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sprawnościami. Nie zabrakło atrakcji, a podmioty działające na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami zaprezentowały swoje działania, dokonania 
i osiągnięcia
Ustawa o zapewnieniu dostępności przyjęta przez rząd i Sejm ................. 17

W urzędach znikną bariery architektoniczne i cyfrowe, powstanie 
Fundusz Dostępności, z którego finansowane będą usprawnienia  
w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami, każdy będzie mógł 
się poskarżyć na brak dostępności – to główne założenia projektu
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Joanna Mazur i Jan Kliment wygrali dziewiątą edycję progra-
mu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Kryształową 
Kulę odebrali 17 maja. Utytułowana lekkoatletka udowodniła, 
że dysfunkcja wzroku nie przekreśla aktywnego życia i podej-
mowania nowych wyzwań. 

Twórcownia to łódź pod pełnymi żaglami .................................................... 30
Biblioteka Śląska i Fundacja Forma-T zaprosiły na finisaż wy-
stawy: Twórcownia pierwszy raz 2019. „Wystawa ma charak-
ter eksperymentalny, warsztatowy, dynamiczny. Ostateczny 
kształt osiągnie na finisażu” – napisano w zaproszeniu

Puchar Śląska w goalball poleciał do Algierii............................................... 58
W Chorzowie 15 czerwca zakończył się turniej goalballa Silesia Cup 
w silnej międzynarodowej obsadzie, z udziałem m.in. zespołów na-
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Polskie pary BC3 na europejskim turnieju 
bocci w Poznaniu, na pierwszym planie 
Damian Iskrzycki
fot. PZBocci
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Bożena Borys-Szopa 
nowym ministrem
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Bożena Borys-Szopa urodziła się 11 marca 1954 roku 
w Lędzinach. Nowa minister rodziny z wykształcenia 
jest prawniczką, absolwentką Wydziału Prawa i Admi-

nistracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W latach 1998–2002 sprawowała funkcję przewodniczącej 
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a od 2002 roku była 
jej wiceprzewodniczącą. Jest członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Legislacji.

W 1991 roku weszła w skład Zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiej „Solidarności”, a w 2002 roku została wiceprze-
wodniczącą i sekretarzem zarządu regionu. Zrezygnowała  
z tej funkcji w 2006 roku po powołaniu na stanowisko głów-
nego inspektora pracy. W latach 1998–2006 była członkiem 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W okresie od 15 marca 2006 roku do 21 sierpnia 2008 roku 
sprawowała funkcję głównego inspektora pracy. W grudniu 
2007 roku ukończyła aplikację inspektorską, zdobywając 
uprawnienia inspektora pracy.

Od 1 listopada 2008 roku Bożena Borys-Szopa była dorad-
cą Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z partnera-
mi społecznymi oraz prawa pracy i bhp. 21 września 2009 
roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu 
w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 5 lipca 2010 
roku złożyła rezygnację z pełnionych funkcji. Dzień później 
została odwołana z funkcji podsekretarza stanu.

Od 2011 roku była radną sejmiku województwa śląskiego,  
a od 2014 roku wiceprzewodniczącą sejmiku piątej kadencji.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku z listy Prawa  
i Sprawiedliwości została wybrana na posłankę w okręgu 
katowickim. W Sejmie pracowała w Komisji ds. Kontroli Pań-
stwowej i w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której była 
przewodniczącą.

Bożena Borys-Szopa jest laureatką Nagrody Pro Labore  
Securo, przyznawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pra-
cy za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony 
człowieka w środowisku pracy oraz Nagrody Państwowej  
Inspekcji Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnię-
cia w zakresie ochrony pracy. Jest również autorką licznych  
publikacji na temat uprawnień pracowniczych oraz nadzoru 
nad warunkami pracy w Polsce i krajach UE.

Minister Elżbieta Rafalska wraz z kierownictwem MRPiPS 
powitała w siedzibie resortu nową minister rodziny, pracy  
i polityki społecznej Bożenę Borys-Szopę.

– Witamy w ministerstwie wybitnego specjalistę, panią  
Bożenę Borys-Szopę, która ma duże doświadczenie w polity-
ce społecznej. Zostawiam świetny zespół o wysokich kompe-
tencjach. Szereg projektów realizowaliśmy także z wojewo-
dami oraz z samorządami. To była bardzo dobra współpraca 
– mówiła podczas briefingu minister Elżbieta Rafalska, która 
objęła mandat europosła.

Minister Bożena Borys-Szopa podkreśliła, że będzie kontynu-
ować i rozwijać ważne programy społeczne. – Oprócz naszej 
współpracy w komisji, prywatnie lubimy się z minister Elżbietą 
Rafalską. Cieszę się, że będę współpracować z najlepszy-
mi fachowcami. Będziemy kontynuować programy na rzecz  
rodzin – powiedziała.
Wiceminister Stanisław Szwed podziękował odchodzącej  
minister Rafalskiej za prawie 4-letnią współpracę. 

– Wierzę, ze nadal będziemy działać wspólnie na rzecz  
polskich rodzin – powiedział.

Info i fot. MRPiPS/Flickr

6 czerwca Bożena Borys-Szopa 
zaprosiła dziennikarzy na swoją 

pierwszą konferencję prasową, na 
której wystąpiła jako szefowa resortu 
rodziny, pracy i polityki społecznej. Za-
stąpiła na tym stanowisku Elżbietę Ra-
falską, która została eurodeputowaną.

Konferencja była poświęcona bezrobo-
ciu. Jak poinformowała nowa minister, 
szacowana stopa bezrobocia rejestro-
wanego w maju br. wyniosła 5,4 proc. 
i była o 0,7 proc. niższa niż rok temu.

Min. Borys-Szopa zapowiedziała też, że 
niedługo do Sejmu trafią przepisy doty-
czące dodatku dla osób niepełnospraw-
nych. – W ciągu 2–3 tygodni projekt tzw. 
500 plus dla osób z niepełnosprawno-
ściami trafi do Sejmu – zapowiedziała.

Wiceminister Stanisław Szwed poin-
formował, że resort nie określił jesz-
cze dokładnej liczby osób uprawnio-
nych do tego świadczenia.

– Osób niepełnosprawnych jest 3 mln 
w naszym kraju i z tej grupy musimy 
wyłonić tych, którzy najbardziej potrze-
bują tego wsparcia. (...) Najtrudniejszy 
moment w pracach nad tą ustawą to 
precyzyjne określenie tej grupy, żeby-
śmy nie popełnili błędów, które popeł-
nili nasi poprzednicy (…).

– Będzie projekt, to będziemy wie-
dzieć, jaka to jest grupa, i wtedy bę-
dziemy mogli precyzyjnie odpowie-
dzieć na pytanie, czy 1 września będą 

wypłaty, czy to będzie inny pierwszy 
– powiedział wiceminister Stanisław 
Szwed.

Projekt finansowego wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych zgłosił 
tuż przed wyborami do Parlamentu  
Europejskiego premier Mateusz Mo-
rawiecki. Nie podał jednak szcze-
gółów. Wskazał jedynie, że pomysł 
zostanie zrealizowany „w ciągu kilku 
miesięcy” i wyniesie prawdopodobnie 
500 zł miesięcznie. 

Po kilku dniach ówczesna rzecznicz-
ka rządu Joanna Kopcińska precy-
zowała, że dodatek przysługiwać ma 
tylko osobom o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, które pobierają 
rentę socjalną i nie mają żadnego  
innego stałego źródła dochodu. 

Z kolei wiceminister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Krzysztof Michałkie-
wicz tłumaczył, że wsparciem zostaną 
objęte także osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, „któ-
rym niepełnosprawność nie pozwo-
liła wypracować w normalnym trybie 
świadczeń z ubezpieczenia społecz-
nego”.

Źródłami finansowania tego dodatku 
mają być środki pozyskane z podatku 
handlowego i z Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych, którego docelowy roczny 
przychód szacowany jest na 1,8 mld zł.

rhr/, fot. MRPiPS / Flickr

Prezydent Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego powołał 
we wtorek 4 czerwca Bożenę Borys-Szopę na 
stanowisko ministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Zastąpi ona na stanowisku Elżbietę 
Rafalską, która uzyskała mandat do Parlamentu 
Europejskiego.

500 plus dla niepełnosprawnych 
do końca czerwca w Sejmie – zapo-
wiada minister Bożena Borys-Szopa

O skierowaniu projektu 
do Sejmu 
poinformowała 
na pierwszej 
konferencji prasowej 
nowa szefowa resortu 
rodziny, pracy 
i polityki społecznej 
Bożena Borys-Szopa. 
Obietnicę wypłaty 
dorosłym 
niepełnosprawnym 
500 złotych tydzień 
przed wyborami do PE 
złożył premier Mateusz 
Morawiecki.

rodziny, pracy 
i polityki społecznej

http://fm.tuba.pl/artysta/Radio+4
https://twitter.com/rochkowalski/status/1136532534282600448
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Konferencja Włączenie Cyfrowe. 
Access Tech 2019
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Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 
o świadczeniu 500 zł dla osób z niepełnosprawnością

Raport Dostępności 2019
Ponad 60 proc. stron www jest już dosto-
sowana do potrzeb osób z niepełnospraw-
nością. Niestety nadal e-usługi i aplikacje 
oferowane obywatelom są niedostępne dla 
użytkowników niewidomych – wynika z ra-
portu Fundacji Widzialni.

Po raz pierwszy wszystkie badane minister-
stwa spełniają minimum standardu WCAG. 
To efekt przeniesienia wszystkich stron na 
platformę gov.pl – mówi Przemysław Marcin-
kowski, wiceprezes Fundacji Widzialni, spe-
cjalista ds. dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej i projekt 
ustawy o dostępności
Obejrzyj wystąpienia:
• Ustawa o dostępności, Małgorzata Jaro-

sińska-Jedynak, Wiceminister Inwestycji  
i Rozwoju.

• Ustawa o dostępności cyfrowej, Justyna  
Jasiewicz, Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Otwartych Danych i Rozwoju Kom-
petencji, Ministerstwo Cyfryzacji.

Panel AcessTech
Konferencję zwieńczył panel dyskusyj-
ny: AccessTech, czyli jak nowe technologie 
mogą odpowiadać na potrzebę dostępności. 
Wspólnie z zaproszonymi gośćmi, repre-
zentującymi administrację rządową i biznes, 
rozmawialiśmy o roli sztucznej inteligencji  
i tym, jak przy tworzeniu najnowszych rozwią-
zań uwzględniany jest kontekst dostępności. 
Partnerem panelu jest Koalicja na rzecz Pol-
skich Innowacji. W panelu udział wzięli:

Moderator: Dagmara Krzesińska, Prezes 
Fundacji KPI.
Paneliści:
• Karolina Marzantowicz, CEE Chief Techno-

logy Officer IBM Polska,
• Piotr Marczuk, Dyrektor ds. Polityki korpo-

racyjnej Microsoft,
• Łukasz Malicki, Start-up RandomForrest,
• Przemysław Herman, Zastępca Dyrekto-

ra Departamentu Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Ministerstwo Inwestycji  
i Rozwoju,

• Michał Przymusiński, Zastępca dyrektora 
Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych  
w Ministerstwie Cyfryzacji,

• Adam Pietrasiewicz, Ekspert ds. do-
stępności z Ministerstwa Cyfryzacji.

Konkurs Strona Internetowa bez 
Barier
Podczas konferencji wręczono statuet-
ki zwycięzcom X edycji konkursu Stro-
na Internetowa bez Barier. Wyróżnione 
serwisy są pozytywnym przykładem, 
który warto naśladować.

Zwycięzcami X edycji konkursu Strona 
Internetowa bez Barier są:
• W kategorii Strona publiczna do 100 

podstron zwyciężył serwis dane.
gov.pl  Ministerstwa Cyfryzacji;

• W kategorii Strona publiczna powyżej 
100 podstron zwyciężył serwis bon.
uw.edu.pl  Biuro ds. Osób Niepełno-
sprawnych Uniwersytetu Warszaw-
skiego;

• W kategorii Strona niepubliczna do 
100 podstron zwyciężył serwis a11y.
report - Raport dostępności - Mikołaja 
Rotnickiego;

• W kategorii Strona niepubliczna 
powyżej 100 podstron w tym roku 
jury zdecydowało nie przyznać na-
grody;

• W kategorii Strona Najlepsi z Naj-
lepszych zwyciężył serwis csioz.gov.
pl  Centrum Systemów Informacyj-
nych Ochrony Zdrowia;

• W kategorii Strona powstała w opar-
ciu o szablony Polskiej Akademii 
Dostępności postanowiono przyznać 
2 równorzędne nagrody. Zdobyły je 
Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiań-
ski” w Katowicach za serwis funda-
cjateatruslaskiego.pl  oraz SP nr 36 
za serwis zabawyzprogramowaniem.
edu.pl.

W tym roku postanowiono również przyznać 
3 wyróżnienia specjalne dla:

• Ministerstwa Finansów za serwis podatki.
gov.pl,

• Urzędu Komunikacji Elektronicznej za ser-
wis uke.gov.pl,

• Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego za serwis zut.edu.pl.

O roli nowych technologii i sztucznej inteligencji w kontekście dostępności oraz o zmieniającym się prawie rozmawiano 
podczas konferencji Włączenie Cyfrowe. Access Tech 2019, która odbyła się 10 czerwca w Sejmie RP.

Dostępność konferencji
Konferencja była dostępna dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Organizatorzy zapew-
nili: tłumaczenie na Polski Język Migowy, 
symultaniczny przekaz tekstowy (SPT) i pętlę 
indukcyjną, transmisję online z PJM. Miejsce 
jest dostępne dla osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową. Do dyspozycji osób z niepełno-
sprawnościami byli również asystenci.

Info: Fundacja Widzialni, 
fot. Magda Pawluczuk

Przedstawiciele zwycięskich serwisów z nagrodami 
w konkursie Strona Internetowa bez Barier

Uczestnicy panelu dyskusyjnego

Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu

Szczegóły zaprezentował premier Ma-
teusz Morawiecki: – Zgodnie z obiet-
nicą sprzed roku, chcemy przeznaczyć 

środki na comiesięczny, stały dodatek dla 
wszystkich osób, które mają orzeczenie o cał-
kowitej niepełnosprawności, o niemożności 
prowadzenia jakiegokolwiek życia samodziel-
nie. Tym ludziom chcemy w jak najkrótszym 

czasie (…) przekazać stały, comiesięczny do-
datek. Będzie to najprawdopodobniej 500 zł 
miesięcznie dla osób powyżej 18. roku życia, 
bo to wszystko jeszcze jest cały czas liczone.
- Dzisiaj pokazujemy następny etap realizacji 
naszego programu społecznego, który jedno-
cześnie jest oparty o wysoką wiarygodność, 
ponieważ my, tak jak rok temu obiecaliśmy, 
wdrażamy pierwsze postulaty szerokich śro-
dowisk osób z niepełnosprawnościami – mó-
wił premier Morawiecki.

– Obiecaliśmy wtedy coś więcej, obiecaliśmy 
przegląd naszego systemu orzecznictwa, 
usprawnienie całego systemu działań Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych i różnych 
innych ciał orzeczniczych – kontynuował. 
– Te prace postępują, jesteśmy coraz bliżej 
systemu, który będzie sprawiedliwy w tym 
jednym z najsmutniejszych wymiarów życia 
społecznego. 

Po intensywnych pracach projektowych w re-
sorcie rodziny rząd 9 lipca przyjął projekt usta-
wy o świadczeniu uzupełniającym dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do-
datkowe wsparcie w wysokości 500 zł ma trafić 
do osób uprawnionych jeszcze w tym roku. – 
Wypłata świadczenia będzie następowała na 

wniosek. Wniosek trzeba złożyć w organie, 
który wydał orzeczenie o niepełnosprawności 
– mówiła 9 lipca podczas konferencji prasowej 
minister Bożena Borys-Szopa.

Celem projektu jest dodatkowe wsparcie  
finansowe najbardziej potrzebujących osób 
w postaci świadczenia uzupełniającego  

w wysokości 500 zł ze względu 
na zwiększone koszty związa-
ne z pielęgnacją, rehabilitacją 
oraz opieką medyczną.

– Odpowiedzialny rozwój go-
spodarczy to taki rozwój, który 
nikogo nie pozostawia samemu 
sobie, nikogo nie pozostawia  
w tyle – mówił premier Mateusz 
Morawiecki.

Jak podkreślił szef rządu, naj-
lepszą ludzką miarą jest to,  
w jaki sposób traktujemy naj-

słabszych obywateli. Premier zaznaczył, że 
ten projekt to część pakietu Dostępność plus 
dotycząca likwidacji barier, pomocy w opiece 
tych osób i możliwości pozyskiwania dodatko-
wych środków na leki.

Jak zaznaczyła minister Bożena Borys-
-Szopa, świadczenie uzupełniające będzie 
przysługiwało osobom pełnoletnim, których 
niezdolność do samodzielnej egzystencji zo-
stała stwierdzona stosownym orzeczeniem 
i które otrzymują świadczenia w wysokości 
nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 
1100 zł. – W ubiegłym roku podnieśliśmy naj-
niższą rentę z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy do poziomu 1100 zł. Stąd ten tzw. 
próg dochodowy – tłumaczyła minister.

– Co ważne, projekt gwarantuje osobie upraw-
nionej wypłatę pełnej wysokości przyznanego 
świadczenia. Świadczenie zwolnione będzie 
z opodatkowania, a organ wypłacający nie 
będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. 
Świadczenie nie będzie wliczać się też do do-
chodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku 
mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych  
z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia 
nie byłaby też zaliczana do dochodów, od  

których odlicza się wydatki na cele rehabilita-
cyjne – podkreśla szefowa MRPiPS.

– Wypłata świadczenia będzie następowała 
na wniosek. Wniosek trzeba złożyć w orga-
nie, który wydał orzeczenie o niepełnospraw-
ności – mówiła szefowa MRPiPS.

Dodatkowo osoby, które mają wyłącznie 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy będą mogły wystąpić 
z wnioskiem o wydanie orzeczenia o nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji wraz  
z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi 
jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku 
finansowane będą ze środków Solidarno-
ściowego Funduszu Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych (SFWON). Ponadto w projekcie 
ustawy przewidziano możliwość udzielenia 
pożyczki przez Fundusz Pracy Solidarnościo-
wemu Funduszowi oraz przekazywania dota-
cji z budżetu państwa na ten fundusz.  
Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnio-
nych do świadczenia uzupełniającego będzie 
ok. 500 tys. osób.

Rządowy projekt ustawy nie został przed-
stawiony do konsultacji publicznych, co po-
dyktowane jest względami pragmatycznymi, 
umożliwiającymi efektywniejsze, a zatem 
przede wszystkim szybsze przeprowadzenie 
projektu przez procedurę ustawodawczą. 
Wynika to z konieczności jak najszybszego 
udzielenia wsparcia w postaci dodatkowej 
pomocy osobom niezdolnym do samodzielnej 
egzystencji, a także z uwagi na zapewnienie 
ochrony ważnego interesu tych osób, które ze 
względu na zakres swoich ograniczeń funk-
cjonalnych, będących następstwem istotnego 
naruszenia sprawności organizmu, ponoszą 
dodatkowe koszty funkcjonowania w życiu 
codziennym.

Skrócenie czasu procedowania, a w efekcie 
szybsze przeprowadzenie projektu rządowego 
przez procedurę ustawodawczą spowoduje, 
że pierwsze świadczenia uzupełniające mogły-
by być realizowane już od IV kwartału 2019 r.

Projekt ten skierowano do pierwszego czyta-
nia w Sejmie, które odbędzie się 17 lipca.

Info: gov.pl, premier.gov.pl, oprac. rhr/, 
fot. Krystian Maj / KPRM

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział 19 maja na 
konwencji regionalnej tej partii w Krakowie uruchomienie dodatku w wysokości 
500 zł dla osób niepełnosprawnych.
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http://dane.gov.pl/
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Nowy wrocławski mural 
– przekaz, który daje nadzieję!

Mural przedstawia historię chłopca, któ-
ry walczy z chorobą i wygrywa: naj-
pierw jeździ na wózku, później chodzi 

o kulach, aż wreszcie udaje mu się stanąć na 
własnych nogach, może zagrać w piłkę i sa-
modzielnie wsiąść do autobusu.

– Chcieliśmy pokazać, jak ważną rolę w życiu 
osób z niepełnosprawnościami pełni rehabi-
litacja i jak spektakularne efekty może przy-
nieść – wyjaśnia Agnieszka Biały z Fundacji 
„Potrafię Pomóc”, dodając, że inspiracją stała 
się autentyczna historia Patryka, podopiecz-
nego fundacji, który dzięki rehabilitacji jest 
coraz bliżej samodzielności. To właśnie Fun-
dacja „Potrafię Pomóc” jest pomysłodawcą 
muralu. 

Mural na dworcu przedstawia tylko część po-
staci chłopca. Obraz korespondować będzie 
z kolejnymi elementami, które znajdziemy  
w przestrzeni miejskiej: już wkrótce bliź-
niacze malowidło z pełną postacią chłopca 

ozdobi ścianę prowadzonego przez Fundację  
„Potrafię Pomóc” Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjnego przy ulicy Horbaczewskiego 
24 we Wrocławiu.

W holu dworca stanie też skarbona ozdobio-
na tym samym motywem – zebrane pieniądze 
pomogą podopiecznym fundacji. A na ekra-
nach dworca już teraz oglądać można spot 
z Patrykiem, czyli chłopcem, którego historia 
stała się inspiracją dla muralu. Jednak pomysł 
na tematykę muralu pojawił się także dzięki 
trzynastoletniej Elenie.

– Kiedy zastanawialiśmy się, jak powinien wy-
glądać mural na ścianie Ośrodka dla Wyjąt-
kowych Dzieci, pomogła mi moja córka, Ele-

na, która też jest podopieczną Fundacji 
„Potrafię Pomóc” – opowiada Agnieszka 
Adamkiewicz. „Mamo, przecież wy w tym 
ośrodku «naprawiacie» dzieci, prawda?” 
– powiedziała Elenka. 

Teraz Fundacja „Potrafię Pomóc” po-
przez mural chce pokazać, że takie „na-
prawianie”, czyli odpowiednia rehabili-
tacja, może zdziałać cuda! Natomiast 
sposób na to, jak graficznie przedstawić 
tę ideę, opracował wrocławski artysta – 
Filip „Skont” Niziołek, projektant i wyko-
nawca muralu.

– Żeby uchwycić sens i nie rozpraszać uwa-
gi, użyłem ostrych kolorów – czerni, bieli  
i czerwieni, bez dodatków. Skupiłem się też 
na nogach przedstawionej postaci, bo to one 
trzymają nas przy ziemi – powiedział artysta.

Nie byłoby jednak muralu na 
dworcu, gdyby nie współpra-
ca Fundacji „Potrafię Pomóc” 
i spółki POLBUS-PKS Sp.  
z .o.o. we Wrocławiu. Wspie-
rając kampanię fundacji,  
POLBUS-PKS Wrocław daje 
dobry przykład odpowiedzial-
ności społecznej biznesu, nie 
po raz pierwszy wykazując 

wrażliwość na potrzeby osób z niepełno-
sprawnościami. Przypomnijmy, że dworzec 
autobusowy jest w pełni dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a na 
lotnisko jeździ odpowiednio dostosowany au-
tobus. Nie bez znaczenia jest także końcowy 
obrazek muralu – przedstawiający chłopca, 
który gra w piłkę.

– Mural na Dworcu Wrocław ma poruszać ser-
ca pasażerów i pokazywać, że pomoc potrze-
bującym ma sens. To efekt naszej współpracy 
z Fundacją „Potrafię Pomóc” oraz podzięko-
wanie dla kapitana Śląska Wrocław, Marcina 
Robaka, którego serce jest zawsze otwarte 
na potrzeby słabszych – mówi Krzysztof  
Balawejder, prezes zarządu POLBUS-PKS 
Sp. z o.o. we Wrocławiu. 

Bartłomiej Skrzyński, rzecznik ds. osób  
z niepełnosprawnościami oraz dyrektor Biura 
Wrocław Bez Barier Urzędu Miejskiego Wro-
cławia, dodaje: – To piękna i ważna klamra 
współpracy firmy przewozowej POLBUS-PKS 
Wrocław, której prezesem ostatni dzień jest 
Krzysztof Balawejder, NGO i miasta Wrocław. 
Akcent trafiający w zmianę mentalności i ne-
gatywnych stereotypów o osobach z niepeł-
nosprawnością.

To, że podróżnych we Wrocławiu wita wize-
runek osoby z niepełnosprawnością, stanowi 
ważny przekaz dotyczący stolicy Dolnego 
Śląska – tego, jakim miastem jest i jakim chce 
być w przyszłości. 

pr, fot. Fundacja „Potrafię Pomóc”

Ma 4,6 metra wysokości i 36 metrów 
szerokości. Będzie witał podróżnych na 
podziemnym Dworcu Wrocław, czyli dworcu 
autobusowym we Wrocławiu, informując, 
że Wrocław to miasto otwarte, które zwalcza 
bariery i jest przyjazne osobom 
z niepełnosprawnościami. 
To nowy wrocławski mural.

Konferencja prasowa

Filip „Skont” Niziołek, autor muralu

WYDARZENIA

Jedyna Taka Mama to innowacyjny projekt prowadzony przez Fundację Je-
dyna Taka, która chce wesprzeć kobiety realizujące się w macierzyństwie 

oraz zainspirować te panie, które chciałyby założyć rodzinę, ale mają przed 
tym pewne obawy. Fundacja Jedyna Taka pragnie udowadniać, że osoby  
z niepełnosprawnością mogą normalnie funkcjonować i realizować się w wie-
lu dziedzinach, w tym w rodzicielstwie. Znalezienie przystosowanego gabine-
tu ginekologicznego, lekarza, który uczciwie potraktuje pacjentkę na wózku, 
sprzętu ułatwiającego transport niemowlaka czy – po prostu – szpitala, gdzie 
kobieta z niepełnosprawnością będzie mogła urodzić dziecko, to ogromne 
wyzwanie i problem, który niełatwo przeskoczyć.

Projekt Jedyna Taka Mama chce przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu 
oraz zwrócić uwagę na potrzeby kobiet z niepełnosprawnością. 
– Mamy z niepełnosprawnością muszą się codziennie zmagać nie tylko z barie-
rami architektonicznymi, ale również i tymi mentalnymi, z którymi zdecydowanie 
najtrudniej jest walczyć. O macierzyństwie kobiet z niepełnosprawnością się nie 
rozmawia. Dla większości jest to temat tabu, a przecież w tym zakresie jest tak 
wiele do zrobienia. Dlatego też postanowiliśmy wyjść do mam z projektem Je-
dyna Taka Mama i pokazać, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w byciu 
dobrym rodzicem. Dziecko kocha swoją mamę najbardziej na świecie, dla niego 
nie jest ważne to, w jaki sposób porusza się jego mama, liczy się jej miłość,  
a ona nie ma barier – mówi Katarzyna Wojtaszek, prezes Fundacji Jedyna Taka.

Na wystawowych planszach zaprezentowano zdjęcia 15 kobiet z niepełno-
sprawnością ruchową, które wraz ze swoimi dziećmi wzięły udział w sesjach 
zdjęciowych w Warszawie, Gdańsku, Dzierżoniowie i Krakowie, poprzedzo-
nych castingiem internetowym. Każda z nich jest zupełnie inna, za każdą  
z nich stoi inna historia, ale łączy je coś najpiękniejszego w życiu każdej  
kobiety – wszystkie są cudownymi mamami.

– Zawsze staramy się wspierać różnego rodzaju projekty społeczne, dlatego 
włączyliśmy się do projektu Jedyna Taka Mama. Mam nadzieję, że tego typu 
akcje sprawią, iż będziemy rozmawiać o likwidacji barier, nie tylko tych archi-
tektonicznych. Warszawa jest miastem dla wszystkich, dlatego chcemy pro-
mować wartości tolerancji, zrozumienia i akceptacji– mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz dzielnicy Wola. – Zapraszam wszystkich mieszkańców do 
obejrzenia tej niesamowitej wystawy – dodaje.

pr

Więcej informacji na stronie http://jedyna-taka.pl/ i profilu https://www.face-
-book.com/FundacjaJedynaTaka oraz http://www.jedyna-taka-mama.pl/

Jedyna taka wystawa otwarta!
26 maja w Galerii Arkadia w Warszawie odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy Jedyna Taka 
Mama, której organizatorem jest Urząd 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 
a pomysłodawcą Fundacja Jedyna Taka. 
Jej założeniem jest zmiana wizerunku kobiet 
z niepełnosprawnością, promocja 
macierzyństwa bez barier oraz pokazanie, że 
każda kobieta bez względu na sposób 
poruszania się ma prawo do tego, by być 
mamą.

7

fot. Zawadzki photography

fot. Szymon Siwak fot. Sebastian Wolny

fot. Sebastian Wolny

fot. Sebastian Wolny

fot. Ewa Łagowska

fot. Ewa Łagowska
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Jubileusz z wyjątkowym hejnałem

– Nasze spotkanie odbywa się w cha-
rakterystycznym miejscu Krakowa. 

Po to, żeby wszyscy widzieli, że niepełno-
sprawni są takimi samymi obywatelami na-
szego miasta jak pozostali. Wszystkich tutaj 
obowiązuje równość, także bez względu czy 
są to osoby w pełni, czy nie w pełni sprawne 
– podkreślił podczas uroczystości otwarcia 
Andrzej Kulig, zastępca prezydenta  Krakowa 
ds. polityki społecznej i komunalnej.

Z kolei członek zarządu Województwa Ma-
łopolskiego Marta Malec-Lech zaznaczyła, 
że ta inicjatywa jest jednym z ważniejszych 
działań na rzecz aktywizacji osób z niepeł-
nosprawnościami oraz mobilizacji lokalnych 
samorządów do większego zaangażowania 
na rzecz potrzebujących. Każda kolejna edy-
cja wydarzenia jest też szansą dla organizacji 
pozarządowych z całej Małopolski. Mają one 
okazję zaprezentować swój dorobek na Ryn-
ku Głównym. 

Uroczystość otwarcia poprowadzili prezes 
Fundacji Nie Widząc Przeszkód i kapitan Wi-
sły Kraków Blind Football Marcin Ryszka oraz 
Marek Zając. W roli tłumacza na język migo-
wy wystąpiła dyrektor OM PZG w Krakowie 
Marta Majda.

Miejsce w historii
Inauguracja na Rynku Głównym trwała od 
godzin przedpołudniowych do wieczornych. 

Zwieńczeniem dnia był koncert Marka Pie-
karczyka. Zanim na scenie pojawił się były 
wokalista TSA, nie zabrakło różnych atrakcji. 
Jednym z akcentów przypominających o ju-
bileuszowej edycji był okolicznościowy tort. 
Ponadto został ułożony 
„żywy napis” – 20 lat. Na 
uroczystość otwarcia przy-
byli Jarosław Jakimowicz, 
Jarosław Kret, Przemy-
sław Cypryański oraz Ra-
fał Mroczek. 

– Obecność tych gości 
sprawiła, że część miesz-
kańców Krakowa i tury-
stów zainteresowała się 
trwającym wydarzeniem. 
Podchodzili nie tylko po 
autografy czy do wspól-
nego zdjęcia, ale też do 
namiotów różnych organi-
zacji działających na rzecz 
osób z niepełnosprawno-
ściami – powiedział „NS” Marcin Ryszka. 

Jego kolega z drużyny Martin Jung zapewnił 
sobie wyjątkowe miejsce w historii Tygodnia 
Osób z Niepełnosprawnościami. O godzinie 
13 wykonał hejnał z Wieży Mariackiej. Niewi-
domy 27-latek miał kilka dni na przygotowa-
nie do wyjątkowego występu. Choć ukończył 
Szkołę Muzyczną drugiego stopnia w klasie 
trąbki, to bardzo się stresował. Nie chciał za-
wieść organizatorów, ludzi stojących na dole  
i przede wszystkim samego siebie. 

– Jednocześnie czułem radość, że to wła-
śnie ja zostałem wybrany. Z tego, co wiem, 
to po raz pierwszy osoba niepełnosprawna 
wykonała hejnał z wieży Bazyliki Mariackiej,  
A samo zagranie to postawienie wszystkiego 

na jedną kartę: albo się uda, albo nie. Ge-
neralnie byłem zadowolony z występu, choć 
stres mnie jeszcze trochę trzymał – opisał. 

Rynek dla każdego
Scena obok Wieży Ratuszowej i znajdujące 
się w jej pobliżu liczne stoiska tętniły życiem. 
Uwagę mieszkańców Krakowa i przyjezdnych 
przykuwały nie tylko występy osób z niepeł-
nosprawnościami. Spore zainteresowanie 
wzbudził kiermasz prac warsztatów terapii 
zajęciowej. 

Do stałych bywalców inauguracji należy 
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych 
(FSON), która tradycyjnie już przygotowała 
różne atrakcje. Jedną z nich stanowił mini-
show Teatru Stańczyk Krakowski miszmasz  
w reżyserii Renaty Nowickiej. Tuż obok kunszt 
malowania stopami zaprezentował Stanisław 
Kmiecik. Na Rynku Głównym przygotował ry-
sunek przedstawiający pejzaż górski.

– To bardzo fajna impreza, w której uczest-
niczę po raz kolejny. Zawsze zaprasza mnie 

Helenka z FSON (Helena Maślana – pre-
zes Fundacji – przyp. red), za co jej bardzo 
dziękuję. Tym razem postawiłem na góry, bo  
w domu na sztaludze stoi właśnie taki mo-
tyw. Tutaj mamy rysunek w technice czarnej 
i białej, z wykorzystaniem ołówka, gumeczki  
i farby akrylowej w pisaku, a tamten obraz jest 
kolorowy – powiedział artysta. 

Wiele osób zatrzymało się obok boiska, na 
którym swoje umiejętności prezentowali  

Niewidomy Martin Jung zagrał hejnał z wieży Bazyliki Mariackiej. Kilka godzin 
później na scenie wystąpił Marek Piekarczyk. To tylko część programu inauguracji 
XX Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami „Kocham Kraków z Wzajemnością” 
– Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Uroczystość otwarcia odbyła 
się 31 maja na Rynku Głównym, a wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz 
miasta i województwa.

zawodnicy Wisły Kraków Blind Football. Po-
nadto promowano koszykówkę na wózkach, 
zorganizowano Puchar Krakowa w Wioślar-
stwie Halowym i można było zagrać w sza-
chy. Na Rynku Głównym powstała też wioska 
górska, do której zaprosiło Stowarzyszenie 
Nie Widzę Przeszkód. 

– Hejnał został bardzo pozytywnie odebra-
ny, było sporo fajnych stanowisk. Mnie naj-
bardziej cieszą opinie ludzi uczestniczących 

Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami
Podczas inauguracji podmioty działające na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami 
prezentują swoje działania, dokonania i osiągnięcia. W tym gronie są organizacje pozarzą-
dowe, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice środowiskowe, placówki szkolne czy dzienne 
domy.
Dla mieszkańców Krakowa oraz turystów jest to okazja do zapoznania się z tym dorobkiem. 
To najlepszy sposób na przybliżenie szeroko rozumianej problematyki niepełnosprawno-
ści, a także przyczynianie się do zrozumienia i akceptacji osób z różnymi niepełnospraw-
nościami. Jest to idea, jaka przyświecała temu wydarzeniu od samego początku. Z roku  na 
rok staramy się ją realizować z coraz większym rozmachem i coraz pełniej.

w tym wydarzeniu. Już 
sama rozmowa z takim 
człowiekiem, który za-
czyna zadawać pytania  

i interesować się, to już jest coś, do czego  
dążymy – powiedział Marcin Ryszka. 

XX Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami 
potrwa do 6 czerwca. Codziennie będą or-
ganizowane różne wydarzenia. Przewidziane 
są imprezy sportowe, kulturalne, rekreacyjne, 
edukacyjne i zabawy. Szczegółowy program 
jest dostępny na stronie http://kochamkrakow.
com.pl.



Tekst i fot. Marcin Gazda

Otwarcie Tygodnia

Widok z wieży Ratuszowej

Rafał Mroczkek i Przemysław 
Cypryański z fanami

Stanisław Kmiecik

Teatr Stańczyk
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Była to już 17. edycja tego wyda-
rzenia, zainicjowanego i organizo-
wanego przez deputowanego do 

Parlamentu Europejskiego Marka Plurę, 
pierwsza odbyła się w 2002 roku. Od tego 
czasu finały Lady D. odbywały się już m.in. 
w Katowicach, Sejmie RP i Parlamencie 
Europejskim w Brukseli. Od 2011 roku 
Konkurs nosi imię śp. Krystyny Bochenek, 
wicemarszałek Senatu RP, wielkiej orę-
downiczki konkursu. 
Otwierając uroczystość, europoseł wyjaśnił, 
że ten konkurs to nie wybór miss piękności, 
aczkolwiek wszystkie nominowane  
i uhonorowane panie są piękne swoją 
wewnętrzną siłą i urodą swego działania. – 
Ladies D. to przede wszystkim silne, mądre 
kobiety, które skupione są głównie na po-
mocy innym, nie sobie. Niepełnosprawność 
stanowi dla nich dodatkowe wyzwanie, które 
te wspaniałe dziewczyny pokonują, czasem 
z trudem, ale zawsze z radością i niebywałą 
urodą duszy. To zaś pomaga radzić sobie 
z własnymi kłopotami i spełniać własne 
marzenia nam wszystkim, niezależnie od 
sprawności i niepełnosprawności – podkre-
ślał europoseł.
Konkurs z założenia oddaje też ducha 
ratyfikowanej zarówno przez Polskę, jak 
i przez Unię Europejską Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych. 
– Realizujemy w ten sposób zapis artyku-
łu 6 Konwencji, który mówi, że Państwa 
– Strony podejmą wszelkie stosowne kroki 
dla zapewnienia kobietom pełnego rozwoju, 

postępu i umocnienia pozycji społecznej, 
w celu zagwarantowania im pełnej dostęp-
ności do fundamentalnych swobód i praw 
człowieka określonych w niniejszej Kon-
wencji – wyjaśniał Marek Plura.
Wręczono tytuły Lady D. laureatkom kon-
kursu w pięciu kategoriach głównych oraz 
laureatkom z kilkunastu poszczególnych 
powiatów, z których zgłoszone zosta-
ły kandydatki. 

Kategorie główne
Katarzyna Stachowicz z Dąbrowy Górni-
czej – wyróżnienie specjalne Lady D. 2019
W 2016 roku zachorowała na nowotwór 
piersi, zaangażowała się w działania, aby 
zabieg profilaktycznej mastektomii był 
bezpłatny. Jej akcja „Pokonaj Raka Piersi” 
przyczyniła się do zmian przepisów, dzięki 
czemu w Polsce podwójna, profilaktyczna 
mastektomia stała się refundowana. 
Nie wstydzi się publicznie mówić o swojej 
chorobie, organizuje szereg akcji, konfe-
rencji, zachęcając Polki do badań profilak-
tycznych. Nigdy się nie poddaje, wspiera 
kobiety w ich walce z chorobą. Świetnie 
godzi pracę na odpowiedzialnych stano-
wiskach z działalnością społeczną. Była 
posłanka, obecnie radna Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego.

Magdalena Wójcik z Bielska-Białej –  
Lady D. 2019 w kategorii Dobry Start
Urodziła się z przepukliną oponowo-rdze-
niową, lecz mimo tego i licznych operacji 

W siedzibie „Dziennika Zachodniego” 
w Sosnowcu 9 maja odbyła się uroczysta 
gala konkursu Lady D. im. Krystyny 
Bochenek. Tytuły honorowe Lady D. (Lady 
Disabled – Dama z Niepełnosprawnością) 
zostały przyznane paniom 
z niepełnosprawnością z województwa 
śląskiego, wyróżniającym się aktywnością 
w różnych dziedzinach życia.

już jako uczennica zaczęła uprawiać sport, 
odnosząc sukcesy w wyciskaniu sztangi  
leżąc i lekkoatletyce. 
Studiowała na Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej, kończąc dwie spe-
cjalizacje, następnie filologię angielską – spe-
cjalizację tłumaczeniową na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie i jeszcze Studia 
Podyplomowe na Uniwersytecie Jagielloń-
skim dla tłumaczy tekstów specjalistycznych.
Pracuje jako lektor języka angielskiego  
w szkole językowej.
Uczestniczyła w sesjach zdjęciowych i poka-
zie mody osób z niepełnosprawnością.

Anna Migała z Bytomia – Lady D. 2019  
w kategorii Kariera Zawodowa 
Dziecięce porażenie mózgowe nie przeszko-
dziło jej w ukończeniu kilku kierunków studiów 
i szeregu szkoleń. Absolwentka psychologii 

– gala Lady D. 2019

na Uniwersytecie Śląskim, 
Zarządzania i Marketingu 
na AWF w Katowicach  
i kursu psychoterapii  

w Polskim Instytucie Ericksonowskim w  Łodzi. 
Pracuje w Fundacji Rodzin Polskich im. Jana 
Pawła II w Świętochłowicach i jako wolontariusz 
w Parafii Podwyższenia Krzyża w Bytomiu. 
Obok pracy psychoterapeuty, sporo czasu 
poświęca też projektom artystycznym. Jej pa-
sją jest pisanie scenariuszy i realizacja etiud 
teatralnych z młodzieżą.
W pracy z uczniami zwraca uwagę młodych 
na problemy, z jakimi borykają się osoby  
z niepełnosprawnością. Napisała też 10 opo-
wiadań psychoedukacyjnych dla dzieci o tej 
tematyce. 

Elżbieta Markowska z Częstochowy –  
Lady D. 2019 w kategorii Zaangażowanie 
Społeczne
Prezes Stowarzyszenia Częstochowskie 
Amazonki, członek Zarządu Federacji Sto-
warzyszeń Amazonek w Polsce. Prowadzi 

Częstochowskie Centrum Aktywności 
Seniorów. Sama jest Amazonką, od wie-
lu lat służy wsparciem psychologicznym 
i pomocą praktyczną kobietom dotknię-
tym rakiem piersi. 
Stowarzyszenie, którego jest prezesem, 
realizuje różne akcje  profilaktyczne 
– „Marsz Różowej Wstążki” czy „Dni 
Otwarte u Amazonek”.
Nigdy nie odmawia pomocy, nie przej-
dzie obojętnie obok osób, które potrze-
bują jej wsparcia.

Alicja Szymczak z Pszczyny – Lady D. 2019 
w kategorii Kultura i Sztuka
Z zawodu technik analityki medycznej, od 
prawie 30 lat zajmuje się malarstwem. Te-
matyka jej prac jest bardzo różnorodna – 
pejzaże, kwiaty, martwa natura, architektura. 
Stosuje również różne techniki – akwarelę, 
pastele, akryl, olej, maluje też na szkle. 
Ukończyła Studium Wiedzy o Sztuce przy 
Politechnice Krakowskiej pod kierownic-
twem prof. Wiktora Zina, firmowane przez 
Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych. 
Brała udział w konkursach i plenerach w kra-
ju i za granicą, miała wystawy indywidualne  
i zbiorowe z klubem plastyków „Zdrzadełko”  
w Pszczynie, którego jest przewodniczącą.

W uroczystej gali Lady D. 2019 licznie uczest-
niczyli reprezentanci samorządów, które no-
minowały do tytułu panie ze swego terenu, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
świata kultury i mediów.



Tekst i fot. Ryszard Rzebko

W uroczystości uczestniczyła 
Magdalena Bochenek-Kępa, 
córka Krystyny Bochenek

Te panie mogą być wzorem 
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Tekst i fot. Ryszard Rzebko

Licznie zgromadzonych gości Gali po-
witali dyrektor konkursu i prezes Sto-
warzyszenia Górnośląski Skarabeusz 

Ewa Sprus oraz europoseł Marek Plura, który 
objął konkurs patronatem. – Cieszę się, że 
spotkam tu dzisiaj wielu wspaniałych facetów, 
którzy – pomimo swoich niepełnosprawności 
– pomagają innym, którzy dodają 
im odwagi i energii. Bardzo ich za 
to podziwiam i dziękuję – powie-
dział M. Plura.

Laureaci
Europejski laur konkursu  
Mr. Disabled, przyznawany 
przez eurodeputowanego Marka  
Plurę, otrzymał poseł Sławomir  
Piechota, wieloletni przewodni-
czący sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej, za dbałość o to, by 
nasze polskie prawo było pełne 
najlepszych europejskich stan-
dardów, by ludzie z niepełno-
sprawnością mogli żyć godnie  
i aktywnie.

Marcin Drzewiecki 
w kategorii Życie zawodowe
Pracuje jako coach – trener mentalny w TV 
Polsat oraz prowadzi szkolenia. Jest autorem 
projektu programu pod tytułem Wstań, poczuj 
w sobie siłę życia, obecnie tworzy własną fir-
mę na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych 

oraz młodzieży. Jak sam o sobie mówi, jego 
celem jest być każdego dnia lepszym człowie-
kiem, aby każdy dzień był wyjątkowy. 

Marek Bawej nagroda specjalna
Z wykształcenia terapeuta zajęciowy,  
wolontariusz Fundacji „Pomóc Więcej”  

i Stowarzyszenia na rzecz autyzmu  
„Kokardka”. Artysta muzyczny, gra na fletni. 
Pomysłodawca projektu „Teatr obok Mło-
dzieży” oraz zespołu integracyjno-terapeu-
tycznego „Jestem Tu”. Uczestnik Śląskiego 
Szlaku z Autyzmem. 

Krzysztof Kotyniewicz 
w kategorii Życie społeczne
Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Głuchych. 
Wykładowca języka migowego 
i instruktor orientacji przestrzen-
nej, aktywny działacz na rzecz 
środowiska osób niesłyszących. 
Członek krajowej Rady Kon-
sultacyjnej dla osób niepełno-
sprawnych. Członek Komitetu 
Narodowych Obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości Rzeczpospolitej Polskiej. 
Współtwórca Społecznego Ra-
portu Alternatywnego z realiza-
cji Konwencji ONZ  dot. praw 
osób niepełnosprawnych. 

Gala konkursu Mister Disabled 2019
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Stowarzyszenie Górnośląski Skarabeusz po raz kolejny zorganizowało 
ogólnopolski konkurs Mr. Disabled – odpowiednik przyznawanej od 18 lat nagrody 
„Lady D”. Ideą konkursu jest uhonorowanie mężczyzn z niepełnosprawnością, 
którzy wykazują wielką determinację w życiu społecznym, zawodowym,
sportowym i kulturalnym. Uroczysta Gala konkursowa miała miejsce 10 maja 
w Starochorzowskim Domu Kultury w Chorzowie.

Adrian Castro w kategorii Sport
Mistrz świata i Europy w szermierce na 
wózkach, medalista Paraolimpiady w Rio 

de Janeiro, trzykrotny zwycięzca klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata. 
Nagrodę odebrał w imieniu laureata i Pol-
skiego Komitetu Paraolimpijskiego – Jacek  
Maczuch, redaktor sportowy Radia „Fest”. 

Mariusz Kędzierski 
w kategorii Życie artystyczne
Wybitny artysta portrecista, wysta-
wiał swoje prace w Austrii, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, USA, 
Turcji. Twórca projektu „Mariusz 
rysuje”. Otrzymał między innymi 
nagrodę „Best Global Artist 2018” 
w Dubaju, znalazł się na liście  
100 najbardziej wpływowych Po-
lek i Polaków. Znany czytelnikom 
„Naszych Spraw” z kilku materia-
łów prasowych i prezentacji prac.

Tytuł Mr. Disabled przyznano oso-
bie szczególnie bliskiej stowarzy-
szeniom i fundacjom, której to śro-
dowisko ma wiele do zawdzięcze-
nia, a której, niestety, nie ma już 

wśród nas. Pośmiertnie otrzymał 
go Piotr Pawłowski. 
Działacz społeczny, założyciel 
i prezes Stowarzyszenia Przy-

jaciół Integracji oraz Fundacji „Integra-
cja”. W TVP i Telewizji Polsat prowadził 
program autorski Integracja. Miłośnik 
malarstwa, członek Światowego Związku 
Artystów malujących ustami, a swoje pra-
ce wystawiał między innymi w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Społeczny 
doradca rzecznika praw dziecka oraz 
członek Krajowej Rady Konsultacyjnej 
przy pełnomocniku rządu ds. osób niepeł-
nosprawnych. 

Nagrodę odebrali najbliżsi współpracow-
nicy Piotra Pawłowskiego: Michał Walew-
ski i Tomasz Pisarzewski, który odczytał  
w imieniu żony laureata jej list i pozdro-
wienia dla uczestników Gali. „Będziemy 
kontynuować dzieło Piotra i realizować 
Jego pomysły. Mamy doświadczenie, 
nakreśloną misję i oddanych przyjaciół” – 
napisała m.in. Ewa Pawłowska.

WYRÓŻNIENIA: 
Rafał Rocki w kategorii Sport
Reprezentuje nasz kraj od kilku lat na arenie 
międzynarodowej w rugby na wózkach, kilku-
krotny medalista Mistrzostw Polski w lekkiej 
atletyce. 

Ludwik Błyszczak 
w kategorii Życie kulturalne
Autor tomików poezji, scenariuszy do filmów 
krótkometrażowych, publikuje swoje prace  
w czasopismach takich jak „Zorza”, „Gość 
Niedzielny”, „Dziennik Zachodni”. Pisanie jest 
dla niego żmudną i trudną pracą, bowiem wy-
stukuje litery na klawiaturze komputera palca-
mi u stóp lub ołówkiem trzymanym w ustach. 

Antoni Lipka w kategorii Życie kulturalne
Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Kultural-
nego Osób Niepełnosprawnych w Siemia-
nowicach Śl., promotor regionu i kultury 
Śląska. Kultywuje tradycje i obrzędy ludowe, 
organizując liczne konkursy z dziedziny pla-
styki, fotografii, poezji, rękodzieła, rzeźby,  
a nawet sztuki kulinarnej. Inicjator konkur-
su „Twórca Roku”. Organizator turnusów  
rehabilitacyjnych dla osób z niepełnospraw-
nością. 

Do występu wokalnego na Gali został zapro-
szony Łukasz Baruch, jako ubiegłoroczny 
laureat Mr. Disabled w kategorii kultury, aby 
wspólnie z Karoliną Żelichowską zaśpiewać 
dla zaproszonych gości. Są oni założycie-
lami i kierują pracami Fundacji Wygrajmy 
Razem z Dąbrowy Górniczej, której aktywną 
działalność na wielu polach wielokrotnie pre-
zentowaliśmy na łamach „Naszych Spraw”. 
Łukasz Baruch został uhonorowany nagrodą 
Krzewiciel Kultury na Śląsku i w Zagłębiu. 

Wyróżnienie, które otrzymał, 
było dla niego niespodzianką, 
a uroczystego wręczenia do-
konał znany tenor – Sylwester 
Targosz–Szalonek, prezes 
Fundacji Operetki Śląskiej. 
Pan Sylwester, od dawna za-
przyjaźniony ze Stowarzysze-
niem Górnośląski Skarabeusz, 
nie byłby sobą, gdyby nie 
wystąpił z recitalem, w któ-
rym zabrał uczestników Gali  
w muzyczną podróż niemalże 
dookoła świata.

Gala Mr. Disabled została obję-
ta patronatem prezydenta Cho-
rzowa Andrzeja Kotali.

■

Mariusz Kędzierski, laur wręcza Bartłomiej Skrzyński, rzecznik 
ds. osób niepełnosprawnych we Wrocławiu

Krzysztof Kotyniewicz Ewa Sprus, Łukasz Baruch, Karolina Żelichowska i Sylwester Targosz-
-Szalonek

W środku Marek Bawej, nagrodę wręczali Ewa Sprus i Sylwester Targosz-Szalonek

Marcin Drzewiecki

Przedstawiciele Integracji odczytali list Ewy 
Pawłowskiej

Marek Plura i Sławomir Piechota
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Ekonomia społeczna i solidarna to taki 
rodzaj działalności, w którym 
najważniejszą rolę odgrywają ludzie. 
Zysk nie jest celem samym w sobie – 
ma służyć tym, którzy potrzebują 
pomocy, np. wspierać zatrudnienie 
i reintegrację osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – 
niepełnosprawnych, seniorów, 
bezrobotnych. W dniach 5–6 czerwca 
w Warszawie odbyło się 
III Ogólnopolskie Forum Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej.

Gdzie szukać początków ekonomii 
społecznej i solidarnej? Tradycje  
i wartości, do których się odwołuje, 

kształtowały się w Polsce jeszcze przed od-
zyskaniem niepodległości. Na szczególną 
uwagę zasługuje tutaj ruch spółdzielczy, który 
nierzadko był jedyną alternatywą pozwalającą 
zaspokajać chociaż w podstawowym zakresie 
potrzeby całych grup społecznych wykluczo-
nych ekonomicznie. W ruchu spółdzielczym 
wyeksponowana została także wartość indy-
widualnej pracy oraz podmiotowego trakto-
wania spółdzielców – niezależnie od zasobów 
finansowych, którymi dysponowali.
Chociaż obecnie ekonomia społeczna roz-
wija się w zupełnie innych warunkach, to 
właśnie podmiotowe podejście do pracowni-
ków i koncentrowanie się na oddziaływaniu 
społecznym znajduje się w centrum zainte-
resowania podmiotów działających w tym 
sektorze.

Ekonomia społeczna i solidarna w polityce 
rządu
Zagadnienia związane z rozwojem ekono-
mii społecznej zostały uwzględnione m.in.  
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju. Wynika to przede wszystkim z faktu, 
że ekonomia społeczna koncentruje się na 
potrzebach ludzi, którzy często z przyczyn 
niezależnych, takich jak niepełnosprawność, 
choroba psychiczna, wiek, długotrwałe bezro-
bocie czy ubóstwo, nie mogą w pełni uczest-
niczyć w życiu społecznym czy zawodowym.
Warto tutaj pamiętać, że zagrożenie wyklu-
czeniem społecznym nie dotyczy tylko jedno-
stek, ale rodzi poważne konsekwencje dla ich 
rodzin i społeczności, w których funkcjonują. 
Właśnie dlatego tak ważny jest nacisk na 
rozwój ekonomii społecznej i solidarnej, która 
może przeciwdziałać i odwracać negatywne 
skutki marginalizacji społecznej.

Kompleksowym dokumentem określającym 
kierunki polityki państwa w tym zakresie jest 
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Spo-
łecznej do 2023 r. Ekonomia solidarności 
społecznej (KPRES). Dokument ten został 
przyjęty w styczniu br. Określone zostały  
w nim cztery najważniejsze obszary, w któ-
rych ekonomia społeczna odgrywa istotną 
rolę i z tego względu wymaga skoncentrowa-
nego wsparcia ze strony władz publicznych. 
Dotyczą one udziału sektora ekonomii spo-
łecznej w realizacji usług i zadań publicznych, 
reintegracyjnego potencjału sektora ekono-
mii społecznej, zdolności do konkurowania  
z innymi uczestnikami życia gospodarcze-
go, a także edukacji i promocji. Podkreślono  
w nim także solidarnościowy wymiar ekono-
mii społecznej – chodzi przede wszystkim 
o kompleksowe podejście do potrzeb osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, by 
umożliwić im pełniejsze uczestnictwo w życiu 
społecznym i zawodowym.

Czym są PES-y?
To po prostu podmioty ekonomii społecz-
nej, za które uznaje się wiele różnych typów  
i form działalności mieszczących się zarówno  
w sektorze spółdzielczym, jak i sektorze po-
zarządowym. To np. stowarzyszenia, funda-
cje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwa-
lidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, pod-
mioty kościelne czy koła gospodyń wiejskich. 
Do grona PES zalicza się także jednostki 
odgrywające ważną rolę w reintegracji osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy-
li m.in. warsztaty terapii zajęciowej, centra  
i kluby integracji społecznej, zakłady aktyw-
ności zawodowej i zakłady pracy chronionej.
Według danych GUS z 2016 r. sektor ekono-
mii społecznej tworzyło w Polsce ok. 94 tys. 
podmiotów zatrudniających ponad 340 tys. 
pracowników.

Reintegracja i zatrudnienie
Reintegracyjny charakter ekonomii społecznej 
polega na tworzeniu odpowiednich warunków 
dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły  
w pełni uczestniczyć w życiu społecznym  
i zawodowym. To jednak nie tylko tworzenie 
miejsc pracy dopasowanych do indywidual-
nych potrzeb, ale też podmiotowe podejście 
do pracowników, włączanie ich w procesy de-
cyzyjne, a także odbudowa ich zdolności do 
odgrywania różnych ról społecznych.
Najwyraźniej reintegracyjny i prozatrudnie-
niowy charakter ekonomii społecznej widać  
w grupie podmiotów korzystających ze 

wsparcia związanego z zatrudnianiem osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. 
osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubo-
gich, opuszczających pieczę zastępczą. Na 
szczególną uwagę zasługują tu przedsiębior-
stwa społeczne.
Przedsiębiorstwa społeczne – czyli co? Taki 
status mogą uzyskać organizacje pozarządo-
we, spółdzielnie socjalne i podmioty kościel-
ne spełniające określone warunki dotyczące 
m.in. przeznaczania całości zysków na dzia-
łalność społeczną lub reintegrację społeczną 
i zawodową pracowników, zatrudniają co 
najmniej 30 proc. pracowników z grup za-
grożonych wykluczeniem i są zarządzane  
w sposób partycypacyjny.
Na początku 2019 r. na prowadzonej przez 
MRPiPS liście znajdowało się ponad 950 
takich podmiotów zatrudniających niemal  
7,5 tys. pracowników, w tym ponad 1,8 tys. 
niepełnosprawnych (24 proc.). Przedsiębior-
stwa te zatrudniały również wiele innych osób 
zagrożonych wykluczeniem, np. bezrobot-
nych, chorych psychicznie, seniorów. Dzisiaj 
na liście PES zarejestrowanych jest już po-
nad 1000 podmiotów.
Inną ważną grupą podmiotów ekonomii spo-
łecznej tworzących sprzyjające warunki pracy 
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym są spółdzielnie socjalne, spółdzielnie 
pracy oraz spółdzielnie inwalidów i niewido-
mych. Według stanu na koniec 2017 r. były 
one miejscem pracy dla blisko 35 tys. osób,  
z których 16,5 tys. to pracownicy z grup  
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do tego dochodzą instytucje i podmioty 
koncentrujące się na reintegracji społecznej  
i zawodowej poprzedzającej podjęcie pracy. 
To przede wszystkim centra i kluby integra-
cji społecznej. W 2017 r. działało ich blisko 
400. Dzięki nim z oferty obejmującej zarówno 
wsparcie pozwalające na pełniejsze uczest-
nictwo w życiu społecznym, jak i na podjęcie 
zatrudnienia, skorzystało ok. 24,5 tys. osób.

Wsparcie ekonomii społecznej
System wsparcia ekonomii społecznej obej-
muje trzy główne płaszczyzny.
Pierwsza z nich to sfera koordynacji polityk kra-
jowych i regionalnych. Tutaj główną rolę pełni 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej. 
Poza odpowiednim ulokowaniem problema-
tyki w krajowych dokumentach strategicznych  
i programowych, zawiera ona również wspar-
cie i koordynację działań prowadzonych na 
szczeblu regionalnym. Wsparciem dla MRPiPS  
w tym zakresie jest Krajowy Komitet Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, w którym reprezen-
towani są przedstawiciele sektora ekonomii 
społecznej, urzędów centralnych, administracji 
samorządowej, partnerów społecznych, insty-
tucji finansowych i świata nauki. Samorządy 
wojewódzkie odpowiedzialne za koordynację 
ekonomii społecznej w regionach wspierane 
są natomiast przez Regionalne Komitety Roz-
woju Ekonomii Społecznej.
MRPiPS odgrywa także ważną rolę w drugiej 
sferze funkcjonowania systemu wsparcia eko-
nomii społecznej, związanej bezpośrednio ze 
wsparciem tworzenia miejsc pracy w przedsię-
biorstwach społecznych. I tak do zadań mini-
stra należy w szczególności określanie stan-
dardów działania i usług Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (OWES) oraz prowadze-
nie procesu akredytacji. Co to oznacza? Uzy-
skanie akredytacji Ministra otwiera dla OWES 
dostęp do konkursów realizowanych w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych.
Obecnie działa w Polsce ok. 60 akredytowa-
nych OWES. Zgodnie ze standardami, dyspo-
nują one odpowiednim zapleczem i personelem 
przygotowanym do kompleksowego wsparcia 
PES. Usługi świadczone przez OWES obej-
mują animację lokalną, inkubację dla powstają-
cych przedsiębiorstw społecznych i doradztwo 
biznesowe, dzięki któremu osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym mogą znaleźć pracę 
w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach 
społecznych. Dodatkowo OWES występują 
często w roli rzecznika ekonomii społecznej, 
wspierając pogłębianie współpracy między 
podmiotami ekonomii społecznej a jednostkami 
samorządu terytorialnego. Ważną częścią tego 
obszaru są też wdrażane przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego preferencyjne instrumenty 
zwrotne dedykowane PES. W efekcie PES ko-
rzystają z ponad 2 tys. pożyczek, które ułatwiają 
im rozwój, ale też przyczyniają się do stworzenia 
nowych miejsc pracy.
Trzeci, nie mniej ważny obszar systemu 
wsparcia obejmuje działania związane  
z upowszechnianiem wiedzy o sektorze eko-
nomii społecznej, tworzeniem warunków do 
współpracy i rozwijaniem innowacji. Działania 
te realizowane są w różnej formule – zarów-
no na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 
Dotyczą one np. podniesienia jakości pro-
gramowania polityki rozwoju społecznego  
w gminach i powiatach, włączania zagadnień 
związanych z ekonomią społeczną w proces 
edukacji, tworzenie klastrów i sieci współpra-
cy obejmujących PES i podmioty biznesowe.

Info: MRPiPS

Ekonomia społeczna i solidarna, czyli po pierwsze

W konferencji 10 czerwca, pod patrona-
tem sekretarza stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

pełnomocnika rządu ds. osób niepełnospraw-
nych Krzysztofa Michałkiewicza, udział wzięli 
dyrektorzy generalni ministerstw i urzędów. 
Tematem spotkania były staże zawodowe  
w administracji, prowadzące do aktywizacji 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
– Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy 
poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa 
także na zwiększenie poziomu zatrudnienia 
wśród osób niepełnosprawnych. Ważne jest, 
aby oferowane im miejsca pracy były przyjazne 
i dostosowane do ich potrzeb, a zatrudnienie 
miało charakter stabilny. Niezmiernie cieszę się 
z każdej inicjatywy, która może się do tego przy-
czynić – podkreślił wiceminister Michałkiewicz.
Mówił również, że działania objęte programem 
„Stabilne zatrudnienie” są częścią programu 
rządowego „Dostępność plus 2018–2025”, 
zakładającego eliminację barier w dostępie 
osób niepełnosprawnych do zatrudnienia. 

Z kolei prezes Marlena Maląg wskazała na za-
lety nowego modułu „Staże zawodowe”, który 
dla osób z niepełnosprawnościami jest szansą 
na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie doświad-
czenia zawodowego. Akcentowała przy tym rolę 
współpracy zarówno instytucji administracji rzą-
dowej, jak i organizacji pozarządowych.
– Liczymy na zaangażowanie instytucji admi-
nistracji rządowej i złożenie deklaracji przyję-
cia na staże osób z niepełnosprawnościami 
– wyjaśniała prezes Maląg. – Dobrze zdajemy 
sobie sprawę, że aby zmienić sytuację osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy, należy 
tworzyć skuteczne i systemowe rozwiąza-
nia. Jestem przekonana, że dobrym efektem  

naszego programu będzie znalezienie cieka-
wej i satysfakcjonującej pracy przez osoby 
z niepełnosprawnościami – mówiła. Według 
Marleny Maląg docelowo ze staży oferowa-
nych w całym okresie realizacji programu ma 
skorzystać 600 osób z niepełnosprawnością.
Program „Stabilne zatrudnienie”, obecnie 
realizowany w ramach dwóch modułów, 
obejmuje już nie tylko zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnością, ale również staże za-
wodowe. Moduł I „Instytucje” jest adresowany 
do organów i instytucji wykonujących zadania 
z zakresu administracji publicznej, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz państwowych 
i samorządowych instytucji kultury, które 
w ramach programu zatrudnią osoby niepeł-
nosprawne. Adresatami modułu II „Staże za-
wodowe” są organizacje pozarządowe, które 
przystępując do programu, przygotują i skie-
rują osoby niepełnosprawne na staż zawodo-
wy w administracji rządowej. 
Dofinansowanie w ramach nowego modułu 
„Staże zawodowe” obejmuje liczne działania 
aktywizacyjne, m.in. przygotowanie i wdro-
żenie indywidualnego planu rozwoju zawo-
dowego dla osoby z niepełnosprawnością, 
doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu 
kwalifikacji (umiejętności) zawodowych oraz 
pracowniczych poprzez realizację kursów, 
warsztatów i szkoleń zawodowych. Równie 
istotne są wsparcie asystenta (trenera pra-
cy), pokrycie kosztów dojazdów, wypłata 
stypendium dla osoby z niepełnosprawno-
ścią skierowanej na staż zawodowy. Ponadto 
dofinansowanie może zostać przeznaczone 
na szkolenia i warsztaty dla pracowników in-
stytucji, w zakresie umiejętności współpracy 
z osobami niepełnosprawnymi.
Stażyści z niepełnosprawnością zostaną 
zrekrutowani i przygotowani do wymagań 
zgłoszonych przez instytucje stanowisk sta-
żowych przez organizacje pozarządowe wy-
łonione przez PFRON w ramach konkursu. 
Warunkiem powodzenia programu „Stabilne 
zatrudnienie” jest zadeklarowanie przez insty-
tucje administracji rządowej miejsc stażowych 
dla osób niepełnosprawnych w poszczegól-
nych organach administracji rządowej. 
Info: PFRON, oprac. rhr/, fot. MRPiPS/Flickr

człowiek
Nowa inicjatywa PFRON – staże 
zawodowe w administracji publicznej

Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg podczas konferencji w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła założenia nowego modułu 
programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji 
i służbie publicznej”. Spotkanie miało na celu promocję programu i zachęcenie 
administracji rządowej do składania deklaracji przyjęcia na staż osób 
z niepełnosprawnościami.
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PFRON przeznaczy 57 mln 
na wyrównywanie szans 
między regionami

Zakup 357 pojazdów i likwidacja barier 
w 158 instytucjach publicznych sfinansowane 
zostaną ze środków przeznaczonych na 
realizację programu PFRON „Wyrównywanie 
szans między regionami III”. Na ten cel 
przeznaczonych zostało 57 mln złotych.

Zarząd PFRON zdecydował, że sfinansowany 
zostanie zakup 357 pojazdów, w tym 261 mi-
krobusów przystosowanych do przewozu osób 

na wózkach, a także 55 autobusów i 41 mikrobusów. 
Dwa pojazdy zostaną natomiast dostosowane do  
potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe środki trafią do 158 urzędów, placówek 
edukacyjnych i środowiskowych domów samopo-
mocy, które zniwelują bariery dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami. Zwiększy się też dostęp-
ność warsztatów terapii zajęciowej. Z nowo przy-
dzielonych środków utworzone zostaną dwie takie 
placówki. Z kolei 58 powiatów zrealizuje inne zadania 
wspierające zawodową rehabilitację osób z niepełno-
prawnością.
– W sumie zrealizujemy 570 projektów, na których 
wykonanie zabezpieczyliśmy 57 milionów złotych. 
Środki pozwolą na zwiększenie dostępu do rehabilita-
cji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospo-
darczo i społecznie – mówi prezes Zarządu PFRON 
Marlena Maląg.
Poprzez wyrównywanie szans między regionami 
PFRON zwiększa dostępność dla osób niepełno-
sprawnych do urzędów, placówek edukacyjnych czy 
środowiskowych domów samopomocy. Zmniejszają 
się też bariery transportowe osób mniej sprawnych 
ruchowo.
Program „Wyrównywanie szans między regionami III” 
stosuje zasadę zwiększonej koncentracji środków  
w wybranych regionach i zadaniach, tak aby finanso-
wane działania możliwie szybko przyniosły zakładane 
efekty. Dzięki temu pozwala na zwiększenie aktywno-
ści osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zmniejsza ubóstwo w grupach najbar-
dziej nim zagrożonych, zwiększa natomiast aktyw-
ność zawodową.

Info i fot.: PFRON
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Jak ważne jest kruszenie lodów – 
najlepiej wiedzą ludzie mieszkający 
nad dużymi rzekami. Jeśli tej sko-

rupy zniewalającej nurt się nie rozdrobni 
– może dojść do niekorzystnych zjawisk. 
Na Wiśle, Odrze powstają zatory i spię-
trzone rzeki podtopią ludziom domostwa. 
Pamiętajmy, że lodołamacze kruszyć 
mogą lód w dwóch celach: po to, aby 
uwolnić rzekę czy też zbiornik wodny 
spod lodu i tym samym zapobiec powo-
dzi, albo po to, by otworzyć przejście dla 
innych statków – np. jednostek handlo-
wych czy badawczych.

Misja przełamywania lodów zawsze wy-
maga pewnego wysiłku. Także w naszym 
życiu codziennym, w biznesie, admini-
stracji, warto takie zabiegi uwalniania 
nurtów przeprowadzać. Kampania na 
rzecz zatrudniania osób niepełnospraw-
nych propaguje ideę likwidacji barier 
przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby 
oraz wspiera aktywizację osób z niepeł-
nosprawnością do pełnoprawnego funk-
cjonowania w codziennym życiu.
Istotą Kampanii jest przełamywanie ste-
reotypów i uprzedzeń związanych z za-
trudnianiem osób niepełnosprawnych, 
ich integracja i stworzenie im szansy na 
pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 
zachęta do tworzenia nowych miejsc pra-
cy oraz podnoszenia standardu już istnie-
jących stanowisk. Organizatorzy pragną, 
by idea konkursu zainteresowała również 
tych pracodawców, którzy z problematy-
ką zatrudniania osób niepełnoprawnych 
jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wy-
mianę doświadczeń mogli się przekonać, 
że osoby te są wspaniałymi pracownikami 
zaangażowanymi w sprawy firmy.

Od 23 maja do 15 sierpnia można 
zgłaszać się do konkursu „Lodołamacze 
2019” w następujących kategoriach:
Zatrudnienie Chronione
Otwarty Rynek Pracy 
Instytucja
Przyjazna Przestrzeń
Zdrowa Firma
Dziennikarz bez Barier

Konkurs Lodołamacze 2019 odby-
wa się pod Honorowym Patronatem  
Małżonki Prezydenta RP Agaty Korn-
hauser-Dudy.
W ubiegłorocznej edycji konkursu, roz-
strzygniętej we wrześniu 2018 roku, 
zwyciężyli między innymi: Puławskie 
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego, Zakład Aktywności Zawodo-
wej z Puław – Zatrudnienie Chronione; 
MOTOMAX Sp. z o.o. z Torunia – Otwar-
ty Rynek Pracy; Elbląskie Stowarzy-
szenie Pomocy Humanitarnej im. Św. 
Łazarza „Lazarus” – kategoria Instytu-
cja; Centrum Informacji Naukowej i Bi-
blioteka Akademicka CINiBA z Katowic 
– Przyjazna Przestrzeń; Maciej Dowbor 
– Dziennikarz bez barier, Ewa Minge  
i Agata Roczniak – Lodołamacz Specjal-
ny oraz Agencja Butterfly.

W Konkursie Lodołamacze 2018 udział 
wzięło 294 firm. W ciągu 13 lat trwania 
Konkursu udział w nim wzięło ponad 
4500 firm. 
Kampania trwała od kwietnia do paź-
dziernika. Powstało na jej temat blisko 
340 publikacji w mediach ogólnopol-
skich, regionalnych i marketingowych, 
m.in. w dziennikach „Rzeczpospolita”, 
„Gazeta Prawna”, telewizji (wydania in-
formacyjne TVP, TVN, Pytanie na śnia-
danie, Polsat), Polskim Radiu, komercyj-
nych stacjach radiowych oraz portalach 
internetowych.
Kapituły konkursu przyznały w 2018 r. 
ponad 70 nagród oraz 33 wyróżnienia.
 
Organizatorzy serdecznie zapraszają 
i zachęcają do zgłaszania się do kon-
kursu.
Regulamin konkursu oraz formularze 
zgłoszeniowe są dostępne na stronie 
http://www.lodolamacze.info.pl
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Pękające lody obojętności. 
Wystartowała XIV edycja 
konkursu Lodołamacze 2019

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, 
której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, już  od 14 lat przyznaje prestiżowe statuetki 
dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

W urzędach znikną bariery architekto-
niczne i cyfrowe, powstanie Fundusz  
Dostępności, z którego finansowane 

będą usprawnienia w budynkach dla osób  
z niepełnosprawnościami, każdy będzie mógł 
się poskarżyć na brak dostępności – między 
innymi takie rozwiązania przewiduje projekt 
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami, który 25 czerw-
ca przyjął rząd, a 19 lipca zatwierdził Sejm.
 Ustawa to część rządowego programu Do-
stępność plus. Ma być taranem, który otwo-
rzy drzwi do instytucji publicznych osobom  
z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzi-
com z dziećmi, generalnie wszystkim, którzy 
mają specjalne potrzeby – powiedział mini-
ster inwestycji Jerzy Kwieciński. 
Podkreślił przy tym, by dostępności nie utoż-
samiać tylko z barierami architektonicznymi. 
– Do urzędu możemy nie wejść tak samo 
przez brak podjazdu, jak i przez źle zbudo-
waną stronę internetową, na której osoba 
niewidoma nie znajdzie adresu lub nie prze-
czyta ważnego dokumentu, bo będzie on 
niedostępny dla czytnika ekranowego – wy-
jaśnił Kwieciński. 

Instytucja publiczna ma być dostępna
Sektor publiczny, na przykład urzędy, szkoły, 
uczelnie, placówki służby zdrowia, będą mu-
siały zapewnić dostępność architektoniczną, 
cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną.  
W praktyce oznaczać to będzie m.in. koniecz-
ność montażu pochylni i ramp dojazdowych, 
zainstalowania specjalnego oznakowania, 
instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających 
poruszanie się lub komunikację, w szczegól-
ności dla osób na wózkach, osób głuchych, 
osób niewidomych.
W indywidualnym przypadku podmiot publicz-
ny będzie mógł zapewnić dostęp alternatyw-
ny, polegający w szczególności na zapew-
nieniu osobie ze szczególnymi potrzebami 
wsparcia asystenta.  

Są pieniądze na dostępność
Uruchomiony zostanie Fundusz Dostępności, 
z którego finansowane będą działania na rzecz 
dostępności. Chodzi na przykład o finansowa-
nie montażu pochylni, ramp, wind w budynkach 
użyteczności publicznej i budynkach wieloro-
dzinnych. Wsparcie z funduszu udzielane bę-
dzie w formie pożyczki lub kredytu bankowego 
(z możliwością częściowego umorzenia) albo 
dotacji na częściową spłatę kapitału lub odsetek 
od pożyczek i kredytów udzielanych ze środków 
innych niż środki funduszu.

Jestem dostępny. Mam certyfikat
Organizacje pozarządowe oraz prywatne 
podmioty będą mogły wystąpić o specjalny 
certyfikat potwierdzający, że spełniają wy-
magania dotyczące dostępności na poziomie 
wynikającym z przepisów. Podmioty, które 
zdecydują się na audyt potwierdzający ich 
dostępność, będą uprawnione do uzyskania 
pięciu procent zniżki we wpłatach przekazy-
wanych do PFRON.

Grzywny dla niedostępnych
Każdy będzie mógł poinformować podmiot 
publiczny o brakach w jego dostępności. 
Sankcje mogą pojawić się w przypadku, 
gdy podmiot ten nie zapewni wnioskują-
cemu dostępności, na przykład osobie po-
ruszającej się na wózku nie zapewni swo-
bodnego wejścia i poruszania się wewnątrz 
budynku. Wówczas wnioskodawca będzie 
mógł złożyć skargę na brak dostępności 
do PFRON. Pozytywne rozpatrzenie skargi 
ma skutkować nakazem zapewnienia do-
stępności. Z kolei niewywiązanie się z tego 
nakazu może skutkować nałożeniem kary 
pieniężnej. 

Koordynacja dostępności
Rządowym koordynatorem dostępności bę-
dzie minister inwestycji i rozwoju. Wesprze go 
Rada Dostępności, która będzie wypracowy-
wać i rekomendować do wdrożenia najlepsze 
rozwiązania dla różnych sektorów i polityk 
publicznych. Zasiądą w niej eksperci rządo-
wi i z organizacji pozarządowych. Ponadto 
każdy organ władzy publicznej wyznaczy  
w obsługującym go urzędzie co najmniej jed-
ną osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. 
dostępności. Dotyczy to np. ministerstw, urzę-
dów gmin, starostw powiatowych, urzędów 
marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, 
sądów, prokuratur. Tacy koordynatorzy po-
winni zostać wyznaczeni do końca września 
2020 roku.

Co się zmieni i kiedy?
Dzięki wdrożeniu przepisów ustawy przede 
wszystkim poprawi się dostępność instytucji 
publicznych dla wszystkich osób, szczegól-
nie dla osób starszych i z niepełnosprawno-
ściami. Chodzi przede wszystkim o zmiany 
architektoniczne, wyposażenie wnętrz (na 
przykład w pętlę indukcyjną, która wspomaga 
słuch), aranżację przestrzeni (na przykład za-
instalowanie specjalnego oznakowania w po-
staci elementów kontrastowych i wypukłych, 
map tyflograficznych), zapewnienie możli-
wości skorzystania z treści publikowanych  
w dowolnej formie i formacie.
– Chcielibyśmy, żeby ustawa przeszła drogę 
parlamentarną jeszcze w lipcu. Co do zasady 
rozwiązania zawarte w ustawie wejdą w życie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale 
część z nich zacznie obowiązywać w innych 
terminach. Głównie ze względu na to, że mu-
simy dać czas instytucjom publicznym na do-
stosowanie się do nowych przepisów. Będą 
na to miały 24 miesiące – podsumował mini-
ster Kwieciński. 
16 lipca Sejmowa Komisja Infrastruktury jed-
nogłośnie przyjęła projekt ustawy o zapew-
nianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami i skierowała go do dalszych prac. 
Z uzasadnienia projektu wynika, że koszt 
wdrożenia ustawy na przestrzeni najbliż-
szych 10 lat ma wynieść 13,3 mld zł, z czego  
3,9 mld zł przeznaczonych będzie z budżetu 
państwa.
Na posiedzeniu plenarnym 19 lipca dokument 
ten zatwierdził Sejm. Za uchwaleniem ustawy 
głosowało 415 posłów, nikt nie głosował prze-
ciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Info: MIiR, Sejm, oprac. rhr/

Rząd i Sejm przyjęły ustawę o dostępności

Na tzw. program windowy, z którego  
finansowany będzie m.in montaż wind 

w budynkach mieszkalnych czy szkołach, 
przeznaczymy w tym roku 4 mln zł – zapo-
wiedział 1 lipca minister inwestycji i rozwoju 
Jerzy Kwieciński.

Jak poinformował na konferencji szef resortu, 
od jesieni tego roku wspólnoty i spółdziel-
nie mieszkaniowe, a także m.in samorzą-
dy, będą mogły wystąpić o udzielenie nisko 
oprocentowanej pożyczki na montaż wind  
z możliwością częściowego umorzenia.
Budżet programu w 2019 roku, czyli w okresie 
pilotażu, wyniesie 4 miliony złotych. 

– Dzisiejsza umowa to dopiero początek. 
Wkrótce kwota ta zwiększy się wielokrotnie. 
Zakładamy, że w ciągu najbliższych pięciu, 
sześciu lat tylko ze zwrotów środków eu-
ropejskich będziemy dysponować prawie  
120 milionami złotych – zapowiedział minister 
inwestycji.

Ewa Wesołowska
Info: Centrum Prasowe PAP

Rusza „program windowy” 
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Z programu skorzystać będą mogły gmi-
ny i powiaty chcące utworzyć centra 
opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich 

prowadzenie organizacjom pozarządowym. 
Program będzie realizowany od 1 lipca 2019 
roku. Na jego realizację w bieżącym roku 
przeznaczono 50 mln złotych.
Centra przeznaczone będą dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności. Z Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności wynika, że w ubiegłym roku w Pol-
sce było 813 tys. osób (powyżej 16 lat) ze 
znacznym i ponad 1,45 mln osób z umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności.

Wzmocnić system wsparcia
„Osoby te, obok różnorodnego wsparcia  
(w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, 
pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym po-
wikłaniom, stymulowania i rozwijania spraw-
ności ruchowej, kompetencji poznawczych 
oraz społecznych), powinny mieć zapew-
nioną możliwość niezależnego i godnego 
funkcjonowania. Stąd wynika konieczność 
stworzenia im szczególnych warunków pod-
czas pobytu dziennego lub całodobowego 
w centrach” – czytamy w opublikowanym 
programie.
Centra poprzez wspólny pobyt uczestników 
powinny w pozytywny sposób wpływać na 
procesy uspołecznienia i nawiązywania rela-
cji interpersonalnych. Zaangażowanie w cen-
trach odpowiednich specjalistów pozwoli na 
stymulowanie kompetencji społecznych oraz 
podejmowanie przez osoby niepełnosprawne 
aktywności na miarę posiadanego potencjału 
i zasobów. Osoby niepełnosprawne, które nie 
mogą korzystać z usług w innych ośrodkach 
wsparcia, powinny mieć możliwość zamiesz-
kiwania w nowo tworzonych centrach.

Cele programu
Głównym celem programu jest pomoc doro-
słym osobom niepełnosprawnym ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, o których mowa w ustawie z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511  

z późn. zm.) poprzez zapewnienie usług  
zamieszkiwania w ramach pobytu dzienne-
go lub całodobowego.
Na podstawie odrębnych przepisów uczestnicy 
programu będą mogli skorzystać z rehabilita-
cji i usług opiekuńczych, w tym specjalistycz-
nych. Usługi opiekuńcze świadczone będą 
przez całą dobę. Osoby niepełnosprawne 
będą mogły również zamieszkać w nowych 
centrach.

Dwa moduły
Program będzie realizowany w dwóch modu-
łach. Pierwszy dotyczy utworzenia centrum. 
W ramach tego modułu będą finansowane 
zadania polegające m.in. na:
– budowie nowego budynku na terenie stano-

wiącym własność samorządu, a następnie 
jego wyposażenie m.in. w sprzęt rehabi-
litacyjny, systemy zabezpieczające przed 
pożarem, systemy monitoringu;

– zakupie przez gminę lub powiat budynku,  
w którym utworzone zostanie centrum,  
a także jego wyposażenie;

– zmianie przeznaczenia całości lub tylko 
części istniejącego budynku, do którego sa-
morząd posiada tytuł prawny, poprzez jego 
przystosowanie do standardu centrum i wy-
posażenie w niezbędne urządzenia.

W drugim module samorządy będą mogły 
uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie 
centrum. W ramach tego modułu będą finan-
sowane zadania polegające na:
– utrzymaniu działalności centrum, w tym 

m.in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych 
mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, 
woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.), opła-
caniu podatków i opłat lokalnych, ubezpie-
czeniu budynku, zakupie usług, w tym wyży-
wienia dla uczestników centrum, zakupie ma-
teriałów do pracy z uczestnikami programu;

– ponoszeniu niezbędnych wydatków związa-
nych z transportem uczestników centrum;

– pokrywaniu kosztów wynagrodzeń pracow-
ników, w tym opiekunów nocnych.

Żeby przystąpić do programu, gminy i powiaty 
będą musiały złożyć wniosek. Samorządy, które 
będą chciały tworzyć centra, będą mogły prowa-
dzić je samodzielnie lub zlecić ich prowadzenie 
podmiotom, o których mowa w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” to trzeci pro-
gram – po „Usługach opiekuńczych dla osób 
niepełnosprawnych” i „Opiece wytchnieniowej” 
– realizowany w ramach Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
Fundusz został uruchomiony 1 stycznia 2019 
roku i ma na celu wsparcie społeczne, zawo-
dowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. 
Na w sumie dziesięć programów (rządowych  
i resortowych), które będą realizowane w ramach 
Funduszu w bieżącym roku, przeznaczono 647 
mln złotych. W 2020 roku planowane przychody 
Funduszu powinny wynieść ok. 1,8 mld złotych.

Info: MRPiPS

Pomoc i opieka. „Centra opiekuńczo-
-mieszkalne” coraz bliżej
Pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych 
usług dostosowanych do ich potrzeb – to dwa główne cele programu „Centra 
opiekuńczo-mieszkalne”. To trzeci program, który w tym roku finansowany będzie 
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Komitet Monitorujący Programu Ope-
racyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

wydał zgodę na realizację dwóch no-
wych projektów służących dostosowaniu 
usług świadczonych przez administrację  
publiczną do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami.
Pierwszy projekt to „Dostępność cyfrowa 
stron jednostek samorządu terytorialnego 
– zasoby, szkolenia, walidatory” Minister-
stwa Cyfryzacji. Resort planuje przygoto-
wać 50 dostępnych cyfrowo szablonów 
stron internetowych i BIP, z których będą 
mogły korzystać jednostki administracji 
publicznej. W projekcie stworzone będzie 
także narzędzie do automatycznej wery-
fikacji dostępności stron internetowych  
i aplikacji mobilnych jednostek admini-
stracji publicznej.
Drugi z przyjętych projektów to „Samo-
rząd bez barier – kompetencje i proce-
dury”, realizowany przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
Zakłada on stworzenie pilotażu uspraw-
nień w jednostkach samorządu teryto-
rialnego w takich obszarach jak: zatrud-
nienie osób z niepełnosprawnościami, 
obsługa klientów z niepełnosprawnościa-
mi, koordynacja i przestrzeganie dostęp-
ności w urzędzie.

Info: MIiR, oprac. rhr/

Nowe przedsięwzięcia na 
rzecz osób z niepełno-
sprawnościami

Uroczyste otwarcie nowego działu 
miało miejsce podczas konferencji 
„Laboratorium Dostępności”, która 

odbyła się 25 czerwca w gmachu warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych.
Podczas konferencji przedstawiciele róż-
nych środowisk związanych z projekto-
waniem budynków, ich stawianiem oraz 
zarządzaniem nimi dyskutowali 
o tym, jak sprawić, by wszyscy – 
niezależnie od wieku czy poziomu 
sprawności – mogli żyć pełnią życia 
i korzystać z dobrodziejstw otacza-
jącego nas świata.

Smutne statystyki
W latach 2015–2019 Fundacja Inte-
gracja przeprowadziła 185 audytów 
dostępności architektonicznej budyn-
ków, przy okazji zbierając dane na te-
mat tego, jak dostępne były w momen-
cie, gdy pojawiali się w nich audytorzy.
Okazuje się, że dla osób z niepeł-
nosprawnością ruchową dostęp-
nych było ledwo 49 proc. badanych 
obiektów. Największym problemem 
były nieprawidłowe parametry recepcji, 
kasy, punktu obsługi klienta, które wystę-
powały aż w blisko 43 proc. budynków.
Zdecydowanie gorzej było w kwestii do-
stępności dla osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku. Dostosowane było zaledwie  
35 proc. budynków, np. w 60 proc. z nich 
brakowało oznaczeń krawędzi stopni.
Najgorzej było jednak z dostępnością dla 
osób z niepełnosprawnością słuchu. Usłu-
ga tłumacza języka migowego była dostęp-
na tylko w 7 proc. budynków, a pętla induk-
cyjna... tylko w 3 proc. obiektów.
Te dane wskazują na to, jak bardzo nasza 
przestrzeń stanowi barierę dla osób z róż-
nymi niepełnosprawnościami. To prowadzi 
choćby do tego, że są one wykluczone  
z korzystania z pewnych usług – bo np. 
nie mogą porozumieć się w swoim języku 
– ale też z rynku pracy. Dlatego tak ważne 
jest, by wiedzę na temat tworzenia dostęp-
nej przestrzeni szerzyć gdzie tylko się da 
i robić wszystko, by dostępność stała się 
czymś oczywistym.

Rusza Integracja LAB
– Kiedy powstawała Integracja, Piotr często 
powtarzał, że naszą misją jest walka z ba-
rierami – wspominała prezes Integracji, Ewa 
Pawłowska. – Teraz jesteśmy w zupełnie 
innym miejscu. Nie mówimy już o walce, ale  
o świadomości i wrażliwości na potrzeby ludzi. 
To wielki sukces Piotra.

Prezes Integracji wskazała na fakt, że udało 
się po latach spełnić marzenie jej męża, jakim 
było stworzenie centrum kompetencyjnego, 
które nosi nazwę Integracja LAB. Ma ono słu-
żyć badaniu dostępności usług i produktów,  
a także gromadzeniu i weryfikacji wiedzy na 
ten temat. Na czele Integracji LAB stanął eks-
pert ds. dostępności architektonicznej, Kamil 
Kowalski.
– Kiedy kilkanaście lat temu zaczynałem 
współpracę z Integracją, wybudowanie po-
chylni przed budynkiem było wielkim wy-
zwaniem. Dziś jesteśmy w zupełnie innym 
miejscu – mówimy o pętlach indukcyjnych, 
ścieżkach dotykowych, tłumaczach języka 
migowego on-line – tłumaczył Kamil Kowal-
ski. – Świadomi ilości pytań, na które musimy 
znaleźć odpowiedzi, powołaliśmy Integrację 
LAB – dodał.
Partnerami nowego działu Integracji są 
Wydział Projektowania Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Centralny Instytut 
Ochrony Pracy oraz Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego.

Pierwsze takie laboratorium
Inauguracja nowego projektu Integracji odby-
ła się podczas konferencji „Laboratorium Do-
stępności”. Konferencja w całości poświęcona 
była tematowi projektowania uniwersalnego 
i dostępności architektonicznej. Przedstawi-
ciele branży budowlanej, deweloperskiej oraz 
hotelarskiej, architekci i urbaniści, a także re-
prezentanci organizacji pozarządowych i firm 
zaangażowanych w likwidację barier architek-
tonicznych dzielili się ze słuchaczami dobrymi 
praktykami i debatowali na temat największych 
wyzwań, z jakimi przychodzi im się mierzyć na 
co dzień.
– Spotkaliśmy się z Piotrem Pawłowskim  

i rozmawialiśmy o tym, dlaczego nie 
możemy niwelować tych barier już 
na etapie projektowania, i bardzo się 
dziwiłam, że nikt wcześniej nie podjął 
takiej współpracy. Nie istniały takie 
standardy – mówiła Agnieszka Kar-
wala, project manager w firmie Skan-
ska Residential Development Poland, 
która tworzyła Holm House, pierwszy 
budynek mieszkalny nagrodzony cer-
tyfikatem Obiekt bez barier. – Nie był 
to droższy projekt, a samo projekto-
wanie uniwersalne się opłaca – po-
wiedziała o tym projekcie Agnieszka 
Karwala.
Podejście do projektowania i tworze-
nia przestrzeni z myślą o potrzebach 
różnych grup użytkowników staje się 

powoli standardem wśród firm z branży budow-
lanej i deweloperskiej.
– Przykładem mogą być włączniki światła. Po 
co my je robimy na takiej wysokości? Czy nie 
lepiej byłoby umieszczać je niżej? Przecież to 
będzie dobre także dla osób, które są spraw-
ne, ale na przykład niosą siatki ze sklepu. Wy-
starczy wyrwać się z przyjętych schematów 
– mówiła Magdalena Reńska, członek Zarządu  
i dyrektor zarządzająca firmy Euro Styl S.A.
Te słowa nabierają szczególnego znaczenia  
w obliczu starzenia się społeczeństwa. Po pro-
stu na pewnym etapie życia większość ludzi 
staje się w jakimś stopniu osobami z niepeł-
nosprawnością i wtedy to, co stworzono jako 
udogodnienie dla np. osób na wózkach, służy 
każdemu.
– To dobrze, żebyśmy myśleli o mieszkaniu 
tak, by pięknie starzało się razem ze swoim 
mieszkańcem. Jak dobre wino – podsumował 
prowadzący ostatni panel dyskusyjny Robert 
Więckowski z Fundacji Kultury Bez Barier.

Info: integracja.org, 
fot. Marta Kuśmierz

Dostępność pod lupą. Rusza Integracja LAB
Osoba na wózku, która z braku windy nie może wydostać się z domu. Osoba 
głucha, która z braku tłumaczy języka migowego nie jest w stanie załatwić 
sprawy w urzędzie. Osoba niewidoma, która z braku dostosowania budynku jest 
wykluczona z rynku pracy. To z myślą o nich Integracja od lat upowszechnia ideę 
projektowania uniwersalnego. Ma w tym pomóc jej nowy dział: Integracja LAB.
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Konferencja i rajd 
dla zmotoryzowanych 
z niepełnosprawnością

WYDARZENIA WYDARZENIA

„Zmotoryzowani Niepełnosprawni” to tytuł konferencji zorganizowanej 
przez Automobilklub Śląski, która odbyła się w sobotę 22 czerwca  
w Katowicach. Jej celem było przybliżenie środowiska motoryzacyjnego 
osobom z różnymi dysfunkcjami. 
Automobilklub Śląski od ponad 40 lat swej 95-letniej działalności współ-
pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Dla tej grupy organizowane są 
imprezy motocyklowe, samochodowe rajdy turystyczno-nawigacyjne 
i inne eventy mające na celu integrację środowisk i rehabilitację spo-
łeczną. W Automobilklubie funkcjonują dla nich dwa koła: dla osób  
z niepełnosprawnościami ruchu oraz niesłyszących. 
– Jest to nasze pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Chodzi nam 
głównie o poinformowanie środowiska, co się dzieje, jakie są nasze 
problemy. Sytuacja zmotoryzowanych niepełnosprawnych jest dosyć 
niejasna i coraz trudniej przychodzi im podołać znacznym kosztom 
zakupu i dostosowania samochodu – mówi Sonia Osiecka-Babut, 
członek zarządu Automobilklubu Śląskiego, przewodnicząca Okręgo-
wej Komisji Turystyki i przewodnicząca Komisji Sportów Popularnych 
i Turystyki PZM.
Gośćmi spotkania byli przedstawiciele władz policji, PFRON i MOPS. 
Ich prelekcje przybliżały tematykę motoryzacji wśród osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Poruszono tematykę m.in. bezpieczeństwa 
na drodze osób niepełnosprawnych, prawa o ruchu drogowym, zdo-
bywania prawa jazdy przez osoby z niepełnosprawnościami, pierw-
szej pomocy podczas wypadku, integracji środowisk – rehabilitacji 
społecznej, programów i dofinansowania dla zmotoryzowanych nie-
pełnosprawnych.
Do udziału w konferencji zaproszona została firma Cosmotech, wdra-
żająca nowe technologie w dziedzinie produkcji wózków inwalidzkich 
(3D), wytwarzanych na indywidualne zamówienie.
Prezes Automobilklubu Śląskiego Andrzej Szkuta powiedział „Naszym 
Sprawom”:
– Nie wszyscy szanują osoby niepełnosprawne na drodze, mimo że 
miewają one pojazdy oznakowane i wiadomo, że pojazd prowadzi 
osoba z niepełnosprawnością. Podczas naszej konferencji chcemy 
zwrócić uwagę na te problemy, by zmotoryzowane osoby niepełno-
sprawne czuły się pełnowartościowymi kierowcami i nie były wyklu-
czane ze społeczeństwa. 
W niedzielę, następnego dnia odbył się rajd nawigacyjny „Ślązaczek” 
i KJS, czyli Konkursowa Jazda Samochodem, z próbami sportową  
i sprawnościową, auto-slalom „Kato Masters”, można było sprawdzić 
w symulatorze, jak to jest podczas dachowania oraz obejrzeć zabyt-
kowe samochody. Był to piknik rodzinny, gdzie liczy się dobra zabawa, 
a nie impreza, gdzie konkurencja jest najważniejsza.

■

18 czerwca w Radwanowi-
cach odbyły się uroczysto-

ści z okazji Dnia Patrona – Świę-
tego Brata Alberta połączone  
z obchodami 30-lecia powsta-
nia Schroniska dla Niepełno-
sprawnych im. Zofii Tetelowskiej 
i Stanisława Pruszyńskiego.  
9 dni później świętowano z okazji 
15-lecia istnienia Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Radwanowicach 
– Filii w Czernichowie.

Wydarzenia rozpoczęły się od 
mszy świętych. Liturgia w kościele 
pw. św. Brata Alberta w Radwano-
wicach została odprawiona pod 
przewodnictwem biskupa Damia-
na Muskusa. Z kolei nabożeństwu 
w Parafii pw. Przenajświętszej 
Trójcy w Czernichowie przewod-
niczył ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski, będący prezesem zarządu 
Fundacji im. Brata Alberta.  
Atrakcjami w podkrakowskich 
miejscowościach były m.in. wy-
stępy artystyczne. Część z nich 
odwoływała się do historii tych 
miejsc. Swoje liczne talenty za-
prezentowały m.in. osoby z nie-
pełnosprawnościami. 

Dwór na początek
W 1987 r. powstała Fundacja 
im. Brata Alberta. Jej placówką 
macierzystą jest Schronisko dla 
Niepełnosprawnych im. Zofii 
Tetelowskiej i Stanisława Pru-
szyńskiego. W czerwcu 1989 r. 
do Radwanowic przybyła pierw-
sza podopieczna, a 3 miesiące 
później został uruchomiony dom 
stałego pobytu. Początkowo 
działał w starym dworze, gdzie 

mieszkała również Zofia Tete-
lowska. 
– Kiedy trafiły tu pierwsze oso-
by niepełnosprawne, to ich ro-
dzice mieli po 40–50 lat. Teraz 
są starsi o 30 lat i oczekują, 
żeby Fundacja zajmowała się 
ich dziećmi. Oni nie wyobraża-
ją sobie innego domu dla nich, 
co stanowi największy komple-
ment dla nas – mówi Arkadiusz 
Tomasiak, dyrektor Schroniska 
oraz członek zarządu Fundacji  
im. Brata Alberta.
Od lat w dawnym dworze są tyl-
ko biura i kaplica. W sąsiedztwie 
znajdują się 3 Domy: Norwe-
ski im. Matki Elżbiety Czackiej, 

Śląski im. Kardynała Stefana 
Sapiehy oraz Przyjaciół. W ob-
rębie każdego z nich działają 
wspólnoty. W sumie jest ich 9,  
w tym m.in. Migotki, Dżordżony 
czy Harnasie. One się odwie-
dzają, co daje poczucie bliskości  
i wielkiej rodziny. Grupy są dobie-
rane pod względem m.in. spraw-
ności fizycznej.  
– Wyjątkowość Radwanowic po-
lega na tym, że tutaj naprawdę 
najważniejsi są podopieczni. 
My jesteśmy gościem u tych  
83 osób, a nie odwrotnie. Szcze-
gólnie doceniam poprzednich 
dyrektorów Schroniska, bo ja 
stosunkowo niedługo jestem,  
3 lata. Oni wykonali ciężką pra-
cę i możemy powiedzieć, że to 
właśnie dzięki nim łapiemy dru-
gi oddech – opisuje Arkadiusz  
Tomasiak. 

Dom na horyzoncie
Schronisko w Radwanowicach 
różni się od wielu tego typu pla-
cówek, co przekłada się m.in. 
na zainteresowanie miejscami  
w nim. Dziś w kolejce na przy-
jęcie oczekuje blisko 30 osób,  
a liczba ta systematycznie wzra-
sta. Odpowiedzią na to zapo-
trzebowanie jest plan budowy 
czwartego Domu. W paździer-
niku 2017 r. kamień węgielny 
pod nowy budynek poświęcił  
ks. biskup Jan Szkodoń.
– Od lipca 2018 r. DPS-y nie 
mogą mieć więcej niż 100 osób. 
Z racji tego, że mamy 83 miej-
sca, przybyłoby ich 17. Jednak 
zamierzamy też utworzyć 4 miej-
sca treningowe oraz 4 hostelowe 
– informuje Arkadiusz Tomasiak, 
któremu podczas uroczystości  
w Radwanowicach sprezentowa-
no łopatę do pierwszego wbicia. 
Z kolei ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski otrzymał kask, aby nad-
zorować budowę.
Inwestycja w Radwanowicach 
uchodzi za najważniejszy z pro-
jektów realizowanych obecnie 
przez Fundację. Wpływają daro-
wizny od darczyńców, natomiast 
część formalności pochłania 

więcej czasu ze względu na 
sąsiedztwo zabytków. Wkrótce 
odpowiednie dokumenty zosta-
ną przekazane do konserwatora 
zabytków i starostwa.
– Na pewno będzie też rozbu-
dowa terenów zielonych, które 
są przeogromne, przepiękne  
i niewykorzystane. Bardzo zaan-
gażowaliśmy się w poprawę sytu-
acji domów pomocy społecznej. 

Ona jest dramatyczna, a problem 
dotyczy całego województwa. 
Chcemy, żeby DPS-y zyskały 
większe dofinansowanie i mogły 
lepiej świadczyć usługi – podkre-
śla Arkadiusz Tomasiak.

Potrzebna pomoc
W 1993 r. został utworzony 
Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Radwanowicach, który dziś 
liczy 65 uczestników. 11 lat póź-
niej powstała jego filia w Czerni-
chowie. Korzysta z niej 25 osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną. 
– O to miejsce bardzo walczyli 
rodzice, którzy nam pomagają. 
Filia mieści się w budynku Ze-
społu Szkół Rolniczego Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego, 
w samym  centrum miejscowo-
ści. Wpisaliśmy się już w lokal-
ną społeczność, a podopieczni 
czują się tutaj bardzo dobrze 
– mówi Małgorzata Urbanik, 
wiceprezes zarządu Fundacji 
im. Brata Alberta oraz kierownik 

WTZ w Radwanowicach – Filii  
w Czernichowie. 
W tej placówce funkcjonują 
m.in. pracownie rękodzieła ar-
tystycznego oraz ogrodniczo-wi-
kliniarska, a także kącik kulinar-
ny. Obecnie zajęcia odbywają 
się w lokalu zastępczym w Wo-
łowicach. Tak będzie na pewno 
do końca lipca, a później przewi-
dziana jest miesięczna przerwa. 
Do przeprowadzki doszło po sil-
nych ulewach i nawałnicy, które 
w maju wyrządziły wiele szkód  
w Czernichowie. 
– Powierzchnia filii wynosi 220 
m kw. i nie ma miejsca, którego 
nie trzeba remontować. Woda 
była do kostek. Uszkodzone są 
wszystkie podłogi, dach, insta-
lacja elektryczna, musieliśmy 
wyrzucić część mebli. Zalane 
zostały sprzęty do rehabilitacji 
i materiały do terapii – opisuje 
Małgorzata Urbanik. 
Trwa zbiórka środków na remont 
placówki. Starostwo Powiato-
we w Krakowie postanowiło  

Tekst i fot. Ewa Maj

Od lat z Bratem Albertem. 
W drugiej połowie czerwca Fundacja im. Brata Alberta 
zorganizowała uroczystości w Radwanowicach 
i Czernichowie. Podczas spotkań nie zabrakło wspomnień 
związanych z początkami działalności w tych podkrakowskich 
miejscowościach. Tam priorytetowo traktowane są budowa 
nowego domu stałego pobytu oraz remont placówki 
WTZ po ulewach i nawałnicach. 

Marcin Gazda, fot. Archiwum Fundacji im. Brata Alberta

Schronisko i WTZ piszą historię

sfinansować naprawę dachu. 
Po zakończeniu prac z nim 
związanych ruszy remont wnę-
trza placówki. Firmy przekaza-
ły sprzęt do osuszania ścian.  
W późniejszym terminie plano-
wana jest zbiórka materiałów, 
m.in. farb, mebli. Fundacja 
chciałaby powrócić z zajęciami 
do tego miejsca we wrześniu lub 
w październiku.  
– To, co się stało, jest tragedią 
dla naszych podopiecznych. 
Jednak wiele osób okazuje nam 
życzliwość w tej kryzysowej sy-
tuacji. Św. Brat Albert mówił, 
żeby być dobrym jak chleb, a my 
tego doświadczamy codzien-
nie – podsumowuje Małgorzata 
Urbanik. 

Prośba o pomoc dla WTZ  
w Czernichowie: 
https://albert.krakow.pl/pl/358/
Potrzebna_pomoc_dla_WTZ_ 
w_Czernichowie

■

Msza Św. w Czernichowie

Na uroczystości w Czernichowie

Na uroczystości w Radwanowicach

https://albert.krakow.pl/pl/358/Potrzebna_pomoc_dla_WTZ_w_Czernichowie
https://albert.krakow.pl/pl/358/Potrzebna_pomoc_dla_WTZ_w_Czernichowie
https://albert.krakow.pl/pl/358/Potrzebna_pomoc_dla_WTZ_w_Czernichowie
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7 czerwca zostala opublikowana Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.)
 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.

Dyrektywa ws. dostępności produktów i usług (European Accessibility 
Act – EAA) – to pierwsza tak kompleksowa i horyzontalna regulacja 

o dostępności w prawie UE. Obowiązywać ma w każdym kraju czlonkow-
skim Unii Europejskiej. 

„Środowisko, w którym produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwia 
większe włączenie społeczne i ułatwia osobom z niepełnosprawnościami 
prowadzenie niezależnego życia” – stanowi dyrektywa.

Ma zapewnić wspólne, jednakowe wymogi dostępności wybranych pro-
duktów i usług. EAA będzie miała zastosowanie do sprzętu kompute-
rowego i systemów operacyjnych, terminali samoobsługowych, usług 
łączności elektronicznej (w tym zgłoszeń alarmowych), audiowizualnych 
usług medialnych, usług towarzyszących transportowi pasażerskiemu, 
usług bankowych, e-książek, handlu elektronicznego.

Cel EAA ma charakter społeczno-rynkowy. Dyrektywa ma się przyczynić 
do poprawy właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez 
usuwanie barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów  
i usług, które wynikają z niespójnego w UE podejścia do dostępności.

Dyrektywa wpisuje się również w krajowy program Dostępność plus, sta-
nowiąc jego uzupełnienie w wymiarze rynkowym. Wspiera także realiza-
cję postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Info: MIiR, oprac. rhr/

Opublikowano Europejski 
Akt o Dostępności

Polska i Wielka Brytania przygotowały rezolucję dotyczącą 
ochrony osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych. 
Została ona jednogłośnie przyjęta w trakcie posiedzenia 
Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rezolucja nr 2475 zobowiązuje strony konfliktu zbrojnego m.in. 
do zapewnienia ochrony ludności cywilnej, w tym osób niepeł-

nosprawnych, i uwzględnienia ich potrzeb przy dostarczaniu pomocy 
humanitarnej.

Strony konfliktów zbrojnych powinny zapobiegać przemocy i nad-
użyciom wobec ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, w tym za-
bijaniu ich i okaleczaniu, porwaniom, torturom, gwałtom oraz innym 
przejawom przemocy, w tym seksualnej.

W przypadku przestępstw wobec ludności cywilnej, w tym osób 
niepełnosprawnych, państwo powinno zapewnić poszkodowanym 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości i skutecznych środków zarad-
czych. 

Dokument wzywa też państwa członkowskie do podjęcia wszel-
kich odpowiednich działań w celu wyeliminowania dyskryminacji  
i marginalizacji ludzi w konfliktach zbrojnych ze względu na niepeł-
nosprawność.

Członkowie Rady Bezpieczeństwa podkreślali, że taka rezolucja 
została przyjęta po raz pierwszy w historii, ma ona przełomo-
we znaczenie dla prawa międzynarodowego i mimo zgłoszonych  
zastrzeżeń udało się ją jednogłośnie przegłosować.

kat

Rada Bezpieczeństwa 
przyjęła rezolucję, której Polska 
jest współautorem

Prezydent Andrzej Duda powołał Paulinę Malinowską-Kowalczyk 
oraz Piotra Karczewskiego na stanowiska doradców prezydenta 
RP.  Wesprą oni prezydenta w działaniach związanych z sytuacją 
osób niepełnosprawnych i z samorządem.

 

Prezydent powołał nowych doradców

Paulina Malinowska-Kowalczyk od września 2017 roku peł-
ni funkcję rzeczniczki prasowej Polskiego Komitetu Para-
olimpijskiego. Jest absolwentką iberystyki Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Instytucie Ba-
dań Literackich Polskiej Akademii Nauk na kierunku komunikacja 
społeczna i media. Przez wiele lat związana z Telewizją Polską – 
relacjonowała igrzyska paraolimpijskie, prowadziła i współtworzy-
ła programy związane z problematyką społeczną i sportem osób 
z niepełnosprawnością.

Przez blisko 10 lat prowadziła na antenie TVP Sport pro-
gram Pełnosprawni poświęcony sportowi paraolimpijskiemu 
i aktywności osób niepełnosprawnych. Jej pasją jest kultura 
hiszpańska i iberoamerykańska. W 2013 roku została laureatką 
przyznawanego przez parlamentarzystów tytułu Lady D. im. 
Krystyny Bochenek w kategorii życie zawodowe. W 2017 roku 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji umieściło jej nazwisko 
na Liście mocy – 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków 
z niepełnosprawnością.

Info: prezydent.pl, fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Umowa została zawarta w ramach pro-
gramu „Partnerstwo na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami”. Dodat-

kowe środki mają trafić do organizacji poza-
rządowych, które realizują projekty związane 
m.in. z aktywizacją zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych.
– Organizacje pozarządowe otrzymają od 
PFRON-u środki na wkład własny. W ten 
sposób zabezpieczymy kluczowe projekty, 
których celem jest poprawa jakości życia 
osób niepełnosprawnych w całym woje-
wództwie podlaskim. Naszym podstawo-
wym zadaniem jest zadbanie o to, by te 
osoby mogły dobrze i godnie funkcjonować 
w społeczeństwie – tłumaczy prezes Zarzą-
du PFRON Marlena Maląg.
Podpisane porozumienie ma również 
usprawnić współpracę pomiędzy zarządem 
województwa a PFRON-em w kontekście 
finansowania projektów wspierających oso-
by niepełnosprawne. Dotychczas PFRON 
zawarł podobne umowy z województwami 
podkarpackim, świętokrzyskim i małopol-
skim.
– Mam nadzieję, że docelowo uda nam 
się podpisać porozumienia ze wszystkimi 
województwami. Cieszę się, że Podlasie 
jest jednym z pierwszych – dodaje Marlena 
Maląg. 
W 2019 roku w województwie podlaskim na 
realizację projektów organizacji pozarzą-
dowych PFRON przeznaczył już 12,5 mln 
zł, a podpisane porozumienie umożliwia 
zwiększenia tych środków. Na realizację 
programu o partnerstwie w 2019 r. PFRON 
zabezpieczył w budżecie 1,5 mln zł.
– Zarząd Województwa Podlaskiego wspie-
ra wszelkie inicjatywy, które mają na celu 
poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. 
Do tej pory w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego zostały dofinansowane 
projekty, z których korzysta ponad 5 tys. 
takich osób. To m.in. projekty z zakresu 
edukacji, pomagające w nauce samodziel-
ności czy powrocie do aktywnego życia 
społecznego i zawodowego. Jednak potrze-
by mieszkańców naszego regionu są w tym 

zakresie nadal bardzo duże. Dlatego cieszę 
się, że umowa zawarta z PFRON pozwoli na 
realizację kolejnych przedsięwzięć – mówi 
marszałek województwa Artur Kosicki.
– W centrum działań podejmowanych przez 
PFRON zawsze są ludzie – zapewnia pre-
zes Marlena Maląg. – Dlatego wspieramy 
inicjatywy stowarzyszeń i fundacji, które są 
blisko ludzi, znają ich problemy i mają dobre 
rozeznanie, jaka forma wsparcia jest im naj-
bardziej potrzebna.
Organizacje, które zajmują się osobami 
niepełnosprawnymi, będą mogły zgła-
szać swoje projekty w ramach konkursów 
ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski 
w Białymstoku. Ten model współpracy  
z powodzeniem działa już od 2016 roku 
w woj. podkarpackim, które jako pierwsze 
poszerzyło współpracę z PFRON-em. Od 
tego czasu z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
zostało podpisanych 11 umów na kwotę po-
nad 2,6 mln zł, w ramach których 10 organi-
zacji pozarządowych realizowało i realizuje 
27 projektów.
Przykładowe działania, które mogą zostać 
dofinansowane w ramach programu „Part-
nerstwo dla osób z niepełnosprawnościa-
mi”, to: poszerzenie działalności zakładów 
aktywności zawodowej i warsztatów terapii 
zajęciowej, rozwój mieszkalnictwa chro-
nionego, w tym mieszkań treningowych  
i wspomaganych, zapewnienie usług opie-
kuńczych. Bardzo istotnym zadaniem jest 
aktywizacja zawodowa, dzięki której osoby 
z niepełnosprawnościami, znajdujące się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 
będą miały większe szanse na uzyskanie 
kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia. 
W województwach, które już podpisały po-
rozumienie i na jego podstawie dystrybuują 
środki PFRON, wzrosła efektywność wyko-
rzystania funduszy unijnych, powstały nowe 
miejsca pracy, w tym zwłaszcza dla osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści. Ze względu na możliwość aplikowania  
o większe kwoty nastąpił także rozwój miesz-
kalnictwa treningowego i wspomaganego. 

Info i fot. PFRON

Dodatkowe pieniądze z PFRON 
dla Podlasia na podstawie 
umowy o partnerstwie

Rzecznik praw obywatelskich wniósł do 
Sądu Najwyższego kasację ws. 
mężczyzny, którego sąd uznał za 
niepoczytalnego i nie mógł on odpowiadać 
karnie za podejrzenie o znęcanie się 
fizycznie i psychicznie nad członkami 
najbliższej rodziny. 

Na rozprawie przed sądem rejonowym nie 
stawił się podejrzany, który w tym czasie 

przebywał na oddziale psychiatrycznym. Sąd 
uznał, że podejrzany został prawidłowo zawia-
domiony, i zastosował wobec niego środek za-
bezpieczający, bezterminowo umieszczając go  
w zakładzie zamkniętym.
Z tą decyzją nie zgodził się obrońca. Wskazał na 
pozbawienie podejrzanego prawa do obrony przez 
nieprzesłuchanie go przez sąd. Nie został on do-
prowadzony na posiedzenie sądu. Nie miał też 
wiedzy o terminie posiedzenia, gdyż wbrew swojej 
woli został umieszczony w szpitalu psychiatrycz-
nym, którego nie mógł dobrowolnie opuścić. Sąd 
nie ustalił zaś, czy w ogóle miał on świadomość 
toczącego się postępowania karnego.
Sąd okręgowy utrzymał jednak postanowienie 
sądu I instancji.
Na mocy prawomocnej decyzji 9 stycznia 2008 r. 
podejrzany został przyjęty do Wojewódzkiego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
i przebywa tam nadal.
Rzecznik praw obywatelskich kolejny raz inter-
weniuje w sprawie osób, które weszły w kon-
flikt z prawem, a z powodu niepełnosprawności 
umysłowej lub faktu, że chorują psychicznie, są 
uznawane za niepoczytalne. Wtedy nie mogą 
odpowiadać karnie i są umieszczane w zamknię-
tych oddziałach psychiatrycznych, gdzie przeby-
wają nawet kilkanaście lat, zdarza się, że dłużej, 
niż wynosiłaby maksymalna kara, gdyby za swój 
czyn trafili do zakładu karnego.
W ocenie RPO obowiązkiem sądu rejonowego 
było podjęcie działań w celu doprowadzenia do 
udziału podejrzanego w posiedzeniu, a nie po-
przestanie jedynie na zawiadomieniu o terminie 
i pouczeniu w sprawie przepustki.
RPO w tej sprawie uważa, że sąd okręgowy nie 
zwrócił uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 354 pkt 2 
Kodeksu postępowania karnego, udział podej-
rzanego w posiedzeniu był – co do zasady – ob-
ligatoryjny i nie podlegał jego swobodnej decyzji. 
Sąd odwoławczy z mocy prawa powinien był 
uchylić postanowienie sądu rejonowego.
RPO wniósł, by Sąd Najwyższy uchylił decyzje 
obu sądów i zwrócił sprawę sądowi rejonowemu 
do ponownego rozpoznania.

tuk

Kasacja RPO w sprawie 
mężczyzny, który od 11 lat 
przebywa w zakładzie 
zamkniętym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże 
dodatkowe środki dla Podlasia. Prezes zarządu PFRON Marlena Maląg 
wspólnie z marszałkiem województwa Arturem Kosickim podpisali 9 lipca 
w Białymstoku partnerską umowę, na podstawie której do organizacji 
pozarządowych trafią dodatkowe środki. W tym roku PFRON przekazał już 
samorządom województwa podlaskiego oraz organizacjom pozarządowym 
z tego terenu ponad 51 mln zł.
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Brak świadczenia pielęgnacyjnego 
dla opiekuna osoby z niepełnospraw-
nością posiadającego prawo do renty 
– niezgodny z Konstytucją

Wrocławskie półkolonie dla dzieci 
z niepełnosprawnościami

26 czerwca br. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił 
orzeczenie w sprawie skargi dotyczącej wyłączenia prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób 
pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w za-
kresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przy-

sługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty 
z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jest niezgodny z art. 71 ust. 1 
zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 
W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.
Orzeczenie zapadło większością głosów.
Zdanie odrębne złożył wiceprezes TK Mariusz Muszyński.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że sytuacja faktyczna oraz prawna 
opiekunów mających ustalone prawo do renty, lecz rezygnujących  
z dalszego zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepeł-
nosprawną, wskazuje na podobieństwo do sytuacji opiekunów, którzy 
nie mają przyznanego prawa do renty, lecz również rezygnują z za-
trudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
W świetle tych okoliczności wyłączenie przez ustawodawcę możliwo-
ści uzyskania przez opiekuna-rencistę świadczenia pielęgnacyjnego, 
a przez to również obarczenie rodziny osoby niepełnosprawnej kosz-
tami związanymi z opieką nad tą osobą oraz pozbawienie w tym za-
kresie niepełnosprawnego członka rodziny pomocy socjalnej, stanowi 
nieproporcjonalne i nieuzasadnione różnicowanie.
Brak jest podstaw do wykluczenia z pobierania świadczenia osób, 
które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną  
z tego tylko względu, że mają one przyznane prawo do renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy, zwłaszcza jeżeli świadczenia tego 
nie pobierają.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że różnicowanie sytuacji prawnej osób 
rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełno-
sprawnymi w oparciu o przyjęte przez ustawodawcę kryterium posia-
dania przez takie osoby ustalonego prawa do renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy jest niedopuszczalne.
Prowadzi ono do wyłączenia opiekunów-rencistów z kręgu podmio-
tów uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Pomimo że sytu-
acja faktyczna osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi 
(gdy nie podejmują oni zatrudnienia, które mogli podjąć przy jedno-
czesnym pobieraniu świadczenia rentowego) jest tożsama z sytuacją 
osób zdolnych do pracy, lecz rezygnujących z niej w celu opieki nad 
niepełnosprawnym dzieckiem.
Utrata mocy zaskarżonego przepisu ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku  
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenie zapadło większością głosów w składzie: przewodniczą-
cy – wiceprezes TK Mariusz Muszyński, sprawozdawca – sędzia TK  
Justyn Piskorski, sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sędzia TK Małgo-
rzata Pyziak-Szafnicka, sędzia TK Jarosław Wyrembak.

Info: TK

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie orzekł, że 
świadczenie pielęgnacyjne przyznawane tylko rodzicom 
narusza konstytucyjną zasadę równości.

Sprawa dotyczy mężczyzny, który opiekuje się wymagającym całodo-
bowej opieki bratem, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo, co 

wiąże się z rezygnacją przez niego z pracy zarobkowej. Rodzice, któ-
rym w pierwszej kolejności przysługuje prawo do świadczenia pielęgna-
cyjnego, ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie mogą opiekować się 
synem. Ojciec ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
natomiast matka nie jest osobą niepełnosprawną, jednak ze względu na 
wiek i zły stan zdrowia sama wymaga opieki osób trzecich.

W związku z powyższym mężczyzna ubiegał się o zasiłek pielęgna-
cyjny. Zarówno MOPS, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
uznały, że w sytuacji, gdy jest kilku członków rodziny zobowiązanych 
do alimentacji, muszą oni sprawować opiekę nad niepełnosprawnym 
w kolejności zależnej od stopnia pokrewieństwa. Nie ma tu znaczenia, 
że z innych przyczyn osoby zobowiązane w pierwszej kolejności, czyli 
rodzice, takiej opieki nie mogą sprawować.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, 
który wyrokiem z 26 czerwca br. przyznał rację skarżącemu. Uznał, że 
skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków 
wobec chorego krewnego, a wymaga to od niego rezygnacji z zarobko-
wania, to powinien w tych działaniach otrzymać odpowiednie wsparcie 
państwa. W tym konkretnym przypadku trzeba uwzględnić fakt, że ro-
dzic, mimo braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ale ze złym 
stanem zdrowia, nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki. 
Jednocześnie sąd dodał, że nie można z góry założyć, iż tylko rodzic 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest zdolny 
do sprawowania pełnej i efektywnej opieki nad dzieckiem.
Wyrok WSA w Olsztynie, sygn. II SA/Ol 400/19

kat/

Zasiłek pielęgnacyjny nie tylko 
dla rodziców sprawujących opiekę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował raport 
„Pracujący emeryci”. Wynika z niego, że w roku 2018 
o 8,3 proc. w stosunku do roku 2017 wzrosła liczba 
pracujących emerytów i wynosiła 747,2 tys. 

Najwięcej emerytów pracuje w województwie mazowieckim (16,1 
proc.) i śląskim (15,2 proc.), najmniej natomiast – w województwie 

podlaskim – 2,1 proc.
Najczęściej (14,5 proc.) pracują w handlu lub naprawach samocho-
dowych. Średni wiek pracującego emeryta to 66,2 roku. Nieco dłużej 
pracują mężczyźni. 
Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 131 to pracujący emery-
ci. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła 
o około 30 proc.
Analitycy upatrują w tym pewnej szansy dla uzupełnienia niedoborów 
na rynku pracy. 

kat

Coraz więcej emerytów pracuje

Zajęcia podzielone zostały na dwie tury. Każ-
da tura półkolonii trwa przez dwa tygodnie  
i w każdej udział weźmie 36 dzieci z różny-

mi niepełnosprawnościami. Zajęcia zaczynają się  
o 7.00 rano i kończą o godzinie 16.00, tak by pra-
cujący rodzice, bo to oni przede wszystkim w wa-
kacje potrzebują pomocy w opiece nad dzieckiem, 
mogli spokojnie pójść do pracy i później odebrać 
dziecko. 
– To pilotażowy program, którego wcześniej we 
Wrocławiu, przynajmniej w takiej skali, nie mie-
liśmy. Rodzice i opiekunowie dzieci z niepełno-
sprawnościami to szczególne osoby, które bar-
dzo często oprócz tego, że są bądź próbują być 
aktywne zawodowo, bardzo dużo energii i czasu 
poświęcają swoim dzieciom. My im chcemy po-
móc – wyjaśniał w czasie konferencji prasowej 
poświęconej półkoloniom prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk.
Formę wsparcia stano-
wią zorganizowane po raz 
pierwszy w takiej formule 
bezpłatne półkolonie dla 
dzieci z niepełnosprawno-
ściami. Takie działanie wy-
równuje szanse rodziców 
na rynku pracy, pomaga  
w walce wykluczeniem spo-
łecznym, a także  – w budo-
wie Wrocławia jako miasta 
bez barier.
Miejsce, w którym odbywa-
ją się półkolonie, to budy-
nek przy ulicy Horbaczew-
skiego 24 we Wrocławiu, 
gdzie na co dzień Fundacja 
„Potrafię Pomóc” prowadzi 
Ośrodek Rehabilitacyjno-

-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci. Przestrzeń 
jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. Do dyspozycji uczestników 
są m.in. sale terapeutyczne czy multimedialna 
sala doświadczania świata. To bardzo ważne 
dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami – 
podkreśliła, opowiadając o ośrodku, Magdalena  
Razik-Trziszka, radna Rady Miejskiej Wrocławia:
– Mamy kadrę, mamy pedagogów specjalnych, 
mamy logopedów, fizjoterapeutów, tak że dzieci 
mają pełną opiekę, by mogły się rozwijać – dodał 
Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”. 
– My we Wrocławiu stawiamy na interdyscypli-
narność, tak żeby współtworzyć przestrzenie  
z organizacjami pozarządowymi, bo ich praca stoi 
na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem 
jest nasza współpraca z Fundacją „Potrafię Po-
móc” – podkreślił Bartłomiej Skrzyński – dyrektor 

biura Wrocław bez Barier  
i rzecznik ds. osób z niepeł-
nosprawnościami.
Okazuje się, że zapotrzebo-
wanie na takie wakacyjne 
zajęcia jest ogromne – re-
krutacja dzieci przebiegła 
błyskawicznie. Pula miejsc 
zapewniających udział  
w tegorocznych półkolo-
niach została już wyczer-
pana, ale to nie jest projekt 
jednorazowy. Prezydent 
Wrocławia zapowiedział, że 
pilotażowy projekt ma być 
kontynuowany i rozwijany  
w kolejnych latach. 

Info i fot. 
Fundacja 

„Potrafię Pomóc”

Prezydent Krakowa w połowie 
czerwca ogłosił nabór na 
bezpłatny wypoczynek letni dla 
dzieci z niepełnosprawnościami 
w wieku szkolnym. Mogą wziąć 
w nim udział dzieci, które mają 
możliwość brać udział 
w półkolonii pod opieką 
zapewnioną przez organizatorów 
(bez udziału rodzica / opiekuna). 
Koszty wypoczynku letniego są 
w całości finansowane przez 
Gminę Miejską Kraków.

– Wakacje dla dzieci z niepełno-
sprawnościami to bardzo ważny dla 
miasta projekt. Nie tylko dlatego, że 
chcemy odciążyć rodziców, którzy 
na co dzień zajmują się dziećmi, 
ale przede wszystkim dlatego, że 
zorganizowane zajęcia dla dzieci 
są formą ich aktywizacji i integracji 
społecznej, wyciągają je z domów  
i umożliwiają nawiązanie relacji  
z rówieśnikami – podkreśla Elżbieta 
Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Poli-
tyki Społecznej i Zdrowia.

Zajęcia odbywają się w Karcher 
Hala Cracovia Centrum Sportu Nie-
pełnosprawnych przy al. Focha 40 
w Krakowie, która jest całkowicie 
przystosowana dla osób z róż-
nymi niepełnosprawnościami. Są 
przeznaczone dla dzieci w wieku 
szkolnym ze szkół podstawowych, 
szkół integracyjnych, ośrodków 
szkolno-wychowawczych, szkół 
specjalnych.

Uczestnicy mają zapewnione:
• transport z miejsca zamieszkania 

do miejsca organizacji wypoczyn-
ku letniego oraz drogę powrotną 
wraz z opieką w trakcie przejazdu,

• opiekunów w godzinach trwania 
wypoczynku letniego,

• zajęcia sportowe, plastyczno-
-ceramiczne, literackie, warsztaty 
kulinarne, wycieczkę do ZOO, 
spacery, gry i zabawy,

• posiłki (drugie śniadanie, obiad, 
podwieczorek),

• opiekę medyczną.
Info: Magiczny Kraków, 

oprac. rhr/

Krakowskie 
lato 
w mieście

Niezwykłe półkolonie, które 
właśnie rozpoczęły się we 
Wrocławiu, to podwójna 
szansa: dla dzieci 
z niepełnosprawnościami – na 
odpowiednią opiekę i udany 
wypoczynek, dla ich rodziców 
– na to, by w wakacje, gdy 
szkoły są zamknięte, mogli 
spokojnie kontynuować pracę. 
To pierwsze takie półkolonie 
– organizuje je Fundacja 
„Potrafię Pomóc”, a dzięki 
wsparciu władz miasta 
Wrocławia zajęcia są 
bezpłatne.

Od lewej Barłomiej Skrzyński, Adam Komar, Jacek Sutryk i Magdalena 
Razik-Trziszka
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Tekst i fot. Ilona Raczyńska

Choroby rzadkie wcale nie są 
rzadkością; wprawdzie za schorzenia 
rzadkie uznawane są te, które 
występują u zaledwie 5 osób na 
10 tysięcy mieszkańców, ale chorób 
rzadkich są tysiące. Zaledwie parę 
danych statystycznych obrazuje wagę 
problemu.

–  Około 200 milionów Europejczyków cierpi 
na różne odmiany schorzeń neurologicz-
no-psychicznych.

–  Istnieje od 6 do 8 tysięcy odmian chorób 
rzadkich.

–  Około 27–36 milionów osób w Unii Euro-
pejskiej cierpi na rzadką chorobę.

–  Około 80 proc. chorób rzadkich to choroby 
genetyczne.

–  Unia Europejska przeznaczyła ponad mi-
liard euro na badania i innowacje w za-
kresie rzadkich chorób za pośrednictwem  
7 Programu Ramowego i Programu  
„Horyzont 2020”.

– Mała liczba chorych dotkniętych daną cho-
robą w poszczególnych krajach sprawia, że 
ekonomicznie trudne do uzasadnienia jest 
podejmowanie badań naukowych w tym za-
kresie. Dlatego też ogromne znaczenie ma 
współpraca międzynarodowa podejmowana 
na szczeblu Unii Europejskiej – zwrócił uwa-
gę Marek Plura.
Aktualnie prace nad wieloletnim budżetem 
unijnym wchodzą w kluczową fazę, toczą 
się debaty nad strategicznymi dokumentami 
na poziomie europejskim. Jest to decydują-
cy moment na zdobycie funduszy wspiera-
jących programy i inicjatywy na rzecz osób 
cierpiących na choroby rzadkie i neurologicz-
ne oraz ich rodzin.

Eurodeputowany Marek Plura (również Am-
basador Europejskiej Rady Mózgu) został 
powołany przez Komisję Europejską do Pa-
nelu Ekspertów, którego zadaniem jest wy-
pracowanie europejskiej strategii w zakresie 
chorób rzadkich na lata 2020–2030 – „RARE 
2030”.

Seminarium w Katowicach
W poniedziałek 20 maja poseł Marek Plura 
zorganizował w Katowicach seminarium  
„Ku nowej europejskiej strategii w sprawie 
chorób rzadkich i neurologicznych”, na które 
zaprosił czołowych ekspertów z całego kraju, 

przedstawicieli organizacji reprezentujących 
osoby dotknięte chorobami rzadkimi i neuro-
logicznymi; założono omówienie trzech klu-
czowych zagadnień – modele opieki i wspar-
cia, diagnostyka i terapia oraz wspieranie 
zaangażowania pacjentów.

– Jestem przekonany, że aby wypracować 
skuteczne strategie, konieczne jest zaan-
gażowanie na każdym etapie prac, nie tyl-
ko specjalistów, nie tylko decydentów, ale 
przede wszystkim pacjentów i ich rodzin,  
a także osób wspierających ich na co dzień 
– mówi Marek Plura. – Tylko na poziomie 
europejskim możemy wypracować rozwiąza-
nia, które będą miały realny wpływ na sytu-
ację osób cierpiących na te choroby oraz ich  
bliskich. Wierzę, że wspólnie opracujemy 
skuteczne rozwiązania.

Marek Plura, rozpoczynając seminarium 
stwierdził: – Jesteśmy na progu rozstrzy-
gnięć w Unii Europejskiej, które na kolej-
ne 10 lat (2020–2030) będą decydowały  
o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie Unia 
Europejska będzie wspierała sytuację cho-
rych na choroby rzadkie, a także chorych 
na schorzenia neurologiczne. Osoby te są 
najmniej wspierane ze strony rządów w kra-
jach całej UE. Choroby rzadkie to choroby, 
na które choruje w danym państwie czasami  
kilka osób, czasem kilka tysięcy, ale zawsze 
są to grupy bardzo rozproszone, trudno uzy-
skać leczenie; trudno też uzyskać sytuację, 
w której każdy kraj z osobna byłby w stanie 

zabezpieczyć wszystkie istotne potrzeby 
tych osób.

Problemy diagnostyczne
Do chorób rzadkich zaliczany jest na przy-
kład autyzm czy zespół Aspergera, który do-
tyka dzieci, dlatego wiele zależy od specjali-
stów i ich zaangażowania nie tylko w sferze 
fizycznej, lecz i psychologicznej.

Tomasz Ciesielski, Stowarzyszenie na rzecz 
Dzieci z zespołem Aspergera: – Jeżeli mówi-
my o medycynie i o pomocy, to musimy sku-
pić się na dziedzinie psychologii i psychiatrii, 
bo problem zespołu Aspergera i autyzmu to 
jest bardziej dziedzina psychologii, psychia-
trii i neurologii.
Jego zdaniem w codziennym otoczeniu mało 
jest miejsc wyciszonych, bez nadmiaru świa-
teł, dźwięków.
Co do szkół – dzieli się swoimi doświadcze-
niami Ciesielski – bywa, że rodzice zmieniają 
je kilkakrotnie. Czasami dowożą swoje dzieci 
do innego miasta, bo tam trafiają na szkołę 
przyjazną, godną polecenia, bywa, że pry-
watną. Bywa też, że kończy się nauczaniem 
indywidualnym, w domu.
Sygnalizował kolejny wielki problem, jeśli 
chodzi o specjalistów wykwalifikowanych  
w danej dziedzinie. Najważniejszym wyda-
je się być zmiana podejścia instytucji, które 
wydają orzeczenia wobec dziecka i wobec 
rodziców. Brak kadry w przychodniach,  
a diagnozy często są tworzone na zasadzie 
„kopiuj – wklej”.

Dorota Cieślak ze Śląskiego Stowarzyszenia 
Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona rów-
nież podniosła problem diagnozowania – czy 
to jest parkinsonizm, czy to jest jeszcze jakaś 
inna choroba? Specjalistów do diagnozy jest 
bardzo mało. 
– W naszym stowarzyszeniu mieliśmy takie 
osoby, które przyszły do niego, ale niestety 
za jakiś już czas wystąpiły, bo się okazało, że 
to nie była choroba Parkinsona, a na przykład 
wodogłowie.
Stygmatyzacja również jest jeszcze bardzo 
odczuwalna. Młoda osoba, która zachorowała 
na tę chorobę, musiała to ukrywać, żeby móc 
dopracować do emerytury, brała bardzo duże 
dawki lekarstw, żeby nie mieć drżeń, ale to 
niestety rujnuje organizm z innych powodów.
Próbą poprawy sytuacji mają być europej-
skie sieci referencyjne – służyć konsultacją 
i pomocą, jak też przekazywaniem informacji  
o dostępnych terapiach oraz lekach, nad któ-
rymi dopiero prowadzone są badania.

Brak holistycznego systemu wsparcia
Michał Rataj, Polskie Towarzystwo Cho-
rób Nerwowo-Mięśniowych: – Od wielu lat  

obserwujemy, że pacjenci 
odgrywają coraz ważniej-
szą rolę w całym naszym 
systemie ochrony zdrowia, 
a żeby ten głos pacjenta 
był słyszalny, potrzebny jest 
dialog, stąd takie debaty są 
niezbędne.

W debacie na temat barier we 
włączeniu społecznym oraz 
budowaniu zintegrowanych 
modeli opieki i wsparcia osób 
dotkniętych chorobami rzad-
kimi i neurologicznymi i ich 
rodzin uczestnicy seminarium 
najczęściej podnosili brak 
zrozumienia, brak wiedzy na 
temat różnego rodzaju cho-
rób, brak w związku z tym woli 
włączenia w obszar edukacji 
czy w obszar zatrudnienia (jak 
np. młode osoby z chorobą 
Parkinsona) osób dotkniętych 
takimi chorobami.

Mówili też o barierach  
w opiece – brak asystentury 
to kwestia, która się bardzo 
często powtarzała. Brak 
ciągłości jej finansowania – 

bo dzięki pilotażowym programom, również 
unijnym, wszyscy zobaczyli wyraźnie, że 
asystentura to niezbędny warunek do samo-
dzielnego życia wielu osób. Jednak programy 
się kończą, a wraz z nimi kończy się zatrud-
nienie czy normalna aktywność. Brakuje też 
po prostu asystentów chcących wykonywać 
taką pracę, brak w tym zakresie stosownych 
rozwiązań prawnych, być może brakuje też 
promocji takiego zawodu?

Kolejną barierą jest brak wsparcia dla rodzin, 
rodzina nie jest w stanie wpierać osoby w każ-
dym rodzaju aktywności na takim poziomie, 
żeby mogła prowadzić normalne życie. Jakie 
działania pomogą podnieść świadomość spo-
łeczną i jak można przełamywać stereotypy? 
Bardzo ważne są inicjatywy włączające spo-
łeczności lokalne, samorządy w te działania. 
Bardzo często odbieramy czyjeś zachowania 
jako niechęć, nieodpowiedni system wsparcia 
czy coś, co się wydaje bezdusznością, a tym-
czasem wynika to z niewiedzy.

Jak powinien być skonstruowany system 
wsparcia? Pośród wszystkich wypowiedzi 

Europejska strategia w zakresie
przewijała się kwestia właściwej diagnozy, i to 
w różnych wymiarach, była mowa o długich 
kolejkach i o braku specjalistów, trudno mó-
wić o holistycznym systemie wsparcia, kiedy 
brakuje specjalistów, rehabilitantów, asysten-
tów, dietetyków (na co zwrócił uwagę przed-
stawiciel chorujących na celiakię).
Dużym problemem jest brak wsparcia psy-
chologicznego, w szczególności w mo-
mencie, kiedy diagnoza jest przekazywana 
pacjentowi i ona wydaje się ostateczna. 
Pojawił się też wątek sposobu, w jaki dia-
gnoza jest czasem przekazywana przez 
lekarza. Jest to problem, który podnosi rów-
nież część lekarzy – w ich systemie edukacji 
nie ma przygotowania do takich trudnych 
momentów przekazywania pacjentowi złych 
wiadomości. Nie ma też systemu wsparcia 
dla lekarzy, który pomógłby im w zachowa-
niu pełnej wrażliwości i niedoprowadzeniu 
do wypalenia zawodowego.

Zwiększyć rolę organizacji pacjenckich
W części debaty poświęconej wspieraniu 
zaangażowania pacjentów i wzmacnianiu 
organizacji pacjenckich wskazywano, że 
bardzo ważnym elementem są szkolenia 
dla tych organizacji, m.in. na temat funk-
cjonowania służby zdrowia, dotyczące praw 
pacjentów i ich rodzin, podnoszono kwestie 
wzmacniania administracyjnego organizacji. 
Podstawowym, naturalnym źródłem finanso-
wania takich przedsięwzięć, które pomagają 
organizacjom pacjenckim czy organizacjom 
rodzin, rzeczników jest Europejski Fundusz 
Społeczny. Dlatego też te uwagi są waż-
ne, bo obecnie trwają przygotowania do  
kolejnej wieloletniej perspektywy unijnej,  
a z pewnością każdy z obecnych zetknął się 
z czymś w rodzaju „tego niestety nie można 
sfinansować, to nie jest zapisane”. Tak się 
dzieje na przykład z kosztami tłumaczy – 
obecnie organizacje zaczynają natrafiać na 
tę trudność, bo coraz częściej organizują 
międzynarodowe przedsięwzięcia, sympo-
zja, konferencje, trzeba wprowadzić zmiany,  
które sygnalizują praktycy, i o nie walczyć. 
Poruszono też problem wkładu własnego 
organizacji.
Jedną z części seminarium było przed-
stawienie refleksji po majowych obradach  
EURODIS-u w Bukareszcie, z których niemal-
że prosto z lotniska przyjechał Michał Rataj, 
reprezentujący Polskie Towarzystwo Chorób 
Nerwowo-Mięśniowych.

■

chorób rzadkich
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W trakcie jednego z wcześniejszych od-
cinków został wyemitowany materiał 

o 29-latce, co wywołało dyskusję dotyczącą 
jej warunków mieszkaniowych i finansowa-
nia. Tydzień później otrzymała symboliczny 
klucz do nowego M w Krakowie. Początkowo 
propozycję udziału w programie potraktowała 
jako żart, później pojawiły się obawy. Decy-
zja na tak oznaczała konieczność połączenia 
treningów lekkoatletycznych i tanecznych. 
Szybko przekonała się, że nie umie popraw-
nie stać, a najwięcej trudności sprawiały jej 
obroty i figury następujące po nich. Cieszyła 
się z udziału w kolejnych odcinkach, traktując 
to jako nagrodę za ciężki okres przygotowań. 

NS: Gratuluję zwycięstwa w programie.  
Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, stwier-
dziła Pani, że Kryształowa Kula to niespo-
dziewany sukces. Co było więc celem?
Joanna Mazur: Biorąc udział w programie, 
nie myślałam o tym, jak daleko w nim zaj-
dę. Bardziej skupiłam się na innych celach.  
Z moją dysfunkcją łączą się różne ogranicze-
nia. Chciałam, żeby widzowie zobaczyli, że to 
nie wyklucza mnie z udziału w aktywnym życiu. 
W ten sposób zamierzałam pokazać, że mimo 
braku wzroku można pokonywać bariery. Nie 
wiedziałam, że wyjdzie to aż tak dobrze. Michał 
[Stawicki, przewodnik i trener – przyp. red.] po-
wiedział mi, że celem była pierwsza trójka, czyli 
plan wykonany z nadwyżką.
 
NS: W ostatnim odcinku Jan Kliment 
miał założoną opaskę na oczy. Czyj to był  
pomysł?
JM: Chodziło nam to po głowie już wcześniej, 
ale skupialiśmy się na kolejnych odcinkach. 
W pewnym momencie opowiedziałam o moim 
pomyśle, ale to był tylko szkielet. Wspólnie 
dopracowaliśmy poszczególne elementy  
i efekt był widoczny w finale. Chcieliśmy, 
żeby showdance miał mocny i bardzo czy-
telny przekaz. Trochę metaforycznie wzięłam 
Janka na spacer, pokazałam mu mój świat. 
Chciałam, żeby to tak było odebrane. Czasem 
potrafimy więcej zdziałać razem, niezależnie, 
czy ktoś ma jakąś dysfunkcję, czy nie. Niekie-
dy trzeba wejść w życie drugiego człowieka, 
żeby go zrozumieć.

NS: Po jednym z odcinków Pani taniec 
zszedł na dalszy plan, a pojawiły się kwe-
stie dotyczące warunków mieszkaniowych 
oraz finansowania. Głosy wsparcia mie-
szały się z oświadczeniami MSiT czy Rady 
Zawodników w PZSN Start. Spodziewała 
się Pani takich reakcji?
JM: Po prostu pokazałam, jak wyglądało 
moje życie. Tak a nie inaczej i to są fakty. 
Dla jednych jest to normalność, dla innych 
szok. Czułam przykrość, kiedy ktoś to oceniał 
w konkretny sposób, ale tego nie zmienimy. 
Bardzo nie lubię współczucia. Wolę, kie-
dy ktoś powie, że trzyma za nas kciuki, niż 
szczerze nam współczuje, bo nie o to chodzi. 
Ten czas pokazał, kto w moim życiu jest przy 
mnie blisko, taką szczerą osobą, a kto nie.  
I to był czas, w którym też trzeba było się wy-
łączyć i myśleć o kolejnym odcinku. Skupiłam 
się na dalszych przygotowaniach. Najwięcej 
w tym czasie przejął na siebie Michał, bo on 
pomagał mi we wszystkich kwestiach trenin-
gowych i okołotreningowych. Jestem mu za 
to ogromnie wdzięczna. 
 
NS: Kolejny odcinek kojarzy się z gestem 
Zbigniewa Jakubasa. Co Pani czuła odbie-
rając symboliczny klucz do mieszkania  
w Krakowie?
JM: To nadal do mnie nie dociera, choć by-
łam już w tym mieszkaniu. Dotykałam ścian, 
wiem, z której strony pada słońce. Nawet nie 
wiem, czym sobie zasłużyłam na coś takiego. 
To jest tak ogromny gest, przejaw dobrego 
serca, godnej naśladowania postawy. Pan 
Zbyszek jest naprawdę serdecznym, ciepłym 
człowiekiem. On nie odebrał tego jako gest 
litości, tylko zwyczajne, ludzkie zachowanie. 
Jestem zauroczona jego dobrym sercem  
i szczerością czynu. Tuż po zakończeniu 
programu spotkaliśmy się na kolacji. Siedzia-
łam naprzeciwko pana Zbyszka. Pytał mnie  
o kwestie dotyczące wykończenia miesz-
kania, np. o podłogi, czy będzie potrzebny 
prysznic. To były dla mnie tak nierealne  
pytania, że nie wiedziałam, co mam powiedzieć. 
Rano, kiedy się obudziłam i ścieliłam łóżko, 
dotknęłam klucza, który dostałam. Wtedy  
sobie pomyślałem, że to nie był sen.
 

NS: Jaka była Pani pierwsza reakcja na pro-
pozycję udziału w Dancing with the Stars?
JM: Początkowo telefon z propozycją udziału 
w programie traktowałam jako żart. Odpowia-
dałam tak trochę niepoważnie. Ale im dłużej 
trwała rozmowa, tym bardziej przekonywa-
łam się, że to jest rzeczywista propozycja,  
i już zmieniłam ton. Wszystko musiałam prze-
analizować z moim trenerem i przewodnikiem 
Michałem. Lubię nowe wyzwania, ale nasza 
wspólna decyzja była uzależniona od terminu 
mistrzostw świata. W tym roku zostaną zor-
ganizowane w listopadzie w Dubaju. Gdyby 
impreza odbywała się pod koniec wiosny czy 
w lecie, to na pewno odmówilibyśmy. Michał 
od początku był na tak, nie widział innej opcji. 

 
NS: A Pani?
JM: Byłam pełna obaw. Wcześniej lubiłam 
się ruszać, ale kiedy zaczęłam tracić wzrok, 
moja pewność siebie znacznie spadła. Nie 
czułam się tak pewnie na tańcach, cały czas 
musiałam mieć kontakt z partnerem. Na pew-
no nie pomyślałabym, że to się może tak 
skończyć, jak się skończyło. Jednocześnie 
udział w programie nie spowodował żadne-
go uszczerbku w treningu lekkoatletycznym.  
To wszystko kwestia mądrego planu. 
 
NS: Jak zatem wyglądał typowy dzień  
w trakcie trwania programu?
JM: Zaczynał się ok. godz. 6:45, a o 7:00 było 
wyjście na pierwszy trening. Potem powrót, 
śniadanie, chwila wolnego. Po niej wyjazd na 
salę taneczną, a tam od czterech do pięciu 
godzin. Następnie powrót do hotelu, chwilka 
przerwy i wyjście na kolejny trening. Wieczo-
rem jeszcze odnowa biologiczna czy zajęcia 
z fizjoterapeutą. Tak wyglądał nasz typowy 

dzień. Program rozpoczął się w marcu, 
a luty był miesiącem przygotowawczym. Wte-
dy spotykaliśmy się codziennie po 4–5 godzin. 
Później zaczęły się już odcinki live w każdy 
piątek. Dzień wcześniej była w studio próba 
generalna ze światłem, muzyką, w kostiumach.  
A w piątek kolejne przygotowania, zaczynali-
śmy rano, a do siebie wracaliśmy ok. 23:00.
 
NS: Przygotowanie lekkoatletyczne pomo-
gło w trakcie programu?
JM: Zdecydowanie tak. To duża zasługa 
Michała, który przygotował mnie fizycznie 
do udziału w programie. Mam sporą wy-
trzymałość i wydolność. Po takiej tanecznej 
rozgrzewce nie byłam rozgrzana. Zapropo-
nowałam Janowi, żebyśmy dodali kilka na-
szych ćwiczeń lekkoatletycznych. I tak też 
zrobiliśmy, po czym przyznał, że lepiej mu się 
tańczy i lepiej się czuje. Po każdym z trenin-
gów musiałam zadbać o element regeneracji. 
Z utęsknieniem wyczekiwałam zakwasów,  
o których tyle mówili pozostali uczestnicy. 
Podkreślali, że ledwo chodzą, bo mają takie 
zakwasy. U mnie przez cały program się nie 
pojawiły i byłam lekko rozczarowana (śmiech).
 
NS: Co w trakcie przygotowań sprawiło 
najwięcej trudności?
JM: Na pierwszym treningu okazało się, że 
nie umiem nawet poprawnie stać. Zdecydo-
wanie najtrudniejsze dla mnie były obroty 
i figury następujące po nich. Nie chodziło  
o zawroty głowy, bo ich nie miałam. Myliłam 
kierunki, np. skos czy diagonal z pójściem do 
przodu czy na boki. Nie mogłam tego sobie 
poukładać. Złościłam się na siebie, bo Janek 
tak mocno się starał, a ja tak prostej rzeczy 
nie mogę wykonywać. W ostatnim tygodniu 
Jan założył opaskę, przygotowując się do 
naszego finałowego tańca. Wtedy pokazałam 

Z bieżni na parkiet. Pokonywanie 
barier i Kryształowa Kula

działania. Zostali też Państwo ambasado-
rami marki Asics. Jak do tego doszło?
JM: Stowarzyszenie poprosiło nas jakiś czas 
temu, żebyśmy zostali twarzami kampanii.  
Historie tych dzieci są nam bliskie. Ich proble-
my są nam bardzo dobrze znane. Stwierdzi-
łam, że jeśli można pomóc Tęczy w zdobywa-
niu finansów na działalność, choćby naszymi 
twarzami, to warto się zgodzić. Te dzieciaki 
bardzo mocno tego potrzebują. Kiedy jeste-
śmy w Warszawie, odwiedzamy Tęczę. Pa-
nuje tam świetna atmosfera, a profesjonalna 
pomoc jest kierowana do wszystkich potrze-
bujących. Z kolei globalna marka Asics zde-
cydowała się na współpracę ze sportowcami 
niepełnosprawnymi. To naprawdę ogromny 
krok na polskim rynku. Trzeba o tym głośno 
mówić, żeby tym śladem poszły kolejne firmy. 
Mam nadzieję, że godnie reprezentujemy 
markę. Jako sportowcy z niepełnosprawno-
ściami jesteśmy równie medialni jak zawod-
nicy pełnosprawni, co pokazał np. Taniec  
z Gwiazdami. Cieszymy się, że Asics jest  
naszym partnerem podczas przygotowań.
 
NS: Najważniejszą tegoroczną imprezą 
będą mistrzostwa świata. Jakie cele sobie 
Pani stawia?
JM: Cel jest taki, żeby jak najlepiej się przy-
gotować do tych zawodów. Tam będzie moż-
na zdobyć przepustkę na Letnie Igrzyska 
Paraolimpijskie w Tokio w 2020 r. Chcemy 
jak najlepiej czuć się na starcie. Mamy na to 
jeszcze kilka miesięcy. Efekty będą oceniane 
dopiero po przekroczeniu linii mety.
 
NS: Doświadczenia z programu pomogą?
JM: W programie nauczyłam się sporo rze-
czy przydatnych nie tylko w kwestii sportowej, 
związanych ze świadomością. Jeśli my, oso-
by z dysfunkcjami, stawiamy sobie granice, 
to nie pozwolimy innym ludziom na to, żeby 
odbierali nas inaczej, niż my sami siebie 
traktujemy. Warto więc pokazać, że  pomi-
mo naszych ograniczeń potrafimy zawalczyć 
o siebie, o swoje marzenia czy nawet małe 
cele. Wtedy całe środowisko będzie nas zde-
cydowanie inaczej odbierało.

 Rozmawiał: Marcin Gazda
Zdjęcia udostępnione przez TV Polsat

Joanna Mazur i Jan Kliment wygrali dziewiątą edycję programu Dancing with the 
Stars. Taniec z Gwiazdami. Kryształową Kulę odebrali 17 maja. W finale para 
postawiła na mocny i czytelny przekaz związany ze światem osób niewidomych. 
Utytułowana lekkoatletka udowodniła, że dysfunkcja wzroku nie przekreśla 
aktywnego życia i podejmowania nowych wyzwań. 

Wręczanie symbolicznego klucza do mieszkania

mu, co jest dla mnie najtrudniej-
sze. Powiedziałam, żeby zrobił 
trzykrotny obrót i obrócił się do 
diagonalu. Wówczas zdał sobie 
sprawę z tego, co czułam przez 
cały czas, kiedy pojawiały się  
obroty i co trzeba zrobić później.
 
NS: Trudności trudnościami, ale 
sporo osób dostrzegło, że taniec 

sprawia Pani przyjemność.
JM: Do każdego tańca starałam się podejść 
jak do startów lekkoatletycznych. Dzień za-
wodów traktuję jako nagrodę za okres ciężkiej 
pracy, przygotowań. I trzeba się z tego cieszyć. 
Miałam ogromne wsparcie w postaci Jana, któ-
ry był obok mnie. Michał mocno nam pomagał 
i dawał wskazówki, jak tylko coś mogło ułatwić 
pracę na początku. Później już wszystko wy-
pracowaliśmy między sobą, system porusza-
nia się i komunikacji. Taka zespołowa praca 
trwała przez cały okres trwania programu. 
 
NS: Jakie emocje towarzyszyły przed 
pierwszym odcinkiem?
JM: Była duża adrenalina. Wcześniej mieli-
śmy jeszcze pokaz ramówkowy, gdzie parę 
kroków trzeba było postawić. Wszystko odby-
wało się na żywo, z publicznością. Czułam, 
że każdy patrzy, jak się ruszam. Byłam moc-
no skrępowana tym wszystkim. Na pewno to 
nie było moje środowisko, przynajmniej na 
początku. Na pierwszy odcinek przyjechali 
moi rodzice. Bardzo chciałam się im pokazać 
z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że to 
wyszło, widownia była mocno wzruszona. 
Po programie dostaliśmy mnóstwo wiado-
mości, takich naprawdę bardzo ciepłych  
i serdecznych. Wtedy chyba sobie zdałam 
sprawę, że udział w programie to naprawdę 
nie jest tylko kwestia nauki tańca i przeżycia 
fajnej przygody, ale też udowodnienia innym,  
a przede wszystkim sobie, że naprawdę moż-
na wszystko.
 
NS: W trakcie trwania programu wystarto-
wała kampania Stowarzyszenia Rodziców 
i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabo-
widzących Tęcza. Wspólnie z Michałem  
Stawickim zaangażowała się Pani w te 
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I tak się stało. Piękna, intrygująca ekspo-
zycja pokazała możliwości twórcze auto-
rów i wysoką klasę wystawionych prac. 

Ciekawym zabiegiem zdaje się być brak 
jakichkolwiek podpisów pod pracami. Trze-
ba zgadnąć nie tylko kto malował, rysował 
czy szkicował, ale również co. „Pierwszym 
doświadczeniem jest też PODPIS – SŁO-
WO – LOGOS, samookreślenie Siebie wo-
bec siebie i wobec nieznanych Oglądaczy. 
Zachęcamy – napisali twórcownicy – do za-
bawy w szukanie pseudonimów, przemian, 
metamorfoz, życia w fikcyjnej tożsamości, 
do wyrwania się z codzienności i peselów…” 
W zbiorowej wystawie każdy z nich zacho-
wał cząstkę indywidualności i prywatności.
„Naszą największą dumą są studenci 
Akademii Sztuk Pięknych: Eliza i Miron. 
Studiujemy z nimi” – napisali w ulotce. 
Eliza zaprezentowała na wystawie frag-
ment dyplomu licencjackiego ASP „Pod 
osłoną maski”, a Miron prace przed 
obroną dyplomu magisterskiego na tejże 
uczelni – „Kroniki upadku Domu Uszerów 
pod 13” i trzy Onirikony.
Dodajmy, że kuratorem tej, jak i poprzednich 
wystaw, był niezmordowany Piotr „Dudkacy” 
Dudek, a Twórcownia – Grupa Artystyczno-Lite-
racka z wątkiem arteterapeutycznym jest wspo-
magana przez Bibliotekę Śląską od 2005 roku!
 „To miało trwać tylko rok, może dwa…Piotrze”. 
– To o całkiem innej Piwnicy, ale jakże podobnie. 
Ale z Piwnicami tak bywa, że czasem dzieje się 
całkiem inaczej – powiedział Twórcownik zwany 
„Tygrysiem”.
„Dziękuję wszystkim uczestnikom za odważne 
odkrycie siebie przed oczami / oczy Innych – na-
pisała w liście przewodnim nieobecna na finisa-
żu Mantykora, czyli „matka założycielka” Barbara 
Bełdowicz-Kościelny. – Dziękuję Piotrowi Dud-
kowi, kuratorowi naszych wystaw, za wspania-
łą aranżację! PIERWSZY RAZ na tym trudnym 

takielunku, wantach dryfującego jachtu – dryfuje 
rozklekotany chwiejąc się na wietrze, bo nie ma 
regulacji naprężenia olinowania… Ceremoniał 
wieszania patrz OŻAGLOWANIA trwał prawie 
cały czas płynięcia czasu zanurzenia w czasie. 
Najbardziej cieszy mnie udział „Żagli” – Elizy  
i Mirona, bo dokonali niezwykłego jak na Twór-
cownię wyczynu – nie tylko zaczęli studiowa-
nie (bo kto nie zaczynał?), a wytrwali i stali się 
absolwentami Akademii Sztuk Pięknych! A cała 
Twórcownia razem z nimi, bo każdy uczestniczył 
jak mógł w tym pięknym studiowaniu”.
Śląscy twórcownicy spotykają się w budyn-
ku Działu Biblioterapeutycznego Biblioteki 
Śląskiej przy ulicy Ligonia w Katowicach. Jak 
sami tłumaczą, biblioteczna piwnica to ich un-
derground – fenomen – „miejsce niezwykłej 
i dobrowolnej aktywności ponad codziennej 

dorosłych (nieco dzieckiem podszytych) 
na granicach Sztuki i Kultury, od artete-
rapii po rysunek studyjny. Twórcujemy 
nie tylko za pomocą pędzla i ołówka,  
ale też długopisu zwanego piórem li-
terackim – rozmawiamy na Herbatce  
u Kapelusznika. Twórcownicy to osoby 
z dyspozycją do tworzenia, które chcą 
rozwijać swoje nierzadko ukryte zdolno-
ści, a nie miały dotąd okazji i możliwości; 
łączą nas UZALEŻNIENIE od KSIĄŻEK, 
a także trudne przejścia – kryzysy zdro-
wotne i życiowe. W tej grupie każdy jest 
mistrzem czegoś, dzielimy się umiejętno-
ściami. Twórcownia jest miejscem wolno-
ści osobistej w zakresie potrzeb twórczej 
samorealizacji”.
Tworzyć, co się czuje, co podsuwa własny 
Duch, nie patrzeć na normy i kanony – to 
kwintesencja idei Twórcowni bliskiej zało-
żeniom patrona Stanisława Szukalskiego 
„Stacha z Warty”,  rzeźbiarza, malarza,  
rysownika, projektanta i teoretyka. 
– Najważniejsze było, by dać się wyżyć 
artystycznie ludziom z niepełnosprawno-
ściami, najczęściej tym, którzy mieli za 
sobą dołki i inne wyboje psychiczne, choć 
nie tylko tym, to cel tego przedsięwzięcia 
(znów z tej innej Piwnicy). Nic nowego, 
terapia przez sztukę istniała już od daw-
na – ktoś powie. A nieprawda. Tu sztuka, a nie 
leczenie znalazły się na pierwszym planie (…). 
Czego tu nie tworzono, sztuki były wszelakie, 
wiersze, proza, rzeźby, teatr lalek muzyka, nie-
stety tylko odtwórcza, choć był i taki , co twier-

dził, że wielkim kompozytorem jest (to już nie  
odtworzenie – u Gombrowicza było: wielkim  
poetą był!). Królował jednak obraz, rysunek  
i grafika. No i plenery! – barwnie opowiadał  
o Twórcowni  wspomniany „Tygryś”.   

Twórcownia to łódź 
pod pełnymi żaglami…

Biblioteka Śląska i Fundacja 
Forma-T zaprosiły 30 kwietnia 
na finisaż wystawy: 
Twórcownia pierwszy raz 2019. 
Dołączono do niej także prace 
powstałe w 2018 roku oraz kilka 
debiutujących. „Wystawa ma 
charakter eksperymentalny, 
warsztatowy, dynamiczny. 
Ostateczny kształt osiągnie na 
finisażu” – napisano 
w zaproszeniu.

Mimo niezbyt dogodnej daty – podczas 
„wielkiej majówki” – było  sporo ogląda-
jących. Niezawodna Dagmara Bałycz 
– szefowa Działu Biblioterapeutycznego 
Śląskiej Książnicy – powitała przybyłych, 
obiecała również, że nie będzie to jednak 
finisaż i wystawa potrwa jeszcze tydzień. 
Przekazała także istotną informację, bar-
dzo ważną dla wszystkich Twórcowników, 
że po okresie wstrzymania dotacji udzie-
lanej im przez Bibliotekę Śląską w najbliż-
szym czasie nastąpi jej wznowienie. 
– Chcę powiedzieć, że jesteście grupą bardzo 
zdolnych, fantastycznych ludzi  Pan dyrektor Bi-
blioteki Śląskiej prof. Zbigniew Kadłubek dosko-
nale o tym wie – zapewniła. –  Proszę Państwa, 
proszę się absolutnie o nic  nie martwić – zaape-
lowała do artystów. – Nic wam nie zagraża, nic 
nie zagraża Twórcowni. W ramach możliwości, 
być może to nie będzie taka forma wsparcia, 
jaką mieli Państwo do tej pory, ale na pewno ono 
będzie i będziecie mieli jak dotychczas swoje lo-
kum – zapewniła D. Bałycz. 
Zarówno dla artystów, jak ich przyjaciół Twórcow-
nia jest miejscem niezwykłym, niecodziennym. 
– Tu spotykamy prawdziwego Jezusa, spotykamy 
drugiego człowieka, który szuka miłości, przyjaźni, 
wiary, nadziei – tego, co w życiu najważniejsze. 
Gdyby mnie nie zaakceptowała ta grupa i przez to 
nie mógłbym się rozwijać, żyć, uważałbym swoje 
życie za przegrane. Twórcownia dała mi wiarę, na-
dzieję i miłość, także poczucie, że wygrałem życie, 
że zostałem przyjęty do nieba, zostałem zbawiony 
– powiedział Krzysztof Tworek, jeden z artystów.
Nie on jeden mówił o tym miejscu tak żarliwie. 
Dla nich wszystkich znaczy bardzo dużo, to ich 

miejsce na ziemi. Używają różnych środków 
wyrazu i różnych narzędzi. Tworzą bardzo róż-
norodnie, wpływają na siebie twórczo, inspirują 
się i stymulują. Na jednej ze ścian mogliśmy 
podziwiać m.in. piękne portrety, stubarwne 
pejzaże obok np. oszczędnych czarno-białych  
rysunków Justyny. Sama je określiła jako egip-
skie. – Przygotowywałam je trzy, może cztery  
miesiące – mówiła, opowiadając z przejęciem, 
co przedstawiają, opisując detale. – Według 
mnie to jest moje najlepsze dzieło – stwierdziła 
z przekonaniem.
Na tej wystawie można było obejrzeć wiele in-
teresujących dzieł. Były bardzo ciekawe szkice, 
obrazki małe, większe i całkiem duże, jak „Tryp-
tyk: Kroniki Upadku Domu Uszerów pod 13”, czy 
„Pod osłoną maski” oraz znakomite fotografie  
i kolaże. Wszystkie znamionują wysokiej klasy 
artystów plastyków.
Dobrze, że są, dobrze, że możemy dotknąć 
Sztuki, zobaczyć efekty ich pracy i talentów.  
Oby mogło tak dalej być…



Tekst i fot. Iwona Kucharska

W środku Miron Kościelny
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
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W asyście niezwykle empatycz-
nych policjantów krakow-
skich, od wyjazdu kolumny 

sprzed Parku Jordana w Krakowie, 
korowód wiozący dzieci bez prze-
szkód – co graniczyło niemal z cudem 
w rozkopanym centrum Krakowa – na 
polanę pod zamkiem dotarł z wielkim 
szykiem.
Bardzo radośnie powitała wszystkich 
Cecylia Chrząścik, prezes Stowarzy-
szenia „Bądźcie z nami” będącego 
głównym organizatorem tej dorocznej, 
tradycyjnej już imprezy z ustaloną ran-
gą i znaczeniem.
49. Festyn Integracyjny przebiegał pod 
hasłem: „W królestwie owadów”. Na 
łąkę przyfrunęły pszczółki, biedronki, 
motylki, koniki polne i różni inni mniej 
lub bardziej kolorowi przedstawicie-
le owadziego świata, w towarzystwie 
pięknych kwiatków: niezapominajek, 
bławatków i maków.
Wszyscy tańczyli i śpiewali na scenie 
i na łące pod czujnym okiem znanych 
im od lat wodzirejów, Jolanty Wiewióry 
i Marka Kupca, czyli  „cioci Joli” i „wuj-
ka Marka”. Jak zwykle wspólną zaba-
wę poprowadzili z rozmachem, wielką  
radością i swobodą.

WYDARZENIA

W Parku 
Korzkiewskim, 
u podnóża 
XIV-wiecznego Zamku 
Rycerskiego, 
4 czerwca – z okazji 
Dnia Dziecka – 
spotkało się ponad 900 
osób! Podopieczni – 
i duzi, i mali – 
krakowskiego Stowa-
rzyszenia Pomocy 
Niepełnosprawnym 
„Bądźcie z nami” jak 
co roku bawili się na 
festynie w Korzkwi.

Były liczne konkursy z nagrodami, były pra-
ce w glinie, minihipoterapia, gry, zabawy, 
zawody sportowe, dmuchane zamki i arty-
ści na szczudłach z teatru „Ale cyrk”, którzy 
puszczali bańki mydlane i rozdawali balony. 
Jak zawsze były również – jak na prawdziwy 
piknik przystało – przepyszne domowe ciasta 

Owady przyleciały pod zamek

i oczywiście grillowane kiełbaski  
i tradycyjna harcerska grochówka!
Radosne twarze i głośne śpiewy 
napełniły piękny park pod zamkiem radością 
i szczęśliwym gwarem. Wszyscy czekają na 
ten dzień przez cały rok. To jest spełnienie ich 
marzeń. Do występów na scenie przygotowa-

nia trwają przez wie-
le miesięcy. Każdy 
uczestnik chce się na 
niej pokazać.
Jeden z nich pomylił 
krok, wypadł z rytmu 
i już nie potrafił się 
włączyć do zespołu. 
Bardzo był rozża-
lony. Zespół jednak 
zatańczył dla niego 
jeszcze raz, aby mógł 
i on wykonać wszyst-
kie figury taneczne. 
Zrobił to z ogromnym 
zaangażowan iem  

i przejęciem. Jego szeroki uśmiech 
na mokrej jeszcze od łez buzi był 
najpiękniejszym uśmiechem szczę-
śliwego dziecka…
– One wszystkie czują się tutaj jak 
w wielkiej rodzinie – stwierdził rzeź-
biarz Wolfgang Hofer, który od wielu 
lat przywozi dla nich na festyn swoje 
stoły i glinę do rzeźbienia. Opowia-
dał, że lepieniem  dzisiaj zajął się 
m.in. chłopak widocznie podener-
wowany, z wyraźną agresją. – Pra-
cując w glinie, niezwykle się uspo-
koił, wyciszył. To powinien zobaczyć 
terapeuta – powiedział W. Hofer. 
– To bardzo pomaga w poukładaniu 
emocji.
– To jest rzeczywiście impreza dla 
każdego. Mimo tak wielu uczestni-
ków i tak wielu ludzi zaangażowanych  
w przeprowadzenie korzkiewskiego 

festynu –  żadnego chaosu! Bo każdy jest na 
swoim miejscu – podsumowała prezes Cecylia 
Chrząścik.
Pomogli niezawodni harcerze z Hufca Kra-
ków-Podgórze, Hufca Podkrakowskiego 
– Szczep Zielonych i liczni wolontariusze, 
szczególnie z Klubu Wolontariatu „Poma-
gamy” Zespołu Szkół w Korzkwi oraz dzieci 
i młodzież ze szkół krakowskich nr 4 i 36,  
z Zespołu Szkół w Laskowej, a także firmy 
przewozowe, które zapewniły – jak zwykle  – 
transport dzieci. 
Dodajmy, że  impreza odbyła się pod hono-
rowym patronatem wójta Gminy Zielonki,  
Bogusława Króla, który jak zawsze witał dzie-
ci z koszem pełnym wspaniałych cukierków!
Jak zwykle dopisali przyjaciele Stowarzysze-
nia, wychowawcy i opiekunowie, dopisała 
również przepiękna pogoda. 



Iwona Kucharska, fot. Ryszard Rzebko
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Prezes Cecylia Chrząścik oraz jej zastępca Krystian Kosub,  
obok wójt gminy Zielonki Bogusław Król (z lewej) 
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Rockowa „odsłona” XII Dotyku Dźwięku
Iwona Kucharska, fot. Ryszard Rzebko

W niedzielny wyjątkowo ciepły wieczór – z dedykacją dla 
wszystkich mam, bo to przecież Dzień Matki! – wykonawcy 
koncertu dali przysłowiowego czadu! Zabrzmiały największe 

przeboje polskiego rocka lat 70., 80. i 90. w wykonaniu wokalistów 
tworzących i wspieranych przez Fundację „Wygrajmy Razem” oraz ar-
tystów zaproszonych z całej Polski, przy akompaniamencie zespołu 
muzycznego Echotown.
Wystąpili również członkowie działającego przy Fundacji zespołu 
Mezalians Art w duetach z wokalistami reprezentującymi Młodzieżowy 
Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej (MOPT).
Głównym organizatorem tegorocznego koncertu był Pałac Kultury 

Zagłębia, współorganizatorami 
Fundacja „Wygrajmy Razem” 
oraz Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnej  
w Dąbrowie Górniczej.
Jako pierwsi wystąpili dwaj de-
biutanci z tej placówki – Maciej 
Pańczyk i Karol Chojnacki – przy 
akompaniamencie Echotown 
i ich opiekuna artystycznego, 
muzyka Jarosława Caputy, na 
co dzień kierownika internatu  
w dąbrowskim SOSW. Wokaliści 
zaprezentowali kolejno: wielki 

przebój  zespołu Kobranocka   
pt. Kocham Cię jak Irlandię oraz 
hit grupy Chłopcy z Placu Broni 
pt. Wolność.
I koncert, można powiedzieć, 
pognał niczym rączy wierzcho-
wiec z przytupem, uśmiechem 
i wszechogarniającą radością, 
poczuciem prawdziwej wolności. 
Takiej, jaką może dać jedynie 
prawdziwie porywająca muzy-
ka. Taka, która odzwierciedla 

stan ducha. Nie da się ukryć, że klasyczny rock ma to w sobie i wie-
le jeszcze innych zauroczeń, które sprawiają, że jest ponadczasowy  
i ponadpokoleniowy…
A potem było już jak u Hitchcocka… coraz mocniej, coraz goręcej!
Totalną hipnozę z repertuaru Urszuli i Budki Suflera wyśpiewał duet 

Łukasz Baruch – prezes Funda-
cji „Wygrajmy Razem”, założy-
ciel Mezalians Art – oraz Michał 
Posłuszny, wokalista Młodzieżo-
wego Ośrodka Pracy Twórczej. 
Kolejnemu artyście w chórkach 
towarzyszyli wokaliści z tej  
placówki. Z ich wspomaganiem 
Dariusz Marchewka z Wrocła-
wia zaśpiewał Tańcz głupia, 
tańcz  z repertuaru Lady Pank  
i piosenkę  zespołu Róże Europy 
pt. Jedwab.
Kinga Kasprzyk, uczennica 
szkoły muzycznej w Olkuszu, 
wspólnie z członkami Mezalians 
Art zaśpiewała Nie mogę Ci  
wiele dać  zespołu Perfect i rów-
nie kultową piosenkę zespołu 
Bajm pt. Biała armia.
Znany multiinstrumentalista, 
doskonały muzyk, wokalista,  

a nawet aktor – zdobywca Złotej Maski – Grzegorz Dowgiałlo do-
łączył w duecie do Julii Szotek, absolwentki Liceum Ogólnokształ-
cącego. Hi Fi superstar z repertuaru grupy Wanda i Banda  w ich 
wykonaniu to było prawdziwe trzęsienie ziemi!
Następna wykonawczyni, Natalia Smogulecka, to także woka-
listka znana dąbrowskiej publiczności z wielu poprzednich edycji 
„Dotyku Dźwięku”. Jest absolwentką bydgoskiego Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego na kierunku edukacja muzyczna, pracuje 
jako animator kultury i prowadzi zajęcia wokalne dla utalento-
wanej młodzieży. Jej ulubione gatunki muzyczne to soul, pop, 
gospel i jazz. Na ten jednak koncert przygotowała  Boskie 
Buenos legendarnego zespołu Maanam i hit Bajmu pt. Co mi 
Panie dasz.
Z pewnością takim właśnie utalentowanym młodym człowiekiem 
jest 15-letni Bartek Peszuk, który do Dąbrowy przyjechał z Białej 
Podlaskiej. Na co dzień jest wokalistą zespołu przy Bialskim Cen-
trum Kultury, przygotowuje się także  do musicalu w Warszawskiej 
Szkole Musicalowej b&b. W Dąbrowie zaprezentował, z udziałem 
chórku Mezalians Art, Wehikuł czasu legendarnego zespołu Dżem 
oraz Ten Wasz świat grupy Oddział Zamknięty.  

Kolejny duet to Aleksandra Arent reprezentująca dąbrowski 
MOPT oraz Iwona Zięba z Krakowa, doskonale znana dąbrow-
skiej publiczności z występów w poprzednich edycjach „Dotyku 
Dźwięku”, od wielu lat współpracująca z Fundacją „Wygrajmy 
Razem” jako konsultantka artystyczna. Zaśpiewały porywają-
co Meluzynę Małgorzaty Ostrowskiej. Dała temu wyraz coraz 
bardziej liczna publiczność, gromkimi brawami wyrażając swój 
aplauz.
Rewelacyjny, jak zawsze, wokalista, kompozytor i aranżer,  
Przemek „Cacek” Cackowski z Grudziądza z towarzyszeniem 
Mezalians Art, poruszył piękną balladą z repertuaru grupy TSA 
pt. 51, a następnie zachwycił przebojem Budki Suflera Pieśń 
niepokorna. Na co dzień Przemek współpracuje z grudziądzkim 
Centrum Rehabilitacji im. księdza biskupa Jana Chrapka, anga-
żuje się w promowanie prestiżowych projektów artystycznych, 
bierze udział w koncertach, nagrywa płyty. Ostatni krążek nagrał 

z utworami  legendarne-
go zespołu Nocna Zmiana  
Bluesa.
Z Martą Jachymczyk – re-
prezentantką MOPT, stu-
dentką pedagogiki wcze-
snoszkolnej i wychowania 
przedszkolnego, pasjonatką 
śpiewu i muzyki – zaśpiewa-
ła w duecie  Karolina Żeli-
chowska, wiceprezes Fun-
dacji „Wygrajmy Razem”. 
Były bardzo przekonywują-
ce w wielkim przeboju gru-
py Lombard – Mam dość!  
Publiczność śpiewała razem 
z nimi, a pod sceną tańczyły 
i podskakiwały ochoczo 
grupy młodych ludzi.

Ostatnią wokalistką koncertu była Monika Młot z Przemyśla – 
artystka również znana z poprzednich edycji „Dotyku Dźwięku”. 
Widownia razem z nią śpiewała Nie będę Julią  zespołu Wanda 
i Banda, nagradzając jej występ owacyjnymi brawami. I tak też 
było w jej ostatniej piosence,  przeboju Cykady na Cykladach 
grupy Maanam, która zakończyła jednocześnie tegoroczne pre-
zentacje muzyczne przeglądu „Dotyk Dźwięku”.
Finałową piosenkę zaśpiewali wszyscy uczestnicy koncertu. 
Przy gromkich brawach pożegnali się z pełną empatii, akceptacji 
i podziwu dla ich umiejętności dąbrowską publicznością. Łukasz 
Baruch podziękował artystom, współorganizatorom, pożegnał 
widownię: –Trzymajcie się! Do następnego roku! 
I już teraz zaprosił na XIII Przegląd Piosenki Osób Niewidomych 
i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”, oczywiście do Dąbrowy Gór-
niczej. Z pewnością publiczność dopisze, ponieważ prezentacje 
artystów, których zaprasza Fundacja „Wygrajmy Razem”, cieszą 
się stałym zainteresowaniem i wielkim uznaniem dla wysokiego 
poziomu artystycznego.
Dodajmy, że patronem honorowym wydarzenia był prezydent 
Dąbrowy Górniczej – Marcin Bazylak, a wśród patronów medial-
nych był tradycyjnie Magazyn „Nasze Sprawy”. 

■

Po 30 latach działalności arty-
stycznej i społecznej Sta-

nisław Kmiecik – artysta z niepeł-
nosprawnością malujący stopami 
– został 6 czerwca uhonorowany 
Medalem 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości. Odznaczenie przyznane 
zostało przez premiera Mateusza 
Morawieckiego na wniosek minister 
Elżbiety Rafalskiej. Medal otrzymują 
osoby, które swoją zaangażowaną 
postawą na rzecz przemian demo-
kratycznych włączają się w budowę 
wspólnoty, wzmacniają suwerenność 
i tożsamość narodową.
Po ceremonii, która odbyła się  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, Stanisław Kmiecik 
wraz z żoną spotkali się z Marleną 
Maląg – prezes Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz Martą Mordarską 
– dyrektor Małopolskiego Oddziału 
PFRON. Spotkanie było okazją do 
złożenia artyście gratulacji oraz do 
rozmowy na temat jego działalno-
ści artystycznej i społecznej, dal-
szych planów i systemu rehabilitacji  
w Polsce. Podczas wizyty w siedzibie 
PFRON powstała praca, którą autor 
wręczył prezes Marlenie Maląg.
Stanisław Kmiecik urodził się  
w 1971 roku w Klęczanach koło  
Nowego Sącza. Nie mając od uro-
dzenia rąk, już jako 5 letni chłopiec 
zaczął malować ustami i nogami. 

Od 1989 roku należy do Świato-
wego Związku Artystów Malują-
cych Ustami i Nogami z siedzibą w 
Księstwie Liechtenstein – VDMFK. 
Artysta malarz, dla którego niepeł-
nosprawność nie jest przeszkodą 
w realizacji swoich pasji – maluje 
akrylami, farbami olejnymi, paste-
lami, akwarelą, temperą i ołówkiem. 
Jego prace można oglądać na wy-
stawach organizowanych w Polsce 
i za granicą. Udziela się również 
charytatywnie i społecznie, swoją 
postawą stara się wspierać i uczyć 
innych. Od wielu lat współpracuje 
z Fundacją Sztuki Osób Niepełno-
sprawnych w Krakowie.
Od 2017 roku Stanisław Kmiecik 
współpracuje z Małopolskim Od-
działem PFRON, czego efektem 
są m.in. wystawa „Pasja dodają-
ca skrzydeł” w Porcie Lotniczym 
–  Kraków Airport im. Jana Pawła II, 
obchody I Międzynarodowego Dnia 
Osób Malujących Ustami i Nogami 
oraz wiele wystaw i spotkań z udzia-
łem dzieci, młodzieży i osób niepeł-
nosprawnych.
Jedna z wielu nagród, które otrzymał 
Stanisław Kmiecik, to wyróżnienie  
w konkursie „Lodołamacze 2018”  
w kategorii „Lodołamacz Specjalny”.

Joanna Kołdras / Małopolski 
Oddział PFRON, fot. MRPiPS /

Flickr

Stanisław Kmiecik uhonorowany 
Medalem 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości

Artysta Stanisław Kmiecik został uhonorowany Odznaką 
Okolicznościową – Medalem 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości. Małopolskiemu artyście osobiście pogratulowała 
Marlena Maląg – prezes Zarządu PFRON.

XII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”, który odbył się 26 maja 
– jak zwykle podczas dorocznych Dni Dąbrowy Górniczej – przebiegał pod hasłem „Klasyka polskiego rocka”.

Członkowie Zespołu Mezalians Art 
w chórkach towarzyszących 
występom solistów

Członkowie Zespołu Mezalians Art 
w chórkach towarzyszących 
występom solistów

Członkowie Zespołu Mezalians Art 
w chórkach towarzyszących 
występom solistów Jarosław Caputa 

i Maciej Pańczyk na scenie

Łukasz Baruch (z prawej), Grzegorz 
Dowgiałło

Grzegorz Dowgiałło, Karolina Żelichowska

Iwona Zięba, Mariusz Trzeciak
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Wieliczka stawia na sztukę integracji

Od wielu lat wielicka instytucja kultury 
zapewnia liczne atrakcje dla osób 

z niepełnosprawnościami. Potwierdzeniem 
tego jest m.in. Plener Artystów Niepełno-
sprawnych, organizowany wspólnie z Fun-
dacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych  
z Krakowa. To propozycja, z której korzystają 
przede wszystkim dorośli. Postanowiono więc 
poszerzyć ofertę, a „Nasze Sprawy” jesienią 
ub.r. poinformowały o tych planach (http://na-
szesprawy.eu/kultura-i-sztuka/14928-swieto-
pod-ziemia-wieliczka-dla-artystow.html).
– Przygotowaliśmy profesjonalne warsztaty, 
ale kwestia uzdolnień plastycznych nie miała 
znaczenia. Chcemy, żeby Muzeum było plat-
formą spotkań i budziło pozytywne emocje. 
Mamy nadzieję, że to zaprocentuje w przy-
szłości wśród tych młodych ludzi i będzie rów-
nież kształtowało ich kompetencje społeczne 
– powiedziała „NS” Magdalena Waśniowska-
-Nowak, kierownik działu obsługi zwiedzają-
cych w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
Do pilotażowego programu zaproszono 
placówki z Wieliczki. W warsztatach wzięło 
udział 22 uczniów z Zespołu Szkół im. Brata 
Alojzego Kosiby oraz Szkoły Podstawowej 
nr 2. Zostali oni podzieleni na 3 grupy, które 
pracowały pod okiem fachowców. Inga Su-
mina zdradziła tajniki malowania farbami na 
bawełnianych koszulkach. Z kolei Grażyna 
Stępniewska-Szynalik udzieliła wskazówek 
dotyczących przygotowania kolaży z wyko-
rzystaniem tektury falistej. Natomiast Magda-

Tekst i fot. Marcin Gazda

„Łącznie z grupą ponad trzystu leków stale 
zagrożonych brakiem dostępności, mamy 
problem z blisko pół tysiącem produktów lecz-
niczych, niedostępnych dla pacjentów.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej sytu-
acja pogarsza się z dnia na dzień” – czytamy 
w liście. „Obecnie farmaceuci ratują sytuację 
poprzez wydawanie odpowiedników, jed-
nakże ich zapasy są ograniczone i taki stan 
nie potrwa długo. Zwłaszcza że problemy  
z dostępnością powodują niepokój wśród 
chorych, próbujących robić zapasy niezbęd-
nych im produktów leczniczych.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Mi-
nistra o podjęcie pilnych działań, mających na 
celu wyeliminowanie zaistniałego i jednocze-
śnie niezwykle poważnego problemu”.

Za podstawową przyczynę braku kilkuset 
leków o wartości ok. 2 mld zł uważa się 
nielegalny ich wywóz za granicę, kłopoty  
z importem substancji czynnych z Chin oraz 
restrykcyjne wymogi unijne dla producentów. 
Niedostępność produktów w aptekach nie 
jest winą aptekarzy – przekonują farmaceuci.  
Są problemy, bo apteki nie dostają potrzeb-
nych leków z hurtowni, które jednak nie 
dostają ich w wystarczającej liczbie od pro-
ducentów, a ci z kolei tłumaczą, że nie są  
w stanie produkować ich więcej. 

Tak źle jeszcze nie było – mówią farmaceuci. 
– W ostatnim czasie absolutnie zabrakło np. 
bardzo ważnego leku dla diabetyków metfor-
max 500 SR i glucophage XR 500 –  dwóch  
z trzech dostępnych na rynku produktów  
z metforminą o wolnym uwalnianiu, oraz leku 
na choroby tarczycy – euthyrox, który wystę-
puje na naszym rynku w wielu różnych daw-
kach i części z nich po prostu nie ma. Według 
nich obecnych kłopotów nie da się jednak  
wytłumaczyć nielegalnym wywozem leków.

Podkreślają jednak, że wielu produktów, któ-
rych nie ma w naszych aptekach, nie opłaca-
łoby się wywozić za granicę, bo byłyby często 
droższe niż różnica w cenie danego produk-
tu w Polsce czy np. w Niemczech lub we  
Francji. Wskazują, że poważnym mankamen-
tem jest uzależnienie rodzimej produkcji od 

chińskiego rynku, bo w Polsce nie opłaca się 
np. produkcja substancji czynnych.
To sytuacja absolutnie patologiczna, powo-
dująca coraz częstsze braki różnych leków, 
których produkcja opiera się właśnie o wy-
twarzane w Chinach substancje czynne, np. 
w sytuacjach nagłych zamknięć tamże fabryk 
farmaceutycznych.
Do tego dochodzą równie patologiczne sys-
temy dystrybucji leków przez producentów, 
którzy reglamentują je dla aptek –  farmaceu-
tyczni giganci ustalają inne ceny leków dla 
części aptek, a inne dla pozostałych – oraz 
obowiązująca od 9 lutego dyrektywa fałszyw-
kowa i serializacja, która wydłuża przerwy  
w dostawach leków. 
Całe serie leków nie mogą być zwolnione 
do obrotu, dopóki do europejskiego systemu 
teleinformatycznego nie zostaną przekazane 
wszystkie kody serializacyjne.
Lekarze z konieczności coraz częściej mo-
dyfikują sposoby leczenia, ordynują nowe 
terapie, bazujące na jeszcze osiągalnych 
preparatach, których do tej pory pacjenci nie 
zażywali, co rodzi oczywiście sytuacje dys-
komfortowe i poczucie zagrożenia zdrowia. 
Niestety zaczyna brakować nie tylko drogich 
leków oryginalnych, ale również popularnych 
leków generycznych…

– Wszyscy sobie radzimy w trochę chałupni-
czy sposób – wskazuje dr Michał Sutkowski 
z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. – 
Ludzie jeszcze nie umierają z powodu braku 
leków. Bezpieczeństwo lekowe państwa nie 
jest jeszcze zagrożone. Ale bez wątpienia 
jesteśmy na etapie, gdy dostrzegalne jest 
pomarańczowe światło. I nie można biernie 
czekać na czerwone. Tym bardziej że obec-
ny stan jest bardzo uciążliwy dla pacjentów 
– przekonuje Sutkowski.
– Analizujemy sytuację lek po leku. Rozma-
wiamy z ich producentami. Już za parę dni 
dostęp do kilku potrzebnych pacjentom me-
dykamentów się poprawi – zapewnia wicemi-
nister zdrowia Maciej Miłkowski. Przekonuje, 
że kłopoty z dostępnością produktów leczni-
czych są ogólnoeuropejskie i nie jest to bynaj-
mniej polska domena, a  zaopatrzenie w wiele 
produktów poprawi się już niebawem.

Leki już są?
Minister zdrowia Łukasz Szumowski 11 lipca 
poinformował, że nie ma już problemów  
z brakiem leków w polskich aptekach: – Leki 
są. Problem jest taki, że pacjent nie powinien 
chodzić i szukać ich sam – powiedział. – Do-
stawy do Polski zostały wznowione. Rozma-
wialiśmy z firmami lekowymi. Tych leków bę-
dzie przybywać – zapewnił minister. 
– Te leki są już na terenie Polski, dostarczone 
do hurtowni, za chwilę będą przekazywane 
dalej – poinformował. Dodał, że „to jest pro-
blem techniczny, wynika oczywiście z globali-
zacji rynku i dużych koncernów”.

– Zrobimy wszystko, żeby leki były dostępne 
dla wszystkich pacjentów – zapewnił także  
11 lipca marszałek Senatu Stanisław Kar-
czewski.
Lek może być np. w innej miejscowości, ale 
to według Ministerstwa Zdrowia  nie stanowi 
problemu, ponieważ apteki mogą je przesyłać 
między sobą. Minister Szumowski nie widzi 
potrzeby wprowadzenia skupu interwencyj-
nego leków, których brakuje. – Myślę, że w tej 
chwili takiej konieczności naprawdę nie ma, 
naprawdę te dostawy były przerwane przez 
krótki okres czasu. Zresztą, jeśli popatrzymy, 
to w tej chwili tego leku – głównie był pro-
blem z Euthyroxem – mamy w hurtowniach  
1 000 300 opakowań. W związku z tym te  
dostawy są, w tej chwili trafiają do aptek. 
Zapewnił, że leków będzie przybywać. 

Warto podkreślić, że problem z dostępnością 
do niektórych leków dotyczył także innych kra-
jów europejskich. Duże koncerny farmaceu-
tyczne zaopatrują się w substancje do produk-
cji leków właściwie w jednym miejscu, przede 
wszystkim w Chinach. Perturbacje właśnie na 
rynku chińskim spowodowały problemy na ryn-
kach w Europie, a więc także w Polsce. – W tej 
chwili ten problem jest już rozwiązany, produk-
ty trafiają do hurtowni, do aptek. Wznowiona 
została dystrybucja i dostarczanie do Polski – 
powiedział minister zdrowia.
Uruchomiono infolinię dla pacjentów, gdzie 
pod bezpłatnym numerem 800 190 590 pra-
cownicy NFZ i GIF (Główny Inspektorat Far-
maceutyczny) od 15 lipca informują, gdzie 
można kupić lek, którego aktualnie brakuje  
w danej aptece, oraz o dostępności zamien-
ników leków. Już w pierwszej godzinie jej 
funkcjonowania odebrano ok. tysiąca telefo-
nów, zaszła zatem konieczność zwiększenia 
jej obsady.

Oprac. Iwona Kucharska

Brakuje leków w aptekach
Samorząd aptekarski 8 lipca skierował list  otwarty do ministra zdrowia 
informujący o narastających trudnościach w zdobyciu preparatów na nadciśnienie, 
choroby tarczycy, kardiologicznych, okulistycznych, na astmę, alergię i cukrzycę. 
Zaczyna brakować także leków onkologicznych, przeciwzakrzepowych 
i neurologicznych.

W Muzeum Narodowym w Poznaniu do 11 sierpnia br. można oglądać wystawę  
pt. „Choroba jako źródło sztuki”.

Celem wystawy jest przedstawienie dzieł sztuki powstających w chorobie, odsłonięcie 
specyficznych warunków tworzenia i spojrzenie na fragment historii sztuki z perspektywy 
choroby twórcy.
Artyści różnie traktowali swoją chorobę w procesie twórczym. Maksymilian Gierymski 
czy Artur Grottger tworzyli tak, jakby choroby nie było. Jacek Malczewski przedstawiał 
jej ślady w autoportretach. Choroba to temat rzeźb Aliny Szapocznikow, oswajającej się  
z destrukcją własnego organizmu i śmiercią.
Na wystawie zaprezentowano prace współczesnych artystów, m.in. Władysława Strze-
mińskiego, Marii Jaremy, Katarzyny Kozyry, a także dzieła Wyspiańskiego, Podkowiń-
skiego, Wojtkiewicza, De Laveaux i wielu innych, dla których choroba stała się właśnie 
źródłem sztuki.
Jak mówi rzeczniczka Muzeum Aleksandra Sobocińska, wystawa pokazuje relacje pomiędzy 
bólem i kreacją, związki pomiędzy chorobą a obrazem i rzeźbą.
– Wystawa prezentuje prace, które powstały w warunkach cierpienia i były nie tyle sposo-
bem radzenia sobie z bólem, co drogą jego manifestacji. Sztuka objawia się przy tym jako 
jeden z wyrazów cierpienia, a nie jako lek na chorobę – tłumaczy A. Sobocińska.
Na wystawie znajduje się około 130 prac 35 polskich artystów powstałych od końca  
XIX wieku po współczesność.

kat

W Poznaniu wystawa „Choroba jako źródło sztuki”

lena Szczepaniak-
-Tabor skupiła się 
na tryptykach two-
rzonych akwarela-
mi i solą. Inspiracją 
dla uczniów były 

obiekty znajdujące się na terenie Muzeum.  
– Zdecydowaliśmy się na podział na 3 gru-
py, żeby zintegrować dzieci niepełnosprawne 
z pełnosprawnymi. Każda z nich pracowała 
w innym wnętrzu zamkowym, a zajęcia były 
poprzedzone zwiedzaniem. Tematyka zajęć 
to już wizja artystów – opisała Magdalena 

Gawrońska z działu edukacji w Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka.
Początkowo zakładano, że warsztaty arty-
styczne i Plenery Artystów Niepełnosprawnych 
będą organizowane naprzemiennie, co 2 lata. 
Jak zaznaczyła Magdalena Waśniowska-
-Nowak, jednak nie są wykluczone częstsze 
spotkania dla uczniów, np. raz na kwartał lub 
semestr. W grupowych zajęciach uczestniczy-
łoby nie więcej niż 40 młodych osób. Oferta 
zostałaby skierowana nie tylko do placówek  
z Wieliczki, ale też z sąsiednich miejscowości. 

■

27 maja w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka odbyły się 
integracyjne warsztaty artystyczne. To nowa inicjatywa 
skierowana do dzieci i młodzieży. Spotkanie zostało 
zorganizowane w ramach pilotażowego programu. Wiele 
wskazuje, że pomysł doczeka się kontynuacji w kolejnym roku 
szkolnym.

Malowanie farbami na bawełnianych koszulkach

Kolaż z wykorzystaniem tektury falistej

http://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/14928-swieto-pod-ziemia-wieliczka-dla-artystow.html
http://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/14928-swieto-pod-ziemia-wieliczka-dla-artystow.html
http://naszesprawy.eu/kultura-i-sztuka/14928-swieto-pod-ziemia-wieliczka-dla-artystow.html
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Tekst i fot. Marcin Gazda

8 czerwca Polska wygrała z Irlandią 3:0. 
Kolejnego dnia podopieczni Marka Dra-
gosza pokonali ekipę z Zielonej Wyspy 

4:0. O wydarzeniach tych informowaliśmy  
w portalu magazynu „Nasze Sprawy”. Dla Bia-
ło-Czerwonych były to pierwsze w historii me-
cze w Krakowie. A właśnie do stolicy Małopol-
ski przyjedzie 16 drużyn, które 12–20 września 
2020 r. powalczą o mistrzostwo Europy.
– Dwumecz z Irlandią był ważnym testem. 
Kadrowicze zdali go w 100 proc., odnosząc 
efektowne zwycięstwa. Dla nich na pierwszym 
miejscu była przede wszystkim wartość wyni-
ku sportowego. My natomiast skupiliśmy się 
na kwestiach organizacyjnych. Swoje zadania 
wykonaliśmy na takim samym poziomie jak oni 
– komentuje Janusz Kozioł, pełnomocnik pre-
zydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej.
Według Przemysława Świercza mecze były 
świetnie przygotowane od strony organiza-
cyjnej. Kapitan reprezentacji nie dostrzegł 
żadnych niedociągnięć, co pokazuje spore 
zaangażowanie ze strony miasta i władz pol-
skiego ampfutbolu. To dobrze wróży przed 
przyszłorocznym wydarzeniem.
Jak przekonuje Janusz Kozioł, dobrze 
przeprowadzone Euro będzie atutem  
w staraniach o mistrzostwa świata w 2022 r. 
Aplikacja została już złożona, ale konku-
rentów przybywa. Światowa federacja nie 
zamknęła jeszcze listy potencjalnych or-
ganizatorów. O ugoszczeniu najlepszych 
ekip z całego świata myśli m.in. Turcja.

Szybko i z Lewandowskim
Decyzja o wyborze gospodarza ME za-
padła 2 marca br. w Warszawie podczas 
kongresu European Amputee Football 
Federation (Europejska Federacja Amp-
futbolu). Dotychczas tylko raz rywalizowa-
no o mistrzostwo Europy. W październiku 
2017 r. triumfowała Turcja, która w Stam-
bule pokonała Anglię 2:1. Rozstrzygająca 
bramka padła już w doliczonym czasie 
gry. Na trybunach stadionu Besiktasu za-
siadło 41 tys. kibiców, a przed bramami 
pozostało jeszcze sporo chętnych. Polacy 
sięgnęli po brązowy medal, co stanowi ich 
największy sukces.

– Do mistrzostw pozostał ponad rok, a sporo 
spraw mamy już uzgodnionych lub dopinamy 
szczegóły. Współpraca z Krakowem układa 
się świetnie. Tempo naszej pracy jest szyb-
sze, niż początkowo planowaliśmy. Pozostały 
nam przede wszystkim kwestie związane  
z promocją – mówi Mateusz Widłak, prezes 
Stowarzyszenia AMP Futbol Polska i prezy-
dent European Amputee Football Federation.
Jednym ze sponsorów reprezentacji jest Ro-
bert Lewandowski, który może też wesprzeć 
krakowski turniej. Z kolei ambasadorami ka-
dry są Łukasz Fabiański oraz  Kamil Grosicki. 
Popularny TurboGrosik zamieścił w mediach 
społecznościowych filmik, w którym zachęcał 
kibiców do przyjścia na mecz z Irlandią. Praw-
dopodobnie do grona ambasadorów dołączą 
Henryk Kasperczak i Krzysztof Piątek. 
– Pojawiła się koncepcja, aby w działania za-
angażować piłkarzy z szesnastu państw, któ-
re wezmą udział w ME 2020. UEFA populary-
zuje ampfutbol, tak było m.in. przed finałem 
Ligi Mistrzów, i chce się włączyć w działania 
promujące krakowską imprezę – informuje 
Mateusz Widłak. 

Rekordowa frekwencja
W Krakowie reprezentacja zagrała na Sta-
dionie Miejskim im. Władysława Kawuli KS 
Prądniczanka. W latach 2016–2019 ten 
obiekt został zmodernizowany i rozbudowa-
ny, a 30 maja otworzył go prezydent miasta 
Jacek Majchrowski. Przy ul. św. Andrzeja 
Boboli znajdują się kryte trybuny dla 1124 
widzów, sztuczna murawa i oświetlenie 500 
luksów.
– To, co ja zobaczyłem w te 2 dni, przeszło 
moje najśmielsze oczekiwania. Kiedy w so-
botę [8 czerwca – przyp. red.] wychodziłem 
na boisko i ujrzałem komplet widzów, po-
myślałem, że właśnie dla takich chwil warto 
ciężko pracować i ponosić codzienne wyrze-
czenia. To był magiczny weekend dla nas, 
ale skupiamy się na kolejnych krokach do 
Euro – mówi Przemysław Świercz.
Jak dodaje Mateusz Widłak, prawdopodobnie 
kadra nie grała wcześniej przed tak liczną pu-
blicznością. Porównywalna frekwencja była 
podczas półfinału mistrzostw Europy, w któ-
rym Polacy zagrali z Turkami. Wówczas try-
buny również zostały wypełnione, ale jednak 

mniejszego obiektu. 
Debiut reprezentacji w Krakowie został 
poprzedzony atrakcyjnym starciem. Swo-
je umiejętności zaprezentowały drużyny 
Wisła Old Boys i Przyjaciele AMP Futbol. 
Na murawie Prądniczanki wystąpili m.in. 
Kazimierz Kmiecik, Marek Motyka, Mar-
cin Jałocha, Krzysztof Bukalski, Mariusz 
Jop i Michał Probierz. Na ławce trener-
skiej zasiadł Zdzisław Kapka, a stadion 
odwiedzili również Grzegorz Mielcarski  
i Bogdan Zając. 
– Niedzielnego spotkania reprezentacji 
nie reklamowaliśmy, a ludzi na trybu-
nach nie brakowało. Frekwencja na me-
czach z Irlandią to dla nas zaskoczenie 
i dobry prognostyk. Teraz musimy się 
zastanowić nad doborem obiektów, 
zwłaszcza pod kątem naszej kadry. Ki-
biców na meczach Biało-Czerwonych 
może być więcej, niż jest miejsc na nie-
których stadionach – zaznacza Janusz 
Kozioł. 

Mistrzowskie zaplecze
Główną areną Euro ma być sta-
dion Cracovii. Podstawowy plan 
zakłada, że przy ul. Kałuży odbę-
dzie się 5 spotkań: mecz otwarcia, 
półfinały, mecz o trzecie miejsce 
oraz finał. Z kolei obiekt Garbarni 
uchodzi za optymalny do rozegra-
nia większej liczby pojedynków  
w krótkim czasie. Tam najprawdopo-
dobniej powstaną 3 ampfutbolowe 
boiska, a dla kibiców zostaną dosta-
wione trybuny. Dodatkowo rozważa-
ny jest stadion Prądniczanki. 
– To może być miejsce rozgrywa-
nia spotkań reprezentacji Polski. Jeśli zainte-
resowanie będzie spore, to nie wykluczamy 
przenosin na Reymonta, gdzie gra Wisła. 
Obecnie prowadzimy rozmowy z dwoma sta-
cjami telewizyjnymi, które są zainteresowane 
bezpośrednimi transmisjami tych meczów, 
ale tylko przy sztucznym świetle. Myślę, że 
decyzja w tej sprawie zapadnie do końca tego 
roku – mówi Janusz Kozioł. 
Spora część drużyn zamierza przyjechać do 
stolicy Małopolski tydzień przed mistrzostwa-
mi Europy. W tym czasie będą się przygoto-
wywać na obiektach Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. W przyszłym roku 
mają tam być gotowe 3 boiska. One posłużą 
również zawodnikom do treningów w czasie 
trwania ampfutbolowego święta. 
– Praktycznie wszystkie drużyny będą zakwa-
terowane w tym samym hotelu. Znajduje się 
on w centrum Krakowa, blisko stadionów Cra-
covii i Garbarni, więc to bardzo dobre rozwią-
zanie logistyczne. Sam obiekt też jest bardzo 
fajny, spełnia wysokie standardy, więc wierzę, 
że również reprezentacje będą zadowolone – 
informuje Mateusz Widłak. 
Z kolei Przemysław Świercz podkreśla,  
że kadrowicze nie oczekują luksusów.  
Ważne, żeby mieli dostęp do zaplecza,  
w którym mogą się zregenerować. W Tur-
cji do dyspozycji mieli basen. Natomiast  

podczas wcześniejszych mistrzostw świata 
w Meksyku były niewielkie pokoje, w których 
mieszkało po czterech–pięciu zawodników.
 
Kierunek Euro
W tym roku kadra już nie przyjedzie do Kra-
kowa, co wynika z napiętego kalendarza. 
Reprezentacja zmierzy się wkrótce z silnymi 
rywalami, w tym z Turcją. Szczegółowe plany 
na przyszły rok nie są jeszcze ustalone. Moż-
na się jednak spodziewać zgrupowania i / lub 
meczu w stolicy Małopolski.  
– Chciałbym bezpośrednio przed mistrzo-
stwami mieć zawodników do swojej dyspo-
zycji bez konieczności rozgrywania spotkań 
ligowych. Zawsze istnieje ryzyko kontuzji 
itp. Być może liga zakończy się przed Euro, 
ale nie wiemy, ile drużyn w niej wystąpi, bo 
powstają nowe kluby. Nagromadzenie tylu 
aktywności może negatywnie wpłynąć na za-
wodników – opisuje Marek Dragosz, pocho-
dzący z Krakowa trener reprezentacji. 
W lutym rozstrzygnie się, kto z kim zagra  
w pierwszej fazie turnieju. Wówczas odbędzie 
się losowanie grup. Do każdej z nich trafią po 
4 zespoły, a Polska znajdzie się wśród rozsta-
wionych ekip. Jak zaznacza Janusz Kozioł, 
miejsce uroczystości nie zostało jeszcze wy-
brane. Jest kilka propozycji, w tym m.in. Sala 
Obrad Rady Miasta Krakowa. 

12–20 września 2020 r. w Krakowie odbędą się mistrzostwa Europy 
w ampfutbolu. Przygotowania zmierzają w dobrym kierunku, o czym 
świadczy dwumecz reprezentacji Polski z Irlandią. Wiele kwestii 
organizacyjnych jest już dopinanych na ostatni guzik, znacznie 
wcześniej, niż pierwotnie planowano. Przewidziane są działania 
skierowane do kibiców z niepełnosprawnościami. 

– Nie chcę używać słowa presja, bo w moim 
słowniku nie występuje, ale bycie gospoda-
rzem do czegoś zobowiązuje. Musimy sobie 
postawić mocne i ambitne cele. I takie też 
stawiam przed zespołem – podkreśla Marek 
Dragosz. Dodaje, że czuł dodatkowe emocje 
związane z meczami w swoim rodzinnym 
mieście. Jak zaznacza, po rozpoczęciu zgru-
powania nie miało to znaczenia. Obowiązki  
i chęć zwycięstwa zawsze są takie same, bez 
względu na miejsce rozgrywania meczu. 

Kibicowanie bez barier
– Na dwumecz z Irlandią i Euro trzeba patrzeć 
w szerszym kontekście. Liczę na to, że mi-
strzostwa będą magnesem, który przyciągnie 
najszersze rzesze kibiców. Jestem przekona-
ny, że również inne dyscypliny sportu upra-
wiane przez osoby z niepełnosprawnościami 
zaczną cieszyć się większym zainteresowa-
niem – stwierdza Bogdan Dąsal, pełnomoc-
nik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełno-
sprawnościami. 
Jak podkreśla Mateusz Widłak, organizato-
rzy Euro chcą w nadchodzących miesiącach 
zorganizować akcje informacyjne, aby roz-
propagować ampfutbol. Ponadto zamierzają 
przyciągnąć na stadiony kibiców z niepełno-
sprawnościami. W planach jest wspólna kam-
pania z PFRON-em, która najprawdopodob-
niej ruszy na początku przyszłego roku. Prze-
widziane są też działania z klubami kibiców 
niepełnosprawnych.
– To będzie impreza otwarta dla wszystkich 
kibiców. Myślimy również o tych, którym trze-
ba pomóc w dotarciu na miejsce. Stadiony są 
dostosowane, ale przed mistrzostwami po-
staramy się jeszcze przygotować trochę do-
datkowych miejsc dla osób, które będą mogły 
wjechać na wózkach czy przyjść o kulach – 
zapewnia Janusz Kozioł. 
Przemysław Świercz przekonuje, że doping 
fanów pozwala wykrzesać dodatkowe siły  
w trudnych momentach, a takie zapewne po-
jawią się w trakcie ME. Kapitan reprezentacji 
podkreśla, że takie wygrane jak z Irlandią bu-
dują pewność siebie, lecz w drużynie nie ma 
hurraoptymizmu. Nie wszyscy są w optymal-
nej formie, a nad pewnymi elementami gry 
trzeba jeszcze mocno popracować.
Z kolei Marek Dragosz zaznacza, że kadra 
czuje mocne wsparcie kibiców, o czym świad-
czą liczne widomości, komentarze czy telefony 
po kolejnych meczach. Zdaniem trenera Euro 
będzie fantastycznym czasem, aby im się od-
wdzięczyć postawą godną reprezentanta Polski. 

■

Jedną nogą w Krakowie. Euro 2020 na horyzoncie

Marek Dragosz i Janusz Kozioł Mateusz WIdłak

Przemysław Świercz (z prawej)

Mecz gwiazd
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Poznań ponownie gospodarzem 
europejskiego turnieju bocci
„Polska Boccia” od kilku lat skutecznie 
promuje nasz kraj na arenie 
międzynarodowej oraz wspiera 
najszybciej rozwijający się na świecie 
sport paraolimpijski. W ostatni 
weekend czerwca Poznań, w którym 
siedzibę ma Polski Związek Bocci, 
gościł zawodników z siedmiu krajów 
europejskich. 

Kiedy w 2013 roku po raz pierwszy za-
praszano zawodników do Polski na 
międzynarodowe towarzyskie zawody 

bocci, nikt nie mógł przewidzieć, jak szybko 
nasz kraj zajmie ważne miejsce na światowej 
mapie tej dyscypliny.
Przypomnijmy, że w 2015 roku w stolicy 
Wielkopolski odbyły się prestiżowe World 
Boccia Open z udziałem reprezentacji  
z 31 krajów z 4 kontynentów. W 2017 i 2018 
roku Międzynarodowa Federacja Sportowa 
Bocci (BISFed) przyznała Poznaniowi orga-
nizację cyklu współzawodnictwa pod nazwą 
Boccia Regional Open. Wszystkie te wydarze-
nia były relacjonowane przez „Nasze Sprawy”.
Światowa Federacja przy wyborze 
organizatora kieruje się warunkami pobytu, 
dostępnością obiektów, sprawną, dostoso-
waną komunikacją, profesjonalizmem or-
ganizatorów i wieloma aspektami logistyki. 
Wymagania są bardzo wyśrubowane z tego 
powodu, że zawodnicy grający w boccię na-
leżą do grupy Sportowców Wymagających 
Wysokiego Wsparcia. Tacy sportowcy wg 
definicji IPC – Międzynarodowego Komitetu 
Paraolimpijskiego – z powodu ciężkiej niepeł-
nosprawności (porażenia czterokończynowe 
– DPM, zaniki mięśniowe, 
artrogrypoza, wysokie urazy 
rdzenia kręgowego) wyma-
gają szczególnej opieki i za-
awansowanego dostosowa-
nia otoczenia.
W ubiegłym roku na zawody 
w Poznaniu specjalnie przy-
lecieli obserwatorzy z Indo-
nezji, aby uczyć się od nas 
rozwiązań, które zastosowali 
na Indonesia 2018 Asian 
Para Games – pierwszej  
w historii tego kraju imprezie 
sportowej rangi światowej.
Było jednak coś bardzo 
ważnego, czego organiza-
torom zawodów w Polsce 
dotychczas brakowało –  

narodowych sukcesów sportowych. W latach 
2013–2016 Polacy wypadali na dość odle-
głych pozycjach. Ale już w 2017 roku Damian 
Iskrzycki wywalczył we wspaniałym stylu tytuł 
wicemistrza Europy. W 2018 roku staliśmy się 
mocni w Regional Open. W tym roku, w maju, 
przyszedł wielki sukces – najwyższe podium 
pary BC3 Damian Iskrzycki / Edyta Owczarz 
w World Open w Montrealu. 
Dobre rezultaty wywindowały wysoko na-
szych reprezentantów w światowym rankingu 
BISFed – podstawy kwalifikacji do Igrzysk 
Paraolimpijskich Tokio 2020. Dlatego plan 
imprez „Polskiej Bocci” w roku 2019 został 
podporządkowany zawodnikom z szansa-
mi na kwalifikacje. Grzecznie odmówiliśmy  
BISFedowi kolejnych Regional Open  
i w czerwcu zaprosiliśmy do Poznania wy-
branych zawodników z Europy w celach 
sparringowych, aby nasi kadrowicze możliwe  
najlepiej przygotowali się do głównych star-
tów sezonu – Mistrzostw Europy zaplanowa-
nych pod koniec sierpnia w Sewilli, a także 
World Open w Portugalii w październiku.
Wróćmy do czerwcowych zawodów w Po-
znaniu. IV Międzynarodowy Turniej Bocci Po-
znań 2019 rozpoczął się w piątek 28 czerwca.  
W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. 
senator RP, przewodniczący Parlamentar-
nego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych 
Jan Filip Libicki, wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski  
i wiceprezes zarządu Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Tomasz Maruszewski. Atrakcją otwarcia był 
błyskawiczny turniej bocci rozegrany przez 
gości – wicemarszałka Jacka Bogusławskie-
go i wiceprezesa Tomasza Maruszewskiego!

Potem mieliśmy trzy 
dni rozgrywek – 7 
startujących krajów, 
w tym mocna Rosja i Anglia, i niesamowite 
upały. Zawody rozegrane zostały w siedmiu 
konkurencjach: indywidualnie w klasach BC1, 
BC2, BC3, BC4 oraz w parach BC3, parach 
BC4/5 i drużynach BC1/BC2. Pary i drużyny 
mogły być mieszane – międzynarodowe.
W sumie Polacy osiągnęli bardzo dobre rezul-
taty, aż cztery razy zagrano Mazurka Dąbrow-
skiego. Kadrowicz Mateusz Urbański (ICSiR 
Start Lublin) wygrał w  klasie BC2 indywidu-
alnie, Dominik Walczyk (BZSR Start Bielsko-
-Biała) był pierwszy w klasie BC4 indywidu-
alnie, a para BC3 Adam Kujawa, asystent 
Monika Kujawa (BZSR Start Bielsko-Biała), 
Leszek Lorens, asystent Jolanta Lorens (SSR 
Start Poznań) – zajęła pierwsze miejsce.  
Kolejną zwycięską parą, ale w klasie BC4/
BC5 byli Andrzej Wójcik (Stowarzyszenie 
Sprawniejsi.pl Włoszczowa) i Rafał Stasiak 
(„Prometeus” Konopiska).
Kadrowicze z szansami na kwalifikacje do 
Igrzysk musieli zadowolić się dalszymi miej-
scami – Kinga Koza BC1 był trzecia indywi-
dualnie, Damian Iskrzycki BC3 (BZSR Start 
Bielsko-Biała, asystent Dariusz Borowski) 
był drugi, a Edyta Owczarz  BC3 (SSR Start 
Poznań, asystent Ewa Gałęziowska) była 
szósta. Nasza potencjalna para BC3 na Tokio 
Iskrzycki / Owczarz musiała uznać wyższość 
pary Kujawa / Lorens.
Uroczyste zamknięcie turnieju odbyło się  
w niedzielę 30 czerwca. Zwycięzcom w każdej 
z kategorii wręczono przy dźwiękach hymnów 
narodowych i wciągnięciu flag trofea i upominki. 
Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Sporto-

wo-Rehabilitacyjne „Start”  
w Poznaniu we współpracy 
z Polskim Związkiem Bocci. 
Zawody dofinansowane  
zostały przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego  
i Miasto Poznań.
Jak wyglądają dzisiaj szan-
se naszych reprezentantów 
na zdobycie kwalifikacji do 
Igrzysk Tokio 2020? Damian 
Iskrzycki Start Bielsko -Biała) 
indywidualnie BC3 – znajdu-
je się aktualnie w pierwszej 
„dziesiątce” światowego 
rankingu BISFed, ma ko-
rzystną pozycję w strefie 
kwalifikujących się do IP  
(24 zawodników uzyska 

kwalifikacje), zaś nasza para BC3 – Damian 
Iskrzycki / Edyta Owczarz awansowała z 15. 
miejsca na 9. po zwycięstwie w Regional Open 
2018 i po zwycięstwie w World Open Montreal 
(maj 2019), co dobrze rokuje na awans, bo 10 
par uzyska kwalifikacje. Decydujące rozstrzy-
gnięcia nastąpią do końca października.
Nasi kadrowicze poza Mistrzostwami Euro-
py w Sewilli wystartują w dwóch turniejach 
rankingowych (Regional Open’ Nymburk, 
Czechy i World Open’ Povoa Portugalia),  
co podnosi szanse na wzmocnienie pozycji 
rankingowych i uzyskanie kwalifikacji. Po-
zostali kadrowicze: Mateusz Urbański (Start  
Lublin) indywidualnie BC2 – po bardzo do-
brym starcie w MS 2018 w Liverpoolu awan-
sował w rankingu z 33. na 18. miejsce. Ma 
szanse na podniesienie pozycji rankingowej, 
a zatem awansu do  Igrzysk (24 zawodni-
ków uzyska kwalifikacje), pod warunkiem 
bardzo dobrego rezultatu w Mistrzostwach 
Europy. Kinga Koza (Start Poznań) – zajmuje  
w rankingu BC1 pozycję dającą jej szansę 
na awans do IP wynikającą  z preferencji dla 
kobiet. Do końca 2019 r. wystartuje w ME 
oraz ma szanse wejść z listy oczekujących do 
World Open w Portugalii.

Romuald Schmidt, fot. PZBocci

Milena Olszewska (Start Gorzów Wielkopol-
ski) 9 czerwca wywalczyła srebrny medal 

podczas mistrzostw świata w parałucznictwie 
w holenderskim 's-Hertogenbosch. 
Wicemistrzostwo przełożyło się na ranking – 
nasza zawodniczka jest na szczycie światowej 
listy paraarchery łuków klasycznych kobiet – 
oraz kwalifikację na IP w Tokio. Kwalifikację na 
igrzyska wywalczył także Piotr Sawicki (Start 
Lublin).
Brązowa medalistka Igrzysk Paraolimpijskich 
w Londynie i w Rio de Janeiro nie od dziś jest 
liczącą się w świecie zawodniczką. Świetny 
występ na holenderskich mistrzostwach świa-
ta potwierdził jej znakomitą formę, a przede 
wszystkim zagwarantował to, co było celem 
tych zawodów – zdobycie kwalifikacji ma Igrzy-
ska Paraolimpijskie w Tokio. 
– Powoli zaczyna do mnie docierać, że zdoby-
łam srebrny medal Mistrzostw Świata. Cieszę 
się, że dobra passa trwa, tym bardziej, że na 
chwilę obecną nie czuję się jeszcze pewnie ze 
swoim strzelaniem – przyznała Olszewska po 
zakończeniu zawodów. – Mam jednak poczu-
cie, że niewiele brakuje, aby moje strzelanie 
było swobodne i powtarzalne. Na Mistrzostwach 
skupiłam się przede wszystkim na uzyskaniu 
kwalifikacji na Igrzyska i mam nadzieję, że ten 
medal zabezpieczy mi komfort dalszej pracy.
Lepsza od naszej reprezentantki, która pod-
czas niedawnej Gali Paraolimpijskiej Polskiego 
Komitetu Paraolimpijskiego odebrała nagrodę 
20-lecia, była tylko Chinka Chunyan Wu, jed-
na z najlepszych łuczniczek świata. Chinka po 
złoto mistrzostw świata sięgnęła po raz szósty, 
po raz drugi indywidualnie w rywalizacji łuków 
klasycznych.

pr

9 czerwca zakończyły się ostatnie  
w tym sezonie zawody Pucharu Świata  

w pływaniu w Berlinie, w ramach Między-
narodowych Mistrzostw Niemiec. Wystąpiło  
w nich 500 zawodników z 48 krajów. Polskę 
reprezentowało 27 pływaków, którzy zdo-
byli osiem medali: jeden złoty, trzy srebrne  
i cztery brązowe.
Na zawodach w Berlinie pobito dziesiątki 
rekordów. Jeden z nich na dystansie 400 m 
techniką dowolną w grupie S10 poprawiła 
Oliwia Jabłońska rezultatem 4:32,16 min.  
o 0,63 s lepszym od 6-letniego rekordu Euro-
py należącego do Francuzki Elodie Lorandi.
Złoty i brązowy medal przywiózł 16-letni  
Juliusz Trochimczuk, który w finale 150 m 
stylem zmiennym zdobył brąz, a w równo-
legle prowadzonej klasyfikacji młodzieżowej 
był najlepszy.
Również w młodzieżowych rozgrywkach 
dwa brązowe medale wywalczył Igor Hreho-
rowicz na dystansach 400 m stylem dowol-
nym i 200 m zmiennym.
Dwa srebrne medale przywiozły sztafety 
męska (Igor Hrehorowicz, Dawid Tomczyk, 
Gabriel Kowalski, Michał Golus) i żeńska 
(Paulina Woźniak, Zuzanna Boruszewska, 
Monika Belczewska, Aleksandra Ochtera) 
w konkurencji 4 x 100 m stylem dowolnym.
Męska sztafeta 4 x 100 m stylem zmiennym 
w składzie: Dawid Tomczyk, Patryk Kowal-
ski, Michał Golus i Gabriel Kowalski popły-
nęła po brąz. Zaś panie w tej samej kategorii 
w składzie Monika Belczewska, Zuzanna 
Boruszewska, Oliwia Jabłońska oraz Paulina 
Woźniak zdobyły srebrny medal.

tuk/

Polskę na turnieju Forza Irish Para-Badminton International 2019, który odbył się  
w dniach 17–23 czerwca, reprezentowali: Bartłomiej Mróz, Katarzyna Ziębik, Maria 
Bartusz, Daria Bujnicka oraz Oliwia Szmigiel.  

Wielokrotny medalista i aktualny mistrz Europy Bartłomiej Mróz również i tym razem nie za-
wiódł. W fazie grupowej wygrał wszystkie mecze. Podobnie było w meczu otwierającym strefę 
medalową, gdzie pokonał zawodnika z Indonezji. W półfinale Polak zmierzył się z wielokrotnym 
mistrzem świata Cheh Liek Hou z Malezji i był to pierwszy wygrany przez Mroza pojedynek  
z tym zawodnikiem. Niestety w walce o złoty medal przegrał z liderem rankingu Dheva  
Anrimusthi z Indonezji.
Dwa kolejne medale przywiozły panie. Maria Bartusz wraz z Oliwią Szmigiel zdobyły brąz  
w deblu. Ta ostatnia stanęła również na najniższym stopniu podium w mikście, który stworzyła 
z Brazylijczykiem Vitorem Goncalvesem Tavaresem.

kat

Polska łuczniczka 
wicemistrzynią świata!

Parabadmintoniści z medalami w Irlandii

Medale 
biało-czerwonych 
pływaków w Berlinie

Reshad Saraj Anglia, Mateusz Urbański - Start Lublin. BC2

Cecilia Turk BC3, 
asystent Lauren 
Kianchehr ENG

Para BC3 zwyciężcy 
Adam Kujawa,
Leszek Lorens
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Tydzień inny niż wszystkie. 

Inauguracja jubileuszowej edycji została 
zorganizowana 31 maja na Rynku Głów-
nym w Krakowie, co zrelacjonowaliśmy 

wcześniej. Działania w ramach Tygodnia 
trwały do 6 czerwca. W  różnych miejscach  
promowano osiągnięcia, talenty i dorobek 
osób z niepełnosprawnościami. O ofertę 
zadbały Urząd Miasta Krakowa i Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego przy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi  
z całego regionu. 
Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprosi-
ła na „Mogę to zrobić z zamkniętymi oczami, 
czyli Krakowski Piknik dla Zmysłów”. Impreza 
odbyła się 3 czerwca w Karcher Hala Craco-
via Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Było 
to jedno z wydarzeń regionalnych poprzedza-
jących XVII edycję Konferencji Międzynaro-
dowej „REHA for the blind in Poland”. Cen-
tralne uroczystości zostaną zorganizowane 
21–23 października w Warszawie.
– Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od konferen-
cji, w której skupiliśmy się na tematyce m.in. 
wyjazdów zagranicznych i czasu wolnego.  

W poprzednich latach wystąpienia mieli spe-
cjaliści, głównie osoby widzące, a w tym roku 
głos oddaliśmy niewidomym. Prelegentami 
byli Natalia Kaczor i Przemysław Rogalski, 
czyli nasi podopieczni – powiedziała Kamila 
Wiśniewska z Fundacji Szansa dla Niewi-
domych, która opowiedziała o wolontariacie  
w Europie dla osób z dysfunkcją wzroku.  
W trakcie konferencji zostały wręczone  
dyplomy w konkursie Idol dla osób i instytucji 
najbardziej zaangażowanych w pomoc niewi-
domym i słabowidzącym. 
Część warsztatowa była skierowana głównie 
do kadry pracującej z niewidomymi. Uczestni-
cy dowiedzieli się m.in. o projektowaniu oferty 
edukacyjnej dla osób z dysfunkcjami wzroku 
czy tworzeniu niskobudżetowych pomocy 
dotykowych. Program objął też szkolenie  
z zakresu podstawowych zasad komunikacji, 
sposobów funkcjonowania oraz savoir vivre'u 
wobec głuchoniewidomych. Odbyły się rów-
nież konsultacje dotyczące korzystania ze 
stron internetowych przez osoby niewidome. 
– Równolegle z warsztatami zorganizowali-

śmy piknik, tuż przy hali. 
Na stanowisku Altixu 
można było zapoznać 
się z technologicznymi 
nowinkami. Mieliśmy 
też kąciki brajlowski  
i kulinarny, tor prze-
szkód, grę uwrażliwiają-
cą „Jeden krok do przo-
du”, a także strzelectwo 
bezwzrokowe, które 
cieszyło się bardzo du-
żym zainteresowaniem 
– podkreśliła Kamila  
Wiśniewska. 

Solna przygoda
Atrakcje czekały nie tyl-
ko w Krakowie, o czym 
świadczy propozycja 

przygotowana przez Muzeum Żup Krakow-
skich Wieliczka. 3–4 czerwca chętni mogli 
skorzystać z dwóch programów, które są re-
alizowane od 2012 r. w ramach projektu edu-
kacyjnego Muzeoterapia. 
– „Dotyk solnej historii” jest skierowany do 
osób z dysfunkcją wzroku. Mają one oka-
zję dotknąć oryginalnych eksponatów oraz 
kopii specjalnie przygotowanych na trasie 
zwiedzania. Z kolei „Krok w solną przygodę” 
powstał dla osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną, aby umożliwić im kontakt z histo-
rią i sztuką – opisała Magdalena Gawrońska  
z Działu Edukacji Muzeum.
Na ostatnią z ww. ofert zdecydowały się dwie 
grupy z Krakowa: z DPS przy ul. Łanowej 
41 oraz ze ŚDS przy ul. Teligi. Uczestnicy 
spotkania zjechali Szybem Regis na III po-
ziom kopalni. W trakcie godzinnego spaceru 
podziwiali podziemną ekspozycję Muzeum.  
W tym czasie nie zabrakło informacji o róż-
nych rodzajach soli, w tym kryształach czy 
„kalafiorach solnych”. Na trasie można było 
przymierzyć mundur górniczy wraz z tradycyj-
nym nakryciem głowy – czakiem, a także ude-
rzać kilofem w solną ścianę. Na zakończenie 
zwiedzający otrzymali pamiątkowe bryłki soli 
oraz magnesy przedstawiające kierat-maszy-
nę wyciągową pracującą kiedyś w kopalni. 
– Uważam, że nasi goście wyjechali bardzo 
zadowoleni. Zawsze na początku dostrze-
gamy wśród nich nieśmiałość, ale z czasem 
wszyscy są już chętni do aktywnego zwie-
dzania. Dochodzi do interakcji, ponieważ to, 
co pokazujemy na ekspozycji, dajemy też do 
dotknięcia czy przymierzenia – poinformowa-
ła Magdalena Gawrońska. 

Piłkarska lekcja
Trenuj z Wisłą BF – to hasło przewodnie im-
prezy, która została zorganizowana 5 czerw-
ca przez Fundację Nie Widząc Przeszkód. 
Blind futbol zagościł na obiekcie MOS Kraków 
Zachód, gdzie od niedawna znajduje się bo-
isko z profesjonalnymi bandami do gry.
– Tutaj odbywa się zlot wspaniałych ludzi. 
Osób, które mimo przeciwności losu starają 
się uprawiać dyscyplinę, która łączy wielu lu-
dzi, czyli piłkę nożną. Miałem okazję z nimi 
pograć, zrozumieć, jak ta gra wygląda. Świet-
ny event i oby takich więcej – powiedział Ja-
rosław Królewski, wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej Wisły Kraków. Później treningowi 
przyglądał się prezes Białej Gwiazdy Rafał 
Wisłocki. 
Program wydarzenia objął zajęcia dla wcze-
śniej zapisanych grup, m.in. uczniów szkoły 

podstawowej ze Skawiny czy zawodników 
Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków. Jednak  
w trakcie imprezy, trwającej od rana do póź-
nego popołudnia, nie zabrakło godzin otwar-
tych dla wszystkich chętnych. Każdy mógł 
więc założyć gogle, krzyczeć „voy” (idę)  
i strzelać na bramkę. 
– Organizujemy takie pokazy, żeby jak naj-
więcej osób poznało naszą dyscyplinę spor-
tu. Mamy nadzieję, że to zaprocentuje w przy-
szłości. Zapraszamy wszystkich chętnych na 
treningi, organizowane obecnie na Placu na 
Groblach – podkreślił Marcin Ryszka, kapitan 
Wisły Kraków BF i prezes Fundacji Nie Wi-
dząc Przeszkód.
Zajęcia pokazowe nie ograniczają się do 
aspektów piłkarskich. Mają też wymiar inte-
gracyjny, edukacyjny czy prospołeczny, na 
co zwrócił uwagę trener drużyny i członek 
zarządu Fundacji Piotr Niesyczyński. Jak 
zaznaczył, uczestnicy poznają świat osób  
z dysfunkcją wzroku i dowiadują się, jak można 
im pomóc w różnych codziennych sytuacjach.

Park otwiera oczy 
5 czerwca Fundacja Pełni Kultury zorganizo-
wała imprezę „Śladami Miłosierdzia Świętego 
Jana Pawła II”. To integracyjne wydarzenie 
jest w programie Tygodnia od 2017 r. Scena  
i namioty zostały ponownie ustawione w Parku 
im. Henryka Jordana. 
– Uważam, że z roku na rok radzimy sobie 
coraz lepiej z tym przedsięwzięciem. Widzi-
my olbrzymią potrzebę orga-
nizowania takich spotkań na 
świeżym powietrzu. Zawsze 
też mamy gości specjalnych, 
którzy mogą przekazać coś 
niezwykle cennego dla na-
szych uczestników. U nas są 
nimi głównie dzieci i młodzież 
z dysfunkcją narządu wzroku 
– powiedział Paweł Mierni-
czak, prezes Fundacji Pełni 
Kultury.
Radości z zaproszenia nie 
ukrywała prelegentka inspi-
racyjna Angelika Chrapkie-
wicz-Gądek. Jak zaznaczyła 
w rozmowie z „NS”, z przy-
jemnością wspiera działania 
na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami, zwłaszcza 
związane z aktywnością, 
sportem i wizerunkiem. 
– Uwielbiam, kiedy ktoś po-
kazuje jakieś rzeczy, które 

dają innym osobom nowe 
możliwości. Tak jest wła-
śnie z tandemami. Przy-
jęło się, że sami musimy 
jeździć na rowerach, a tu 
mamy szansę na stworze-
nie zespołu. Dzieci miały 
olbrzymią radość z takiej wspólnej jazdy. 
Widziałam ich uśmiechy, kiedy mnie wyprze-
dzały, a ja na swoim rowerze elektrycznym 
miałam 20 km/godz. – podkreśliła Angelika 
Chrapkiewicz-Gądek.
Gościem specjalnym był też Roman Roczeń, 
jeden z założycieli i wiceprezes Fundacji 
Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki. Z uczest-
nikami imprezy podzielił się swoimi doświad-
czeniami z integracyjnych rejsów żeglarskich 
z udziałem osób niewidomych na „Zawiszy 
Czarnym”. 
W parku odbyły się integracyjne biegi w czte-
rech grupach wiekowych. Do pokonania były 
dystanse od 200 do 1000 m. Tradycyjnie 
już sporym zainteresowaniem cieszyły się 
przejazdy tandemowe. Dodatkową atrakcję 
stanowił speed-ball (gra zbliżona do tenisa  
z piłeczką na uwięzi), ponadto chętni mogli 
bliżej poznać sprzęt brajlowski. Przygotowa-
no też darmowy poczęstunek, ale zamówie-
nia należało składać w języku migowym. 

Finał i kontynuacja 
6 czerwca został zorganizowany III Dzień 
Otwarty Centrum Sportu Niepełnosprawnych. 

To kontynu-
acja idei, która  
w ubiegłym 
roku wzbudziła 
spore zaintere-

sowanie wśród uczniów szkół podstawowych. 
Tym razem impreza w hali przy Alei Focha 
stanowiła sportowe zakończenie Tygodnia. 
– Tego miejsca nie mogło zabraknąć w „Ko-
cham Kraków z Wzajemnością”. Zwłaszcza 
że dotychczasowe działania przynoszą nie-
spodziewane efekty. Jedna z klas stworzyła 
fundusz dla młodej osoby z niepełnospraw-
nościami, która postanowiła uprawiać sport. 
Uczniowie zebrali środki, kupili potrzebny 
sprzęt i wspólnie spędzają czas – powiedział 
Marcin Królikowski, koordynator Centrum 
Sportu Niepełnosprawnych.
Handbiker Rafał Szumiec podkreślił, że impre-
zy w hali mają na celu uświadamiać, przede 
wszystkim pełnosprawnym dzieciom, jak wy-
gląda sport paraolimpijski. To również okazja 
do integracji i poznania osób z niepełnospraw-
nościami, które zachęcają do aktywności. 
Do dyspozycji uczestników były rowery ręcz-
ne, ergometry oraz wózki. Te ostatnie po-
służyły do promocji koszykówki i szermierki,  
a także do pokonywania toru przeszkód. Za-
prezentowany też został goallball. Ponadto 
chętni mogli zagrać w tenisa stołowego. Spo-
rym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy-
ło się strzelectwo bezwzrokowe. Tradycyjnie 
już wiele osób ustawiło się do darmowego 
cateringu. Żeby skorzystać z niego, należało 
użyć kilku podstawowych zwrotów w języku 
migowym.

Mnóstwo zróżnicowanych atrakcji 
w ciągu siedmiu kolejnych dni – tak 
można podsumować XX Tydzień Osób 
z Niepełnosprawnościami „Kocham 
Kraków z Wzajemnością” – 
Małopolskie Dni Osób 
z Niepełnosprawnościami. 
W programie nie zabrakło wydarzeń 
sportowych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, edukacyjnych oraz 
zabaw.

Tekst i fot. Marcin Gazda

Z pasją i bez barier 
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Bariera finansowa jest podstawowym problemem przy 
uprawiania turystyki przez osoby z niepełnosprawnością, 
niezależnie od rodzaju dysfunkcji, co wykazały badania 
naukowców polskich z 2003 roku, a potwierdziły kolejne 
badania z 2015 roku. Inną ważną barierą, o której zwykle się 
nie wspomina, jest bariera organizacyjna; bariery sprzętowe 
i społeczne są niemal tak samo istotne!

Dopiero w dalszej kolejności wymieniane są bariery architekto-
niczne, a o tych zwykle najwięcej się mówi. Oczywiście ważny 
jest dostęp do ofert „skrojonych” zależnie od rodzaju niepełno-

sprawności. Jednak mimo rozwoju biur turystycznych nadal jest  ich 
za mało. Nie tak, jak potocznie się rozumuje, dla osób z problemami 
ruchowymi zasadnicze znaczenie mają, poza finansami, nie bariery 
architektoniczne, a sprzętowe i organizacyjne. Dla osób głuchych zna-
czące bariery to problemy organizacyjne, społeczne i psychologiczne!

Konferencja „Woda, powietrze, ląd – turystyka osób niepełno-
sprawnych idealną formą rehabilitacji” 
…odbyła się w Sejmie RP 3 czerwca z inicjatywy przewodniczącej 
Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu 
Wzroku – posłanki Małgorzaty Wypych i przewodniczącej Parlamen-
tarnego Zespołu ds. Osób Głuchych – posłanki Kornelii Wróblewskiej. 
Przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności za-
prezentowali możliwości  
i korzyści z uprawiania 
różnorodnych form tury-
styki. Nie dziwi już, od-
miennie niż przed 20 laty, 
że pomimo teoretycznych 
ograniczeń – osoby nie-
pełnosprawne nie tylko 
korzystają ze „zwykłej” tu-
rystyki, ale także wykorzy-
stują jej ekstremalne for-
my, często dostosowując 
je do swych potrzeb – co 
zaprezentowano na konfe-
rencji: morskie i śródlądo-
we żeglarstwo dla niewi-
domych, głuchych, wózko-
wiczów, latanie na lotniach 
i szybowcach, zdobywanie 
trudno dostępnych, nawet 
dla zdrowych ludzi, atrak-
cji turystycznych. Zjawiska te wskazują, iż to nie niepełnosprawność,  
a nasza psychika i możliwości organizacyjne są główną barierą w reali-
zacji marzeń, w doświadczaniu i odkrywaniu świata.

Kolejny krok w likwidacji barier w Sejmie
Konferencja była okazją do zainaugurowania funkcjonowania w Sej-
mie RP pętli indukcyjnej, zainstalowanej teraz już na stałe w dwóch 
salach sejmowych. Co prawda początki były trudne, pętla z pewnymi 
oporami, ale zadziałała na konferencji. Kilka problemów z jej działa-
niem przyjęto ze zrozumieniem i lekkim przymrużeniem oka. W sali 

znajdują się również telebimy, gdzie wyświetlane było tłumaczenie na 
polski język migowy. Osoby nieobecne mogą obserwować transmisje 
z konferencji na stronie internetowej Sejmu (transmisje archiwalne), 
gdzie zamieszczona jest ikona tłumaczenia migowego. Nowoczesne 
technologie wkroczyły więc do parlamentu.
Grzegorz Kozłowski, prezes Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, 
podkreślił znaczenie dostępności parlamentu. Wspomniał, jak przed 
laty trwały burzliwe dys-
kusje,  z jakimi oporami 
w sali obrad likwidowano 
bariery architektoniczne 
dla osób poruszających 
się na wózkach, a teraz 
spełniło się jego marze-
nie, że osoby z zabu-
rzeniami słuchu, które 
w znacznej części nie 
porozumiewają się języ-
kiem migowym i dlatego 
mówi się, że mają nie-
sprawność niewidoczną, 
będą mogły uczestniczyć 
aktywnie w  życiu społecznym i politycznym. Dotyczy to przecież nie 
tylko gości, obserwatorów, ale i wielu spośród parlamentarzystów.

Cele konferencji
Turystyka osób z niepełnosprawnościami to idealna  forma 
rehabilitacji i integracji, ma ogromne znaczenie społeczne 
– truizm, o którym dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać.  
Konferencja w polskim parlamencie jest tego dowodem.

 Anna Szymańska, prezes PZN, podkreśliła, że turystyka to 
nie tylko pasja, ale kolejny istotny etap rehabilitacji społecz-
nej służącej z kolei rehabilitacji zawodowej. Podkreśliła, że 
na konferencji spotkali się ludzie z ogromnym doświadcze-
niem, którzy od lat realizują projekty związane z turystyką. 
Konferencja była więc okazją do zaprezentowania dorobku  
i bogactwa projektów turystycznych. Jak przyznał senator 
Jan Filip Libicki, nie wiedział nawet on, a zapewne i wielu de-
cydentów, jak również wiele osób z niepełnosprawnościami, 
że aż tyle ciekawych inicjatyw w tym zakresie realizowanych 
jest w kraju. Była więc okazja do zapoznania się z dobrymi 
praktykami NGO’s w zakresie turystyki. Jednocześnie sygna-
lizowano problemy związane z pokonywaniem różnorodnych 
barier przy organizacji imprez i uczestniczeniu w nich. Nie-
które z projektów to działania długofalowe, powiązane z likwi-
dowaniem barier urbanistycznych, mentalnych, społecznych, 

adresowane do szerokich rzesz turystów z różnymi niepełnospraw-
nościami.

Liczy się zapał i upór
Turystyka i treningi związane z jej uprawianiem (np. turystyka górska, 
szybownictwo, paralotniarstwo, żeglarstwo) silnie mobilizują do dzia-
łania. Zastępują często nudną i żmudną rehabilitację szpitalną, i to  
z dużo lepszymi efektami – podkreślał na konferencji Bartosz Mrozek, 
wielokrotny medalista na monoski, aktualnie zdobywający licencję  

Czy niepełnosprawni są pełnoprawnymi turystami?

Klasyfikacja barier w uprawianiu turystyki przez 
osoby niepełnosprawne (Smith):
• rzeczywiste (brak wiedzy, problemy związane 

ze zdrowiem, nieudolność społeczna, zależ-
ność fizyczna i psychiczna);

• środowiskowe (nastawienie, architektura, eko-
logia, transport, prawa i regulacje administra-
cyjne);

• interaktywne (niedostosowanie zdolności do 
wyzwań  i bariery komunikacyjne).

Bariery rzeczywiste wynikają bezpośrednio  
z rodzaju niepełnosprawności lub pośrednio są  
z nią związane (np. nadopiekuńczość rodziców 
lub opiekunów, nieadekwatna edukacja); okre-
ślane jako bariery pierwotnie wewnętrzne.
Kolejność barier  w uprawianiu turystyki dostrze-
gana  przez osoby niepełnosprawne w Polsce: 
finansowe, społeczne, psychologiczne, organi-
zacyjne, sprzętowe, architektoniczne, brak kadry, 
brak ofert turystycznych.

Joanna Kowtun, fot. archiwum NS

Żeglarze bez barier

Sportowcy ze Startu Szczecin Jolanta Majka i Michał Gadowski, 
podopieczni trenera Tomasza Kaźmierczaka, zajęli drugie miejsce 

w zakończonych 23 czerwca w Poznaniu zawodach Pucharu Świata  
w wioślarstwie sportowców z niepełnosprawnością. 
Był to ich pierwszy w tym sezonie wspólny start w dwójce mieszanej  
(PR2 Mix2x), w którym ulegli tylko Holendrom, aktualnym mistrzom świata. 
W zawodach brało udział 823 zawodników, w tym 70 wioślarzy z nie-
pełnosprawnością. Polska ekipa liczyła ośmioro zawodników: Jaro-
sław Kailing (PR1 M1x), Jolanta Majka, Michał Gadowski (oboje PR2 
Mix2x), Patrycja Kapłon, Robert Niesyczyński, Daniel Bojarek, Mag-
dalena Maxelon oraz Arkadiusz Skrzypiński (cała piątka PR3 Mix4+).
Jarosław Kailing wygrał finał B i ostatecznie zajął siódme miejsce  
w Pucharze Świata. Siódmą pozycję zajęła również czwórka mieszana 
ze sternikiem w składzie: Patrycja Kapłon, Robert Niesyczyński, Daniel 
Bojarek, Magdalena Maxelon oraz Arkadiusz Skrzypiński debiutujący 
w roli sternika łodzi, do tej pory znany kibicom jako uczestnik zawodów 
/ wyścigów parakolarskich.
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W trzecich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w szermierce 
na wózkach w São Paulo w Brazylii, które odbywały się w dniach 

od 20 do 26 maja, udział wzięło ponad stu zawodników z 20 krajów. 
Polskę reprezentowało dziesięcioro zawodników.
Indywidualnie złoto wywalczył Adrian Castro w szabli w kat. B. Fina-
łowa walka z Włochem Alessio Sarrim była bardzo wyrównana. Kilku-
punktowa przewaga Polaka szybko została wyrównana. Na szczęście 
przy stanie 14:14 Castro zadał Włochowi ostatnie, piętnaste trafienie. 
Wygrana przybliża go do kwalifikacji na Igrzyska Paraolimpijskie  
w Tokio 2020. Brązowy medal w tej samej kategorii zdobył jego teść 
Grzegorz Pluta.
W rywalizacji drużynowej szpadziści Dariusz Pender, Michał Nalewa-
jek, Norbert Całka i Kamil Rząsa wywalczyli srebro, ulegając jedynie 
aktualnym mistrzostw Europy i świata – drużynie z Rosji. Potwierdzili 
tym samym wynik, który obecnie zajmują w globalnym rankingu.

kat/

Wheelchair Rugby Metro Cup to największy międzynarodowy Tur-
niej Rugby na Wózkach w Polsce. Jego siódma edycja odbyła się  

w dniach 4–6 lipca na Arenie Ursynów. Rywalizowały drużyny z ośmiu kra-
jów: Polski, Danii, Szwecji, Niemiec, Francji, Holandii, Rosji oraz Brazylii.
Turniej był ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami Europy, które 
odbędą się już w sierpniu tego roku.
Zdecydowanie najlepsza była drużyna z Francji, która w meczu  
finałowym pokonała zawodników z Niemiec. Trzecią drużyną turnieju 
została Dania, z którą polska reprezentacja spotka się w fazie grupo-
wej Mistrzostw Europy. 
Polska reprezentacja, która na Wheelchair Rugby Metro Cup zajęła 
szóste miejsce, ma czas na poprawki, ale jednocześnie trzeba się sku-
pić na mocnych stronach polskiego zespołu.
Organizatorzy turnieju stanęli na wysokości zadania, wszystko było na 
najwyższym poziomie. Niestety ta widowiskowa i dynamiczna dyscy-
plina nie jest jeszcze popularna wśród kibiców, na trybunach zasiadają 
najczęściej rodziny i znajomi zawodników, a dla sportowców doping 
kibiców wyzwala emocje i motywuje do rywalizacji.

tuk

– Mieliśmy małe zawody dla dzie-
ci, m.in. na handbike’u. Rywaliza-
cja była ostra, każdy chciał poko-
nać swojego kolegę czy koleżan-
kę, a chłopcy przede wszystkim 
nie zamierzali przegrać z dziew-
czynami. Zabawa z pewnością 
się udała i warto organizować 
takie wydarzenia – opisał Rafał 
Szumiec. 

Paweł Mierniczak, prezes Fun-
dacji Pełni Kultury
W ramach Tygodnia są skumulo-
wane różne wydarzenia. Oferta 
jest super, szeroka i atrakcyj-
na, każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Jednak poza tym okresem  
wciąż brakuje tego typu propo-
zycji, a potrzeby są ogromne.  

Dostrzegają to organizacje poza-
rządowe, ale też uczestnicy na-
szych eventów. Będziemy chcieli 
rozmawiać z władzami miasta, 
aby to zmienić na korzyść osób  
z niepełnosprawnościami.
W przypadku wydarzeń ple-
nerowych mamy w zasadzie 
do wyboru 4 miesiące. Jednak 
możemy pomyśleć o przedsię-
wzięciach w pomieszczeniach 
zamkniętych i wtedy nie zważa-
my na aurę. Nie musimy szukać 
daleko, w ramach Tygodnia miej-
scem jednego było Kino Kijów.
Centrum. Zorganizowanie tego 
jest łatwiejsze niż np. imprezy, 
którą przygotowaliśmy w Parku  

Jordana. Odpowiednich miejsc nie 
brakuje, jest m.in. Centrum Sportu 
Niepełnosprawnych. Potrzeba ta-
kiego trybu całorocznego. 

Angelika Chrapkiewicz-Gądek, 
prelegentka inspiracyjna 
Gorąco popieram wszystkie 
projekty, które zwalczają stereo-
typy, a także zachęcają dzieci 
i młodzież do wyjścia z domu. 
Oferta Tygodnia doskonale się 
w to wpisuje, ale takich imprez 
powinno być więcej, poza tym 
okresem. Ważne też, żeby wy-
darzenia miały charakter łączą-
cy, np. tak jak w Parku Jordana 
z przejazdami na tandemach. 
Moim zdaniem idziemy w do-
brym kierunku. 

W tym roku zostałam zaproszo-
na, ale kwestie organizacyjne 
znam też z drugiej strony. Kiedyś 
pracowałam w Fundacji Anny 
Dymnej Mimo Wszystko. Zawsze 
niesamowite było docieranie 
do ludzi, którzy znajdowali się  
w trudnych sytuacjach, a później 
mieli iskrę w oczach do działania. 
Niekiedy niewiele do tego potrze-
ba, zwłaszcza w dzieciach łatwo 
zaszczepić pasję. U mnie zadzia-
łały właśnie pojedyncze imprezy 
oraz zachowania konkretnych 
osób. To pozostaje w pamięci, 
choć pewne sytuacje miały miej-
sce ponad 20 lat temu. 

Tekst i fot. Marcin Gazda

Tydzień inny niż wszystkie. 
Z pasją i bez barier 

Wioślarze Startu Szczecin z medalem 
Pucharu Świata

Szermierze z medalami z Pucharu Świata 
w São Paulo

Polscy rugbiści zajęli szóste miejsce na 
Metro Cup
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w integracji oraz poprawie więzi rodzinnych, co podkreślał w swym 
wystąpieniu Grzegorz Kozłowski, prezes Polskiej Fundacji Osób  
Słabosłyszących. – Wyjazdy są wielką szkołą organizowania przedsię-
wzięć, to nauka samodzielnego realizowania planów i podejmowania  
decyzji – przypomniał zebranym.

Przekraczam granice, 
doświadczam i przeżywam
Fundacja  Zobaczyć Morze im. 
Tomka Opoki zaprezentowała 
film z rejsu morskiego osób nie-
widomych. Film opatrzony był 
profesjonalną  audiodeskrypcją, 
która ciągle jeszcze za rzad-
ko prezentowana, budzi duże  
zainteresowanie i zaskoczenie  
u osób, które  nie spotykają się  
z jej prawdziwą, bogatą  formą 
opisową. Obraz pokazał, jak 
osoby niewidome uczestniczą 

czynnie w życiu jachtu, nie tylko jako bierni turyści, ale załoga, co 
czasem trudno sobie wyobrazić. Spotkać się można z postawą osób 
widzących, że podróżowanie, a szczególnie sporty wodne są nie-
odpowiednie dla niewidomych, bo „co też mogą one zobaczyć lub 
robić w czasie podróży”, ponieważ oceniają turystykę tylko z pozycji  
doznań wzrokowych. Nic bardziej mylnego!
Bariery mentalne, brak zrozumienia dla potrzeb osoby niepełno-
sprawnej, dla sposobu funkcjonowania osób niewidomych czy głu-
chych, innego odbierania przez nich wrażeń – to ciągle napotykany 
ważny problem podkreślany na konferencji i sygnalizowany w różnych 
badaniach naukowych. Poznawanie świata zmysłami dotyku – odbie-
ranie wrażeń czuciowych, węchu – odczucia zapachowe, nie mówiąc 
o kontaktach społecznych, możliwości nawiązywania serdecznych 
relacji międzyludzkich, o których jako zdrowe osoby zapominamy  

i często nie przywiązujemy do nich 
wagi. A przecież, jak mówił Grze-
gorz Kozłowski, z ubytkiem wzroku 
i słuchu – „Nie widzę, nie słyszę, 
ale przekraczam granice, więc  
doświadczam i przeżywam”.

W góry i w las z nowoczesną 
technologią
Stanisław Schubert z Karkono-
skiego Sejmiku Osób Niepełno-
sprawnych zaprezentował na filmie 
pierwszą w kraju wysokogórską 
trasę turystyczną w Karkonoszach 
dedykowaną osobom niepełno-
sprawnym oraz system nawigacyj-

ny GWC (Góry w ciemności) dla osób słabowidzących i niewidomych.
Ciekawych informacji dostarczyła przedstawicielka Generalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych Anna Pikus. Wszak lasy stanowiące 30 proc. 
powierzchni Polski to wspaniałe miejsce do uprawiania rożnych form 
turystyki. Dlatego ważne jest, by Polacy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób niepełnosprawnych, mogli z tego dobrodziejstwa ko-
rzystać – bezpiecznie dla nich samych, ale także dla otaczającej ich 

przyrody. Dlatego prowadzone są szkolenia dla pracowników – leśni-
ków i przewodników, by w jak najszerszym stopniu udostępniać lasy 
jako dobro narodowe wszystkim turystom. Lasy Państwowe przygo-
towały wiele udogodnień urbanistycznych: dostępne parkingi – 31, 
miejsca parkingowe – 315, dostosowane obiekty – często zabytkowe, 
więc nie w pełni, 4 tysiące szlaków turystycznych, 7 tys. tras konnych, 
22 tys. szlaków pieszych i rowerowych, a także makiety zwierząt  
i owadów do zajęć dydaktycznych w lesie; aplikacje mobilne na telefon 
– z przewodnikami i nawigacją, mapami turystycznymi oraz klucz do 
oznaczania gatunków roślin – wszystko 
to udostępnione do ściągnięcia ze strony 
internetowej Lasów Państwowych.
Nowe możliwości w zakresie turystyki 
społecznej ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej omówił Benedykt 
Wojcieszek z PTTK. Poinformował także, 
że PTTK udostępnia na swojej platfor-
mie internetowej  opracowania cyfrowe 
szlaków turystycznych – obecnie trzech 
regionów: Małopolski, Podkarpacia i Ma-
zowsza, a wkrótce powstaną kolejne.

Informacja to podstawa podróżowania
Marek Kalbarczyk, społeczny prezes 
Fundacji Szansa dla Niewidomych, 
podkreślał znaczenie prawidłowo opra-
cowanej informacji – to nie tylko słowo 

pisane, chodzi o wszelkie dokładne informacje o otoczeniu przeka-
zywane za pomocą urządzeń technicznych dedykowanych osobom  
z zaburzeniami słuchu czy wzroku. Obecnie w kraju jest ponad 60 
trójwymiarowych makiet obiektów zabytkowych, dedykowanych 
szczególnie osobom niewidomym, ale potrzebne są też ścieżki na-
prowadzające do tych makiet i systemy nawigacyjne. – Nie chcemy, 
żeby bez przerwy nas ktoś prowadził, czasem chcemy sami trafiać 
– powiedział. Pomocna jest w tym informacja dźwiękowa na smartfo-
nach i inne udogodnienia technologiczne, które należałoby wykorzy-
stywać szeroko w turystyce.

– Niewidomymi jesteśmy cały czas i w każ-
dej czynności potrzebne nam są nowoczesne 
rozwiązania. Nie chcemy wszystkiego macać 
i błądzić, wyglądamy wtedy okropnie, niepo-
radnie. Jesteśmy przez to źle postrzegani,  
a to tworzy bariery między nami i osobami 
widzącymi. Jeśli dostarczy się nam informacji 
mówionej (obecnie już dostępnej na telefon), 
wiemy, jak się poruszać, poruszać elegancko 
– podkreślił Kalbarczyk.
Justyna Kucińska z Fundacji Instytut Rozwoju 
Regionalnego zaapelowała o stworzenie do-
kumentu potwierdzającego niepełnospraw-
ność ważnego na terenie Unii Europejskiej  
i pomocnego w podróżowaniu.

Aktywność NGO’s ponad wszystko
W podsumowaniu konferencji posłanka  
Kornelia Wróblewska podkreśliła, jak ważne 

były działania związane z likwidacją barier na terenie parlamentu,  
a z jakim oporem to realizowano. Zaapelowała do decydentów i reali-
zatorów projektów, by  przy tworzeniu dostosowań nie zapominano 
o szczególnych potrzebach i ograniczeniach rożnych grup niepełno-
sprawnych. Dała przykład, że nie wystarczy zrobić tablice z napisami, 
gdy np. osoby głuche nie znają często pisanego języka polskiego – 
potrzebują tłumacza języka migowego, dla niewidomych konieczne 
jest upowszechnianie audiodeskrypcji.
Posłanka Małgorzata Wypych podkreśliła znaczenie aktywności spo-
łecznej organizacji pozarządowych, silne sygnalizowanie potrzeb 
osób z niepełnosprawnością, błędów w planach dostępności, wywie-
ranie nacisku na parlamentarzystów i innych decydentów. Podkreśliła, 
że dzięki takiej aktywności powstały parlamentarne zespoły ds. osób  
z różnymi niepełnosprawnościami; dzięki propagowaniu wiedzy zmie-
nia się podejście decydentów tworzących zapisy prawne, usługodaw-
ców i całego społeczeństwa.

Projekty turystyczne i związane z nimi wydarzenia sportowe i kultural-
ne należy realizować z myślą o komforcie, poczuciu bezpieczeństwa 
i indywidualnych potrzebach różnorodnych odbiorców, z uwzględnie-
niem idei projektowania uniwersalnego. Istnieje już wiele opracowań, 
źródeł informacji w internecie, z których można korzystać. Dobrym 
przykładem może być chociażby międzynarodowa konferencja i wy-
stawa organizowana w Cieszynie – Dizajn w Przestrzeni Publicznej, 
dotycząca nowoczesnych rozwiązań związanych z dostępnością, 
bezpieczeństwem, mobilnością i przestrzenią miejską (www.zamek-
cieszyn.pl/pl/turystyka).

Joanna Kowtun, fot. archiwum NS

pilota szybowcowego na szkoleniu w Fundacji Podaj Dalej. – Moja 
niepełnosprawność ogranicza, ale nie uniemożliwia uprawiania spor-
tów tzw. ekstremalnych – im trudniej, tym lepiej, osiągany cel okupio-
ny ogromnym wysiłkiem daje ogromną satysfakcję – zapewnił.

Pieniądze to nie wszystko?
Widząc efekty z uprawiania turystyki, warto łożyć na nią 
pieniądze. Bowiem główną bolączką organizacji pozarządo-
wych, które mają wspaniałe projekty i zapalonych działaczy, 
są mocno ograniczone środki finansowe. Nadal bowiem za-
uważalna jest dysproporcja między dochodami osób zdro-
wych i niepełnosprawnych, które mając mniej środków, po-
noszą dodatkowe koszty na poprawę zdrowia i rehabilitację. 
A turystyka indywidualna osób niepełnosprawnych kuleje.
Z danych przytoczonych przez Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki wynika, że tylko 23 proc. spośród osób z niepełnospraw-
nością uczestniczyło w ub. roku w wyjeździe turystycznym 
(dla porównania 59 proc. – wśród ogółu mieszkańców),  
z czego 70 proc. to ludzie z miasta. Najliczniejsza grupa   
turystów to osoby w przedziale wieku 35–44 lat.  Połowa wy-
jazdów to krótkie wypady 2–7-dniowe. Najczęstsze wyjazdy związane 
są z wypoczynkiem – 37 proc. i w celach zdrowotnych – 24 proc.

Paradoksem jest, że obiekty turystyczne prawidłowo dostosowane 
do potrzeb niepełnosprawnych – o wysokim standardzie – są często 
niedostępne z racji wysokich cen (a wiele z tych obiektów likwidowa-
ło bariery ze środków publicznych, m.in. PFRON). Posłanka Wypych 
zauważyła, że podobna sytuacja może się powtórzyć. Planowana 
akcja likwidacji barier w schroniskach górskich w ramach programu 
Dostępność plus spowoduje podniesienie ich standardu, wiąże się  
to również z poniesieniem kosztów przez najemców tych obiektów.  
To z kolei odbije się na cenach za usługi. I znowu osoby niepełno-
sprawne napotkają bariery finansowe. Dostępność stanie się pozor-
na. Nie ma jak dotąd lekarstwa na taki paradoks.
Prelegenci sygnalizowali, że Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki koncen-
truje się na finansowaniu sportu, 
w tym wyczynowego, a turystykę 
traktuje po macoszemu. A wła-
śnie masowa turystyka adreso-
wana do szerokich rzesz przynosi  

najlepsze efekty w po-
prawie kondycji fizycznej 
i psychicznej społeczeń-
stwa. Niebagatelną rolę 
wydarzenia turystyczne 
odgrywają w rozwoju 
relacji międzyludzkich, 

Co ułatwiłoby podróżowanie osobom z niepełno-
sprawnością:
• większa akceptacja otoczenia (24 proc.);
• większe dofinansowanie wyjazdu (20 proc.);
•  lepsza informacja;
• dostosowanie ofert biur podróży do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością;
• dostosowanie środków transportu;
• dostosowanie przestrzeni publicznej;
• więcej ofert;
• większe dochody;
• wykwalifikowany personel;
• posiadanie towarzysza podróży;
• lepsze przystosowanie obiektów.
(Raport z badania aktywności turystycznej osób 
niepełnosprawnych, dostępny na stronie Minister-
stwa Sportu i Turystyki).

Konwencja ONZ o prawach osób niepeł-
nosprawnych obowiązująca w Polsce od 
2012 roku nakazuje państwom tworzenie 
warunków do korzystania z praw przez 
osoby niepełnosprawne na zasadzie rów-
ności z innymi osobami oraz wprowadze-
nie rozwiązań specjalnie adresowanych 
do osób niepełnosprawnych, odpowiednio 
do ich potrzeb; w art. 30 zobowiązuje wła-
dze publiczne do tworzenie warunków  do 
korzystania z wypoczynku i uprawiania 
sportu.

Czy niepełnosprawni są pełnoprawnymi

Znaczenie turystyki dla osób z ograniczoną sprawnością
• fizyczne – usprawnienie organizmu, poprawa sprawności  

fizycznej i koordynacji ruchowej, zwiększenie kondycji, wypo-
czynek, regeneracja sił;

•  psychiczne – samospełnienie, przeżywanie radości, pokonywa-
nie słabości, walka z lękiem, złagodzenie stresu i negatywnych 
emocji, rozwój intelektualny;

•  społeczne – integracja z innymi, nabywanie umiejętności  
nawiązywania i utrzymywania kontaktów, więzi społecznych, 
wypracowanie wzorców zachowań towarzyskich.

(M. Popiel, Odpowiedzialna oraz zrównoważona turystyka szansą 
na aktywizację osób niepełnosprawnych)

turystami?

Prosty i funkcjonalny wózek pomógł 
w kąpieli morskiej tetraplegikom

Żeglarze z psami przewodnikami

Aconcagua 2011
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Lilla Latus, fot. archiwum autorki

Jednak najbardziej urzekła mnie niezwy-
kła życzliwość, uczynność, bezintere-
sowna pomoc udzielana mnie – osobie 

na wózku inwalidzkim – w sposób umiejętny, 
bez zbędnych  komentarzy, za to z humorem 
i z przekonaniem, że nie ma problemu, a jest 
tylko zadanie do wykonania. 

„Obywatelom polskim przebywającym aktu-
alnie w Turcji zalecamy zachowanie najdalej 
idącej ostrożności” – tak zaczyna się komu-
nikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla 
podróżujących do tego kraju. Stan wyjątkowy 
trwa tam od lipca 2016 r., kiedy to miał miej-
sce nieudany zamach stanu.
Byłam wtedy w Marmaris, gdzie przebywał 
również prezydent Recep Erdogan. Został 
on ostrzeżony przez turecki wywiad o próbie 
przejęcia władzy i udało mu się opuścić kurort, 
zanim grupa komandosów dotarła do miejsca 
jego pobytu. Ryk silników i strzały w środku 
nocy nietrudno było skojarzyć z zamachem 
terrorystycznym lub początkiem działań wojen-
nych. Wraz z innymi turystami przeżyłam wte-
dy chwile grozy, choć następnego dnia nocny 
horror zdawał się być już tylko złym snem,  
a w hotelu i mieście było spokojnie. 
Informacja o próbie puczu zdołała jednak 
obiec cały świat, więc rodzina i znajomi z Pol-
ski słali do mnie pełne niepokoju esemesy.  
I choć dalszy pobyt przebiegał bez zakłóceń, 
to wśród Turków można było wyczuć atmos-
ferę niepewności i przygnębienia. Przy próbie 
rozmowy na ten temat machali tylko ręką,  
mówiąc „ech, polityka”.

Didim to malownicza  miejscowość położona 
nad Morzem Egejskim, niedaleko Bodrum. 
Tym razem ten kurort wybrałam na miej-
sce wypoczynku. 10-dniową ofertę w hotelu  
Garden of Sun zarezerwowałam  w jednym  
z popularnych biur podróży. Poprosiłam o po-
kój przystosowany dla osoby niepełnospraw-
nej, zgłosiłam również potrzebę specjalnego 

serwisu na lotnisku, bym miała zapewnioną 
pomoc w wejściu na pokład. Lot był opóź-
niony ponad dwie godziny, ale to była jedyna 
niegodność w drodze do celu.
Na miejscu okazało się, że zakwaterowano 
mnie w standardowym pokoju, bez żadnych 
udogodnień dla niepełnosprawnych. Następ-
nego dnia zgłosiłam ten problem w recepcji  
i przeniesiono mnie do odpowiedniego po-
koju. Zanim zacznie się narzekać, warto 
spróbować rozwiązać sprawę, tym bardziej 
że personel hotelu zazwyczaj stara się speł-
niać wszelkie możliwe do spełnienia prośby.  
A w Garden of Sun starali się wyjątkowo 
uważnie, codziennie dopytując, czy wszystko 
w porządku, oferując pomoc lub przynajmniej 
obdarzając  życzliwym uśmiechem. 
Hotel ma piękny ogród z wygodnymi alejka-
mi spacerowymi, ładny basen, a restauracja 
serwowała dania, które zachwycały nie tylko 
smakiem, ale i wyglądem. Niektóre desery  
(np. kot z ciasta czekoladowego, wodospa-
dy z galaretki) to były prawdziwe arcydzieła 
sztuki kulinarnej. O dobrą atmosferę dbała 
niezwykle sympatyczna grupa animatorów. 
Od rana do późnego wieczoru organizowali 
zabawy, gry, starając się znać gości z imienia, 
interesując się, czy wypoczynek przebiega 
miło. Utanecznieni, uzdolnieni muzykalnie, 
sami potrafili zaaranżować jakiś pokaz, wcią-
gnąć do zabawy.
Sprzyjało to integracji i już na początku po-
bytu nasza międzynarodowa gromadka znała 
się nie tylko z widzenia. Świetnie pływająca 
w ciemnym burkini (kostium kąpielowy dla 
muzułmanek) dziewczyna przyleciała z Lon-
dynu, ale pochodzi z Pakistanu, chłopak, 
który pokazał, jak się tańczy w Bollywood, to 
oczywiście Hindus, jedyna turystka opalająca 
się topless to wyzwolona Angielka… I spora 
grupa turystów z Turcji, odpoczywających 
całymi rodzinami, aktywnie angażująca się  
w hotelowe  życie towarzyskie.

Spotkania i rozmowy to dla mnie niezwykle 
ważne elementy każdej podróży. Bez nich 
wspomnienia nie miałyby pełnego wymiaru  
i tego charakterystycznego rysu, który spra-
wia, że podróż jest nie tylko konfrontacją  
z miejscem, ale również  z ludzkimi przeżyciami. 
Tym razem szczególnie zapamiętałam roz-
mowę z młodym Turkiem, który niedawno 
zakończył służbę wojskową. Stacjonował na 
granicy z Syrią i miał okazję przyjrzeć się 
sytuacji uchodźców. Stwierdził: „Moja rodzi-
na nie żyje na takim poziomie jak Syryjczycy, 
którzy otrzymują pomoc z całego świata”. 
Zwrócił również  uwagę na to, że uchodźcy  
w Europie to głównie młodzi mężczyźni, którzy 
opuścili swój kraj. Z kolei nawiązując do kon-
fliktu z Kurdami, powiedział: „My nie jesteśmy 
Syryjczykami, nie zostawimy swojego kraju”.
Jego wypowiedź na pewno była bardzo  
subiektywna i nacechowana osobistym  
doświadczeniem, ale ciekawie oddaje jeden  
z aspektów konfliktu, który objął już swoim za-
sięgiem sporą część naszego globu. Problem 
narasta, jest bardziej złożony niż pojedynczy 
życiorys i, niestety, nie widać na razie szans 
na jego rozwiązanie, ale – jak napisał Orhan 
Pamuk w Czarnej księdze – „Od czasu do 
czasu trzeba spojrzeć na świat oczami kogoś 
innego. Podobno wtedy zaczyna się dostrze-
gać tajemnicę świata i człowieka”.

bez rozkładu jazdy, ale za to z zaskakującą 
regularnością i wszędzie tam, gdzie się chce). 
Okolica dość spokojna, wręcz senna. Kilka 
sklepików, sprzedawca dywanów i widoczne 
z daleka kolumny świątyni oferujące podróż 
w przeszłość. 
Osoby niepełnosprawne z opiekunem nie pła-
cą za wstęp, ale ten jest dość utrudniony ze 
względu na schody, a i poruszanie się wśród 
ruin nie jest łatwe. Z pomocą pracownika mu-
zeum i rodaka (dzięki, Dominik!) dostałam się 
do miejsca, z którego całkiem nieźle mogłam 
podziwiać pozostałości starożytnej wyrocz-
ni. Obok miałam głowy Meduz, a przed sobą 
widok na kolumny, kamienie, fragmenty rzeźb 
pamiętające czasy dawnej świetności, kiedy to 
pielgrzymi przybywali tu w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na dręczące ich pytania, wskazówki.
Wyrocznia w Didymie była największym  
i najbardziej znaczącym obszarem kultu  
religijnego antycznego Miletu, oddalonego  
o około 17 km. Didymaion i dziś jest dosko-
nałym miejscem do kontemplowania i zadu-
my. I to nie tylko nad kunsztem starożytnych 
artystów. „Istnieje droga ucieczki przed nie-
ustannym zgiełkiem tłumu, trzeba tylko zanu-
rzyć się we własny głos wewnętrzny, własny 

Niezmiennie

„Wiedzieć” znaczy „pamiętać, że się widziało”.
„Widzieć” znaczy „wiedzieć bez odwoływania 
się do pamięci”. 
Orhan Pamuk – Nazywam się Czerwień

Rejs po zatoce Güllük pirackim statkiem wy-
cieczkowym to okazja do podziwiania okolicy 
od strony morza. Piaszczyste plaże, skaliste 
nabrzeże urozmaicone wzniesieniami, turku-
sowa woda… Taką wycieczkę zarezerwowa-
łam w lokalnym biurze przez Internet na kilka 
dni przed przylotem do Turcji. Zapewniono 
mnie, że mogę liczyć na niezbędną pomoc. 
Samochód osobowy zabrał mnie i dwójkę po-
zostałych wycieczkowiczów z naszego hotelu 
do portu. Dwupokładowy statek prezentował 
się okazale, i to nie tylko ze względu na pirac-
ką stylistykę, ale również z powodu schodów, 
których nie mogłam nie zauważyć. Obsługa 
jednak nad wyraz sprawnie wniosła mnie na 
dolny pokład, zapewniając, że górny też jest 
dla mnie dostępny w każdej chwili.
Nasz rejs zaczęliśmy od złożenia zamówienia 
w barze. Okazało się, że nie mają tego, na co 
mieliśmy ochotę. Zanim zdążyliśmy się zasta-
nowić, co wybrać z dostępnej oferty, chłopak 
z obsługi wykonał jeden telefon i… po kilku 
minutach motorówka  dowiozła brakujący to-
war. Powiedzenie „klient nasz pan” traktowa-
ne jest tutaj dosłownie.

Świątynia Apollina, a właściwie ruiny pocho-
dzące z czasów starożytnej Didymy, to miej-
sce, które trzeba obowiązkowo odwiedzić. 
Pojechałam tam dolmuszem (bus kursujący 

spokój, szczęście, a nawet zapach”. (Orhan 
Pamuk, Czarna księga).

Kocham Turcję za jej bogatą kulturę, klimat, 
architekturę, krajobrazy, za powieści Orhana 
Pamuka, za Wspaniałe stulecie, za poezję 
Sulejmana Wspaniałego, za smaki (najlepsza 
na świecie herbata, lody dondurma, lokum)  
i za to, że Turcja nigdy nie uznała rozbio-
rów Polski  („Poseł z Lechistanu jeszcze nie  
przybył” – oznajmiano na tym dworze przez 
wiele lat w czasie spotkań z zagranicznymi 
przedstawicielami).
W 2017 roku podpisano porozumienie doty-
czące konserwacji obrazu Marcella Baccia-
rellego, przedstawiającego historyczną scenę 
zawarcia traktatu pokojowego między Polską 
a Turcją w Chocimiu. Z  okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości amba-
sada Turcji zobowiązała się w całości sfinan-
sować prace konserwatorskie obrazu. Ładny 
gest, prawda?
A ogromnej rzeszy ludzi, których spotykałam 
na swojej drodze, mogę tylko powiedzieć  
„teşekkürler” („dziękuję”).



fascynująca Turcja

To będzie kolejna opowieść o kraju, który darzę szczególną sympatią. Nie będzie 
więc obiektywnie. Czwarty wyjazd do Turcji utwierdził mnie w przekonaniu, 
że wybór tego kierunku to pomysł na wakacje idealne.
W ciągu ostatnich kilku lat byłam w Stambule, Bodrum, Alanyi, Marmaris, 
Turgutreis, zwiedzałam Efez, zachwycałam się plażami, górami, krajobrazami, 
bazarami.
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Autorka na tle  pozostałości świątyni Apollina w Didim

Meczet w Didim

Autorka na nadmorskiej promenadzie w Didim Nad Morzem Egejskim w Didim

Pomnik symbolizujący braterstwo w Didim

Statki wycieczkowe w porcie, Didim

Sprzedawca flag na bazarze w Didim Stoisko z lodami dondurma

http://lubimyczytac.pl/autor/22840/orhan-pamuk
http://lubimyczytac.pl/autor/22840/orhan-pamuk
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/89014/czarna-ksiega
http://turcjawsandalach.pl/content/milet
http://lubimyczytac.pl/autor/22840/orhan-pamuk
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/47592/nazywam-sie-czerwien
http://lubimyczytac.pl/autor/22840/orhan-pamuk
http://lubimyczytac.pl/autor/22840/orhan-pamuk
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/89014/czarna-ksiega
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W sali wystawowej Działu Biblioterapeutycznego Biblioteki  
Śląskiej przy ulicy Ligonia w Katowicach nie ma w ogóle miej-
sca, bo prace zajmują całą przestrzeń. Każdy uczeń, od 7 do 

15 lat, ma tam swoje dzieło. Są to różne prace, zbierane podczas ca-
łego szkolnego roku, o różnej tematyce, zrobione różnymi technikami. 

Wystawa będzie eksponowana w galerii na parterze dosyć krótko, bo 
tylko przez tydzień. Później będzie przeniesiona piętro wyżej i dalej 
będzie można ją podziwiać w godzinach pracy biblioteki, od 8.00 do 
18.00, aż do końca czerwca. 

Prace wracają później do szkoły i są wysyłane na konkursy plastyczne 
oraz stanowią ozdobę szkoły.

em, fot. SSP nr 55

KULTURA

W środę 29 maja było zimno, 
pochmurno, ale na szczę-

ście bez deszczu. Zabawa i at-
mosfera były natomiast świetne. 
Na scenie pod Miejskim Ośrod-
kiem Kultury wystąpiły zespoły 
z warsztatów terapii zajęciowej, 
domów pomocy społecznej i in-
nych placówek, reprezentujące 
cztery województwa: śląskie, 
łódzkie, małopolskie i mazowiec-
kie. To około 300 uczestników  
i 55 opiekunów.
Terapeutka WTZ w Łazach, 
Anna Marzec: – Kiedy zaczy-
naliśmy te prezentacje, kiedy 
powstał pomysł na stworzenie 

takiej imprezy, nie było podob-
nej w okolicach. Więc pani kie-
rownik wyszła z inicjatywą, aby 
stworzyć coś takiego, aby za-
chęcić osoby niepełnosprawne 
do występów, do artystycznego 
wyrażania swoich emocji, pasji. 
I w ten właśnie sposób powstały 
prezentacje warsztatów terapii 
zajęciowej.

Prezentacje były bardzo róż-
norodne. Oglądaliśmy taniec  
w ludowych strojach do rytmów 
bałkańskich, skecz i układ ta-
neczny „Wakacje” zaprezento-
wany przez WTZ Klucze, tań-
ce do hitu Sofia Alvaro Solera  
i Talizman z repertuaru Kamila 
Bednarka w wykonaniu grupy  
artystycznej, „Przebudzeni” z WTZ 
z Olkusza. Ten ostatni to była 
eksplozja radości i szczęścia, 
czemu chętnie poddali się widzo-
wie, tańcząc pod sceną.
Wybuchy śmiechu, wręcz piski  
i oklaski przerywały występ słyn-
nych już „Michalinek” z DPS dla 

Dorosłych prowadzonego przez 
Zgromadzenie Sióstr Alberty-
nek w Częstochowie. Grupa ta 
(działająca od 1992!) została 
w tym roku jednym z laureatów 
„Albertiany” organizowanej przez 
Fundację Anny Dymnej, wygra-
ła również konkurs w ramach 
Chrzanowskiej Lokomotywy Ar-
tystycznej. W Łazach rozbawiła 

nas wszystkich występem Jak 
na ludowo, to tylko po góralsku, 
czyli miłość, miłość w Zakopa-
nem o historii miłości pewnej  
góralki i górala Jaśka, opo-
wiedzianej za pomocą słowa,  
piosenki i tańca w niezwykle  
humorystyczny sposób.
Podobna tematyka przedstawio-
na została w scence muzycznej 
z wiejskiego wesela Wesele 
przez WTZ w Zawierciu.
Goszczący w Łazach zespół wo-
kalno-instrumentalny „Na piątkę”  
z DPS im. Jadwigi Szustrowej 
z Łodzi, znany chyba w całym 
środowisku, prezentujący swoje 
programy również za granicą, 
przygotował program nawiązują-
cy do tradycji romskiej Gdzie ty 
jesteś, Cyganeczko.
Były też śpiewy czy tańce do 
popowych hitów – Pendolino, 
Dotykać, całować, Bo w końcu 
musi być dobrze – przygotował 
je zespół z WTZ w Drzewicy.  
Z kolei WTZ przy Stowarzy-
szeniu Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych „Nowa Zorza”  
w Łodzi wystąpił z prezentacją 
Na sobótce była, przygotowa-
ną do muzyki ludowej z regionu  

łowickiego i w dru-
giej części do utworu 
folkowego zespołu 
Kapela ze wsi War-
szawa.
Zupełnie odmienny 
klimat towarzyszył 
występowi grupy  
z WTZ przy Sto-
warzyszeniu Bądź  
z nami w Będzi-
nie. W prezentacji 
Piosenki z fonoteki 
uczestnicy śpiewali 

piosenki retro. Zespół „Radość” 
z DPS im. Brata Alberta w Poraju 
zaprezentował dwie pantomimy. 
Maski opowiadające o ludziach 
zakładających symboliczne ma-
ski, aby przypodobać się innym 
ludziom, zaś druga – Serce opo-
wiadała o odejściach, powrotach 
oraz przebaczeniu.
Była też interesująca adaptacja 
bajki o Czerwonym Kapturku. 
Trochę edukująca, z pewnością 
nakłaniająca do refleksji, zasta-
nowienia, z morałem. To wilk był 
ofiarą przemocy, a Czerwony 
Kapturek niedobrą, nieuprzejmą 
osobą. Morał? Nie osądzajmy 
kogoś na podstawie pozorów  
i naszych wyobrażeń, być może 
błędnych.
Tę historię przedstawił ŚDS dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi „Ostoja” w Czeladzi.
Imprezę kończyło wręczenie na-
gród i dyplomów, a potem była 
wspólna zabawa przy koncercie 
zespołu Menelaos.

Cały czas na placu przy fontannie  
w centrum Łaz trwał kiermasz 
rękodzieła, malowanie twarzy, 
można było zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcia w fotobudce (mam 
zdjęcie z panią kierownik WTZ,  
a jakże). Wśród stoisk z wyroba-
mi zwracał uwagę gość z daleka 
– po raz pierwszy w Łazach  – 
Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Jawor” 
aż z Węgrowa w województwie 
mazowieckim. Wszystkim za-
interesowanym wręczali album  
z przepięknymi zdjęciami swoich 
okolic Uroki doliny Liwca w po-
wiecie węgrowskim.
Jak zwykle w Łazach, zadbano o do-
datkowe atrakcje: możliwość obej-
rzenia ekspozycji w Izbie Tradycji  
w Łazach, bezpłatny wstęp do Par-
ku Wodnego „Jura”, bezpłatne zwie-
dzanie ruin zamku w Ogrodzieńcu. 
To zasługa lokalnych władz, jak 
twierdzi kierownik WTZ, to jest 
dobra współpraca z samorządami. 
Tegoroczne Prezentacje dofinan-
sowało Starostwo Powiatowe  
w Zawierciu, patronatem honoro-
wym objęli je prezydent Zawiercia, 
starosta Powiatu Zawierciańskiego, 
burmistrz Łaz, burmistrz Ogrodzień-
ca, zaś magazyn „Nasze Sprawy” 
objął je patronatem medialnym.  
Nad bezpieczeństwem artystów 
czuwali strażacy z PSP Zawiercie 
i z OSP Ciągowice.
Współorganizatorem przed-
sięwzięcia był Miejski Ośrodek  
Kultury w Łazach.

Wystawa 
prac uczniów 
z SSP nr 55 
w Katowicach
30 maja to był ważny dzień dla 
społeczności Specjalnej Szkoły 
Podstawowej nr 55 
w Katowicach-Szopienicach – 
odbył się wernisaż prac jej 
uczniów. Wystawiono 
kilkadziesiąt prac 
ceramicznych, malarskich, 
rysunkowych i graficznych. 

Jubileuszowe Prezentacje

KULTURA

WTZ w Łazach k. Zawiercia powstał w 2004 roku w ramach 
działań Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, 
zrzeszając uczestników okolicznych gmin powiatu 
zawierciańskiego. Terapię prowadzi w siedmiu pracowniach. 
Placówkę tę wyróżnia cykliczna organizacja swoistego 
festiwalu artystycznego, który w tym roku odbył się 
po raz 15.

– To już piętnaste… nie festiwal, 
nie przegląd, a prezentacje?
– Tak. Podkreślić należy, że nie 
ma tu formuły konkursu, kto się 
chce zaprezentować, zgłasza się.

– Ilu uczestników jesteście  
w stanie przyjąć?
– W tym roku 17 zespołów się 
zgłosiło i tyle jest.

To Pani wymyśliła i stworzyła 
Prezentacje przed piętnastu 
laty?
– Wcześniej osoby z niepełno-
sprawnością były rozproszo-
ne w różnych miejscach i były 
mało widoczne. A kiedy powstał 
warsztat terapii zajęciowej, to 
chodziliśmy już grupami, cza-
sem to była większa grupa,  
w różne miejsca. Dla ludzi to było 
niespotykane, dziwne, że nagle 
się tyle osób z niepełnosprawno-
ścią pojawiło. Trzeba było zrobić 
coś, co zainicjuje współpracę 
z lokalną społecznością, ale 
przede wszystkim spowodować, 
żeby osoby z niepełnosprawno-
ścią nie czuły się wyalienowane 
z tego społeczeństwa. Czasami 
inni na nich patrzą, jakby byli nie 
wiadomo skąd, a to są przecież 
zwykli ludzie.

– Prezentacje wyrosły z tej idei?
–  Tak, właśnie nie tylko po to, 
aby uczestnicy się fantastycz-
nie bawili, ale by inni ludzie też 
widzieli, że osoby z niepełno-
sprawnością mają swoje potrze-
by, mają potencjał, mają energię, 
są kreatywne, tylko wystarczy im 
troszeczkę pomóc i stworzyć od-
powiednią atmosferę. I myślę, że 
to się udało dzięki prezentacjom. 
Piętnaste – to już coś znaczy. 
Co roku się spotykamy, na po-
czątku to był Dom Kultury, potem 
przenieśliśmy się nad zalew, ale 
są osoby, które mają trudności  
z przemieszczaniem, zatem cen-
trum miasta okazało się najlep-
sze. I tu mamy zaplecze w Miej-
skim Ośrodku Kultury.



Rozmowa 
z Beatą Szczygieł, 

kierownikiem 
WTZ w Łazach

Tekst i fot. Ilona Raczyńska

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach
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Na te wakacje czekają cały rok…
Tłumy w strefie paraolimpijskiej 
podczas 21. Pikniku Olimpijskiego

Od 3 do 13 lipca w Ślesinie na obozie 
jest 45 dzieci z całej Polski. Dla czę-

ści z nich to pierwsze wakacje bez rodziców.  
I pierwsze, na których rehabilitacja odbywa 
się przez zabawę! 

Na porannym apelu dzieci dowiadują się, jak 
będzie wyglądał dzień. Wodzowie meldują 
swoich wojowników i indiańskie zastępy –
Ognisty Szałas, Dzikie Kuny, Słodkie Żółwie, 
Łowcy Okazji, Sprytne Lisy, Czarne Stopy  
i Niepokonane Wojowniczki. Są okrzyki,  
malowanie twarzy i dużo radości, bo to obóz 
indiański.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  
PODAJ DALEJ organizuje obozy dla dzieci 
z niepełnosprawnością od 5 lat. – To trochę 
powrót do przeszłości, bo sposób prowa-
dzenia obozów jest taki, jakiego nauczył nas  
śp. doktor Piotr Janaszek – wspomina Danuta 
Grodzka, komendant obozu Mali Odkrywcy. – 
Są zastępy, zdobywanie sprawności, ogniska 
i mnóstwo dobrej zabawy połączonej z nauką 
samodzielności. 

Podczas obozów najważniejsza jest mak-
symalna dawka radości i spełnienie marzeń  
o prawdziwych wakacjach, czyli bez żmudnej 
rehabilitacji, która towarzyszy dzieciom przez 
cały rok… – Mamy za to rehabilitację połą-
czoną z zabawą! – mówi Zuzanna Janaszek-
-Maciaszek, prezes Fundacji PODAJ DALEJ. 
– Dzieci mają zajęcia sportowe dostosowane 
do swoich możliwości oraz artystyczne i na-
wet nie wiedzą, że podczas gry w kosza czy 
malowania koszulek stają się sprawniejsze! 
Mali Odkrywcy odkrywają podczas wakacji 
swoje talenty i to, że mogą zrobić znacznie 
więcej, niż im się wydawało. Po powrocie do 
domu sami ścielą łóżko i przygotowują kanap-
ki, a to naprawdę duży krok ku samodzielności 
w dorosłym życiu! 

Info i fot. Fundacja Podaj Dalej

Adrian gra w koszykówkę, 
a Szymon jest mistrzem w piłce 
siatkowej! Klaudia i Zuzia pięknie 
tańczą, a Antoś śpiewa 
po angielsku przy dźwiękach gitary, 
na której gra Krystian. 
Te i wiele innych talentów mają 
Mali Odkrywcy – dzieci 
z niepełnosprawnością, które po 
raz kolejny spędzają wakacje  
z Fundacją im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ.

Osiem stanowisk, osiem dyscyplin pa-
raolimpijskich, na każdym medaliści 
mistrzostw świata, Europy i oczywi-

ście igrzysk paraolimpijskich – mógł z nimi 
porozmawiać każdy, kto tylko zechciał. Każdy 
też przy wejściu otrzymywał identyfikator, po 
odwiedzeniu danej stacji dostawał naklejkę 
z maskotką minionych 8 igrzysk paraolipmij-
skich i po przebyciu co najmniej pięciu stacji 
miał prawo odebrać worek z gadżetami.
Już w zeszłym roku paraolimpijska strefa 
była niezwykle popularna, nikt się jednak nie 
spodziewał, że podczas tegorocznej edycji 
Pikniku zainteresowanie paraolimpijczykami 
będzie tak ogromne. Do wszystkich stano-
wisk – od biathlonu (strzelanie w wersji dla 
niewidomych i niedowidzących), poprzez 
handbike'i, ergometry wioślarskie, szermierkę 
na wózkach, podnoszenie ciężarów (a raczej 
wyciskanie sztangi leżąc), po blindfootball 
(piłkę nożną dla niewidomych), siatkówkę na 
siedząco i kolarstwo – ustawiały się dziesiąt-
ki chętnych, by usiąść, dotknąć sprzętu czy  
zadać pytanie.
– Zainteresowanie gigantyczne – przyznaje 
Justyna Kozdryk, wicemistrzyni paraolimpij-
ska z Pekinu, która obsługiwała stację pod-
noszenia ciężarów. – Czasami nie możemy 
sobie wręcz poradzić, bo mamy tak długą 
kolejkę, jak kiedyś do sklepu! Ale to jest  

pozytywne, bo przyciągamy dzieci, przycią-
gamy młodzież. Podoba mi się, że rodzice 
nie hamują dzieci, tylko je mobilizują. To jest 
naprawdę coś wspaniałego.
Anna Harkowska, pięciokrotna wicemistrzyni 
paraolimpijska w kolarstwie, była na Pikniku 
Olimpijskim po raz pierwszy i nie kryła swojego 
zachwytu okazywanym jej zainteresowaniem. 
Z dumą prezentowała swoje stroje, medale  
i sprzęt. – Nie spodziewaliśmy się tylu ludzi – 
wyznała – w tamtym roku widziałam relacje  
z Pikniku, widziałam, że nie ma rowerów solo-
wych i pomyślałam, że trzeba to zmienić.
– Jestem trzeci raz – opowiada handbiker Piotr 
Małek – rok temu było bardzo dużo ludzi, ale 
dziś… no nie powiem, że to 
„masakra”, bo to przyjem-
ne, ale cały czas kolejka, 
cały czas zainteresowanie, 
co chwilę bicie rekordów 
prędkości. Co prawda nikt 
mnie nie pokonał, ale nie-
którzy imponowali swoimi 
osiągnięciami: 50-60 km/
godz. Myślę, że to zaintere-
sowanie wynika z tego, że 
za mało nas jest w mediach. 
Ludzie gdzieś coś usłyszą, 
coś przeczytali, ale chcą zo-
baczyć, na czym to polega. 

Odwiedzający strefę paraolimpijską pyta-
li także o inne dyscypliny paraolimpijskie,  
o liczbę zawodników z niepełnosprawnościa-
mi uprawiających sport, o plany treningowe, 
najbliższe zawody, szanse medalowe na mi-
strzostwach świata i przyszłorocznych igrzy-
skach. Podobnie jak w poprzednich latach 
ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
blindfootball oraz biathlon niewidomych i nie-
dowidzących. Przez ponad sześć godzin za-
wodnicy wraz z wolontariuszami obsługiwali 
setki nieustannie napływających do strefy 
dzieci, młodzieży i dorosłych.
– Popularność naszej strefy na Pikniku 
Olimpijskim bardzo nas cieszy – przyznaje 
Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego. – To dla nas także do-
wód, że ludzie chcą dowiedzieć się czegoś 
więcej o paraolimpijczykach, że już nie 
czują strachu wobec niepełnosprawności. 
Co więcej, zachęcamy do aktywności spor-
towej, pokazujemy, że sport jest naprawdę 
dla każdego bez względu na ograniczenia. 
I jeszcze jedno – razem doskonale się ba-
wimy, sprawiamy, że ten dzień jest pełen 
radości. 

pr, fot. Ilona Berezowska / PKPar

SPORT

Podczas 21.Pikniku 
Olimpijskiego, który odbył 
się 25 maja 
w Warszawie, strefa 
przygotowana przez 
Polski Komitet 
Paraolimpijski przeżyła 
prawdziwe oblężenie. 
Jej organizatorzy szacują, 
że została odwiedzona 
przez blisko 2500 osób.
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Zawodnicy rywalizowali w jednoosobowej klasie Hansa 303. 
Trenerem kadry był Grzegorz Prokopowicz. Regaty były 
rozgrywane w formule otwartej – startowali razem mężczyź-

ni i kobiety oraz żeglarze spoza Europy. Rozegrano 10 wyścigów.
Od samego początku nasi reprezentanci zdominowali regaty. 
Ubiegłoroczny złoty medalista Piotr Cichocki nie dał rywalom 
żadnych szans. Tylko w pierwszym wyścigu dał się wyprzedzić 
i zajął drugie miejsce, ale wszystkie następne zdecydowanie wy-
grał. Srebrny medal zdobył Francuz Edouard Champaut ze stratą 
26 punktów. Dobrze żeglował Waldemar Woźniak i – podobnie jak 
w ubiegłym roku – zdobył brązowy medal.
Tak samo jak w ubiegłym roku wspaniale żeglowała Olga Górnaś-
-Grudzień. Tym razem nie zdyskwalifikowano jej z powodu pro-
blematycznych niedokładności w sprzęcie i w sposób niebudzący 
wątpliwości zdobyła złoty medal w kategorii kobiet. Wyprzedziła 
Austriaczkę Marinę Perterer o 7 punktów i Hiszpankę Violetę 
del Reino aż o 23 punkty. Należy podkreślić fakt, że w łącznej 
klasyfikacji zajęła doskonałe ósme miejsce, wyprzedzając wielu 
mężczyzn.
Nasi zawodnicy, którzy często są instruktorami na kursach żeglar-
skich dla osób z niepełnosprawnością, kolejny raz udowodnili, że 
stanowią ścisłą czołówkę światową.

Marek Winiarczyk, fot. Grzegorz Prokopowicz

Po ubiegłorocznych sukcesach  odniesionych w mistrzostwach 
świata w USA (Waldemar Woźniak zdobył srebrny, a Piotr  
Cichocki brązowy medal) oraz w tegorocznych mistrzostwach 

Europy (Piotr Cichocki i Olga Górnaś-Grudzień złote medale, a Waldemar 
Woźniak brązowy) apetyty na kolejne medale były duże. 

W kategorii mężczyzn mistrzostwa zdominował Piotr Cichocki, który  
wyprzedził ubiegłorocznego mistrza Christophera Symondsa z Australii  
aż o 19 punktów. Trzecie miejsce zajął Chi-Chian Wu z Tajwanu. Nasz 
ubiegłoroczny srebrny medalista Waldemar Woźniak pierwsze wyścigi miał 
nieudane – DSQ (dyskwalifikacja) i jedenaste miejsce. Następnie żeglował 
dobrze – między innymi trzy drugie miejsca i jedno pierwsze i wzrosły na-
dzieje na medal. Niestety następne wyścigi nie były już tak dobre, a ostatni 
wyścig miał fatalny – zajął w nim dopiero szesnaste miejsce. Ponieważ była 
tylko jedna odrzutka najgorszego wyniku, zajął zaledwie ósme miejsce.

W kategorii kobiet dobrze żeglowała Olga Górnaś-Grudzień. Po pewnym 
wygraniu czwartego, piątego i szóstego wyścigu prowadziła i wiele wska-
zywało, że ma pewne miejsce na podium. Niestety, dwa ostatnie wyścigi 
miała słabe (szóste i dziesiąte miejsce) i w rezultacie jedynie otarła się o na 
podium – zajęła tylko czwarte miejsce. Złoto zdobyła Hiszpanka Violeta del 
Reino, srebro Australijka Alison Kathryn Weatherly, a brąz  Brazylijka Ana 
Paula Goncalves Marques.

Marek Winiarczyk, fot. Grzegorz Prokopowicz

Wyniki XXV Mistrzostw Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością

Grupa A
Marian Zakowicz, Wiesław Wolsza, Bożena Bień (20 pkt.)
Michał Rutkowski, Andrzej Oklej, Michał Meyna (30 pkt.)
Wojciech Klim, Krzysztof Janik, Bohdan Maślany (35 pkt.)
Dariusz Kuśnierz, Leszek Król, Arkadiusz Monkiewicz (36 pkt.)
Feliks Basłyk, Mirosław Lisiczyński, Jarosław Perkowski (46 pkt.)
Roman Drobniak, Ewa Nazarowska, Eugeniusz Śpiewak (63 pkt.)

Grupa B
Jarosław Zastawski, Agnieszka Chłopaś, Halina Świderek (76 pkt.)
Cezary Milecki, Eugenia Milecka, Robert Makarski (78 pkt.)
Bogdan Jałoszyński, Urszula Zielińska, Janina Skierkowska (82 pkt.)
Joanna Urbańska, Magda Wałek, Stanisław Korytowski (86 pkt.)
Henryk Stachyra, Jaromir Szczepański, Andrzej Maciejewski (87 pkt.)
Wojciech Woś, Arkadiusz Głód, Daria Kaczmarska (100 pkt.)

■

XXV Mistrzostwa Polski Żeglarzy 
z Niepełnosprawnością za nami

W dniach 28-30 czerwca w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa 
i Turystyki Wodnej w Giżycku  kolejny raz rozegrano  największą 

w Polsce imprezę żeglarską dla osób z niepełnosprawnościami. Głów-
nym organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa, a współorgani-
zatorem Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych. 
Sternikami jachtów byli w większości zawodnicy ukończonych dzień 
wcześniej XXV Mistrzostw Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością. 
Wszyscy sternicy pracowali na zasadzie wolontariatu. 
Przez cały czas trwania festiwalu była piękna, żeglarska pogoda. Było 
dużo słońca, nie zabrakło wiatru i nie padało, dzięki czemu zrealizowa-
no cały zakładany program. 
Przez pierwsze dwa dni Festiwalu trwały zajęcia na różnorodnych 
jachtach. Trzeciego dnia rozegrano regaty – Memoriał Eugeniusza 
Wilczyńskiego.
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy oraz losowali nagrody książko-
we. Nagrody wręczał burmistrz Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz.  
Oba zadania zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

■

XV Festiwal Sportów Wodnych Osób 
Niepełnosprawnych – Memoriał 
Eugeniusza Wilczyńskiego

Polscy żeglarze z niepełnospraw-
nością kolejny raz zdominowali 
Mistrzostwa Europy

Piotr Cichocki mistrzem świata 
żeglarzy z niepełnosprawnością!

EUROSAF Para Inclusion Sailing Europeans 2019 zostały 
rozegrane w dniach od 28 maja do 2 czerwca na jeziorze 
Traunsee w Austrii. Reprezentacja Polski liczyła 3 osoby. 
Wszyscy stanęli na podium. Piotr Cichocki oraz 
Olga Górnaś-Grudzień zdobyli złote medale, 
a Waldemar Woźniak brązowy.

W mistrzostwach, które zostały rozegrane w dniach 
od 30 czerwca do 7 lipca w centrum Zatoki Kadyksu 
w Puerto Sherry w Hiszpanii, wzięło udział 86 żeglarzy 
z 25 krajów. Nasi zawodnicy startowali w jednoosobowej 
klasie Hansa 303.

W dniach 23–27 czerwca w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku rozegrano jubileuszowe 
Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością. To jedne z najstarszych tego typu regat na świecie.
Głównym organizatorem była Mazurska Szkoła Żeglarstwa, a współorganizatorem Polski Związek Żeglarzy 
Niepełnosprawnych.

Przez trzy dni rozgrywania mistrzostw pogoda była dobra. Było 
ciepło, słonecznie, nie padało. Nie zabrakło także wiatru, dzięki 
czemu rozegrano aż 11 wyścigów. 

Wyścigom kibicowało kilku czołowych zawodników, którzy 26 czerwca 
rano odlecieli na mistrzostwa świata do Hiszpanii.

Pod ich nieobecność obserwatorzy typowali, że w grupie A walka  
o zwycięstwo rozegra się między kilkoma załogami, których sternika-
mi byli Marian Zakowicz, Wojciech Klim, Michał Rutkowski i Dariusz 
Kuśnierz. Typowania okazały się trafne. 

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez PFRON oraz sta-
łych sponsorów mistrzostw – firmę BUDIMEX S.A. i firmę HORNET.  
Nagrody wręczali Janusz Surmacz, dyrektor Warmińsko-Mazurskie-
go Oddziału PFRON, oraz Wojciech Karol Iwaszkiewicz – burmistrz 
Giżycka. 

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tekst i fot. Marek Winiarczyk

Olga Górnaś-GrudzieńWaldemar Woźniak
W środku Piotr Cichocki
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Nasi ampfutboliści znów 
pokazali ogromną siłę 
zespołu. W 2019 roku 

wygrali dotąd wszystkie mecze: 
dwukrotnie pokonali na wyjeździe 
Włochów, a następnie w Krako-
wie dwa razy okazali się silniejsi 
od Irlandczyków. Tym razem roz-
bili Belgów, i to grając bez kilku 
podstawowych zawodników.
Pod nieobecność kapitana ze-
społu Przemka Świercza i kilku 
innych doświadczonych graczy 
świetnie spisali się młodsi za-
wodnicy, jak na przykład Dawid 
Dobkowski. W obu spotkaniach 
z Belgią strzelił po jednym golu. 
– Cieszy mnie każda zdobyta 
bramka, zwłaszcza że rozegrali-
śmy dobre mecze. Gramy zespo-
łowo, wymieniamy dużo podań, 
przyjemnie się to ogląda – przy-
znał Dobkowski.
Bohaterem obu spotkań był jed-
nak Jakub Kożuch. W sobotę 
skompletował hat–tricka i miał 
pięć asyst, a w niedzielę zakoń-
czył spotkanie z dwoma kolejnymi 
golami. – W niedzielę zagrałem  
o wiele słabiej niż w sobotę – zło-

żył samokrytykę Kożuch. 
Młody napastnik był mimo 
wszystko zadowolony ze 
sparingów w Rzepinie. 
– Znów była kapitalna  
atmosfera dzięki kibi-
com. O nich się nigdy nie 
martwię, bo są najlepsi – 
chwalił publiczność.
Mecze w Rzepinie po-
nownie udowodniły, że 
ampfutbol zyskuje coraz większą 
popularność, bo na trybunach 
znów zasiadło mnóstwo żywioło-
wo dopingujących kibiców. 
– Rewelacyjnie udał się ten dwu-
mecz. Jestem dumny, że jako 
trener mogłem zaśpiewać hymn 
w rodzinnym mieście i miałem 
okazję pochwalić się przed zna-
jomymi tą wspaniałą drużyną – 
mówił rozradowany Kamil Mich-
niewicz, analityk reprezentacji 
Polski i organizator meczów. – 
Na widowni była superatmosfera, 
kibice dopisali. Cieszymy się, że 
trybuny były pełne, bo świetnie 
się w takich warunkach pracuje 
– dodał Michniewicz, który miał 
więcej powodów do radości. Jest 

bowiem także pierwszym trene-
rem Stilonu Gorzów Wielkopol-
ski i w sobotę (zaraz po meczu  
z Belgią) poprowadził swój klu-
bowy zespół do derbowej wygra-
nej z Wartą Gorzów Wielkopolski 
w finale lubuskiego Pucharu Pol-
ski. Sukces ten z trybun oklaski-
wali polscy ampfutboliści i sztab 
kadry.
Z trybun stadionu w Rzepinie 
biało-czerwonych ampfutboli-
stów dopingował z kolei Paweł 
Dąbrowski – przyjaciel i kolega  
z boiska Kamila Grosickiego, 
który niedawno stracił w wypad-
ku nogę. Kadrowicze przekazali 
mu słowa wsparcia oraz… amp-
futbolową koszulkę meczową,  

Kolejny udany krok ampfutbolowej kadry w drodze 
na EURO 2020 w Krakowie. Wysokie wygrane z Belgią

z życzeniami, żeby mogła się nie-
długo przydać podczas zgrupo-
wań i meczów.
Dobrą wiadomością, zwłaszcza 
w kontekście lipcowego turnieju 
U-23, jest również udany powrót 
do kadry, po ponad czterech  
latach, Mateusza Sadłowskiego. 
– Wróciłem do zespołu po długiej 
przerwie. Dużo się w tym czasie 
w kadrze pozmieniało. Wszystko 
wygląda dużo lepiej niż wcze-
śniej, bardziej profesjonalnie. 
Jestem mile zaskoczony. Cie-
szę się też, że mogłem tutaj być  
i chociaż trochę pomóc kolegom 
na boisku. Rozegraliśmy dobre 
mecze. 
Przygotowującą się do przy-
szłorocznych mistrzostw Europy  
w Krakowie reprezentację Polski 
czekają kolejne intensywne tygo-
dnie. Wkrótce kadra U-23 pojedzie 
na pierwszy w historii młodzieżowy 
turniej do Anglii, gdzie oprócz biało-
-czerwonych i gospodarzy zagrają 
również Turcy. Będą to więc zawo-
dy trzech potęg. 
We wrześniu piłkarze trenowani 
przez Marka Dragosza zagrają 
w corocznie silnie obsadzonym 
Amp Futbol Cup w Warszawie, 
gdzie zmierzą się między innymi 
z Brazylią, Rosją, Francją czy 
Włochami.

pr, fot. Bartłomiej Budny

Ampfutbolowa reprezentacja Polski wygrała w Rzepinie dwa 
mecze z Belgią. W sobotę, 22 czerwca, przy pełnych trybunach 
biało-czerwoni zwyciężyli aż 9:0, a w niedzielę triumfowali 6:0. 
Było to piąte i szóste zwycięstwo Polaków w tym roku, co dobrze 
rokuje przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Krakowie.

Podczas treningu kartingowego, pro-
wadzonego przez doświadczonych 
kierowców rajdowych i instruktorów, 

zawodnicy uczą się od podstaw opanowania 
pojazdu albo doskonalą umiejętności nabyte 
na wcześniejszych kursach. Każdy uczest-
nik startuje w 3 turach. Jest też miejsce na 
rywalizację, gdyż czas ostatniego przejazdu 
jest liczony, a najlepsi wygrywają symbolicz-
ne nagrody. Obecni na szkoleniu instruktorzy 
pomagają w zapoznaniu się ze sprzętem  
i nadzorują jego bezpieczny przebieg. 
Najbliższe szkolenia odbędą się 18 czerwca 
o 17:30 i 19 czerwca o 12:00. Każde z nich 
potrwa około 2 godzin. Można zapisać się na 
obydwa dni, ale jest możliwość wzięcia udzia-
łu w kursie tylko jednego dnia. Doświadczenie 
w prowadzeniu gokartów nie jest wymagane. 
Zajęcia przeznaczone są dla osób z silną gór-
ną połową ciała, ponieważ pojazdy nie mają 
wspomagania kierownicy i wymagają mocne-
go chwytu. 
Kurs poprowadzi Rafał Kiwior, instruktor  
i prezes klubu kartingowego przy Małopol-
skim Ośrodku Sportów Motorowych – Torze 
Speed Race przy ul. Kochanowskiego 30  
w Tarnowie, na którym odbywa się trening. 
Zgłoszenie należy przesłać na extreme@
avalonextreme.pl. Powinna się w nim znaleźć 
informacja o rodzaju niepełnosprawności, 
planowanym dojeździe, wybranym terminie 
lub terminach szkolenia. Do września szko-
lenia na tarnowskim torze będą się odbywać 
raz w miesiącu. Na koniec sezonu Avalon 
EXTREME planuje organizację zawodów, na 

których swoje umiejętności pokażą również 
osoby z niepełnosprawnościami.
Inicjatorem kursu kartingowego jest Bartosz 
Ostałowski – ambasador Avalon EXTREME. 
Jest jedynym na świecie profesjonalnym 
kierowcą wyścigowym i drifterem, który pro-
wadzi stopą. Dzięki ciężkiej pracy i zacię-
ciu spełnił swoje marzenia o motorsporcie  
i dzisiaj rywalizuje ze sprawnymi kierowcami  
w Driftingowych Mistrzostwach Polski, 
Driftingowych Mistrzostwach Europy oraz 
ligach europejskich. Udowadnia, że niemoż-
liwe nie istnieje.
– Gokarty to świetny sposób na rozpoczęcie 
przygody ze sportami motorowymi. W tym 
małym pojeździe nagle znikają wszystkie 
bariery i można poczuć adrenalinę oraz nie-
samowite emocje niczym na prawdziwych 
wyścigach – mówi Bartosz Ostałowski.

Nie każda osoba z niepełnosprawnością, 
która lubi motorsport, może ścigać się po 
torach racingowych. Każdy może jednak 
spróbować wyścigów na gokartach 
i sprawdzić się w dyscyplinie, 
od której zaczynał sam Louis Hamilton. 
W dn. 18–19 czerwca w Tarnowie 
odbędzie się kolejne już szkolenie 
z cyklu zajęć kartingowych dla osób 
z niepełnosprawnościami. 
Ich organizatorem jest Avalon 
EXTREME.

Szkolenia go-
kartowe to ko-
lejna odsłona 
aktywności Ava-
lon EXTREME. 
Dzięki sportowym działaniom realizowanym 
w ramach projektu osoby z niepełnosprawno-
ścią mogą spróbować sił w różnych sportach 
ekstremalnych. Pod okiem ambasadorów  
i wyspecjalizowanych instruktorów mogą 
one trenować rugby, sitwake czy brać udział  
w biegach ekstremalnych i zawodach cross-
fitowych. Ambasadorzy projektu Avalon 
EXTREME to wyjątkowi sportowcy, których 
pasja, siła i osiągnięcia inspirują i zachęcają 
inne osoby z niepełnosprawnościami do ak-
tywności, uprawiania sportów oraz cieszenia 
się pełnią życia.

pr, fot. Avalon Extreme

Poczuj adrenalinę na torze kartingowym
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Przypomnijmy, że miesiąc temu funkcję 
trenera kadry narodowej w goalballu 
objął Piotr Szymala, który 9 maja za-

debiutował w tej roli na turnieju w Pradze, 
skąd jego podopieczni przywieźli medale 
brązowe. W Chorzowie, jako prezes Sto-
warzyszenia Start w Katowicach, pełnił on 
również rolę gospodarza ósmej edycji tur-
nieju Silesia Cup, w silnej międzynarodowej 
i krajowej obsadzie.
W rywalizacji w Kompleksie Sportowym 
„Hajduki” uczestniczyło dziewięć drużyn 
męskich i dwie kobiece. Te pierwsze zostały 
podzielone na dwie grupy, w grupie A znala-
zły się: kadra seniorów, zespół młodzieżowy 
U-19, Algieria B, Bydgoszcz oraz Włochy,  

w grupie B: reprezentanci Algierii A, Kataru, 
Czech oraz zespół Katowic.
Kobiece zespoły z Katowic i Krakowa roze-
grały między sobą dwa mecze.
Kadra seniorów już na początku pierwsze-
go meczu z Bydgoszczą przejęła inicjatywę,  
wygrywając wysoko 21:11, w drugim wyraź-
nie pokonała11:6 swoich młodszych kolegów 
z kadry do lat 19. Nieco problemów miała  
w potyczce z Włochami, których ostatecznie 
pokonała 13:10. Końcowy mecz fazy grupowej 
wygrany z Algierią B 10:6, zapewnił polskim 
kadrowiczom pierwsze miejsce w grupie i po-
zwolił zagrać o zwycięstwo w całym turnieju.
Przeciwnikiem, który zajął pierwsze miejsce 
w grupie B, wykazując się wielką skuteczno-
ścią, okazał się bardzo wymagający i konse-
kwentny zespół Algierii. Reprezentanci Polski 
na początku mieli nawet 3-punktową prze-
wagę, ale popełnili kilka błędów w obronie  
i ostatecznie ulegli pierwszej drużynie Algierii 
13:15. Trzecie miejsce zajęli reprezentanci 

Kataru, pokonując Włochy jedną bramką 
(7:6), po bardzo wyrównanym i rozstrzygnię-
tym dopiero w dogrywce meczu. 
Na kolejnych miejscach sklasyfikowane  
zostały zespoły z Algierii B, Katowic, Pol-
ski kadra U-19 i Czech, a stawkę zamknęli  
zawodnicy z Bydgoszczy. 
Polscy goalballiści, którzy w Chorzowie 
powiększyli swój dorobek medalowy o sre-
bro, znają już swych grupowych rywali  
w Fort Wayne. O kwalifikację paraolimpij-
ską będą walczyć z zespołami z Finlandii, 
Chin, USA, Korei Południowej, Hiszpanii  
i Ukrainy. Trwają intensywne przygotowania. 
Na zawody te powołania otrzymali:  
Adrian Piotrowicz, Marek Mościcki,  
Marcin Lubczyk, Damian Hortecki,  
Marcin Lisowski oraz Krzysztof Suchocki.  
Sztab szkoleniowy: trener – Piotr Szymala, 
asystent trenera – Michał Gumiński, fizjotera-
peuta – Marek Lubczyk.

■

NS: – Prosimy o krótkie 
podsumowanie tegorocz-
nego turnieju.
Piotr Szymala: – Mie-
liśmy dwie kadry: U-19  
i kadrę seniorską. U-19 – 
wiadomo – to jest dopiero 
młody zespół, który tak na-
prawdę, myślę, że szczyt 
formy osiągnie dopiero  
w sierpniu. Przed nami 
konsultacje – trzy dni  
i dłuższy obóz – sześć 
dni w Hucisku. Wszyscy, 
którzy będą uczestniczyć 
w mistrzostwach świata 

młodzieży w goalball, odbywających się w sierpniu w Ade-
lajdzie w Australii, będą się tam przygotowywać. Jedziemy 
po medal, bo w Australii nie ma innej możliwości. Kadra 
U-19 po piątym miejscu, jakie osiągnęła na Węgrzech, jest 
teraz bardziej doświadczona, powinna osiągnąć lepszy 
wynik i sprostać oczekiwaniom związku. Wszyscy w to 
wierzą, że tam po medal jedziemy.

NS: – A kadra seniorska?
P. S.: – Kadra seniorska  za dwa tygodnie leci do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie w Fort Wayne odbywać się będzie 
międzynarodowy turniej kwalifikacyjny na paraolimpiadę 
Tokio 2020, w bardzo silnej obsadzie. Jest to historyczne 
wydarzenie, historyczna impreza, no i zobaczymy. Bardzo 
ciężko będzie, chcielibyśmy tam awansować, ale tylko 
dwa zespoły awansują na igrzyska i mam nadzieję, że my  
będziemy w tym gronie. 

NS: – Jak Pan ocenia turniej?
P. S.: – Turniej dobrze wypadł, dobrze byłoby go wygrać, 
ale były trudne warunki, upały, nawet sędziowie też robili 
błędy, nie ma się co usprawiedliwiać, ale naprawdę wszy-
scy byli zmęczeni klimatem i temperaturą na hali. Drugie 
miejsce też jest dobre. Wszyscy na to narzekali, nawet 
publiczność na widowni, wolontariusze, sędziowie, nawet 
stolikowi, na pewno wszyscy to odczuli, a zawodnicy mają 
grać! Skupić się na piłce, żeby ją dobrze usłyszeć, na ko-
munikatach od trenerów, więc w takich warunkach drugie 
miejsce jest naprawdę dobrym wynikiem.

NS: – Skąd w tym turnieju taki egzotyczny skład?
P. S.: – Dla naszych gości to był dobry sprawdzian swo-
ich umiejętności, naszej bazy. Udana impreza z zeszłego 
roku, czyli Mistrzostwa Europy, też przyczyniła się w jakimś 
stopniu do tego, że wiedzą, że coś dobrego dla tej dyscy-
pliny robimy na Śląsku...

Rozmawiała i fot. Ilona Raczyńska

Piątek 14.06.:  
Algieria B – Bydgoszcz 12:6  
Włochy – Polska U-19 12:6  
Czechy – Katowice 13:18  
Bydgoszcz – Polska 11:21  
Algieria B – Włochy 9:9  
Algieria A – Katar 10:7  
Polska – Polska U-19 11:6  
Bydgoszcz – Włochy 3:13  
Katar – Czechy 18:13  
Polska U-19 – Algieria B 4:14  
Katowice – Algieria A 1:11  
kobiety: Katowice – Kraków 16:6 

Sobota 15.06.:  
Włochy – Polska 11:13  
Czechy – Algieria A 6:16  
Polska U-19 – Bydgoszcz 8:7  
Katar – Katowice 3:13  

Polska – Algieria B 10:6 
O miejsca 7-8:  
Polska U-19 – Czechy 8:7 
O miejsca 5-6: 
Katowice – Algieria B 2:12  
O brąz: Włochy – Katar 6:7  
O złoto: Polska – Algieria A 13:15  
kobiety: Kraków – Katowice 14:12 
Królem strzelców turnieju został Amir 
Belhouchat – Algieria A, zdobywając 
39 goli, za nim uplasowali się Tomaš 
Jirout – Czechy – 35 goli i Marcin  
Lubczyk – Polska – 34 gole.
Najlepszą strzelczynią okazała się 
Kamila Rahn z Katowic z wynikiem 
11 goli. 
Najlepszym obrońcą zawodów został 
Abdhalim Larbi (Algieria A), a MVP – 
Dimitri Bernardi (Włochy).

Puchar Śląska w goalball 
poleciał do Algierii.

Reprezentacja Polski w goalballu już 
pod koniec czerwca wyrusza na turniej 
do Fort Wayne (USA), by walczyć 
o realizację marzeń – prawo gry
 w turnieju paraolimpijskim w Tokio! 
Już 2 lipca odbędą się pierwsze mecze 
fazy grupowej. Łącznie rywalizować 
tam będzie 14 zespołów męskich. 
Tym samym turniej Silesia Cup, który 
zakończył się 15 czerwca w Chorzowie, 
był ostatnim sprawdzianem przed tą 
wyprawą.

Plany i podsumowanie trenera kadry

Polacy ze srebrem

WYNIKI SPOTKAŃ: 

Tekst i fot. Ryszard Rzebko
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Ma wiernych widzów, sympaty-
ków i przyjaciół w Polsce i za 
granicą. Współpracuje z fun-

dacjami, stowarzyszeniami, organizacjami 
działającymi na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Integruje przez sztukę: przede 
wszystkim filmową, choć w programie 
festiwalu swoje miejsce mają też inne jej 
dziedziny: muzyka, teatr, fotografia, pla-
styka, a w ostatnich latach performance  
i happening. Prezentuje artystów z niepeł-
nosprawnością, ich dokonania, sukcesy  
i talenty.

Mówi o barierach i skutecznie je prze-
łamuje. Organizatorzy zapraszają do  
Koszalina niezwykłe osobowości, propo-
nując uczestnikom festiwalu spotkania  

z filmowcami, sportowcami czy artystami. 
Najbardziej dumni są z dyskusji „Bez ba-
rier”, gdzie padają trudne pytania. Część 
spotkań ma miejsce w koszalińskich 
szkołach, Zakładzie Karnym, a ostatnio  
w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. 
Odkrywane są tematy pomijane w publicz-
nej dyskusji, trudne, czasem kontrower-
syjne, jak rodzicielstwo czy seksualność.  
16. EFF integracja Ty i Ja odbędzie się 
pod hasłem „Praca – Życie – Scenariusz 
dla każdego”.

W latach 2003–2018 zaprezentowano  
ok. 650 niezwykłych filmów z całego 
świata przybliżających wiedzę, z czym 
osoby z niepełnosprawnością zmagają 
się w różnej od polskiej rzeczywistości. 

Jak funkcjonują na różnych kontynen-
tach i krajach pojęcia „integracja”, „ba-
riery”, „tolerancja”. W konkursie filmo-
wym mierzą się co roku filmy fabularne, 
dokumentalne i amatorskie. Laureata-
mi festiwalu były m.in. filmy: W stronę  
morza (reż. Alejandro Amenábar),  
Motyl i skafander (reż. Julian Schnabel),  
Nietykalni (reż. Olivier Nakache, Eric  
Toledano), Dziewczyna z szafy (reż. Bodo 
Kox), Chce się żyć (reż. Maciej Pieprzyca) 
czy wielokrotnie nagradzana Nasza 
klątwa (reż. Tomasz Śliwiński).

Choć myśl przewodnia Festiwalu zmienia się 
każdego roku, wciąż aktualna i świeża po-
zostaje jego główna idea: działanie na rzecz 
prawidłowo pojętej integracji społecznej.

Europejski Festiwal 
Filmowy 
Integracja Ty i Ja 
2019 nadchodzi!
Wydarzenie odbędzie się w Koszalinie w terminie  
3–7 września 2019 r. po raz szesnasty. Przez ponad  
dekadę zdążyło przetrzeć szlaki tematowi niepełno-
sprawności w mediach, kulturze, przestrzeni społecznej, 
nie tylko koszalińskiej, ale również polskiej i europej-
skiej, będąc inspiracją dla kilkudziesięciu podmiotów 
organizujących równoległe do głównej edycji Małe 
Festiwale Ty i Ja w ponad trzydziestu miejscowościach. 
Pięciokrotnie gościł w Parlamencie Europejskim  
i Londynie, a w 2015 r. także we Włoszech, Hiszpanii, 
Chorwacji i na Litwie.

Autorem plakatu tegorocznej edycji EFF Integracja Ty i Ja jest Grzegorz Otulakowski – koszalinianin, projektant graficzny. Absolwent 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Studiował malarstwo w Poznaniu, w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych. Zajmuje się grafiką reklamową, jest twórcą haseł i kampanii reklamowych. Od kilku lat bierze udział w cyklicznej 
wystawie interdyscyplinarnej „Fala” jako komisarz wspomagający i twórca oprawy graficznej wydarzenia.

pr

Nasze Sprawy   6-7/2019
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