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Ludzie z niepełnosprawnościami
powinni żyć normalnie

Urząd Mar szał kow ski wspie ra fi nan so wo róż ne pro -
gra my dla osób z nie peł no spraw no ścia mi oraz in te -
gra cyj ne. W Choj no wie od był się kon kurs „Pol ska
Pięk na Nie po dleg ła”, Mi lic kie Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł no spraw nych świę to wa -
ło 25-le cie, „Tur niej wie dzy o Dol nym Ślą sku osób
z nie peł no spraw no ścia mi” zor ga ni zo wa ło Dol no -
ślą skie Sto wa rzy sze nie Osób Nie peł no spraw nych
w Wał brzy chu. Edu ka cja i in te gra cja osób z nie peł -
no spraw no ścia mi ze spraw ny mi jest na wy so kim
po zio mie?
Na pew no jesz cze bar dzo wie le moż na i na le ży zmie -
nić, nie tyl ko w edu ka cji, ale tak że w wie lu in nych ob -
sza rach. Po mi mo te go, że po stęp jest wi docz ny. W sy -
ste mie edu ka cji bra ku je mi wpro wa dze nia ele men tów
in te gra cji do pro gra mu na u cza nia szkół pod sta wo wych,
m.in. przyb li że nia za sad i moż li wo ści ko mu ni ka cji z oso -
ba mi z nie peł no spraw no ścia mi. To na pew no mog ło by
bar dzo moc no wpły nąć na kształ to wa nie po zy tyw nych
po staw wo bec tej gru py spo łecz nej. Brak te go ele men -
tu w po wszech nej edu ka cji re kom pen so wa ny m.in.
przez or ga ni za cje po za rzą do we, in sty tu cje czy związ ki
spor to we, któ re wy sy ła ją do szkół swo ich przed sta wi -
cie li, aby ci mó wi li o oso bach z nie peł no spraw no ścia mi,
spo so bach ko mu ni ka cji oraz prze ła my wa niu ste re o ty -
pów do ty czą cych osób z nie peł no spraw no ścia mi. Trze -
ba so bie jas no po wie dzieć, iż wie dza spo łe czeń stwa
o oso bach z nie peł no spraw no ścia mi jest wciąż ni kła.
Je śli prob lem nie dot knie kon kret nych ro dzin czy przy -
ja ciół, to świa do mość o spe cy fi ce nie peł no spraw no ści
jest szcząt ko wa. To co zmie ni ło się na prze strze ni lat 
to co raz licz niej sza obec ność osób z nie peł no spraw no -
ścia mi w prze strze ni pub licz nej. Mo je ob ser wa cje wska -
zu ją, iż spo łe czeń stwo ma świa do mość, że w ich oto -
cze niu ży ją tak że lu dzie z róż no ra ki mi dys fun kcja mi. Je -
śli cho dzi o kwe stie ko mu ni ka cji, czy li pod sta wo wych
za sad, jak zwra cać się do osób z nie peł no spraw no ścia -
mi – stan wie dzy jest mi zer ny. Wciąż za u wa żam po -
wszech ny brak od wa gi w kon tak tach z oso ba mi z nie -
peł no spraw no ścia mi.

Ile osób bie rze udział w pro jek tach fi nan so wa nych
i współ fi nan so wa nych przez sa mo rząd wo je wódz twa
– Urząd Mar szał kow ski?

Trud no mi to oce nić, bo nie we wszyst kich bio rę udział,
nie o wszyst kich być mo że wiem. Pa trząc przez pryz -
mat pro jek tu „Ra zem w peł ni spraw ni”, re a li zo wa ne go
przez Fun da cję Pro myk Słoń ca, 18 szkół i śred nio oko -
ło 100 ucz niów w każ dej szko le skła da się na ilość oko -
ło 2 ty się cy osób, któ re ma ją szan sę zmie rzyć się z za -
gad nie nia mi do ty czą cy mi osób z nie peł no spraw no ścia -
mi. Są też in ne pro jek ty w ra mach te go za da nia, re a li -
zo wa ne przez kil ka dol no ślą skich or ga ni za cji po za rzą -
do wych, np. Fun da cję Pą czko we Drze wo. W su mie ze
środ ków Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Dol -
no ślą skie go re a li zo wa nych jest obec nie pra wie 
100 pro jek tów, w któ rych tyl ko w tym ro ku wzię ło udział
kil ka dzie siąt ty się cy osób z nie peł no spraw no ścia mi. Są
to m.in.: asy sten tu ra, wy cie czki tu ry stycz ne, za wo dy,
tur nie je, war szta ty, szko le nia i jesz cze wie le in nych ak -
tyw no ści.

Waż ne są też kam pa nie spo łecz ne.

Do cie ra ją do wie lu osób. Dziś szcze gól ną ro lę od gry wa -
ją kam pa nie in ter ne to we skie ro wa ne do mło dych lu dzi.
Istot ne jest, jak one wy glą da ją, czy są re a li zo wa ne we -
dług do brej kon cep cji. Bar dzo cie ka we są niek tó re kam -
pa nie za gra nicz ne. W traf ny spo sób obra zu ją ideę in te -
gra cji, szan sy na rów no u praw nie nia, rów ne go udzia łu
osób z nie peł no spraw no ścia mi w ży ciu pub licz nym. Za -

u wa żam że jest bar dzo wie le dzia łań, któ re na kie ro wa -
ne są na zro zu mie nie po trzeb osób z nie peł no spraw no -
ścia mi i wy rów na nie szans. Trud no mi oce nić od dźwięk
tych kam pa nii, gdyż do te go po trze ba do kład nych i au -
to ry zo wa nych ba dań. Mam wra że nie, że zwy kle do pó ki
oso by w peł ni spraw ne nie spot ka ją się z oso ba mi z nie -
peł no spraw no ścia mi (a ten kon takt jest naj waż niej szy),
nie po su ną się zbyt da le ko w swo im my śle niu o nie peł -
no spraw no ściach i prob le mach z ni mi zwią za nych. Czę -
sto za u wa żam, iż oso by, któ re ma ją re gu lar ny kon takt
ze mną zu peł nie zmie nia ją swo je ro zu mie nie nie peł no -
spraw no ści. Nie co ina czej jest w przy pad ku lu dzi opie -
ra ją cych się tyl ko na te o rii. In ny mi sło wy, ten bez poś red -
ni kon takt jest jed nak naj waż niej szy.

Do te go po trzeb na jest otwar tość…

Otwar tość na pew no po ma ga w ko mu ni ka cji. Przy kła -
do wo ze mną ła two na wią zać kon takt i po roz ma wiać.
Nie każ dy jed nak ma szan sę na ta ką otwar tość. Oso by
bo ry ka ją ce się z dys fun kcja mi: in te lek tu al ną, wzro ko -
wą, ru cho wą czy psy chicz ną z pew no ścią ma ją trud -
niej, by na wią zać kon takt. Do te go po trzeb na jest wo la
dru giej, “peł no spraw nej” stro ny. W tym przy pad ku na
sza li te go kon tak tu nie mo że być py ta nia – czy war to.
Po pro stu trze ba. Ko niecz ne jest zro zu mie nie, że wy -
rów na nie szans wią że się z po trze bą ko mu ni ka cji z oso -
ba mi o róż no ra kiej nie peł no spraw no ści. Do pie ro kon -
takt z oso ba mi z dys fun kcją wzro ku czy słu chu po mo -
że otwo rzyć oczy i poz wo li zro zu mieć, że te oso by tak
sa mo ko cha ją, czu ją i po trze bu ją. Po dob nie, jak oso by
z nie peł no spraw no ścia mi in te lek tu al ną czy psy chicz ną.
War to po chy lić się nad ich po trze ba mi, bo to jest po pro -
stu na tu ral ny ludz ki odruch. Spo łe czeń stwo nie jest
jesz cze świa do me, że z każ dą oso bą z nie peł no spraw -
no ścią moż na się po ro zu mieć. I za kła dam, że ni gdy nie
na stą pi czas, iż wszy scy to zro zu mie ją. Ale są oso by
któ re mu szą – urzęd ni cy, le ka rze, na u czy cie le, pe da -
go dzy, lu dzie pra cu ją cy na ka sach w skle pie, itp. Ma -
rzy mi się, aby każ dy miał świa do mość, że oso by z nie -
peł no spraw no ścią to ta cy sa mi lu dzie jak wszy scy in ni.
I po dob nie jak in ni ma ją swo je prob le my.

Pro jek ty opie ra ją się na co raz cie ka wszych po my słach,
po my sło daw cy sta wia ją na tzw. nor mal ne ży cie. Oso by
z nie peł no spraw no ścia mi mo gą mieć du żą wie dzę o hi -
sto rii Dol ne go Ślą ska i nie tyl ko, świet nie grać w siat -
ków kę, in te re so wać się te a trem, ope rą…

W nor mal no ści si ła. Cho dzi o to, że by oso by z nie peł -
no spraw no ścia mi ży ły w mia rę moż li wo ści po dob nie jak
wszy scy in ni. Dla te go sta wia się na ich udział w tu ry -
sty ce, re kre a cji, tur nie jach, kon kur sach wie dzy, al bo 
na ja kie kol wiek in ne ak tyw no ści. W ofer tach skła da nych
do na sze go urzę du po ja wia ją się od cza su do cza su
niesz tam po we po my sły. To choć by pro jek ty z udzia łem
osób z nie peł no spraw no ścia mi w spor tach ek stre mal -
nych czy ćwi cze niach spe cja li stycz nych, bar dzo czę sto
ko ja rzo nych z he ro sa mi – np. Cros sFit. Jeż dżąc na
wóz ku, moż na tak że je upra wiać. Po dob nie jak raj dy te -
re no we dla osób jeż dżą cych na wóz kach. Bar dzo czę -
sto nie peł no spraw ność ko ja rzy się wy łącz nie z re kre a -
cją. Tym cza sem ci lu dzie upra wia ją tak że sport wy czy -
no wo, tre nu jąc jak peł no spraw ni za wo dow cy. Ka ja kar -
stwo ko ja rzy się z re kre a cją, ale je go wy czy no wa od -
mia na to ty ta nicz na wręcz pra ca. Tak że na han dbi ku
moż na jeź dzić re kre a cyj nie, ale tak że wy czy no wo. Wra -
ca jąc do niesz tam po wo ści, w urzę dzie mar szał kow skim
lu bi my ta kie po my sły pro jek tów. Wy kra cza ją one po za
stan dar do we ra my my śle nia, a czę sto tak że moc no
prze ła mu ją ba rie ry. Przy kła dem niech bę dą choć by
kam pa nie, w któ rych oso by po am pu ta cji po ka zu ją się

z od sło nię tą
pro te zą. Od kry -
wa ją w tym sa -
mym praw dę. Dla -
cze go więc szo ku ją?
Mnie cie szy szcze gól nie
fakt, że co raz wię cej osób
z nie peł no spraw no ścia mi nie czu je po wo dów do wsty -
du. Po ru sza nie się na wóz ku nie czy ni ze mnie gor sze -
go czło wie ka. Wręcz prze ciw nie, za wsze mam miej sce
sie dzą ce (śmiech). A tak na po waż nie pro wa dzę cał -
kiem nor mal ne ży cie. Miesz kam w stan dar do wym
miesz ka niu, mam peł no spraw ną pięk ną i mą drą żo nę,
z któ rą wie dzie my na praw dę szczę śli we ży cie. Sta no wi -
my świa dec two praw dzi wej in te gra cji. Ży je my nor mal -
nie i za chę ca my do te go in nych.

To zna czy jak?

Od nio sę się do kam pa nii przy go to wa nej przez Sto wa -
rzy sze nie In te gra cja. Za wy kro cze nie dro go we chce my
mieć ta ki sam man dat, jak oso by w peł ni spraw ne. Do
obo wiąz ków za wo do wych po win niś my tak że pod cho -
dzić w peł ni pro fe sjo nal nie. Niew ska za na jest to rosz -
cze nio wość tyl ko dla te go, że ktoś jest oso bą z nie peł no -
spraw no ścią. Dla te go kam pa nie, któ re o tym trak tu ją są
bar dzo waż ne. Po dob nie jak za ję cia w szko łach i przed -
szko lach. Za u wa żam, że co raz wię cej or ga ni za cji po -
za rzą do wych sta wia na edu ka cję in te gra cyj ną. W pla -
ców kach po ja wia ją się oso by z nie peł no spraw no ścia -
mi, któ re swo im świa dec twem prze ko nu ją o war to -
ściach i za le tach drze mią cych w nich.

Po win niś my też wie dzieć róż ne rze czy o psach prze -
wod ni kach i przed mio tach uła twia ją cych ży cie oso bom
z nie peł no spraw no ścia mi.

War to poz nać nie tyl ko to, w ja ki spo sób zwie rzę ta
i przed mio ty po ma ga ją oso bom z nie peł no spraw no ścia -
mi. Trze ba wie dzieć, jak sa me mu po móc w ra zie po -
trze by. Dziś prob le mem jest choć by cu krzy ca. Zda rza
się, że cho ry przy sy pia z po wo du ni skie go po zio mu cu -
kru, a wy glą dem przy po mi na pi ja ne go. Trze ba mó wić
o po trze bie no sze nia opa ski in for mu ją cej, że ta oso ba
jest cho ra na cu krzy cę. I wie dzieć, że ta kiej oso bie po -
ma ga się, po da jąc do ust cu kier ka lub tro chę słod kie go
na po ju. To po zor nie pro sty te mat, a po przez nie wie dzę
sta je się niez wy kle trud nym. Je śli oso ba z nie peł no -
spraw no ścią (bo cu krzy ca za li cza się do nie peł no -
spraw no ści) za słab nie w prze strze ni pub licz nej, wy ma -
ga po mo cy. I trze ba umieć jej udzie lić. Waż na jest edu -
ka cja, wie dza, zna jo mość przy rzą dów i przy tom ne za -
cho wa nie w ra zie prob le mów.

Czy do Pa na moż na przyjść po po ra dę w spra wie
projek tu?

Oczy wi ście. Do mnie moż na przyjść w każ dej spra wie.
Za wsze je stem otwar ty. Czę sto spra wa nie do ty czy dzia -
łań urzę du mar szał kow skie go czy mo ich obo wiąz ków
(głów nym za da niem peł no moc ni ka mar szał ka ds. osób
nie peł no spraw nych jest wspie ra nie mar szał ka wo je -
wódz twa dol no ślą skie go i urzęd ni ków), wte dy po kie ru ję
do od po wied nich in sty tu cji. Ale je śli przyj dzie ktoś z ja -
kim kol wiek prob le mem, chęt nie po mo gę w je go roz wią -
za niu. Każ dą oso bę, któ ra przy cho dzi z cie ka wym pro -
jek tem in for mu ję, kie dy jest kon kurs, w ja ki spo sób od by -
wa się na bór, jak na le ży opi sać pro jekt, że by zwię kszyć
szan sę na je go re a li za cję. Mo im za da niem jest do ra dzić,
skon tak to wać z od po wied ni mi oso ba mi i zro bić wszyst -
ko, by do bre pro jek ty zo sta ły zre a li zo wa ne. Osta tecz nie
ta po moc mu si re al nie do trzeć do osób z nie peł no spraw -
no ścia mi lub je go naj bliż sze go oto cze nia.
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