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Szanowni Czytelnicy

W Pałacu Prezydenckim o rozwoju 
środowiskowych usług społecznych

3

Forum Deinstytucjonalizacji jako płaszczy-
zna wymiany doświadczeń wszystkich za-

angażowanych w działania na rzecz uspo-
łecznienia, upodmiotowienia i personalizacji 
szeroko rozumianych usług społecznych, zo-
stało powołane przez Andrzeja Dudę w odpo-
wiedzi na list otwarty skierowany do Prezy-
denta RP jesienią 2020 roku. Na pierwsze 
spotkanie w ramach Forum zostali zaproszeni 
sygnatariusze listu: przedstawiciele środowi-
ska naukowego, jednostek samorządowych  
i organizacji pozarządowych reprezentujących 
grupy, które powinny być objęte procesem 
deinstytucjonalizacji.
 
Rozwój usług społecznych jednym  
z zadań prezydentury Andrzeja Dudy 
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że rozwój 
usług społecznych był jednym z wiodących te-
matów prac Narodowej Rady Rozwoju w trak-
cie jego pierwszej prezydenckiej kadencji. Pod 
auspicjami Narodowej Rady Rozwoju, i z jego 
osobistym udziałem, miały miejsce dwa istotne 
wydarzenia: Kongres Poradnictwa oraz Kon-
gres Profesji i Zawodów Pomocowych.
W Narodowej Radzie Rozwoju została przygo-
towana koncepcja centrów usług społecznych, 
która następnie przybrała formę prezydenckiej 
inicjatywy ustawodawczej o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecz-
nych, a której przepisy – po konsensualnym 
uchwaleniu ustawy w obu izbach parlamentu 
– weszły w życie 1 stycznia 2020 r.

Prezydent podkreślił także, iż sytuacja pande-
mii unaoczniła, że powinniśmy zrobić wszyst-
ko, co możliwe, aby osoby z niepełnospraw-
nościami, przewlekle chore, doświadczające 
kryzysów psychicznych, niesamodzielne  
z racji podeszłego wieku i różnych innych 
okoliczności życiowych – mogły pozostawać 
u siebie – w miejscu zamieszkania, aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym, podej-
mować różne role społeczne, pozostawać  
w bezpośrednich relacjach z osobami bliskimi 
i być aktywnymi obywatelami w swoich spo-
łecznościach lokalnych.
 
Forum jako platforma dialogu w kwestii 
deinstytucjonalizacji
Forum, ze względu na pandemię, odbyło się 
w formie hybrydowej. Spotkanie pozwoliło  
z jednej strony na przedstawienie przez  
ekspertów i praktyków społecznych najważ-
niejszych postulatów środowiskowych i pod-
jęcie dyskusji nad możliwością włączenia ich 
w realizację działań ośrodka prezydenckiego, 
z drugiej zaś strony umożliwiło przedstawie-
nie uczestnikom planów Kancelarii Prezyden-
ta RP w omawianym zakresie.
O najważniejszych wyzwaniach, szansach  
i zagrożeniach deinstytucjonalizacji podczas 
spotkania mówili paneliści – przedstawiciele 
organizacji działających w pięciu obszarach, 
w których prowadzone są działania na rzecz 
deinstytucjonalizacji: Adam Zawisny (Instytut 
Niezależnego Życia) – niepełnosprawność, 

Cezary Miżejewski (Wspólnota Robocza 
Związków Organizacji Socjalnych WRZOS) 
– seniorzy, dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie) – zdrowie psychiczne, Jakub Wilczek 
(Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwią-
zywania Problemu Bezdomności) – bezdom-
ność, oraz Edyta Wojtasińska (Koalicja na 
rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej) – wspar-
cie dzieci i rodziny, w tym rodzinna piecza 
zastępcza.

Aktualny stan prac nad po-
wstającą rządową „Strategią 
na rzecz deinstytucjonalizacji” 
przedstawił przewodniczący 
zespołu opracowującego ten 
dokument – Paweł Wdówik, 
pełnomocnik rządu ds. osób 
niepełnosprawnych.
 
Deinstytucjonalizacja – jeden 
z priorytetów polityki spo-
łecznej UE

Doradcy Prezydenta RP Paulina Malinow-
ska-Kowalczyk oraz dr hab. Marek Rymsza 
przybliżyli priorytety ośrodka prezydenckiego 
w zakresie uspołecznienia i deinstytucjona-
lizacji usług społecznych w tym kontynu-
ację prac Forum, monitoring powstawania  
i funkcjonowania centrów usług społecznych, 
przygotowanie dwóch projektów ustaw doty-
czących asystencji osobistej oraz działalno-
ści pomocowej oraz współpracę z rządem  
w zakresie przygotowania i wdrażania strate-
gii deinstytucjonalizacji.
Jest też ona  jednym z priorytetów polityki spo-
łecznej UE i do jej wdrażania zobowiązane są 
wszystkie kraje członkowskie. Przygotowanie 
krajowej strategii deinstytucjonalizacji stano-
wi wymóg konieczny do skorzystania ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w nowej perspektywie finansowej na lata 
2021–2027. W Polsce trwają prace nad jej 
przeprowadzeniem, za co bezpośrednio od-
powiada strona rządowa. Deinstytucjonaliza-
cja jest także postulatem organizacji sektora 
obywatelskiego, ponieważ prowadzi do uspo-
łecznienia publicznego systemu wsparcia i do 
rozwoju środowiskowych usług społecznych.
Forum zaplanowane jest jako inicjatywa  
cykliczna (dwa, trzy spotkania w roku, w za-
leżności od potrzeb), otwarta dla wszystkich 
chcących wesprzeć proces deinstytucjonali-
zacji, uspołecznienia, upodmiotowienia i per-
sonalizacji wsparcia usługowego.

info: prezydent.pl, 
fot. Jakub Szymczuk / KPRP

Nawet 1,5 miliona Europejczyków mieszka 
w zamkniętych instytucjach opiekuńczych. 
Ludzie są tam często pozbawieni podstawowych 
praw i możliwości decydowania o sobie. Pandemia 
wyraźnie  pokazała ile jest warte życie niezależne. 
W Hiszpanii, czy w Belgii w domach spokojnej 
starości, ludzie umierali nie tylko na COVID, 
ale z powodu samotności.

Zatem o potrzebie deinstytucjonalizacji wsparcia spo-
łecznego nie należy już chyba nikogo przekonywać. 
Jego celem jest danie szansy wszystkim na to, by mo-

gli żyć niezależnie i mieli dostęp do wszystkich usług, jakie 
są im niezbędne.
To nie tylko od dawna artykułowany postulat organiza-
cji sektora obywatelskiego, to również, a może przede 
wszystkim, wymóg Komisji Europejskiej, która stworzyła 
specjalną strategię na lata 2014-2020 opisującą, jak pań-
stwa członkowskie mają przeprowadzać proces deinstytu-
cjonalizacji. 
Szansą na zmianę jest tworzenie usług społecznych funk-
cjonujących w ramach społeczności lokalnych, na przykład 
mieszkań wspomaganych, które mają być alternatywą dla 
wielkich instytucji, jak np. DPS-y funkcjonujące w Polsce,  
w których żyją nawet setki osób w jednym obiekcie.
Ściśle korelują z tym, wprowadzone jako projekty w ubie-
głym roku, usługi  z zakresu asystencji osobistej i tzw. opieki 
wytchnieniowej, które mają stać się obligatoryjne dla samo-
rządów lokalnych.
Nie ma obecnie możliwości zlikwidowania domów pomocy 
społecznej, ale można zmniejszyć nabór do tych placówek. 
W tym celu należy sprawić, by ludzie mogli funkcjonować 
samodzielnie z rodziną. Aby to było możliwe, trzeba stwo-
rzyć na nowo system wspierania rodzin, w którym każdy 
obywatel będzie miał miejsce, w którym otrzyma wsparcie. 
Takim miejscem mogą być np. centra usług społecznych.  
W Polsce nawet 2,5 mln osób jest obecnie pod opieką rodzin 
i to właśnie dla nich trzeba stworzyć nowy, zdeinstytucjona-
lizowany system.
Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnospraw-
nych, od grudnia ub.r. kieruje zespołem zajmującym się 
opracowywaniem strategii deinstytucjonalizacji. Przygoto-
wywana przez zespół strategia oparta jest na pięciu filarach: 
rodzina, społeczność lokalna, mieszkalnictwo, placówki ca-
łodobowe i zarządzanie zmianą. Do końca kwietnia strategia 
ma być zaprezentowana w resorcie rodziny, a potem mają 
się odbyć konsultacje międzyresortowe i społeczne. 
Budowa nowego systemu nie ma polegać na burzeniu sta-
rego i wyrzucaniu ludzi na bruk. To zastępowanie instytu-
cji wsparciem w społeczności lokalnej, szerokim spektrum 
usług społecznych, które jest przeciwieństwem działań pro-
wadzonych przez totalne instytucje. Niezależnie od niepeł-
nosprawności, czy niesamodzielności, każdy – przy odpo-
wiednim wsparciu – może żyć poza instytucją. 

Ryszard Rzebko

Każdy może żyć 
poza instytucją

W Pałacu Prezydenckim 26 lutego odbyło się Forum 
Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – 
Upodmiotowienie – Personalizacja. Prezydent RP wziął 
udział w spotkaniu z przedstawicielami ponad 100 
organizacji społecznych zajmujących się rozwojem 
wszelkich form wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnościami, chorych psychicznie, 
seniorów, osób w kryzysie bezdomności oraz dzieci 
i młodzieży w rodzinnej pieczy zastępczej. 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1457,kongres-poradnictwa-.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1680,prezydent-rp-na-kongresie-profesji-i-zawodow-pomocowych.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1680,prezydent-rp-na-kongresie-profesji-i-zawodow-pomocowych.html
https://www.prezydent.pl/kancelaria/centrum-uslug-spolecznych/
https://www.prezydent.pl/kancelaria/centrum-uslug-spolecznych/
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Zmiany w programie „Za Życiem” 
jeszcze w pierwszym półroczu

4           

O projekcie i postępach prac przy war-
szawskim Szpitalu Bródnowskim 
rozmawiała w piątek Pierwsza Dama 

Agata Kornhauser-Duda z Ewą Błaszczyk, 
prezes Fundacji „Akogo?” i Tomaszem  
Jastrzębskim, koordynatorem medycznym 
fundacji. 
„Małżonka Prezydenta patronuje budowie 
Kliniki Budzik dla dorosłych. O projekcie  
i postępach prac przy warszawskim Szpitalu 
Bródnowskim rozmawiała dziś z Ewą Błasz-
czyk, prezes Fundacji „Akogo?” i Tomaszem 
Jastrzębskim” – podano we wpisie na Twitte-
rze Kancelarii Prezydenta.
Na stronie głowy państwa zwrócono uwa-
gę, że „w Polsce rocznie zapada w śpiącz-
kę ponad 600 osób, w tym około 150 dzieci. 
Ponad połowa to ofiary przestępstw drogo-
wych.”
Fundacja „Akogo?” w 2013 roku uruchomiła 
jedyny w Polsce szpital dla dzieci po ciężkich 
urazach mózgu. W Klinice Budzik, działającej 
przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziec-
ka, wybudziło się dotychczas blisko osiem-
dziesięcioro małych pacjentów. Wielką na-
dzieją dla dorosłych chorych i ich rodzin jest  

W perspektywie pierwszego półrocza 
program „Za Życiem” zostanie 
poszerzony o nowe rozwiązania; 
potrzebne zmiany legislacyjne są już 
przygotowane – poinformowała 
24 marca minister rodziny Marlena 
Maląg, podczas debaty z okazji 
Narodowego Dnia Życia.

Tego dnia obchodzony jest ustanowiony 
przez Sejm RP w 2004 roku Narodowy 
Dzień Życia. Z tej okazji w Ministerstwie 

Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowano 
debatę, poświęconą refleksji nad odpowie-
dzialnością władz państwowych, społeczeń-
stwa i opinii publicznej za ochronę i budowa-
nie szacunku dla życia.
Szefowa MRiPS w trakcie debaty wskazywa-
ła, że od ponad 5 lat rząd stara się stwarzać 
dobry klimat dla rodziny. Zwracała uwagę, że 
szczególną troską należy objąć osoby najbar-
dziej potrzebujące.
Zdaniem M. Maląg kompleksowym rozwią-
zaniem jest wprowadzony w 2016 r. program  
„Za Życiem”. Minister zapowiedziała, że 
jeszcze w tym półroczu program zostanie 
poszerzony o nowe rozwiązania. Zmia-
ny w programie „Za życiem” obejmą m.in. 
powstanie Interdyscyplinarnych Zespołów  
ds. Diagnostyki i Terapii Wad Dziecka w Okre-
sie Perinatalnym, rozbudowę sieci hospicjów 
perinatalnych. Usługi hospicyjne oraz o cha-
rakterze opieki paliatywnej będą nielimitowane.
– Te działania będą przez nas wdrażane kon-
kretnymi zmianami w ustawie – dodała Maląg. 
– Chcemy też stworzyć portal informacyjny  
z infolinią centralną, gdzie będzie możliwość 
kontaktu z asystentami rodziny, z osobami, któ-
re mogą wesprzeć i przeprowadzić daną osobę 
przez ten trudny czas – przekazała minister.
Zaznaczyła, że potrzebne zmiany legislacyjne 
są już przygotowane. – Zależy nam na cza-
sie. Myślę, że to jest perspektywa pierwszego 
półrocza tego roku, że muszą być pokazane 
konkrety. I te konkrety, jak właśnie zespoły 
diagnostyczno-terapeutyczne, które będą 
otaczały wsparciem, hospicja perinatalne, 
to jest wyzwanie tego czasu. Jesteśmy już 
po wszystkich rozmowach, legislacja jest już 
przygotowana – podkreśliła Maląg.
Z kolei wiceminister rodziny Barbara Socha 
przypomniała, że trwają intensywne prace 
nad Strategią Demograficzną, która określi 
rozwiązania, „mające pomóc nam w ucieczce 
z pułapki demograficznej”. Wskazała, że jedną 
z metod jest skutecznie prowadzona w Polsce 
promocja rodziny. Składają się na nią – jak wy-
mieniła – m.in. takie przedsięwzięcia, jak skie-
rowany do organizacji pozarządowych konkurs 
„Po pierwsze Rodzina” czy ogłoszony w tym 
roku konkurs „Samorząd pro Familia”.
Przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bo-
jemska, nawiązując do programu „Za życiem” 

podkreśliła, że najważniejsze w nim jest ob-
jęcie opieką kobiety w momencie, gdy do-
wiaduje się o chorobie dziecka, którego się 
spodziewa. – Dlatego istotny jest stosunek 
lekarzy oraz udzielona w porę pomoc psy-
chologiczna – zaznaczyła.
Publicystka Magdalena Korzekwa-Kaliszuk 
przekonywała z kolei, że działania na rzecz 
rodziny opłacają się dla gospodarki w każdym 
obszarze funkcjonowania państwa. Wiele z nich 
– jak mówiła – prowadzonych zarówno przez 
organizacje pozarządowe, jak i przez rząd, wza-
jemnie się uzupełniają, a cele pokrywają.

– Problem dzieci z diagnozami prenatalnymi 
to duże wyzwanie w naszym kraju w per-
spektywie wyroku Trybunału Konstytucyjne-
go – oceniła Korzekwa-Kaliszuk. Stwierdziła 
też, że „największym liczebnym problemem  
z perspektywy ochrony życia, jest problem 
nielegalnych aborcji na życzenie”.
W tej sytuacji – jak mówiła – potrzebne są 
działania organizacji pozarządowych w celu 
promocji pozytywnych wzorców, a od strony 
organów państwa – ściganie przestępczości 
aborcyjnej. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. Flickr / MRiPS

Pierwsza Dama rozmawiała o budowie 
kliniki dla osób w śpiączce

powstający w Warszawie kolejny Budzik, dru-
ga placówka dla dorosłych w kraju.
18 września 2018 r. odbyło się uroczyste 
podpisanie listu intencyjnego między Samo-
rządem Mazowsza, Mazowieckim Szpitalem 
Bródnowskim i Fundacją Ewy Błaszczyk  
w sprawie utworzenia kliniki. Pól roku później 
zawarto umowę na współfinansowanie budo-
wy ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 
Otwarcie kliniki zaplanowano na przyszły rok. 
(PAP)

Magdalena Gronek, 
fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Najważniejsze jest to, że kiedy miliardy 
nieplanowanych wydatków zostały 
przekazane na walkę z COVID-19, udało się 
utrzymać programy społeczne – powiedziała 
minister rodziny Marlena Maląg, 
podsumowując rok pandemii koronawirusa.

11 marca ub.r. Światowa Organizacja Zdrowia 
ogłosiła pandemię nowego koronawirusa, 

alarmując o stale rosnących zakażeniach. W Pol-
sce stan zagrożenia epidemicznego został ogło-
szony rozporządzeniem ministra zdrowia 13 marca 
2020 r., a 20 marca wprowadzono stan epidemii. 
Pierwszy przypadek SARS-CoV-2 wykryto w na-
szym kraju 4 marca ub.r.
Minister rodziny podsumowując ostatni rok w po-
lityce społecznej podkreśliła, że działania podej-
mowane przez rząd w czasie epidemii musiały być 
dobrze przemyślane i szybko zrealizowane.
– Już 18 marca była gotowa pierwsza tarcza an-
tykryzysowa, która weszła w życia 1 kwietnia. 
Premier Mateusz Morawiecki postawił przed rzą-
dem zadania, które miały na celu ochronę zdrowia  
i życia Polaków, ale także ratowanie miejsc pracy - 
powiedziała Maląg. Wskazała, że na ten ostatni cel 
przekazano do tej pory ponad 190 mld zł.
– Efekty tych działań pokazują wskaźniki bezrobo-
cia. Najnowsze dane mówią o stopie bezrobocia na 
poziomie 6,5 proc. Na tle Unii Europejskiej jeste-
śmy na pierwszym miejscu z najniższym wskaźni-
kiem bezrobocia – powiedziała minister. Dodała, że 
rząd przygotował wsparcie także dla osób, które 
straciły pracę. Wspomniała o dodatku solidarno-
ściowym oraz wzroście zasiłku dla bezrobotnych.
Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że specjalna po-
moc trafiła do domów pomocy społecznej. – Przez 
ten rok przekazaliśmy dodatkowo ponad 600 mln zł 
do domów pomocy społecznej na zapewnienie bez-
pieczeństwa sanitarnego. Dzisiaj 90 proc. miesz-
kańców DPS-ów jest już zaszczepionych drugą 
dawką. W przypadku pracowników tych placówek 
jest to 70 proc. – dodała Maląg.
Wskazała, że udało się także przeprowadzić wa-
loryzację rent i emerytur, wypłatę trzynastej eme-
rytury i przeprowadzenie przez proces legislacyjny 
ustawy o 14. emeryturze. – Tylko w 2021 r. z bu-
dżetu ministerstwa na programy społeczne zosta-
nie przeznaczonych 80 mld zł – przekazała Maląg.
Minister zachęciła także do szczepień przeciw 
koronawirusowi. – Szczepmy się tak, jak mówi na-
rodowy program szczepień. Zróbmy to dla siebie, 
swoich bliskich, swoich współpracowników. To po-
zwoli nam wyjść z tego trudnego czasu – dodała 
szefowa MRiPS. (PAP)

Karolina Kropiwiec

Min. Maląg o roku pandemii 
COVID-19: najważniejsze było 
utrzymanie programów 
społecznych

– To przykład spełnionej obietnicy  
i przejaw troski o sytuację ma-

terialną polskich emerytów i rencistów – 
podkreśliła uczestnicząca w uroczystym 
podpisaniu ustawy minister rodziny i poli-
tyki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że 
ministerstwo rodziny prowadzi dwa progra-
my, dzięki którym powstają domy i kluby 
dla seniorów oraz rozrasta się oferta zajęć 
przeznaczonych dla osób starszych. – Na 
programy Senior+ i Aktywni+ przeznaczy-
my w najbliższych pięciu latach dokładnie 
pół miliarda złotych.
– Przygotowujemy się do wypłaty  
14 emerytury, która trafi do naszych klien-
tów wraz z wypłatami świadczeń listopado-
wych. Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 
1250,88 zł brutto – mówi prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS.  
Czternastka będzie przysługiwała osobom, 
które na dzień 31 października 2021 r. będą 
miały prawo do jednego ze świadczeń dłu-
goterminowych wymienionych w ustawie, 
m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, 
świadczenia przedemerytalnego. 
Zgodnie z przepisami pełną kwotę otrzymają 
osoby, których świadczenie podstawowe nie 
przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzyma-
ją czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasa-
dą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli 
ktoś pobiera emerytura w wysokości 3000 zł, 
czternastka będzie przysługiwać w kwocie 
mniejszej o 100 zł. Koszt wypłaty tego świad-
czenia szacuje się na 11,4 mld zł.

Czternasta emerytura 
podpisana przez prezydenta

– Poprawa sytuacji osób starszych, za-
pewnienie im większego bezpieczeństwa 
finansowego na jesień życia. Zależy nam, 
żebyście drodzy seniorzy, mogli korzystać 
z oferty przystosowanej do swoich potrzeb 
czy kondycji zdrowotnej, rozwijali pasje  
i poszerzali horyzonty np. na zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówiła 
minister Maląg.
Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane 
z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie 
składać żadnego wniosku w tej sprawie. 
Czternasta emerytura będzie podlegała 
opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogól-
nych zasadach, niezależnie od tego, czy 
jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem 
opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. 
Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowe-
go rocznego świadczenia pieniężnego nie 
będą dokonywane potrącenia i egzekucje.
Czternasta emerytura ma zostać wypła-
cona dla ok. 9,1 mln emerytów i rencistów 
(93,76 proc. ogółu). W pełnej wysokości 
będzie przysługiwać dla ok. 7,9 mln świad-
czeniobiorców.
Tymczasem w kwietniu emeryci, renciści  
i inni odbiorcy świadczeń długotermi-
nowych otrzymają trzynastą emeryturę  
w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadcze-
nie przysługuje w pełnej wysokości, bez 
względu na wysokość pobieranego świad-
czenia podstawowego.

Oprac. rhr/, fot. MRiPS

8 marca, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 21 stycznia 2021 r. 
o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla 
emerytów i rencistów, tzw. czternastej emeryturze. Oznacza to wypłatę tego 
świadczenia w listopadzie br.
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Światowy Dzień Chorób Rzadkich 
we Wrocławiu

6           

Spadek zamówień dla kluczowych 
działalności
Ratowanie miejsc pracy i walka o przetrwa-
nie. Tak wygląda sytuacja wielu podmiotów 
na rynku pracy w rok po ogłoszeniu pande-
mii. Problemy widoczne są w Tarnowie, gdzie  
w 1950 r. powstała Spółdzielnia Inwalidów 
Tarnospin. Ten zakład pracy chronionej  
zatrudnia 77 osób z niepełnosprawnościami, 
co stanowi ok. 93 proc. ogółu pracowników. 
– Od marca ub. r. SI zmaga się ze spadkiem 
zamówień dla kluczowych swoich działal-
ności. Skorzystaliśmy z dotacji i subwencji 
w ramach tarcz rządowych, dzięki czemu 
dalej funkcjonujemy. Jednak brak możliwo-

ści pozyskania 
nowych zleceń 
produkcyjnych 
oraz brak dal-
szego wsparcia 
w najbliższym 
okresie zagraża 

istnieniu spółdzielni – mówi Krzysztof Gan-
carz, prezes zarządu SI Tarnospin.
Najwięcej osób wykonuje obowiązki zawodo-
we w dziale odzieżowym. I jego działalność 
jest szczególnie zagrożona. Kontrahenci, bę-
dący producentami odzieży na rynki krajowe 
i Europy Zachodniej, nie zlecają ani nie de-

klarują zleceń w najbliższej przyszłości. Przy-
czyniły się do tego wprowadzane lockdowny, 
a szczególnie ograniczenie funkcjonowania 
galerii handlowych.
Od maja do lipca ub.r. zbawienna okazała się 
realizacja zlecenia szycia bawełnianych mase-
czek ochronnych. Jednak co miesiąc genero-
wane są coraz większe straty w tym zakresie 
działalności. Najbliższe tygodnie zdecydują  
o dalszym losie komórki odzieżowej.
Jak zaznacza Krzysztof Gancarz, skutki pan-
demii odczuwa też drugi dział spółdzielni,  
tj. zakład produkcji opakowań 
tekturowych dla odbiorców kra-
jowych. Oni zmniejszyli liczbę 
zleceń na opakowania, w efekcie 
nasiliło się nieterminowe dokony-
wanie płatności. Ponadto usługi 
introligatorskie zostały znacznie 
ograniczone. 
Wcześniej Tarnospin pozyskiwał 
też środki z wynajmu powierzchni  

biurowo–usługowych. Ale i ta 
działalność stoi pod znakiem 
zapytania. Ma to związek z ob-
niżaniem wysokości czynszów, 
nieterminowym regulowaniem 
płatności czy wypowiadaniem 
umów najmu.

– Nie wprowadziliśmy pracy zdalnej, pracow-
nicy wykonywali swoje obowiązki przestrze-
gając norm sanitarnych. Część zatrudnionych 
posiada schorzenia wynikające z ograniczeń 
poznawczych i intelektualnych. Dla nich pan-
demia stanowi źródło dodatkowego stresu,  
a obawa o utrzymanie stanowiska pracy nasila 
ten stres – mówi Krzysztof Gancarz.

Gorzkie wyniki
Negatywnie skutki pandemii odczuwa też 
SPIN Spółdzielczy Zakład Pracy Chronionej 
w Chełmie (woj. lubelskie). Początki dzia-
łalności firmy sięgają 1946 r., a pod obecną 
nazwą funkcjonuje od 1995 r. Na rynek do-
starcza wyroby cukiernicze, w tym m.in. bom-
bonierki, karmelki, cukierki czy galaretki.
– Nastąpiła tendencja spadkowa sprzedaży 
naszych produktów w stosunku do roku wcze-
śniejszego. Przykładowo, w marcu 2020 r.  

Wirus zmienia rynek pracy. 
Rok z ciemnymi chmurami
Znacznie mniej zamówień, niepewna przyszłość i widmo likwidacji. Tak o swojej 
obecnej sytuacji mówi część pracodawców zatrudniających osoby 
z niepełnosprawnościami. Jednocześnie firmy przyznają, że bez wsparcia z tarcz 
antykryzysowych byłoby jeszcze gorzej. Ale są też zakłady pracy, które radzą 
sobie całkiem dobrze. Nie brakuje propozycji zmian obowiązujących przepisów. 
One ułatwiłyby przetrwanie kryzysu. 

Marcin Gazda, fot. archiwa firm

Tarnospin

SPIN

Główne problemy pacjentów to późna 
diagnoza lub jej brak, problem ze zna-
lezieniem specjalistów: lekarzy i tera-

peutów, brak wiedzy i niedostateczna wiedza 
na temat chorób rzadkich wśród społeczeń-
stwa (a nawet wśród specjalistów), niedosta-
teczna liczba ośrodków, które oferują skoor-
dynowaną opiekę medyczno-terapeutyczną. 

O chorobach rzadkich i o osobach, które się 
z nimi borykają, w czasie zorganizowanej  
w Dniu Chorób Rzadkich w otwartym właśnie 
przez Fundację „Potrafię Pomóc” we Wrocła-
wiu Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym 
Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskie-
go, mówił koordynator medyczny Centrum, 
prof. dr hab. Robert Śmigiel, genetyk klinicz-
ny, neonatolog, pediatra:

–  Za tą chorobą kryje się dzielna osoba, która 
niestety często samotnie, po cichu boryka się 
z szeregiem problemów. Te osoby to głównie 
dzieci, z nimi są związane ich rodziny, które 
również próbują wspomagać dziecko. Ich 
problemy nie zakończą się po wyjściu ze 
szpitala, najczęściej będą trwały przez całe 
życie. Chcielibyśmy w tym Centrum oprócz 
profesjonalizmu w diagnostyce, terapii, pod-
kreślić holistyczne podejście do osób chorych 
i ich rodzin. 

Bo właśnie po to, by całościowo wspierać 
pacjentów – by mogli oni w jednym miejscu 
znaleźć szybką diagnozę i skierowanie na 
odpowiednią terapię, powstało wrocławskie 
Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Cho-
rób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego. 
Jedyne takie miejsce w Polsce. Pierwsi pa-
cjenci progi placówki przekroczyli w połowie 
lutego 2021. 

– Oferujemy skoordynowaną opiekę: me-
dyczną, terapeutyczną, edukacyjną, wy-
tchnieniową. Zapraszamy wszystkich; dzieci, 
rodziny i osoby dorosłe, bo choroby rzadkie 
objawiają się w różnym wieku. Mamy do  

zaoferowania sze-
reg terapii i moż-
liwości wsparcia 
– wyjaśniła koor-
dynator terapeu-
tyczny Centrum, 
dr Dominika Za-
wadzka, terapeuta z ponad dwudziestoletnim 
stażem pracy terapeutycznej.

Patron placówki, śp. Bartłomiej Skrzyński, to 
znany wrocławski społecznik, dziennikarz, 
twórca programu telewizyjnego „W-skersi”, 
wieloletni rzecznik prezydenta Wrocławia ds. 
osób z niepełnosprawnością, dyrektor biura 
„Wrocław bez barier”, wykładowca akademic-
ki, bloger. Żył aktywnie, robił karierę zawodo-
wą, starał się zmienić stereotypowy sposób 
postrzegania osób z niepełnosprawnościami, 
chociaż całe życie walczył z rzadką chorobą 
– zanikiem mięśni, typu Duchenne’a. Zmarł  
w zeszłym roku. Pośmiertnie został odzna-
czony przez prezydenta RP Złotym Krzyżem 
Zasługi za zasługi w działalności społecz-
nej na rzecz osób potrzebujących pomocy  
i wsparcia oraz nagrodą specjalną im. Piotra 
Pawłowskiego. Został też laureatem Nagro-
dy Specjalnej 18. edycji Konkursu „Człowiek 
bez barier 2020”. Bartek był przyjacielem  
i „dobrym duchem” Fundacji „Potrafię Pomóc”,  
o czym mówił prezes Fundacji, Adam Komar.

– „Bartek zawsze był dla nas inspiratorem  
i wyznacznikiem pewnych standardów. To, 
że sam chorował, nie przeszkadzało mu żyć 
życiem dwóch zdrowych ludzi. Pokazywał, że 
przeszkody i bariery są tak naprawdę tylko  
w sferze mentalnej”.
Bartłomiej Skrzyński był też inspiratorem 
stworzenia we Wrocławiu Centrum Chorób 
Rzadkich. 

Choroby rzadkie, wbrew nazwie, wcale nie 
należą do rzadkości. Dotykają 300 milionów 
osób na świecie, w Polsce – 2,3-3 milionów 
osób. To oznacza, że co 25 dziecko rodzi się 

z taką chorobą. Większości z nich nie można 
wyleczyć, ale szybka diagnoza i odpowiednio 
dobrana terapia są kluczowe. 

Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Cho-
rób Rzadkich mieszczące się na pierwszym 
piętrze budynku przy ulicy Horbaczewskiego 
24 we Wrocławiu to dopiero pierwszy krok.  
W przyszłości Fundacja zamierza wybu-
dować supernowoczesny rehabilitacyjno-
-edukacyjny Kompleks Potrafię Pomóc. Jest 
już działka przy ulicy Melioranckiej we Wro-
cławiu, którą przekazało miasto Wrocław,  
w czasie konferencji z okazji Światowego 
Dnia Chorób Rzadkich. 

W tym roku Fundacja „Potrafię Pomóc”, 
wspólnie z Urzędem Miasta Wrocławia oraz 
wrocławskim MPK podjęła szereg akcji, by 
zwiększyć świadomość o chorobach rzad-
kich. W Dniu Chorób Rzadkich w stolicy 
Dolnego Śląska kolorami symbolizującymi 
choroby rzadkie – czyli różowym, zielonym  
i błękitnym – rozbłysnęły znane wrocławskie 
budynki (w tym: Hala Stulecia, Stadion Miej-
ski, Opera Wrocławska). Informacje na temat 
chorób rzadkich znaleźć można między inny-
mi na ekranach wrocławskiego MPK, na bile-
tomatach, kasownikach, w Centrach Obsługi 
Mieszkańca.

Fundacja „Potrafię Pomóc” we współpracy  
z MPK i Urzędem Miejskim przygotowała też 
nową odsłonę kampanii społecznej „To nie 
jest bajka” o zespole Pradera-Williego, rzad-
kiej chorobie wiecznego głodu. Spoty można 
oglądać na ekranach wrocławskich autobu-
sów i tramwajów.

pr/, fot. Magdalena Łukaszewska 
/ Fundacja „Potrafię Pomóc”

W niedzielę, 28 lutego, obchodziliśmy Światowy Dzień 
Chorób Rzadkich. Ta data nie została wybrana 
przypadkiem – święto przypada w ostatni dzień lutego, 
najczęściej – 28, a rzadziej – 29 lutego, czyli 
w najrzadziej występującym dniu roku. Celem jest 
podniesienie świadomości o chorobach rzadkich: o życiu 
z rzadką chorobą, o możliwościach leczenia i terapii oraz 
wspierania pacjentów, poprawy sytuacji chorych i ich 
rodzin. 
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był to spadek o prawie 22 proc., a w listo-
padzie ub.r. – o przeszło 46 proc. Wyroby  
cukiernicze nie stanowią artykułów pierw-
szej potrzeby dla społeczeństwa dotkniętego 
postępującym zubożeniem oraz narodową 
kwarantanną – informuje Leszek Bajkowski, 
prezes zarządu. Dodaje, że  przedstawiciele 
handlowi mieli na początku pandemii zakaz 
odwiedzania sklepów w celach handlowych  
i marketingowych.  
Na pogarszającą się sytuację finansową firmy 
wpływ mają też wyższe koszty zakupu mate-
riałów i surowców do produkcji. Do tego  po-
jawiły się wydatki związane z ochroną przed 
COVID-19, a ponadto wzrosły płace minimal-
ne. Mimo to SPIN stara się za wszelką cenę 
utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym 
poziomie. 
Obecnie zatrudnionych jest 57 pracowników,  
z czego 47 to osoby z niepełnosprawnościami. 
Na początku kwarantanny przebywały one 
na urlopach i zwolnieniach lekarskich, m.in. 
ze względu na choroby współistniejące. Dziś 
wciąż trudno im się przyzwyczaić do nowych 
wymogów sanitarnych. Ponadto odczuwają 
strach przed utratą zdrowia, pracy czy środ-
ków do dalszego życia. 
– Do tej pory nie korzystaliśmy z żad-
nych rozwiązań pomocowych związanych  
z rynkiem pracy z obawy na przepisy za-
braniające dofinansowania do płac z innych 
źródeł. Ponadto z uwagi na brak środków 
na ZFRON nie skorzystaliśmy także z moż-
liwości przewidzianych przez PFRON na 
ratowanie miejsc pracy – zaznacza Leszek 
Bajkowski. 

Pożądany towar
Pandemia nie musi oznaczać dramatycz-
nego scenariusza dla pracodawcy. Widać 

to w Konstantyno-
wie Łódzkim, gdzie 
działa SI Zgoda.  

W tym roku obchodzi siedemdziesięciolecie 
istnienia. Specjalizuje się w produkcji środ-
ków ochrony indywidualnej, a ponadto prowa-
dzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 
Obecnie zatrudnia około 140 osób z niepeł-
nosprawnościami, co stanowi niemal 70 proc. 
załogi. Blisko 40 proc. stanowią pracownicy 
mający stopień niepełnoprawności znaczny  
i umiarkowany.
– To trudny okres, ale jednak uniknęliśmy wielu 
problemów z tego względu, że już od 1985 r. 
produkujemy półmaski filtrujące. Oprócz tego 
funkcjonujemy jeszcze w dwóch oddziałach 
produkcyjnych: konfekcja i dziewiarstwo.  
W okresie pandemii żaden z pracowników 
nie został zwolniony, ludzie mieli pracę, nie-
zależnie od tego, w którym dziale wcześniej 
wykonywali obowiązki. Dość dobrze sobie 
poradziliśmy – komentuje Bożena Cieślicka, 
prezes zarządu SI Zgoda. 
Zwłaszcza wiosną i latem ub.r. półmaski filtrują-
ce były niezwykle pożądanym towarem na ryn-
ku. Wówczas do firmy napłynęło wiele zapytań  
i zamówień od klientów. Obecnie produkcja tego 
asortymentu jest większa niż przed pandemią. 
Kluczowa w tej kwestii pozostaje wydajność 
maszyn. Natomiast z  powodu zakazu wywozu 
lub zbycia poza terytorium Polski określonych 
przedmiotów, w tym właśnie półmasek filtrują-
cych, spółdzielnia utraciła kontrahenta zagra-
nicznego. On znalazł sobie nowego dostawcę, 
a współpraca ze Zgodą trwała od lat.  

Czasowo w minimalnym zakresie pracował 
oddział dziewiarni. Dzięki niemu na rynek 
trafiają dziane rękawice ochronne. Ich od-
biorcami są głównie zakłady motoryzacyjne, 
które na początku pandemii znacznie ogra-
niczyły działalność i nie składały zamówień. 

Pracownicy spółdzielni  
nie zostali bez zajęcia, 
wtedy pomagali przy  
produkcji półmasek. 
– W oddziale dziewiar-
ni pracują osoby, które 
mają największe pro-
blemy ze zdrowiem, 
wykonują proste prace. 
Czasowo wyznaczy-
liśmy tym pracowni-
kom nowe obowiązki. 
Obecnie sytuacja się 
stabilizuje. Produkcja 
jeszcze nie wróciła do 
rozmiarów sprzed wio-
sny ubiegłego roku, ale 
systematycznie rośnie 
– podkreśla Bożena 

Cieślicka. Dodaje, że również w NZOZ-ie 
część usług  czasowo nie mogła być świad-
czona, zwłaszcza fizjoterapia. Ale i w tym 
przypadku pracownikom przydzielono inne 
zadania.

Produkcja w górę
W pierwszej fazie pandemii mocno wyha-
mowało Nadodrze Sp. z o.o. z Bytomia 
Odrzańskiego (woj. lubuskie). W ostatnich 
latach klientami firmy są koncerny z rynku 
AGD, takie jak Electrolux, Bosch czy Sam-
sung. Dla nich dostarczane są podzespo-
ły, elementy metalowe z rur miedzianych,  
stalowych i aluminiowych do zamraża-
rek, suszarek oraz lodówek. Komponenty 
powstają w halach produkcyjnych o po-
wierzchni 8000 m kw.

PRACA

– W kwietniu ub.r. produkcji właściwie nie 
było, ludzie poszli na urlopy. Musieliśmy się 
dostosować do tego, żeby dalej funkcjono-
wać. Ale i nasi odbiorcy mieli ten problem.  
W maju sytuacja wyglądała już lepiej, dopusz-
czone zostały niektóre stanowiska. W czerw-
cu właściwie pracowaliśmy normalnie, ale  
z ograniczeniami – mówi Ryszard Woźniak, 
prezes zarządu spółki. Dodaje, że uzyskano 
środki z tarczy antykryzysowej. One zostały 
przeznaczone dla zatrudnionych, którzy wio-
sną nie mogli wykonywać swoich obowiąz-
ków zawodowych.

Firma produkcyjna, której początki sięgają 
1960 r., zatrudnia ponad 200 osób. Nie-
mal połowę z nich stanowią pracownicy  
z niepełnosprawnościami, przede wszystkim  
z dysfunkcją narządu wzroku. Obecna sytu-
acja pandemiczna i obowiązujące obostrze-
nia w dużym stopniu determinują działania 
Nadodrza. Praca odbywa się w systemie 
trzyzmianowym. Zdarza się, że część obo-
wiązków jest przesuwana na dni wolne, co 
ma związek z liczbą zamówień.
– Ze strony kontrahentów nie ma jakichś za-
grożeń związanych z wielkością produkcji. 
Ona nawet się zwiększa, mamy bardzo duże 
obłożenie i musimy temu sprostać. A jeśli nasi 
pracownicy trafiają na kwarantannę, bo za-
choruje ktoś z ich domowników, to wyłączone 
jest zwykle do 15 proc. załogi na produkcji – 
podkreśla Ryszard Woźniak. 
Braki kadrowe uzupełniane są na bieżąco, 
część zadań wykonuje tymczasowy personel. 
W Bytomiu Odrzańskim wiedzą, że to olbrzy-
mie organizacyjne przedsięwzięcie i wyzwa-
nie. Jednocześnie firma stara się, aby ograni-
czać ryzyko większej absencji pracowników. 
– Zakład jest duży, prowadzimy w nim de-
zynfekcję. Chcemy, żeby to, na co my mamy 
wpływ, nie doprowadziło do zmniejszenia 
możliwości zatrudniania. Ogólnie sobie ra-
dzimy. Na każdy rok ustala się harmonogram 
dostaw miesięcznych do klientów. Jest prze-
widywalność i to sprawdza się niemal w stu 
procentach – informuje Ryszard Woźniak. 

Potrzeba zmian
W SPIN-ie przekonują, że warto zmienić 
przepisy ustawy o rehabilitacji, bo część  
z nich nie jest dostosowana do nowej rzeczy-
wistości. To pomogłoby firmie przetrwać kry-
zys. Takim wsparciem byłoby m.in. zwiększe-
nie dofinansowań do płac osób z niepełno-

sprawnościami z PFRON, ponieważ co roku 
wzrasta wynagrodzenie minimalne. Mowa też 
o zmniejszeniu do 10 proc. wpłat do PFRON 
z tytułu ulg w podatkach, jak to miało miejsce 
wcześniej. Inna propozycja dotyczy zmniej-
szenia w ZFRON podziału środków na IPR 
do 10 proc. (obecnie 15 proc.) lub możliwości 
swobodnego przenoszenia niewykorzysta-
nych środków między IP, IPR i dużą pulą,  
a nie zwrotu ich do PFRON. 
– Warto też powrócić do poprzednio obowią-
zujących przepisów w zakresie złagodzenia 
wskaźników zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych. To umożliwiłoby wszystkim ZPCh 
udzielać ulg nabywcom wyrobów we wpłatach 
miesięcznych na Fundusz. Miałoby to wpływ 
na zwiększenie sprzedaży w ZPCh – podkre-
śla Leszek Bajkowski. Proponuje też powrót 
do poprzednio obowiązujących przepisów  
w zakresie zwolnienia ZPCh z wpłat podatku 
od nieruchomości. To w dużym stopniu popra-
wiłoby sytuację finansową SPIN. 
Z kolei w Tarnospinie podkreślają, że spół-
dzielnie inwalidów wnoszą wielki wkład w re-
habilitację zawodową i społeczną osób z nie-
pełnosprawnościami. Jednak podmioty te nie 
są zauważane jako ważny model gospodarki 
społecznej. Z roku na rok zmniejsza się liczba 
takich pracodawców. Bardziej preferowane są 
inne formy prawne. Natomiast zdecydowana 
większość pracowników SI nie znajdzie zatrud-
nienia poza zakładami pracy chronionej.
– Coraz częściej pojawiają się opinie, że rolę 
ZPCh pełnią obecnie spółdzielnie socjalne, 
warsztaty terapii zawodowej oraz zakłady 
aktywizacji zawodowej, które funkcjonują na 
zupełnie innych zasadach. Spółdzielnie in-
walidów działają na konkurencyjnym rynku 
pracy, z założenia nie mogą generować strat. 
Jednak prowadzą bardzo efektywną formę 
aktywizacji zawodowej osób niepełnospraw-
nych, zwłaszcza z ciężkimi schorzeniami – 
przekonuje Krzysztof Gancarz. 
Tarnowski pracodawca przyznaje, że ma 
trudności z utrzymaniem dotychczasowego 
poziomu zatrudnienia. Nie może pozwolić 
sobie na sięganie po kolejne osoby z nie-
pełnosprawnościami. Wpływ na to ma m.in. 
radykalny wzrost kwot wynagrodzenia mini-
malnego przy symbolicznym od 2014 roku 
podnoszeniu kwot dofinansowań do wyna-
grodzeń. Natomiast zainteresowanie zatrud-
nieniem w Tarnospinie było i jest ogromne. 
Rocznie wpływa kilkadziesiąt zapytań i podań 
w tej sprawie. Niektórzy wręcz błagają choćby 
o część etatu…

Marcin Gazda, fot. archiwa firm

Rok z ciemnymi chmurami

PRACA

Wirus zmienia rynek pracy. 
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P. Wdówik: zakładamy, że za 2-3 
miesiące rozpoczną się konsultacje 
w sprawie nowego systemu orzekania

Na stronach internetowych 
Ministerstwa Zdrowia 
opublikowano 1 marca projekt 
uchwały Rady Ministrów dotyczący 
przyjęcia planu dla chorób 
rzadkich.

W ramach pre-konsultacji, uwagi do 
dokumentu można zgłaszać w for-

mie elektronicznej do 7 marca.
Plan zawiera blisko 40 zadań do zreali-
zowania w latach 2021-2023. Ma dopro-
wadzić do poprawy sytuacji pacjentów 
z chorobami rzadkimi w Polsce. Stano-
wiący załącznik do uchwały rządu plan 
ma 86 stron.
Plan uwzględnia sześć podstawowych 
obszarów: ośrodki eksperckie; diagno-
stykę; dostęp do leków i środków spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego 
w chorobach rzadkich; polski Rejestr 
Chorób Rzadkich; platformę informa-
cyjną i paszport pacjenta z chorobą 
rzadką.
MZ zaznacza, że choroby rzadkie sta-
nowią istotne wyzwanie dla systemu 
opieki zdrowotnej i społecznej, dotyka-
jąc 6-8 proc. populacji każdego kraju. 
Uwzględniając krajowe dane demogra-
ficzne, należy szacować, że w Polsce 
cierpi na nie od 2 do 3 milionów osób.
W większości są to choroby genetyczne, 
ujawniające się już w wieku dziecięcym, 
często skutkujące niepełnosprawnością 
lub przedwczesną śmiercią.
W części ogólnej planu wskazano, że 
niemal 50 proc. rzadkich chorób dotyczy 
dzieci, a około 30 proc. pacjentów do-
tkniętych tymi chorobami umiera przed 
5. rokiem życia. Choroby rzadkie są 
przyczyną 30 proc. hospitalizacji w szpi-
talach dziecięcych, 40-45 proc. zgonów 
przed 15. rokiem życia i stanowią 10-25 
proc. chorób przewlekłych u dorosłych.
MZ podało 1 marca, że koszty wpro-
wadzenia Planu szacuje się na ponad 
90 mln zł, natomiast na leki zostanie 
przeznaczonych 750 mln zł rocznie  
z Funduszu Medycznego. Dodatkowe 
środki przekaże także Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, który zacznie finansować 
nowe genetyczne metody diagnostycz-
ne. Na ten cel ma zostać przekazane od 
30 do 50 mln zł. (PAP)

Katarzyna Lechowicz-Dyl

Do tej pory na walkę z epidemią COVID-19 
wydaliśmy 9,5 mld zł. To są środki na le-

czenie, na zapewnienie gotowości do świadczeń, 
ale też dodatki do wynagrodzeń czy też środki na 
wymazywanie i badania diagnostyczne – powie-
dział Filip Nowak pełniący obowiązki prezesa NFZ.
P.o. prezesa NFZ Filip Nowak był gościem Radia 
Wrocław i został zapytany o nakłady, jakie ponie-
siono w Polsce na walkę z epidemią COVID-19 
przez ostatnie 11 miesięcy od marca 2020 roku do 
lutego 2021.
– To są kwoty bardzo duże. Do tej pory na walkę 
z epidemią COVID-19 wydaliśmy 9,5 mld zł. To są 
środki na leczenie, na zapewnienie gotowości do 
świadczeń, ale też dodatki do wynagrodzeń czy 
też środki na wymazywanie i badania diagnostycz-
ne – powiedział Nowak.
Podkreślił, że zgodnie z ustawą covidową, któ-
ra przewiduje, że finansowanie walki z epidemią 
odbywa się za pośrednictwem NFZ te wydatki nie 
uszczuplają środków zgromadzonych ze składki 
zdrowotnej.
– Tylko są to najczęściej dotacje budżetowe, czy 
też środki przeznaczone na walkę z COVID-19 – 
dodał Nowak.
Szef NFZ odniósł się też do wydanego 8 marca 
zarządzenia ministra zdrowia, ograniczającego 
zakres udzielanych teleporad. Wizyta stacjonar-
na będzie teraz obowiązkowa m.in. dla dzieci do 
6. roku życia oraz w związku z chorobą przewle-
kłą, gdy stan pacjenta się pogorszył lub wystąpiła 
zmiana objawów.
Nowak ocenił, ze teleporady były dobrodziejstwem 
w tym okresie pandemii, gdy kontakty osobiste 
były bardzo utrudnione i one spełniły swoją rolę, 
natomiast „bezwzględnie należało uporządkować 
sposób ich realizowania i sytuacje, w których na-
leży korzystać z teleporad”.
– Najistotniejszy w systemie zdrowia jest pacjent  
i my musimy zadbać o bezpieczeństwo i komfort 
pacjenta. I właśnie po to te regulacje, które z defi-
nicji nigdy nie będą doskonałe, ponieważ w osta-
teczności decyduje lekarz - powiedział Nowak.
Przyznał, że z kontroli NFZ, sygnałów od pacjen-
tów i RPO wynikało, że nie zawsze „ten fizyczny 
dostęp pacjenta do lekarza był tak prosty, jak  
powinien być”.
– Myślę, że fakt zaszczepienia prawie wszystkich 
medyków w Polsce także pozwoli złagodzić te-
raz tę barierę, tę niepewność zarówno ze strony 
pacjentów, jak i też lekarzy. Można powiedzieć, 
że zdarzały się przypadki, gdy te teleporady były 
jednak nadużywane i pacjenci sygnalizowali nam, 
że jest utrudniony kontakt osobisty - powiedział 
Nowak. (PAP)

Roman Skiba

Ponad 90 proc. pensjonariuszy domów 
pomocy społecznej jest zaszczepionych 
drugą dawką szczepionki przeciw 
COVID-19 - poinformowała minister 
rodziny i pomocy społecznej Marlena 
Maląg. Oceniła, że proces szczepień 
w DPS-ach został sprawnie 
przeprowadzony.

Szefowa MRiPS pytana była w Programie 
Pierwszym Polskiego Radia o to, jak 

przebiegają szczepienia przeciw COVID-19 
w domach pomocy społecznej, czy zostały 
już one zakończone.
Szczepienia pensjonariuszy domów pomocy 
społecznej i pracowników DPS-ów rozpoczę-
ły się 18 lutego.
– Ten proces rzeczywiście bardzo sprawie 
został przeprowadzony – oceniła Maląg.  
– Sytuacja dzisiaj w DPS-ach (...) jest taka, 
że mamy zaszczepionych już drugą daw-
ką ponad 90 proc. mieszkańców DPS-ów.  
Ci, którzy nie są zaszczepieni, to wynika to 
z ich sytuacji, czy zdrowotnej, że nie zostali 
na dany moment zakwalifikowani – poinfor-
mowała Maląg.
– Również pracownicy, którzy zadeklarowali 
chęć zaszczepienia, są zaszczepieni drugą 
dawką – dodała.
Minister rodziny i polityki społecznej poinfor-
mowała, że na 824 domy pomocy społecznej 
„osób chorych mamy jedną dziesiątą, to 64 
osoby z mieszkańców, które są aktywnie chore”. 
– Sytuacja jest pod kontrolą – wskazała.
Maląg odniosła się też do pytań o przebieg 
szczepień przeciw COVID-19 dla pracowni-
ków żłobków, klubów dziecięcych, dziennych 
opiekunów oraz pracowników placówek pie-
czy zastępczej. Zapisy na szczepienia dla 
nich ruszyły 8 lutego, a same szczepienia  
12 lutego.
Poinformowała, że z tej grupy uprawnionych 
do szczepienia zgłosiło się około 70 proc. –
Trwają szczepienia. W tym tygodniu będą się 
już kończyły. Ta grupa jest szczepiona razem 
z nauczycielami - powiedziała minister.
– Cieszymy się przede wszystkim tym dużym 
zainteresowaniem, dzięki czemu normalnie 
będą mogły funkcjonować placówki opieki 
nad dziećmi do lat trzech, co jest bardzo waż-
ne, aby rodzice mogli swoją pracę zawodową 
wypełniać, aby mieli zapewniony spokój. Dla-
tego też ta grupa jest dla nas wyjątkowo waż-
na, dla normalnego funkcjonowania i powrotu 
do normalności - dodała Maląg. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka

MZ opublikowało 
projekt planu dla 
chorób rzadkich

Do tej pory na walkę 
z epidemią COVID-19 
wydaliśmy 9,5 mld zł

Ponad 90 proc. 
pensjonariuszy 
DPS zaszczepionych 
druga dawką

Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu 
działania Solidarnościowego Korpusu 
Wsparcia Seniorów do końca 2021 r., 
jednak nie dłużej niż do czasu 
utrzymującej się w kraju epidemii – 
poinformowała 27 marca minister 
rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS zwróciła uwagę, że  
w związku z aktualną sytuacją pande-

miczną zbliżające się Święta Wielkanocne 
będą trudnym czasem dla wielu Polaków.
– Stąd widzimy potrzebę nieustannego nie-
sienia pomocy tym, którzy jej najbardziej 
potrzebują. Dlatego podjęliśmy decyzję  
o przedłużeniu działania Solidarnościowego 
Korpusu Wsparcia Seniorów do końca 2021 r., 
jednak nie dłużej niż do czasu utrzymującej 
się w kraju epidemii – zapowiedziała minister.
Wskazała, że na realizację programu prze-
znaczono do tej pory 150 mln zł. Przypomnia-
ła, że pomoc w ramach Korpusu kierowana 
jest głównie do osób w wieku 70 lat i więcej, 
które pozostaną w domu w związku z zagro-
żeniem zakażeniem koronawirusem.
Osoby starsze mogą korzystać ze wspar-
cia dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu  
22 505 11 11i zgłaszając prośby o pomoc.
– Fundamentem, na którym zbudowaliśmy 
nasze wsparcie, jest bezpośrednia pomoc 
seniorom w potrzebie, w którą włączyła się 
szeroka grupa wolontariuszy – ponad 12 ty-
sięcy i ponad 300 organizacji młodzieżowych 
oraz zastępy pracowników ośrodków pomocy 
społecznej – podkreśliła szefowa MRiPS.
Przekazała, że do tej pory z pomocy udziela-
nej w ramach Korpusu – zarówno poprzez in-
folinię jak i zgłoszenia bezpośrednio do OPS 
skorzystało niemal 40 tysięcy osób.
Minister wskazała, że do tej pory seniorzy 
najczęściej korzystali z pomocy w formie 
zakupu artykułów codziennej potrzeby – spo-
żywczych i higienicznych, ale także dostar-
czania ciepłych posiłków i umawiania wizyt 
lekarskich. (PAP)

Karolina Kropiwiec

Zakładamy, że za dwa, trzy miesiące 
rozpoczną się konsultacje w sprawie 
nowego systemu orzekania 
o niepełnosprawności – poinformował 
10 marca w Sejmie wiceminister 
rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób 
niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Posłowie sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny oraz Komisja 
Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłuchali 

informacji na temat planowanej reformy sys-
temu orzecznictwa oraz harmonogramu jej 
przygotowywania i wdrażania. Wnioskowali  
o to posłowie Koalicji Obywatelskiej.
Marzena Okła-Drewnowicz (KO) przypomnia-
ła, że do tej pory nie został zrealizowany wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., do-
tyczący opiekunów dorosłych osób niepełno-
sprawnych. W październiku 2014 r. TK orzekł, 
że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego 
dla opiekuna dorosłej osoby niepełnospraw-
nej od wieku, w którym powstała niepełno-
sprawność podopiecznego, jest niezgodne  
z konstytucją. Wyrok dotyczył znowelizo-
wanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
obowiązującej od początku 2013 r. Pozbawiła 
ona część opiekunów osób niepełnospraw-
nych prawa do świadczeń pielęgnacyjnych.
Rządzący wielokrotnie podkreślali, że do 
wdrożenia postanowienia TK potrzebny jest 
nowy system orzecznictwa.
Okła-Drewnowicz wskazywała, że przez pięć 
lat rząd PiS nie przedstawił ani jednej propo-
zycji w tym zakresie. – Bez nowego systemu 
orzecznictwa nie mamy szans na stworzenie 
kompleksowego, pełnego systemu opieki nad 
osobami niesamodzielnymi – podkreśliła.
Wiceminister Wdówik zwracał uwagę, że 
sprawa osób z niepełnosprawnością nie jest 
traktowana w rządzie na zasadzie „politycz-
nego mechanizmu uzyskiwania poparcia”, ale 
jest jednym z priorytetów działań.
– Wychodzimy poza patrzenie na osobę  
z niepełnosprawnością jako biorcę świadczeń 
z pomocy społecznej, ale pokazujemy osobę 
niepełnosprawną jako obywatela – powiedział 
Wdówik.
Wśród działań rządu wymienił m.in. program 
„Dostępność plus” oraz przyjętą w lutym 
przez rząd Strategię na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnościami. Poinformował, że w grud-
niu objął także nadzór nad przygotowaniem 
strategii deinstytucjonalizacji.
Wiceszef MRiPS wskazał jednocześnie, 
że jednym z kluczowych elementów, który 

pozwoli na uporządkowanie obszarów wy-
magających systemowych rozwiązań jest 
opracowanie systemu orzekania o niepełno-
sprawności. Zaznaczył, że chodzi zwłaszcza 
o świadczenia materialne i o usługi specjali-
styczne.
– Wprowadzamy nowy system orzecznictwa 
po to, żeby on w jak najbardziej precyzyjny 
sposób potrafił określić potrzeby wspar-
cia dla poszczególnych osób. To, co mamy  
w tej chwili – trzy stopnie (niepełnosprawności)  
i sposób ich przyznawania, zupełnie nie przy-
staje do rozwiązań, które możemy oferować, 
ani do potrzeb, jakie istnieją – zauważył.
Przypomniał, że specjalny do tego zespół 
został powołany jeszcze przez premier  
Beatę Szydło. – Kiedy objąłem swoją funkcję 
rok temu, pan premier (Mateusz Morawiecki) 
przekazał mi te materiały. Z różnych wzglę-
dów pandemicznych, wyborczych, prace 
trwały w dosyć spowolnionym tempie. To, co 
się działo do tej pory, było wypracowywaniem 
wspólnego stanowiska pomiędzy dotychcza-
sowymi autorami oraz biurem pełnomocnika, 
na którego czele stanąłem. Moim dążeniem 
było maksymalne rozszerzenie zakresu dzia-
łania tej ustawy, aby ona komplementarnie 
odnosiła się do wszystkich wymiarów funk-
cjonowania osób niepełnosprawnych, by nie 
była ona wyłącznie o charakterze rentowym 
– zaznaczył.
Dodał, że pojawiły się w niej rozwiązanie do-
tyczące m.in. zdolności do pracy, edukacji, 
funkcjonowania społecznego i w rodzinie.
– Cały system orzekania jest oparty na mię-
dzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, 
tzw. ICF – przekazał Wdówik.
Powiedział, że dokument jest uzgadniany  
z innymi resortami. – Zakładamy, że to powin-
no nam zająć dwa, trzy miesiące, następnie 
rozpoczniemy proces legislacyjny, czyli kon-
sultacje – zapowiedział pełnomocnik rządu 
ds. osób niepełnosprawnych. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. Kancelaria Sejmu

Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia 
Seniorów przedłużony 
do końca roku
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583 gminy w programie 
„Opieka 75 plus” w 2021 r.

12           

Z roku na rok rośnie liczba osób 
korzystających z usług opiekuńczych. 
W 2021 r. deklarację o przystąpieniu do 
programu „Opieka 75 plus” złożyły 583 gminy 
z usługami dla 7 465 osób – poinformował 
wiceminister rodziny i polityki społecznej 
Stanisław Szwed.

Wiceszef MRiPS przypomniał, że wdrożony  
w 2018 r. program „Opieka 75 plus” ma zwięk-

szyć osobom starszym dostępność do usług opie-
kuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Wspiera on – jak mówił – zarówno seniorów samot-
nych, jak i pozostających w rodzinach, będących  
w wieku 75 lat lub więcej i mieszkających w gminach 
do 60 tys. mieszkańców.
– Z analizy rocznych sprawozdań resortowych wy-
nika, że w gminach wiejskich, miejskich oraz miej-
sko-wiejskich następuje wzrost liczby osób, którym 
przyznaje się usługi opiekuńcze. W roku 2020 do 
realizacji programu przystąpiło 509 gmin, usługami 
opiekuńczymi objęto 7 129 osób. Z kolei w 2021 r. 
deklarację o przystąpieniu do realizacji programu 
złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób – po-
informował wiceminister. Dodał, że dla porównania  
w 2019 r. program był realizowany w 435 gminach,  
a w 2018 r. – w 394.
Wiceminister przekazał, że koszt realizacji progra-
mu „Opieka 75 plus” w tym roku szacowany jest na  
28 mln zł.
– Program został lekko zmodyfikowany. Usługi opie-
kuńcze samorząd może też zlecać podmiotom pry-
watnym. Dajemy szerszą możliwość oferty dla osób, 
które z niej korzystają – podkreślił.
Wiceminister Szwed przypomniał też, że od 4 marca 
organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 
nowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni 
plus” (dawniej Programu na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych (ASOS)).
Wskazał, że w latach 2021-2025 budżet programu 
wyniesie 200 mln zł. – Program ma służyć populary-
zacji aktywności osób starszych i poprawie ich bez-
pieczeństwa. Celem jest też ograniczenie wyklucze-
nia cyfrowego seniorów. Program ma ich wspierać 
w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami.  
To okazało się szczególnie ważne w czasie pande-
mii. Chodzi o to, aby osoby starsze umiały się po-
sługiwać komórką, komputerem i miały możliwość 
komunikowania się przez internet – wyjaśnił Szwed.
Oferty do programu można składać od 4 marca 
2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00 przez 
Generator Ofert dostępny na stronie internetowej 
https://das.mrips.gov.pl/. Wymagany wkład własny 
to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład 
własny uznaje się wkład pieniężny i osobowy. (PAP)

Karolina Kropiwiec

Do emerytur i rent można dorabiać, 
ale część świadczeniobiorców 

musi uważać na tzw. graniczne kwoty 
przychodu. Ich przekroczenie może spo-
wodować, że wypłata emerytury lub renty 
zostanie pomniejszona, albo zawieszona. 

Limity zależą od przeciętnego wyna-
grodzenia w kraju
Limity w dorabianiu są uzależnione od 
średniej płacy krajowej i zmieniają się, 
co trzy miesiące. Powinni je sprawdzać 
emeryci, którzy nie osiągnęli powszech-
nego wieku emerytalnego oraz renciści. 
Od 1 marca do 31 maja 2021 roku kwota 
przychodu, jaką można dorobić wzrosła  
o ok. 200 zł, a w przypadku zawieszalno-
ści świadczenia – nawet o 375 zł.

Zmniejszenie a zawieszenie wypłaty
Każdy wcześniejszy emeryt i rencista, bez 
obaw o pomniejszenie swojego świadcze-
nia, może dorobić do 70 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia krajowego, 
czyli od 1 marca do 3820,60 zł brutto. Gdy 
dodatkowe zarobki przekroczą tę kwo-
tę, ale nie będą wyższe niż 7095,40 zł to 
świadczenie zostanie zmniejszone o tzw. 
kwotę przekroczenia, jednak nie więcej 
niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. 
I tak od 1 marca kwota maksymalnego 
zmniejszenia wynosi 646,67 zł dla eme-
rytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu czę-
ściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł 
– dla rent rodzinnych, do których upraw-
niona jest jedna osoba. 
Natomiast jeśli zarobki wcześniejszego 
emeryta lub rencisty będą wyższe niż 130 
proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 
przekroczą 7095,40 zł brutto (od 1 marca 
2021 r.) to wypłata świadczenia zostanie 
zawieszona. 
Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. 
Renta socjalna zostanie zawieszona  
po przekroczeniu przychodu 3820,60 zł 
brutto.

Co jest brane jako przychód?
Zmniejszenie bądź zawieszenie wypła-
canej wcześniejszej emerytury czy renty 

zależy od ewentualnych przychodów  
z umowy o pracę, umowy zlecenia, umo-
wy agencyjnej, od których obowiązkowo 
są odprowadzane składki na ubezpiecze-
nia społeczne, a także przychodu, który 
stanowi podstawę wymiaru składek przy 
prowadzonej pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 

Kto może dorabiać bez ograniczeń
Wysokością przychodów nie muszą 
przejmować się emeryci, którzy ukoń-
czyli powszechny wiek emerytalny, wy-
noszący 60 lat dla kobiet i 65 dla męż-
czyzn. Ograniczenia nie dotyczą również 
niektórych rencistów. Chodzi o osoby, 
które pobierają renty dla inwalidów wo-
jennych, inwalidów wojskowych, których 
niezdolność do pracy związana jest ze 
służbą wojskową oraz osoby pobierające 
renty rodzinne po uprawnionych do tych 
świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę 
rodzinną, która jest kwotowo korzyst-
niejsza od ustalonej emerytury z tytułu 
ukończenia powszechnego wieku eme-
rytalnego – również może zarobkować 
bez ograniczeń.

Info i fot. ZUS

Wyższe limity 
dla emerytów i rencistów

Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego 
oraz renciści mogą więcej dorobić do swojego świadczenia, bez obawy 
o jego zmniejszenie, czy zawieszenie. Od marca obowiązują nowe, wyższe 
kwoty limitów, na jakie muszą uważać świadczeniobiorcy. 

Polityka senioralna to jeden 
z najważniejszych elementów działań rządu 
– mówił 17 marca w Sejmie wiceminister 
rodziny i polityki społecznej Stanisław 
Szwed.

Odpowiadając na pytania w Sejmie Szwed pod-
kreślał, że polityka senioralna to jeden z najważ-

niejszych elementów działań rządu. – Sytuacja demo-
graficzna wymusi na naszym kraju większe zaintere-
sowanie, ale też większe środki przeznaczone na tę 
politykę i to się dzieje przez ostatnie cztery lata – mó-
wił. Wskazywał w tym kontekście m.in. na wypłaty tzw. 
trzynastej i czternastej emerytury oraz na waloryzację 
emerytur i rent. – Łącznie w tym roku przeznaczymy 
36 mld zł dla seniorów - powiedział Szwed.
Wiceminister mówił również o programach realizo-
wanych na rzecz wsparcia dla osób starszych – Se-
nior Plus oraz zakończony już program Aktywność 
Społeczna Osób Starszych na lata 2015-2020, któ-
ry – przekonywał udało się zrealizować praktycznie  
w 100 proc., mimo pandemii.
– W ramach ASOS w latach 2015-2020 z ponad 
2000 projektów ponad 700 zostało zrealizowa-
nych, a skorzystało z nich ponad 1,4 mln seniorów.  
W 2021 r. ASOS zastąpiony został programem  
Aktywni Plus – mówił Szwed.
– Program Senior Plus będzie kontynuowany na 
lata 2021-2025. W tym przypadku mamy 300 mln zł, 
czyli rocznie 60 mln zł. We wcześniejszych latach 
2015-2020 powstało w ramach tego programu 970 
ośrodków wsparcia seniorów, w tym 308 dziennych 
domów seniora i 662 klubów seniora. Co istotne, to 
że ponad 50 proc. domów i klubów powstaje na tere-
nach wiejskich, a to na tym nam najbardziej zależało 
– wskazywał Szwed.
Z kolei w ramach programu Aktywni Plus zapewnio-
ne jest na lata 2021-2025 200 mln zł, czyli rocznie 
około 40 mln zł na wsparcie m.in. w zakresie ak-
tywności społecznej seniorów, cyfryzacji oraz ich  
bezpieczeństwa.
Szwed mówił również o programie Opieka 75 plus. 
– W 2019 skorzystało z niego 435 gmin na kwotę 
9,6 mln zł. W 2020 r. było to już ponad 530 gmin 
na kwotę 21 mln zł. Liczymy w tej chwili dane, ale 
na ten rok szacujemy, że będzie to około 28 mln zł, 
bo jest zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne – 
wyliczał wiceszef MRiPS.
– Rozszerzyliśmy też działanie tego programu – na 
początku był tylko dla małych gmin do 20 tys., a te-
raz jest dla gmin do 60 tys. To też zwiększyło liczbę 
chętnych. Umożliwiliśmy też samorządom zlecanie 
usług opiekuńczych na zewnątrz. Zachęcamy sa-
morządy do korzystania z tego programu, bo on jest 
niezwykle potrzebny – mówił Szwed. (PAP)

Dorota Stelmaszczyk

Polityka senioralna 
to jeden z najważniejszych 
elementów działań rządu

Osoby niezdolne do samodzielnej 
egzystencji mogą składać wnio-
ski o tzw. 500 plus dla osób nie-

samodzielnych już od września 2019 r.  
W całej Polsce wszystkie organy emery-
talno-rentowe przyjęły 931 083 wniosków 
o świadczenie 500 plus dla osób niesamo-
dzielnych, w tym 645 237 trafiło do ZUS.  

To świadczenie jest adresowane do osób, 
które ukończyły 18 lat, mieszkają na tery-
torium Polski i są niezdolne do samodziel-
nej egzystencji. Prawo do świadczenia 
500 plus dla niesamodzielnych zależy 
również od łącznej wysokości przysługu-
jących świadczeń pieniężnych finansowa-
nych ze środków publicznych, chodzi m.in. 
o emerytury, renty wypłacane przez ZUS, 
KRUS i inne organy, a także świadczenia 
z pomocy społecznej, takie jak zasiłki sta-
łe, czy dodatek mieszkaniowy. 
Od 1 marca 2021 r. próg dochodowy dla 
świadczenia 500+ dla osób niesamodziel-
nych zwiększył się i wynosi 1772,08 zł brutto.

Nie zawsze będzie to 500 zł
Należy pamiętać o tym, że nie zawsze 
świadczenie uzupełniające będzie przy-
sługiwało w wysokości 500 zł.  Świadcze-
nie w pełnej kwocie, czyli 500 zł będzie 
wypłacane tylko wtedy, gdy suma świad-
czeń ze środków publicznych nie prze-
kroczy 1272,08 zł brutto. Przy wypłacie 
świadczenia obowiązuje zasada złotówka 
za złotówkę, przy czym świadczenie uzu-
pełniające nie może być wyższe niż 500 zł. 
Zgodnie z tą zasadą jeżeli suma obecnie 
pobieranych świadczeń wynosi np. 1300 
zł, to świadczenie uzupełniające jest przy-
znawane w kwocie 472,08 zł. Świadczenie 
może być przyznane nawet w kwocie kilku 
złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód 
bliski 1772,08 zł brutto.

Konieczny wniosek
Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, 
należy przede wszystkim złożyć wniosek 
– formularz ESUN. Może to zrobić sam 
zainteresowany lub jego przedstawiciel 

ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun fak-
tyczny. Formularz wniosku i druk zaświad-
czenia o stanie zdrowia można pobrać ze 
strony internetowej www.zus.pl, jest on 
dostępny także w każdej placówce Za-
kładu. Do wniosku należy dołączyć orze-
czenie o niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji, chyba że jest ono w posiadaniu 
ZUS. Osoby, które nie posiadają takiego 
orzeczenia albo upłynął okres, na który 
zostało ono wydane, do wniosku powinny 
dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia 
wydane przez lekarza, pod którego opieką 
się znajdują (druk OL- 9) oraz – jeśli po-
siadają – dokumentację medyczną i inne 
zaświadczenia, które mają znaczenie przy 
orzekaniu o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji (np. karta leczenia szpitalne-
go, historia choroby, dokumentacja reha-
bilitacji leczniczej, zawodowej, orzeczenie 
o niepełnosprawności). 

Lekarz orzecznik ZUS na podstawie zło-
żonej dokumentacji medycznej i zaświad-
czenia o stanie zdrowia oceni czy jest po-
trzeba wzywania na badanie. Może wydać 
orzeczenie bez bezpośredniego badania, 
gdy dokumentacja dołączona do wniosku 
jest wystarczająca.

Więcej informacji na temat świadczenia 
uzupełniającego dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji można znaleźć 
na stronie internetowej ZUS.

Info i fot. ZUS

Zmiany w 500 plus 
dla niesamodzielnych
Od marca próg dochodowy dotyczący tzw. 500 plus dla osób 
niesamodzielnych wynosi 1772,08 zł. Zmiana progu dochodowego nie 
oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. 
Wniosek należy złożyć tylko jeśli upłynął okres, na który została orzeczona 
niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy 
pozwala na uzyskanie świadczenia.

http://www.zus.pl
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Seniorzy aktywni 
na rynku pracy

PRACA PRACA

Ponad 100 mln zł zostanie 
przekazanych organizacjom 
pozarządowym zajmującym się 
aktywizacją zawodową oraz 
poprawą sytuacji na otwartym 
rynku pracy osób 
z niepełnosprawnościami.

W środę, 24 marca  podpisano  
listę projektów skierowanych do 

etapu negocjacji w konkursie Rozwój 
potencjału zawodowego osób niepeł-
nosprawnych (Dz.1.5 PO WER). Za-
interesowanie konkursem było duże, 
w efekcie czego do organizatora wpły-
nęły aż 144 wnioski, z których do ne-
gocjacji skierowano 34 projekty z naj-
większą liczbą uzyskanych punktów. 
Na wszystkie projekty przeznaczono 
ponad 100 mln zł.

Wśród wybranych są duże orga-
nizacje, jak Fundacja Aktywizacja, 
zgłaszająca program „Work-For-All”. 
Zespół Fundacji to 140 pracowników 
i 200 wolontariuszy.  Działają w 13 
województwach. Pomagają osobom  
z niepełnosprawnościami z całego kra-
ju w podnoszeniu ich kwalifikacji oraz 
kompetencji społeczno-zawodowych, 
znalezieniu pracy lub jej zmianie,  
a pracodawcom oferują doradztwo 
w obszarze zatrudniania osób z nie-
pełnosprawnościami, szkolenia i po-
średnictwo pracy.

W gronie konsultowanych projektów 
są też przedsięwzięcia regionalne ta-
kie, jak Okręg Mazowiecki Polskiego 
Związku Niewidomych, który przygoto-
wał program „Czas na rozwój, czas na 
zatrudnienie”.
Do konkursu zgłosiło się także To-
warzystwo Opieki nad Ociemniałymi  
z Lasek, stowarzyszenie mające po-
nad stuletnią historię i powstała już  
w XXI wieku Spółdzielnia Socjalna 
„Open Technologies”. Wszystkim przy-
świeca jeden cel – zwiększenie pozio-
mu i jakości zatrudnienia osób z niepeł-
nosprawnościami oraz osób biernych 
zawodowo z powodu choroby.
Pełna lista projektów skierowanych do 
negocjacji: https://www.power.gov.pl/
nabory/1-335/

info: MRiPS

Ponad 100 mln zł na 
aktywizację zawodową 
osób z niepełnospraw-
nościami.

Jeśli jesteś pracodawcą: zobowiązanym do 
wpłat na PFRON, innym niż podmiot publiczny, 
o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1062), posiadającym certyfikat 
dostępności

- to na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 426 z późn.zm.) możesz obniżyć wpłatę o 5 proc.
Od dnia 6 marca 2021 r. możesz uzyskać certyfikat do-
stępności, który jest wystawiany na podstawie art. 19 
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami.

Aby skorzystać z tego obniżenia wpłat na PFRON, 
musisz zgłosić posiadanie certyfikatu dostępności do 
PFRON.
Posiadanie certyfikatu dostępności możesz zgłosić  
w dowolnym momencie. Jednak obniżenie wpłaty za 
dostępność przysługuje od wpłat należnych za miesiąc 
poprzedzający miesiąc, w którym zawiadomisz Zarząd 
PFRON, w deklaracjach wpłat, o uzyskaniu certyfika-
tu dostępności. Zgłoszenie posiadania certyfikatu do-
stępności decyduje o tym, za ile miesięcy skorzystasz  
z obniżenia wpłaty za dostępność.

Obecnie trwają prace nad rozporządzeniem zmienia-
jącym wzory deklaracji wpłat na PFRON, aby dostoso-
wać je do obniżenia wpłaty za dostępność.
Do czasu wdrożenia zmian możesz zgłaszać uzyska-
nie certyfikatu dostępności w dotychczasowych dekla-
racjach wpłat.
Jeżeli jesteś zobowiązany do wpłat, o których mowa  
w art. 21 ustawy o rehabilitacji, a korzystasz z obniże-
nia, o którym mowa w art. 22 tej ustawy, to zgłoś posia-
danie certyfikatu w polu „Uwagi” w DEK-I-u. 
Jeśli jesteś zobowiązany do wpłat, o których mowa  
w art. 21 ustawy o rehabilitacji, a nie korzystasz  
z obniżenia, o którym mowa w art. 22 tej ustawy, to 
zgłoś posiadanie certyfikatu w polu „Uwagi” w DEK-I-0, 
DEK-I-a lub DEK-I-b.

W polu „Uwagi” wpisz następujące informacje:
„Certyfikat dostępności z dnia [data wydania certyfikatu], 
znak [znak certyfikatu], wydany przez [nazwa wystawcy 
certyfikatu], otrzymany [data otrzymania certyfikatu].”
Jeśli w okresie przejściowym zgłosisz do PFRON po-
siadanie certyfikatu dostępności, to obniżenie wpłaty 
za dostępność za ten okres nie przepadnie. Po wdro-
żeniu nowych deklaracji wpłat, obniżenie wpłaty za 
dostępność za okres przejściowy rozliczysz składając 
korekty na nowych wzorach deklaracji wpłat.

Info: PFRON

Jak wynika z danych przekazanych 
przez PFRON, z roku na rok rosną 
wpłaty od pracodawców z tytułu 
niewykorzystanych środków 
z zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych (ZFRON).

Środki na ten fundusz są gromadzone 
przez przedsiębiorstwa ze statusem 

zakładu pracy chronionej, a pochodzą 
m.in. ze zwolnień podatkowych oraz czę-
ści zaliczek podatkowych, które zamiast 
do urzędu skarbowego są przekazywane 
na konto ZFRON. Jeżeli nie zostaną one 
wydane do 31 grudnia następnego roku 
– zgodnie z zapisem w ustawie o rehabi-
litacji /.../ –  zostają wpłacane do PFRON.
Do końca 2017 r. kwota wpłat z tego tytu-
łu wynosiła 5,45 mln zł, w 2018 r. było to  
6,29 mln zł, a w 2019 r. – 9,86 mln zł.  
Wysokość niewydanych do 31 grudnia 
2020 r. pieniędzy przekroczyła 12,23 mln zł. 
Jednocześnie wzrosła liczba podmiotów 
dokonujących wpłat z 202 w 2019 r. do 
227 w roku 2020.
Na taką sytuację miała wpływ m.in. epi-
demia. Zmniejszyło się bowiem zapotrze-
bowanie na dofinansowanie dojazdów 
pracowników do pracy, ponieważ część 
z nich pracowała zdalnie, czy dofinan-
sowanie do turnusów rehabilitacyjnych, 
których organizowanie było znacznie 
ograniczone.
Ponadto  część wydatków ZFRON stano-
wi pomoc de minimis, a firmy obowiązuje 
limit tej pomocy liczony w trzyletnim okre-
sie. W roku 2020 część zakładów pracy 
chronionej mogła mieć limit wyczerpany  
i nie wykorzystała wszystkich środków.
Nie bez znaczenia są też nieprecyzyjne 
przepisy dotyczące możliwości wydat-
kowania środków ZFRON. Pracodawcy 
zachowują się asekuracyjnie, aby nie na-
razić się na zakwestionowanie słuszno-
ści wydatków i nałożenie kary w trakcie 
ewentualnych kontroli.

Oprac. kat/, fot. freepik.com

Obniżenie wpłat na PFRON 
za uzyskanie certyfikatu 
dostępności w okresie 
przejściowym

Coraz więcej pieniędzy 
z ZFRON trafia do 
PFRON

W ramach projektu powstanie system 
informatyczny, który pomoże oce-
niać zdrowie i zdolność do pracy  

w połączeniu z analizą kompetencji i motywa-
cji pracownika. Uzupełnieniem tego rozwią-
zania będzie program szkoleń oraz wsparcie 
coachingowe dla odbiorców.

Partnerami projektu będą Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
i Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.
– Rozpoczynamy innowacyjny projekt wspie-
rający aktywność zawodową osób dojrzałych. 
To bardzo istotna kwestia w dzisiejszych 
czasach, kiedy to demografia obok zmian 
technologicznych należy do największych 
wyzwań stojących przed rynkiem pracy. Oso-
by powyżej 60. roku życia – stanowią obecnie  
w Polsce około 1/4 ogółu społeczeństwa  
– mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej 
wyraziła nadzieję, że projekt w przyszłości 
zwiększy satysfakcję pracowników i praco-
dawców w miejscach pracy.
– Aktywizacji osób starszych na rynku pracy 
jest niezwykle ważna, bowiem coraz więcej 
firm ma problemy ze znalezieniem odpo-
wiednich pracowników. Stąd konieczne jest 
utrzymanie doświadczonych osób w wieku 
przedemerytalnym i emerytalnym na rynku 
pracy, by zapobiec brakom w zatrudnieniu- 
dodała Jarosińska-Jedynak.
W spotkaniu, podczas którego podpisano 
umowę wzięli udział ks. prof. dr hab. Ryszard 
Czekalski, Rektor UKSW, dr Leszek Buller, 
dyrektor Centrum Projektów Europejskich, 
pracownicy UKSW, pracownicy Wydziału 

Projektów EFS oraz Wydziału Informacji 
Funduszy Europejskich Centrum Projektów 
Europejskich.
Beneficjent projektu – UKSW – posiada  
bogate doświadczenie w realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków UE. Obecnie  
z dofinansowaniem z Programu Wiedza 

Edukacja Rozwój realizuje projekty 
„Elementarz AAC urząd przyjazny 
osobom z trudnościami w komuniko-
waniu się” oraz „Coaching sukcesji 
– wielowymiarowe wsparcie zarzą-
dzania procesami sukcesji w firmach 
rodzinnych”.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) jest kompleksowym 
programem wsparcia w obszarach 
zatrudnienia, włączenia społecznego, 

edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia  
i dobrego rządzenia, finansowanym głów-
nie ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego.
Wykorzystana w projekcie Sygnalizator Plus 
międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowa-
nia, niepełnosprawności i zdrowia (ang. Inter-
national Classification of Functioning, Disabi-
lity and Health, w skrócie ICF) to dokument 
opisujący język oraz strukturę opisu i pomiaru 
stanu zdrowia oraz stanów związanych ze 
zdrowiem.
Projekt Sygnalizator Plus – analiza sytuacji 
pracowników w wieku emerytalnym i przed-
emerytalnym w przedsiębiorstwach w opar-
ciu o klasyfikację ICF będzie realizowany od  
1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.
Celem projektu jest przygotowanie i przete-
stowanie rozwiązania modeli Sygnalizator 
Plus, którego wdrożenie umożliwi wydłużenie 
aktywności zawodowej pracowników w wieku 
przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze 
dużych przedsiębiorstw. Głównymi elemen-
tami rozwiązania, dostępnymi na platformie  
Sygnalizator Plus, będą Model wsparcia dla 
pracodawcy w sektorze dużych przedsię-
biorstw oraz Model wsparcia dla pracownika 
w wieku przedemerytalnym / emerytalnym.

Info i fot. MFiPR

Wypracowanie i przetestowanie nowych 
form wsparcia dla pracodawców zatrud-

niających osoby niepełnosprawne oraz in-
strumentów pomagających osobom niepełno-
sprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwa-
niu i utrzymaniu zatrudnienia, to główne cele 
rozpoczynającego się projektu. Jest nim „Włą-
czenie wyłączonych – aktywne instrumenty 
wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy”. Na ten cel przeznaczone zostanie  
blisko 26 milionów złotych.
Projekt realizowany będzie przez Biuro Peł-
nomocnika Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych w partnerstwie z Polskim Związkiem 
Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzysze-
niem Czas, Przestrzeń, Tożsamość. 28 stycz-
nia br. Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. 
osób niepełnosprawnych i wiceminister rodzi-
ny i polityki społecznej podpisał umowę part-
nerską, która rozpoczyna realizację projektu.

Celem projektu jest przygotowanie kom-
pleksowej propozycji wdrożenia do systemu 
prawnego nowych lub zmodyfikowanych in-
strumentów wspierania aktywności zawodo-
wej – zatrudnienia i utrzymania się na rynku 
pracy osób niepełnosprawnych:
• instrument wspierania pracodawców  

w zakresie dostosowania do zatrudnienia 
osoby niepełnosprawnej, pozyskania nie-
pełnosprawnego pracownika, utrzymania 
w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków 
niepełnosprawności,

• instrument wspierania osób niepełnospraw-
nych w zakresie pozyskania przez nie za-
trudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy 
rehabilitacją społeczną a zawodową,

• instrument wspierania osób niepełnospraw-
nych w zakresie podejmowania przez nie 
działalności gospodarczej.

Rezultatem projektu będzie podniesienie ja-
kości działań realizowanych przez publiczne 
i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób niepełnospraw-
nych, w szczególności nakierowane na 
wspieranie zatrudniania osób niepełnospraw-
nych na otwartym rynku pracy.
Projekt realizowany będzie w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka 
jakość polityki na rzecz włączenia społeczne-
go i zawodowego osób niepełnosprawnych. 
Jego wartość to 25 960 062,61 zł.
Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 r.

Info: MRiPS

Kolejny projekt 
wspierający osoby 
z niepełnosprawnością 
na rynku pracy

Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym 
i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw – to główny cel projektu 
Sygnalizator Plus, który będzie przygotowany i przetestowany w ramach nowego 
przedsięwzięcia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inwestycja 
uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości blisko 4,8 mln zł. 
Całkowita wartość projektu to prawie 4,94 mln zł. W podpisaniu umowy 
w Centrum Projektów Europejskich uczestniczyła wiceminister 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
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Rusza nowa kampania 
społeczno-edukacyjna #PracujzGłową 

PRACA

#PracujzGłową – łatwo powiedzieć
Praca to nieodłączny element naszego ży-
cia. Chcąc, czy nie, musimy zarabiać, by 
móc utrzymać siebie, swoją rodzinę, zadbać  
o swoje potrzeby żywieniowe, czy materialne. 
Dzisiaj, w dobie pandemii, kiedy tak napraw-
dę praca przeniosła się do domu, trudno jest 
osiągnąć balans pomiędzy życiem prywat-
nym, a zawodowym.

– Pracujemy więcej i stresujemy się też 
więcej. Pandemia i zmiany z nią związane  
w naturalny sposób wyzwoliły u nas reakcje 
stresu. Z ewolucyjnego punktu widzenia, 
psychologiczna reakcja stresowa jest czymś 
pozytywnym i potrzebnym, ponieważ po-
zwala nam przetrwać. Jednak problemy za-
czynają się wtedy, gdy ona się nie wyłącza. 
Wskutek tego, hormony takie jak kortyzol  
i adrenalina, utrzymują się na wysokim po-
ziomie przez dłuższy czas, co prowadzi do 
nadciśnienia i osłabienia systemu odporno-
ściowego. Pracownicy są tą grupą społecz-
ną, której bardzo często stres jest stałym 
towarzyszem codziennej pracy. To on zna-
cząco wpływa na poziom realizacji celów, 
kreatywność, tempo uczenia się, czy też 
jakość obsługi klientów. Warto podkreślić, 
że na wypalenie zawodowe cierpi co czwar-
ty Polak! A Polska jest na trzecim miejscu  
w Europie z największą liczbą osób, któ-
re doświadczyły wypalenia zawodowego! 

Dlatego to niezwykle ważne, by zadbać  
o zdrowie psychiczne pracowników, jako 
grupy szczególnie narażonej na stres. Prze-
cież można stworzyć przyjazne środowisko 
pracy, trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić  
i tutaj nie ukrywajmy, ale dużą rolę odgrywa-
ją właśnie pracodawcy – Jagna Ambroziak, 
psycholog i psychoterapeuta z Warszaw-
skiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii

Zdrowie psychiczne pracowników tema-
tem tabu
Jak wskazuje raport ADP „Workforce View in 
Europe 2019”, zarówno przełożeni jak i pra-
codawcy nie są wsparciem dla swoich pra-
cowników. Tylko 8,3 proc. pracowników wy-
jawiłoby prawdę o swoich problemach natury 
psychicznej. Badanie „Kondycja psychiczna 
pracowników”, przeprowadzone na potrze-
by kampanii #PracujzGłową wskazuje, że  
42 proc. polskich pracowników nie przyzna-
łoby się do swoich zaburzeń psychicznych  
w miejscu pracy. Z kolei u ponad połowy Pola-
ków gorsza kondycja psychiczna sprawia, że 
słabiej wykonują swoje obowiązki zawodowe. 
65 proc. respondentów zadeklarowało, że 
zła organizacja, chaos i nieprzewidywalność 
jest źródłem stresu w pracy, a 47 proc., że 
to właśnie tempo pracy, czyli nadmiar zadań 
i krótki czas na ich realizację ma negatywny 
wpływ na ich samopoczucie. Trzema głów-
nymi czynnikami, które wpływają negatyw-
nie na kondycję psychiczną pracownika, są: 
zbyt niskie zarobki (58 proc.), stres w pracy  
(49 proc.) i brak poczucia docenienia przez 
pracodawcę (45 proc.).

Rola pracodawców w trosce o zdrowie 
psychiczne pracowników
– Badanie „Kondycja psychiczna pracowni-
ków” pokazało, że zła organizacja, chaos, 
nieprzewidywalność jest największym źró-
dłem stresu w pracy (65 proc.) oraz tempo 
pracy, czyli nadmiar obowiązków i krótki 
czas na ich wykonanie (u 47 proc. respon-
dentów). A praca zdalna jest uciążliwa dla 
ponad 26 proc. osób badanych. Główne 
powody, dla których ta forma pracy jest ob-
ciążeniem to m.in. mniejsza motywacja do 
pracy (46,1 proc.), czy trudność ze skupie-
niem się na pracy (43,6 proc.). Te dane to 
dla nas pracodawców ogromne wyzwanie! 
Pracodawcy powinni jak najszybciej zacząć 
działać, aby zadbać o pracowników. Fede-
racja Przedsiębiorców Polskich dostrzega 
problem, dlatego też zaangażowała się  
w kampanię. Chcemy szerzyć świadomość 

na temat zdrowia psychicznego, otwarcie 
o tym mówić i przede wszystkim wspierać 
zarówno pracowników jak i pracodawców  
w trudnych sytuacjach, których doświad-
czają. W końcu NASZAwtymGŁOWA, by 
zadbać o ich komfort pracy. Dlatego uwa-
żam, że właśnie ten komfort pracy powinien 
być dla nas wszystkich priorytetem i do tego 
chcemy dążyć. Kampania #PracujzGłową 
jest inicjatywą wyjątkową, potrzebną i nie-
zbędną, dlatego cieszymy się, że możemy 
być jej częścią – Marek Kowalski, przewod-
niczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Patronaty
Kampania #PracujzGłową otrzymała patro-
nat honorowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. To jedna z odsłon projektu 
#NASZAwtymGŁOWA, którego główną mi-
sją jest edukacja pracowników i pracodaw-
ców w kontekście profilaktyki zdrowia psy-
chicznego w miejscu pracy. Przeciążenie  
z powodu nadmiaru obowiązków, wielu nad-
godzin, długotrwałej pracy pod presją czasu 
może doprowadzić do problemów takich jak: 
depresja, wypalenie zawodowe, czy chro-
niczne zmęczenie. Mamy świadomość, że 
problemy zawodowe mogą stanowić podło-
że zaburzeń psychicznych, dlatego chcemy 
temu przeciwdziałać. Pragniemy pokazać, 
że zdrowa głowa pracownika to głowa kre-
atywna, pełna pomysłów, zmobilizowana  
i przede wszystkim odporna na stres i wszel-
kie przeciwności.

Depresja przyczyną wzrostu zwolnień  
lekarskich
– Od marca 2020 roku zarówno Polska, jak 
i świat zmaga się z pandemią COVID-19. 
Tam, gdzie było to możliwe została wprowa-
dzona praca zdalna. Opinie na temat takiej 
formy pracy są podzielone. Dla wielu osób 
praca zdalna jest idealnym rozwiązaniem, 
innym trudno jest się odnaleźć w rzeczywi-
stości pozabiurowej. Zmiany, które wymu-
siła na nas pandemia wpłynęły negatywnie 
na samopoczucie i jakość życia, a co za 
tym idzie również na zdrowie psychiczne. 
Stres, spadek wydajności w pracy, aliena-
cja, czy depresja coraz częściej uwidacznia 
się w środowisku zawodowym. Należy za-
pobiegać sytuacjom generującym zagroże-
nia psychospołeczne. Zdrowie psychiczne 
pracowników znajduje się w centrum zain-
teresowań naszego resortu, dlatego kam-
pania #PracujzGłową otrzymała patronat 

honorowy Ministerstwa Rozwo-
ju, Pracy i Technologii – Iwona 
Michałek, wiceminister rozwoju, 
pracy i technologii.

– W I połowie 2020 roku liczba 
zwolnień lekarskich w Polsce  
z powodu epizodu depresyjne-
go i zaburzeń depresyjnych na-
wracających wzrosła o 72 proc. 
w porównaniu z analogicznym 
okresem w roku 2019. Przełoży-
ło się to na aż 20 mln dni absen-
cji w pracy! Te dane mówią same 
za siebie. Z powodu pandemii 
widzimy narastający problem  
w zakresie zdrowia psychiczne-
go w środowisku pracowników 
i pracodawców. Zależy nam 
na pokazaniu skali problemu  
i jego nagłośnieniu, ale przede 
wszystkim na zmotywowaniu 
całego środowiska do realnego 
działania. To niezwykle ważne 
i zarazem trudne, by sprostać 
oczekiwaniom pracowników  
i zapewnić im niezbędny kom-
fort pracy. Każdy z nas jest pra-
cownikiem i każdy pragnie być  
w takim miejscu pracy, w którym 
się rozwija i przede wszystkim 
czuje się dobrze. To wyzwanie 
dla nas wszystkich! Także dla 
pracowników, nie tylko praco-
dawców. Dlatego kolejna odsło-
na kampanii została poświęcona 
właśnie tej grupie społecznej 
szczególnie narażonej na długo-
trwały stres. Pragniemy zmienić 
podejście do zdrowia psychicz-
nego w środowisku zawodowym 
poprzez edukację i społeczny 
dialog. Chcemy promować zdro-
wie psychiczne w miejscu pracy 
i podejmować tematy trudne, bo 
to właśnie dzięki nim stajemy się 
silniejsi – Dorota Bieniek-Kaska, 
prezes Instytutu LB Medical.

pr/, fot. pixabay.com

– Pomysł zakupu budek lęgowych to jedna  
z szeregu inicjatyw podejmowanych przez 

miasto w trosce o środowisko naturalne. Dbamy  
o zieleń, rewitalizując parki czy siejąc łąki. Poma-
galiśmy już jeżom, jako miasto hodujemy pszczoły, 
teraz przyszedł czas na ptaki. Bez wątpienia war-
tością dodaną tej akcji jest zaangażowanie w nią 
mieszkańców, a co więcej – wsparcie podopiecznych 
Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES 
– powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Inicjatywa narodziła się w wydziale promocji Urzę-
du Miasta Katowice, który kupił budki lęgowe przy-
gotowane podczas warsztatów terapii zajęciowej, 
organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Niepełnosprawnych SPES. Stworzyły je osoby  
z niepełnosprawnością intelektualną w ramach  
rehabilitacji.
– To jest dobrze rozumiana integracja, bo uczest-
nicy spotykają się z klientami, oferując im dobry  
produkt, nie raz w roku podczas kiermaszu, ale  

w ciągłej sprzedaży. Nasi stolarze uczą się potrzeb-
nych umiejętności zawodowych, a część z nich jest 
już na poziomie instruktorskim. Zależało nam, żeby 
ta rehabilitacja była jak najbardziej zbliżona do pracy 
– wyjaśniła Monika Pinkowska ze Stowarzyszenia 
SPES. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczany  
w całości na rehabilitację osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, uczestników warsztatów.
Ornitolodzy od dawna zachęcają, by m.in za pomo-
cą budek lęgowych pomagać ptakom gnieżdżącym 

się w dziuplach, czyli tzw. dziuplakom: 
sikorkom, mazurkom i innym. – Uby-
wa ich naturalnych siedlisk, w tym 
starszych drzew, z licznymi dziuplami.  
W ten sposób próbujemy im choć tro-
chę zrekompensować straty spowodo-
wane wycinkami – powiedział Marcin 
Karetta z Górnośląskiego Koła Ornito-
logicznego.
Ornitolog przypomina, że w Katowicach 
żyje zaskakująco dużo ptaków, które 
chętnie zasiedlają m.in. zapadliska po-
górnicze, a także starsze drzewostany, 
w tym buczyny. Miasto może się po-
chwalić m.in. lęgami bociana czarnego, 
żurawia, trzmielojada, a także niedaw-
no odkrytego w murckowskich lasach 
puszczyka uralskiego.
Pierwsza budka w ramach akcji trafiła 
do Miejskiego Przedszkola nr 3 przy  
ul. Barbary w Katowicach. Po pozosta-
łe można się zgłaszać, wysyłając ma-
ila na adres: katoobywatel@katowice. 
eu. W mailu należy wskazać plano-
waną lokalizację budki. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do wyczerpania 
zapasów.
Budki wiesza się najczęściej na wy-
sokości do 4 m nad ziemią – sikorki 
chętnie zasiedlają te zawieszone od  
1,5 m nad ziemią, natomiast wróble 
wolą te zawieszone wyżej. Otwór wlo-

towy powinien być skierowany na wschód lub po-
łudniowy wschód. Jeśli są sprzyjające warunki do 
lęgu, tzn. łagodna zima, wówczas ptaki mogą za-
siedlać gniazda już od 15 marca – dotyczy to pta-
ków zimujących. Ptaki przylatujące do nas na okres 
lęgowy, jak muchołówka, mogą zasiedlać budki do 
połowy kwietnia. Po sezonie lęgowym budki należy 
wyczyścić. (PAP)

Anna Gumułka, fot. WTZ SPES Katowice

Według badań na temat kondycji 
psychicznej pracowników aż 31 proc. 
Polaków stwierdziło, że praca 
zawodowa lub atmosfera w pracy 
negatywnie wpływa na 
ich kondycję psychiczną. Co więcej, 
prawie połowa badanych (49 proc.) 
stwierdziła, że ich praca jest 
stresująca, co jest jednym z powodów, 
który ma znaczący wpływ na ich 
samopoczucie. Jak wskazują dane 
pochodzące z Eurostatu, Polacy 
spędzają w pracy średnio 33,5 lat. 
Jest to bardzo długi okres czasu, 
dlatego warto zadbać o to, by nasza 
praca przebiegała w zdrowej 
i sprzyjającej atmosferze. A to zależy 
zarówno od podejścia pracodawcy, 
jak i pracownika. To właśnie dlatego 
Instytut LB Medical wraz z Federacją 
Przedsiębiorców Polskich organizują 
kampanię #PracujzGłową, na rzecz 
zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Katowice przekazały mieszkańcom 
budki dla ptaków wykonane przez 
niepełnosprawnych

90 budek lęgowych dla ptaków, wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną podczas warsztatów terapii zajęciowej przekazał nieodpłatnie 
mieszkańcom Urząd Miasta Katowice.
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Starannie przemyślany de-
sign połączono ze słynnym 
stylem TOMMY’ego: ame-

rykańską klasyką z „twistem”, 
znanym ze wszystkich kolek-
cji marki dla kobiet, mężczyzn  
i dzieci.
– Kolekcje Tommy Hilfiger Ada-
ptive zrewolucjonizowały świat 
ubrań dla osób z niepełnospraw-
nościami. Pozwalają wszyst-
kim korzystać z niezależności  
i zachęcają do wyrażania siebie 
poprzez styl – mówi projektant 
Tommy Hilfiger. – Ubieranie się 
to czynność, która dodaje pew-
ności siebie i pozwala nam czuć 
się dobrze przez cały dzień. Po-
winno sprawiać radość – każ-
demu!”.
Ponad miliard osób na świecie 
żyje z niepełnosprawnością,  
a wciąż są pomijani przez świat 
mody. TOMMY HILFIGER ambit-
nie mierzy się z tą nierównością 
na rynku. Pragnie zmienić branżę 
odzieżową na lepsze i stać się 
pierwszą globalną marką modo-
wą, która przystosowuje projekty 
z głównych kolekcji do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.
Linia Tommy Hilfiger Adaptive 
wystartowała w Stanach Zjed-
noczonych jesienią 2017 roku. 
Obecnie jest dostępna także  
w Europie, Japonii, Australii, 
oraz na tommy.com. W kampa-
niach Tommy Hilfiger Adaptive 
od zawsze występuje różnorodne 

Nowa kolekcja Tommy Hilfiger 
Adaptive. Funkcjonalna moda 
projektowana specjalnie dla osób 
z niepełnosprawnościami

Marka TOMMY HILFIGER, 
przedstawia kolekcję Tommy 
Hilfiger Adaptive na wiosnę 
2021. To innowacyjna 
linia projektowana z myślą 
o dzieciach i dorosłych 
żyjących 
z niepełnosprawnością. 
Codzienne ubrania, 
wzbogacono 
o funkcjonalne rozwiązania, 
które ułatwiają samodzielne 
zakładanie – takie jak 
magnetyczne zapięcia oraz 
fasony dostosowane do 
protez lub pozycji na wózku.

grono osób żyjących z niepełno-
sprawnością. Obsadę nowego 
sezonu tworzą: olimpijska kolar-
ka Kristina Vogel, paraolimpijczyk 
Rheed McCracken, paraolimpij-
ska pływaczka i biegaczka Haven 
Shepherd, były futbolista Isaiah 
Pead, paddleboardzista Jonas 
Letieri, modelka Ashley Young, 
model Teddy B. i siostry–modelki 
Mila i Elora.
Tommy Hilfiger Adaptive jest jed-
ną z realizacji misji marki TOM-
MY HILFIGER, by tworzyć modę, 
która niczego nie marnuje i jest 
otwarta na wszystkich. Ambitny 
cel jest siłą napędową firmy, która 
ewoluuje, by stać się inkluzywną  
i całkowicie dostępną marką dla 
każdego fana i każdej fanki stylu 
TOMMY’ego.
Kolekcja Tommy Hilfiger Adaptive 
wiosna 2021 będzie dostępna 
online na tommy.com i w wybra-
nych sklepach internetowych już 
w marcu.

Matka zmarła na skutek ob-
rażeń, a Anmol przeżyła, 

choć całe ciało miała poparzone 
i kolejne pięć lat spędziła w szpi-
talu. Później opiekę i schronienie 
znalazła w ośrodku adopcyjnym 
w Bombaju, gdzie czuła się bez-
pieczna i akceptowana. Jednak  
w szkole zetknęła się z nieprzy-
chylnymi i oceniającymi jej wy-
gląd komentarzami.

Postanowiła jednak uwierzyć  
w siebie i nie zwracać uwagi na to 
co mówią ludzie. A później odkry-
ła social media. Zaczęła wrzucać 
swoje zdjęcia na platformy spo-
łecznościowe. Internauci uznali 
jej historię za inspirującą.

Dzisiaj Anmol jest modelką, mów-
czynią motywacyjną, a także za-
łożycielką Acid Survivor Saahas 
Foundation, która wspiera ofiary 
oblania kwasem solnym.

– Kwas nie kończy naszego  
życia – tłumaczy z przekona-
niem. – Może jedynie zmienić 
twarz, ale nie zniszczy duszy.  
W środku jesteśmy tacy sami, 
powinniśmy zaakceptować to, 
kim jesteśmy i żyć szczęśliwie. 
– Piękno jest w każdym z nas. 
Potrafisz uwierzyć w swoje?  
–  pyta innych, dając im jedno-
cześnie potrzebną moc i moty-
wację do działania.

em

W marcu ubiegłego roku świat, w tym rów-
nież kultury, się zatrzymał. Festiwale  

i wydarzenia zostały odwołane. Instytucje ar-
tystyczne zostały zamknięte na kilka miesięcy, 
aby ponownie otworzyć swoje drzwi dla pu-
bliczności i rozpocząć nowy, jesienny sezon. 
Niestety pogarszająca się sytuacja epidemio-
logiczna wymusiła kolejną przerwę, wiele pre-
mier zostało przenie-
sionych lub ponownie 
odwołanych. W ocze-
kiwaniu na możliwość 
spotkań na żywo, 
teatry utrzymują kon-
takt z widzami online. 
Teatr 21 włącza się 
w tegoroczną edycję 
YouTube Dni Kultury, 
w ramach którego 
zaprezentował swój 
performans „Tisza 
be-Aw”. 

Tisza be-Aw
Inspirowany świętem 
Tisza be-Aw perfor-
mans Teatru 21 przy-
wołuje pamięć ofiar 
nazistowskiej akcji T4, 
będącej „eliminacją 
życia niewartego życia”. W spektaklu zobaczy-
liśmy grupę graczy ubranych w białe stroje tre-
ningowe, kojarzące się z zajęciami wychowania 
fizycznego. Grali na wyznaczonym polu w po-
pularne zabawy podwórkowe, wywodzące się  
z tradycji ludowych i do dziś praktykowane na nie-
których placach zabaw czy szkolnych boiskach.
Wszystko odbywa się na serio, przy użyciu 
konkretnych, wymaganych przez zasady  

rekwizytów (piłka, 
skakanka, opaska 
na oczy). Niewinne 
dziecięce zabawy 
uderzają ładunkiem 
przemocy zarówno 
w obszarze dzia-
łania, jak i języka. 

Nazwy gier zawierają 
pejoratywne określenia: 
„Głupi Jaś”, „Szczur”, 
„Szmaciarz”, „Czar-
ny lud”. Podobnie jest  
w wypadku czynności 

określanych w zasadach gry, takich jak: zbijanie, 
bicie, klepanie, wytykanie palcem. Najsłabsi gra-
cze są ośmieszani, karani lub eliminowani.
Performans powstał we współpracy z Mu-
zeum Historii Żydów Polskich POLIN.  
Z myślą o potrzebach osób z różnymi niepeł-
nosprawnościami nagranie zostało udostęp-
nione w wersji z polskimi napisami, tłuma-
czem PJM oraz z audiodeskrypcją. 

Opolski Okręg Polskiego Związku 
Niewidomych poinformował na 

swym fanpage’u, że intensywnie pracu-
je nad organizacją II Ogólnopolskiego 
Przeglądu Piosenki Osób Niewidomych 
– Opole 2021.
Finałowy koncert Przeglądu zaplanowa-
no na dzień 21 września br. w godzinach 
popołudniowych. Odbędzie się on w Fil-
harmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. 
Laureaci trzech pierwszych miejsc, 
oprócz innych nagród, zostaną zakwalifi-
kowani do piątej edycji Lions World Song 
Festival for the Blind, który odbędzie się w Krakowie jesienią br.
Organizatorzy już teraz proszą niewidomych i słabowidzących woka-
listów i wokalistki o przygotowanie się do zgłoszenia. Nagrania demo 
w formacie mp3 można wysyłać na adres e-mail: pzn_opole@op.pl,  
a płyty CD pocztą na adres: Polski Związek Niewidomych Okręg  
Opolski, ul. Tadeusza Kościuszki 25/1, 45-063 Opole.
Szczególnie premiowane będą własne kompozycje. Ze względów  
organizacyjnych nie będą przyjmowane zgłoszenia zespołów. 
Więcej szczegółów wkrótce na: 
https://www.facebook.com/Polski-Zwi%C4%85zek-Niewidomych-
-Okr%C4%99g-Opolski-222207817796200/ .

tuk/

Dzisiaj inspiruje tysiące 
ludzi na całym świecie

II Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Osób Niewidomych – Opole 2021

26-letnia Anmol Rodriguez z Indii miała zginąć jako dziecko. 
Kiedy miała zaledwie dwa miesiące, ojciec chciał pozbyć się 
żony i dziecka, więc obie oblał kwasem solnym. To prosty 
i tani sposób, żeby skazać kogoś na śmierć w męczarniach 
albo okaleczyć na całe życie.

Teatr 21 pokazał online swój 
performans „Tisza be-Aw”
26 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, 
rozpoczęła się druga edycja festiwalu online – YouTube 
Dni Kultury. W ramach niego Teatr 21 pokazał performans 
„Tisza be-Aw”, w którym artyści z niepełnosprawnościami 
przywołują pamięć ofiar nazistowskiej akcji T4. 

Międzynarodowy Dzień Teatru online
W programie tegorocznego wydarzenia 
YouTube Dni Kultury widzowie mogli obejrzeć 
propozycje aż 29 teatrów i grup teatralnych 
z całej Polski. Na wirtualnej scenie zagościła 
różnorodność tematyki, stylu i formy. Było za-
równo poważnie, jak i śmiesznie, nostalgicz-
nie oraz nowatorsko. Spektakle przedstawiły 
wiele niesamowitych historii, sylwetki wybit-
nych ludzi, zmusiły do refleksji, ale i pozwo-
liły odetchnąć od codzienności. Emocje do 
domów wprowadzili zarówno znani aktorzy 
polskich scen, jak i amatorzy. 

Info: Teatr 21, fot. Grzegorz Press

* * *
Teatr 21 – zespół teatralny, którego aktorami są głównie osoby z zespołem Downa i autyzmem. W ciągu 15 lat swojej działalności stworzył 
kilkanaście spektakli prezentowanych w teatrach i instytucjach w całej Polsce. Grupa występowała na festiwalach krajowych (m.in. Wrocław, 
Poznań, Gdańsk, Kraków) i zagranicznych (Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). Oprócz działalności artystycznej Teatr 21 zajmuje się również 
edukacją, pedagogiką teatru, działalnością wydawniczą, organizuje konferencje, wykłady i pracuje w międzynarodowych sieciach. W 2021 r. 
Teatr 21 został nagrodzony Paszportem POLITYKI w kategorii „Teatr”.
Centrum Sztuki Włączającej – prowadzona przez Teatr 21 od 2020 roku społeczna instytucja kultury współfinansowana przez m.st. Warszawę, 
w całości poświęcona twórczości artystów z niepełnosprawnościami i włączaniu w pole sztuki, kultury i nauki różnorodnych grup społecznych. 
Centrum Sztuki Włączającej i Fundacja Teatr 21 planują otworzyć swoją siedzibę na warszawskiej Pradze Północ, jednak ciągle zbierane są 
fundusze na niezbędny remont tego miejsca.
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– Jako pierwsza designerska 
marka z kolekcją dla dzieci i do-
rosłych z niepełnosprawnością, 
musieliśmy już na początku bar-
dzo wiele się nauczyć – także na 
błędach. Dowiedzieliśmy się o kil-
ku sprawdzonych rozwiązaniach 
na rynku, ale szybko zdaliśmy 
sobie sprawę, że musimy pójść 
krok dalej. Każda niepełnospraw-
ność wymaga innego podejścia, 
na przykład: projektując dla oso-
by korzystającej z wózka musimy 
inaczej zaplanować suwaki, guzi-
ki i kieszenie. Nasze podejście do 
kolekcji Adaptive jest naprawdę 
szerokie: tworzymy innowacje, 
by mogły pomóc jak największej 
liczbie osób. Pragniemy rozwijać 
się jeszcze bardziej, by oferować 
modę dostępną dla wszystkich  
w naszej społeczności.

– Jaka filozofia napędza tę  
kolekcję?
– Zawsze chciałem stworzyć 
globalną markę stylu życia dla 
każdego. Kolekcje Adaptive są 
częścią realizacji mojego ma-
rzenia, by umożliwić wszystkim 
dzieciom i dorosłym wyrażanie 
siebie przez modę. W przyszłości 
będziemy tylko bardziej rozwijać 
się w tym kierunku.

– Dlaczego kolekcja Tommy 
Hilfiger Adaptive jest dla Ciebie 
tak ważna?
– Jako tata dzieci ze spektrum au-
tyzmu mogłem bezpośrednio do-
świadczyć tego, jak trudne jest dla 
nich ubieranie. Wybór stroju i zakła-
danie ubrań każdego dnia powinno 
być przyjemnością – nie przykrym 
obowiązkiem. Każdy zasługuje na 
niezależność i dobre samopoczucie.

– Jakie były początki kolekcji 
Tommy Hilfiger Adaptive?
– Wszystko zaczęło się od chłop-
ca, który bardzo chciał nosić dżin-
sy do szkoły. Żyje z dystrofią mię-
śniową, więc guziki i suwaki były 
dla niego wyzwaniem, a nogawki 
nie mieściły jego ortez. Usłyszeli-
śmy, że jego mama nocami wszy-
wała w spodnie zapięcia na rzepy, 
a w przerwie na lunch jeździła do 
szkoły, by pomóc synowi skorzy-
stać z łazienki. Wszystko po to, 
aby mógł nosić dżinsy jak swoi ko-
ledzy. To było dla nas oczywiste: 
musieliśmy coś z tym zrobić.

– Jakie wyzwania napotykacie 
przy projektowaniu dla osób  
z niepełnosprawnością?

– Co było inspiracją przy pro-
jektowaniu kolekcji?
– Choć linia Tommy Hilfiger Ada-
ptive wykorzystuje wyjątkowe 
rozwiązania, to ta sama moda, 
którą znajdziesz w każdej z na-
szych kolekcji. Właśnie to jest 
niesamowite! Patrząc na te pro-
dukty nigdy nie domyślisz się, że 
coś je wyróżnia. Równość stylu 
jest dla mnie bardzo ważna: aby 
każdy mógł wyglądać modnie  
i stylowo.

– Jak wygląda projektowanie 
kolekcji Adaptive?
– Zaczynamy od naszego rozpo-
znawalnego stylu: amerykańskiej 
klasyki z „twistem”. Wszystkie 
projekty łączy estetyka, kreatyw-
ność i jakość. Następnie każde 
rozwiązanie Adaptive wynika  
z konkretnych potrzeb: urządza-
my obszerne konsultacje i grupy 
fokusowe, które dostarczają nam 
bezcennych informacji. Nasz 
magnetyczny suwak – który 
oczekuje na patent – był projek-
towany dla osób posługujących 
się jedną ręką, ale szybko stało 
się oczywiste, że łatwy w użyciu 
zamek to idealne rozwiązanie dla 
wszystkich.
– Jak myślisz, jak świat mody 
radzi sobie z wezwaniem do 
większej inkluzywności?

– W historii naszej branży widzie-
liśmy, jak wielki wpływ na modę 
może mieć inkluzywność. Zwró-
cenie uwagi na marginalizowane 
społeczności pozwala przełamać 
wiele barier i uprzedzeń, a tym 
samym tworzyć fundament bar-
dziej otwartego świata. Wielkie 
zmiany w każdej dziedzinie wy-
magają czasu, zawsze jednak 
czuliśmy się pionierami. Będąc 
globalną marką , to na nas spo-
czywa odpowiedzialność, by 
przecierać szlaki tam. Jesteśmy 
bardzo dumni, że możemy two-
rzyć świat dostępnej mody Ada-
ptive.

– Jak linia Tommy Hilfiger 
Adaptive wpisuje się w kulturę 
Twojej marki?
– Nieustannie szukamy nowych 
sposobów, by nasza marka była 
bardziej dostępna, różnorodna  
i demokratyczna. Tommy Hilfiger 
Adaptive to kwintesencja tych 
wartości. Czy to rozbudowując 
gamę rozmiarów dla różnorod-
nych typów sylwetek, czy two-
rząc więcej neutralnych płciowo 
projektów – w każdym sezonie 
coraz bardziej realizujemy naszą 
misję, by tworzyć bardziej otwar-
tą, wygodną i przyjemną modę 
dla wszystkich.

Nowa kolekcja Tommy Hilfiger Adaptive. 
Funkcjonalna moda projektowana 
specjalnie dla osób z niepełnosprawnością

Tommy Hilfiger
Dzięki TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS, Grupa Tommy Hilfiger jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
na świecie marek premium projektantów mody. Jej działalność koncentruje się na tworzeniu wysokiej jakości 
odzieży dla mężczyzn, kobiet i dzieci, kolekcji dżinsów, bielizny (w tym szlafroków, bielizny nocnej i wypo-
czynkowej), obuwia i akcesoriów. Za pośrednictwem wybranych licencjobiorców, Tommy Hilfiger oferuje także 
okulary, zegarki, perfumy, stroje kąpielowe, skarpetki, galanterię skórzaną, artykuły domowe i walizki. Linię
produktów TOMMY JEANS tworzy kolekcja odzieży denimowej i obuwia dla kobiet i mężczyzn, a także 
akcesoriów i perfum. Produkty pod markami TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS są dostępne na całym 
świecie przez rozbudowaną sieć sklepów detalicznych TOMMY HILFIGER i TOMMY JEANS, wiodących 
domów towarowych, wybranych sprzedawców internetowych oraz strony internetowej tommy.com.

PVH Corp.
PVH to jedna z najsłynniejszych firm przemysłu mody i stylu życia na świecie. Prowadzi legendarne marki, 
które napędzają świat mody: TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, 
Olga i Geoffrey Beene, a także dostępna online bielizna True & Co.
Różnorodna gama produktów jst oferowana pod wieloma amerykańskimi i międzynarodowymi markami 
własnymi i licencjonowanymi. PVH zatrudnia ponad 38 tys. pracowników w ponad 40 krajach i osiąga 
roczny dochód w wysokości 9.7 miliarda dolarów.
Obserwuj profile: Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn.

pr/, fot. mat. prasowe

Tommy Hilfiger Adaptive – wywiad z Tommy Hilfigerem
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29-latek ma problemy z chodzeniem, co jest 
wynikiem mózgowego porażenia dzie-

cięcego. Na swojej muzycznej drodze realizuje 
kolejne marzenia. Niedawno wydał drugiego sin-
gla. Ma nadzieję, że za rok będzie można posłu-
chać jego płyty. 
Jest laureatem różnych konkursów wokalnych, 
w tym Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Latem 
2015 r., będąc gościem Ani Rusowicz, zaśpie-
wał na Przystanku Woodstock. Kilka miesięcy 
później zajął trzecie miejsce w programie „Mam 
Talent!”. Obecnie pracuje nad utworem, który 
chciałby zaprezentować w Opolu podczas tego-
rocznego konkursu Premier.

Nasze Sprawy: Wystąpił Pan w Opolu i tym 
samym spełnił swoje kolejne marzenie. Czym 
zatem jest zwycięstwo w konkursie Debiuty  
i słynna Karolinka – Nagroda im. Anny Jantar?
Kamil Czeszel: Od zawsze chciałem tam po pro-
stu stanąć i zaśpiewać kilka dźwięków. Zobaczyć 
jak to jest, poczuć aurę tej magicznej sceny, na 
której wystąpiło wiele polskich sław. I na począt-
ku podchodziłem do tego, że mam do zrealizo-
wania swoje marzenie. Ale nigdy nie myślałem, 
że spełnię kolejne i wygram Debiuty. Bardzo się 
cieszę z tego osiągnięcia. Jury poinformowało, 
że jednogłośnie podjęło werdykt. Nagrodę otrzy-
małem z rąk Natalii Kukulskiej, dla mnie to jest  
w ogóle megaprzeżycie i megaradość.

NS: Jednak początkowo nie był Pan przeko-
nany do piosenki „Burze”. Dlaczego?
KC: Tak, bardzo z nią walczyłem. Nie mogłem 
się do niej przekonać. Bardzo tupałem nogami. 
Naprawdę na początku jej nie chciałem. Może to 
też było spowodowane stresem. Chciałem, żeby 
to wszystko jak najlepiej wyszło. Zastanawiałem 
się, jak podejść do tego tematu. Początkowo nie 
potrafiłem sobie tego tekstu ułożyć w głowie. 
Trochę czasu zajęło, zanim tak naprawdę uwie-
rzyłem, że jednak to jest to. W końcu jakoś się 
to poskładało w jedną całość i zabrzmiało, jak 
zabrzmiało. Tak jak mogliśmy usłyszeć w Opolu 
właśnie. Widać, że piosenki rodzą się w bólach. 

Z perspektywy czasu to chyba tak musiało być.  
I dziękuję Bogu za to, że jednak się przekonałem 
do tego utworu. I spełniło się to moje marzenie.

NS: Co zyskał Pan dzięki temu sukcesowi? 
KC: Przede wszystkim rozpoznawalność. I dal-
szą chęć dążenia do kolejnych celów i spełnie-
nia swoich marzeń muzycznych. Teraz takim 
największym jest wydanie swojej płyty. Działamy 
już w tym kierunku. Wydałem drugiego singla 
„Smaków pełna garść”, który jest dostępny na 
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=-
-01Ydr0uW8s), zachęcam do słuchania. Tym 
torem podążamy, żeby wydać upragnioną płytę.

NS: Kiedy można się jej spodziewać na  
rynku? I czy ona będzie utrzymana w takim 
klimacie rockowo-balladowym? 
KC: Na razie nie jestem w stanie wskazać kon-
kretnych terminów. Jednak mam nadzieję, że 
płyta pojawi się już za rok. Przy założeniu, że 
wszystko dobrze pójdzie. Bo teraz dużo rzeczy 
nie zależy od nas, tylko od pandemii. I wiele 
spraw toczy się wolniej. Bardzo chciałbym, żeby 
ta płyta była rockowo-balladowa. Moją inspiracją 
muzyczno-wokalną jest Piotr Cugowski, więc 
myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Ale jeśli 
będzie coś innego, to również zamierzam poeks-
perymentować. 

NS: Przepustką do Opola było zwycięstwo  
w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w 2019 r. 
Jak Pan wspomina występy w tym konkursie? 

KC: Z festiwalem mam styczność od lat. W 2006 r. 
doszedłem do półfinałów, dalej niestety się nie 
udało. Ale jestem takim typem „walczaka”, więc 
dążę do realizacji swoich marzeń. I spróbowa-
łem w 2007 r. Wtedy zająłem trzecie miejsce  
w kategorii dzieci, z Arturem Gadowskim zaśpie-
wałem „Szczęśliwego Nowego Jorku”. W 2009 r. 
wystąpiłem z Krystyną Prońko wykonując „Je-
steś lekiem na całe zło”. Wówczas to już była ka-
tegoria dla dorosłych, w której zdobyłem drugie 
miejsce. W 2019 r. powróciłem do Zaczarowanej 
Piosenki. W duecie z Anią Rusowicz zaśpiewa-
łem „Ślepą miłość”. Nie dość, że wygrałem, to 
właśnie dostałem przepustkę do Opola. I to jest 
wspaniały okres dla mnie, mojej kariery i chyba 
za nic bym tego nie zamienił. Dzięki temu festi-
walowi można spełniać swoje marzenia.

NS:  W 2015 r. wystąpił Pan gościnnie pod-
czas koncertu Ani Rusowicz na Przystanku 
Woodstock. Jak do tego doszło? 
KC: Poznaliśmy się na Festiwalu Piosenki In-
tegracja malowana dźwiękiem w Bochni, który 
wygrałem. Parę dni później Ania zadzwoniła do 
mnie. Nie wiem jak zdobyła mój numer telefonu, 
ale zrobiła to. I po prostu zaproponowała występ 

na Przystanku Woodstock. Byłem w wielkim 
szoku. Po chwili niedowierzania poczułem się 
bardzo zadowolony i dumny. Powiedziałem, że 
oczywiście się zgadzam. Ania powiedziała, że-
byśmy zaśpiewali „Jednego serca”. I tak też się 
stało.

NS: A jakie emocje były w trakcie występu 
przed wielotysięcznym tłumem słuchaczy?
KC:. Kipiała we mnie radość, że jestem na tym 
festiwalu. Wśród tłumu na tej wielkiej scenie, bo 
naprawdę jest ogromna, czułem się taką małą 
kropeczką. Ale byłem dumny z tego, że kolej-
ne z moich marzeń się spełnia. Wtedy miałem 
taki moment, że chciałem się rzucić na ten tłum. 
Ale pomyślałem, że może jednak nie [śmiech – 
przyp. red.]. Naprawdę megaprzeżycie, megau-
czucie. To jest coś wspaniałego i nie do opisania 
tak naprawdę, co ja wtedy czułem. To zostanie 
do końca życia. 

NS: A kiedy poczuł Pan, że właśnie warto  
postawić na śpiewanie?
KC: Taki impuls pojawił się w 2007 r., kiedy poje-
chałem na Zaczarowaną Piosenkę i potem było 
jeszcze kilka innych festiwali. Ale mama wysyłała 

We wrześniu ub.r. Kamil Czeszel 
wygrał konkurs Debiuty 57. 
Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. 
Na słynnej scenie zaprezentował 
utwór „Burze”, a werdykt jury 
był jednogłośny. 
To największy sukces 
w dotychczasowej karierze 
wokalisty z Torunia. 

Debiut z marzeń w Opolu. 
Płyta na horyzoncie

mnie nie tylko na wydarzenia dla 
osób niepełnosprawnych. Jeź-
dziłem też na imprezy dla osób 
pełnosprawnych, gdzie również 
zdobywałem laury, nie chwaląc 
się tutaj. To wszystko jest też 
dzięki moim rodzicom, bo to oni 
dawali takiego pozytywnego 
kopa. Trochę tych festiwali, również ogólnopol-
skich i międzynarodowych, zjeździłem w życiu. 

NS: Ważny był m.in. występ w Brodnicy, 
gdzie zaśpiewał Pan piosenkę o Stasiu i Nel.
KC: To był jeden z pierwszych festiwali, gdzie 
tak naprawdę zaczęła się tzw. przygoda ze 
śpiewaniem. Mama mnie wysłała, a rzeczywi-
ście panie ze szkoły napisały piosenkę autor-
ską, właśnie o Stasiu i Nel. Wówczas po raz 
pierwszy zdobyłem nagrodę Grand Prix, mia-
łem wtedy 14 lat. 

NS: Jak w Pana przypadku wyglądała nauka 
śpiewania?
KC: Kiedy pojechałem na pierwszy festiwal,  
to byłem typowym samoukiem. Potem stwierdzi-
łem, że to idzie już w górę, że trzeba się poradzić 
kogoś, kto jest w tej kwestii bardziej doświad-
czony. Chodziłem na zajęcia do MDK-u. Na-
stępnie miałem prywatne lekcje, czyli jeździłem 
najpierw do Grudziądza, później do Bydgoszczy.  
Aż w końcu pozostałem u jednej nauczycielki  
z Bydgoszczy, pani Ludmiły Małeckiej.

NS: Jakie, oprócz płyty, ma Pan cele muzyczne 
na najbliższe miesiące? 
KC: Przede wszystkim koncerty. Ale wiadomo, że 
teraz są z tym trudności, bo jest pandemia. Mam 
nadzieję, że to wszystko się uspokoi i normalnie 
powrócimy do pracy, czyli do koncertowania. To 
nas napędza i daje radość. Bardzo brakuje mi 
kontaktu z publicznością, fanami. Teraz skupiam 
się przede wszystkim na tym, że chcę wystarto-
wać w konkursie Premier w Opolu.  

NS: Jak więc wyglądają przygotowania? 
KC:  Pracuję z Pawłem Stankiewiczem, tym  
samym aranżerem, który napisał dla mnie tekst 
i muzykę na Debiuty. Właśnie teraz tworzymy 
numer na Premiery. To ma być nowa piosenka. 
Nie można jej wcześniej ujawniać, np. w serwisie 
YouTube, czy publicznie wykonywać. Wszystko 
jest jeszcze w tzw. proszku, ale już się coś tam 
pomału klaruje.

NS: Co motywuje Pana do dalszej pracy? 
KC: Cały czas dążę do swoich marzeń. A naj-
ważniejsze z nich związane są z muzyką.  
To mnie najbardziej cieszy, bo kocham to robić. 
Rozmawialiśmy o Przystanku Woodstock, od 
którego minęło prawie 6 lat. Można zobaczyć, 
ile się w moim życiu przez ten okres zmieniło, 
ile nowych rzeczy odkryłem. Ale każdy festiwal 
nauczył mnie czegoś innego. Podobnie jak pro-
gramy telewizyjne „Mam Talent!” [3. miejsce  
w 2015 r. – przyp. red.] czy „Szansa na sukces”. 
Na pewno dzięki nim stałem się pewniejszy 
siebie. Jestem takim przykładem, że jeżeli się 
chce, to można spełniać własne marzenia. Tyl-
ko trzeba być upartym. A ja chyba taki jestem. 
Moja muzyczna droga to jest właśnie spełnianie 
marzeń. I to mnie najbardziej zachęca do dal-
szych działań. 

Marcin Gazda
fot. Jan Bogacz / TVP, Jarosław Praszkiewicz, 

Magdalena Woch / archiwum Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”, Arek Drygas, Piotr 

Barbachowski, Darek Dylski / WOŚP
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Debiut w Opolu 2020

Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2019

Z Anną Rusowicz na Przystanku Woodstock 2015 Z Anną Rusowicz na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 2019

Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2019

Przystanek Woodstock 2015

https://www.youtube.com/watch?v=-01Ydr0uW8s
https://www.youtube.com/watch?v=-01Ydr0uW8s
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Każdy z nich był inny, niezwykły, pełen 
uśmiechu, przyjaznej atmosfery i pro-
wadzony przez najlepszych specja-

listów arteterapii, którzy chętnie dzielili się 
swoją wiedzą i doświadczeniem. W przy-
stępny sposób opowiadali i pokazywali jak 
wykorzystać dziedziny arteterapii do pracy  
z osobami z niepełnosprawnościami, a uczest-
niczący w warsztatach terapeuci, instruktorzy, 
asystenci i wolontariusze mogli od razu po 
warsztatach przećwiczyć nowe formy zajęć 
ze swoimi podopiecznymi. 

Oto co mówili uczestnicy poszczególnych 
warsztatów:

Rewelacyjny, merytoryczny warsztat! Otwarci 
ludzie, prowadzący z przeogromnym doświad-
czeniem i atmosfera, którą pamięta się długo! 
– Agnieszka, warsztat teatr żywego aktora.

Super warsztaty! Kreatywnie, intensywnie, 
świetny dobór prowadzących oraz metod pracy. 
Inspirująco! – Joanna, warsztat zabawoterapii.

Cudowne warsztaty pełne twórczych myśli, 
pomysłów, z bardzo świeżym i otwartym po-
dejściem do arteterapii – Małgorzata, warsz-
tat plastykoterapii.

 
Super prowadząca i ekstra zespół – nic wię-
cej do wspólnej pracy nie potrzeba – Emilia, 
warsztat skulpturoterapii.

Arteterapeutyczny pociąg przejechał przez 
takie stacje jak choreoterapia, muzykotera-
pia, plastykoterapia, teatroterapia, bibliote-
rapia, komunikacja i budowanie relacji czy 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

Realizacja projektu przypadła na dość wymaga-
jący czas trwania pandemii, dlatego podjęliśmy 
także zupełnie nowe wyzwanie w postaci 
realizacji dwóch warsztatów całkowicie zdal-
nych i nasz pociąg „odwiedził” również dwie 
stacje pod nazwą „Oswoić online – twórczy 
kontakt zdalny z podopiecznymi”.

Osobom, które z różnych powodów nie mo-
gły pojawić się na naszych warsztatach,  
a bardzo chciały choćby podejrzeć jak one 
wyglądają, zaproponowaliśmy „podglądanie 
przez dziurkę od klucza” – za pośrednic-
twem zamkniętej grupy na Facebook’u moż-
na było przez godzinę podglądać zajęcia 
w ramach teatroterapii, muzykoterapii oraz 
skulpturoterapii.

W dniach 19-21 marca dotarliśmy na ostat-
ni przystanek – stacją końcową był warsztat 
skulpturoterapii, który piękną, glinianą klamrą 
zamknął cały cykl warsztatów.

Ta nieprawdopodobna podróż trwała 8 mie-
sięcy, do arte-pociągu wsiadło łącznie 203 
terapeutów, instruktorów oraz asystentów 
z całej Polski, którzy wraz z fantastyczny-
mi prowadzącymi zwiedzili niezwykłe rejony 
arteterapii, wymienili się doświadczeniami  
i nawiązali cenne relacje, które trwają do dziś. 
Nie sposób nie wspomnieć także o niezastą-
pionych wolontariuszach Fundacji PODAJ 
DALEJ, którzy byli obecni podczas każdego 

KULTURA

ARTETERAPIA dotarła do mety
Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie zakończyła 
właśnie realizację projektu pod nazwą „Arteterapia drogą do twórczej integracji V”. 
Projekt ten można porównać do podróży pociągiem: dokładnie 
14 sierpnia 2020 roku wsiedliśmy do niego na stacji początkowej 
o nazwie zabawoterapia. Był to pierwszy z warsztatów, a potem czekało nas 
jeszcze 16 warsztatowych przystanków.

z warsztatów i czuwali nad 
jego przebiegiem, dbali  
o uczestników z niepełno-
sprawnościami pomagając 
im podczas zajęć i korzystali 
jednocześnie z możliwości 
pogłębienia swej wiedzy  
z zakresu arteterapii.

Fundacja im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ 
realizuje warsztaty artete-
rapeutyczne od 2011 roku  
i przeszkoliła już ponad 1000 
terapeutów, instruktorów, 
asystentów i wolontariuszy 
pracujących na co dzień  
z osobami z niepełnospraw-
nościami.

Po całej arte-podróży po-
zostało mnóstwo zdjęć, 
przepięknych wspomnień, 
pomysłów na kreatywne, 
angażujące zajęcia dla osób  
z niepełnosprawnościami i to, 
co najważniejsze: pięknych 
relacji międzyludzkich. Jesteśmy w nieusta-
jącym kontakcie z uczestnikami warsztatów, 
otrzymujemy od nich cudowne, wzruszają-
ce podziękowania czy życzenia świątecz-
ne, a nawet ręcznie wykonane prace, które 
przeznaczają na licytacje, z których dochód 
wspiera budowę Osady Janaszkowo – wspa-
niałego miejsca dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Wierzymy, że ta podróż będzie miała 
swój ciąg dalszy i lada moment spotkamy się 
w nowym pociągu pędzącym przez kolejne 
stacje arteterapii.

„Pomimo mojego zamknięcia, mogłam się 
bezpiecznie i bez presji otworzyć. Dziękuję za 
wyrozumiałość, akceptację i nowe doświadcze-
nia! Do zobaczenia w Koninie” – Katarzyna, 
warsztat muzykoterapii.

A zatem DO ZOBACZENIA!

Projekt „Arteterapia drogą do twórczej inte-
gracji V” jest współfinansowany ze środków 
PFRON oraz 1%.

Info i fot. Fundacja PODAJ DALEJ
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Zaproszenie na Spotkania 
Teatralne w Łodzi

Zapraszamy do zapoznania się, 
z innowacyjną serią  książeczek dla 
dzieci w wieku 3-6 lat, jakiej na 
polskim rynku do tej porty nie było – 
„Przygody Rysia i Krzysia” pokazują 
czytelnikom świat widziany z perspek-
tywy chłopca poruszającego się na 
wózku oraz wspierającego go brata. 
Pierwsza informacja na ich temat 
ukazała się w naszym portalu jeszcze 
w lipcu ub. roku: http://naszesprawy.
eu/edukacja/nowa-seria-wyjatkowych-
-ksiazeczek/.

Książeczki w prosty i naturalny sposób 
ukazują codzienność osób z niepeł-
nosprawnością po to, aby spotkanie 

na żywo, wspólna zabawa, ale też wsparcie 
były dla dzieci czymś całkowicie naturalnym. 
Jednocześnie, postać Rysia jest niezwykle 
ważna dla dzieci z niepełnosprawnością – 
wreszcie i one mają bohatera, z którym mogą 
się utożsamiać!

Celem serii jest uświadamianie, że dzieci  
z niepełnosprawnością są wśród nas, mają 
takie same marzenia i chcą robić to samo, 
co dzieci sprawne. I mogą robić bardzo wie-
le, a sprzęt i pomoce, z jakich korzystają, 
są bardzo ciekawe! Każda z książek dedy-
kowana jest konkretnemu zagadnieniu (psy 
terapeutyczne i asystujące, dostępne plaże, 
dostosowane rowery), a także pokazuje ele-
menty dostosowania przestrzeni (autobusy, 
pociągi), z jakich korzystają osoby z niepełno-
sprawnością, aby ich istnienie było dla dzieci 
czymś oczywistym. Książki pozbawione 
są moralizatorstwa – napisane są lekkim 

językiem i są niezwykle ciekawe – wiele do-
wiedzieć mogą się z nich nie tylko dzieci, ale 
także… czytający im dorośli!

Co bardzo istotne, wątek niepełnosprawności 
pokazany w książeczkach choć jest bardzo 
ważny, nie jest jedyny – książki zwracają uwa-
gę także na inne zagadnienia istotne dla dzieci, 
tj. odpowiedzialność wynikającą z obecności 
psa w rodzinie, aktywność na świeżym po-
wietrzu, poznawanie przyrody, istnienie języka 
kaszubskiego, zasady bezpiecznej zabawy na 
plaży, istnienie plaż dla psów, etc. Dodatkowo, 
na końcu każdej książeczki znajdują się łami-
główki i zadania dla maluchów, a także sekcja 
pt. „Czy wiesz, że...?”, pogłębiająca wiedzę 
zawartą w książkach. 
Całość ubrana jest w oryginalne, nieco komik-
sowe ilustracje, przyciągające uwagę dzieci, 

Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi 
zaprasza do udziału 
w Międzynarodowym Biennale,
XIV Spotkaniach Teatralnych Terapia 
i Teatr, Łódź. Wydarzenie zaplanowane 
początkowo na 2020 rok, ze względu na 
sytuację pandemiczną w kraju i na 
świecie zdecydowano przenieść na 
czerwiec br., co kolejny raz zmieniono 
na 20-22 września 2021 roku. 
Organizatorzy liczą na to, że będzie 
to termin ostateczny, a uczestnikom 
będzie dane przeżyć wiele wzruszeń 
artystycznych. 

Zgodnie z tradycją zaplanowano zarówno 
przegląd teatralny, jak i konferencję, spo-

tkania z twórcami, pokazy filmów oraz wysta-
wy prac plastycznych.

W ramach tegorocznego Biennale odbę-
dzie się konferencja, której jedną ze ścieżek 
stanowić będą wykłady, a drugą warsztaty  
instruktorskie.

Międzynarodowe Spotkania Teatralne, od 
pierwszej edycji w 1995 roku, poświęco-
ne są twórczości teatralnej osób niepełno-
sprawnych, upowszechnianiu idei terapii, 
edukacji i integracji przez teatr, aktorstwu 
niepełnosprawnych, wreszcie dyskusji na 
temat wspólnotowości w teatrze oraz potrzeb  
i możliwości udziału osób „wykluczonych” we 
współczesnej kulturze. 

Festiwal nie ma charakteru konkursu. Obok 
spektakli teatrów zawodowych jest miejsce 
dla twórczości scenicznej niepełnospraw-
nych artystów amatorów, zarówno dzieci, 
jak i dorosłych, a także grup integracyjnych.  
W 25-letniej historii Spotkań Terapia i Teatr 
była okazja gościć zespoły teatralne oraz 
wykładowców z wielu krajów, w tym: Holan-
dii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji,  
Cypru, Luksemburgu, Niemiec, Austrii, Nor-
wegii, Czech, Węgier, Rosji, Izraela, a także 
Arabii Saudyjskiej. 

Inicjatorów Spotkań zajmuje szeroko pojęta 
socjoterapia przez teatr – na przykład w śro-
dowisku osób uzależnionych czy osadzonych 
w zakładach karnych.

Niebagatelne znaczenie mają, prezentowa-
ne podczas każdego Festiwalu, pokazy me-
tod pracy terapeutycznej  z wykorzystaniem 
technik teatralnych, różnorodnych praktyk 
arteterapeutycznych i technik dramy. W roku 
2021 zaprezentowane zostaną metody pracy 
i spektakle grup teatralnych z Izraela, Bel-
gii, Szwecji, Grecji, Austrii i Niemiec. Wspo-
mniany teatr z Izraela, to teatr „Na Laga`at” 
(„Dotknij, proszę”), który rozwinął unikatowe 
w skali światowej techniki teatralne pozwa-
lające na tworzenie znakomitych spektakli  
z udziałem osób niewidzących i niesłyszących.

Przygotowywana jest również atrakcyjna 
oferta warsztatowa. 
Autorskie warsztaty prowadzone podczas 
festiwalu przez gości z zagranicy i z Polski 
stanowić będą okazję do podniesienia kom-
petencji zawodowych. 

Organizatorzy Międzynarodowego Biennale 
XIV Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr” pra-
gną poinformować, że decyzją Rady Progra-
mowej z dnia 22 marca 2021 r., do przeglądu 
zakwalifikowane zostały spektakle następują-
cych grup teatralnych:
• „Echo” (PSONI Koło w Gryficach) – spektakl 

„Zobaczyć”,
•  „OdNova” (SPS nr 24 w Płocku i Stowarzy-

szenie „Słoneczni”) – spektakl „Niewidzialni”,
•  „Kłobuczki” (PSONI Koło w Biskupcu, 

OREW) – spektakl „Świtezianka”,
•  „Motyle” (WTZ PSONI Koło w Świdniku) – 

spektakl „Chwilo trwaj …”,

•  „Pasjonaci” (ŚDS PSONI Koło w Świdniku) 
– spektakl „Dotyk”,

•  Pogotowie Teatralne (Stowarzyszenie  
Inicjatyw Twórczych i Teatr im. Heleny  
Modrzejewskiej w Legnicy) – spektakl „(Nie)
Spamiętane”,

•  „Recepta” (Stowarzyszenie ECCE HOMO 
w Tychowie) – spektakl „Ono”, zgłoszony 
w roku 2020 i spektakl „Ułatw sobie życie”, 
zgłoszony w roku 2021,

•  „Jestem” (Stowarzyszenie „Jestem”, Toruń) 
– spektakl „O królewnie Śnieżce i trzech 
krasnoludkach”,

•  „Powrót” (Warszawskie Towarzystwo Po-
mocy Lekarskiej  i Opieki nad Psychicznie 
i Nerwowo Chorymi) – spektakl „Swary mał-
żeńskie”,

•  „Światło i Cień” (Caritas Archidiecezji Ka-
towickiej, Ośrodek Święta Faustyna, Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Tychach) 
– spektakl „Niepewne. Niezniszczalne”,

•  „ITAKA i owaka” (SOSW nr 4 i Staromiejskie 
Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie) – 
spektakl „”Nad Gangesem”,

•  „Cienie” (PSONI Koło w Jarosławiu i IOK i S) 
– spektakl „Winda”,

•  „A może …” (Fundacja Sprawni Inaczej, 
Gdańsk) – spektakl „Jedziemy na teatry”

Więcej na stronie: 
http://pos.lodz.pl/miedzynarodowe-biennale-
spotkania-teatralne-terapia-i-teatr/ 

pr/, fot. Archiwum Fundacji 
Nieprzetartego Szlaku

Przygody Rysia i Krzysia – seria 
innowacyjnych książeczek dla dzieci

i wydrukowana w Polsce, na grubym, ekolo-
gicznym papierze. 

Książeczki zostały napisane przez Martę 
Ostrowską, mamę, podróżniczkę i założyciel-
kę Fundacji Podróże bez Granic – wydawcę 
książek, a zilustrowane przez Szczepana 
Atroszko. Całkowity dochód z ich sprzedaży 
przeznaczony jest na realizację edukacyjnych 
celów Fundacji oraz tworzenie kolejnych czę-
ści przygód braci. Wszelkie informacje oraz 
same książeczki dostępne są na stronie www.
rysikrzys.pl. 

W chwili obecnej dostępne są 3 książki: 
•  Przyjaciel Pirat to pierwsza książka, w której 

poznamy tytułowego Pirata – przybliży on 
dzieciom rolę i zadania psów wspierających 
osoby poruszające się na wózku.

• Zabawa na plaży opowiada o wyprawie 
Rysia i Krzysia na plażę i przybliża czytel-
nikom tematykę dostępnych plaż i zasady 
bezpiecznej zabawy w wodzie.

• Wyprawa rowerowa opowiada o wycieczce 
braci z tatą przez Kaszuby oraz o spotkaniu 
z wyjątkowymi rowerzystami i ich wyjątko-
wymi rowerami. 

Książki dostępne są na stronie www także  
w formie audio. 

Książeczki zostały objęte patronatem hono-
rowym prezydenta Gdyni Wojciecha Szczur-
ka, a ich wydanie zostało dofinansowane ze 
środków Referatu ds. Osób niepełnospraw-
nych Urzędu Miasta Gdyni.

pr, fot. Fundacja Podróże bez Granic

http://naszesprawy.eu/edukacja/nowa-seria-wyjatkowych-ksiazeczek/
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Najczęściej wybierane zawody przez uczniów szkół specjalnych 
zawodowych

EDUKACJA

W ubiegłym roku szkolnym 
– 2019/2020 w szkołach specjalnych 
uczyło się 69 tys. uczniów, czyli nieco 
mniej niż połowa tych, którzy dostali 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 
Jak wynika z innych kontroli NIK 
dotyczących kształcenia specjalnego, 
większość uczniów z orzeczeniami 
trafia do placówek ogólnodostępnych.

Nie we wszystkich placówkach właściwie 
przebiega proces kształcenia i nie wszę-

dzie zapewnione są odpowiednie warunki do 
nauki. W 11 szkołach na 12 kontrolowanych 
stwierdzono co najmniej jedną nieprawidło-
wość dotyczącą organizacji, warunków loka-
lowych, wyposażenia sal lekcyjnych, bezpie-
czeństwa lub higieny. 

W związku z reformą edukacji, która we-
szła w życie 1 września 2017 r., resort 
przygotował niezbędne dokumenty doty-
czące zmian w organizacji i funkcjonowa-
niu kształcenia specjalnego, ale w trzech 
projektach rozporządzeń podał, że zmiany 
te nie spowodują dodatkowych skutków 
finansowych, nie przedstawiając – mimo 
takiego obowiązku – żadnych analiz, które 
by to potwierdziły, co NIK uważa za nie-
rzetelne. Tymczasem w efekcie jednej 
z tych zmian, dotyczącej liczebności klas 
dla uczniów z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności, liczba oddziałów w szkołach 
specjalnych wzrosła o 7 proc., co zdaniem 
NIK mogło wpłynąć na koszty ich prowa-
dzenia. 

Ministerstwo edukacji nie zapewniło rów-
nież w wymaganym terminie, czyli przed 
rozpoczęciem roku szkolnego, wszystkich 
podręczników i materiałów dydaktycznych 
dostosowanych do zmienionej podstawy 
programowej kształcenia osób ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Ostatecz-
nie tylko w połowie kontrolowanych placó-
wek uczniowie mieli wystarczający do nich 
dostęp.

W latach 2016-2020 spośród szkół ponad-
podstawowych uczniowie najczęściej wybie-
rali te, które kształcą  w zawodach. Głównie 
wybierali zawody związane z gastronomią  
i hotelarstwem.

Niemal połowa objętych kontrolą jednostek 
samorządu terytorialnego nie przygotowała 
dokumentów strategicznych uwzględniają-
cych lokalne potrzeby w zakresie szkolnictwa 
specjalnego, dotyczących np. programów 
integracji społecznej i zawodowej osób nie-
pełnosprawnych, podnoszenia kompetencji 
nauczycieli, prac modernizacyjnych w zakre-
sie przystosowania szkół ogólnodostępnych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy do-
posażenia placówek w pomoce dydaktyczne. 

W badanym przez NIK okresie, ministerstwo 
edukacji wprowadziło szereg zmian w szko-
łach specjalnych związanych m.in. z organi-
zacją procesu nauczania. Polegały one na 
przykład na doprecyzowaniu liczby uczniów 
w klasach (w zależności od rodzaju niepełno-
sprawności) i niełączeniu w jednym oddziale 
uczniów z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
z uczniami z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi. Wskazano także obligatoryjny czas 
(60 minut) prowadzenia zajęć rewalidacyj-
nych, które mają usprawniać zaburzone funk-
cje rozwojowe i intelektualne uczniów.

Tymczasem ministerstwo edukacji w projek-
tach rozporządzeń dotyczących liczebności 
klas, czasu zajęć rewalidacyjnych, a także 
zmian zasad dotyczących indywidualnego 
nauczania podało, że nie spowodują one do-
datkowych skutków finansowych. Resort nie 
przedstawiał żadnych analiz na potwierdze-
nie tej tezy choć samorządowcy i dyrektorzy 
szkół publicznych w składanych w resorcie 
petycjach i wnioskach wskazywali, że zmia-
na dotycząca zajęć rewalidacyjnych, może 
zwiększyć koszty prowadzenia placówek i że 

takie rozwiązanie jest 
niezasadne z terapeu-
tycznego i edukacyjne-
go punktu widzenia. 

Kolejny problemem jaki 
pojawił się w związ-
ku z reformą edukacji 
w szkołach specjal-
nych było zapewnienie 
we właściwym czasie, 
a także w późniejszych 
latach, podręczników, 
materiałów eduka-
cyjnych i książek po-
mocniczych zgodnych 
z nową podstawą pro-

gramową. Zdaniem Najwyższej Izby Kontro-
li, koniecznie jest zapewnienie w szkołach 
specjalnych takich podręczników, materiałów 
edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz książek 
pomocniczych, które są zgodne z aktualną 
podstawą programową.

WOPFU – Wielospecjalistyczna Ocena  
Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz IPET 
– Indywidualny Program Edukacyjno-Tera-
peutyczny to kluczowe z punktu widzenia 
ucznia dokumenty, które mają bezpośredni 
wpływ na jego kształcenie oraz dalsze szan-
se edukacyjne i rozwojowe. Umożliwiają one 
diagnozowanie ucznia w sposób wielopłaszy-
znowy i na tej podstawie określenie zakresu 
zajęć w jakich powinien uczestniczyć i metod 
dydaktycznych, które mogą być stosowa-
ne w jego przypadku. Tymczasem w niemal 
połowie kontrolowanych szkół wystąpiły nie-
prawidłowości związane z opracowywaniem 
tych dokumentów. Sporządzono je niewłaści-
wie, nierzetelnie lub nieterminowo, co, zda-
niem NIK, utrudniało prawidłowe kształcenie 
uczniów wymagających specjalnych metod  
i organizacji pracy.

Zdaniem NIK, ograniczenie lub uniemożliwie-
nie rodzicom wzięcia udziału w przygotowa-
niu kluczowych dla procesu kształcenia ich 
dzieci dokumentów powodowało, że infor-
macje w nich zawarte mogły być niepełne, 
a wsparcie niewystarczające. Prawidłowa  
i pełna diagnoza dziecka – wskazanie jego 
słabych i mocnych stron – jest bowiem moż-
liwa tylko dzięki obserwacjom i nauczycieli,  
i rodziców. Ci ostatni, poprzez uczestniczenie 
w tworzeniu IPET oraz WOPFU mogą także 
lepiej poznać potrzeby swoich dzieci i możli-
wości pracy z nimi w domu.

Zdaniem NIK brak prawidłowej organizacji 
zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych, a tak-
że zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej narusza prawa uczniów do 
nauki, może też zagrażać realizacji celów 
kształcenia.

Dodatkowe utrudnienia z organizacją kształ-
cenia w szkołach specjalnych miały związek 
z pandemią. Według informacji kuratoriów, 
wiosną 100 proc. placówek przeszło na na-
uczanie zdalnie. Nie wszystkie poradziły so-
bie z wyzwaniami, podobnie jak rodzice czy 
opiekunowie uczniów. Najczęstsze problemy 
jakie się pojawiły to:
•  nieprzygotowanie szkół do zdalnego naucza-

nia – brakowało m.in. odpowiedniego sprzętu 
komputerowego, kamer umożliwiających 
kontakt z uczniami, dzienników elektronicz-
nych, a także nauczycieli, bowiem część 
z nich, w związku z zamknięciem szkół i 
przedszkoli opiekowała się własnymi dzieć-
mi; większość nauczycieli nie była też przy-
gotowana do pracy w przestrzeni wirtualnej,

•  problemy dotyczące rodziców i uczniów – 
ograniczony dostęp uczniów do internetu, 
nieumiejętność korzystania z programów 
komputerowych przez uczniów i rodziców, 
problemy techniczne związane z różnymi 
zasobami domu, ograniczenia funkcji po-
znawczych wynikające z niepełnosprawności 
dzieci, niepełnosprawność rodziców,

• problemy w kontaktach z rodzinami dys-
funkcyjnymi, które odmawiały współpracy 
z nauczycielami,

• brak dostępnych online materiałów dydak-
tycznych dostosowanych dla uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektualną.

Prawo oświatowe gwarantuje uczniom, tak-
że niepełnosprawnym, możliwość korzysta-
nia z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 
wyposażeniem, co nie tylko pozwala na re-
alizowanie podstawy programowej, a także 
sprzyja atrakcyjności i różnorodności proce-
su nauczania, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku kształcenia osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Ponad połowa dyrektorów szkół, którzy wzię-
li udział w badaniu kwestionariuszowym  
(56 proc.), stan wyposażenia pomieszczeń 
szkolnych oceniła jako „średnio dostatni” lub 
gorszy.

Większość kontrolowanych szkół naruszyła 
natomiast przepisy dotyczące bezpieczeństwa  

i higieny. Jedna z placówek mieściła się 
w XIX-wiecznym budynku wpisanym do reje-
stru zabytków, niedostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, w innych stwier-
dziono niezabezpieczone poręcze schodów 
na klatce schodowej, brak toalet dla osób nie-
pełnosprawnych, albo poręczy ułatwiających 
im korzystanie z łazienki, a na terenach nale-
żących do placówek nierówne i niebezpiecz-
ne nawierzchnie, które utrudniały poruszanie 
się osobom na wózkach inwalidzkich.

Tego typu nieprawidłowości stanowiły nie 
tylko naruszenie przepisów gwarantujących 
uczniom bezpieczny i higieniczny pobyt 
w szkole, ale również w niektórych przypad-
kach utrudniały korzystanie z pomieszczeń 
do nauki z niezbędnym wyposażeniem. Dy-
rektorzy placówek tłumaczyli takie sytuacje 
niewiedzą bądź trudną sytuacją finansową.

Ministerstwo edukacji monitorowało warunki 
kształcenia w ograniczonym zakresie, kon-
centrując się w większym stopniu na tak zwa-
nej edukacji włączającej, prowadzonej przez 
szkoły ogólnodostępne. Zakłada ona, że 
osoby niepełnosprawne mają prawo rozwijać 
się zgodnie ze swoimi możliwościami, bez 
potrzeby dorównywania osobom pełnospraw-
nym i dostosowuje system szkolny do indywi-
dualnego tempa nauki, uzdolnień i trudności 
każdego ucznia. 

Szkoły specjalne mają zapewnić uczniom 
przygotowanie do samodzielnego życia i ak-
tywizacji zawodowej. Powinny budować ich 
tożsamość oraz wyposażyć w takie umiejęt-
ności i wiadomości, które pozwolą na korzy-
stanie, na miarę indywidualnych możliwości, 
z wolności i praw człowieka.

Wszystkie kontrolowane placówki podejmo-
wały działania na rzecz adaptacji uczniów do 
dorosłego życia, czemu służyły różnego ro-
dzaju formy aktywności – wycieczki do zakła-
dów pracy czy teatru, udział w warsztatach, 
spotkaniach, np. z okazji świąt, co sprzyjało 
uczeniu zachowań zgodnych z ogólnie przy-
jętymi normami życia społecznego, a także 
w konkursach artystycznych i zawodach spor-
towych, dzięki czemu uczniowie mieli okazję 
nawiązywać kontakty ze środowiskiem rówie-
śniczym, w tym z osobami pełnosprawnymi.

W przypadku niektórych uczniów, z uwagi na 
poziom ich funkcjonowania wynikający z nie-
pełnosprawności, adaptacja do samodzielnego 

życia nie jest możliwa. W zaspokajaniu nawet  
najbardziej podstawowych potrzeb związa-
nych z czynnościami higieniczno-pielęgna-
cyjnymi, przygotowywaniem i spożywaniem 
posiłków, czy ubieraniem się uczniowie ci, 
także w dorosłym życiu, są uzależnieni od 
osób trzecich – rodziców, opiekunów czy na-
uczycieli.

Czy system kształcenia uczniów w szkołach 
specjalnych – relatywnie kosztowny – osiąga 
zakładane rezultaty i przeciwdziała wyklucze-
niu społecznemu? Trudno to ocenić, ponieważ 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie mając 
takiego obowiązku nie wypracowało mecha-
nizmów, dzięki którym mogłoby gromadzić  
i analizować dane dotyczące losów absol-
wentów takich placówek.

Systematycznego i zorganizowanego monito-
ringu nie prowadziły również odpowiedzialne 
za oświatę samorządy i same szkoły specjal-
ne. Tymczasem, zdaniem NIK, dzięki takiej 
wiedzy możliwe byłoby wprowadzanie zmian 
w procesie kształcenia osób ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, tak by odpowiada-
ło ono ich rzeczywistym potrzebom.

Spośród 508 dyrektorów szkół, którzy wzięli 
udział w badaniu kwestionariuszowym, po-
nad 96 proc. zadeklarowało, że zna dalsze 
losy absolwentów, którzy zakończyli naukę, 
ale ponad połowa przyznała, że znajomość 
ta dotyczy tylko części byłych uczniów. Więk-
szość samorządów gromadziła informacje na 
temat losów absolwentów placówek niesyste-
matycznie, a zdecydowana większość z nich 
taki monitoring prowadziła za pośrednictwem 
szkół.

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, odpo-
wiednio zorganizowana wymiana informacji 
na temat losów absolwentów szkół specjal-
nych, ich dalszego kształcenia i rozwoju po 
ukończeniu edukacji formalnej, mogłaby 
usprawnić tworzenie programów i nauczanie 
w tego typu placówkach. Dlatego NIK złożyła 
wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
o opracowanie i wprowadzenie do użytku 
systemu gromadzenia i analizowania takich 
danych.

Oprac. Ewa Maj, fot. freepik.com

EDUKACJA

NIK krytycznie o kształceniu w szkołach specjalnych

Źródło: Opracowanie własne NIK
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Przez sześć i pół z 12 miesięcy 
funkcjonowania w covidowej 
rzeczywistości branża 
sanatoryjno-uzdrowiskowa nie mogła 
działać. Po licznych apelach do 
premiera i ministra zdrowia mogła 
wreszcie ruszyć 11 marca. Jednak już 
parę dni później ogłoszono objęcie 
bardziej restrykcyjnymi obostrzeniami 
terenu całej Polski, co może 
powstrzymać kuracjuszy przed 
wyjazdami. Unia Uzdrowisk Polskich 
proponuje, by w sanatoriach 
prowadzono rehabilitację osób, które 
przechorowały COVID-19. Potrzebne są 
jednak przepisy, które umożliwią 
refundację pobytu przez NFZ czy ZUS.

– Wprowadzenie rehabilitacji pocovi-
dowej byłoby jednym z kluczowych 

tematów, które pozwoliłyby na odbudowanie 
się uzdrowisk i wykorzystanie ich potencjału 
– mówi agencji informacyjnej Newseria Biz-
nes Wacław Furmanek, wiceprezes zarządu 
Unii Uzdrowisk Polskich, prezes zarządu 
Uzdrowiska Wysowa. – Uzdrowiska mają sto-
sowną kadrę, bazę zabiegową, czyli wypo-
sażenie, są też w miejscach, które sprzyjają 
takiej rehabilitacji. Przykładowo nasze uzdro-
wisko Wysowa-Zdrój to miejsce, które leży na 
uboczu, z dala od zgiełku dużych miast, oto-
czone górami, lasami i ma czyste powietrze, 
co jest bardzo ważne w tym przypadku.

Od początku pandemii w Polsce zachoro-
wało już niemal 2 mln osób, a jest to staty-
styka, która nie uwzględnia przechodzących 
COVID-19 bezobjawowo. Z tej liczby zmarło 
niespełna 50 tys. osób. Nawet ozdrowieńcy 
lekko lub bezobjawowo przechodzący infek-
cję mogą się zmagać ze skutkami choroby, 
nie wspominając o hospitalizowanych czy le-
żących pod respiratorem, którzy po leczeniu 
muszą na nowo odbudować mięśnie. Wyle-
czonym dokuczają problemy z koncentracją, 
pamięcią, oddychaniem czy przewlekłe zmę-
czenie. Pobyt w sanatorium mógłby pomóc 
zwalczyć te objawy, jednak na razie możliwe 
są jedynie pobyty komercyjne, a to wydatek 
rzędu 2–3 tys. zł.

– Głównie chodziłoby o rehabilitację pulmo-
nologiczną, narządu ruchu czy też kardio-
logiczną. My prowadzimy je od szeregu lat. 
Tutaj płatnikiem mógłby być NFZ czy ZUS. 
Aktualnie taka rehabilitacja pocovidowa  

prowadzona jest w Głuchołazach, natomiast 
cieszę się, że są zapewnienia co do tego, 
że to jest pilotaż, który ma być rozszerzony 
– mówi Wacław Furmanek. – Ważną rzeczą 
jest, żeby tę rehabilitację wdrożyć stosun-
kowo szybko po przebytej chorobie, więc 
nie może to być tylko w jednym miejscu, 
przez co kolejka byłaby na miesiące lub lata. 
Chodzi o to, żeby to było zdecentralizowane, 
ośrodki rozproszone, żeby pacjenci mieli ła-
twy dostęp do rehabilitacji i leczenia. Nasze 
doświadczenie i potencjał są gwarantami sku-
teczności tego leczenia.

Refundacja rehabilitacji ozdrowieńców umoż-
liwiłaby powrót do pełnej sprawności osobom 
wyleczonym, co zwiększyłoby wydajność ich 
pracy, ale także pozwoliłaby na napływ pa-
cjentów, z którego skorzystałyby sanatoria 
i lokalne społeczności. W Polsce działa ponad 
40 miejscowości uzdrowiskowych, a dla wielu 
z nich kuracjusze są najważniejszym źródłem 
dochodu. Nie chodzi tylko o samo sanato-
rium, ale też całą infrastrukturę, z której przy-
jezdni korzystali: restauracje i małą gastrono-
mię, punkty usługowe czy kulturę i rekreację. 
Według Unii Uzdrowisk Polskich gminy stra-
ciły od 70 proc. do 90 proc. wpływów z tytułu 
samej opłaty uzdrowiskowej.

– Temat rehabilitacji pocovidowej przewija się 
właściwie od grudnia ubiegłego roku. Jako 
Unia Uzdrowisk Polskich bierzemy udział 
w tych pracach jako organ, cieszymy się, że 
jest zrozumienie dla potrzeby wprowadzenia 
takiej rehabilitacji dla pacjentów, ale jest to 
też szansa na zagospodarowanie potencjału, 
który mają uzdrowiska – podkreśla prezes 
UUP. – Ministerstwo Zdrowia potrzebuje kilku 
tygodni na sformalizowanie tego. Natomiast 
od sformalizowania do wdrożenia jeszcze 
trochę zejdzie. Myślę więc, że jeszcze chwi-
lę musimy poczekać, ale to nie jest kwestia 
moim zdaniem trzech miesięcy, ale może 
miesiąca czy dwóch. W każdym razie to 
nie są kwartały czy lata.

Branża wiązała wielkie nadzieje z urucho-
mieniem finansowanego przez UE Funduszu 
Odbudowy. W Krajowym Planie Odbudowy 
zaprezentowanym przez rząd do konsulta-
cji, które zakończą się na początku kwietnia, 
padła propozycja programu modernizacji  
pt. „Polskie uzdrowiska ku przyszłości”.

– Konieczne jest zwiększenie potencjału me-
dycznego w zakresie niwelowania skutków 
i powikłań po przebytej chorobie COVID-19 
w świetle prognozowanego wzrostu zapotrze-
bowania na usługi medyczne z zakresu reha-
bilitacji. Uzdrowiska mogą też pełnić funkcję 
długofalowego zabezpieczenia miejsc pobytu 
dla osób, które z różnych powodów należy 
odizolować w związku z powstałą sytuacją 
kryzysową. Nastąpi to m.in. poprzez roz-
wój oferty usług lecznictwa stacjonarnego 
oraz rehabilitacji pacjentów po przebytej cho-
robie COVID-19. Zadania realizowane w ra-
mach projektu mają prowadzić do poprawy 
jakości i dostępności do usług zdrowotnych 
i bazować na walorach naturalnych, które 
warunkują posiadanie statusu uzdrowiska lub 
obszaru ochrony uzdrowiskowej – napisano 
w projekcie KPO.

Branża nie jest jednak zadowolona z zapro-
ponowanych kwot dofinansowania, które mia-
ły być czterokrotnie wyższe.
– Pomoc w ramach środków odbudowy to 
kolejny temat, który jest w fazie uzgodnień. 
Na pewno jest konieczne, żeby uzdrowiska 
znalazły się w takich programach i mogły ak-
tywnie skorzystać z tych środków, bo ich po-
trzebują – argumentuje Wacław Furmanek. – 
My zamiast pomocy wolelibyśmy mieć możli-
wość prowadzenia naszej działalności. Każdy 
szuka takiej możliwości, żeby móc utrzymać 
miejsca pracy. Powiedzmy sobie szczerze, 
zespoły specjalistów niejednokrotnie były bu-
dowane przez lata, a jeżeli nie ma pracy, to 
ciężko tę działalność utrzymać.

Info: Newseria, fot. pixabay.com

Uzdrowiska walczą o finansowanie 
rehabilitacji ozdrowieńców
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Rząd Hiszpanii chce ograniczyć liczbę szkół specjalnych 
i wysłać dzieci z niepełnosprawnościami do placówek 
zwykłych. Rodzice protestują. Komisja Europejska 
rozkłada ręce i mówi: edukacja to wyłączna 
kompetencja państw członkowskich.

– Edukacja należy do kompetencji państw członkowskich. Jest 
to ich wyłączna prerogatywa decydować, jak są zorganizowane 
systemy oświaty – oświadczyła 4 lutego na konferencji prasowej 
w Brukseli rzeczniczka KE ds. edukacji Sonya Gospodinova, 
odpowiadając na pytanie o kontrowersyjną reformę systemu 
oświaty, forsowaną przez lewicowy rząd Hiszpanii.

Tzw. Ley Celaa, projekt ustawy zmieniającej zasady edukacji 
dzieci z niepełnosprawnościami, przewiduje stopniową likwida-
cję szkół specjalnych i wysłanie ich uczniów do zwykłych szkół, 
które mają otrzymać dodatkowe środki na ten cel.
Stojący na czele koalicyjnego rządu socjalistów (PSOE) i skraj-
nej lewicy (Podemos) Pedro Sanchez powołuje się na art. 24 
konwencji ONZ dotyczącej praw osób niepełnosprawnych, 
zgodnie z którym wszyscy uczniowie powinni podlegać temu 
samemu systemowi edukacyjnemu.

Przeciwnicy forsowanego rozwiązania – centroprawicowa Partia 
Ludowa (PP), prawicowo-populistyczna Vox i przede wszystkim 
rodzice dzieci z niepełnosprawnościami – argumentują, że są 
uczniowie, którzy potrzebują wyspecjalizowanej i zindywiduali-
zowanej opieki. Są ją w stanie zapewnić tylko szkoły specjalne.

– Dokładnie obserwujemy sytuację w Hiszpanii w związku  
z wprowadzeniem nowego prawa oświatowego. KE popiera pra-
wo rodziców do zapewnienia swoim dzieciom edukacji, zgodnej 
z zasadami ich wyznania oraz przekonań pedagogicznych i filo-
zoficznych. Jest to zgodne z artykułem 43. Karty praw podsta-
wowych UE. Karta nakłada jednak zobowiązania na kraje człon-
kowskie tylko w tych sferach, gdzie kompetencje są na poziomie 
UE. Edukacja leży całkowicie w gestii krajów członkowskich. KE 
nie ma w tym przypadku podstaw, żeby zabierać głos w sprawie 
planów hiszpańskiego rządu – tłumaczyła Gospodinova. (PAP)

Z Brukseli Artur Ciechanowicz, fot. freepik.com

Projekt przewiduje stwo-
rzenie międzyresor-

towego systemu działań 
na rzecz dzieci, uczniów  
i rodziny, zagwarantowa-
nie dostępu do pomocy 
psychologiczno-pedago-
gicznej na terenie szkoły, 
a także poprawę jakości 
kształcenia wszystkich 
uczniów, w tym tych ze 
specjalnymi potrzebami.
Prof. Beata Jachimczak  
z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, członkini 
zespołu opracowującego projekt 
podkreśliła, że model edukacji dla 
wszystkich zakłada wielotorowość 
kształcenia w Polsce, utrzymanie 
szkół specjalnych i integracyjnych 
oraz poradni psychologiczno-peda-
gogicznych, a także podniesienie ja-
kości pracy szkół ogólnodostępnych.

Ma temu służyć powołanie nowych 
instytucji. Pierwszea z nich to Cen-
tra Dziecka i Rodziny (CDR) – insty-
tucje dostarczające i koordynujące 
wsparcie, jakie na różnych etapach 
życia otrzymuje dziecko. Nie mają 
one zastąpić poradni psychologicz-
no-pedagogicznych, ale mają być 
centrum dopiero zaplanowanych 
instytucji. Szkoły specjalne nie tyl-
ko nie zostaną zlikwidowane, lecz 
otrzymają możliwość realizacji do-
datkowych zadań jako drugi rodzaj 
instytucji – Specjalistyczne Centra 
Wspierania Edukacji Włączającej 
(SCWEW). Ponad 300 z 2 tysięcy 
szkół specjalnych będzie mogło 
stać się Specjalistycznymi Centrami 
Wspierania Edukacji Włączającej

Program pilotażowy ruszy już  
w ciągu najbliższych tygodni. Konkurs 
na tworzenie pierwszych 16 pilota-
żowych Specjalistycznych Centrów  

w każdym województwie rozpocznie 
się na początku kwietnia i zostanie 
rozstrzygnięty w maju tak, by już na 
początku następnego roku szkolne-
go zaczęły działać pierwsze tego 
typu placówki. Docelowo mają one 
funkcjonować w każdym powiecie.

Centra mają być źródłem wiedzy,  
z którego korzystać mają także 
szkoły ogólnodostępne, które z kolei 
mają być lepiej przygotowane do na-
uczania młodych ludzi ze specjalny-
mi potrzebami. Ma temu służyć m.in. 
przyjęcie standardów zatrudnienia 
specjalistów (psychologów, pedago-
gów, logopedów i pedagogów edu-
kacji włączającej). Chodzi o to, by 
każda placówka była wyposażona 
w zespół diagnostyczno-terapeu-
tyczny. Nie każdy nauczyciel ma być 
diagnostą i terapeutą, ale powinien 
umieć rozpoznawać problemy swo-
ich uczniów.
Podczas posiedzenia pojawiła się 
także kwestia wsparcia psycholo-
gicznego i pedagogicznego, którego 
potrzebują dzieci w czasach pan-
demii i po niej. Obecnie wydatki na 
takie wsparcie wynosi 1,5 mld zł,  
a potrzeby są nawet 2 razy większe.

em/, rhr/, 
fot. Marta Marchlewska-Wilczak / 

Kancelaria Senatu

Rodzice niepełnosprawnych 
dzieci w Hiszpanii protestują; 
KE rozkłada ręce

Ma powstać model 
edukacji dla wszystkich

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek przedstawiła 
18 marca podczas posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu założenia modelu Edukacja dla wszystkich – złożonej 
strategii rządu. Jej celem jest gruntowna reforma edukacji 
poprzez stworzenie systemu wsparcia dziecka 
z niepełnosprawnością i jego rodziny od okresu płodowego 
po wejście w dorosłość.
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26 lutego Fundacja im. Doktora Piotra  
Janaszka świętowała 17. urodziny! 

Z niewielkiej organizacji, która w 2004 r. nie 
miała funduszy, ani nawet kąta do pracy, wy-
rosła na organizację, która regularną opieką 
otacza ponad 200 osób z niepełnosprawno-
ścią, przygotowuje je do niezależnego życia 
i buduje świat, w którym nie czują się cięża-
rem, pracują, mają swoje pasje, decydują  
o sobie i są szczęśliwe. 
– Covid-19 postawił przed nami zupełnie 
nowe problemy i wyzwania… Gdy okazało 
się, że nie możemy prowadzić zajęć i spo-
tkań „w realu”, w ciągu tygodnia przenieśliśmy 
wszystko do internetu! W trybie ekspresowym 
testowaliśmy różne narzędzia, tworzyliśmy 
grupy, żeby wspierać się wewnątrz zespołu. 
Nasi specjaliści, którzy pracują z podopiecz-
nymi szukali pomysłów i rozwiązań, żeby  
w sposób angażujący prowadzić zajęcia. Mi-
strzostwem było prowadzenie zajęć z pływania 
– na sucho, w trybie online! – mówi Zuzanna 
Janaszek, Prezes Fundacji PODAJ DALEJ. 
Pomału fundacyjne życie wraca do normy.  
W mieszkaniach treningowych osoby z nie-
pełnosprawnością uczą się niezależnego 
życia! Koszykarze rozpoczęli treningi i wyjeż-
dżają na pierwsze turnieje, specjaliści pracują  
z podopiecznymi nadrabiając zaległości. Nie 
ma jeszcze spotkań w większych grupach  
i za tym bardzo wszyscy tęsknią…

Wielkie marzenie – Osada Janaszkowo…
Ilość próśb o wsparcie i potrzeba zapewnie-
nia specjalistycznej rehabilitacji są tak duże, 
że Fundacja postanowiła stworzyć nowy 
ośrodek. Od gminy Ślesin otrzymała do użyt-
kowania budynek w Wąsoszach wymagający 
kapitalnego remontu, przebudowy i dostoso-
wania. 
W sierpniu ubiegłego roku ruszyły prace.  
To tutaj dzięki ogromnej pomocy i zaangażowa-
niu darczyńców powstaje Osada Janaszkowo.  

To tutaj kolejni niepełnosprawni nauczą się 
żyć mimo niesprawnych rąk i nóg, zmienią 
swoje życie, podniosą się i uwierzą, że nie-
pełnosprawność nie może być przeszkodą  
w spełnianiu marzeń.
Osada Janaszkowo to miejsce szczególne. 
Tutaj, w Wąsoszach śp. doktor Piotr Jana-
szek prowadził jeden z pierwszych obozów 
dla dzieci z niepełnosprawnościami w koń-
cu lat 70. (wtedy jeszcze osoby z niepełno-
sprawnością nazywano kalekimi). Osada 
Janaszkowo powstaje w oparciu o wartości  
i idee, według których żył i pracował.
To możliwość spełniania marzeń sprawia, że 
życie jest takie fascynujące. /Paulo Coelho/
W części przyziemia trwają prace wykoń-
czeniowe. Za kilka tygodni uruchomione tu 
zostanie nowoczesne centrum rehabilitacji. 
Przed Fundacją kolejne wielkie wyzwanie – 
parter i piętro, gdzie mieścić się będzie część 
mieszkalno-treningowa. I właśnie na tę część 
Fundacja cały czas zbiera fundusze! Każdy 
może pomóc, a teraz jest ku temu świetna 
okazja – 17. urodziny! 

Jak możesz pomóc?
Wesprzyj urodzinową zbiórkę już teraz 
https://platnosci.ngo.pl/c/4084 
Wpłać darowiznę na konto Fundacji im. 
Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ 
nr rachunku: 
78 1050 1735 1000 0024 2547 0123. 
Przekaż Fundacji swój 1% podatku: 
KRS 0000 197 058.
– Pięknie dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za 
każdą darowiznę, która przybliża nas do re-
alizacji tego wielkiego marzenia – podkreśla 
Zuzanna Janaszek – Maciaszek. 
Jeżeli masz pytania lub inne pomysły na 
pomaganie, koniecznie napisz do Fundacji: 
kontakt@podajdalej.org.pl

Info i fot. Fundacja PODAJ DALEJ

Na Osadę Janaszkowo niecierpliwie 
czekają ludzie, których 
niepełnosprawność zamknęła 
w domu... Przekazujemy historię 
Karoliny, która najlepiej wytłumaczy 
dlaczego tak bardzo potrzebuje Osady 
Janaszkowo. – Z wypadku, który 
wydarzył się w lutym 2020 r. pamiętam 
tylko ból, gdy moje ciało zderzyło się 
z ziemią, a potem... obudziłam się 
w szpitalu. Tyle, że to „potem” to było 
już… tydzień później.

Gdy odzyskałam przytomność szybko 
zorientowałam się, że nie czuję nicze-

go poniżej żeber. Lekarze opisali ten stan 
już fachowo: porażenie kończyn dolnych  
w konsekwencji wybuchowego złamania trzo-
nu jednego z kręgów piersiowych i wbicia się 
odłamków kręgu w kanał rdzenia kręgowego.
W jednej sekundzie moje dotychczasowe ży-
cie legło w gruzach…. Jestem kobietą z Pod-
lasia. Urodziłam się i wychowałam w Sokółce 
niedaleko granicy z Białorusią. Po maturze 
rozpoczęłam studia z zakresu inżynierii pro-
dukcji oraz gospodarki przestrzennej na Po-
litechnice Białostockiej i przeprowadziłam się 
do tego miasta. W Białymstoku mieszkałam 
oraz pracowałam jako technolog produkcji 
w firmie wytwarzającej oprzyrządowanie dla 
przemysłu ciężkiego i obróbki skrawaniem. 
Uwielbiałam chodzić i wspinać się po górach, 
żeglować, jeździć na nartach i łyżwach. Słu-
żyłam też w Wojsku Obrony Terytorialnej.  
A pewnego lutowego dnia to wszystko zosta-
ło mi odebrane…

Po wielu rozmowach z rodzicami i psycholo-
giem dotarło do mnie, że prawdopodobnie już 
nie będę chodziła, ale dalej żyję i w tej nowej 
sytuacji muszę odnaleźć się na nowo. Tylko 
jak…? Po sześciu miesiącach spędzonych 
na operacjach i rehabilitacji wyjechałam ze 
szpitala na wózku inwalidzkim nie wiedząc, 
co dalej ze sobą począć. Byłam zaleczona, 

ale zupełnie nieprzygotowana do nowego 
życia. Miałam zatem tylko wózek i nadzieję 
zawartą w jednym słowie: Konin.
Informację o mieszkaniach treningowych 
Fundacji PODAJ DALEJ m.in. dla takich 
osób jak ja, które nagle stały się niepełno-
sprawne znaleźli rodzice. Leżąc jeszcze  
w szpitalnym łóżku „poszperałam w inter-
necie i znalazłam chłopaka z Podlasia, 
który tam był. Ten powiedział krótko: Jedź! 
Pomogą! Zaczniesz żyć na nowo.

W konińskim mieszkaniu treningowym 
nauczono mnie wszystkiego, co człowiek 
poruszający się na wózku umieć powinien. 
Nie tylko samodzielnego wsiadania na wó-
zek z poziomu łóżka czy podłogi, ale także 
mycia, ubierania, jazdy po mieście i komu-
nikacją publiczną. Siłownia, basen, bieżnia, 
sala gimnastyczna – ćwiczyłam na każdych 
zajęciach, przykładałam się maksymalnie, 
dając z siebie wszystko. W ten sposób po 
zaledwie dziewięciu miesiącach od wypad-
ku radziłam sobie sama w łazience, kuchni 
i „tańcując” z mopem zmywając podłogę.
Trening niezależności aktualnie przerwa-
łam. Czeka mnie teraz operacja usunięcia 
stabilizacji (śrub z kręgosłupa), a potem 
ponowna rehabilitacja oraz budowanie 
wytrzymałości. Jestem silniejsza fizycznie 

i psychicznie, ale też jeszcze trochę muszę 
się nauczyć. Ot, np. jak pokonać wózkiem 
tych nieszczęsnych sześć schodków, któ-
re prowadzą do mojego mieszkania, wejść  
i wyjść z wanny, wjechać pod wysoki krawęż-
nik, albo samodzielnie zapakować wózek do 
samochodu. Chciałabym też spróbować kilku 
sportów, wybrać jeden i zająć się nim profe-
sjonalnie.
Mam takie marzenie, aby wrócić do miesz-
kania treningowego w Osadzie Janaszkowo, 
tam nauczyć się w pełni żyć bez pomocy in-
nych, a potem zostać pierwszą w Fundacji 
PODAJ DALEJ kobietą instruktorem nieza-
leżnego życia i sportu osób niepełnospraw-
nych. A wszystko po to, aby pomagać innym 
pozbierać ich „roztrzaskane” życie. Pomóż mi 
w tym i zbuduj ze mną Osadę Janaszkowo!

Pomóż spełnić marzenie Karoliny 
Karolina i wiele innych osób, którym wypadek 
zabrał sprawność marzą o tym, żeby nauczyć 
się w pełni żyć bez pomocy innych, żeby od-
zyskać niezależność i cel w życiu. To m.in. dla 
nich powstaje Osada Janaszkowo. Ten ośro-
dek budujemy dzięki Darczyńcom, którym  
z całego serca dziękujemy i cały czas potrze-
bujemy Waszej pomocy.

Karolina Bronowicz (Białystok 33 lata)

OSADA JANASZKOWO
Nowoczesny kompleks rehabilitacyjno-
-treningowo-wytchnieniowy, który będzie 
udzielał specjalistycznej, nieodpłatnej po-
mocy osobom z niepełnosprawnościami  
i ich bliskim z całej Polski.

Osada powstaje w Wąsoszach pod Koni-
nem nad brzegiem Jeziora Mikorzyńskiego 
i będzie składała się z czterech części: 

–  mieszkań treningowych dla osób, które 
niepełnosprawność uwięziła w domach, 
aby w kilka miesięcy nauczyli się jak żyć 
niezależnie;

–  mieszkań wspomaganych dla osób  
z niepełnosprawnościami, które potrze-
bują pomocy asystenta w codziennych 
czynnościach; 

–  części tzw. wytchnieniowej z myślą  
o rodzicach i opiekunach osób z niepeł-
nosprawnościami, aby mogli przenieść 
swoje dziecko, podopiecznego w bez-
pieczne miejsce pod troskliwą opiekę 
specjalistów; w okresie letnim to właśnie 
tutaj będą organizowane także wakacje 

Fundacja Poland Business Run szuka 
osób po amputacji lub z dysfunkcjami 
narządu ruchu, którym pomogą biega-

cze dziesiątej edycji największej charytatyw-
nej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na 
beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 
roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się  
wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski. 
Działania Fundacji Poland Business Run (PBR) 
skupiają się na pomocy osobom po amputa-
cjach i z dysfunkcjami narządu ruchu. Bieg 
Poland Business Run  jest flagowym wydarze-
niem organizacji, które co roku gromadzi tysią-
ce biegaczy z setek firm gotowych pomagać 
potrzebującym. 
W 2020 roku ze względu na pandemię bieg 
odbył się w formule wirtualnej, w ramach której 
pracownicy firm i korporacji z całego świata bie-
gli po samodzielnie wybranej czterokilometro-
wej trasie, a udokumentowane wyniki przesyłali 
za pomocą dedykowanej aplikacji. W ten spo-
sób zebrano środki na wsparcie 71 beneficjen-
tów, którzy otrzymali dofinansowanie do protez, 
nauki chodu czy cennej rehabilitacji. 

Od 1 marca kolejne osoby z niepełnospraw-
nościami narządu ruchu mogą zgłaszać się do 
Fundacji, by dołączyć do grona beneficjentów 
tegorocznego biegu.
– W całej historii biegu pomogliśmy „stanąć na 
nogi” już setkom osób. To bardzo różnorodne 
grono, które kolejny raz z radością poszerzymy 
– mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland 
Business Run. – Gorąco zachęcamy do udziału 
w naborze. Dofinansowujemy zakup protez lub 
sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitację, kon-
sultacje medyczne i pomoc psychologiczną. 
Dokładna forma wsparcia zawsze zależy od 
potrzeb beneficjenta. Będziemy dumni, mogąc, 
wraz z naszymi partnerami biznesowymi oraz 
biegaczami, zaopiekować kolejne osoby. 
By zostać beneficjentem Poland Business Run 
2021, należy wypełnić i własnoręcznie podpi-
sać wymagane dokumenty dostępne na stronie 
polandbusinessrun.pl w zakładce Jak zostać 
beneficjentem? i wysłać pocztą na adres: Fun-
dacja Poland Business Run, ul. Siemiradzkiego 
17/2, 31-137 Kraków. 
Szczegóły na temat aplikacji znajdują się na 
stronie Fundacji. Na dodatkowe pytania o do-
finansowania odpowiadają specjaliści z Dzia-
łu Wsparcia, dostępni od wtorku do piątku  
w godz. 11.00-15.00 pod numerem tel. 504 458 
979 lub pod adresem k.kaniewska@polandbu-
sinessrun.pl.

Info i fot. PBR

Poland Business 
Run szuka 
beneficjentów! 
 

17. urodziny Fundacji im. Doktora 
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Karolina chce pomagać innym 
pozbierać ich „roztrzaskane” życie

z treningami samodzielności dla dzieci  
z niepełnosprawnościami; 

–  części rehabilitacyjnej, w której specjaliści 
będą diagnozować, prowadzić fizjoterapię, 
zajęcia rehabilitacyjne, aktywną rehabilita-
cję, naukę pokonywania barier, tu będzie 
system pragma, fizjoterapia i terapia takimi 
metodami jak mapowanie QEEG, mikropo-
laryzacja mózgu tDSC, komunikacja przy 
pomocy Cyber-Oka.

Realizatorem OSADY JANASZKOWO 
jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  
PODAJ DALEJ z Konina, która kontynuując 
dzieło swojego Patrona, od ponad 17 lat po-
maga osobom z niepełnosprawnościami żyć 
niezależnie, samodzielnie i godnie. 

Więcej o OSADZIE JANASZKOWO: 
https://osadajanaszkowo.pl 
Więcej o działaniach Fundacji PODAJ DALEJ: 
https://podajdalej.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Funda-
cjaPodajDalej 

■
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– To bardzo dobry pomysł. W naj-
bliższym czasie podejmiemy 

na ten temat  rozmowy z Europejskim 
Komitetem Paraolimpijskim. Uważam, 
że organizacja III Igrzysk Europejskich 
w Polsce otwiera doskonałe możliwości 
także dla nas i naszych sportowców oraz 
promocji sportu osób z niepełnospraw-
nością. Nasi sportowcy mają ogromny 
potencjał i warto zorganizować także 
Igrzyska Europejskie w parasporcie  – 
powiedział Łukasz Szeliga.
– Choć reprezentujemy odrębne komite-
ty – w wielu obszarach współpracujemy 
i działamy razem. Przyświecają nam te 
same cele i wartości.  Wzorem Igrzysk 
Olimpijskich i Paraolimpijskich chcieliby-
śmy w Polsce zorganizować także Igrzy-
ska Europejskie w parasporcie wykorzy-
stując infrastrukturę sportową III Igrzysk 
Europejskich. Takie rozwiązanie przed-
stawiliśmy kierownictwu Stowarzyszenia 
Europejskich Komitetów Olimpijskich 
oraz przedstawicielom polskiego rządu. 
Ten pomysł spotkał się z aprobatą. Jed-
nak wszelkie wiążące decyzje muszą 
zostać podjęte przez Europejski Komitet 
Paraolimpijski, a następnie skonsulto-
wane z partnerami i organizatorami III 
Igrzysk Europejskich – podkreślił Andrzej 
Kraśnicki.
Organizatorem III Igrzysk Europejskich 
w 2023 roku będą Kraków, Małopolska 
i Śląsk. Na początku marca w Warsza-
wie odbyło się spotkanie kierownictwa 
Stowarzyszenia Europejskich Komitetów 
Olimpijskich (EOC) z wicepremierami 

Jackiem Sasinem i Piotrem Glińskim 
oraz marszałkiem województwa mało-
polskiego Witoldem Kozłowskim, prezy-
dentem Krakowa Jackiem Majchrowskim 
i przedstawicielem województwa śląskie-
go Marcinem Rosengartenem.  Podczas 
tego spotkania omawiana była idea 
Igrzysk dedykowanych sportowcom  
z niepełnosprawnością.

* * *
Misją Polskiego Komitetu Paraolimpij-
skiego jest reprezentowanie polskiego 
sportu w Międzynarodowym Komitecie 
Paraolimpijskim oraz wobec narodowych 
komitetów paraolimpijskich, przygoto-
wywanie i uczestnictwo polskiej repre-
zentacji narodowej w igrzyskach para-
olimpijskich, oraz wykonywanie zadań 
wynikających z postanowień Między-
narodowego Komitetu Paraolimpijskie-
go, Walnego Zgromadzenia Polskiego 
Komitetu Paraolimpijskiego oraz zadań 
zlecanych przez władze państwa. Zada-
niem Komitetu jest także propagowanie 
wartości sportu paraolimpijskiego takich 
jak odwaga, determinacja, inspiracja  
i równość.
Polski Komitet Olimpijski jest autono-
micznym, ogólnopolskim stowarzysze-
niem Związków i Organizacji sportowych 
z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się 
pełną organizacją udziału reprezentacji 
Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powo-
łanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. 
Upowszechnia idee, zasady i wartości 
olimpijskie – szacunek, przyjaźń, dąże-
nie do doskonałości, dba o rozwój spor-
tu kwalifikowanego, promuje sport dla 
wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę 
fair play oraz prowadzi edukację olimpij-
ską.
PKOl ma wyłączne prawo do używania  
i upoważnienia do wykorzystywania 
symboliki olimpijskiej określonej w Karcie 
Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpij-
skie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium 
Polski.

Biuro Komunikacji PKOl, 
fot: PKOl – Szymon Sikora

Czy wiesz, co łączy zawodników Olimpiad 
Specjalnych Polska i ich Ambasadorów? To nie 
tylko miłość do sportu, ale przede wszystkim 
ten same wartości. Akceptacja, wsparcie, 
pasja, zaangażowanie i równość towarzyszą im 
także poza areną sportową.  

Poznaj bliżej zawodników i ich niezwykłe rela-
cje z Ambasadorami Olimpiad Specjalnych 
Polska w wyjątkowych spotach oraz wspólnej 

sesji zdjęciowej, która stała się symbolem zacierania 
różnic. Pozytywne emocje, bezinteresowna przyjaźń  
i wzajemna motywacja to coś, co łączy bez względu 
na wygląd. Kampania pokazuje, jak niezwykli sportow-
cy tworzą szeregi Olimpiad Specjalnych Polska i jakie 
wsparcie otrzymują ze strony ambasadorów. W naj-
nowszej odsłonie kampanii społecznej Olimpiad Spe-
cjalnych Polska zobaczyć można Annę Lewandowską, 
Tomasza Wolnego, Joannę Jędrzejczyk oraz Paulinę 
Krupińską-Karpiel, którzy stworzyli wyjątkowe pary  
z zawodnikami Olimpiad Specjalnych Polska Wielko-
polskie-Poznań. 

 Anna Lewandowska wystąpiła u boku Magdy Orpi-
szak. To dwudziestojednoletnia zawodniczka Klubu 
Olimpiad Specjalnych Mustangi Poznań, która trenu-
je tenis stołowy i judo. Jej kolejną pasją jest taniec. 
Uwielbia też przygotowywać kartki z życzeniami, któ-
rymi obdarowuje swoich przyjaciół i znajomych bez 
okazji. Nieustannie podkreśla, że każdy dzień jest 
okazją do świętowania. Magda Orpiszak jest pełną 
emocji i gotową na nowe wyzwania medalistką zawo-
dów regionalnych i makroregionalnych. 

– Idea kampanii jest bardzo prosta – wszyscy jeste-
śmy tacy sami, mimo różnic, które nas na pierwszy 
rzut oka dzielą, chcemy tego samego. Mamy swoje 
marzenia, ambicje i cele. To ważne, byśmy wspierali 
się w dążeniu do ich spełnienia. Ta kampania powsta-
wała w trudnym czasie, w którym wszystkim bardzo 
brakowało swobodnych kontaktów międzyludzkich. 
Tym bardziej była to wspaniała okazja do spotkania się 

z zawodnikami, spędzenia wspólnego czasu 
w sprawie, która nas łączy – powiedziała 
Prezes Olimpiad Specjalnych Polska, Anna 
Lewandowska. Wszyscy sportowcy Olimpiad 
Specjalnych są dla mnie wzorem do naśla-
dowania. Podziwiam ich wytrwałość w dąże-
niu do celu i pokonywaniu własnych barier,  
a także umiejętność odnajdywania radości  
w codziennym życiu. Dzięki kampanii miałam 
okazję bliżej poznać Magdę Orpiszak, z którą 
tworzyłyśmy zgrany duet na planie. Cudownie 
nam się współpracowało. Czułam jak wyjąt-
kowy był dla niej ten dzień i z pewnością obie 
będziemy go miło wspominać – dodała Anna 
Lewandowska.

Druga para to Tomasz Wolny i Filip Maković. 
Dwudziestoletni zawodnik Klubu Olimpiad 
Specjalnych Mustangi Poznań, znakomity 
judoka, tenisista stołowy, gra w bowling i jeź-
dzi na nartach. Obdarzony ogromną spraw-
nością, precyzją, zwinnością. Filip Maković 
to przykład zawodnika multidyscyplinarnego, 
a do tego znakomity tancerz. Pełen emocji 
i radości z aktywności fizycznej. Medalista 
zawodów regionalnych, makroregionalnych  
i ogólnopolskich.

– Kampania, którą przygotowaliśmy ma przy-
pomnieć wszystkim, że choć różnią nas rysy 
twarzy to przecież wszyscy jesteśmy równi, 
tak samo czujemy, marzymy, chcemy żyć  
i mamy do tego życia równe prawo. Naszym 
zawodnikom udaje się wszystko bez ulegania 
presjom świata, a w sercach i na twarzach 
wypisane mają wyłącznie szczere uczucia. 
Powinniśmy wszyscy brać z nich przykład – 
powiedział Tomasz Wolny, ambasador Olim-
piad Specjalnych Polska o nowej kampanii.

Joanna Jędrzejczyk wspierała Bartosza Jar-
czewskiego. Siedemnastolatek jest człon-
kiem Klubu Olimpiad Specjalnych „Sami 
Swoi” Rydzyna. Trenuje dwubój siłowy, 
lekkoatletykę, piłkę nożną oraz narciarstwo 
zjazdowe. Złoty medalista Ogólnopolskiego 
Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – 
Opoczno 2019. Dodatkowo jest też członkiem 
Klubu Piłkarskiego w Bojanowie. Koleżeński, 
otwarty zawsze chętny do pomocy.

– Ta kampania mi osobiście daje wielką fraj-
dę. Czuję, że jestem częścią wyjątkowej spo-
łeczności i zgranej drużyny. Dobrze czujemy 
się w swoim towarzystwie i uczymy od siebie 
nawzajem. Nie mam tu na myśli wskazówek, 
jak być lepszym sportowcem, ale po prostu… 

lepszym człowiekiem – mówi Joanna Jędrzej-
czyk, ambasadorka Olimpiad Specjalnych 
Polska  o nowej kampanii.

W duecie z Pauliną Krupińską-Karpiel wy-
stąpiła Kamila Woźna, również zawodniczka 
Klubu Olimpiad Specjalnych „Sami Swoi” 
Rydzyna. Kamila Woźna jest trzykrotną złotą 
medalistką w dwuboju siłowym podczas Świa-
towych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
w Abu Zabi i Dubaju 2019. Lekkoatletka, gra 
też w piłkę nożną oraz trenuje narciarstwo 
zjazdowe. Koleżeńska, pełna wrażliwości  
i chętna do pomocy innym. Kształci się w za-
wodzie kucharza. 

– Ta kampania od początku była dla nas 
wyzwaniem. Chcieliśmy pokazać w niej 

to, co tak naprawdę ważne – wartości. Nie  
wygląd, a wspólne pasje, emocje i cele potra-
fią budować trwałe relacje. Cechy fizyczne 
tracą na znaczeniu, gdy mamy wspólne ideały  
i jesteśmy jedną drużyną. Mam nadzieję, że 
każdy zobaczy w tej kampanii coś więcej, niż tyl-
ko zdjęcia – mówi Joanna Styczeń-Lasocka, dy-
rektor generalny Olimpiad Specjalnych Polska.

Olimpiady Specjalne są obok Igrzysk Olimpij-
skich i Paraolimpiady, jednym z trzech filarów 
ruchu olimpijskiego na świecie. Oficjalnie 
uznaje je Międzynarodowy Komitet Olimpij-
ski. Ideą zawodów jest przeciwdziałanie dys-
kryminacji osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną i promowanie inkluzji poprzez sport. 
Zawodnicy regularnie trenują, biorą udział  
w profesjonalnych zmaganiach, również na 
arenie międzynarodowej. Nie brakuje im za-
pału, zaangażowania oraz wytrwałości w dą-
żeniu do celu.

Przed zawodnikami Olimpiad Specjalnych 
Polska już niedługo kolejne marzenie do speł-
nienia – Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych Kazań 2022. To wielkie, spor-
towe wydarzenie odbędzie się na początku 
przyszłego roku w Rosji. Polskich zawodni-
ków w przygotowaniach dopinguje i motywuje 
Kadra Ambasadorów powołana przez prezes 
Olimpiad Specjalnych Polska – Annę Lewan-
dowską. W jej składzie są: Joanna Jędrzej-
czyk, Paulina Krupińska-Karpiel, Ewelina 
Lisowska, Łukasz Koszarek, Tomasz Wolny 
i Jakub Wesołowski. To oni zagrzewają „na-
szych” do walki, wspierają na każdym etapie 
przygotowań. Do kibicowania zachęcamy jed-
nak wszystkich. Warto nie tylko bliżej poznać 
zawodników i ich talenty, ale też wspierać 
podczas zawodów. Gwarantujemy, że emocji 
nie zabraknie. Nie tylko tych sportowych. 

Kampania „#GrajmyRazem bo jesteśmy 
równi!” jest prowadzona przy wsparciu Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu oraz PFRON. Sponsorem strategicz-
nym Olimpiad Specjalnych Polska jest Tau-
ron Polska Energia SA, a sponsorem głów-
nym Huawei. Spoty wizerunkowe i galerię 
zdjęć kampanii „#GrajmyRazem bo jesteśmy 
równi!” można obejrzeć na stronie www.olim-
piadyspecjalne.pl, a także na Facebook’u  
i Instagramie Olimpiad Specjalnych Polska:
https://www.facebook.com/olimpiadyspecjalne  
https://www.instagram.com/olimpiadyspecjalne-
polska/

Info i fot. Olimpiady Specjalne Polska

Pandemia krzyżuje od kilkunastu 
miesięcy plany kwalifikacji nie tylko 
do igrzysk, ale i paraolimpiady w Tokio. 
Do tej pory przepustki do Tokio zdołało 
wywalczyć 62 procent sportowców 
z niepełnosprawnością – poinformował 
Międzynarodowy Komitet 
Paraolimpijski.

Do rozpoczęcia paraolimpiady pozostało 
niespełna pięć miesięcy, więc między-

narodowy komitet nie wyklucza zmiany zasad 
i kryteriów kwalifikacji. Do tej pory bilety do 
stolicy „Kraju Kwitnącej Wiśni” wywalczyło 
2710 paraolimpijczyków. Wolnych pozostaje 
nadal 1690 miejsc.
Tylko w sześciu dyscyplinach proces uzyski-
wania olimpijskich kwalifikacji został ukończo-
ny. Tak stało się w: koszykówce na wózkach, 
w rugby na wózkach, jeździectwie, boccii, pię-
cioosobowej piłce nożnej i goalball (w dwóch 
ostatnich rywalizują osoby niewidome i niedo-
widzące). Niestety w  żadnej z tych dyscyolin 
nie wystąpią reprezentanci Polski.
Paraolimpiada ma się rozpocząć w Tokio  
24 sierpnia, a jej zakończenie przewidziano  
5 września. (PAP)

olga/ sab/

I Igrzyska Europejskie 
w parasporcie?

#GrajmyRazem bo jesteśmy równi” 
– rusza niezwykła kampania

Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i  Łukasz 
Szeliga – prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego rozmawiali 
w marcu na temat organizacji w Polsce I Igrzysk Europejskich 
w parasporcie. Miałyby się odbyć w 2023 roku – tak jak III Igrzyska 
Europejskie – na terenie Krakowa, Małopolski i Śląska.

Tokio – 62 proc. 
paraolimpijczyków 
uzyskało do tej pory 
kwalifikacje

Łukasz Szeliga i Andrzej Kraśnicki

http://www.olimpiadyspecjalne.pl/
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/
https://www.facebook.com/olimpiadyspecjalne
https://www.instagram.com/olimpiadyspecjalnepolska/
https://www.instagram.com/olimpiadyspecjalnepolska/
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Podróże z wątkiem 
literackim w tle (cz. I)

TURYSTYKA

Lilla Latus, fot. archiwum autorki

Marrakesz, Maroko
W stronę Marrakeszu, Esther Freud
To opowieść o młodej kobiecie, która chce 
zmienić swoje życie i w poszukiwaniu jego 
sensu postanawia przeprowadzić się wraz 
z dwiema córkami do Marrakeszu. Rozterki 
i przygody głównej bohaterki rozgrywają się 
w malowniczej scenerii tego miasta. Powieść 
została zekranizowana w 1998 roku, a rolę 
Julii zagrała Kate Winslet.
Marrakesz zapisał się w mojej pamięci jako 
jedno z najniezwyklejszych miejsc, jakie wi-
działam. Czerwone Miasto jest zadziwiają-
cym tyglem, gdzie współczesność przenika 
się z historią, tradycją i legendą. Warto tam 
zobaczyć kompleks pałacowy El Bahia, ogro-
dy Majorelle, meczet  Kutubija z XII wieku 
(nazwa pochodzi od arabskiego słowa kutub 
oznaczającego książki, gdyż w średniowie-
czu na placu wokół meczetu odbywały się 
targi książek zwożonych tutaj z całego muzuł-
mańskiego świata). W pobliżu znajduje się fa-
scynujący plac, serce Marrakeszu – Dżemaa 
el-Fna. Można tu spotkać kuglarzy, wędrow-
nych bajarzy, zaklinaczy węży, cyrulika oferu-
jącego bogaty wybór zębów ludzkich i wiel-
błądzich, który też na miejscu oferuje swoje 
dentystyczne usługi (ale i starannie inkasuje  
drobne nawet za oglądanie stoiska). To kwin-
tesencja Orientu.

Dubaj, ZEA
Dubaj. Prawdziwe oblicze, Jacek Pałkiewicz
Tę książkę przeczytałam kilka lat po pobycie 
w Dubaju; tym samym mimowolnie porów-
nywałam swoje wrażenia z tymi opisanymi 
przez wybitnego podróżnika. Autor opowiada 
o ociekającym złotem mieście, które powstało 
w kilkadziesiąt lat na pustyni. Ten technolo-
giczny i architektoniczny cud ma również 

swoją mroczną stronę, która szczególnie 
wyraziście jest opisana w rozdziale poświę-
conym imigrantom.
Dubaj  ma ambicje posiadania wszystkiego 
„naj”. Najwyższy budynek świata znajduje się 
właśnie tutaj. Burj Khalifa mierzący 828 me-
trów pięknie wpisuje się w futurystyczny kra-
jobraz miasta. Osobne zjawisko w Emiratach 
to centra handlowe. Mieszczą się tam nie tyl-
ko eleganckie butiki, ale również wiele innych 
atrakcji, np. w największym centrum handlo-
wym świata Dubaj Shopping Mall jest lodowi-
sko (czynne cały rok!), a w Mall of Emirates 
najprawdziwszy stok narciarski z wyciągami, 
śniegiem, wypożyczalnią nart i odpowiedniej 
odzieży.
Dubaj to miasto na pustyni, ale są tam też 
tereny zielone, np. piękna plaża w Jumeirah 
Park. W poniedziałki wstęp zarezerwowa-
ny jest tylko dla pań. Stąd już niedaleko do 
słynnego siedmiogwiazdkowego hotelu Burj 
Arab w kształcie żagla i sztucznej wyspy  
w kształcie palmy. Pojechałam tam taksówką 
z parą znajomych Czechów. Kierowca  zapy-
tał, czy jesteśmy gośćmi tego hotelu. Z żalem 
zaprzeczyliśmy. Miejsca robią wrażenie. Wi-
dać, że projektanci i  wykonawcy nie znali sło-
wa „niemożliwe”. Czesi co chwila powtarzali 
„to je krasne”. I mieli rację.

Stambuł, Turcja
Muzeum niewinności, Orhan Pamuk
Turcję odwiedziłam cztery razy i darzę ten 
kraj wyjątkową sympatią. W Stambule byłam 
tylko jeden dzień. Za krótko. Za mało. Orhan 
Pamuk, laureat Literackiej Nagrody Nobla 
przepięknie opowiada o Turcji, jej tradycjach, 
melancholijnym pięknie i problemach. Swoje 
rodzinne miasto opisał w autobiograficznej 
książce Stambuł. Wspomnienia i miasto. 
Chciałabym jednak przywołać inną powieść 
tego autora – Muzeum niewinności, gdyż 
na kartach tej opowieści Stambuł wydał mi 
się szczególnie malowniczy, żywy. Jakby 
był nie tylko tłem, ale i bohaterem opowie-
ści. To niebanalna, epicka historia o miłości, 
za którą trzeba drogo zapłacić, od której nie 
można się uwolnić, co jest przekleństwem dla  

kochanków. Najbardziej zdumiewające jest 
to, że Muzeum Niewinności naprawdę istnie-
je. Jego twórcą jest sam pisarz, który  naj-
wyraźniej chciał, by granica między fantazją  
a rzeczywistością  była trudna do ustalenia. 
Stambuł (dawniej Konstantynopol) usytu-
owany  po obu stronach cieśniny Bosfor jest 
jedynym miastem na świecie położonym na 
dwóch kontynentach: w Europie i Azji. Kilku-
godzinny pobyt pozwolił mi jedynie dotknąć 
jego orientalnego uroku. Do Błękitnego Me-
czetu nie mogłam wejść ze względu na dużą 
liczbę schodów. Znajduje się on przy hipodro-
mie, na którym niegdyś odbywały się wyścigi 
rydwanów. W pobliżu, przy placu Sułtanah-
met mieści się Hagia Sophia, czyli Kościół 
Mądrości Bożej – w przeszłości świątynia 
chrześcijańska, potem meczet i muzeum. 
Od lipca 2020 roku obiekt znowu jest czyn-
nym meczetem. Stąd już niedaleko  na Wiel-
ki Bazar – Kapali Carsi. Jest to przepiękne  
architektonicznie zadaszone miasto w mie-
ście, składające się z labiryntu ulic i zaułków. 
A kupić to można niemal wszystko. 

Hawana,  Kuba
Nasz człowiek w Hawanie, Graham Greene
Ta szpiegowska opowieść, okraszona sporą 
dawką angielskiego humoru, to słodko-gorz-
ka historia nieudacznika, który zostaje agen-
tem Jej Królewskiej Mości. Wydawać by się 
mogło, że to literacki schemat i trudno będzie 
zaskoczyć czytelnika. Jednakże za temat 
wziął się klasyk i mistrz prowadzenia powie-
ściopisarskiej narracji, więc otrzymujemy coś 
więcej niż tylko lekką powieść sensacyjną. To 
również satyryczna przypowiastka poruszają-
ca śmiało dylematy moralne. Akcja rozgrywa 
się w przedrewolucyjnej Hawanie pod koniec 
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Czytając tę książkę, miałam w pamięci widok 
starej  Hawany (wpisanej na listę światowe-
go dziedzictwa kulturowego UNESCO), jej 
kolonialną architekturę,  odrapane fragmenty 
murów wyglądające jak blizny, ale i piękno tej  
tętniącej  życiem i pulsującej niezwykłą 
energią metropolii. Ulice są pełne turystów, 
a rdzenni habaneros starają się wprowadzić 

w kubańskie klimaty, przy okazji zarabiając 
na życie – muzycy i tancerze, stare kobiety 
z cygarem w ustach  w jaskrawych strojach 
pozujące do zdjęć, sprzedawcy pamiątek.
Do najsłynniejszych wielbicieli  tego miasta 
należał Ernest Hemingway, który spędził  tu 
sporo czasu. W Hawanie pisał, pił, czerpał in-
spiracje. Na licznych straganach można kupić 
różne wydania jego książek w wielu językach. 
Najciekawszy wybór albumów, starych gazet, 
książek widziałam u bukinistów w pobliżu ho-
telu Ambos Mundos. Hemingway wynajmo-
wał tu pokój nr 153 na piątym piętrze.

Cortona,  Włochy
Pod słońcem Toskanii, Frances Mayes
To autobiograficzna książka Amerykanki, któ-
ra kupiła dom w Bramasole (niedaleko Corto-
ny) i w trzech tomach opisała swoje przeżycia 
z tym związane. Co ciekawe, w powieści (jak 
również i filmie nakręconym na jej podstawie)  
jest też polski wątek – dom remontowała pol-
ska ekipa. 
Mnie również Toskania urzekła. Malownicze 
krajobrazy z charakterystycznymi cyprysami,  
przepiękne miasteczka zachwycają  wyjąt-
kową architekturą, widokami. A Cortona to 
prawdziwa perełka. Miasto zachowało uni-
kalny średniowieczny charakter. Centralnym 
punktem jest charakterystyczny ratusz z XIII 
wieku z dużą liczbą schodów, na których  tu-
ryści chętnie przysiadają. Miasto zostało za-
łożone przez Etrusków, ale jest też legenda 
mówiąca, że miasto założył najmłodszy syn 
Noego – Cham. Mury ciągnące się na dłu-
gości 3 km zawierają sporo elementów etru-
skich z ok. V w. p.n.e. 
W  miejscowym Muzeum Etruskim dostępna 
była tylko część pomieszczeń i zbiorów, ale 
warto było choć w części dotknąć przeszło-
ści tego miasta. Najbardziej spodobała mi się 
biblioteka z zabytkowymi stołami, fotelami  
i regałami pełnymi starych książek. Trylogia 
Frances Mayes sprawiła, że turyści „pielgrzy-
mują” do Toskanii w poszukiwaniu smaków, 
widoków i atmosfery opisanej przez autorkę 
tak sugestywnie, że mówi się, że mieszkańcy 
powinni pisarce postawić pomnik za rozsła-
wienie Cortony i regionu na całym świecie.

dokończenie w następnym numerze „NS”
■

Święty Augustyn napisał: „Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają 
tylko jedną stronę”. To  skojarzenie podróżowania z czytaniem zainspirowało mnie 
do napisania o miejscach, które odwiedziłam, a które pojawiły się również 
w niezwykle interesujących książkach. Tym samym zamierzam opowiedzieć 
o podróżowaniu i czytaniu- moich dwóch pasjach, które się uzupełniają i są 
dla mnie inspiracją. Każda książka to intelektualna podróż, a każda wyprawa
 to materiał na opowieść.

Autorka na tle Burj Khalifa w Dubaju, ZEA

Cortona, Włochy W Marrakeszu, Maroko

W centrum starej Hawany, Kuba

Błękitny Meczet w Stambule, Turcja
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Pierwsze Mistrzostwa Polski w Bocci  od-
były się w 2010 roku. Od ubiegłego 
roku mistrz Polski w każdej z 5 klas 

sportowych – BC1, BC2, BC3, BC4, BC5 
wyłaniany jest w  Polskiej Lidze. Z powo-
du koronawirusa, turnieje za rok 2020,  
z wyjątkiem jednego, przesunięte zostały 
na początek tego roku. We wszystkich roz-
grywkach ligowych wystartowało ok. 150 

zawodników z 19 organizacji z całej Polski. 
Ceremonia medalowa odbyła się w środę,  
3 marca .
Boccia stała się popularnym sportem w Pol-
sce dzięki wieloletnim wysiłkom i progra-
mom, w dużej części finansowanym przez 
PFRON i Ministerstwo Sportu. Polski Związek  
Bocci zrzesza 26 ośrodków szkoleniowych 
w całej Polsce, obejmuje stałymi treningami  

ok. 250 zawodników, promuje boc-
cię, prowadzi szkolenia instruktor-
skie, sędziowskie i klasyfikatorów 

medycznych, organizuje Polską Ligę Bocci, 
Mistrzostwa Polski i odpowiada za reprezenta-
cję narodową.
Aktywnie pracuje ponad 50 instruktorów  
bocci i ok. 60 sędziów. Poza Związkiem  
boccia jest obecna w wymiarze rehabilita-
cyjnym i integrująco-edukacyjnym w progra-
mach ok. 300 stowarzyszeń, fundacji, szkół,  
ośrodków szkolno-wychowawczych, WTZ-tów  

w całym kraju.
Boccia jest dyscypliną 
adresowaną do osób 
z najcięższymi nie-
pełnosprawnościami 
związanymi z zabu-
rzeniami centralnego 
układu nerwowego. 
Jest grą ofensywno-
-defensywną, w której 
rywalizują dwie strony 
„czerwona” i „niebie-
ska”, nie ma podziału 
na płeć, ale zawodni-
cy grają w 5 klasach 
sportowych co jest 
właściwością sportu 
paraolimpijskiego.
Celem gry jest 
umieszczenie czer-
wonej lub niebieskiej 

bili jak najbliżej celu – białej bili zwanej Jac-
k’iem. Boccia jest grą wyrafinowaną, wyma-
ga skupienia i niezwykłej precyzji, ponieważ 

jeden dobrze oddany rzut bilą może diame-
tralnie zmienić przebieg gry. O powodzeniu  
w grze decyduje inteligencja zawodnika,  
matematyczna pamięć, strategia.
Tegoroczna edycja Polskiej Ligii Bocci finan-
sowana była przez PFRON. Patronat nad nią 
objął Polski Komitet Paraolimpijski, zaś Part-
nerem zostało Miasto Wągrowiec.

Zwycięzcy Polskiej Ligi Bocci  2020:

I LIGA
BC1

I m.   Wojciech Lamch (Prometeus Konopiska)
II m.  Kinga Koza (Start Poznań)
III m. Damian Matoga (Start Poznań)

BC2
I m.    Marta Wesołek (Start Poznań)
II m.   Mateusz Urbański (Start Lublin)
III m. Marika Furtak (IKS ZIELONI Zielona 
Góra)

BC3
I m.   Damian Iskrzycki / asystent Dariusz  
Borowski  (Start Bielsko-Biała)
II m.  Leszek Lorens / asystent Jolanta Lorens 
(Start Poznań)
III m. Edyta Owczarz / asystent Krystyna 
Owczarz (IKSON Głogów)

BC4
I m.   Dominik Walczyk (Start Bielsko-Biała)
II m.  Andrzej Janowski (Start Kielce)
III m. Mateusz Adamczyk (AKSON Zamość)

BC5
I m.   Rafał Stasiak (Prometeus Konopiska)
II m.  Robert Dąbrowski (IKS ZIELONI Zielona 
Góra)
III m. Mateusz Waksmundzki (Start Kielce)

II LIGA – do I LIGI awansowali 
BC2 

Marta Dadasiewicz (Szansa Start Gdańsk)
Antoni Kołodenny (Start Bielsko- Biała)
Adam Mencnarowski (Start Bielsko- Biała)

BC3
Katarzyna Krzyżanowska (Szansa Start 
Gdańsk)
Małgorzata Perlińska (Start Poznań)
Jarosław Plewa (Prometeus Konopiska)

BC5 
Przemysław Godula (Start Lublin)
Milena Oleksińska (Start Zielona Góra)
Norbert Penza (IKSON Głogów)

Romuald Schmidt / Polska Liga Bocci,
 fot. Polska Liga Bocci

Najbardziej utytułowani z na-
szych zawodników, Iweta Fa-

ron i Witold Skupień, rywalizację 
w Planicy rozpoczęli od mocnego 
akcentu – w biegu krótkim na 5 km 
zajęli 4. miejsce w swoich katego-
riach, rozbudzając apetyty na jesz-
cze lepsze rezultaty w kolejnych 
dniach. Iweta powtórzyła swoje 
osiągnięcie podczas biathlonowe-
go biegu na 12,5 km – od podium 
dzielił ją jeden celny strzał! Witold 

z kolei odpadł w półfinale rywaliza-
cji sprinterskiej, a na 12,5 km zajął 
7 miejsce.
Równie dobrze radził sobie w tych 
zawodach Piotr Garbowski, startu-
jący w kategorii osób niewidomych  
i niedowidzących razem z przewod-
nikiem, Jakubem Twardowskim.
Zajęli oni 4. miejsce w sprincie  
i tylko nieszczęśliwy wypadek  
w finale sprawił, że nie stanęli na 

upragnionym podium. Do tego wy-
niku dołożyli oni również 6. miejsce 
na 12,5 km i 8. miejsce w biegu na  
7,5 km, a każde z tych osiągnięć 
przełożyło się na ważne punkty 
do klasyfikacji generalnej Pucharu 
Świata.
Z zupełnie innymi założeniami do 
Planicy pojechali Krzysztof Plewa  
i Monika Kukla, startujący w katego-
riach siedzących i debiutujący w tym 
sezonie na arenie międzynarodowej. 

Zdobyli oni w Słowenii pierwsze szlify  
w zawodach rangi Pucharu Świata  
i cenne doświadczenie przed następny-
mi sezonami. Z ich startami w następ-
nych latach wiążemy duże nadzieje!
Więcej informacji i szczegółowe wyniki 
z PŚ w biathlonie i PŚ w biegach nar-
ciarskich na stronie PKPar.

Info: PKPar, fot. Adrian Stykowski / 
World Para Snow Sport

Dobre wyniki biało-czerwonych 
podczas PŚ w Planicy!

Między 3 a 10 marca w Planicy, na obiektach częściej kojarzonych ze skokami 
narciarskimi – a jednak gościnnymi również dla parasportowców, odbyły się 
zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich i biathlonie. Choć nasi 
reprezentanci tym razem nie stanęli na podium, to aż czterokrotnie się o nie otarli, 
i występ w zimowej stolicy Słowenii mogą zaliczyć do udanych.

Zakończyła się 
Polska Liga Bocci’2020

W Wągrowcu, w hali OSiR, rozegrane zostały na przełomie lutego 
i marca turnieje Polskiej Ligi Bocci zorganizowane przez Polski 

Związek Bocci.
Zbigniew Bednarek – PROMETEUS Konopiska, 
z prawej Damian Iskrzycki START Bielsko-Biała

Marta Wesołek START Poznań, z prawej Marika Furtak ZIELONI 
Z.ielona Góra

Dominik Walczyk START B.Biała , z lewej Mateusz Adamczyk 
AKSON Zamość

Marta Wesołek START Poznań, z prawej Marika Furtak ZIELONI Zielona Góra, Jarosław  
Berend, Beata Dobak-Urbańska, Romuald Schmidt, Mieczysław Nowak
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Damian Iskrzycki 
z asystentem Dariuszem Borowskim START B.ielsko-Biała

https://db.ipc-services.org/sdms/web/calendar/ns/result/NSAA21BT
https://db.ipc-services.org/sdms/web/calendar/ns/result/NSAA21CC
https://db.ipc-services.org/sdms/web/calendar/ns/result/NSAA21CC
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Grupa Polish Wings zebrała blisko 
260 tys. zł dla Gaworskiego!

SPORT

Zakończyła się zbiórka prowadzona 
przez zespół biegaczy Polish Wings na 
rzecz chorującego paraolimpijczyka, 
szermierza Jacka Gaworskiego. Na 
konto trafiło prawie 260 tys. zł. Polish 
Wings wygrali w październiku 
morderczy Ultra Mirage El Djerid 100k, 
czyli 100 km przez pustynię Sahara.

Drużyna Polish Wings postanowiła po-
biec w Ultra Mirage i go wygrać, by 
zwrócić uwagę na zbiórkę pieniędzy na 

rzecz szermierza Jacka Gaworskiego. Utytu-
łowany florecista, wicemistrz paraolimpijski  
z Rio de Janeiro choruje na nieuleczalną cho-
robę. Najpierw w 2004 roku zdiagnozowano 
u niego stwardnienie rozsiane, a w 2012 roku 
rozpoznano nowotwór mnogi rdzenia. Koszt 
leku, który musi teraz codziennie przyjmo-
wać, by żyć i w miarę normalnie funkcjono-
wać to 5500 zł miesięcznie. Celem zbiórki 
było zebranie 300 000 zł, ostatniego dnia na 
koncie znalazło się 257 520 zł. 

Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Da-
riusz Wojda, kapitan Polish Wings. W skład 
drużyny oprócz Wojdy wchodzili śp. Karolina 
Warchulska, Piotr Błoński, „Kristo” Krzysz-
tof Talarczyk, Kazimierz Zawiślak i Zenon  
Olszak. Ekipa nie tylko w pełnym składzie po-
konała ultramaraton, ale także wygrała bieg 
w klasyfikacji drużynowej. Byli najlepsi na  
13 startujących drużyn. 

– Polish Wings to projekt z określonym po-
mysłem charytatywnym, który pomógł nam 
zrealizować Polski Komitet Paraolimpijski 
wskazując Jacka Gaworskiego jako osobę 
potrzebującą pomocy – opowiada Wojda. 
– Tak de facto PKPar otworzył nam kilkoro 
drzwi tworząc charytatywny efekt śnieżnej 
kuli. Sekretarz generalna Paulina Malinow-
ska-Kowalczyk wraz z zespołem Komitetu 
udzieliła nam pełnego wsparcia. W każdym 
obszarze się do niej zwracaliśmy. Dzięki temu 
ciut chaotyczny pomysł nabierał kierunku. 
Wspólnie z ludźmi o pięknych sercach wyko-
naliśmy robotę, która zwiększa szanse Jacka 
na życie powiedział kapitan zespołu. .

– Cały ten okres obfitował w skrajne emocje, 
od pełni szczęścia, gdy wbiegaliśmy na metę 
Ultra Mirage, po smutek związany ze śmier-
cią Karoliny. Wszystko lub prawie wszystko 
podporządkowaliśmy pod dwa cele, czyli 
wspieranie charytatywne Jacka i drużynowe 

zwycięstwo w biegu przez 
pustynię, co w połączeniu  
z zawodowymi obowiązkami 
każdego z nas i prywatnym ży-
ciem było momentami bardzo 
trudne – dodał Wojda. 

Maraton przez Saharę był jed-
nym z etapów całego przed-
sięwzięcia. Polish Wings by 
zwiększyć efektywność zbiórki 
zaprosili do współpracy cele-
brytów, dziennikarzy, wokali-
stów i znanych sportowców. 
Każde działanie stanowiło 
cegiełkę dokładaną do całości.

– Finalnie jesteśmy szczęśliwi, 
bo jako grupie biegaczy – amatorów i ludzi chęt-
nych do pomocy mieliśmy plan, który krok po 
kroku realizowaliśmy. Akcja „Znani dla Jacka”, 
w której udział wzięli m.in. Mamed Chalidow, 
Marcin Gortat, Krzysztof Hołowczyc, Grzegorz 
Markowski, Marta Żmuda-Trzebiatowska, czy 
aukcje charytatywne okazały się kierunkiem 
wzbudzającym zainteresowanie zbiórką. Udało 
nam się przeprowadzić 62 aukcje, na których 
wystawiliśmy do licytowania m.in. „fanty” spor-
towców, biżuterię, obrazy artystów polskich czy 
rękodzieło dobrych ludzi. To przyniosło ponad 
30 tys. zł. Cały ten przepracowany czas niewąt-
pliwie był nie lada wyzwaniem, ale na końcu tej 
całej historii otrzymujemy krzepiącą wiadomość 
– po pierwsze wspólnie zapewniliśmy środki na 
leczenie Jacka, a po drugie zrobiliśmy to przy 
wsparciu ogromnej rzeszy ludzi, której z całego 
serca chcemy bardzo podziękować. Bez was 
nie byłoby to możliwe – podkreśla Wojda. 

Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego, który objął przedsięwzięcie 
drużyny „Polish Wings” swoim patronatem nie 
kryje zadowolenia, że tak wysoką kwotę udało 
się zebrać. – Moim zdaniem cel został prawie 
osiągnięty, zbiórka zbliżyła się do zakładanej 
wartości, która nie była mała. Bardzo serdecz-
nie dziękuję wszystkim osobom, które były 
zaangażowane w akcję i wsparły zbiórkę na 
leczenie Jacka Gaworskiego. Jestem przeko-
nany, że te środki pomogą Jackowi skoncen-
trować się na treningach, zamiast wydatkować 
energię na poszukiwanie środków na walkę  
z ciężką chorobą. Szczególne podziękowania 
kieruję do Darka Wojdy i jego ekipy, która swo-
im wyczynem sportowym pokazała najwyższej 
klasy humanitaryzm i udowodniła, że niemożli-
we nie istnieje – dodaje Szeliga. 

Jacek Gaworski uprawia szermierkę od 11. 
roku życia. W karierze sportowej nie prze-
szkodziły mu dwie ciężkie choroby. Dzięki 
akcji Polish Wings, jak sam przyznaje, zdobył 
spokój codziennego życia. Kwota zebrana 
przez drużynę starczy bowiem na blisko czte-
roletnie leczenie. 

– Z CAŁEGO SERDUCHA DZIĘKUJĘ druży-
nie Polish Wings za zaangażowanie i pomoc 
w walce o życie – mówi Jacek Gaworski. 
– Czas zbiórki był niczym wspólny ultra-
maraton wypełniony nadzieją, działaniem, 
radością, ale też chwilami rozdzierającymi 
serce smutkiem i bezsilnością, dla których 
ukojeniem była wiara w ludzi i płynące  
z ich serc dobro. Drużyno, napisaliście nową 
kartę historii niesienia pomocy!!! Dziękuję 
Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu 
za niesamowite zaangażowanie i pomoc. 
Dziękuję wszystkim Darczyńcom, tym którzy 
wsparli zbiórkę, ofiarowali rzeczy na aukcję  
i tym, którzy je wylicytowali, tym którzy wzięli 
udział w akcji #jestemzJackiem, #biegiem-
pożycie. Wszystkim, który ze mną byli, są  
i będą. 
Wszystkim dedykuję słowa Marii Konopnic-
kiej „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, 
dlatego, aby się wznieść, musimy trzymać się 
razem.”

Wszystkim, którzy wsparli zbiórkę, wszyst-
kim, którzy o niej pisali, wszystkim, którzy 
nie pozostali obojętni w imieniu Polskiego 
Komitetu Paraolimpijskiego, drużyny Po-
lish Wings i Jacka Gaworskiego najpięk-
niej jak potrafimy – DZIĘKUJEMY!

PKPar, fot. Ilona Raczyńska

Wielkie emocje towarzyszyły 
zgrupowaniu reprezentacji Polski 
w ampfutbolu. W Machnicach 
seniorzy i juniorzy mieli wspólne 
treningi i spotkania. 
– To były megafajne dni! – 
cieszą się młodzi ampfutboliści.

Wspólne zgrupowanie seniorskiej  
i juniorskiej kadry zakończyło się 

wielkim sukcesem. – Było niesamowi-
cie fajnie, bo mogliśmy spotkać się 
z osobami, które mają dużo większe 
doświadczenie w ampfutbolu, które 
grają w reprezentacji. Bardzo mi się 
to podobało i cieszę się, że zakolego-
waliśmy się z nimi. Już nie mogę się 
doczekać, gdy we wrześniu pójdę na 
mecz mistrzostw Europy w Krakowie 
i będę im kibicował – opowiada rozra-
dowany Michał, jeden z zawodników 
Junior Amp Futbol.

Zanim jednak dzieci i dorośli wyszli 
na boisko, mieli wspólne spotkanie, 
podczas którego lepiej się poznali,  
a przede wszystkim... śmiali. Praw-
dziwą furorę robił zaś Krystian Ka-
płon, napastnik reprezentacji Polski 
i Wisły Kraków, który przed zgrupo-
waniem przefarbował włosy. – Ze spotkania 
najbardziej zapamiętam pytanie mojego ko-
legi Kacpra o włosy Krystiana – śmieje się 

Michał, juniorski kadrowicz. Pytanie zadane 
przez Kacpra najlepiej pokazuje swobod-
ną atmosferę w obu drużynach, zwłaszcza, 
że przed spotkaniem trochę się stresował.  
– Widziałam, że zastanawiał się też jak trud-
no będzie mu grać ze starszymi zawodnika-
mi, ale po tym, jak na spotkaniu, a potem na 
boisku widziałam jego uśmiech, to przestałam 
się martwić – opowiada Magdalena Serafin, 

mama Kacpra. – Świetnie, że takie spotkanie 
się odbyło, bo dzieciaki mogły podpatrzeć jak 
na boisku i w grupie zachowują się ich ido-
le – dodaje Mateusz, tata Tomka, kolejnego 
z juniorów.

Zachwytu dzieci można się było spodziewać, 
ale równie zadowoleni ze wspólnych zajęć 
byli seniorzy. – Dowiedzieliśmy się, co młod-
si koledzy mają w głowie. Kilka razy byłem 
zaskoczony, jak mądrze postrzegają piłkę 
nożną. Czasem zwracali uwagę na rzeczy, 
których my nie dostrzegaliśmy, a są dla nas 
ważne – tłumaczy Kamil Grygiel, napastnik 
seniorskiej kadry.

Młodzi zawodnicy szczególną uwagę zwraca-
li na Maksa Moroza, członka projektu Junior 
Amp Futbol, który tym razem był na zgrupo-
waniu jako zawodnik seniorskiej kadry. – Je-
stem z tego bardzo dumny. W Junior Amp 
Futbol uczyłem się praktycznie wszystkiego, 
łącznie z bieganiem. To świetny projekt, tre-
nerzy dostosowują ćwiczenia do poziomu 
umiejętności danego zawodnika, pomagają 
stawiać pierwsze kroki w ampfutbolu i dalej 

się rozwijać – wyjaśnia 
Moroz, który walczy  
o powołanie do ścisłej 
kadry na Mistrzostwa 
Europy Kraków 2021.

Zgrupowanie to było 
wyjątkowe również dla 
Marka Dragosza, który 
jest trenerem obu re-
prezentacji. – Najbar-
dziej cieszy mnie, że 
jesteśmy wszyscy ra-
zem. A wspólne trenin-
gi? Jestem zakochany 
w takich momentach 
– mówi zadowolony 
selekcjoner. Nie traci 
jednak z oczu główne-
go celu jego tegorocz-
nej pracy z seniorami 
– mistrzostw Europy, 
które we wrześniu od-
będą się w Krakowie. 
– Oprócz integracji, 
wykonaliśmy też na-

prawdę ciężką robotę – podkreśla. – Jesteśmy 
coraz bliżej Euro, a takie doświadczenie, jak 
wspólne treningi okazało się dla nas ważnym 
doświadczeniem. Dzieci mogły być blisko idoli, 
a to ważne. Porównałbym to do mojego spo-
tkania z Robertem Lewandowskim, który jest 
dla mnie sportowym wzorem do naśladowania. 
Rozmowa z nim była dla mnie bardzo ważna 
– opowiada Przemysław Świercz, kapitan se-
niorskiej kadry i trener Junior Amp Futbol. – 
Podczas zgrupowania młodsi koledzy mówili 
nam, jak ważna jest niezłomność, jak istotne 
jest tworzenie zespołu. Gdy senior słyszy ta-
kie słowa od najmłodszych, to daje mu to do 
myślenia. Pomoże nam to wygrać mistrzostwa 
Europy również dla nich – deklaruje Świercz.

Już niebawem obie reprezentacje będą mo-
gły przetestować efekty pracy ze zgrupowa-
nia na boisku. Juniorzy wypróbują swoje siły 
podczas wspólnych treningów i sparingów  
z zaproszonymi zagranicznymi rówieśnikami, 
a seniorzy jeszcze w maju rozegrają w Krako-
wie dwumecz towarzyski z mocnym europej-
skim rywalem.

pr/, fot. Paula Duda

„To jak spotkanie z Lewandowskim”. 
Ampfutbolowi juniorzy zachwyceni 
treningiem z reprezentacją Polski
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https://www.facebook.com/hashtag/jestemzjackiem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-XLwKOvGMbCOhX8As9TMUx7edzcoSfLtAka3xpqhhlibvlY4N1Q_rg8mkwq4RnyptvXLvh_ANAsQcCxsLCj7aANerjJSh1iEJ913JRcRQI4o9w8Hqt28MYYOoYoyjNfUewYfTIO7ElY9vCTK2w0Lp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/biegiempo%C5%BCycie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-XLwKOvGMbCOhX8As9TMUx7edzcoSfLtAka3xpqhhlibvlY4N1Q_rg8mkwq4RnyptvXLvh_ANAsQcCxsLCj7aANerjJSh1iEJ913JRcRQI4o9w8Hqt28MYYOoYoyjNfUewYfTIO7ElY9vCTK2w0Lp&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/biegiempo%C5%BCycie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-XLwKOvGMbCOhX8As9TMUx7edzcoSfLtAka3xpqhhlibvlY4N1Q_rg8mkwq4RnyptvXLvh_ANAsQcCxsLCj7aANerjJSh1iEJ913JRcRQI4o9w8Hqt28MYYOoYoyjNfUewYfTIO7ElY9vCTK2w0Lp&__tn__=*NK-R
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Team Novo Nordisk z Atlanty stanowi 
wyjątkową ekipę w zawodowym 
peletonie. W swoich szeregach ma 
wyłącznie kolarzy z cukrzycą, którzy 
przyjeżdżają m.in. na Tour de Pologne. 
Młodzieżówkę reprezentuje 
Przemysław Kotulski, a ambasadorem 
zespołu jest Mateusz Rudyk. Obaj 
musieli podjąć trudne decyzje, żeby 
realizować swoje sportowe pasje. Od 
lat pokazują, że choroba nie wyklucza 
osiągania sukcesów w kolarstwie. 
To wymaga nie tylko samozaparcia. 
Plany na ten sezon zakładają walkę 
o medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Team Novo Nordisk (TNN) jest pierw-
szym na świecie zespołem zawodo-
wych kolarzy z cukrzycą. Ekipa organi-

zuje zgrupowania w Stanach Zjednoczonych, 
o czym w 2015 r. dowiedział się Przemysław 
Kotulski. Wysłał zgłoszenie przez internet. Był 
zaskoczony, że szybko otrzymał odpowiedź 
i zaproszenie na Talent ID Camp. Zawodnik, 
mający wówczas 15 lat, poleciał za ocean. 
Tam wraz z młodymi osobami z całego świata 
miał treningi i testy. Wszystko pod okiem dy-
rektora ekipy Phila Southerlanda. 
– Wtedy nie potrafiłem zbyt dobrze mówić po 
angielsku. Ale zapewniono mi tłumacza, który 
był ze mną przez cały obóz trwający tydzień. 
Organizacja była na najwyższym poziomie, 
każdy trening wyglądał profesjonalnie. Wtedy 
poczułem się jak zawodowy kolarz i od tego 
momentu chciałem być członkiem tej drużyny 
– wspomina Przemysław Kotulski. 
W kolejnym roku otrzymał od teamu następne 
zaproszenie. Tym razem już nie tylko na obóz, 
ale również na zawody, podczas których zapre-
zentował swoje umiejętności. I jeszcze w 2016 r. 
dołączył do ekipy jako junior. W 2019 r. awan-
sował do Teamu Novo Nordisk Development, 
czyli młodzieżówki, którą reprezentuje do dziś. 
Od 2016 r. TNN jest regularnie zapraszany 
przez organizatorów Tour de Pologne. Kiedy 
ekipa przyjechała na wyścig w 2019 r., wie-
działa już o sukcesach odnoszonych przez 
Mateusza Rudyka. Kontakt między tym kola-
rzem torowym a zespołem nawiązał profesor 
Leszek Sibilski, który jest wykładowcą uniwer-
syteckim w USA.
– Zostałem zaproszony na spotkanie podczas 
jednego z etapów Tour de Pologne. Dla mnie 
to był stres, bo słabo mówiłem po angielsku. 
Bałem się, że się nie dogadamy. Na szczęście 
był ze mną mój trener kadrowy Igor Krymski, 

więc mogliśmy swobodnie rozmawiać. Miło 
wspominam ten dzień, poznałem cały team. 
Wtedy usłyszałem, że TNN będzie chciał mi 
pomóc przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio 
– mówi Mateusz Rudyk.  
Rozmowy ws. formy wsparcia toczyły się  
w kolejnych miesiącach. Pandemia wydłu-
żyła ten proces. Na początku br. ogłoszono, 
że 25-latek zawarł roczny kontrakt z zespo-
łem. TNN nie dysponuje drużyną kolarzy to-
rowych, tylko szosowych. Polak został więc 
ambasadorem teamu. Dzięki temu ma za-
gwarantowaną szeroką pomoc... 

Rower zamiast szpady
Przemysław Kotulski nie pamięta życia bez 
cukrzycy typu pierwszego. Miał 3 lata, kiedy 
ją zdiagnozowano u niego. Jako siedmiolatek 
zaczął trenować szermierkę. Na zawodach  
w szpadzie odnosił liczne sukcesy. Nie tylko  
w kraju, ale również za granicą. Przełom na-
stąpił w 2011 r. Wówczas jego tata, będący fa-
nem kolarstwa, zabrał go na Tour de Pologne. 
– Pojechaliśmy autem z naszym znajomym 
na etap, który odbywał się w Wiśle, czyli  
ok. 70 km od domu. Wzięliśmy z sobą rowery, 
w tym ten, który dostałem na pierwszą komu-
nię świętą. Podjechaliśmy na nich pod taką 
górę i tam zobaczyłem kolarzy na żywo. To 
było niesamowite przeżycie – zjazd, prędkość, 

rowery, obstawa, kibice – opisuje 21-latek  
z Rydułtów (woj. śląskie).  
Od tego momentu zakochał się w kolar-
stwie i chciał na nie postawić. Ale trenowa-
nie dwóch dyscyplin sportu nie wchodziło  
w grę. Podobnie jak porzucenie szpady z dnia 
na dzień. Uczęszczał bowiem do gimnazjum, 
które specjalizowało się w szermierce. Czuł 
się nieco zobowiązany. Od dyrektora szkoły 
miał jednak zgodę na dokonanie zmiany po 
zakończeniu półrocza. Lekarze mieli obawy, 
czy podoła treningom kolarskim. 

Mentalność wojownika
U Mateusza Rudyka cukrzycę zdiagnozowa-
no, kiedy miał 12 lat. Wtedy już trenował ko-
larstwo. Natomiast jako trzynastolatek dowie-
dział się o chorobie Hashimoto. I to właśnie 
nadczynność tarczycy doprowadziła do prze-
rwania treningów. Wówczas usłyszał, że przy 
tych wynikach badań wysiłek fizyczny jest dla 
niego groźnym wrogiem. Nie mógł się z tym 
pogodzić. Bo przecież kolarstwo sprawiało 
mu coraz większą frajdę. Zastanawiał się, czy 
nie doszło do błędnej diagnozy.
– Mój tata od początku wierzył, że mogę coś 
osiągnąć w tym sporcie. Poszliśmy do kolejnych 
trzech czy czterech specjalistów, ale każdy miał 
takie samo zdanie. Słowa jednego z lekarzy 
wciąż pamiętam. Powiedział, że mogę pojechać 
na zawody, zostać mistrzem świata, zasnę i już 
się nie obudzę. Dla mnie to było drastyczne i bo-
lesne – wspomina ambasador TNN.

Po kilku miesiącach sytuacja z tarczycą była 
już lepsza. To oznaczało szansę na powrót 
do treningów. Ale decyzja wymagała prze-
myśleń, było zawahanie i strach. W głowie 
nastolatka pojawiały się różne scenariusze. 
Również takie, że zasłabnie podczas jazdy  
i w pobliżu nie będzie nikogo, kto go uratuje. 
Albo wpadnie do rowu i nikt go nie znajdzie. 
Ostatecznie wygrała mentalność sportowego 
wojownika.

Kolarska misja
Koncern farmaceutyczny Novo Nordisk za-
inicjował globalny projekt „Razem zmieniaj-
my cukrzycę”. Jego część stanowi właśnie 
TNN, który edukuje i motywuje do aktywno-
ści fizycznej. Podejmowane działania służą 
pacjentom z cukrzycą, jak również osobom 
zagrożonym tą chorobą. 
– Dla mnie reprezentowanie teamu to też 
duża misja. Pokazujemy ludziom, że chcemy 
uprawiać sport na najwyższym światowym 
poziomie i walczyć o miejsca na podium. 
Udowadniamy, że cukrzyca nam w tym nie 
może przeszkodzić – podkreśla Przemysław 
Kotulski. 
W jego sportowym CV jest m.in. 7. miejsce 
podczas jednego z etapów Tour de l'Abitibi 
w 2017 r., prestiżowej imprezy dla junio-
rów organizowanej w Kanadzie. Natomiast  
z ubiegłego roku miło wspomina rywalizację 
w Turcji. Na etapie rozpoczynającym Tour of 
Mevlana zajął siódmą lokatę.
Z kolei dla Mateusza Rudyka udany był se-
zon 2019. Wówczas zdobył brązowy medal 
w sprincie indywidualnym na Mistrzostwach 
Świata w Pruszkowie. Na trzecim miejscu 
ukończył też sprint indywidualny na Mistrzo-
stwach Europy w Apeldoorn. 3 lata wcześniej 
cieszył się ze złotego medalu w sprincie dru-
żynowym na ME w Saint-Quentin-en-Yveli-
nes.

Wyścig z cukrzycą
Samozaparcie to cecha, która łączy naszych 
rozmówców. Bez niej z pewnością nie byliby 
w tym miejscu kariery sportowej, w którym 
są. Jak przyznaje Przemysław Kotulski, miał 
na treningach czy zawodach trudne sytuacje 
związane z cukrzycą. To wynikało np. ze stre-
su i poziom cukru nie był taki jaki powinien. 
Ale zawodnik zawsze stara się wyciągać  
z tego wnioski. 
– Od momentu, kiedy jestem w teamie, zwra-
cam większą uwagę na to, co jem. Liczę też 
spożywane kalorie. Kiedyś nie miało dla mnie 
znaczenia, czy jadę na ciężki trening, czy są 

wolne dni. Teraz wiem, że trzeba czuwać nad 
dietą, żeby organizm mógł dobrze funkcjono-
wać.  Pracujemy nad tym w zespole, mamy 
panią dietetyk – podkreśla Przemysław Ko-
tulski. 
Z kolei Mateusz Rudyk początkowo traktował 
cukrzycę jako przeszkodę i wroga. Sam sie-
bie pytał, dlaczego to on choruje. To wszyst-
ko dla niego było trudne. Ale z czasem na-
uczył się z nią żyć. Traktuje ją jako partnera,  
z którym wspólnie pokonuje różne przeszko-
dy. Wie, że można normalnie funkcjonować.  
I nawet zjeść co jakiś czas kawałek czekolady 
czy pizzy, czego mu wcześniej zakazywano.
– Kiedyś bardzo rozpraszało mnie, że nie 
mogę się skupić na treningu jak inni kole-
dzy, tylko że muszę sprawdzić poziom cukru, 
wstrzyknąć insulinę czy zjeść coś słodkiego. 
Zgrupowania były ciężkie, bo np. należało 
wymienić wkłucie w pompie insulinowej. Ro-
dzice specjalnie przyjeżdżali, żeby to zrobić. 
Tak to wyglądało w czasach, kiedy byłem  
w kadrze Dolnego Śląska – wspomina. 

Jazda po medal
Dla Przemysława Kotulskiego największym 
celem jest dołączenie do pierwszej drużyny 
TNN. W tym sezonie zamierza walczyć o ten 
sportowy awans. Dąży też do zajmowania 
czołowych miejsc na poszczególnych zawo-
dach. I nie ukrywa, ze chciałby wygrać któryś 
wyścig. 
Z kolei Mateusz Rudyk ma szansę za kilka 
miesięcy zadebiutować na Igrzyskach Olim-
pijskich. Impreza miała się odbyć już latem 
ubiegłego roku, ale ze względu na pandemię 
została przełożona o 12 miesięcy. Początko-
wo reprezentant Polski nie był zadowolony  
z tej decyzji. Ale szybko zrozumiał, że to oka-
zja do lepszego przygotowania. W trakcie 
lockdownu mógł skupić się na technice, na co 
wcześniej brakowało czasu. 
– Dostałem rok w gratisie i chcę go jak najle-
piej wykorzystać. Bardzo chciałbym być zło-
tym medalistą Igrzysk Olimpijskich i usłyszeć 
Mazurka Dąbrowskiego. To marzenie i jedno-
cześnie cel. Ale każdy medal będzie wielkim 
osiągnieciem – mówi 25-latek.
Taki sukces na pewno byłby ważny dla TNN 
i całej społeczności diabetologicznej. Zwłasz-
cza, że w tym roku przypada stulecie wy-
nalezienia insuliny. A w 2008 r., podczas IO 
w Pekinie, hymn Polski został zagrany dla 
wioślarskiej osady. W jej składzie był Michał 
Jeliński, chorujący na cukrzycę.

■

Zawodowo ścigają się z cukrzycą. Droga na kolarski szczyt

Mateusz Rudyk, fot. ©️Szymon Gruchalski Przemysław Kotulski, fot. ©️TeamNovoNordisk 
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Bydgoszcz – Bierutów II 11:1
Kraków II – Wrocław 4:14
Bierutów II – Katowice 6:16
Bydgoszcz – Kraków II 15:12
Katowice – Wrocław 17:12
Bierutów II – Kraków II 17:12
Bierutów I – Kraków I 15:12
Laski – Szczecin 13:3
Kraków I – Lublin 14:15
Bierutów I – Laski 14:15
Lublin – Szczecin 0:10
Kraków I – Laski 9:17
Wrocław – Bydgoszcz 15:8
Kraków II – Katowice 5:15
Wrocław – Bierutów II 13:3
Katowice – Bydgoszcz 18:16
Szczecin – Bierutów I 13:20
Laski – Lublin 18:8
Szczecin – Kraków I 8:7
Lublin – Bierutów I 4:14

Klasyfikacja generalna 
po pierwszym turnieju:
I liga
Laski – 12 pkt
Bierutów I – 9 pkt
Szczecin – 6 pkt
Lublin – 3 pkt
Kraków I – 0 pkt
II liga
Katowice – 12 pkt
Wrocław – 9 pkt
Bydgoszcz – 6 pkt
Bierutów II – 3 pkt
Kraków II – 0 pkt
Turniej mógł się odbyć dzięki dofi-
nansowaniu z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
PFRON, Urzędu Miasta Katowice 
oraz środków własnych.

Info: Start Katowice, 
fot. Adrian Stykowski / PZSN Start

Rozpoczęły się rozgrywki o tytuł 
Mistrza Polski w goalballu 2021
W chorzowskiej Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Ratuszowej 20 
czołowi zawodnicy polskiego goalballa spotkali się w dniach 26-28 
marca br. Niestety koronawirus panoszy się coraz bardziej, jednak tym 
razem nie daliśmy za wygraną! Turniej udało się zorganizować 
przy zachowaniu wszelkich środków ochrony oraz zdyscyplinowaniu 
wszystkich uczestników. Niestety bez kibiców… 

W tym roku nieco pozmieniał się układ sił i ligi prezentują się następująco:
I LIGA: Bierutów I, Kraków I, Laski, Lublin, Szczecin.
II LIGA: Bierutów II, Bydgoszcz, Katowice, Kraków II, Wrocław.

Emocji nie zabrakło! Niektóre mecze potoczyły się w zupełnie nieoczekiwany 
sposób, co znakomicie  widać po wynikach:


