapituły reprezentujących urząd miasta. Jako 
przedstawiciele środowiska wskazaliśmy, 
że to innowacyjne rozwiązanie jest bardzo  

potrzebne. Ten system ulg, zniżek, preferencji 
bardzo ułatwia życie krakowskim rodzinom – 
poinformował Adam Stromidło.

Wśród projektów wyróżniono Dzielnicowe 
pośrednictwo w pomocy osobom niepełno-
sprawnym i starszym, finansowane ze środ-
ków Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. 
Z kolei nagrodę za wydarzenie otrzymały 
Krakowskie Dni Integracji, których koor-
dynatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie. 

W kategoriach architektonicznych uhonoro-
wano takie obiekty jak: Klub Studio (na tere-
nie miasteczka studenckiego AGH), Karcher 
Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełno-
sprawnych, Centrum Obsługi Mieszkańców 
Wodociągów Miasta Krakowa oraz Muzeum 
Podgórza. Ponadto kapituła doceniła wspar-
cie firm w ramach Krakowskiej Karty Rodzi-
ny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. W tym 
przypadku uhonorowano Muzeum Narodowe  
w Krakowie oraz Handlową Spółdzielnię Jubilat. 

Dobry ruch
– Rozszerzenie formuły konkursu oce-
niam pozytywnie. Moim założeniem było, 
żeby zmodyfikować regulamin i nie ogra-
niczać się do architektury. Zawsze takie 
zmiany rodzą nowe pytania, o czym prze-
konaliśmy się podczas obrad. Musieliśmy 
dokonać podziału utworzonych kategorii. 
Najwięcej dylematów pojawiło się przy 
„Osobowości roku”, bo założyliśmy tylko 
nagrodę główną, bez wyróżnienia – po-
wiedział Paweł Wójtowicz, przewodniczą-
cy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych, prezes Fundacji MA-
TIO oraz członek kapituły konkursu. 
Według Piotra Pogona inicjatywa UMK 
jest szczytna. Krakowianin działał w latach 
90. w spółdzielni mieszkaniowej niepełno-

sprawnych. Wówczas zdziwienie wywoływały 
próby wybudowania bloków dostosowanych 
do potrzeb osób z dysfunkcjami. Pochylnia 
była odbierana jako fanaberia budowlana. 
Dziś sytuacja jest znacznie lepsza, czego po-
twierdzeniem są m.in. budynki użyteczności 
publicznej. Dodatkowo optymizmem napawa-
ją nowe technologie. 
Jak zauważył Bogdan Dąsal, o tej tematyce 
trzeba mówić i pilnować, żeby była przed-
miotem jak największego zaangażowania 
samorządów terytorialnych. Komunikacja, 

W Krakowie bez barier. 

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Uroczysta gala zakończyła dwunastą edycję konkursu „Kraków bez barier”, 
zorganizowanego przez UMK w rozszerzonej formule. Do tej pory inicjatywa 
promowała budownictwo dostępne dla wszystkich. Zmiany regulaminowe 
sprawiły, że pojawiły się dodatkowe kategorie. 

Piotr Pogon „Osobowością roku”

sport, kultura, usługi i edukacja to są ob-
szary z życia społecznego, w których dzięki 
odpowiednim rozwiązaniom i udogodnieniom  
zostanie zapewniona możliwość funkcjo-
nowania osób z niepełnosprawnościami. 
Wkrótce zacznie obowiązywać ustawa o do-
stępności. Pełnomocnik UMK ds. ON wierzy, 
że będzie to narzędzie, które ułatwi walkę  
z barierami w różnych  obszarach. 



Piotr Pogon, laureat w kategorii „Osobowość roku”
Kapituła całkowicie zaskoczyła mnie wyborem, bo było wielu wspaniałych nominowanych ludzi. 
Werdykt przyjmuję z dużą skromnością. Nagrodę dedykuję wszystkim tym, którzy mają trochę mniej 
szczęścia niż ja, borykają się z dysfunkcjami, problemami, chorują. Niech kiedyś zdobędą taką 
statuetkę.  
Zostałem doceniony po ponad trzydziestu latach aktywności w moim mieście. W wielu zagranicznych 
maratonach, np. w Tokio czy Berlinie, startowałem z logo Krakowa. Setki kilometrów przebiegłem 
charytatywnie. Nagrodę otrzymuję w trudnym dla mnie momencie, po powrocie z Denali, częściowej 
utracie palców, ciężkiej hipotermii i innych problemach. 
Fizycznie jestem bardzo słaby. Być może to wyróżnienie zmotywuje mnie do kontynuowania przygo-
towań treningowych do dziewiątego startu w Cracovia Maraton. Chciałbym go pobiec charytatywnie, 
ale nie mam pojęcia, czy to się uda. Na pewno nagroda bardzo mnie ubogaca jako człowieka.

Tekst i fot. Marcin Gazda

Piotr Pogon (stoi czwarty od lewej) i nominowani 
w kategorii „Osobowości roku”

Innowacyjne technologie i innowacyjne 
projekty badawcze

Najlepsze firmy wspierające Krakowską Kartę Rodziny 
z Niepełnosprawnym Dzieckiem

Najlepsi w kategorii Budownictwo dostępne, 
obiekty użyteczności publicznej

Z prawej prezydent Andrzej Kulig. Nagroda dla  
Muzeum Podgórza
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Warto przypomnieć, że poseł w 2017 
roku gościł w Koszalinie na 14. edy-
cji EFF Integracja Ty i Ja.

Tegoroczna wizyta miała miejsce 5 marca. 
Goście obejrzeli filmową prezentację podsu-
mowującą piętnastoletnią historię Festiwalu, 
a także wybrane konkursowe filmy z różnych 
edycji: Nieuprzejmość (What Ever Happened 
To The Incivility) w reżyserii Delia Colangela 
(Włochy 2017), Zołza i Perła w reżyserii Izoldy 
Czmok-Nowak (Polska 2018) – dokument 
otrzymał nagrodę publiczności w 2018 roku 
– oraz Ślub Whitney (Whitney’s Wedding)  
w reżyserii Johna Lawsona (USA) – produk-
cja otrzymała Motyla 2017 w kategorii najlep-
szy film amatorski.

W ramach przeglądu filmów odbył się werni-
saż fotografii powstałych w trakcie Fotokon-
frontacji, cyklicznego projektu towarzyszące-
go Festiwalowi od czterech lat. Na zdjęciach 
pojawiali się m.in. modele, sportowcy, wetera-
ni, a w 2018 roku – rodziny. Wystawę otworzył 
Wojciech Szwej, koordynator  
Fotokonfrontacji. Można ją 
było oglądać od 4 do 7 
marca w budynku Józ-
sef Antall. Z wyraźnym 
z a i n t e r e s o w a n i e m 

zwiedzali ją nie tylko parlamentarzyści i po-
litycy, ale również liczne osoby wizytujące 
obiekty PE.

Po projekcji festiwalowych filmów w Parla-
mencie Europejskim odbyło się, oczywiście, 
mnóstwo kuluarowych rozmów. Wśród wielu 
prominentnych gości znaleźli się m.in. euro-
posłowie Marek Plura oraz Dariusz Rosati. 
Jak zapewniają uczestnicy: – Było – jak za-
wsze – fantastycznie!

– Jako osoba z niepełnosprawnością staram 
się, aby nasze sprawy jak najczęściej poja-
wiały się w oczach opinii publicznej – zapew-
nił deputowany do Parlamentu UE Marek Plu-
ra. – Niepełnosprawność to nie tylko ciągła 
walka o nasze prawa do godnego życia czy 
zmaganie się z wyzwaniami dnia codzienne-
go. To także sukcesy. Na przykład sportowe 
czy artystyczne. Sztuka jest czymś, co pięk-
nie to pokazuje, i my także mamy do niej peł-
ne prawo – podkreślił.

– Dlatego cieszę się, że piąty już raz 
mogłem gościć  w Brukseli kosza-

liński przegląd filmów Europejski 
Festiwal Filmowy Integracja TY 
i JA wraz z wystawą zdjęć, 
których – jeśli mogę się tak 

wyrazić – my niepełnosprawni byliśmy two-
rzywem! Wystawa i pokaz filmów wywarły 
świetne wrażenie na zwiedzających, wśród 
których było wielu europejskich polityków.

Podziękował też serdecznie za współorga-
nizację wydarzenia europosłowi Dariuszowi 
Rosatiemu i jego ekipie.

w Parlamencie Europejskim
Po raz pierwszy Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja pojawił się 
w Parlamencie Europejskim w 2014 roku. Od tej pory co roku powraca do Brukseli, 
by opowiadać o pracy na rzecz integracji oraz o festiwalu. Po raz piąty – na 
zaproszenie europosła Marka Plury, który w Brukseli działa między innymi na 
rzecz osób z niepełnosprawnością.

Mamy nadzieję, 
że kolejna odsło-

na koszalińskiego 
festiwalu obrazów 

filmowych z całego 
świata dotyczących nie-

pełnosprawności odbędzie się 
w Brukseli  ponownie w roku 
przyszłym. To ważne przedsię-
wzięcie nie tylko ze względu 
na prestiż miejsca i możliwość 
szerokiej prezentacji tej pro-
blematyki, ale również wska-
zanie wartościowych i innowa-
cyjnych inicjatyw, realizowa-
nych na rzecz tego środowiska 
w Polsce.

Oprac. rhr/, 
fot. Wojciech Szwej / 

EFF Integracja Ty i Ja

Do polskich kin wejdzie niedługo film 
pt. The upside, anglojęzyczny remake 
francuskiej produkcji Nietykalni. 

Film The upside opowiada historię czar-
noskórego chłopaka Della (Kevin Hart), 
który zostaje asystentem osobistym 

sparaliżowanego milionera i kolekcjonera 
sztuki o imieniu Phillip (Bryan Cranston). Jest 
to przeniesiona w amerykańskie realia histo-
ria znana z filmu pt. Nietykalni z Omarem Sy  
i François Cluzetem.
Remake zebrał wiele niepozytywnych recen-
zji, które głównie mówią, iż jest on wtórny 
wobec oryginału i po prostu słaby. Podkreśla 
także stereotypy rasowe i płciowe. Pojawiły 
się również głosy potępiające twórców filmu 
za to, że w roli sparaliżowanego mężczyzny 
osadzili pełnosprawnego aktora.
Zjawisko naśladowania przez pełnospraw-
nych aktorów i aktorki zachowań i wyglądu 
osób z niepełnosprawnością nazywane jest 
„cripping up”. Określenie to nawiązuje do 
innego zjawiska – „blacking up” (co można 
przetłumaczyć jako „uczernianie”), czyli wcie-
lanie się odpowiednio ucharakteryzowanych 
białych aktorów w role osób czarnoskórych. 
To sprzyjało podtrzymywaniu stereotypów 
rasowych przez to, że aktorzy o jasnej kar-
nacji grali często w sposób przerysowany  
i komiczny, mówili niewyraźnie i używali 
dziwnego slangu. Zdaniem wielu aktywistów 
społecznych podobnie jest z aktorami grają-
cymi postacie osób z niepełnosprawnością, 
którzy za te role często otrzymują nagrody – 
jak choćby Eddie Redmayne za wcielenie się  
w Stephena Hawkinga.

em

„Cripping up” 
w filmie

Kolejna wizyta EFF Integracja Ty i Ja 
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Tekst i fot. Ryszard Rzebko

KULTURA

A stereotypów na temat Górnego Śląska 
nie brakuje. Jednym z najpopularniej-
szych jest ten o regionie „brudnym”, 

„czarnym”, „przemysłowym”. – Tymczasem 
kiedy udajemy się na Górę św. Anny, do  
lasów w okolicach Rud, Lublińca czy Pszczy-
ny albo kiedy wędrujemy po Karpatach  
czy Sudetach, doświadczamy czegoś zupeł-
nie innego. Nawet podczas wycieczki rowe-
rowej po okolicach Mikołowa, Gliwic, Tychów 
czy Piekar okazuje się, że to region różnorod-
nych lasów, wielkich i małych rzek, zielonych 
wzgórz i malowniczych pejzaży – powie-
dział Bartosz Bialik, lider grupy 032, jeden  
z wykonawców koncertu. – Nawet jeśli sobie 
tego nie uświadamiamy, relacja z przyrodą 

to jeden z fundamentalnych komponen-
tów górnośląskiej tożsamości – podkreślił  
muzyk.
Nie było zatem dziełem przypadku, że kon-
cert „Góry, lasy i gitary” odbył się w samym 
sercu Górnego Śląska, w dodatku nie w „mie-
ście węgla”, a Mieście Ogrodów. To właśnie  
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury  
im. Krystyny Bochenek i Stowarzyszenie Ab-
surdalny Kabaret były jego organizatorami.
I właśnie pod szyldem Absurdalnego  
Kabaretu z programem poezji śpiewanej jako 
pierwszy zaprezentował się kabaret Drzewo  
a Gada, mający w składzie niezwykle utalen-
towanych artystów, z wszechstronnym Patry-
kiem Laksą.

Kabaret powstał z wymiany doświadczeń 
śląskiego muzyka Michała Laksy i ks. Mar-
ka Wójcickiego. Wspólne poszukiwania 
odpowiedniej formy ekspresji pozwoliły wy-
rosnąć temu fenomenowi, prezentującemu 
monologi, skecze i piosenki zapraszające 
do niestereotypowego spojrzenia na niepeł-
nosprawnych. Nazwa wzięła się od chłopca 
z niepełnosprawnością, którego przezywano 
„drewniany patyk”, gdyż był tak sztywny w 
dzieciństwie. Nie dość że drewniany, to jesz-
cze bardzo dużo gadał, stąd właśnie: Drzewo 
a Gada. Ten chłopiec to Patryk Laksa, które-
go marzeniem było stanąć na scenie. A dla-
czego kabaret? Bo daje radość i rozwesela 
mimo trudności dnia codziennego. Patryk od 
kilku lat udziela się również w stand-upie.
To totalnie (pra)premierowe wydarzenie 
wbrew stereotypom prowadził, oczywiście 
zupełnie niestereotypowo, ze swadą i ży-
wiołową energią, malarz i muzyk Grzegorz 
Chudy, współzałożyciel i były frontman gru-
py Beltaine. – Jeżeli festiwal poezji śpiewanej, 
to… góry, lasy i gitara. Jeżeli festiwal piosenki 

Taki był tytuł koncertu, w założeniu 
przeciwstawiającego się stereotypom, 
który odbył się 15 marca i był niezwykle 
udaną mieszanką poezji śpiewanej, 
folku o różnych korzeniach, rocka i 
dobrej zabawy. Miejsce wydarzenia, 
którego tytuł kojarzony jest raczej 
z klimatami bieszczadzkimi, przyczynił 
się do złamania pierwszego stereotypu, 
odbyło się ono bowiem w… Katowicach.

religijnej, to również góry, lasy i… gitara, je-
żeli dla  majsterkowiczów… to też góry, lasy 
i gitara – w swej zapowiedzi nie pozostawił 
żadnych wątpliwości Grzegorz Chudy.
Występ zespołu Beltaine, grającego na tym 
koncercie muzykę folkową o korzeniach 
celtyckich, zebrał owacyjne brawa. To jeden 
z najciekawszych zespołów polskiej sceny 
neofolkowej. Charakterystyczne brzmienie 
Beltaine jest wynikiem zderzenia różnych 
osobowości o odmiennych doświadczeniach 
muzycznych. Dla siedmiu muzyków ze Ślą-
ska główna inspiracja to szeroko pojęta tra-
dycja irlandzka i bretońska, ale we własnym, 
unikalnym spojrzeniu. Eksperymentując  
ze współczesnymi brzmieniami i romansując 
z elektroniką, zespół intryguje nowatorskim 
odniesieniem do muzyki celtyckiej.
Wystąpił też m.in. zespół Pilár. Jego wo-
kalistka, Anita Sajnóg, to niezwykle silna  

osobowość, bę-
dąca przykładem na to, że ciężka choroba 
nie musi przekreślać pasji i zawodowych ak-
tywności. Artystka z odwagą i determinacją 

stawia czoła przeciwnościom losu, z pełną 
sprawnością robiąc to, co kocha. Zespół, 
którego domeną są subtelne, ale wyraziste 
utwory poetyckie, udowodnił również, że 
nie są mu obce brzmienia stricte rockowe.
Temat koncertu silnie oddziałał również na 
artystów z rodowodem górnośląskim. Stąd 
obecność folkowo-rockowego zespołu 032, 
wykonującego teksty pisane po śląsku i po-
ruszające ważne dla tego regionu tematy. 
Charakterystyczne dla grupy są akustyczne 
brzmienia gitary, skrzypiec czy harmonijki, 
które usłyszeć można zarówno w balla-
dach, jak i energetycznych kawałkach.
Zaskoczyć mogła obecność na scenie 
pop-rockowej grupy Sami. Autorzy wiel-
kiego wakacyjnego hitu Lato 2000 zapre-
zentowali się w zupełnie innym wydaniu. 
Pokazali, że w swoim repertuarze obok 
popowych singli mają również piosenkę 

poetycką, że nie jest to dla nich gatunek  
zupełnie obcy, a specjalnie na tę okazję  
przygotowali nowe utwory.
Koncert „Góry, lasy i gitary” poświęcony był 
tematowi, z którym nieodłącznie związana 
jest poezja śpiewana. Naturalnym był więc 
wybór Wolnej Grupy Bukowina jako gwiazdy 
wieczoru. – Czujemy się tutaj jak w górach. 
Wystarczy sięgnąć po gitarę, by przenieść się  
w czasy młodości, gdy śpiewało się utwory 
przy ognisku. Stereotypowo rzecz, biorąc ste-
reotypy należą do przeszłości – ten koncert 
nie jest stereotypowy! – zapewnili muzycy.
I zabrzmiały jak przed laty: Majster Bieda, 
Chodzą ulicami ludzie, Nuty z Ponidzia, Koły-
sanka dla Joanny, Pejzaże Harasymowiczow-
skie i wiele innych utworów, pamiętających 
jeszcze Wojtka Bellona…
Tego wieczora w Katowicach Mieście Ogro-
dów wszelkie stereotypy z całą pewnością 
zostały przełamane.
Magazyn „Nasze Sprawy” objął to wydarze-
nie patronatem medialnym.



Góry, lasy i gitary… bez stereotypów

Tekst i fot. Ryszard Rzebko

W środku Patryk Laksa

Wolna Grupa Bukowina

Anita Sajnóg – Pilár

Zespół Sami

Zespół 032

Zespół Beltaine

2524         
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Iwona Kucharska, fot. Ryszard Rzebko

KULTURA

XXII wystawa i aukcja 
prac plastycznych 

zaprezentowała prace na bar-
dzo wysokim poziomie i, jak 
co roku, zaspokoiła bardzo 
różne gusty odbiorców i ich 
odmienną wrażliwość. Na ścia-
nach i stołach w przepięknych 
aranżacjach swoje obrazy, 
rękodzieło i różne precjoza wy-
stawiły ośrodki uczestniczące 
w aukcji oraz indywidualni ar-
tyści, prezentujący prawdziwe 

arcydzieła. Było w czym wybierać! Zdecydo-
wanie królowała już tematyka zbliżających się 
świąt wielkanocnych, udekorowanych np. ręcz-
nie wykonanymi niezwykłej urody koronkami  
w wersji super mini.
W przygotowaniu wystawy pomagali – jak 
zwykle bardzo zaangażowani – pracownicy 
hotelu i przyjaciele podopiecznych Stowarzy-
szenia „Bądźcie z nami”. Wiele wystawionych 
prac zarezerwowanych zostało jeszcze przed 
aukcją i licytacją.
Wszystkich przybyłych przywitała i podzięko-
wała serdecznie za obecność prezes Stowa-
rzyszenia Cecylia Chrząścik, ze szczególną 
atencją doskonale znaną wszystkim uczestni-
kom tego wydarzenia panią Danutę Frankow-
ską, witającą gości w imieniu dyrektor hotelu 
i własnym. 

Wystawie i aukcji towarzyszyły występy – 
gorąco oklaskiwanych przez publiczność 
– słuchaczy Prywatnej Szkoły Wokalno- 
-Aktorskiej w Krośnie – uczniów Marka  
Wiatra: Izabeli Kaciuby, Wojciecha Kozdroja, 

Krzysztofa Sebastiańskie-
go, którym akompaniowa-
ła Małgorzata Westrych.  
A do świata opery i operet-
ki zaprosili Izabela i Kon-
rad Szotowie, śpiewając 
przepiękne arie i melodie   
z uznanych musicali. Po-
dziękowano im i nagrodzo-
no gromkimi brawami. Bis 
był jak najbardziej natural-
ny i oczywisty…
A potem już pod symbolicz-
ny młotek poszły pejzaże, 

Na wiosennej aukcji 
„Bądźcie z nami”

KULTURA

Gościnny hotel Novotel City West w Krakowie, jak zawsze od wielu już lat, 4 marca 
oddał swoją reprezentacyjną salę we władanie artystom z niepełnosprawnością, 
podopiecznym Stowarzyszenia „Bądźcie z nami” i wspierającym ich przyjaciołom.

obrazy ludzi, kwiatów i zwierząt – w tym hit 
aukcji, rewelacyjne koty! Licytację popro-
wadzili z nerwem i błyskiem w oku, dbając  
o żartobliwą, sprzyjającą atmosferę, dwaj 
znani artyści Piwnicy pod Baranami, Paweł 
Jędrzejczyk i Leszek Wójtowicz. Sypnął się 
niemały grosz…
Obaj panowie – cieszący się ogromną sym-
patią i uznaniem nie tylko tej publiczności – 
są złączeni z tym wydarzeniem niczym awers  
i rewers tego samego medalu. Leszek Wój-
towicz wielokrotnie podkreślał, że słonecz-
ko–logo naklejone na klapie marynarki ma 
dla niego największą wartość emocjonalną 
i poczucie najwyższego odznaczenia. – Ten 
znaczek – powiedział – jest dla mnie jak  
najwyższej klasy order!
Obaj prowadzący zostali również  nagrodzeni 
statuetkami białego i czarnego niedźwiedzia, 
w podziękowaniu za wieloletnie zaangażowa-
nie i prowadzenie aukcji charytatywnej oraz 
współpracę ze Stowarzyszeniem „Bądźcie  
z nami”.
Można powiedzieć, że XXII Wystawa i aukcja 
prac plastycznych dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej była, jak wszystkie poprzednie, 
świetnie zorganizowana i poprowadzona 
przez profesjonalistów o gołębich sercach. 
Była także wsparta, jak zawsze, niezmienną 

przychylnością obecnych spon-
sorów i empatią publiczności. 
A jednak nie tylko wystawa, ale 
również każda aukcja jest inna! 
Tego dnia najbardziej zaciekła 
walka rozgorzała o piękne koty. 
Licytacja tego obrazu  dosłownie 
zelektryzowała wszystkich obec-
nych! Żaden z licytujących nie 
chciał „odpuścić”. – Odłożyliśmy 
sobie środki na ten cel, chcemy 
chociaż w taki sposób wesprzeć 
działalność Stowarzyszenia – 
mówiła po wygranej licytacji 
mama jej walecznego młodego 
uczestnika.
Niezmiennie celem aukcji jest zebranie środ-
ków na materiały i akcesoria plastyczne dla 
artystów z niepełnosprawnością, podopiecz-
nych ośrodków, które brały udział w przy-
gotowaniu wystawy*. I tym razem udało się 
to znakomicie, dzięki obecności przyjaciół, 
wrażliwych i hojnych sponsorów, darczyńców 
i szczerych mecenasów sztuki młodych arty-
stów z niepełnosprawnościami.
Dopisali także wolontariusze harcerze, firmy 
przewozowe, cateringowe. Kawa i słodki po-
częstunek były przepyszne. I mamy nadzie-
ję, że zaangażowanie ich wszystkich będzie 

towarzyszyło podopiecznym Stowarzyszenia 
„Bądźcie z nami” niezależnie i niezmiennie…
Wśród zaszczytnych gości XXII wystawy  
i aukcji był Bogdan Dąsal, pełnomocnik pre-
zydenta Krakowa ds. osób niepełnospraw-
nych, oraz Adam Migdał, radny  Krakowa, co 
odnotowujemy z uznaniem.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem pre-
zydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskie-
go, a wśród patronów medialnych, co było 
pewną oczywistością, znalazł się magazyn 
„Nasze Sprawy”.



* Prace na wystawę i aukcję przygotowały 
następujące ośrodki: 

–  SOSW nr 6 im. Jana Pawła II  Kraków, 
 ul. Niecała 8
–  SOSW im. Poczty Polskiej  Skawina, 
 ul. Żwirki i Wigury 9
–  Zespół Szkół Specjalnych  nr 6 Kraków, 
 ul. Ptaszyckiego 9
–  Środowiskowy Dom Samopomocy Kraków, 

ul. Piekarska 3
– Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki 

„Terapia przez Sztukę” Kraków, 
 ul. Papiernicza 2

Publiczność przywitała prezes Cecylia Chrząścik,  
a w imieniu dyrektor hotelu i własnym Danuta  
Frankowska

Jak zawsze obecny był niezawodny Bogdan Dąsal (na pierwszym  
planie), pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnospraw-
nych; obok Krystian Kosub, zastępca prezesa zarządu Stowarzyszenia

Imprezie towarzyszyły występy artystyczne 

Izabela Kaciuba Wojciech Kozdrój

Krzysztof Sebastiański

Izabela i Konrad Szotowie

Prezes Cecylia Chrząścik składa podziękowania Leszkowi 
Wójtowiczowi i Pawłowi Jędrzejczykowi
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Zaufanie do organizacji de-
klaruje 54 proc. dorosłych 
Polek i Polaków – oznacza 

to, że ufamy im bardziej niż rzą-
dowi, samorządom, mediom czy 
biznesowi. Od lat także zaufanie 
do fundacji i stowarzyszeń syste-
matycznie rośnie.

Ponad 1/3 organizacji (35 proc.) 
podejmuje działania w obsza-
rze sportu, turystyki, rekreacji. 
Na drugim miejscu jest kultura 
i sztuka (14 proc.).  Na trzecim 
plasuje się edukacja i wychowa-
nie (13 proc.). Pozostałe miejsca 
zajmują kolejno: ochrona zdrowia 
(8 proc.) , usługi socjalne i pomoc 
społeczna (7 proc.), rozwój lokal-
ny (6 proc.)

Wśród różnego rodzaju podmio-
tów czy instytucji to właśnie orga-
nizacje cieszą się jednym z wyż-
szych poziomów zaufania. To, co 
najbardziej zwiększa zaufanie do 
organizacji, to fakt, że pomagają 
potrzebującym, wskazują na nad-
użycia władzy, a także wzmac-
niają poczucie wspólnoty. Wśród 
przypisywanych organizacjom 
cech, które w Polkach i Polakach 
wywołują pozytywne skojarzenie, 
dominuje „pomaganie innym”  
(34 proc.). Nie bez znaczenia 
jest też „niezależność od władzy, 
polityki” (takie skojarzenie ma  
15 proc. Polaków) – wobec utrzy-
mującego się niskiego zaufania 
do rządu odrębność organizacji 
zwiększa ich wiarygodność.

Każdego roku ze wsparcia po-
nad 100 tysięcy organizacji spo-
łecznych działających w Polsce 
korzystają miliony osób: dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów. 
Często robią to nieświadomie, 
bo niewiele z nich wie, że orga-
nizacje społeczne działają niemal 

wszędzie – w szkole, na boisku, 
w szpitalu, telewizji, teatrze czy 
nawet w lesie. Dlatego kilka-
dziesiąt organizacji społecznych 
połączyło siły, aby pokazać, co 
robią i jaki ma to wpływ na życie 
każdego i każdej z nas. Efektem 
współpracy jest kampania spo-
łeczna „Organizacje społeczne. 
To działa!” – pierwsza w Polsce 
kampania, w którą zaangażowa-
ło się tak dużo tak różnorodnych 
organizacji społecznych, a kolej-
ne do niej dołączają.

A jak to działa w różnych tema-
tach i branżach?

Sport. Organizacje sportowe 
istnieją w każdej gminie, także  
w zakresie sportu niezawodo-
wego, dla dzieci i młodzieży.  
Organizacje społeczne prowa-
dzą 99 proc. klubów sportowych 
w Polsce. Z raportu GUS z 2016 r. 
wiemy, że to 14,7 tys. placówek 
dla około 1 miliona odbiorców.

Edukacja. Fundacje i stowa-
rzyszenia prowadzą ponad  
2 tys. szkół, również w małych 
miejscowościach (to 10 proc. 
wszystkich polskich szkół pod-
stawowych i gimnazjów). Organi-
zacje opracowują także progra-
my edukacyjne (obywatelskie, 
prawne, ekologiczne, medialne, 
równościowe i inne) dla dzieci, 
młodzieży, nauczycieli, dyrekcji. 
Rozwijają sieci współpracy mię-
dzy nauczycielami i szkołami 
oraz aktywizują uczniów poprzez 
np. prowadzenie uczniowskiego 
projektu edukacyjnego. 

Kultura. Największe festiwale – 
muzyczne, filmowe i teatralne – 
istnieją dzięki  organizacjom spo-
łecznym. Przykładem może być 
Warszawska Jesień czy Nowe 

Horyzonty we Wrocławiu. Ogól-
nopolską akcję „Cała Polska czy-
ta dzieciom”, która uświadomiła 
Polakom konieczność czytania 
najmłodszym, od lat prowadzi 
Fundacja ABCXXI.  

Zdrowie. Organizacje społeczne 
zajmują się pomocą w zbieraniu 
pieniędzy na leczenie chorych  
z rzadkimi czy przewlekłymi 
chorobami. Wspierają podczas 
i po ciężkich chorobach, tak jak 
np. Amazonki czy Rak&Roll. 
Prowadzą unikalne placówki ta-
kie jak Klinika Budzik dla dzieci  
w śpiączce Fundacji Akogo?. 
Klinika działa od 2013 r. Przez 
sześć lat wybudzono już 54 
dzieci (50 proc. wszystkich przy-
jętych). Organizacje społeczne 
zaopatrują szpitale publiczne  
w sprzęt – tak jak Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy, która 
w ciągu 27 lat swojej działalności 
zebrała już ponad miliard zło-
tych. To fundacje i stowarzysze-
nia zainicjowały ruch hospicyjny 
w Polsce – prowadzą 36 proc. 
wszystkich funkcjonujących  
w kraju hospicjów. 

Demokracja. Organizacje spo-
łeczne są wyrazem dojrzałości 
demokratycznej państwa. Ini-
cjują zmiany społeczne, prawne 
i systemowe. W 2014 r. dzię-
ki wysiłkom Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę weszły w życie 
przepisy nowelizujące Kodeks 
postępowania karnego, normu-
jące szczególny tryb przesłuchi-
wania osób małoletnich. Wpro-
wadzono do kpk tryb ochron-
nego przesłuchiwania dzieci.  
Do roku 2018 dzięki FDDS w ok. 
4000 placówek oświatowych, 
opiekuńczych i innych wdrożono 
standardy ochrony dzieci przed 
przemocą. Również w 2014 r. 
dzięki staraniom organizacji 
społecznych (głównie Związ-
ku Dużych Rodzin Trzy Plus) 
wprowadzono w Polsce Kartę 
Dużej Rodziny, uprawniającą 
do zniżek w komunikacji pu-
blicznej, dostępie do usług czy 

wstępie na wydarzenia kultural-
ne. Dzięki determinacji fundacji 
Rodzić po Ludzku 1 stycznia 
2019 roku weszło w życie Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia, 
które określa Standard Organi-
zacyjny Opieki Okołoporodowej 
zabezpieczający prawa kobiet 
w tym zakresie i nakładający 
konkretne zobowiązania na per-
sonel medyczny. Trzeci sektor 
dba o zachowanie przejrzystości 
życia publicznego (organizacje 
strażnicze, takie jak np. Watch-
dog Polska lub Stowarzysze-
nie 61). To na skutek realizacji 
konsekwentnych działań takich 
organizacji społecznych zmniej-
sza się liczba nieprawidłowości 
życia społecznego, np. uchybień  
w zakresie organizacji wyborów. 
Społeczeństwo obywatelskie to 
społeczeństwo aktywne, świa-
dome swojej faktycznej spraw-
czości – budżet partycypacyjny 
to efekt inicjatywy organizacji 
społecznych  i ruchów miejskich. 

Równość. To organizacje 
społeczne przejęły właściwie 
obowiązki państwa wobec mi-
grantów i uchodźców przeby-
wających w Polsce. Realizują 
zatem cały szereg działań 
umożliwiających im przetrwanie 
i włączanie ich w struktury spo-
łeczne, ale także edukują pol-
skie społeczeństwo, prowadząc 
np. zajęcia antydyskryminacyjne 
w szkołach. To dzięki Fundacji 
na rzecz Różnorodności Spo-
łecznej wprowadzone zostały 
klauzule antydyskryminacyjne 
w umowach najmu lokali usłu-
gowych zawieranych przez 
m.st. Warszawa. Organizacje 
społeczne wypowiadają się 
także w imieniu innych mniej-
szości. Dzięki Stowarzyszeniu 
Miłość Nie Wyklucza w lutym br. 
podpisana została przez prezy-
denta Warszawy Warszawska 
Deklaracja LGBT+, która m.in. 
gwarantuje miejski mecha-
nizm wsparcia dla osób LGBT+ 
doświadczających zachowań 
homo- i transfobicznych wraz 

Chodzi o osoby z 16 państw członkowskich, 
w tym z Polski, pozbawione przez krajowe 
przepisy prawa udziału w eurowyborach. 

Przy czym problem z ograniczeniem dostępu do 
głosowania nie dotyczy tylko tej grupy niepełno-
sprawnych. Z szacunków EKES wynika bowiem, że 
miliony obywateli UE nie mają możliwości głosowa-
nia m.in. z powodu niedostosowania lokali wybor-
czych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyliczenia przedstawiono w przyjętym jednogło-
śnie na sesji plenarnej raporcie autorstwa byłego 
ministra polityki społecznej Krzysztofa Patera.
Nawiązując do kampanii PE „Tym razem głosuję”, 
Pater zaznaczył, że ponad 800 tys. obywateli UE 
może powiedzieć jedynie: „Tym razem po raz ko-
lejny nie jestem w stanie głosować ze względu na 
niepełnosprawność”. „Miliony innych mogą powie-
dzieć po raz kolejny: nie jestem w stanie głosować 
ze względu na aspekty techniczne czy bariery orga-
nizacyjne” – podkreślił autor raportu.
W dokumencie dużo miejsca poświęcono osobom  
z zaburzeniami psychicznymi. Według EKES głów-
ny problem w tym przypadku polega na łączeniu 
przepisów mających chronić prawa osób z niepeł-
nosprawnością – poprzez m.in. ubezwłasnowolnie-
nie – z przepisami, które nie pozwalają im głoso-
wać, a więc korzystać z ich podstawowych praw 
obywatelskich. „Nie ma uzasadnienia dla takiego 
połączenia” – podkreślono w dokumencie.
Tymczasem, jak wynika z raportu, systemy prawne 
dziewięciu państw automatycznie wykluczają wiele 
osób objętych środkami ochronnymi (ubezwłasno-
wolnieniem) z udziału w życiu politycznym, tym 
samym odmawiając im prawa do głosowania. Tak 
jest w przypadku Bułgarii, Estonii, Cypru, Niemiec, 
Grecji, Litwy, Luksemburga, Polski i Rumunii.
Według przepisów kolejnych siedmiu krajów ubez-
własnowolnienie danej osoby nie oznacza automa-
tycznej utraty prawa do głosowania. Zazwyczaj to 
sąd lub sędzia wyznacza opiekuna i na podstawie 
indywidualnej oceny podejmuje decyzję o zakre-
sie jego obowiązków. Tak się to odbywa w Belgii, 
Czechach, we Francji, na Węgrzech, na Malcie,  
w Portugalii i Słowenii. Przy czym liczba osób, które 
pozbawiono prawa głosu, w większości tych krajów 
jest bardzo mała.
Całkowicie inaczej jest w 11 państwach człon-
kowskich (Austrii, Chorwacji, Danii, Finlandii, 
Irlandii, we Włoszech, na Łotwie, w Holandii, na 
Słowacji, w Hiszpanii i Szwecji), gdzie w żadnym 
wypadku nie można pozbawić jednostki prawa do 
głosowania.

W rozmowie z PAP Pater podkreślił, że z szóstki 
największych państw UE (piątki, nie licząc Wielkiej 
Brytanii, której nie ujęto w raporcie) za chwilę tylko 
Polska będzie miała tego typu ograniczenia. „Po-
zostałe państwa w ogóle je znoszą” – oświadczył.
Według EKES zasadnicze znaczenie ma zmiana 
postawy. „Wyroki Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka dają jasną wskazówkę wszystkim tym 
państwom, których systemy prawne automatycznie 
pozbawiają prawa głosu osoby pozbawione zdolno-
ści prawnej, iż powinny dostosować swoje systemy 
do zobowiązań międzynarodowych, przynajmniej 
poprzez dokonywanie indywidualnej oceny sądo-
wej” – podkreślono w dokumencie.
Dodatkowo w raporcie poruszono m.in. problemy 
osób niewidomych, wskazując, że w 18 państwach 
członkowskich wyborca niewidomy nie ma żadnych 
możliwości samodzielnego głosowania – może je-
dynie powierzyć oddanie głosu osobie, która mu 
towarzyszy.
Raport chwali też Polskę za to, że władze publiczne 
i organizacje pozarządowe udostępniają w inter-
necie filmy instruktażowe przedstawiające metody 
głosowania dla niewidomych wyborców. Ponadto 
zauważono, że na stronach internetowych władz 
lokalnych w naszym kraju umieszczane są informa-
cje o możliwości dowozu osób z niepełnosprawno-
ściami do lokali wyborczych. Natomiast wszystkie 
konferencje prasowe PKW, poświęcone wyborom  
i transmitowane w telewizji i w internecie, są do-
stępne z tłumaczeniem na język migowy. Do tego 
co najmniej 50 proc. lokali wyborczych musi być 
dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Z Brukseli Mateusz Kicka, 
fot. @EU2019 – source: EESC

Źródło: www.kurier.pap.pl

Wybory do PE – 800 tys. osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
bez prawa głosuOrganizacje społeczne – to działa!

27 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Organizacji 
Społecznych. To dzień stowarzyszeń i fundacji, wśród 
których są także Ochotnicze Straże Pożarne czy kluby 
sportowe. Najnowsze badania podają, że organizacji 
społecznych jest w Polsce około 143 tysiące. 

AKTUALNOŚCI

Ponad 800 tys. obywateli UE jest pozbawionych prawa udziału w wyborach do PE z powodu 
niepełnosprawności lub problemów w zakresie zdrowia psychicznego – wynika z raportu 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

z systemem monitoringu tych 
zachowań. Trzeci sektor stoi na 
straży równouprawnienia kobiet, 
organizuje zajęcia integracyjne 
dla osób niepełnosprawnych  
i wspomaga je w wielu obsza-
rach.

Ekologia. To organizacje spo-
łeczne dbają o dobro wspólne, 
także takie jak czyste środo-
wisko naturalne. Organizacje 
ekologiczne przyczyniły się do 
uratowania doliny Rospudy czy 
powstrzymały wycinkę Puszczy 
Białowieskiej, a ruchy obywa-
telskie zajmują się problemem 
smogu w miastach.  

Organizacje społeczne działa-
ją bardzo intensywnie lokalnie,  
25 proc. wszystkich prowadzo-
nych jest na terenach wiejskich, 
24 proc. w małych miastach  
(do 50 tys. mieszkańców). Sze-
reg organizacji stołecznych dzia-
ła zaś na rzecz rozwoju lokalne-
go. Np. Fundacja Wspomagania 
Wsi wspiera inicjatywy lokalne  
w sprawach tak podstawowych 
jak wprowadzanie do wsi kanali-
zacji czy stworzenie systemu mi-
kropożyczek. „Program rozwoju 
bibliotek” prowadzony przez Fun-
dację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego pozwolił unowo-
cześnić niemal 4 tys. bibliotek  
w małych miejscowościach  
w całej Polsce, wyposażając je  
w sprzęt komputerowy, a bibliote-
karzy w wiedzę technologiczną. 
Organizacje społeczne działają 
na rzecz społeczności lokalnej 
aż w 62 proc. Szerszą grupę 
odbiorców stanowią tylko dzieci 
lub młodzież (73 proc.). Poniżej 
mamy seniorów (39 proc.), cho-
rych i osoby niepełnosprawne  
(25 proc.), inne organizacje  
i instytucje (20 proc.). Organi-
zacje wciąż korzystają przede 
wszystkim z pracy wolontariuszy  
(63 proc. wszystkich organiza-
cji społecznych). Tylko 37 proc. 
organizacji ma stałych pracow-
ników.

pr/

http://www.todziala.org/
http://www.todziala.org/
http://www.kurier.pap.pl/
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Tekst i fot. Marcin Gazda

Od otwarcia minęło kilka miesięcy.  
W Fundacji nie mają wątpliwości, 

pierwsze analizy wypadają bardzo dobrze. 
Sklep jest coraz bardziej rozpoznawalny. 
Przybywa klientów, część z nich powraca. 
Asortyment znajduje nabywców, a jednocze-
śnie nie brakuje darczyńców.
− Są też dowody nienamacalne i one mają dla 
nas większe znaczenie. Osoby niepełnospraw-
ne bardzo się rozwijają, zarówno pracownicy, 
jak i wolontariusze, którzy przychodzą poma-
gać. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko 
będzie widać efekty rehabilitacji zawodowej 
– mówi Mariusz Baczyński z Fundacji Inicja-

tyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej, jeden  
z twórców Sklepu Charytatywnego. 
Przy ulicy Wielopole swoje miejsce zatrud-
nienia znalazło 5 osób z różnymi niepełno-
sprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. 
Wcześniej miały trudności w zaistnieniu na 
rynku pracy, a od kilku miesięcy podążają 
nową ścieżką zawodową. Informacje o nabo-
rze kandydatów trafiły do różnych placówek. 

Dar wspierania
Dzięki Wam niesiemy pomoc – to hasło wid-
niejące na szyldzie Sklepu Charytatywnego. 
Na odwiedzających czeka szeroki asorty-
ment. − Wszystko, co nie jest żywnością, 
znajduje u nas miejsce. Ogólnie jakość jest 
wysoka, a w miarę możliwości staramy się 
odnawiać część rzeczy. Klienci często wraca-
ją do nas, przyciągają ich ceny. Mamy towary 
nawet o połowę tańsze niż w okolicy czy inter-
necie – informuje Mariusz Baczyński. 

Stali bywalcy polują m.in. na biżuterię. 
Sporo pań stawia na markowe ubranie, 
często jeszcze ometkowane. Bardzo 
szybko nabywców znajdują nowe buty. 
Tak było m.in. z Adidasami czy Nike’a-
mi, które kosztowały połowę ceny ryn-
kowej. Chętni mogą kupić m.in. ozdoby, 
figurki, porcelanę, książki, płyty winylo-
we, filmy na DVD, zabawki czy różne 
pamiątki.
W magazynie nie brakuje potencjal-
nych hitów sprzedażowych. Jednym 
z nich jest koszulka Wisły Kraków, 
przygotowana dla Jesusa Imza na 

mecz z AS Monaco 
o Puchar Henryka 
Reymana. Trafi ona 
na aukcję, która 
zostanie zorganizo-

wana najpraw-
dopodobn ie j 
przed Bożym 
Narodzeniem. 
I n f o r m a c j a 
na ten temat 
zostanie za-
m i e s z c z o n a 
na FB: https://pl-pl.facebook.com/Sklepcha-
rytatywnykrakow/.
Darczyńcą może zostać każdy. Jedna z osób 
przyszła z walizką i wyciągnęła porcelanę  
z Ćmielowa, bo stała u niej od lat nieużywana. 
Ktoś zamykał butik, więc zostawił kilka mebli 
oraz trochę ubrań. – Walor charytatywny 
działa na wyobraźnię. Ludzie wolą zostawić  
u nas rzeczy niż wrzucić je gdzieś do kubła na 
mieście. Później widzą, że zostały wywieszo-
ne, a następnie sprzedane. To jest świetne, 
bo pomaga bezpośrednio naszym podopiecz-
nym – opisuje Mariusz Baczyński. 

Kierunek rehabilitacja
Całkowity dochód Sklepu Charytatywnego jest 
przeznaczany na wsparcie osób z niepełno-
sprawnościami. − Wszystko, co wypracujemy, 
przekazujemy na cele społeczne. Po prostu 
wszystko, bez żadnych procentów, ułamków 
itd. Staramy się maksymalnie wykorzystać te 
pieniądze, bo wiemy, że zaufało nam sporo 
osób – tłumaczy Mariusz Baczyński. 
W ramach rehabilitacji zawodowej pra-
cownicy wykonują różne zadania. Są one  
zindywidualizowane, dopasowane do ogra-
niczeń i umiejętności poszczególnych osób.  

Sklep Charytatywny. Na fundamentach

Uczestnicy Warsztatu Terapii Za-
jęciowej im. O. S. Bocera OMI  
w Katowicach, osoby z  niepeł-

nosprawnością intelektualną, zaled-
wie w dwa tygodnie przygotowali 300  
zestawów budek lęgowych dla ptaków 
do samodzielnego składania. 

Dzięki właściwie dobranej i prowadzonej tera-
pii, zdobytym umiejętnościom i społecznemu 
obyciu mogli dołączyć do koalicji partnerów 
akcji „Ptaszkowe Love” oraz wystąpić w roli 

instruktorów montażu. W trakcie akcji chęt-
ni do skręcania budek mogli liczyć na ich 
wsparcie. Pracowali z klientami ręka w rękę 
i nadzorowali budowę drewnianych skrzynek. 
Wystąpili nie jako podopieczni, ale jako spe-
cjaliści w swoim fachu.

Od 17 września ub. roku w Krakowie działa Sklep Charytatywny. Powstał, 
aby pomagać finansowo i zawodowo osobom z niepełnosprawnościami. 
Placówka przy ulicy Wielopole 18A/2 jest prowadzona przez Fundację 
Inicjatyw Lokalnych i Ekonomii Społecznej.

W działania zaangażowały się również rodzi-
ny zatrudnionych. Fundacja przeznacza też 
środki na cele edukacyjne, organizuje warsz-
taty krawieckie. Nie brakuje wyjść i spotkań 
integracyjnych. W dalekosiężnych planach 
znajduje się kampania społeczna. Będzie ona 
zachęcać pracodawców do zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnościami. 
− Chcielibyśmy rozwinąć naszą działalność, 
otworzyć kolejny sklep, przyjąć dodatkowych 
pracowników czy poszerzyć ofertę warszta-
tową. To wszystko jest możliwe, pozostaje 
jedynie kwestia, kiedy uda nam się to wypra-
cować – mówi Mariusz Baczyński.

Pokonywanie barier
Pomysł na Sklep Charytatywny zrodził się  
5 lat temu. To miała być odpowiedź na trud-
ną sytuację na rynku pracy osób z niepeł-
nosprawnościami. Jednak brak funduszy 
uniemożliwił podjęcie szybkich działań. 
Temat powrócił rok temu, na działalność 
zostały pozyskane środki unijne. Inicjatorzy 
przedsięwzięcia założyli, że najbliższe oto-
czenie Rynku Głównego będzie najlepszą 
lokalizacją. 
− W tej okolicy przechodzi bardzo dużo osób, 
również turystów z zagranicy. Część z nich 
zna ideę Charity Shopów, dlatego w szyldzie 
widnieje też napis w języku angielskim. Mamy 
sporo klientów obcokrajowców. Do nas moż-
na wejść prosto z ulicy, dojazd też jest łatwy 
– informuje Mariusz Baczyński.
Prace nad biznesplanem trwały długo. Mody-
fikowano go, dopisywano różne scenariusze. 
Nikt jednak nie przewidział, że trudne chwile 
nadejdą przed wizytą pierwszych klientów. 
Wrześniowe ulewy doprowadziły do zala-
nia magazynu. W nim znajdował się towar 
przewidziany na pierwsze dni sprzedaży.  
Pomieszczenie wymagało szybkiego remon-
tu i osuszenia, a to oznaczało nieoczekiwane 
wydatki. W grę wchodziło przesunięcie otwar-
cia o 2 tygodnie. Jednak korekta terminu nie 
była konieczna. Przesądziły o tym mobilizacja 
ekipy sklepowej oraz pomoc wielu osób. 
− Pisząc biznesplan, mieliśmy obawy, że po 
miesiącu zabraknie nam towaru, nie będzie-
my mieć klientów i nie podołamy rehabilita-
cji zawodowej. Szybko to zostało rozwiane,  
a nieskromnie powiem, że docierają do nas 
bardzo pozytywne oceny z różnych stron.  
To pokazuje skalę sukcesu i kierunek rozwoju 
– podsumowuje Mariusz Baczyński. 



dobroci
Integrująca miłość 
do ptaków
Akcja „Ptaszkowe Love” 
w Katowicach odniosła kolejny 
sukces. To nie tylko odbudowa 
populacji miejskich ptaków, ale 
przede wszystkim wspólna praca, 
która jednoczy i integruje 
mieszkańców miasta.

Wielki warsztat stolarski stanął już po raz trze-
ci w pasażu Centrum Handlowego 3 Stawy  
w Katowicach. Przy kilkunastu stanowiskach 
klienci mogli włączyć się we wspólne działa-
nie na rzecz ochrony środowiska. Każdy, kto 
zbudował budkę lęgową, mógł ją zabrać ze 

sobą i powiesić w dowolnie wy-
branym przez siebie miejscu, 
tak aby ptaki mogły ją zasie-
dlić. Tłumy ochotników chwy-
ciły śrubokręty w dłonie, by 
zrealizować ambitne zadanie. 
Wszystko z miłości do ptaków.

Akcja „Ptaszkowe Love” 
przede wszystkim łączy ludzi, 
w każdym znaczeniu tego sło-
wa. Jednoczy mieszkańców 
miasta w pięknej ekologicznej 
inicjatywie – sprawnych i nie-
pełnosprawnych.

Część budek została przeka-
zana do Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Chorzowie 
oraz Śląskiego Ogrodu Bota-
nicznego w Radzionkowie.
Partnerami akcji byli: Urząd 
Miasta Katowice, Śląski Ogród 
Zoologiczny, Śląski Ogród 
Botaniczny w Radzionkowie 
oraz Ośrodek Terapii Stowa-
rzyszenia na rzecz Niepeł-
nosprawnych SPES, którego 
uczestnicy przygotowali części 

składowe budek oraz nadzorowali prace. Na-
rzędzia niezbędne do złożenia budek dostar-
czył Leroy Merlin.

Oprac. rhr/, fot. Katarzyna Kardasz, 
Grzegorz Klatka / Stowarzyszenie SPES

https://pl-pl.facebook.com/Sklepcharytatywnykrakow/
https://pl-pl.facebook.com/Sklepcharytatywnykrakow/
https://3stawy.pl/ptaszkowe-love-czyli-walentynki-w-3-stawach/
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Tadeusz Majewski był wybitną postacią, zasłużoną dla światowego 
ruchu na rzecz rozwoju rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób 

z niepełnosprawnością oraz rehabilitacji niewidomych i głuchoniewi-
domych, związaną m.in. z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem 
(TWK). Zmarł w dniu 1 maja 2018 roku w Warszawie w wieku 87 lat.

Tadeusz urodził się 24 lutego 1931 roku w Kórniku koło Poznania. 
Był absolwentem psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
rocznik 1955. Od tegoż roku pracował jako psycholog i wychowawca 
w Zakładzie Rehabilitacji Podstawowej i Społecznej Polskiego Związ-
ku Niewidomych dla Dzieci Niewidomych w Laskach koło Warszawy.  
W roku 1969 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, ze spe-
cjalnością psychologii defektologicznej, na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie.

W latach 1961–1983 pracował w Ministerstwie Zdrowia i Opieki  
Społecznej w Warszawie, a od 1977 roku był naczelnikiem Wydziału 
Rehabilitacji Zawodowej w Departamencie Rehabilitacji w tym resor-
cie. Następnie pracował w Centrum Medycznym Kształcenia Pody-
plomowego w Warszawie, Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej na 
Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-
-Curie w Lublinie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Szczególnie cenny był udział Tadeusza w wielu konferencjach nauko-
wych i zagranicznych, w dwu międzynarodowych Kongresach TWK 
(1971 – w Pałacu Kultury i Nauki) oraz drugim Kongresie TWK pod tytu-
łem „Człowiek  niepełnosprawny w społeczeństwie”, który również odbył 
się w Warszawie. Brał także udział w specjalistycznych konferencjach  
w Austrii, Norwegii, Iranie, Finlandii, Szwecji, Nowej Zelandii.

W latach 1975–1976 był ekspertem Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy w Iranie w zakresie poradnictwa zawodowego oraz oceny 
zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością. Napisał poradnik 
Vocational Guidance of the Disabled (Doradztwo zawodowe dla osób 
niepełnosprawnych), który został przetłumaczony na język perski  
i opublikowany w Teheranie w 1976 roku. Następnie w latach 1981–
1987 był doradcą w Ministerstwie Spraw Socjalnych w Nairobi w Kenii, 
gdzie prowadził szkolenia i przygotowywał materiały szkoleniowe na 
temat rehabilitacji zawodowej i środowiskowej osób  z niepełnospraw-
nością. W Nairobi zorganizował Afrykański Instytut Rehabilitacji, któ-
rego głównym zadaniem było kształcenie pracowników rehabilitacji 
zawodowej i środowiskowej osób z niepełnosprawnością.

Po powrocie do kraju skupił się na pracy w Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie, społecznie w TWK, później również w Krajowej 
Izbie Gospodarczo-Rehabilitacyjnej (KIG-R), gdzie był ważnym auto-
rem tekstów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełno-
sprawnością, zarówno zatrudnionych w spółdzielczości inwalidów, jak 
również na otwartym rynku pracy, w tym problemów rehabilitacji nie-
widomych i głuchoniewidomych. W swych opracowaniach naukowych 
i wystąpieniach często odnosił się do literatury zagranicznej na temat 
zatrudnienia chronionego, rozmiarów i problemów niepełnospraw-
ności, m.in. opierając się na materiałach Rehabilitation International  
i Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dr Tadeusz Majewski należał do grupy prekursorów promocji oraz 
systemowego podejścia do rehabilitacji zawodowej. W jego dorobku 

znalazła się pierwsza wydana w Polsce książka (Rehabilitacja zawo-
dowa osób niepełnosprawnych, CEBRON, Warszawa 1995) traktująca 
o rehabilitacji zawodowej jako części rehabilitacji kompleksowej.

W latach 1997–2008 bardzo ściśle współpracował z KIG-R, pełniąc 
funkcje:
– członka zespołu redakcyjnego miesięcznika „Zakłady Pracy Chro-

nionej – Prawo, Zarządzanie, Technika, Rehabilitacja” oraz „Praca  
i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” (1997–2008),

–  członka Rady Naukowej kwartalnika naukowego „Aktywizacja  
Zawodowa Osób Niepełnosprawnych” (2005–2008),

–  autor licznych publikacji w ww. czasopismach oraz kilku publikacji 
książkowych wydanych przez KIG-R,

–  aktywnie uczestniczył w konferencjach naukowych i popularyzator-
skich oraz szkoleniach organizowanych przez KIG-R.

Za działalność na rzecz rozwoju aktywności zawodowej osób niepeł-
nosprawnych wyróżniony przez KIG-R statuetką „Hubert”.

Współpracował również z Centrum Badawczo-Rozwojowym Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, opracowując i wydając 
publikacje książkowe dot. rehabilitacji zawodowej.
Dla nas w TWK był ostateczną instancją sprawdzającą teksty do druku 
w języku angielskim. Był bardzo solidny. Na materiały nie trzeba było 
czekać poza umówiony termin. W rozmowach z gośćmi zagranicznymi 
zaskakiwał ich biegłością języka angielskiego, nienagannym akcen-
tem i merytorycznym przygotowaniem.
Człowiek o pogodnym usposobieniu, charakterystycznym, miłym gło-
sie. Emanowała od niego dobroć, chęć pomocy słabszym, dlatego co 
roku w grudniu przynosił darowiznę pieniężną, z tekstem: „Ty masz 
tylu potrzebujących, to jeszcze te parę groszy może się przyda”.

Pozostawił znaczny dorobek naukowy i publicystyczny, około 180  
pozycji, 14 książek, 64 pozycje w pracach zbiorowych. Jest m.in.  
autorem rozdziału w pracy zbiorowej na temat służb socjalnych, wyda-
nej w języku japońskim.
Odznaczony najwyższym odznaczeniem TWK – Medalem Twórcy  
Polskiej Rehabilitacji, Złotą Odznaką TWK.

W 2016 roku zaskoczył mnie, odmawiając uczestnictwa we wspólnym 
tekście i napisaniu streszczenia w języku angielskim. – Henryku, ja już 
nic nie napiszę i nic nie przetłumaczę. Mój umysł się wyczerpał. Teraz 
chcę przeczytać to, czego nie mogłem przeczytać, posłuchać muzyki, 
której nie miałem czasu wysłuchać. 
Tadeusz zlikwidował komputer, telefon komórkowy, zamknął się w sobie.

Spoczął na Cmentarzu Bródnowskim  w Warszawie w grobie rodzin-
nym w alei 24F-6-1.

Drogi Przyjacielu, 
dziękujemy Ci za wyjątkowe zaangażowanie i wspaniałe rezultaty 
działania społecznego na płaszczyźnie TWK. Dziś już Ciebie nikt nie 
zastąpi w tak wielkim wymiarze.
Część Twojej Wielkiej Pamięci!

dr Henryk Waszkowski
Prezes Honorowy TWK

Sekretarz Społecznej Rady Naukowej TWK

Wspomnienie o doktorze 
Tadeuszu Majewskim (1931–2018)

9 marca br. zmarł Stanisław Leon Machowiak, niewidomy 
poeta, prozaik. Urodził się w 1935 roku w Luboni koło Lesz-
na. Jego dzieciństwo przypadło na okres wojny. W tym też 

czasie  zaczął powoli tracić wzrok. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej przeniósł się do Poznania.

Tam, pracując jako robotnik przy wyrobie siatki parkanowej, 
a potem przy maszynach tłocznych, w Spółdzielni Inwalidów 
Niewidomych SINPO, ukończył szkołę średnią, a po maturze 
podjął studia na wydziale polonistyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Po ich ukończeniu przez 17 lat  był nauczycielem 
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach. 

Debiutował już w 1963 roku wierszami w warszawskim piśmie 
„Weteran”, a jego pierwszy zbiór wierszy Noce za Słońcem uka-
zał się w 1982 r. nakładem Czytelnika. Był autorem 20 tomików 
poetyckich, czterech tomików wierszy, książek dla dzieci, pięciu 
antologii poetyckich, dwóch tomów prozy: Listy bez odpowie-
dzi i Podniesiony z kolan oraz tekstów wielu pieśni religijnych  
i psalmów. Jego utwory przetłumaczono na kilkanaście języków.

Za swoją twórczość wielokrotnie nagradzany i odznaczany pre-
stiżowymi nagrodami, medalami, odznakami… Najpiękniejszy  
z nich to oczywiście Order Uśmiechu, nadany mu w 2000 roku 
na wniosek dzieci.

Można powiedzieć, że poezja  Stanisława Leona Machowiaka 
to przesłanie nawołujące do spełnienia znanego apelu ks. Jana 
Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi…”, bo jak sam  
dodaje… „nasz czas ciągle skraca się, ucieka…” (S. L. Macho-
wiak, Psalmy).

I to jest właściwie jego credo życiowe – poety, który poprzez 
swoją twórczość pokazał, że kochał  ludzi, bo mieszkał w nich 
Bóg… W jednym z psalmów zwraca się wręcz z prośbą do Boga:
Spraw, żeby człowiek zakosztował nieba 
I tu na ziemi chodził uśmiechnięty
Bo cóż nam więcej prócz miłości trzeba… 
Właśnie! Czegóż nam więcej trzeba 

Odszedł znaczący polski poeta i wspaniały człowiek, wycho-
wawca, przyjaciel dzieci, pedagog…

IKa, fot. archiwum prywatne

Był wybitnym muzykiem, jazzmanem, pianistą, kompozytorem 
i aranżerem. Urodzony w 1957 r. w Warszawie muzyk był 
niewidomy.

Gry na fortepianie uczył się już od 6. roku życia, pobierając prywatne 
lekcje u niewidomej pianistki Stefanii Skibówny, a później od 18. roku 
życia w Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie.

Koncertował w Polsce i za granicą, współpracował z najwybitniejszymi pol-
skimi i amerykańskimi muzykami jazzowymi, m.in. Zbigniewem Namysłow-
skim, Tomaszem Stańką, Erikiem Marienthalem, Billem Evansem, Deanem 
Brownem, Randym Breckerem i Kennym Wheelerem, nagrywał też z czo-
łówką artystów polskiej muzyki rozrywkowej, m.in. z Marylą Rodowicz oraz 
zespołami Lady Pank i Perfect. 

Ma w swoim dorobku wiele własnych kompozycji i aranżacji, uczestniczył  
w nagraniu ponad 60 płyt.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. Krzysztofa Kome-
dy czy Nagrody Artystycznej Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie sztuki estradowej. Wyróżniony również w 2017 r. 
w publikacji Integracji pt. Lista Mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek  
i Polaków z niepełnosprawnością, w kategorii Rozrywka.

Wielokrotnie został także uhonorowany tytułem najlepszego muzyka w ka-
tegorii fortepian elektryczny, akustyczny lub syntezator przez czytelników 
magazynu „Jazz Forum”.
„Dla pasji i zainteresowań warto poświęcić wiele i nie zrażać się przeciw-
nościami. To pasja daje siłę do ich pokonywania” – wielokrotnie podkreślał 
artysta, dla którego te słowa były siłą napędową w życiu.

Oprac. em/ IKa/

„Spieszmy się 
kochać ludzi…”

Przychodzimy, odchodzimy 
– przemijamy, pozostaje po nas 
telefon głuchy… i oczywiście 
jeszcze jakieś pamiątki, jakieś 
przedmioty zupełnie już nieważ-
ne, może trochę wspomnień. 
Bardzo już ważnych…

W Pałacu Młodzieży w Katowicach w tzw. Galerii Korytarzowej na 
pierwszym piętrze budynku do końca lutego można było podziwiać 
wystawę prac osób z niepełnosprawnością, podopiecznych 
organizacji i szkół z terenu Katowic. 

Jest to pokłosie warsztatów plastycznych odbywających się  w czasie Dnia 
Integracji pod hasłem Różni – Równi organizowanego w placówce.

W tym roku wzięło w nim udział około 60 uczestników. Rozpoczęto muzycz-
nym powitaniem w wykonaniu zespołu MocArt pod kierunkiem Katarzyny 
Piaseckiej. 

Kolejnym punktem były warsztaty taneczne poprowadzone przez człon-
ków zespołu Ślązaczek. Z kolei Anna Krasnodębska-Okręglicka  zaprosiła 
wszystkich chętnych na warsztaty bębniarskie, które cieszyły się najwięk-
szym powodzeniem.
Wspaniała atmosfera wspólnego święta udzieliła się obecnym na spotkaniu 
i wszyscy doskonale się razem bawili.

Tekst i fot. em

Pianista Janusz Skowron 
nie żyje

Wystawa plastyczna Różni – Równi
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„Chodzi mi o to, aby język giętki
powiedział wszystko,
co pomyśli głowa”

(J. Słowacki, Beniowski)
   

Wiosna zawitała już na dobre, również w naszej Witrynie. Zbliża się wielkanoc, czas 
radości i nadziei...
Piękne strofy pełne słońca i kolorów przekazujemy, korzystając z Antologii polskich 
poetów niewidomych (Przydział na świat, Krajowe Centrum Kultury PZN, Kielce 
1993) oraz tomików: Do światła. Poezje wybrane (Stanisław Leon Machowiak, Księ-
garnia św. Wojciecha, Poznań 1998); Listy wierszem pisane (Karol Filo, Wanda  
Jajko, Kraków 2012).

Wielka noc
Noc miasto okrywa
Po niczyich ulicach błądzą cienie
Ani skargi, ani chwały Twojej nie czuję...
Jak wielka jest ta noc,
gdy na pustych podwórkach gości milczenie.

Krystyna Gawlik

Mlecze
Czy kiedykolwiek na całym świecie
Widział ktoś w wazonie mlecze?
One zawsze pierwsze wiosnę zwiastują.
Albo czy ktokolwiek widział je za szybą,
    na wystawie?
Tam królują tylko wytworne róże,
               goździki, storczyki, azalie,
Na każdą okazję zawsze dostępne i osiągalne.
A pospolite mlecze, co pełno ich rośnie
            w trawie,
Każdy lekceważy, nie zauważa prawie.
One wiedzą o tym dobrze, że są tak
        nielubiane,
Po zerwaniu zaraz więdną,
Przechylając główki, płaczą białymi łzami.
A ja – gdy tylko wiosna się zbliża, trawa   
           zazieleni,
Wypatruję – czy już są? Czy już słońcem
           zakwitły?
Chociaż zaraz po nich inne kwiaty kwitną,
bardziej okazałe.
Żegnam je z żalem i czekam do wiosny,
kiedy się znów pojawią.

Halina Burdajewicz

W obłokach
Chodząc po obłokach
Cuda czynić
Świat uzdrowić
Zdjąć ciemne okulary
Aby czynić piękno
Uczyć miłości
Bez obaw
Omijając bariery
Życia codziennego
Żyć – żyć – żyć

* * *
Spójrz przed siebie
Zobacz promień słońca
Niech ogarnie serce Twe
Oczy orzeźwi złotem
Problemy zostawi na potem
Daj rękę poczuj ciepło
Drugiej przyjaznej dłoni
Nabierz siły by żyć
Spełnione marzenia liczyć
I by ciągle być

Wanda Jajko

* * *
By istnieć by trwać
Trzeba z wiary w człowieka
Budować wciąż nowy świat
A dobrem i miłością
Ozdabiać go trzeba co dzień
Spełniać życiowe marzenia
Pełnią życiowych pragnień
Z coraz jaśniejszymi dniami

Bławatek
Rośnie w zbożu
Kolorami jaśnieje
Stał się kwiatem ozdobnym
Piękno i miłość dzisiaj głosi
Jest dobrem przecudownym
Wiarą osobliwą
Przepowiednią czasu
Wonnym kwiatem
Jedyną perłą nieba
I światłem które nigdy nie gaśnie

Promyk
Figlarny promyk
Spojrzał w Twą stronę
Blask słońca zapowiedział
Dzień uroczy obiecał
Kwitnące łąki oglądać kazał
Słuchać muzyki przyrody
Wschodzące słońce się śmieje
Może pójdziesz na spacer
Podziwiać blaski i cienie
To jest nasz świat

Karol Filo

Wiosna
Cisza Wiosny już dzwoni
składa się pocałunkiem
nie zabraniaj mi Panie
całować ciemności

O wartości słów
Słowom potrzeba 
odkupienia
w pustym brzmieniu
połamały myśli
wołam o powrót
do znaczenia

Pieśń o ptakach 
przy zamkniętych powiekach
przenosimy się w góry
przed nami ptaki
niosą chwałę Boga
w pieśni niepodzielnej

wiatr odblaskuje skrzydłami
pod nimi tylko klęknąć

Pieśń o kwiatach
w tęczoliniach ukryta
muzyka wszystkich kwiatów
każdy odcień wibruje
jak motyl w strugach światła

człowiek okiem dobiera
brzmienie kolorów ciszy
kiedy dźwiga zmęczenie
wdycha zapach nieba

z przebudzonych kwiatów...

Westchnienie
Ciszej od szelestu traw
spadło z serca jak kamień
ach
nikt nie usłyszał
wysychającej rzeki
jak ostatniej kropli
z twojej dłoni

Golgota
nasycona cierpieniem
przyklękła pod ciężarem krzyża
na granicy wytrzymałości
szyderczych spojrzeń

góra gór stargana do krwi
zadrżała na widok śmierci
naszpikowana krzyżami
spala się z bólu

na jej szczycie z pragnienia
umiera Bóg Człowiek
w namiocie starego Żyda
judaszowe srebrniki

na wadze odkupienia
Stanisław Leon Machowiak

Oprac. IKa

Okazją ku temu był zor-
ganizowany w sobotę  
23 lutego, w siedzibie 

poznańskiego Towarzystwa 
Osób Niesłyszących TON przy 
ul. Kolejowej, doroczny bal kar-
nawałowy Wielkopolskiej Jed-
nostki Wojewódzkiej TPG.

Tematem balu było przebranie 
na literę G. Był więc ginekolog, 
gwiazda, góral, gejsza, geniusz, 
gerbera, Gucio (postać z bajki  
o Pszczółce Mai) gitarzysta i inni. 
Uczestnicy, mimo ograniczeń 
wynikających z równoczesnej 
dysfunkcji wzroku i słuchu, samo-
dzielnie przygotowali sobie kre-
acje. Niektórzy wypożyczyli stroje 
(na przykład fartuch lekarski), ale wszelkie do-
datki do nich były przygotowane własnoręcznie.

Ginekolog posiadał różowe (!) rękawiczki 
do badania pacjentek, a geniusz – okulary 
symbolizujące inteligencję. Gwiazda miała 

piękną suknię, a gejsza – odpowiednio po-
malowane usta. Gerbera – piękny kapelusz 
w kształcie tego kwiatu. Wszyscy zadziwiali 
ekstrawagancją, pomysłowością i oczywiście 
poczuciem humoru. Były tańce, zabawy i roz-
mowy przy wspólnym stole. Tego popołudnia 
nikt nie czuł się samotny. Głuchoniewidomym 
towarzyszyli wolontariusze. 

Bal karnawałowy Wielkopolskiej Jednostki 
Wojewódzkiej TPG to jedna z wielu inicjatyw 

społecznych tej organizacji, ukierunkowanych 
na integrację środowiska osób głuchoniewi-
domych. Co ważne – także na ich integrację 
ze społeczeństwem. W tej grupie są zarówno 
osoby całkowicie niewidome i słabosłyszą-
ce, całkowicie niesłyszące i słabowidzące,  

Zdjęcia fotografa National Geographic odkrywają nowy wizerunek osób z Zespołem Downa.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” ze Szczecina re-
alizuje kampanię społeczną „Popatrz na nas trochę inaczej”. Jednym z jej elementów jest 
przygotowana przez fotografa National Geographic Marcina Zaborowskiego seria zdjęć po-
kazujących osoby z zespołem Downa pt. „Portrety trochę inaczej”. Dla fotografa było to nowe 
wyzwanie zawodowe, gdyż z fotografią studyjną niewiele ma wspólnego, a ponadto jego 
wiedza na temat osób z zespołem Downa była niewielka.
Jednak pierwsze zdjęcie Idy, która zachwyciła charyzmą, wyznaczyło standard całej sesji. 
Kolejni bohaterowie również okazali się niezwykli, ich portrety przedstawiające pogodne twa-
rze uczą nowego spojrzenia na niepełnosprawność. 
Kampania jest jedną z form przełamywania społecznego tabu i oswajania się z tematem 
niepełnosprawności.
Więcej informacji na stronie stowarzyszenia i www.trocheinaczej.pl.

kat, fot. www.iskierka.org.pl

„Portrety trochę inaczej”

słabowidzące i słabosłyszące. Każda ma 
indywidualne problemy, marzenia i oczeki-
wania, ale wszystkie jednakowo potrzebują 

tolerancji oraz zrozumienia. 

Wielkopolska Jednostka Wo-
jewódzka TPG, jak większość 
organizacji pozarządowych 
w naszym kraju, prowadzi 
działalność dzięki dotacjom 
publicznym na realizację pro-
jektów, darowiznom na cele 
statutowe oraz wpłatom 1% 
podatku. 

Aby pomóc osobom z jedno-
czesnym uszkodzeniem wzro-
ku i słuchu w pokonywaniu co-
dziennych barier i integracji ze 
społeczeństwem, dobrowolne 
darowizny można przekazy-
wać na konto: Raiffeisen Bank 
Polska S.A. 82 1750 0012 
0000 3991 0829 z dopiskiem: 

„Darowizna na cele statutowe Wielkopolskiej 
Jednostki Wojewódzkiej TPG”. Można też 
wesprzeć Jednostkę TPG, odpisując 1% swo-
jego podatku: KRS 0000 109 895, cel szczegó-
łowy: Wielkopolska Jednostka TPG. 



Przebrani na literę G
Nieczęsto zdarza się spotkać naraz 
kilkanaście osób obdarzonych dużym 
poczuciem humoru, cechujących się 
otwartością, szczerością i empatią 
wobec każdego. Grupa ludzi w różnym 
wieku, z niepełnosprawnością wzroku 
i słuchu, zrzeszonych w Wielkopolskiej 
Jednostce Wojewódzkiej Towarzystwa 
Pomocy Głuchoniewidomym, chętnie 
nawiązuje nowe znajomości 
i przyjaźnie. 

Tekst i fot. Karolina Kasprzak

http://www.trocheinaczej.pl
http://www.iskierka.org.pl
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Fundacja Poland Business Run 
czeka na wnioski beneficjentów

Kolegium komisarzy KE zdecydowało
 27 lutego w Brukseli o zarejestrowaniu 
inicjatywy obywatelskiej, której celem 
ma być zapewnienie wysokiej jakości 
edukacji włączającej dla dzieci 
z niepełnosprawnością. Teraz 
organizatorzy mają rok na zebranie 
miliona podpisów.  
 

– Zdecydowaliśmy się na zarejestrowanie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, bez 
analizowania jej pod kątem merytorycznym. 
Uznaliśmy, że jest ona dopuszczalna praw-
nie – poinformował 27 lutego na konferencji 
prasowej w Brukseli wiceszef Komisji Euro-
pejskiej Valdis Dombrovskis.
Jak tłumaczył, celem inicjatywy jest ustalenie 
wspólnych europejskich ram, by zapewnić 
prawo do edukacji dla niepełnosprawnych 
dzieci i dorosłych w Unii Europejskiej.
Autorzy propozycji wskazali, że w UE ponad 
70 milionów obywateli ma jakąś niepełno-
sprawność, a 15 milionów dzieci ma specjal-
ne potrzeby edukacyjne. Wiele z nich napo-
tyka przeszkody utrudniające im korzystanie  
z prawa do edukacji. Dlatego też organiza-
torzy wzywają Komisję do opracowania pro-
jektu regulacji w sprawie wspólnych ram UE  
w zakresie edukacji włączającej, „która za-
gwarantuje, że żadne dziecko nie zostanie 
pozostawione samemu sobie, jeśli chodzi  
o usługi wczesnej interwencji, edukacji i prze-
chodzenia na rynek pracy”.
Komisja Europejska przypomniała, że na 
mocy traktatów UE może podejmować dzia-
łania prawne mające na celu zwalczanie dys-
kryminacji ze względu na niepełnosprawność, 
a także wspierać działania państw członkow-
skich dotyczące systemów edukacji i szkole-
nia zawodowego. Właśnie dlatego inicjatywa 
ta została uznana za prawnie dopuszczalną  
i zarejestrowana. Na tym etapie procesu  
Komisja nie analizowała jeszcze jej treści.
Formalna rejestracja inicjatywy nastąpi 4 mar-
ca. Wówczas rozpocznie się trwający rok pro-
ces zbierania przez organizatorów deklaracji 
poparcia. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy inicjaty-
wę poprze milion osób z co najmniej siedmiu 
państw członkowskich, Komisja będzie mu-
siała przeanalizować ją i zareagować na nią. 
KE będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu 
tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu 
przypadkach będzie zobowiązana przedsta-
wić uzasadnienie. (PAP)

Krzysztof Strzępka

KE zarejestrowała 
inicjatywę ws. 
zapewnienia edukacji 
dla niepełnosprawnych

Niektóre z zapisów z orzeczeń wydawanych dzieciom z niektórymi niepełnosprawnościami 
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie są realizowane przez szkoły. 

Szkołom brakuje nie tylko sal np. do zajęć sensorycznych z hamakami, linami, huśtawkami, 
tunelami, które umożliwiają wypracowanie umiejętności skupiania się dzieci autystycznych, 
brakuje również odpowiednio przygotowanej kadry nauczycieli wspomagających dla dzieci  
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Tłumaczenia gmin, że brakuje pieniędzy, nie są  
w pełni uzasadnione, bo na uczniów z niepełnosprawnościami przekazywane są subwencje  
w wysokości ok. 5 tysięcy złotych.
W szkołach najczęściej zapewnia się opiekę logopedy, psychologa i pedagoga, oczywiście jest 
to ważne wsparcie dla ucznia z niepełnosprawnością, ale celem szkoły powinna być edukacja 
włączająca, która w wielu placówkach jest utopią. Szkoły często nie tylko nie są przygotowane 
do edukacji integracyjnej, ale w ogóle nic nie robią, by tę sytuację zmienić. Nauczyciele skupia-
ją się wyłącznie na realizacji podstawy programowej. 
Rodziców i uczniów z niepełnosprawnościami wspiera w tym zakresie inicjatywa obywatelska 
„Chcemy całego życia”, w ramach której prowadzone jest poradnictwo dla rodziców, ich wspie-
ranie i podejmowanie interwencji.
Ta sytuacja wymaga rozwiązań systemowych.

kat

Specjalnie przygotowane roboty umożli-
wią ciężko chorym dzieciom zwiedzanie 

poznańskiego ogrodu zoologicznego. Re-
alizowany w Poznaniu projekt jest, według 
jego twórców, unikatowy w skali Europy. 
Pomysłodawcą programu „Misie dzieciom” 
jest Łukasz Bodnarowski z fundacji Don Vit-
torio Foundation for Wild Animals. Do przed-
sięwzięcia włączył się Ortopedyczno-Rehabili-
tacyjny Szpital Kliniczny im. Degi w Poznaniu.
Mały pacjent przy pomocy tabletu będzie 
sterował robotem odwiedzającym w zoo 
słonie czy niedźwiedzie. Dzięki robotowi 
zobaczy na swoim tablecie wszystko to, co 
się obecnie dzieje na poszczególnych wy-
biegach. Będzie też mógł zwiedzać miejsca,  
w które nie trafiają zwykli goście ogrodu 
zoologicznego. 
Dzieci będą też mogły liczyć na przyjazne 
gesty ze strony osób znajdujących się na 
ogrodowych alejkach – na wysokości głowy 
robota widać będzie twarz dziecka, które ste-
rując urządzeniem, właśnie odwiedza zoo. 
W poznańskim szpitalu powstaje także 
pierwsza „Przyjazna Gawra” – sala przysto-
sowana do zapewnienia rozrywki chorym 
dzieciom. Wolontariuszami będą w nich 
osoby w wieku 50 plus. Skorzystają na tym 
zarówno chore dzieci, jak i osoby, które czę-
sto czują się samotne i niepotrzebne. (PAP)

 
Rafał Pogrzebny, oprac. jotka

W Muzeum Archeologicznym w Krakowie  
12 zabytków prezentowanych na wysta-

wie stałej „Pradzieje i wczesne średniowiecze  
Małopolski” zostało przystosowanych do potrzeb 
osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.  
Wykonane zostały kopie tych  obiektów z tego 
samego surowca co oryginał, np. zgrzebło z krze-
mienia czy miecz z brązu. Każda z nich jest wypo-
sażona w tabliczkę z opisem w alfabecie Braille'a. 
Wkrótce na nowej stronie internetowej Mu-
zeum zwiedzający znajdą aplikację z audio-
deskrypcją, filmem w języku migowym oraz 
uproszczoną wersją opisu zabytków po polsku 
i po angielsku.
Do końca kwietnia na wystawie pojawią się kolej-
ne repliki i cztery manekiny. Jeden z nich będzie 
odwzorowaniem człowieka neandertalskiego. 
Zwiedzający będą mogli samodzielnie je ubierać.
Ciągle problemem jest  dostosowanie do po-
trzeb niepełnosprawnych ruchowo budynku 
muzeum, w którym jest wiele różnych pozio-
mów i mnóstwo schodów.
Dostosowanie wystawy stałej Muzeum  
Archeologicznego do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami odbywa się w ramach projektu 
„Come-in!” finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Uczestniczy w nim 14 partnerów z sześciu kra-
jów: Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii, Chorwa-
cji i Polski. Wartość całego projektu to 2,7 mln 
euro. (PAP)

 Małgorzata Wosion-Czoba, oprac. kat

Brak zajęć sensorycznych 
i nauczycieli wspomagających

Dzięki robotom ciężko 
chore dzieci odwiedzą 
poznańskie zoo

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie ma ofertę dla osób 
z dysfunkcją wzroku i słuchu W ubiegłym roku takie wsparcie otrzymały 

aż 84 osoby z całej Polski.
Fundacja Poland Business Run skupia się 
na pomocy osobom z dysfunkcjami narzą-
dów ruchu i po amputacjach. A tych wbrew 
pozorom jest w Polsce niemało, co potwier-
dzają dostępne dane. Według NFZ w samym  
2017 r. wykonano w naszym kraju prawie  
9,5 tys. amputacji. Tego typu zabieg wykonuje 
się z wielu różnych przyczyn, kiedy zawiodą 
inne dostępne metody leczenia.

– Wady wrodzone, choroby nowotworowe  
i układów wewnętrznych, wypadki oraz urazy 
to najczęstsze powody różnorakich uszko-
dzeń kończyn oraz amputacji. Nasza Funda-
cja kompleksowo pomaga właśnie tej grupie 
– osobom borykającym się z niepełnospraw-
nością ruchową, które dodatkowo stają przed 
koniecznością zebrania od kilku do 
nawet kilkuset tysięcy złotych na 
rehabilitację i protezy – tłumaczy 
Agnieszka Pleti, prezes Fundacji 
Poland Business Run. 

Biorąc pod uwagę średnie zarobki  
w Polsce, mało kogo stać na wyło-
żenie takiej kwoty. Tymczasem bez 
nowej kończyny nie sposób wrócić 
do samodzielności czy pracy zawo-
dowej. W takich sytuacjach pomaga-
ją instytucje publiczne, takie jak NFZ  
i PFRON, jednak na wysokie do-
finansowanie mogą liczyć jedynie 

osoby spełniające szereg określo-
nych kryteriów. Pozostałe zwracają 
się do różnych organizacji, takich 
jak Fundacja Poland Business Run.

By zebrać środki niezbędne do pomocy swo-
im podopiecznym, Fundacja organizuje we 
wrześniu charytatywną sztafetę biznesową 
Poland Business Run. Od początku istnienia 
projektu pomoc otrzymały 434 osoby z nie-
pełnosprawnością ruchową. Również w tym 
roku, 8 września w dziewięciu miastach Pol-
ski (Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, 
Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie  
i Rzeszowie) wystartują pracownicy firm i kor-
poracji, by pomóc lokalnym beneficjentom. 
– Do składania wniosków zachęcamy osoby  
z całej Polski. Szukamy beneficjentów do każdej 
z 9 lokalnych edycji naszego biegu. Dla potrze-
bujących pomocy z Poznania i okolic wystartują 
biegacze Poznań Business Run 2019, dla osób 
z Pomorza zawodnicy Gdańsk Business Run 
2019 itd. Możliwość wsparcia beneficjenta ze 

Dobre wiadomości dla osób z niepełnosprawnością ruchową i po amputacji! 
Właśnie rozpoczął się nabór wniosków na beneficjentów tegorocznej edycji 
charytatywnej sztafety biznesowej Poland Business Run. Do końca kwietnia do 
Fundacji organizującej bieg mogą zgłaszać się ci, którzy potrzebują 
dofinansowania do zakupu protez kończyn, sprzętu medycznego lub rehabilitacji.

swojego miasta czy sąsiedniej miejsco-
wości dodatkowo motywuje naszych 
uczestników – mówi Agnieszka Pleti.

Forma wsparcia jest indywidualnie dopaso-
wana do potrzeb konkretnej osoby. Wniosko-
dawcy mogą liczyć na pomoc finansową do 
50 tys. zł, którą będą mogli przeznaczyć na 
zakup protez, sprzętu rehabilitacyjnego, po-
moc psychologiczną czy konsultacje medycz-
ne. Fundacja dofinansowuje też specjalne ty-
godniowe turnusy rehabilitacyjne w Centrum 
Rehabilitacji Znowu w Biegu w Krakowie, 
ośrodku specjalizującym się w kompleksowej 
pomocy osobom po amputacji. 
Samo zgłoszenie do udziału w projekcie jest pro-
ste i nie wymaga skomplikowanych formalności. 
– Aby zostać beneficjentem Poland Business 
Run, wystarczy wysłać pocztą tradycyjną na 
nasz krakowski adres komplet dokumentów 
wraz z załącznikami, które są dostępne na 
stronie www.polandbusinessrun.pl w zakład-
ce Dla Beneficjentów. Czekamy na nie do 
końca kwietnia. Wszystkie dokumenty roz-
patrzy komisja oceny wniosków powołana 

przez zarząd, w pierwszej kolejności 
kierując pomoc do osób najbardziej 
potrzebujących – tłumaczy Klaudia 
Kaniewska z Działu Wsparcia Fun-
dacji.
Szansę na pomoc finansową mają 
również osoby niepełnoletnie, wów-
czas wniosek powinni złożyć rodzice 
lub opiekun prawny. Na dodatkowe 
pytania o dofinansowania odpowia-
dają specjaliści z Działu Wsparcia 
dyżurujący pod numerem tel. 504 
485 979 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00–14.00.

pr, fot. Poland Business Run

http://www.polandbusinessrun.pl
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AudioMovie – najbardziej 
innowacyjny produkt 
i technologia przyszłości

Niestety po raz kolejny sztywne przepisy wzięły górę nad zdro-
wym rozsądkiem i odrobiną empatii. Na szczęście chwilowo.

NFZ Oddział Śląski odmówił przyznania specjalnego wózka inwa-
lidzkiego 9-letniemu Bartkowi, który urodził się bez rąk, ma niedo-
rozwój kończyn dolnych i czeka go operacja nogi. Według zasad 
przyznawania dofinansowania elektryczny wózek należy się dzie-
ciom z porażeniami i niedowładami trzy- lub czterokończynowymi. 
Uznano, że w przypadku Bartka w wypełnionym formularzu brak 
jest informacji o porażeniu lub niedowładzie. On nie ma niedowładu 
kończyn, on nie ma kończyn. Taka interpretacja nie tylko zaskoczyła 
i wzburzyła matkę dziecka, ale również minister zdrowia oczekuje 
wyjaśnień.
W całym tym nieporozumieniu pocieszające jest, że rzeczniczka 
prasowa NFZ w Katowicach przeprosiła za zaistniałą sytuację i za-
pewniła, że sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie. Planowane 
jest także przeszkolenie pracowników, w zakresie właściwego inter-
pretowania przepisów, ale jednocześnie uwzględniania indywidual-
nych przypadków.

kat

Aplikacja AudioMovie otrzymała wyróżnienie w kategorii 
produkt przyszłości jednostki naukowej i dwie nagrody 
specjalne: ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz dla 
produktu z branży technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, w konkursie Polski Produkt Przyszłości 
organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

AudioMovie to aplikacja na telefon do obsługi audiodeskrypcji  
i audionapisów. Jej pomysłodawczynią jest dr Anna Jankow-

ska z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 
korzystania z aplikacji AudioMovie jest potrzebny jedynie smartfon  
i słuchawki.
Aplikacja dla niedowidzących stworzona na Uniwersytecie  
Jagiellońskim to Polski Produkt Przyszłości. Nowatorskie narzędzie 
umożliwia odtwarzanie na smartfonach alternatywnych ścieżek lek-
torskich w kinie lub telewizji. Podczas seansu użytkownicy mogą 
słuchać audiodeskrypcji, wersji lektorskiej lub dubbingu w dowol-
nym języku. 
Zyskają nie tylko osoby z dysfunkcją wzroku czy słuchu, ale także 
te, które unikają kina, ponieważ nie nadążają z czytaniem napisów.  
To zarówno osoby starsze, jak i osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną, dysleksją czy stwardnieniem rozsianym oraz obcokrajowcy.
Projekt został zrealizowany w ramach programu Innowacje Spo-
łeczne, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
przez konsorcjum naukowe, w którego skład weszli: Uniwersytet  
Jagielloński, Fundacja Siódmy Zmysł, Instytut Technik Innowacyj-
nych, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”, 
Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o. o. oraz Kino Pod 
Baranami w Krakowie. 

Oprac. IKa

PKPar został zdobywcą nagrody Biznesu Sportowego DEMES 
za rok 2018 w kategorii organizacja sportowa. Statuetki zostały 
wręczone 13 marca podczas uroczystej Gali w Centrum 
Olimpijskim PKOl. 

Nagrody Biznesu Sportowego Statuetki DEMES promują osoby  
i instytucje, które poprzez swoją działalność mają bezpośredni 
wkład w rozwój polskiego sportu. Profesjonalna współpraca biz-

nesu i środowiska sportowego pozwala na pełny rozwój sportu, a co za 
tym idzie – zaistnienie polskich sportowców na arenie międzynarodowej. 
Uroczystość wręczania Nagród ma bogatą, 15-letnią tradycję, a odbywa 
się podczas Gali Sportu i Biznesu – spotkania nagrodzonych i środo-
wiska biznesu sportowego, które gromadzi najlepszych z najlepszych. 

Polski Komitet Paraolimpijski został uznany za organizację, która pro-
mowanie idei ruchu paraolimpijskiego łączy z nowoczesnymi formami 
promocji, stając się atrakcyjnym partnerem biznesowym. Cieszy również 
to, że w ścisłym gronie nominowanych znalazło się Stowarzyszenie Amp 
Futbol Polska.

– To niezwykle miła chwila dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego– 
powiedział prezes Łukasz Szeliga, który nie krył zadowolenia z otrzy-
manej nagrody. – Kilka lat temu, przejmując zarządzanie Komitetem, 
nie sądziłem, że tak szybko uda się otrzymać tak wspaniałą nagrodę. 

Ta nagroda dedykowana jest wszystkim moim współpracownikom, 
wszystkim instytucjom, które nas wspierają. Nie byłoby tej nagrody 
i ruchu paraolimpijskiego w Polsce, gdyby nie Ministerstwo Sportu  
i Turystyki, które jest z nami „od zawsze”. Również PFRON wspiera 
wiele różnych projektów, które organizujemy. Jednak odkąd świat biz-
nesu włączył się we współpracę z PKPar-em, to możemy się rozwijać 
profesjonalnie. Energię i werwę daje nam PKN Orlen S.A., który jest 
naszym sponsorem strategicznym. Możemy lepiej prezentować się na 
arenach międzynarodowych dzięki firmie OTCF – marce 4F. Toyota 
pomaga nam w mobilności, Citi wspiera nas w kwestiach bankowych, 
Grupa Lux Med dba o nasze zdrowie, Allianz zapewnia nam ubez-
pieczenia, Lotto dodaje nam szczęścia, a PLL LOT poprawia nasze 
możliwości komunikacyjne w dotarciu na imprezy międzynarodowe. 
To jest kilka gałęzi biznesu – jeszcze kilka jest wolnych. 

Rok 2018 był świetnym rokiem dla Komitetu, gdyż zrealizował wszyst-
kie swoje zamierzenia: stał się coraz bardziej widoczny i znany, a pol-
scy sportowcy liczyli się w świecie. PKPar jest bowiem organizacją, 
która nie tylko zajmuje się szerzeniem idei ruchu paraolimpijskiego 
poprzez promocję we wszystkich dostępnych kanałach dotarcia –  
w internecie, telewizji, radiu i prasie, dba także o jego rozwój i za-
pewnia paraolimpijczykom udział w igrzyskach paraolimpijskich, zimo-
wych i letnich, a na co dzień prowadzi szereg projektów, których celem 
jest aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami. 

Info: PKPar, oprac. IKa

Mateusz Widłak, prezes Stowarzyszenia Amp Futbol Polska, został 
ponownie wybrany na prezesa tej Federacji. Ambasadorem turnieju 

będzie kapitan reprezentacji Polski w piłkę nożną, Robert Lewandowski, 
który zadeklarował to już wcześniej. Lewandowski jest też jednym ze 
sponsorów ampfutbolowej reprezentacji Polski.
Turniej, którego Kraków będzie gospodarzem, rozegrany zostanie  
12–20 września 2020 roku, a udział w nim weźmie 16 zespołów.  
Mecze rozgrywane będą na stadionach: Cracovii, Wisły i Garbarni, a bazą  
treningową będą obiekty AWF. 
– Zabiegaliśmy o organizację tych mistrzostw, bo Kraków to miasto 
otwarte na sport w każdym wymiarze, także na sport niepełnospraw-
nych. Ci, którzy dokonali tego wyboru, doskonale o tym wiedzą – mówił 
Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury  
fizycznej, reprezentujący to miasto na kongresie w Warszawie.
Na kongresie dokonano również losowania poszczególnych zespołów, 
które wezmą udział w rozgrywkach odbywającej się po raz pierwszy eu-
ropejskiej Ligi Mistrzów. Będą one miały miejsce 25–26 maja w Gruzji.

Oprac. IKa

Legia Warszawa utworzyła sekcję Amp Futbol, nawiązując współ-
pracę z klubem Gloria Varsovia. Dzięki temu zwycięzcy Amp Futbol 

Ekstraklasy będą reprezentowali Polskę w Lidze Mistrzów EAFF jako 
Legia Warszawa. Utworzenie ampfutbolowej sekcji przez tak duży 
klub to wyjątkowe i pierwsze tego typu wydarzenie oraz kolejny bar-
dzo ważny krok w popularyzacji i rozwoju tej dyscypliny w Polsce.
W tej części Europy Legia jest pionierem i podąża śladem klubów  
zachodnich, m.in. Manchesteru City, Evertonu, Arsenalu czy PSV  
Eindhoven, które prowadząc ampfutbolowe drużyny, przyczyniają się 
do szybkiego rozwoju dyscypliny.
– Jestem szczęśliwy, że Legia wzbogaciła się o sekcję Amp Futbolu. 
Zawodnicy uprawiający tę dyscyplinę to ludzie, którzy potrafili pod-
nieść się w trudnej sytuacji, ludzie nieustępliwi, dążący do realizacji 
swoich celów – mówi Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa.
– Zaczynamy tę współpracę, aby wskoczyć na jeszcze wyższy, profe-
sjonalny poziom. Bycie częścią tak znanej na całym świecie marki jak 
Legia jest dla nas dużym awansem – dodaje Mateusz Szczepaniak, 
trener nowej sekcji Legii Warszawa.
– Chcemy, żeby ampfutbol zyskiwał popularność i przyciągał kolej-
nych zawodników oraz kibiców, więc cieszymy się, że będziemy mieli 
szansę dotarcia do większego grona osób – podkreśla Adrian Stanecki, 
piłkarz ampfutbolowego zespołu Legii i reprezentacji Polski.
Sekcja Amp Futbol Legii Warszawa pod koniec kwietnia wystartu-
je w rozpoczynającym się nowym sezonie Amp Futbol Ekstraklasy,  
w którym będzie bronić wywalczonego przez Glorię Varsovia tytułu  
mistrzowskiego. Przede wszystkim jednak stołeczny zespół 25–26 
maja zagra w Tbilisi w pierwszej edycji Ligi Mistrzów EAFF. 

IKa

8–9 marca w hali sportowej ZMGE w Żywcu odbyły się 
XVI Ogólnopolskie Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
i V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Śląska w Wyciskaniu 
Leżąc Klasycznym. 

Do udziału w zawodach, których organizatorem było Stowarzy-
szenie Integracyjne Eurobeskidy, dopuszczono 112 zawodni-

czek i zawodników – w tym 41 z niepełnosprawnością – zrzeszonych 
w kilkunastu klubach sportowych z całego kraju oraz  zawodników 
niezrzeszonych. W sobotę miała miejsce właściwa, sportowa część 
zawodów.

Kobiety rywalizowały w kategorii Open, a mężczyźni w dwóch grupach 
podzielonych na kategorie wagowe od 49 kg do 107+ kg. Zmagania 
rozpoczęły panie. Rywalizację zawodniczek niepełnosprawnych wy-
grała po raz kolejny Magdalena Konior – zawodniczka Stowarzyszenia 
Eurobeskidy, a pojedynek zawodniczek pełnosprawnych – Agnieszka 
Tuczykont z KS Tęcza – Społem Kielce.

Po popisowym starcie kobiet wyciskanie sztangi rozpoczęła pierw-
sza grupa mężczyzn z niepełnosprawnością w kat. do 72 kg, w której 
zwyciężył Artur Lis ze Startu Tarnów. Druga grupa występowała w kat. 
wagowej od 72 kg do 107+. Start rozpoczęli zawodnicy w kat. 80 kg. 
Kolejne kategorie to coraz większe obciążenia dokładane na sztangę. 
W tej grupie najlepszym zawodnikiem został Dawid Lange – również 
reprezentant Stowarzyszenia Eurobeskidy. 

Po zawodnikach niepełnosprawnych do zmagań z ciężarami przystą-
pili zawodnicy pełnosprawni. W grupie do 72 kg zwyciężył Rafał Witt 
ze Startu Katowice; w grupie do 107+ kg zwyciężył Adam Łaskawski 
UKS Pover Kuźnik Chorzów, wyciskając 240 kg. 

Równocześnie rozegrane zostały V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa 
Śląska w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym. W tej klasyfikacji najlepszą 
zawodniczką w kat. Open została Agnieszka Tuczykont z KS Tęcza 
– Społem Kielce, II miejsce – Jadwiga Radwańska z TKKF Azory Kra-
ków, III miejsce – Klaudia Nowak z UKS Pover Kuźnik Chorzów. 

Najlepszym zawodnikiem w kat. Open został Adam Łaskawski z UKS 
Pover Kuźnik Chorzów, II miejsce – Robert Wiejas z KS Tęcza – Spo-
łem Kielce, III miejsce – Przemysław Kluk ze Stowarzyszenia Centrum 
Formy Dąbrowa Górnicza.

Turniej dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Zawodnicy klasyfikowani byli w kat. Junior, Senior, Weteran (męż-
czyźni, kobiety) w wieku 16 do 65+ lat według formuły Wilksa. Zacięta 
rywalizacja zakończyła się dopiero wieczorem.
XVI Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 
i V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Śląska w Wyciskaniu Leżąc Kla-
sycznym okazały się wielkim świętem sportu. Turniej po raz kolejny 
udowodnił, że niepełnosprawność nie wyklucza uprawiania wybranej 
dyscypliny sportowej, a staje się nawet sposobem na życie, czego 
dowodem była rywalizacja na dwóch pomostach zawodników pełno-
sprawnych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Eurobeskidy, oprac. rhr/
(pełny tekst na stronie NS)

Bartek nie ma rąk 
– wózek nie przysługuje

Polski Komitet 
Paraolimpijski 

najlepszą 
sportową organizacją!

Kraków gospodarzem Mistrzostw 
Europy 2020 w amp futbolu 
W Warszawie 2 marca odbył się Kongres Europejskiej 
Federacji Amp Futbolu (EAFF). Najważniejszym punktem 
kongresu był wybór gospodarza przyszłorocznych Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej dla zawodników z amputacjami kończyn 
dolnych. Wybór Krakowa był jednomyślny. Polska pokonała 
tym samym konkurentów – Rosję, Niemcy i Irlandię.

Legia Warszawa z sekcją Amp Futbol! 

Święto sportów siłowych 
w Żywcu
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Tekst i fot. Marcin Gazda
Namuzowani idą przez życie

– Spotkałem się z panem Danielem 
Zawodnikiem, bo zainteresowała 
mnie jego historia. Szczególnie to, 
z jaką determinacją rozwija swoją 
pasję. Udało mu się pokonać spo-
ro barier i wbrew przeciwnościom 
losu wiele osiągnąć. Podczas tego 
spotkania miałem okazję lepiej po-
znać pana Daniela i jego żonę. Są 
fantastycznymi młodymi ludźmi, 
którzy wzajemnie się wspierają  
i mają przed sobą wiele planów – 
mówił Piotr Ćwik, wojewoda mało-
polski, który w czerwcu 2017 roku 
wręczył swojemu gościowi list gra-
tulacyjny. Do Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Krakowie 
przybyli też wiceminister zdrowia 
Józefa Szczurek–Żelazko, poseł 
Jarosław Szlachetka oraz dyrektor 
Małopolskiego Oddziału PFRON 
Marta Mordarska.
– To ogromny zaszczyt, że zo-
stałem dostrzeżony. Nie jestem 
kimś wyjątkowym, żadną gwiaz-
dą. Jestem zwykłym człowie-
kiem, który pracuje i jest szczę-
śliwy. Dla mnie to była okazja, 
żeby po raz kolejny powiedzieć 

nie tylko o śpiewaniu, ale też  
o pomaganiu ludziom – opisuje 
Daniel Zawodnik, który pracuje  
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
i Poradnictwa w Myślenicach. Za-
czął tam od stażu zrealizowane-
go w ramach programu Fundacji  
Instytut Rozwoju Regionalnego.

Miłość w śpiewie
Droga do Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie pro-
wadziła przez 13. Festiwal Zacza-
rowanej Piosenki. – To niezwykle 
cenna inicjatywa, która wpisała się 
w bogactwo kulturowe Krakowa  
i Małopolski. Festiwal zwraca uwa-
gę na talenty osób niepełnospraw-
nych i na wysiłek włożony w ich 
rozwijanie. Uczestnicy pokazują, że 
warto mieć marzenia i je realizować, 
mimo wszystko – mówi Piotr Ćwik.
W edycji z 2016 roku Daniel Za-
wodnik zajął trzecie miejsce (ex 
aequo z Sandrą Pączek). – Po-
ruszył nas osobowością, inter-
pretacją, barwą głosu, melodycz-
nością. Mam nadzieję, że nadal 
będzie rozwijał swój talent – mówi 

Maja Jaworska, dyrektor Fundacji 
Anny Dymnej Mimo Wszystko.
Na scenie na Rynku Głównym 
w Krakowie zaprezentował dwa 
utwory. – Odkryłem rocka, świetnie 
mi się śpiewało Gdzie jest miłość? 
z panem Markiem Piekarczykiem. 
On traktował nas jak kumpli do 
zaśpiewania. Dostosowywał się do 
naszej tonacji, do naszego podziału 
piosenki, ogromna klasa – wspomi-
na Daniel Zawodnik. 
Ponadto zaprezentował Bądź 
moim natchnieniem z repertuaru 
Andrzeja Zauchy. Utwór zadedy-
kował swojej żonie. – Stojąc na 
scenie, uświadomiłem sobie jak 
wiele zawdzięczam Joasi. Wiele 
dla mnie zrobiła w trakcie całego 
naszego związku, ale też w trak-
cie tygodnia festiwalowego. Ta 
piosenka jest podziękowaniem  
i wyrażeniem uczucia, że ją bar-
dzo kocham. To mi też pomogło 
tak dobrze zaśpiewać – opisuje.  

Lekkość zawodowca
Daniel Zawodnik ma już na swoim 
koncie zwycięstwo w pierwszej 
edycji Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki. W 2005 r. okazał się 
najlepszy w kategorii do szesnastu 
lat. Wówczas zaśpiewał Naprawdę 
nie dzieje się nic. Na scenie towa-
rzyszył mu Grzegorz Turnau.
– Daniel wykonał utwór z lekkością 
zawodowca. Czuliśmy, że wybór 

piosenki był dla niego kluczowy. 
Grzegorz Turnau powiedział: „Ta-
kie festiwale są niezwykle potrzeb-
ne. Tylko dzięki nim mają szansę 
wypłynąć talenty na miarę Andrei 
Bocellego czy Steviego Wonde-
ra. Wszyscy utalentowani ludzie, 
bez względu na swoją sprawność  
fizyczną, powinni mieć prawo 
upiększać śpiewem ten świat” – 
wspomina Maja Jaworska.  
Fundacja Anny Dymnej Mimo 
Wszystko doceniła też Danie-
la Zawodnika, kiedy studiował. 
Wówczas został stypendystą Aka-
demii Odnalezionych Nadziei. Co 
roku kilkadziesiąt osób stara się  
o wsparcie finansowe, które umoż-
liwi im naukę, głównie poza miej-
scem zamieszkania. Stypendium 
w wysokości 1 tys. zł miesięcznie 
otrzymuje 10 osób. – Pomagamy 
także tym, którzy zrealizowali do-
towany rok studiów, zamknęli go 
pozytywnie i chcą nadal się uczyć 
– informuje Maja Jaworska.  

Namuzowani od lat
Z niewidomymi i niedowidzącymi 
przyjaciółmi tworzy zespół Na-
muzowani. Siedem osób śpiewa,  
a jedna gra na instrumentach. 
Nazwa inspirowana jest wierszem 
Mirona Białoszewskiego Namu-
zowywanie. – Miałam skojarzenie, 
że jesteśmy namuzowani, i tak to 
się zaczęło. Czasem ludzie się 

Daniel Zawodnik i jego przyjaciele z zespołu Namuzowani 
traktują śpiewanie jako hobby. Dysfunkcja wzroku nie 
przeszkadza im w przekazywaniu dobrej nowiny, pozytywnej 
energii i osiąganiu sukcesów na scenie. Przekonują, że nie 
robią nic nadzwyczajnego. Z pewnością mogą stanowić 
inspirację nie tylko dla osób niewidomych i niedowidzących.

śmieją, że jesteśmy nabuzowani 
– wyjaśnia Katarzyna Zawodnik, 
sopran zespołu, a zarazem siostra 
Daniela Zawodnika. 
Jako Namuzowani działają od mar-
ca 2014 r. Znają się znacznie dłu-
żej, wcześniej mieli epizody w in-
nych składach. Próby odbywają się 
w SOSW dla Dzieci Niewidomych  
i Słabowidzących w Krakowie, gdzie 
za oknem rozpościera się widok 
na powstającą Aleję Złotych Serc.  

Muzykę traktują jako odskocznię 
od codzienności. – Studiuję filologię 
germańską, więc kosztuje mnie to 
dość dużo wysiłku i pracy. Śpie-
wanie było czymś, co lubiłam robić 
od dziecka. Zaczynałam od chóru 
kościelnego – opisuje Dorota Gor-
czowska, sopran zespołu. 

Pozytywna energia
Nieść dobrą nowinę, występować 
dla przyjemności swojej i słuchaczy 

Katarzyna Zawodnik, Monika Zaborowska, Łukasz Zastępski, Daniel Zawodnik 
i Mariusz Zaborowski

Damian Kędzia, Katarzyna Zawodnik, Daniel Zawodnik, Dorota Gorczowska, 
Mariusz Zaborowski, Monika Zaborowska i Łukasz Zastępski

– to główne założenia Namuzo-
wanych. Repertuar wybierają de-
mokratycznie. – Każdy może coś 
zaproponować, ale propozycje 
Damiana są na pierwszym miej-
scu. On zna naprawdę mnóstwo 
piosenek, których nawet w Inter-
necie nie ma. Czasem nam pro-
ponuje rzeczy, których naprawdę 
nie słyszeliśmy nigdy w życiu. 
Część z tego udaje nam się za-
adaptować, jesteśmy dzieleni na 
cztery głosy – wyjaśnia Łukasz 
Zastępski, tenor.
Na koncertach prezentują utwory 
m.in. Marka Grechuty, Wojciecha 
Młynarskiego, Perfectu, 2 plus 1, 
Eleni, Artura Andrusa czy Mary-
li Rodowicz. Regularnie dodają 
nowe pozycje. Dobrze też się czu-
ją, prezentując kolędy. Potwier-
dzeniem tego jest drugie miejsce 
w Nowohuckim Konkursie Kolęd  
i Pastorałek w 2015 r.
– Damian skomponował fanta-
styczne aranżacje, bardzo orygi-
nalne. Dostaliśmy pochwały od 
osób, które współpracują z chó-
rami. Stwierdziły, że część dużych 
chórów nie ma takich aranżacji  
i takiej fantazji w głosach jak my – 
opisuje Katarzyna Zawodnik. 
Damian Kędzia nie ukrywa, że 
chciałby spróbować hip-hopu  
z Namuzowanymi. – Śmieją się  
z tego, ale nie zamierzam tego 
zrobić tak jak blokersi, tylko tro-
chę inaczej. To jest gatunek, 
który wbrew pozorom jest bardzo 
ciekawy – mówi instrumentalista  
i menedżer zespołu.

Pasja bez granic
Łukasz Zastępski i Daniel Za-
wodnik nie tylko śpiewają, ale też 
prowadzą koncerty Namuzowa-
nych. Starają się pokazywać, że 
niewidomi mają podobne poczu-
cie humoru jak wszyscy, można 
z nimi porozmawiać na różne 
tematy. – To na pewno pomaga 
nam w rozwijaniu innych talentów 
– opisuje Łukasz Zastępski. 
Namuzowani mają na swoim kon-
cie koncerty w różnych miejscach, 
nie tylko w Małopolsce. Zarówno 
w niewielkich salach, jak i pod-
czas imprez plenerowych. Cieszą 
ich sukcesy czy zaproszenia, ale 
najbardziej dumni są ze wspólne-
go rozwijania pasji.
Damian Kędzia zna osoby  
z zespołu od lat. Jako pedagog 
miał okazję je współkształtować  
w SOSW dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących w Krakowie. 
Dostrzega ich zmiany, dorastanie, 
odpowiedzialność, ale też wier-
ność muzyce. – Fajnie, że im się 
wciąż chce. Spotykać to się ludzie 
spotykają, ale już niekoniecznie 
coś robią. Jesteśmy trochę zapę-
tleni w wirtualną rzeczywistość, 
zalewani przez informacje, zazwy-
czaj złe, a to ludzi dołuje – pod-
kreśla. Namuzowani chcą pozo-
stawić coś dobrego dla słuchaczy. 
Udaje im się to śpiewająco. 
Oficjalny fanpage zespołu Namu-
zowani, m.in. z fragmentami kon-
certów – https://www.facebook.
com/namuzowani.



Od debaty jurorów             do uroczystego wernisażu 
15 marca po wernisażu, w trakcie którego wręczono laureatom nagro-

dy, wyróżnione prace eksponowane będą w przestrzeni publicznej, 
umożliwiając kontakt ze sztuką osób z niepełnosprawnością  wizytującym 
galerię Centrum Handlowego FORUM w Gliwicach. Wernisaż uświetni-
ła swoim występem Agnieszka Pączkowska z WTZ Tęcza w Gliwicach.    
Na konkurs nadesłano blisko 110 prac autorstwa osób z niepełnosprawno-
ścią z placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęcio-
wej, środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej 
z wielu ośrodków w naszym kraju (m.in. Chełmek, Brzostek, Bielsko-Biała, 
Radzyń Podlaski, Zabrze, Gliwice, Kraków, Wrocław, Szczytno, Zawiercie, 
Będzin, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śl., Jaworzno, Pyskowice). 
Artyści z niepełnosprawnością tworząc szukali inspiracji w baśniach, 
legendach i podaniach wielu narodów. Tematyka konkursu – „Baśnie  
i legendy”, związana jest z corocznym cyklem wydarzeń artystycznych 

Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku, w którym bohaterami są  
niepełnosprawni twórcy z kraju i zagranicy.
Wyróżnione na gliwickim konkursie prace będą w kwietniu dodatkowo 
prezentowane na Międzynarodowych Spotkaniach Nieprzetartego Szla-
ku w Lublinie, gdzie po raz 29. spotkają się artyści z niepełnosprawno-
ścią z wielu krajów. 
Prace oceniali: Grażyna Szafraniec, Sebastian Michałuszek oraz Dorota 
Soilam. 

Organizatorami konkursu były: Warsztaty Terapii Zajęciowej TĘCZA 
przy Fundacji Różyczka w Gliwicach, Centrum Handlowe FORUM 
w Gliwicach, Międzynarodowy Nieprzetarty Szlak oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury w Gliwicach. Jego koordynatorem był Wojciech Kotylak, 
WTZ Tęcza Gliwice.

Oprac. IKa, fot. organizatorzy

Fotoreportaż ilustruje przygotowania 
i przebieg wystawy pokonkursowej 
„Baśnie i legendy” organizowanej 
w ramach cyklu imprez 
Międzynarodowego Nieprzetartego 
Szlaku. Prace oceniało profesjonalne 
jury, którego członkowie mają znaczne 
doświadczenie w zakresie sztuk 
plastycznych i arteterapii.

https://www.facebook.com/namuzowani/?fref=nf
https://www.facebook.com/namuzowani/?fref=nf
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Best Global Artist. 
Sztuka marzeń i realizmu

Mariusz Kędzierski powiększył swój 
dorobek o dwie prestiżowe nagrody. 
Artysta, który urodził się z wadą 
rozwojową przedramion, został 
doceniony w Dubaju. Sukces zmotywuje 
go do jeszcze cięższej pracy. Plany na 
najbliższe tygodnie zakładają 
m.in. przygotowanie obrazów na 
kolejną wystawę w Nowym Jorku.

To był wieczór Mariusza Kędzierskiego 
− tak można podsumować ceremonię 

rozdania nagród Global Art Awards. Uroczy-
stość została zorganizowana 21 listopada 
ub.r. w Five Palm Jumeirah Hotel w Dubaju. 
26-latek powrócił do kraju z dwoma statuet-
kami. 
− Kiedy się budzę u siebie, to na komodzie 
widzę te dwie moje motywacje. 20 grudnia 
minęło 10 lat od dnia, w którym anonimowo 
zamieściłem swoją pracę w jednym z porta-
li. Tam żaden internauta nie wiedział o mojej 
niepełnosprawności. Ciężko pracowałem,  
a nagrody są zachętą do jeszcze większego 

wysiłku w tym roku – mówi artysta specjalizu-
jący się w hiperrealizmie.
Najczęściej tworzy portrety, a jeden z nich, 
przedstawiający kolegę Artura, zgłosił do Glo-
bal Art Awards. Później otrzymał informację  
o znalezieniu się w gronie finalistów „Reali-
zmu”, jednej z szesnastu kategorii konkursu. 
Prestiżowy sukces osiągnął pół roku po speł-
nieniu marzenia o własnej wystawie w Nowym 
Jorku. 

Łzy szczęścia
Najpierw prezentacja multimedialna z finali-
stami, później ogłoszenie zwycięzcy. Według 
tego schematu przebiegała ceremonia Global 
Art Awards. „Realizm” był jedną z ostatnich 
kategorii do rozstrzygnięcia. Mariusz Kędzier-
ski stresował się, czekał na końcu sali. Kiedy 
prowadząca galę przeczytała werdykt jury, 
aż przykucnął z wrażenia. Dopiero po chwili 
poszedł w kierunku sceny, aby podziękować 
i odebrać nagrodę. 
− Popłakałem się jak dziecko, emocje były 
olbrzymie. Nie spodziewałem się, że zosta-
nę doceniony. Jedna osoba w jury wiedziała 
o mojej niepełnosprawności. Ona jednak 
trzyma takie informacje w tajemnicy. Sztukę 
ocenia nie przez pryzmat osoby, ale zwraca 
uwagę na jakość prac. Tym bardziej byłem 
tak wzruszony – opowiada. 
Po odebraniu statuetki stanął z boku. Robił 
sobie pamiątkowe zdjęcia. Chciał dodzwonić 
się do mamy, ale pierwsze połączenie nie zo-
stało zrealizowane. Zamierzał poinformować 
na Facebooku o swoim sukcesie, lecz nie 
zdążył tego zrobić. Po raz kolejny usłyszał ze 
sceny swoje nazwisko. Tym razem rozstrzy-
gnięcie zapadło w kategorii „Best Global Artist 
− All Round Winner”.
− To już był szał, na scenę wsze-
dłem w ogóle bez marynarki. Po 
wcześniejszych łzach pojawiły się 
kolejne. To są takie chwile, które 
ciężko opisać słowami. Jednak 
one bardzo motywują do dalszego 
rozwoju. Nie spodziewałem się, 
że otrzymam główną nagrodę.  
W tym przypadku jury dokonu-
je wyboru spośród zwycięzców 
wszystkich kategorii – mówi. 

Czas na zegarek
Wyprawę do Dubaju poprzedziło 
spełnienie marzenia z dzieciń-
stwa. Mariusz po raz pierwszy  
w życiu mógł swobodnie skorzy-
stać z zegarka na rękę. 

− Zgłosiła się do mnie marka Capitol i zapro-
ponowała, żebym został jej ambasadorem. 
Odpisałem, że chciałbym, ale raczej to niemoż-
liwe, bo przecież nie mam dłoni. Uważałem, że 
zegarek prawdopodobnie będzie się zsuwał, 
a standardowe tarcze męskie są duże, co też 
przeszkadza w noszeniu. Wszystko miało być 
OK, więc zaufałem – opowiada.  
Miał w pamięci sytuację z pierwszej komunii 
świętej, na którą otrzymał… zegarek. Wów-
czas jego mama bardzo głośno wyraziła nie-
zadowolenie, że ktoś nie przemyślał zakupu 
prezentu. Mariusz trzymał go przez lata, ale 
nigdy nie zakładał, bo nie pasował na rękę. 
9 listopada została zlikwidowana bariera w tym 
zakresie. W przeddzień 26. urodzin otrzymał 
przesyłkę od marki Capitol. Kiedy pierwszy 
raz założył przygotowany model, to nie po-
trafił ukryć szczęścia. − Nie muszę rozpinać 
zapięcia, żeby włożyć lub zdjąć zegarek. Jed-
nocześnie on nie zsuwa się z ręki, nie spada.  
To idealne rozwiązanie dla mnie – opisuje.

Teraz obrazy
Jednym z planów na 2019 r. jest kolejna wy-
stawa w Nowym Jorku. Najwcześniej odbę-
dzie się w czerwcu, ale termin nie jest jeszcze 
ustalony. Tym razem publiczność będzie po-
dziwiać obrazy. To forma, z którą do tej pory 
Mariusz nie miał do czynienia. Ostatnio więc 
zgłębiał wiedzę teoretyczną. Od lutego chce 
już tworzyć. Galeria wymaga dostarczenia co 
najmniej piętnastu obrazów. 
− To, co wymyśliłem, jest w miarę szybkie  
w realizacji. Będzie zakrawało na abstrakcję, 
dlatego chciałem poczytać o pewnych sub-
stancjach. Nie chcę zdradzać szczegółów, 
jeszcze zastanawiam się nad pewnymi kwe-

stiami. Zakładam, że do wakacji 
zdążę z tym bez problemów – 
mówi tajemniczo.
Zakończył już pracę nad autobio-
grafią. W ostatnich miesiącach 
nieco ją przeredagował, do cze-
go przyczyniły się m.in. nagrody 
Global Art Awards. Lada dzień, 
jeszcze przed końcem stycznia, 
rozpocznie rozsyłanie ofert do po-
tencjalnych wydawców. Jeśli nie 
znajdzie partnera do współpracy, 
to pomyśli o wydaniu książki na 
własny koszt.

Droga do marzeń
− Niecały miesiąc przed podróżą 
do Dubaju zamieściłem wpis na 
Facebooku. To było bezpośrednio  

po wydarzeniu Życie Bez Ograniczeń  
z udziałem Nicka Vujicica. Wyraziłem swoje 
przekonanie, że odbiorę nagrodę. W samo-
locie powtórzyłem to mojej dziewczynie Zuzi. 
Chciałem wierzyć, że tak się stanie – opisuje 
artysta. 
Według niego warto mówić o swoich marze-
niach. Kiedyś postępował zgoła inaczej, aby nie 
zapeszać. Przełom nastąpił przed wizytą Nicka 
Vujicica w 2015 r. w Poznaniu. Wówczas pod-
kreślał, że marzy o spotkaniu ze swoim idolem-
-motywatorem. I do krótkiej rozmowy doszło.
Mariusz ma już za sobą pierwsze w tym roku 
występy motywacyjne. W jego kalendarzu 
widnieją kolejne, m.in. Scenariusz Na Życie 
− Women Together (23 marca w Warszawie). 
Ponadto jest w kontakcie z jedną z firm z za-
granicy, organizującą eventy motywacyjne. 
Czeka na decyzję, która mogłaby znacznie 
rozwinąć jego karierę mówcy. W grę wchodzą 
wystąpienia w Dublinie i Nowym Jorku.
− Nikt z nas nie wie, co przyniesie kolejny 
dzień, i to jest naprawdę piękne. Nie skupiam 
się na jakimś celu, tylko na drodze, dawaniu  
z siebie wszystkiego, co najlepsze. Zachę-
cam inne osoby, nie tylko z niepełnospraw-
nościami, aby wykonały pierwszy krok. Bez 
niego nie będzie kolejnych − mówi.
Kiedy zaczynał rysować, to nie myślał o ewen-
tualnych nagrodach. Po dziesięciu latach osią-
gnąłby cel i zastanawiałby się nad kolejnym. 
Global Art Awards jest tylko przystankiem  
w jego życiu, momentem do pewnej analizy. 
I niewątpliwie źródłem motywacji dla innych, 
drogowskazem na ich drodze do marzeń. 



Z tytułem
Marcin Gazda, fot. archiwum Mariusza 
Kędzierskiego

Prace te powstały w ośrodkach terapeutycznych dla 
osób z niepełnosprawnościami dzięki inicjatywie in-
struktorów-terapeutów, aby w zajęciach plastycznych 

wykorzystać inspiracje dziełami wielkich mistrzów malarstwa 
światowego. W większości powstały nie repliki, nie kopie po-
wszechnie znanych dzieł, te rzeczywiście były jedynie punk-
tem wyjścia do własnej ich interpretacji, własnego ich widzenia 
przez twórców. A było na czym zawiesić oko…
Było się też kim i czym inspirować – Dama z łasiczką i Mona 
Lisa Leonarda da Vinci, Dziewczyna z perłą Vermeera, Parasolki 
Renoira, pełne swoistego klimatu płótna Gauguina, van Gogha, 
prace Klimta, ryciny Toulouse-Lautreca, nieobliczalne wizje Pabla 
Picassa i tajemnicze, pełne nastroju obrazy Modiglianiego… Jako 

źródeł inspiracji nie zabrakło też artystów polskich: Wyspiańskiego, Makow-
skiego, Gierymskiego, Wojciecha Kossaka, a nawet Witkacego.
Swoje wariacje na temat dzieł malarstwa światowego zaprezentowali również arteterapeuci – 
Katarzyna Kamińska oraz Wojciech Kotylak. W projekt włączyli się także studenci Pedagogiki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
„Sztuka osób niepełnosprawnych to fascynujący obszar psychologicznych analiz teoretycz-
nych. To wyjątkowa aktywność twórcza angażująca potencjał tak wielu osób – uczestników 
zajęć w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomo-
cy społecznej. Wśród artystów – autorów prac – są także uczniowie o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych” – czytamy w ulotce informacyjnej.
Powstała intrygująca wystawa, przygotowana przez dr Grażynę Szafraniec oraz Olgę Szwe-
min, która prezentuje znakomite dzieła, pokazujące, jak wielkim artystycznym potencjałem  
i możliwościami obdarzeni są twórcy z niepełnosprawnościami i jak wiele pozytywnych emocji 
dostarczają oglądającym…
Wystawa w Miejskiej Bibliotece w Siemianowicach inicjowana również przez Śląskie Centrum 
Sztuki Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” 
w Mysłowicach, w bardzo sugestywny i prosty zarazem sposób realizuje przesłanie, że sztuka 
jest jedna – dobra lub zła. Innego rozróżnienia po prostu nie ma!

Iwona Kucharska, fot. Ryszard Rzebko, MBP w Siemianowicach Śl.
Do obejrzenia prac zapraszają artyści z ośrodków:
ŚDS „Podkowa” Bielsko-Biała; WTZ „Otwarte Serca” Dąbrowa Górnicza; ŚDS Sosnowiec; SPN „Skarbek” 
Mysłowice; WTZ Ośrodka NSJ Caritas Ruda Śląska; ŚDS Zabrze; DPS Mysłowice; WTZ „Promyk” 
Katowice; ZSS im. Janusza Korczaka Mysłowice oraz studenci Pedagogiki Politechniki Śląskiej  
i arteterapeuci.

Sztuka jest jedna – wernisaż 
wystawy „Wielcy Malarze”

„Galeria Otwarta” w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Siemianowicach Śląskich zaprosiła 11 marca na 
wernisaż i do zwiedzenia wystawy prac plastycznych 
pod hasłem: Wielcy Malarze. Obrazy znanych malarzy 
w twórczości osób niepełnosprawnych i ich terapeutów. 

Iwona Kucharska, fot. Ryszard Rzebko, 
MBP w Siemianowicach Śl.

42           43Nasze Sprawy   3/2019



44           45Nasze Sprawy   3/2019SPORT SPORT

Do rozdania było 38 kompletów, o któ-
re walczyło blisko 100 zawodników  

z 18 krajów. Naturalnie apetyt na podium był. 
Naszym największym faworytem z pięciu re-
prezentujących nasz kraj zawodników (w tym 
dwóch z przewodnikami) był startujący na 
stojąco w grupie LW5/7 Witold Skupień, który 
do Kanady pojechał w roli lidera tegoroczne-
go Pucharu Świata.
Jednak mistrzostwa świata to zawody, na któ-
re przyjeżdża cała światowa czołówka i o po-
dium jest bardzo trudno. Mimo tego podczas 
biegu na 20 km stylem klasycznym Skupień 
ścigający się bez kijów był bliski sięgnięcia po 
brązowy krążek. Do pełni szczęścia zabrakło 

niewiele – zaledwie 0,2 sekundy. 4. miejsce 
podczas mistrzostw świata to oczko wyżej 
niż w Pjongczangu na tym samym dystansie, 
gdzie Skupień był 5., ale przegrana dosłownie 
„o włos” niewątpliwie musi boleć. 
Jednak największe medalowe nadzieje wią-
zaliśmy ze startem Skupienia w sprincie – 
po pierwsze dlatego, że w tym roku już raz 
zgarnął złoto na tym dystansie, po drugie, 
ponieważ podczas mistrzostw świata w Fin-
sterau w 2017 roku miał srebro. Dodatkowo 
podczas tegorocznego sezonu zawodów Pu-
charu Świata zdobył srebro w biegu na 5 km, 
a w biegu na 10 km był 4. Można było zatem 
liczyć, że w Kanadzie będzie walczył przede 
wszystkim o pozycje okołomedalowe.
Tak się nie zdarzyło. Sprint w Kanadzie Sku-
pieniowi nie wyszedł na tyle, by nawiązać 
rywalizację ze światową czołówką. Nasz 

zawodnik ostatecznie zakończył rywalizację, 
nie awansując do finału i zamykając ósemkę. 
Skupień przyznaje, że o medal i dobrą pozy-
cję było w Kanadzie szalenie trudno.
– Moje wyniki może nie są jak z poziomu 
Pucharu Świata, ale robię wszystko co  
w mojej mocy, żeby zajmować tutaj jak naj-
wyższe miejsca. Z mojej perspektywy cierpi-
my strasznie na nartach. Nie ma tego odjaz-
du, nie ma czucia narty na starcie – tłumaczył 
Skupień. – To są mistrzostwa świata i chyba 
nikt się nie spodziewał, że dostaniemy tutaj 
coś za darmo. Fizycznie czuję się mocny jak 
zawsze – zapewniał nasz zawodnik na dwa 
biegi przed zakończeniem mistrzostw. 
W biegu na 10 km Skupień był 7. oczko niżej 
niż na tym samym dystansie podczas Igrzysk 
Paraolimpjskich w Pjongczangu. W rankingu 
Pucharu Świata jest w tej chwili na 2. pozycji. 
Ze swojego występu może być zadowolona 
startująca także na stojąco w grupie LW8 Iwe-
ta Faron (również KS Obidowiec Obidowa). 
Jej 6. miejsce w biegu na 10 km to najlep-
szy indywidualny wynik w naszej reprezenta-
cji, przy czym należy także pamiętać, że na 
tym samym dystansie w tym roku w Vuokatti 
Faron była 3. i zdobyła swój pierwszy medal 
zawodów Pucharu Świata. 

W sprincie w Kanadzie Faron była 7. w sprin-
cie biathlonowym na 6 km i biegu średnim na 
12,5 km uplasowała się na 9. pozycji. Na ra-
zie strzelanie nie jest jej mocną stroną, ale ta 
młoda zawodniczka z pewnością nie powie-
działa jeszcze ostatniego słowa. 
Jednak na szczególne uznanie zasługuje 
sztafeta open, która w składzie Iweta Faron, 
Witold Skupień oraz para Piotr Garbowski / 
Jakub Twardowski wywalczyła 5. miejsce.  
Faron miała ostatnią zmianę.
– To był bardzo ciężki bieg – powiedziała  
Faron. – Chłopaki oddali mi sztafetę na 2. 
miejscu, no niesamowici są! Ale wszyscy wie-
dzieliśmy, że nie jestem w stanie tego utrzy-
mać. Miałam walczyć, żeby nie dać się dogo-
nić jak największej liczbie drużyn. Skończyli-
śmy na 5. obstawialiśmy 6. więc jest super! 
Mamy z Piotrkiem zapewnione stypendium, 
co jest dodatkowym plusem. 
Swojej radości nie krył także Piotr Garbowski 
startujący w grupie niewidomych i niedowi-
dzących, który w sztafecie musiał pobiec dwa 
razy. Dla niego stypendium to szansa na kon-
tynuowanie sportowej kariery. 

– Mimo swojego wieku mam serce zdolne 
jeszcze do wszystkiego i najlepszego prze-
wodnika na świecie! – powiedział tuż po do-
biegnięciu na metę. 
Bardzo dobrze duet Piotr Garbowski / Jakub 
Twardowski wypadł także w biegu na 20 km 
klasykiem, gdzie uplasowali się na 7. pozy-
cji. Wcześniej zawodnicy dwukrotnie kończyli  

rywalizację na pechowej w tym przypadku 9. 
pozycji – w sprincie na 1500 m i w długim bie-
gu biathlonowym na 15 km. 
– Jest ciężko, nawet bardzo – przyznawał 
wtedy 46-letni Garbowski. – W każdym star-
cie dajemy z siebie wszystko, ale świat jest  
o krok przed nami. Gdybyśmy mieli troszkę 
więcej szczęścia, którego nam brakuje, to 
plan byłby zrealizowany już w pierwszych 
startach, ale nie poddajemy się. 
Kamil Rosiek (Start Nowy Sącz), nasz jedy-
ny zawodnik startujący na siedząco w grupie 
LW12, wykonał plan minimum, czyli zajął  
8. miejsce w sprincie na 1000 m. Plan mini-
mum to stypendium, które pozwoli kontynu-
ować sportową karierę, dlatego nie krył zado-
wolenia. 
– Ucieszyłem się prawie jakbym zdobył me-
dal. Szkoda, że bieg półfinałowy to było je-
dyne kilka minut, kiedy narty jechały mi na-
prawdę przyzwoicie. Jeśli chodzi o biathlon, 
to brakuje tej formy strzeleckiej, jaką miałem 
na igrzyskach, za to biegowa jest na znacznie 
wyższym poziomie. Po złamaniu ręki już nie 
ma praktycznie śladu, ale zawody jeszcze się 
nie skończyły. Później będzie trzeba wycią-
gnąć wnioski, przeanalizować, co było dobre, 
a co złe, i zrobić wszystko, by w przyszłości 
było lepiej.
Drugi duet, Łukasz Kubica z przewodnicz-
ką Eweliną Marcisz (Start Bielsko–Biała), 
którzy rozpoczęli współpracę właśnie w tym 
sezonie, kończyli rywalizację w drugiej dzie-
siątce stawki. Marcisz, reprezentantka Polski  

Zakończyła się w sezonie 
2018/2019 rywalizacja w biegach 
narciarskich oraz biathlonie. 
Witold Skupień do zawodów 
w kanadyjskim Prince George był 
liderem klasyfikacji Pucharu Świata 
w konkurencjach biegowych. 

Jednak słabszy występ kosztował go 
utratę koszulki lidera na rzecz Ukra-

ińca Grigorija Wowczyńskiego i stratę 
57 punktów. Polak ambitnie próbował 
odrobić straty w biegu średnim łyżwą  
w zawodach Pucharu Świata w Sapporo, 
gdzie zajął drugie miejsce, a Ukrainiec 
był czwarty. Zostało do odrobienia 27 pkt. w ostatnim pucharowym starcie w biegach krótkich 
techniką klasyczną. Niestety, mimo zajęcia piątego miejsca tuż przed zawodnikiem z Ukrainy, 
nie udało się odrobić straconych punktów. Ostatecznie Polak zajął drugie miejsce w klasyfikacji 
Pucharu Świata.  
Pozostali Polacy w końcowej klasyfikacji w konkurencjach biegowych zajęli: ósmą lokatę  
Kamil Rosiek oraz Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim. Dziesiątą pozy-
cję zajęła Iweta Faron, a startujący z Eweliną Marcisz Łukasz Kubica znalazł się na dwuna-
stym miejscu. W biathlonowej rywalizacji Iweta Faron ostatecznie była siódma, Kamil Rosiek 
oraz duet Garbowski/Twardowski uplasował się na dwunastym miejscu.

Oprac. kat, fot. FB

Skupień o włos od medalu 
Mistrzostw Świata

podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, 
w tym sezonie pucharowym zadebiutowała  
w roli asystentki trenera Wiesława Cempy 
(też nowa postać w zespole) i przewodniczki 
Łukasza Kubicy.
– Pierwszy PS wypadł w naszym wykonaniu 
najlepiej – przyznała Ewelina Marcisz. – Każ-
dy następny start powodował, że nasze wy-
stępy były coraz to słabsze i słabsze. Łukasz 
to zawodnik, który się stara i widać, że chce, 
aczkolwiek nie przekłada się to na wyniki tak 
jak powinno i jak tego oczekujemy. Trenuje 
sumiennie, wydaje się, że ruszyliśmy do przo-
du, lecz gdy przychodzi start, to ewidentnie 
wyniki nie odzwierciedlają pracy wykonanej 
przez Łukasza w okresie letnim, gdzie na-
prawdę wyglądało to już całkiem nieźle. 
Reasumując, biało-czerwonych na podium 
zabrakło, ale też był to nowy sezon pracy  
w zupełnie nowym teamie, z nowymi trenerami.
– Mam już wiele pomysłów, wizji i planów na 
przyszły sezon, aby zmienić pewne rzeczy,  
a inne udoskonalić – zapewnia Marcisz. – 
Myślę, że jeśli tylko będzie współpraca, to 
wszystko może zostać zrealizowane. Tak na-
prawdę mamy wspólny cel, którym są jak naj-
lepsze występy naszych podopiecznych oraz 
satysfakcja z wykonywanej ciężkiej pracy.
Teraz przed zawodnikami jeszcze finał za-
wodów Pucharu Świata, który odbędzie się  
w Sapporo.

pr, fot. Fanpage Paraolimpijski Biathlon 
i Narty Biegowe

W Mistrzostwach 
Świata na ergometrze 
wioślarskim, które 
24 lutego odbyły się 
w Long Beach (USA), 
w konkurencjach 
wioślarzy z niepełno-
sprawnością 
wystartowało 66 
zawodników 
z 12 krajów.

Reprezentanci Polski zdobyli dwa medale: 
Jolanta Majka złoty medal w kategorii 

WPR2 i rekord Polski 08:38,5 oraz Michał  
Gadowski – brązowy medal w kategorii MPR2 
z czasem 07:34,1. 
Trzeba przyznać, iż konkurencje miały skrom-
ną obsadę – Majka miała jedną konkurentkę, 
a w kategorii MPR2 wystartowało pięciu za-
wodników, lecz walka była bardzo wyrównana.
Stawkę czterech startujących zawodników  
w kategorii MPR1 zamknął Leszek Niewia-
rowski z czasem 09:54,2.
Wszyscy zawodnicy i trener (Tomasz Kaź-
mierczak – trener główny kadry Polski) są  
z Klubu Sportowego Inwalidów Start w Szcze-
cinie. 
Uczestnicy wyjazdu dziękują za wsparcie  
firmie Concept2 INC z USA, która sfinanso-
wała ich przelot i hotel oraz swoim pozosta-
łym stałym sponsorom.

pr, fot. Start Szczecin

W Holandii w Apeldoorn odbywała się ry-
walizacja (mistrzostw świata) na welo-

dromie. Polska reprezentacja wraca z trzema 
medalami, po jednym z każdego kruszcu. 
Złoty medal wywalczyli Marcin Polak i Michał 
Ładosz w rywalizacji tandemów na docho-
dzenie. 
Anna Harkowska w wyścigu na dochodzenie 
na dystansie 3000 m zdobyła srebrny medal. 
W finale uległa legendzie brytyjskiego 
kolarstwa Sarah Storey, która wywalczyła zło-
to także w scratchu. 
W tej rywalizacji Anna Harkowska znalazła 
się tuż za podium. Brąz przypadł duetowi 
Adam Brzozowski i Kamil Kuczyński w sprin-
cie tandemów na dystansie 200 m.

Oprac. kat

24 lutego, ostatniego dnia rozgrywanych w Prince George w Kanadzie 
Mistrzostw Świata w paranarciarstwie biegowym i biathlonie zaledwie 
0,2 sekundy zabrakło Witoldowi Skupieniowi (KS Obidowiec Obidowa) 
do brązowego medalu w biegu na 20 km klasykiem

Witold Skupień drugim biegaczem 
w Pucharze Świata 

Dwa krążki 
Polaków 
na MŚ na 
ergometrze 
wioślarskim

Sukcesy polskich 
kolarzy na welodromie

Witold Skupień

Iweta Faron

Kamil Rosiek

Sztafeta

Jolanta Majka, trener 
Tomasz Kaźmierczak, 
Michał Gadowski 
i Leszek Niewiarowski
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Od czwartku warunki lodowe na Kisajnie były dobre. Pomiary lodu 
na akwenie regat wykazały, że jego grubość wynosiła średnio 

18 centymetrów. Na lodzie nie było ani śniegu, ani wody. 
W piątek w dzień treningowy było pochmurno, ale był wiatr 2–3 B  
i kilka załóg trenowało. 
W sobotę od rana pięknie świeciło słońce, na niebie nie było ani jednej 
chmurki, wiatr około 2 B. Rozegrano 4 wyścigi. Dwa z nich wygrał 
Tomasz Dorbach, a po jednym Adam Wójtowicz i Leszek Szeląg.
Po południu wiatr osłabł, z powodu wysokiej temperatury miejsca-
mi na jeziorze zrobiła się „kasza” i ciężkie monotypy pomimo płóz 
fosforobrązowych coraz częściej się zatrzymywały. W tej sytuacji 
po rozegraniu czwartego wyścigu przerwano regaty i bojery „latały” 
turystycznie z jednoosobowymi załogami.
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią głównym regat był 
Andrzej Szocik. 
Niestety wiele wskazuje na to, że były to ostatnie regaty bojerowe 
w tym sezonie lodowym. Według większości prognoz pogodowych  
w najbliższym  tygodniu nie tylko w dzień, ale również w nocy będą 
temperatury powyżej zera. Zapowiadane są także opady deszczu. 
Jeżeli zima powróci, organizatorzy planują jeszcze rozegranie kilku 
regat bojerowych. Ogłoszenia o regatach będą zamieszczane na stro-
nie internetowej www.msz.org.pl. 



Wyniki:
1. Tomasz Dorbach, Andrzej Oklej
2. Adam Wójtowicz, Aleksandra Owczarek
3. Leszek Szeląg, Jan Gotto
4. Krzysztof Płoszyński, Róża Ramotowska
5. Mirosław Piotrowski, Robert Nadziak

4 września 2018 r. odbyło się otwarcie Curling Łódź, pierwszej  
w Polsce profesjonalnej hali do uprawiania tej dyscypliny spor-
towej. To najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie Środ-

kowo-Wschodniej. W parterowym budynku o powierzchni 1,8 tys. m 
kw. znajdują się cztery tory do gry i trenowania. Zawodnicy mają je do 
dyspozycji przez cały rok. 
– Z naszej strony zapewniamy wszystko, co jest potrzebne do rozwoju 
curlingu. Początkowo brakowało tylko zmiotki do czyszczenia kół w wóz-
kach. Jednak problem został szybko rozwiązany. Lód musi być równo-
mierny i bez zabrudzeń. Wózkowicze nie szczotkują go w trakcie meczu, 
więc nie są w stanie wpływać na ruch kamienia już po jego wypuszczeniu 
– mówi Kasper Knebloch, wiceprezes zarządu Curling Łódź Sp. z o.o.

Nie jest to jedyna różnica regulaminowa. Zawodnicy pełnosprawni 
wybijają się z haka i suną po torze w odpowiedniej pozycji. Gracze 
na wózkach tego nie robią. W rozgrywce pomaga im ekstender. Ten 
lekki kij ma końcówkę pozwalającą chwycić dwudziestokilogramowy 
kamień, który trzeba pchnąć. Standardowo należy wykonać zakręca-
jący ruch ręką. Niekiedy bywa to problemem. Jednak zarządcy obiektu 
podpatrzyli ostatnio rozwiązanie stosowane przez drużyny szkockie  
i angielskie. Mają one do dyspozycji nowy rodzaj ekstendera.
– Inna końcówka praktycznie sama zakręca kamieniem, w zasadzie 
zawodnik nie musi tego robić. Dysponujemy już takim sprzętem. Przy 
pomocy drukarki 3D wykonaliśmy prototypy. Curlerzy testują nowe roz-
wiązanie, a my ciągle je udoskonalamy – opisuje Kasper Knebloch.

Wszyscy na lodzie
W trakcie budowy hali nie zabrakło konsul-
tacji ze środowiskiem osób z niepełnospraw-
nością. O efektach można się przekonać 
przy ul. Śnieżnej. – Obiekt jest dostępny  
i dostosowany, zapewnia komfort przebywa-
nia oraz gry w curling. Są miejsca parkingowe 
dla zmotoryzowanych, przyjazna przestrzeń, 
przemyślane sanitariaty. Pod tym względem 
naprawdę chyba każdy sobie tu poradzi  
i będzie się dobrze czuł – opisuje Krzysztof 
Balcerzak, prezes i trener Integracyjnego 
Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego 
Culani Warszawa. 
Oprócz tej ekipy w Łodzi trenuje jeszcze 
jedna stała drużyna wózkowiczów – Swingy 
Stones z Łodzi. Kolejne właśnie rozpoczynają 
zajęcia.
Przemieszczanie się po hali jest ułatwione dla 
osób z niepełnosprawnością ruchową, m.in. ze 
względu na pochylnię. Do projektu architekto-
nicznego nie trafiły krawężniki i wysokie progi. 
Z kolei widownia znajduje się pół metra nad ta-
flą lodu. Oddzielona jest od niej murkiem, który 
nie utrudnia obserwowania zawodów.
– Na wózku można swobodnie dojechać do 
każdego miejsca w budynku. Żeby przedo-
stać się z obrzeża lodowiska na lód, nie są 
potrzebne żadne platformy czy trapy. Różnica 
poziomów wynosi zaledwie parę centymetrów 
– informuje Kasper Knebloch.
Pojawienie się na sportowej mapie nowocze-
snego obiektu stwarza nadzieję na rozwój 
curlingu, również odmiany na wózkach. Dru-
żyny zachęcają do gry i poszukują kolejnych 
chętnych, również ze znacznymi niepełno-
sprawnościami. Jednak sytuacja tej dyscypli-
ny w Polsce pozostaje specyficzna. 

– Polski Związek Curlingu 
praktycznie w tej chwili nie 
działa, jest wykluczony z możliwości otrzymy-
wania dotacji z MSiT. Ma konta pozajmowane 
przez komorników i nieustające kontrole wy-
kazujące kolejne nieprawidłowości finanso-
we, organizacyjne, legislacyjne, personalne 
– podkreśla Krzysztof Balcerzak.

Pokonać słabości
Ekipa ISRS Culani kilkukrotnie już stanowiła 
reprezentację Polski na Mistrzostwach Świa-
ta Grupy B. Tak też było w listopadzie ubie-
głego roku w Lohji (Finlandia). Biało-czerwoni 
nie awansowali z fazy grupowej, notując jed-
no zwycięstwo i pięć porażek. 
– Nie mieliśmy specjalnie wygórowanych 
oczekiwań, ale nasz wynik należy zwyczaj-
nie ocenić jako słaby. Zadecydowały o tym 
głównie czynniki natury mentalnej. Na tym 
etapie drużyny, na którym my jesteśmy, ma 
to ogromne znaczenie. Oczywiście, jesteśmy 
przekonani, że stać nas na zdecydowanie 
więcej – mówi Krzysztof Balcerzak.
Jego zdaniem reprezentacja Polski nie od-
biega poziomem od wielu innych krajów. Po-
twierdzają to wyniki podczas różnych turnie-
jów. Jednak to jest sport zespołowy. Wymaga 
perfekcji w wybranych elementach, nieustan-
nej pokory, dyscypliny oraz szczególnej po-
stawy w bardziej wymagających warunkach. 
W Culani wiedzą, że reprezentacja może 
osiągać większe sukcesy. Jednak trzeba 
dużo i regularnie trenować. Kadrowicze  
nie muszą już my-
śleć o wyjazdach 
za granicę, aby 
ćwiczyć na odpo-

wiednim  lodzie. Na świetne warunki mogą 
liczyć w Łodzi. 
– Niestety, nawet pozyskiwane przez nas 
środki z MSiT nie wystarczają na zaplano-
wanie tak wielu sesji zajęć, jak byśmy chcieli. 
To też wynika z patologicznej sytuacji w PZC, 
przez którą nie otrzymujemy takiej kwoty na 
roczne szkolenie, jaką mógłby dla nas otrzy-
mać bezpośrednio związek. Jednak będzie-
my starali się przyjeżdżać jak najczęściej – 
mówi Krzysztof Balcerzak. Dodaje, że Łódź 
stała się samoistnym centrum i sercem curlin-
gu w Polsce. Generuje związane z tym dobre 
emocje sportowe, łączy pasjonatów i pozwala 
nareszcie coś planować.

Gramy razem
7–10 marca w Łodzi odbędzie się Sika-
wa Curling Classic 2019. To najważniejsza 
impreza, która w nadchodzących dniach 
zostanie zorganizowana w nowej hali. W ry-
walizacji mężczyzn weźmie udział 16 drużyn,  
a kobiet – 8. 
– Spodziewamy się dużo gości z zagranicy, 
nawet z Japonii. Wystąpi też ekipa z War-
szawy, składająca się z osób niesłyszących. 
One bardzo aktywnie zaczęły u nas trenować, 
konkurują na równi ze wszystkimi. Podobnie 
radzą sobie curlerzy na wózkach, którzy wy-
stępują na zawodach towarzyskich – mówi 
Kasper Knebloch.
Regulaminy wielu imprez dopuszczają udział 

zarówno amatorów, jak i bardziej 
zaawansowanych graczy. Do rywali-
zacji przystępują też drużyny w skła-
dach mieszanych. Kamienie można 
zagrywać w dowolny sposób, rów-
nież ekstenderami. Z kolei tylko dla 
graczy z dysfunkcją narządu słuchu 
odbędzie się Puchar Polski Niesły-
szących. Impreza zostanie zorgani-
zowana 29–31 marca. 
– Na razie nie było możliwe organi-
zowanie zawodów dedykowanych 
wyłącznie kategorii curlingu na wóz-
kach. Działo się tak z powodu braku 
większej liczby drużyn z Polski. Jed-
nak obserwując ostatnie aktywności, 
mamy nadzieję, że to się niebawem 
zmieni. Może wreszcie będzie poten-
cjał, aby organizować ligę curlingu na 
wózkach, Mistrzostwa Polski z praw-
dziwego zdarzenia, sparingi – mówi 
Krzysztof Balcerzak. 



XIII Puchar Mazurskiej Szkoły 
Żeglarstwa w klasie Monotyp XV

W dniach 16–17 lutego w Międzynarodowym Centrum 
Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku rozegrano kolejne 
w tym sezonie zimowym integracyjne regaty bojerowe. 
Regaty nie były dofinansowane. 

Tekst i fot. Marek Winiarczyk

Marcin Gazda, fot. ISRS Culani Warszawa, Curling Łodź Sp. z o.o.

Stolica polskiego
W Łodzi panują świetne 
warunki do rozwoju 
curlingu. Od pół roku działa 
tam profesjonalna hala 
dostosowana do potrzeb 
osób z niepełnosprawno-
-ściami. Przy ulicy Śnieżnej 
trenują m.in. wózkowicze. 
Jednak sytuacja dyscypliny 
pozostaje specyficzna, 
głównie ze względu na 
nieprawidłowości 
w Polskim Związku Curlingu. 

curlingu. Szansa dla każdego
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Przez 7 dni 12 uczestników 
obozu, organizowanego 
przez Fundację Poland 

Business Run, uczyło się lub 
doskonaliło technikę jazdy na 
snowboardzie. Szkolenie pro-
wadzili doświadczeni instruk-
torzy, wśród których znaleźli 
się paraolimpijczycy – repre-
zentant Polski Wojciech Taraba 
oraz Ivan Osharov z Ukrainy. 
Grupa poczyniła zauważalne 
postępy w stosunkowo krót-
kim czasie. A to wszystko 
dzięki połączeniu różnorod-
nych zajęć na stoku i ciągłe-
go wsparcia instruktorów.  
W Szczyrku pojawili się także 
goście.
– Uczestnicy spędzili na stoku 
aż 30 godzin, ale nie zabra-
kło też zajęć teoretycznych  
i spotkań z gośćmi specjal-
nymi. Wojtek „Gniazdo” Paw-
lusiak, najbardziej rozpozna-
walny polski freestylowiec, pokazał nam kilka tricków i akrobacji,  
a Mateusz „Matys” Ligocki, reprezentant Polski w snowboar-
dzie, techniki zjazdu i slalomu. Zajęcia na wzmocnienie mięśni 

głębokich oraz stretching 
przepro- wadziła Agniesz-
ka Wnuk, f iz joterapeutka 
k r a k o w - skiego Centrum 
Rehabilita- cji Znowu w Biegu 
– komentuje Kamil Bąbel, od-
powiedzialny za organizację obozu  
z ramienia Funda- cji Poland Business Run.
Uczestnicy pozytywnie ocenili organizację obozu oraz kadrę  
instruktorską. Podkreślali też atmosferę wzajemnego wsparcia  
i możliwość poznania ciekawych osób.
– Wrażenia są fantastyczne. Najbardziej podobało mi się podej-
ście instruktorów do przekazywania wiedzy. Kawał dobrej roboty.  
Super, że mieliśmy takie wsparcie i możliwości – komentowała  
Danuta Bujok, uczestniczka Adaptive Snow Camp 2019.
Snowboard okazał się świetnym rodzajem aktywności dla osób  
z niepełnosprawnością ruchową. Również osoby poruszające się  
o protezach szybko opanowały technikę i świetnie dawały sobie radę.
– Myślę, że snowboard jest bardzo dobrym rodzajem aktywności. 
Po pierwsze podnosi sprawność fizyczną, a po drugie sprawia 
dużo radości. Człowiek zapomina o swojej niepełnosprawności – 
stwierdziła Natalia Siuba, kolejna uczestniczka obozu.
Tegoroczny wyjazd został zorganizowany przez Fundację Poland 
Business Run przy wsparciu Szczyrk Mountain Resort oraz marki 
X-Brave. Organizacja już zapowiedziała kolejną edycję w 2020 r.

pr, fot. Poland Business Run

Aktywnie na snowboardzie 
– relacja z Adaptive Snow Camp 2019

Na początku marca zakończyła się druga 
edycja Adaptive Snow Campu, czyli 
obozu snowboardowego dla osób 
z niepełnosprawnością 
i po amputacjach. Za największe walory 
zimowego wyjazdu uczestnicy uznali 
różnorodność zajęć, indywidualne 
podejście instruktorów oraz możliwość 
integracji i poznania osób z podobnymi 
problemami. 
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