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zmiana postrzegania oraz aktywizacja 
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Po raz kolejny – poprzez gościn-
ne łamy „Integracji” – zaprasza-
my do „Wrocławia bez barier”. 
Do magicznego Wrocławia, gdzie 
uparcie od lat grupa zapaleńców 
skupionych wokół Wrocławskiego 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 
(obchodzącego właśnie 15-lecie...) 
z mocnym wsparciem wrocław-
skiego i dolnośląskiego samorzą-
du, również przy udziale dzielnych 
skrzatów – wyprowadza z labiryntu 
barier zabłąkanych i zagubionych.

Właśnie – labirynt barier... 
Generalnie niepełnosprawność 

wręcz automatycznie kojarzy się 
z barierami. Tyle, że te bariery ro-
zumiemy jako widzialne i dotykal-
ne, czyli schody, krawężniki, nie-
dostępne toalety, brak sygnalizacji 
dźwiękowej dla niewidomych czy 
opisów dla głuchych, brak dobre-
go sprzętu (takiego jak w boga-
tych krajach zachodniej Europy 
czy w USA – wózków, aparatów 
słuchowych, komputerów...). Czę-
sto też można usłyszeć, że wszyst-

kiemu winne złe przepisy, urzęd-
nicy bez serca czy banalny brak 
pieniędzy... A jak już wypowiemy 
tę długą listę przyczyn i przeszkód 
od nas niezależnych – czujemy się 
usprawiedliwieni i zarazem jakby 
zwolnieni z dalszych starań.

Tymczasem – czy tak napraw-
dę umiemy wykorzystać istnieją-
ce możliwości...? Czy tak napraw-
dę nasza bezradność wobec wielu 
utrudnień, pojawiających się wraz 
z niepełnosprawnością – nie wyni-
ka w jakimś stopniu z naszej nie-
wiedzy, braku wrażliwości, czy wy-
starczająco silnej woli działania...? 
Czy może zatem labirynt barier nie 
ma swego początku w naszych gło-
wach i w sercach – zarówno nas sa-
mych niepełnosprawnych, jak i ludzi 
w naszym otoczeniu, zaczynając od 
naszych bliskich (rodzin, sąsiadów, 
przyjaciół) przez współpracowni-
ków i znajomych aż po urzędników 
oraz tworzących prawo (i to lokal-
ne, i to krajowe) w końcu tych dzie-
lących publiczne pieniądze...?

Wiele barier można pokonać 
– nierzadko prostymi sposoba-
mi. Trzeba tylko wiedzieć jak. 
A kiedy samemu się nie wie – 
trzeba wiedzieć, gdzie szukać 
wyjaśnień, kogo zapytać. I dla-
tego w ramach programu „Wro-
cław bez barier” podejmujemy 
te różnorodne działania: by na-
wiązywać kontakty, służące wy-
mianie doświadczeń i informacji 
(jak przystosować mieszkanie, 
jak dopasować wózek czy apa-
raty słuchowe, skąd wziąć na to 
pieniądze...), by tworzyć klimat 
(jakże ważny, choć przecież nie-
dotykalny...!), by upowszechniać 
wiedzę przeciwko stereotypom, 
by poprzez konkretne przykła-
dy pokazywać ogrom możliwości 
osób pomimo niepełnosprawno-
ści. A wszystko razem, by budo-
wać Wrocław i Polskę naszych 
marzeń – bez barier!

Sławomir Piechota 
Przewodniczący Rady Programowej WSON 

Poseł na Sejm RP

W LABIRYNCIE WŁASNYCH BARIER
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Działaniami Bartka można 
śmiało obdzielić kilka osób. Tym-
czasem, niespełna 30-letni miesz-
kaniec wrocławskiego Psiego Pola 
ciągle szuka nowych pól działa-
nia, wbrew wszystkim przeciwień-
stwom i barierom. A tych w życiu 
Bartka nie brakuje... 

Wózek jako wyzwolenie
Postępujący zanik mięśni... Ta 

diagnoza musiała zabrzmieć jak 
wyrok. Z każdym kolejnym rokiem 
choroba ograniczała możliwości fi-
zyczne Bartka. Na pewnym etapie 
pokonanie kilku schodów prowa-
dzących do mieszkania na pierw-
szym piętrze było ponad jego siły. 

W siódmej klasie szkoły podstawo-
wej musiał podjąć trudną decyzję 
o korzystaniu z wózka inwalidzkie-
go. Dzięki wsparciu rodziców nie 
poddał się. Szybko też zrozumiał, 
że wózek nie musi być wyrokiem, 
że może być nowym sposobem na 
aktywną realizację życiowych pla-
nów i marzeń. I paradoksalnie to 
właśnie wózek inwalidzki, sym-
bol niepełnosprawności, pozwolił 
Bartkowi na odzyskanie możliwo-
ści swobodnego poruszania się po 
mieście, udział w zajęciach szkol-
nych, zdanie matury, studiowanie 
na wymarzonym Wydziale Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Wrocław-
skiego i wreszcie... na pracę.

Żużel i dziennikarstwo
Największym, niespełnionym 

marzeniem Bartka pozostanie już 
chyba tylko żużel. Choroba wy-
kluczyła aktywne uprawianie te-
go sportu, miłość do niego kaza-
ła jednak ciągle wracać na stadion 
żużlowy. Gdzieś, kiedyś zauważył, 
że idealnym sposobem na pozna-
nie tego sportu i ludzi go uprawia-
jących jest praca dla mediów. 

W czasie studiów podjął współ-
pracę ze znanymi periodykami 
poświęconym wydarzeniom spor-
towym. Dziennikarstwo stało 
się idealnym sposobem na pracę 
i spełnienie dziecięcego marzenia 
na żywy kontakt z podziwianymi 

„Skrzynia”, jak nazywają Bartka Skrzyńskiego koledzy, to popularny we Wrocławiu 
dziennikarz sportowy i społeczny, współtwórca kampanii społecznych na rzecz akty-
wizacji osób niepełnosprawnych, pomysłodawca i twórca programu „W-skersi” emito-
wanego w TVP1, rzecznik prasowy Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, 
a od ubiegłego roku także specjalista ds. marketingu we wrocławskim oddziale Agencji 
Mienia Wojskowego. 

„SKRZYNIA” NA PRZEKÓR STEREOTYPOM
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wcześniej sportowcami. Dzisiaj, 
choć dziennikarstwo sportowe 
przestało być głównym zajęciem 
Bartka, to ciągle w jego komór-
ce znajdziemy telefony do zna-
nych żużlowców – Jarka Hampela, 
Tomka Golloba, czy Piotrka Świ-
derskiego. Wszyscy są jego dobry-
mi znajomymi, cenią go za profe-
sjonalizm i serce dla żużlu.

W-skersi
W 2003 roku Bartek wpadł na 

pomysł wyjątkowego programu 
telewizyjnego poświęconego oso-
bom niepełnosprawnym. Produ-
kowany we Wrocławiu program 
„W-skersi” szybko zyskał popular-
ność. „Skrzynia” pokazuje w nim, 
że niepełnosprawni są w stanie 
prowadzić życie „normalnych” lu-
dzi, mają swoje problemy, plany 

i marzenia, które spełniają nie go-
rzej od innych. Dzięki tym progra-
mom osoby niepełnosprawne mo-
gą uwierzyć, że niepełnosprawność 
nie wyklucza ich pełnego udziału 
w życiu, a osobom „pełnospraw-
nym” udowadnia, że choć pozor-
nie tak wiele nas odróżnia, to jed-
nak tak naprawdę jesteśmy  bardzo 
do siebie podobni.

Przeciw stereotypom
Prowadzony przez Bartka pro-

gram to tylko jedna z licznych 
form walki ze szkodliwymi ste-
reotypami, dotyczącymi niepeł-
nosprawnych. Głównym orężem 
jest jednak jego własna aktyw-
ność. Już w liceum zaangażował 
się w działalność samorządo-
wą – jako Przewodniczący Wro-
cławskiego Parlamentu Mło-

dzieży współtworzył dolnośląski 
wolontariat, brał aktywny udział 
w przygotowaniach 46. Kongre-
su Eucharystycznego, który od-
był się we Wrocławiu w 1997 ro-
ku. Od kilku lat skutecznie działa 
w Radzie Osiedla Psie Pole Za-
widawie, organizuje szkolenia dla 
młodych studentów dziennikar-
stwa i architektury. Jednych uczy, 
jak pokazywać niepełnospraw-
ność w mediach, drugim pokazu-
je, jak budować bez barier. Bartek 
to również współtwórca kampa-
nii społecznych na rzecz aktyw-
ności osób niepełnosprawnych: 
„Wrocław bez barier” i „Nie ma 
barier. Dolny Śląsk”. Walczy za-
tem nade wszystko poprzez wła-
sną postawę. Postawę człowieka, 
który mimo doświadczenia cięż-
ką chorobą stara się korzystać ze 
wszystkich możliwości, które daje 
życie. Postawę człowieka otwar-
tego, który świadomy swojej nie-
pełnosprawności wie, że musi ko-
rzystać z pomocy, ale nie zraża 
się tym. Żyje aktywnie.

Zamiast zakończenia...
Wydaje się, że dla Bartka naj-

ważniejsze są dzisiaj dwie rzeczy... 
szczęście jego rodziny, a szcze-
gólnie ukochanej siostry... i to, 
żeby wrocławskie ulice zapełniły 
się aktywnymi osobami niepeł-
nosprawnymi. A Bartka można 
spotkać wszędzie... i na ważnych 
konferencjach, i na uczelniach, 
i w urzędach, ale również w pu-
bach, na górskich szlakach, a na-
wet w salach tanecznych wrocław-
skich klubów, jednego można być 
pewnym – zawsze w towarzystwie 
pięknych kobiet! 

Najbliższe spotkanie z Bart-
kiem – program I TVP, czwartek, 
godz. 11:20. Zapraszam!

Jarosław Perduta
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Wiemy, jak trudno najbardziej 
zainteresowanemu podjąć decyzję, 
kiedy z jednej strony ma sprze-
dawcę (który ma interes w tym, 
by sprzedać jak najkorzystniej dla 
siebie, więc budzi zrozumiałą nie-
ufność), a z drugiej decydującego 
o pieniądzach na zakup urzędnika 
NFZ-u, PFRON-u, czy powiatowe-
go centrum pomocy rodzinie (któ-
ry oczywiście ma zawsze za mało 
pieniędzy, więc chciałby wydać jak 

najmniej...). Wiemy, jak w tym roz-
darciu łatwo o błąd, który potem 
trudno naprawić – bo jak wymienić 
wózek wykonany na indywidualne 
zamówienie, jak zmienić indywi-
dualnie dopasowane aparaty słu-
chowe? A to oznacza kilka lat ze 
sprzętem mało użytecznym, a na-
wet mogącym szkodzić (bo źle do-
brany wózek nie pozwala zwłasz-
cza dzieciakowi na samodzielność, 
a może krzywić kręgosłup, a nie-

właściwy aparat słuchowy – aż 
strach myśleć o skutkach...). A do 
tego brak możliwości dofinan-
sowania z publicznych pieniędzy 
przez określony w przepisach tzw. 
okres użytkowania. Problemy zaś 
jeszcze się potęgują, kiedy trzeba 
zaprojektować budowę lub prze-
budowę obiektu użyteczności pu-
blicznej albo mieszkania. 

I dlatego tak bardzo potrzebne 
jest miejsce spotkania, rozmowy 

Każdy zmagający się z barierami – czy to w wymiarze osobistym lub rodzinnym, czy też 
w ramach stowarzyszenia lub samorządu – w pewnym momencie odkrywa, jak bardzo 
oprócz dobrego prawa, czy pieniędzy – potrzeba kogoś, kto bezinteresownie, a przy 
tym profesjonalnie i rzetelnie doradzi: jak spośród wielu oferowanych i reklamowanych 
wybrać właściwy wózek inwalidzki, jak dobrać odpowiednie aparaty słuchowe, jakich 
używać sprzętów, by wspomóc osobę niedowidzącą lub niewidomą. 

TRZEBNICKIE FORUM  
PO RAZ CZWARTY !
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i wymiany informacji, zwłaszcza 
pomiędzy najbardziej zaintereso-
wanymi – czyli tymi, którzy takie-
go sprzętu potrzebują i tymi, któ-
rzy zajmują się zaopatrzeniem.

I dlatego na przełomie lata i jesie-
ni odbywa się Trzebnickie Forum 
Integracyjne „Aktywni Niepeł-
nosprawni – dzięki nowoczesnym 
pomocom technicznym”. W ro-
ku 2008 już po raz czwarty dzię-

ki gościnności i ogromnej pomo-
cy Vermeiren Polska spotkaliśmy 
się w gronie działaczy organizacji 
pozarządowych, samorządowców, 
naukowców, rehabilitantów, pro-
ducentów i handlowców – by dzię-
ki wykładom, dyskusji i rozmo-
wom kuluarowym uwalniać naszą 
codzienność od barier, by poma-
gać dobrze!

Co dodatkowo wyjątkowe i waż-

ne – w trzebnickich spotkaniach 
uczestniczą całe rodziny. Dzieciom 
bowiem w trakcie części oficjalnej
opiekę i zabawy zapewnia zespół 
z Dolnośląskiego Stowarzysze-
nia Pomocy Dzieciom i Młodzie-
ży z MPDz „Ostoja”. Podopieczni 
tej organizacji razem z trenerami 
przygotowują też co roku „małe co 
nieco” do zjedzenia. 

Bartłomiej Skrzyński
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Jan Paweł II – przyjaciel niepełnosprawnych i kajakarzy 

KAJAKAMI PO ODRZE
Cieszy więc przypominanie tych 

faktów przez Wrocławski Inte-
gracyjny Klub Kajakowy Osób 
Niepełnosprawnych KAPOK od 
trzech lat organizujący w czerw-
cu okolicznościowy Spływ Papie-
ski na Odrze w rejonie mostów 
Grunwaldzkiego, Pokoju i Ostro-
wa Tumskiego. Spływ ten nawią-
zuje do daty 21 czerwca 1983 roku, 
a więc pierwszego pobytu we Wro-
cławiu Jana Pawła II.

W tym roku odbył się w niedzie-
lę 22 czerwca, a więc w okrągłą 

już 25. rocznicę. Podobnie jak po-
przednio na szarfie opasującej bu-
kiet biało-czerwonych kwiatów, 
złożonych przez niepełnospraw-
nych kajakarzy pod tablicą pamiąt-
kową na Ostrowie Tumskim przy 
ul. Katedralnej 12, widniał napis 
„Wodniacy pamiętają o rocznicy 
pierwszego pobytu we Wrocławiu 
Wielkiego Pola-
ka Jana Pawła II 
– przyjaciela ka-
jakarzy i niepeł-
nosprawnych”.

W tej integracyjnej imprezie od-
rzańskiej wzięło udział 42 wod-
niaków płynąc na 24 kajakach, co 
dodatkowo wzbogaciło liczne im-
prezy tradycyjnych Dni Wrocławia 
i pierwszy tzw. Karnawał Odrzań-
ski zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie „Drzwi do Europy”.

Uczestnikami spływu były oso-
by w różnym wieku, obok niepeł-
nosprawnych również seniorzy, 
głównie z klubu KAPOK, wro-
cławskich Domów Pomocy Spo-
łecznej i specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych. Na dwu-
osobowych kajakach płynęły ra-

Powszechna jest wiedza o wielkim umiłowaniu gór przez 
papieża – Polaka. Niestety, znacznie mniej ludzi wie, 
że Jan Paweł II był również zapalonym kajakarzem, 
odbył aż 27 spływów, a pływał nadal będąc biskupem 
i kardynałem. Zawsze wykazywał wiele troski o chorych 
i niepełnosprawnych.
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zem osoby w pełni zdrowe z nie-
pełnosprawnymi, wymagającymi 
z reguły pomocy przy wsiadaniu 
i wysiadaniu z łodzi. W ten spo-
sób realizowana jest w praktyce na 
chybotliwym kajaku tak konieczna 
społeczna integracja.

To najbardziej cieszy Sławomi-
ra Piechotę – posła na Sejm RP 
i przewodniczącego Rady Progra-
mowej Wrocławskiego Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych, który 
od początku patronuje Spływowi 
Papieskiemu.

Wrocław, po wielu latach obojęt-
ności, dostrzega walory położenia 
nad Odrą. Powstają przystanie, 
wypożyczalnie sprzętu wodnego, 
aktywnie działają kluby kajako-
we, a na rzece zaczyna być rojno 
od statków, motorówek, łodzi wio-
słowych, a przede wszystkim kaja-
ków. Dobrze, że w tym ożywieniu 

Wrocławskiego Węzła Wodnego 
uczestniczą także osoby niepełno-
sprawne z klubu KAPOK. Próbu-
ją także swych sił na dłuższych tra-
sach, jak np. podczas sierpniowego 
sześcioetapowego III Integracyj-
nego Spływu Kajakowego Wro-
cław – Głogów (liczy 131 km).

Uczestniczący w tym spływie 
Małgorzata Cegielska i Tymoteusz 
Karpiński – absolwenci Centrum 
Edukacji i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocła-
wiu przy ul. Wejherowskiej (obec-
nie Centrum Diakonii i Edukacji 
im. ks. Marcina Lutra) zgodnie 
stwierdzają, że pływanie kajakiem 
to wspaniała przygoda i atrakcyj-
na forma wypoczynku na wodzie 
w bezpośrednim kontakcie z przy-
rodą, lecz niestety ciągle za mało 
popularna.

Dobrze więc, że we Wrocławiu 
coraz więcej osób 

niepełnosprawnych zaczyna ko-
rzystać ze sprzętu wodnego i uro-
ków Odry.

Wszak kajakarstwo to dyscyplina 
nie tylko sportowa, lecz ciekawa 
forma rekreacji, turystyki, a także 
rehabilitacji.

Jest wyjątkowo sprzyjająca ak-
tywności ruchowej niepełno-
sprawnych z prawie wszystkimi 
dysfunkcjami organizmu, a głów-
nie narządu ruchu, niedowidzący-
mi, niesłyszącymi i upośledzeniem 
intelektualnym.

Coraz więcej osób niepełno-
sprawnych powinno więc pływać 
na kajakach.

Wrocławski Integracyjny Klub 
Kajakowy Osób Niepełnospraw-
nych KAPOK i przyjazna Odra na 
nich czeka.

Bohdan Krakowski 
prezes klubu KAPOK
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Pierwszy Wieczór Marzeń miał 
miejsce w 1996 roku, w ZOO 
w Rotterdamie. Pomysł otwarcia 
ZOO wyłącznie dla chorych dzie-
ci okazał się nadzwyczaj trafiony,
gdyż przyszło wielu zwiedzających. 

Od tamtego czasu do akcji przyłą-
czyło się kilkadziesiąt ogrodów zoo-
logicznych na całym świecie. Ideą 
akcji jest niesienie radości chorym 
dzieciom poprzez organizowanie 
Wieczoru Marzeń dokładnie tego 

samego dnia i o tej samej godzinie 
we wszystkich ogrodach zoologicz-
nych na świecie.

Zgodnie z regułami koordynato-
ra imprezy – Dreamnight At The 
ZOO Foundation zaproszenie kie-
rowane jest wyłącznie do dzieci 
i osób najbardziej pokrzywdzonych 
przez los, czyli niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych, z hospicjów 
wraz z najbliższą rodziną lub opie-
kunem. 

Po dwóch Wieczorach Marzeń 
we wrocławskim ZOO widać jak 

Wyjątkowy wieczór – tylko raz w roku. Przybywają wyjąt-
kowi goście, na których czekają wyjątkowe atrakcje i nie-
spodzianki. W pierwszy piątek czerwca wrocławskie ZOO 
otwiera się wyjątkowo o godz. 1800, by przez cztery godziny 
niepełnosprawni, a zwłaszcza dzieci przewlekle chore wraz 
ze swoimi rodzinami i opiekunami mogli bezpłatnie i bez 
pośpiechu odwiedzić niezwykły świat zwierząt.

MARZENIA SPEŁNIAJĄ SIĘ W ZOO
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ogromnie są one potrzebne. Bo 
choć w mieście co roku przybywa 
atrakcyjnych imprez, to jednak nie 
wszystkie są otwarte i dostępne dla 
osób o ograniczonej sprawności. 

Wieczór Marzeń w ZOO gwa-
rantuje bezpieczeństwo, a specjal-
ne godziny otwarcia dają poczu-
cie wyjątkowości i spokoju. Często 
wśród gości pojawia się refleksja,
że tylko w ten jeden wieczór ich 
dzieci mogą bez przeszkód i hała-
su poznać całe ZOO i jego miesz-
kańców. 

Luźna formuła oraz liczne atrak-
cje czynią ten Wieczór prawdzi-
wie wyjątkowym. Goście mają 

do wszystkiego swobodny dostęp, 
a niektórzy mieszkańcy ZOO na-
wet opuszczają swoje terraria i wy-
chodzą na zewnątrz budynków. 
Wystarczy powiedzieć, że podczas 
Wieczoru można dotknąć i pogła-
skać jego podopiecznych - dla od-
ważnych pyton królewski, a dla 
nieśmiałych - karaczany. Na kar-
mienie świeżymi gałązkami czeka 
żyrafa i inni mieszkańcy Zwierzę-
cego Dziecińca. I widać, jaką fraj-
dę sprawia mieszczuchowi karmie-
nie małej kózki.

Wyjątkowym gościom pomaga-
ją pracownicy ZOO. Odpowia-
dają na każde pytanie. A to rzad-

ka okazja, aby się dowiedzieć, np. 
dlaczego jeden z węży nazywa 
się śmierdziel? Można także zro-
bić sobie dżunglowy makijaż, wy-
grać akwarium z żywymi rybkami, 
a nawet obejrzeć przedstawienie. 
Dzięki sponsorom na gości czeka-
ją także drobne przekąski i napo-
je. Co roku obok stałych i lubia-
nych punktów programu przybywa 
nowych atrakcji. Ostatnio był taką 
bajkobus z Wrocławskiego Teatru 
Lalek. 

Na kolejny Wieczór Marzeń wro-
cławskie ZOO już teraz zaprasza  
5 czerwca 2009 roku.

Dział Dydaktyczny ZOO Wrocław

MARZENIA SPEŁNIAJĄ SIĘ W ZOO
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Niemal każdy wrocławianin i tu-
rysta odwiedzający stolicę Dolne-
go Śląska natknął się na sympa-
tycznych krasnali. Szybko okazało 
się, że skrzaty mogą także pomóc 
w aktywizacji osób niepełno-
sprawnych, zwłaszcza przełamu-
jąc niewidoczne, a przez to tym 
trudniejsze do pokonania bariery 
w świadomości, czyli szeroko roz-
powszechnione negatywne stereo-
typy o niepełnosprawnych. 

Niezależnie, bowiem od tego, czy 
ktoś porusza się na wózku, chodzi 
o kulach, niedowidzi, czy ma długi 
nos – ma prawo realizować swoje 

cele i marzenia. I o tym zwłaszcza 
obwieszcza i zaświadcza „KRA-
SNAL – W-skers”, który w grudniu 
2008 pojawił się przy ulicy Świd-
nickiej, o kilka kroków od Rynku. 
Słowo „W-skersi”, podobnie jak 
pokazywany w TVP 1 program, 
wymyślił Bartłomiej Skrzyński. 
Dzisiaj w-skersi, zwłaszcza wśród 
ludzi młodych stają się sy-
nonimem do słowa niepeł-
nosprawność, a wizerunek 
„Krasnala – W-skersa” po-
jawił się m.in. w jednej z wro-
cławskich gazet, a także na 
podkładkach pod (charak-

terystycznie wrocławskie) kub-
ki. Na początku lata 2008 
do rodziny skrzatów, 
zamieszkujących sto-
licę Dolnego Śląska, 
dołączyły krasnale 
– niewidomy i głucho-
niemy.

– Te krasnale mają po-
móc wszystkim lepiej 
zrozumieć świat. 
Mają pokazy-
wać, że nawet 
krasnale 
s ą 

W połowie czerwca na jednej z głównych ulic Wrocławia 
obok starszego brata „W-skersa” stanęły dwa kolejne 
krasnale – głuchoniemy i niewidomy. Przybyły na wro-
cławską starówkę w ramach kampanii „Wrocław bez 
barier”, realizowanej przez Wrocławski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych, pod patronatem Metropolity 
Wrocławskiego Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego 
i Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

ZE ŚWIATA WROCŁAWSKICH KRASNALI
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różne, przypominać, że społeczność 
miasta jest tak bogata, jak ta ma-
ła gromada krasnali – powiedział 
Sławomir Piechota, poseł na Sejm 
i przewodniczący Rady Programo-
wej Wrocławskiego Sejmiku Osób 
Niepełnosprawnych. 

Krasnale stały się symbolem 
Wrocławia, obecnie jest ich w mie-
ście już ponad 60, m.in. siedzący 
na gołębiu krasnal Gołębnik oraz 
śpiący na talerzu krasnal Obieży-
smak.

Uroczyste odsłonięcie krasna-
li – w asyście parlamentarzystów, 
ministra oraz Prezydenta Wro-
cławia – inaugurowało... wyjazdo-
we posiedzenie sejmowej Komi-
sji Polityki Społecznej i Rodziny. 

Posłowie wraz z licznymi gośćmi 
radzili we wrocławskim Ratuszu, 
jak wspierać samodzielność i ak-
tywność osób niepełnosprawnych. 
Na posiedzeniu zaprezentowano 
m.in. raport nt. „Promocji zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy.” przygoto-
wany dla Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy przez dr Agnieszkę 
Chłoń-Domińczak, a który omó-
wił Pełnomocnik Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych (a zarazem 
wrocławski senator) Jarosław Du-
da. Następnie Małgorzata Gorą-
cy ze Stowarzyszenia „Ostoja”, 
opowiadała o wprowadzaniu na 
otwarty rynek pracy osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, 

w ramach programu „Trener” re-
alizowanego przez Wrocławski 
Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 
zaś Lidia Lempart z Ośrodka 
„ORaToR” przedstawiła warunki 
i możliwości wspierania dzieci nie-
dosłyszących i głuchych.

Tak to krasnale zostały zaprzę-
gnięte do całkiem poważnej ro-
boty. Ich pojawienie się nie byłoby 
jednak możliwe, gdyby nie wspar-
cie sprawdzonych partnerów „Wro-
cławia bez barier” – „Kogeneracji”, 
która ufundowała „W-skersa” oraz 
firmy „Widex”, dzięki której po-
wstały skrzaty głuchy i niewidomy 
– podkreślał Paweł Napora, koor-
dynator programu. 

Bartek Skrzyński
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– Często o wiele bardziej od 
barier architektonicznych, waż-
niejsze jest pokonywanie barier 
mentalnych i przełamywanie ne-
gatywnych stereotypów o osobach 
niepełnosprawnych – mówił Sła-
womir Piechota, przewodniczą-
cy Rady Programowej Sejmiku. 

W uroczystości wzięli udział 
Prezydent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz i Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Barbara Zdro-
jewska. Miasto Wrocław już od 
czterech lat wspiera kampanię 

„Wrocław bez barier”, realizo-
waną przez Wrocławski Sejmik 
Osób Niepełnosprawnych. W jej 
ramach m.in. przeprowadzono 
badania sytuacji osób niepeł-
nosprawnych w stolicy Dolnego 
Śląska, odbywają się spotkania 
z młodzieżą w szkołach, pro-
wadzona jest akcja parkingo-
wa, a także wydano album foto-
graficzny, ukazujący inną twarz
miasta poprzez obraz życia 
osób niepełnospraw-
nych we Wrocławiu. 

Odsłonięcie miniatu-
ry Ratusza to projekt 
wyjątkowy, pionierski 
w Polsce. Dzięki temu 
niewidomi wrocławia-
nie, turyści, ale tak-
że małe dzieci będą 
mogli sobie wyobra-
zić i na swój sposób 
zobaczyć podziwia-
ną przez wszystkich 
budowlę. Miniatur-
ka jest dokładnie 
sto razy 
m n i e j -
sza od 
or ygi-
n a ł u , 

W przeddzień dorocznego święta Wrocławia – 23 czerwca, 
w samo południe, przy wtórze wrocławskiego hejnału, 
uroczyście odsłonięto miniaturkę ratusza. To kolejny krok 
w ramach kampanii „Wrocław bez barier”. Dzięki temu 
osoby niewidome i niedowidzące będą mogły podziwiać 
piękno sto razy większego oryginału – prawdziwej perły 
europejskiej architektury.

RATUSZ WIDOCZNY DLA NIEWIDOMYCH
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Wciąż pnie się w górę tabeli dru-
żyna koszykówki na wózkach Startu 
Wrocław. Po trzyletniej nieobecno-
ści i takim samym czasie organiza-
cji nowej drużyny dochodzimy do 
ogromnych sukcesów. A dzieje się 
to wszystko pod wodzą Wita Ję-
drzejewskiego młodego, pełnego 
werwy i nowych pomysłów trene-
ra, jednocześnie asystenta szkole-
niowca kadry narodowej. 

Z drużyny, która zdobywała mi-
strzostwo, wicemistrzostwo i wie-
lokrotnie brązowe medale Mi-
strzostw Polski, pozostało zaledwie 
kilku zawodników. Starają się oni 
przekazać maksimum wiedzy teo-
retyczno-praktycznej jak i służą 
koleżeńską pomocą młodym adep-
tom drużyny. Kilku graczy starego 
składu obecnie gra w zawodowej 
lidze niemieckiej i włoskiej a gra-
cze pozostający w kraju, corocznie 
powoływani są do kadry oraz jako 
sparing partnerzy na obozy repre-
zentacji. 

Kilku młodych graczy z  Wrocła-
wia zostało powołanych do repre-
zentacji Polski, co fantastycznie 
rokuje drużynie ubiegającej się 
o granie w grupie A. Nasi młodzi 
kadrowicze wywalczyli IV miejsce 
w Mistrzostwach Europy junio-

rów (U22), ulegając jedynie takim 
potęgom koszykarskim jak Hisz-
pania, Turcja (organizator mi-
strzostw) i Szwecja.

Dwa lata z rzędu wrocławska dru-
żyna zajmowała I miejsce w grupie 
B, deklasując swoich rywali, nato-
miast grając baraże o wejście do 
grupy A uległa graczom Startu 
Katowice grając jak równy z rów-
nym, co świadczy o wyrównywaniu 
się poziomu z grupą A. 

Dzięki sponsorom jak i Klubo-
wi powiodło się zorganizowanie 
obozów szkoleniowych, co przy-
czyniło się do wzrostu poziomu 
gry naszych zawodników. Na roz-
poczynający się sezon nadal po-
szukiwani są sponsorzy mogący 
zapewnić zakup nowego sprzętu, 
wózków oraz zorganizować zgru-
powania przed i w trakcie sezonu. 
Priorytetową sprawą jest również 
zmiana sali do trenowania i roz-
grywania meczy.

W dalszym ciągu trener poszu-
kuje nowych zawodników po am-
putacjach oraz różnego rodza-
ju dysfunkcjach kończyn dolnych 
i urazach rdzenia kręgowego. 
Chętnych prosimy o kontakt tel. 
603 133 750.

opracował Robert Szarek

KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH
przy którym stoi. Obok niej 
znajduje się tablica z krótkim 
opisem w alfabecie Braille’a. 
Pomysłodawcą małego ratusza 
jest Marcin Sokołowski, od nie-
dawna dyrektor dolnośląskiego 
oddziału Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Żeby jednak nie 
było jakichkolwiek wątpliwości 
– całość kosztów tego wyjątko-
wego przedsięwzięcia sfinanso-
wali prywatni sponsorzy.

Uroczystości uświetnił kon-
cert Leszka Kopcia – niewi-
domego muzyka, dziennika-
rza i pedagoga, a zakończył 
– tak jak rozpoczął – wrocław-
ski hejnał porywająco odegra-
ny na trąbce przez Adama Ba-
rona. Nim zaś ucichła muzyka 
– Tadeusz Krasoń, prezes Wro-
cławskiego Sejmiku, „dogadał” 
z Prezydentem Dutkiewiczem, 
że w przyszłym roku „trzeba by 
wyczarować podobną miniatu-
rę wrocławskiej katedry…”. Ale 
jak wieść niesie – to wszystko to 
dopiero początek…!

Paweł Napora
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Księżniczka Agata
Agata Jabłońska, jak często pod-

kreśla, nie cierpi, a po prostu jest 
chora na postępujący zanik mięśni. 
To sprawia, że dziewczyna poru-
sza się na wózku inwalidzkim. Nie 
przeszkadza jej to w szczęśliwym 
związku z Piotrem. Oboje ma-
ją głowy pełne różnych pomysłów 
na projekty fotograficzne, czy wy-
prawy rowerowe. Agata m.in. jako 
jedyna niepełnosprawna modelka 
prezentowała kolekcję Ewy Min-
ge. Jest także twarzą przewodnika 
„105 tras spacerowo-turystycznych 
po Dolnym Śląsku”, wydanego 
w ramach kampanii społecznej 
„Nie ma barier. Dolny Śląsk”, re-

alizowanej przez Wrocławski Sej-
mik Osób Niepełnosprawnych 
wspólnie z Dolnośląskim Urzę-
dem Marszałkowskim. 19 lipca 
para zakochanych wraz z czwórką 
przyjaciół wyruszyli na wyprawę 
rowerową do Wiednia, Brna i Bra-
tysławy. Agata z Piotrem jechali na 
specjalnie dla nich skonstruowa-
nym rowerze. Dziewczyna podró-
żowała w przyczepce. – Czułam się 
jak prawdziwa księżniczka – śmieje 
się Agata. W ten sposób chcieliśmy 
zachęcić do udziału w wyprawie 
innych rowerzystów, nie tylko nie-
pełnosprawnych. Wrocław staje się 
miastem rowerów – nasza wyprawa 
tylko to potwierdziła. Połączyliśmy 

Wrocław i Wiedeń „mostem” rowe-
rowym – dodaje Piotr. Oboje poko-
nali trasę 1 140 kilometrów w cią-
gu 19 dni. Patronat honorowy nad 
wyprawą objęli poseł na Sejm RP 
Sławomir Piechota, marszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego  Marek 
Łapiński i prezydent Wrocławia 
Rafał Dutkiewicz. Szczegóły na 
stronie www.rowerem-sprawniej.pl

Rola na Kilimandżaro
Jarek Rola razem z kolegą Piotr-

kiem, jeszcze jako licealiści, wraca-
li z ogniska, które urządzili w gro-
nie szkolnych przyjaciół. Wracając 
potknęli się o zwisający tuż nad 
ziemią przewód wysokiego napię-

Lato i początek jesieni wśród wrocławskich w-skersów to czas aktywnych i niezwykłych 
rowerowych wypraw. Agata Jabłońska razem ze swoim narzeczonym i ekipą przyjaciół 
byli w Wiedniu i Brnie, a Jarek Rola w grupie podobnych sobie „bożych szaleńców” na 
koniec września ruszył z wyprawą na… Kilimandżaro.

ROWEREM SPRAWNIEJ 
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cia. Poraził ich prąd o napięciu 20 
tys. woltów. Konieczna stała się 
amputacja obu nóg, a oni obaj za-
częli poruszać się na wózkach in-
walidzkich. Pomimo to Ja-
rek jest w kadrze Polski 

w narciarstwie górskim. Na zimo-
wych igrzyskach w Turynie zajął 
10. miejsce w slalomie. Szkoli też 
innych niepełnosprawnych amato-

rów „białego szaleństwa”. 
W lecie 

p r ó -

buje nart wodnych, a także opra-
cowuje koncepcje na powstawanie 
specjalnie przystosowanych rowe-
rów za pomocą rąk, czyli handybi-
ke’ów. Prywatnie wybudował dom 
w urokliwym Karpaczu, ożenił się 
i ma malutkie dziecko.

Jarek na skonstruowanym przez 
siebie rowerze wjechał niedawno 
na Śnieżkę. – Rowerem po parku 
narodowym jeździć nie wolno, dla-
tego żona goniła mnie pieszo, a mój 
rower udawał wózek – uśmiecha się. 

Kolejne wyzwanie to jesienna 
wyprawa na Kilimandża-

ro, o której mam nadzie-
ję napisać następnym ra-
zem. Tymczasem Jarek 
z niespożytymi siłami 
snuje już nowe plany...

BART
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– Góry mnie uspokajają, Karkono-
sze są takim miejscem, w którym mogę 
na nowo wszystko poukładać i nabrać 
energii – opowiada Damian Duda-
ła, kończący studia magisterskie na 
dwóch kierunkach, będąc jednocze-
śnie wolnym słuchaczem na studiach 
doktoranckich. 

Damian Dudała już podczas pierw-
szego etapu studiów angażował się 
w wiele projektów na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Był m.in. w Finlan-
dii w ramach programu Młodzież. 
– Od początku najbardziej jednak fa-
scynowały mnie prawa człowieka, tym 
bardziej, że niezbyt często są one łą-
czone w kontekście niepełnospraw-
ności – podkreśla Dudała. Wiele 
projektów udawało mu się także re-
alizować w Międzynarodowym In-
stytucie Sztuki nad Kulturą Dolno-
śląskiej Szkoły Wyższej. Przez kilka 
semestrów prowadził także warsztaty 
o wspomnianych wcześniej prawach 
człowieka. – Osoby niepełnospraw-
ne tak samo mają prawo do edukacji 
i wykształcenia – mówi. Choć sam ma 
problemy ze słuchem i działa w Pol-
skim Związku Głuchych wciąż konty-
nuuje naukę. – Niepełnosprawni mogą 
studiować to, co sobie tylko wymarzą. 
Mnie zafascynowała Surdopedagogika 
na Pedagogice Specjalnej, by potem re-
alizować projekty pomagające innym 
ludziom – dzieli się Dudała. W Dol-
nośląskiej Szkole Wyższej w pew-
nym momencie naturalną stała się 
potrzeba zorganizowania stanowiska 
dla pełnomocnika rektora ds. osób 
niepełnosprawnych. – Po naszych 
spotkaniach z pełnomocnikami in-

nych uczelni, wiem, że byliśmy pierw-
szą wyższą uczelnią, która stworzyła 
takie stanowisko – z dumą opowiada 
Damian Dudała. Na początek spra-
wował tę funkcję jego kolega, który 
dziś także działa na rzecz osób głu-
chych. – To dla mnie niemal oczywi-
sta sprawa, najpierw studia na takim 
kierunku, a potem pomoc innym. To 
jest to, co chciałbym robić – opowiada 
Dudała. Poza sprawowaniem funkcji 
pełnomocnika w Dolnośląskiej Szko-
le Wyższej Damian kończy surdope-
dagogikę, czyli kierunek zajmujący 
się nauczaniem i wychowaniem osób 
z wadami słuchu, a także ich rodzi-
cami i otoczeniem. – Zostałem tak-
że zaproszony jako wolny słuchacz na 
studia doktoranckie, na tym samym 
kierunku. Chciałbym się na nie wybrać 
po obronie magisterium – zwierza się.

Migać różnie można
Damian Dudała poza licznymi po-

dróżami w trakcie realizacji projek-
tów pomagającym osobom głuchym 
i niedosłyszącym m.in. do Finlandii 
i na Cypr, sam lubi zaszyć się w gó-
rach. – Nie szukam daleko, od pierw-
szego wejrzenia zakochałem się w na-
szych Karkonoszach – opowiada. 
– Wybieram się czasem w piątek ra-
no, w Karpaczu mam już ulubiony ho-
tel. Po przyjeździe lekki spacer, potem 
zabiegi lecznicze i sobota wypad na 
szlak. Mogę się wtedy odstresować, za-
pomnieć, nie myśleć o niczym, podzi-
wiając piękno gór – mówi Dudała. To, 
pomimo wielu zajęć, wielka pasja stu-
denta i pełnomocnika w Dolnoślą-
skiej Szkole Wyższej.

Język migowy, jak mówi Damian, 
ma przynajmniej dwa oblicza: – Wy-
jaśnię to na przykładzie doświadczeń,  
które zebrałem podczas wyjazdu na 
Cypr – mówi z zaciekawieniem Duda-
ła. – W skrócie można to określić, jako 
SJM – system językowo-migowy oraz 
PJM, czyli Polski Język Migowy. – Ten 
pierwszy nie ma odmian, wynosi się go 
z domu. Pokazując znaki, bardziej mi-
ga się pojęcia, a nie poszczególne wy-
razy. Dlatego będąc na Cyprze mogłem 
porozumieć się z osobami głuchymi 
z innych krajów – obrazuje Damian. 
– Ten drugi jest przypasowany do na-
szego kraju i zdecydowanie mniej uni-
wersalny. Używając go w rozmowach 
z opiekunami i innymi uczestnikami 
wyjazdu musiałem wspomagać się ję-

zykiem angielskim – kończy.

Bartłomiej Skrzyński

Damian Dudała – surdopedagog – stu-
dia licencjackie (Dolnośląska Szkoła Wyż-
sza) – praca licencjacka pt. „Dyskryminacja 
i przemoc wobec Głuchych”; trymestralne 
studia z zakresu socjologii i pedagogiki spe-
cjalnej w Bradford College w Wielkiej Bry-
tanii (Program Erasmus). Obecnie studia 
mgr uzupełniające na kierunku pedagogi-
ka, profilu: poradnictwo pedagogiczne i te-
rapia pedagogiczna (DSW) oraz indywidu-
alne studia na Uniwersytecie Warszawskim. 
Sekretarz Wojewódzkiej Rady ds. Osób Nie-
pełnosprawnych przy Marszałku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Certyfikowany trener
Rady Europy z zakresu edukacji o prawach 
człowieka.

OD SURDOPEDAGOGIKI DO POMAGANIA INNYM
Damian Dudała – pełnomocnik rektora DSW z górską pasją

Na co dzień pełni rolę pełnomocnika rektora Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej ds. osób niepełnosprawnych, kończy stu-
dia na surdopedagogice, działa w oddziale dolnośląskim 
Polskiego Związku Głuchych, ale zawsze znajdzie czas na 
wyprawy w ukochane Karkonosze. W aktywnym życiu nie 
przeszkadza mu niedosłuch na poziomie 70 decybeli. 
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Międzynarodowy Turniej 
w Tenisie Ziemnym na 
Wózkach – Wrocław Cup 
(ITF2) – 30.06-05.07.2008 
roku.

Po raz szósty turniej zorganizo-
wało Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Sportowców Niepełnosprawnych 
– Aktywni. Bardzo dobra ocena 
za organizację turniejów w latach 
ubiegłych przyczyniła się do pod-
niesienia rangi imprezy. Tegoroczny 
turniej miał bogatą obsadę zawod-
ników zagranicznych z czołowych 

miejsc w rankingu ITF (Międzyna-
rodowej Federacji Tenisa), którzy 
mogli m.in. podnieść swoją punkta-
cję kwalifikującą do eliminacji olim-
pijskich. W turnieju brało udział 
60 zawodniczek i zawodników nie-
pełnosprawnych z Polski, Czech, 
Słowacji, Rosji, Austrii, Szwecji, 
Holandii, Francji, Anglii, Grecji, 
a nawet z dalekiej Japonii! Tak więc 
tradycyjnie już bardzo duże zainte-
resowanie turniejem spowodowało 
przekroczenie planowanej liczby za-
wodników.

Mecze turniejowe rozgrywano na 
obiektach AZS-u przy ulicy Bau-
douina, który jest idealny dla nie-
pełnosprawnych sportowców, gdyż 

obecna tam baza hotelowa (GEM 
Hotel) przystosowana jest dla osób 
poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. 

Turniej trwał pięć dni, podczas 
których rozgrywano mecze w sze-
ściu podstawowych kategoriach, 
różniących się stopniem zaawanso-
wania zawodników i zawodniczek. 
Jedną z głównych idei Turnieju Wro-
cław Cup jest umożliwienie polskim 
zawodnikom zdobywania punktów 
rankingowych Międzynarodowej 
Federacji Tenisa, które potem de-
cydują o udziale i rozstawieniu w li-

czących się turniejach międzynaro-
dowych. 

Wśród najciekawszych pojedyn-
ków turnieju należało by wymienić:
• pojedynek w II rundzie pomiędzy 

Albinem Batyckim (Polska) a Ja-
pończykiem Fujimoto Yoshinobu 
(1:6, 3:6)

• mecz w ćwierćfinale pomiędzy Pio-
trem Jaroszewskim a Szwedem Pe-
terem Wistromem (0:6, 6:4, 4:6)

• w półfinale zacięty mecz pomię-
dzy rozstawionymi zawodnikami 
– Michaelem Jeremiaszem (Fran-
cja) oraz Peterem Wikstromem 
(Szwecja) – 6:1, 7:5

• w końcu najciekawszy pojedynek 
Wrocław Cup 2008 czyli finał,

w którym Szwed Stefan Olsson 
pokonał Francuza Michaela Jere-
miasza 6:3, 7:5
Międzynarodowy Turniej w Teni-

sie Ziemnym na Wózkach – Wro-
cław Cup 2008 służył dalszemu 
propagowaniu i popularyzacji tej 
dyscypliny sportowej. Zawody co ro-
ku przyciągają coraz większą rzeszę 
osób niepełnosprawnych po urazach 
rdzenia kręgowego. Przyczynia się 
to do zwiększenia zainteresowania 
zajęciami rehabilitacyjno-uspraw-
niającymi, prowadzanymi przez 
stowarzyszenie, a tym samym do 
większej aktywizacji osób niepełno-
sprawnych. 

Coraz większa grupa zawodników 
z zagranicy, przyjeżdżających na 
wrocławski turniej, powoduje z ko-
lei szeroką integrację w środowi-

sku osób niepełnosprawnych i wy-
mianę doświadczeń na poziomie 
światowym, dodatkowo promuje 
region i kraju a także rozszerza na 
całe społeczeństwo problematykę 
osób niepełnosprawnych. Dla pol-
skich zawodników turniej stwarza 
niepowtarzalną możliwość integra-
cji i konfrontacji z osobami niepeł-
nosprawnymi z zagranicy, którzy 
uchodzą za zdecydowanie bardziej 
aktywnych sportowo. Porównując 
swoje możliwości poprzez tenis na 
wózkach, zawsze można się dowie-
dzieć, w jakim miejscu obecnie my 
się znajdujemy.

DSSN AKTYWNI Jacek Wierdak 
fot. www.aktywni.wroclaw.pl
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