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Wstęp

Wydawca:

Wakacje są również dla Was.
Ten numer „WóTeZetu” obfituje w rozmowy: nie dość, że
naszym gościem w ramach cyklu „Podwieczorek z WóTeZetem” była
po raz pierwszy kobieta, to poza tym udało nam się porozmawiać
z dwoma mężczyznami. Pierwszym z nich jest Artur Barciś – ręka
w górę, kto nie widział Pana Artura na ekranie telewizora lub w kinie?
A w teatrze? Jeden z najbardziej utalentowanych oraz popularnych
aktorów w kraju jest naszym rozmówcą. Ostatnim gościem na
naszych łamach jest Bartosz Arłukowicz – świeżo mianowany minister
w Kancelarii Premiera RP, odpowiedzialny za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Polecam Waszej uwadze!
Jak co roku wakacje to gorący czas dla organizatorów Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”, który 6 września
rozpocznie się w Koszalinie. To już ósma edycja – na pewno tam
będziemy, a nasze relacje będzie można przeczytać na naszych
stronach internetowych oraz w kolejnych „WóTeZetach”. Odwiedzajcie
naszą stronę www.wotezet.pl, gdzie publikujemy najbardziej aktualne
informacje dotyczące naszego czasopisma.
Tymczasem – miłej lektury!
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Nawet kilka dni poza domem
– na pewno nie zaszkodzi,
ba!, wręcz pomoże!
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Drodzy,
dawno nie mieliśmy okazji do spotkania. „WóTeZet” dorasta
i pomału się zmienia – widać to zwłaszcza po odświeżonym znaku
graficznym naszego wydawnictwa. Jak Wam się podoba nasze nowe
logo? Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Chyba nie muszę powtarzać, że są one dla nas niezwykle istotne?
Lato w pełni, przerwa wakacyjna w większości placówek trwa,
jedni wypoczywają na plażach, jeszcze inni chodzą po górach albo
pływają w jeziorach. Jest jednak spora grupa osób niepełnosprawnych, także wśród uczestników placówek terapii zajęciowej, która nie
wybiera się na wakacje… Z różnych powodów: finansowych (zapewne
najczęstsza przyczyna), logistycznych (z kim ja pojadę na wakacje???)
oraz… (tutaj proszę wpisać własną odpowiedź). Problem ten dotyczy także rodzin osób niepełnosprawnych (wiem, że to również nasi
Czytelnicy). Szanowni Państwo! Czas pomyśleć również o własnym
szczęściu i przyjemności. Wam także należy się odpoczynek.
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Marcin Halicki (WóTeZet): Panie
Ministrze, od niedawna sprawuje
Pan bardzo odpowiedzialną funkcję
w naszym rządzie. Jakie działania
podjął Pan do tej pory, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu
naszych obywateli?
Bartosz Arłukowicz: Przede
wszystkim cały czas staram się diagnozować obszary, w których mógłbym
pomóc. Codziennie dochodzą nowe
sprawy, nowe problemy. Wiem na pewno,
że muszę skoncentrować się na systemowych, poważnych rozwiązaniach.
Chcę realnych zmian, a nie ugrzęźnięcia
w drobnych – wiem, że równie ważnych,
ale jednostkowych – przypadkach.
Razem z moimi współpra
cownikami skupiamy się na ludziach
niepełnosprawnych, seniorach oraz
walką z wykluczeniem dzieci. Dziś pracujemy nad dużymi projektami, które
mają ułatwić codzienne życie osobom
niepełnosprawnym. Robimy to w porozumieniu z PFRON-em oraz organizacjami pozarządowymi. Nie chcę jeszcze
zdradzać szczegółów, powiem tylko
tyle, że już niedługo będziemy „mierzyć”
polskie miasta. Liczę, że będzie to wielki,
ogólnopolski program.
Do tego mogę dodać projekt
aktywizacji postpegeerowskich obszarów,
nowelizację ustawy, która stworzy samorządom szansę na powrót pielęgniarek
do szkół oraz program aktywizacji osób
starszych pod hasłem „Czwartek seniora”,
a także „Babcie i dzieci razem w sieci”.
W jakim stopniu korzysta Pan
z doświadczenia pozarządowego
III sektora w swoich codziennych
działaniach? Jak postrzega Pan rolę
NGO-sów w kontekście walki z wykluczeniem społecznym Polaków?
To dla mnie bardzo ważna sprawa. Praktycznie przy każdym z projektów szukam
wsparcia organizacji pozarządowych. Nie
chcę być ministrem „gabinetowym”, który
większość czasu spędza za biurkiem.
Lubię patrzeć na pracę pasjonatów, uczyć
się od nich. Odwiedzam sporo miejsc,
by na własne oczy zobaczyć znakomite
efekty w licznych miastach w Polsce.
Wielu pozarządowców odwiedza mnie
również w Kancelarii. Zresztą mam mnóstwo przyjaciół w stowarzyszeniach czy
fundacjach, bo sam zaczynałem od pracy
społecznej. Dlatego organizacje NGO
postrzegam jako swojego kluczowego
partnera.

Na zakończenie prosimy o kilka słów
do Czytelników „WóTeZetu”.
Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać.
Zdaję sobie sprawę, że wielu Państwa
Czytelników boryka się z wielkimi
codziennymi problemami. Wiem też, że
często właśnie dlatego trudno im o taki
optymizm, jaki mam ja – kiedy patrzą
dookoła czy słuchają nowych idei. Jednak
w tym, co robię, kieruję się pasją i staram
się zmieniać świat na tyle, ile mogę. Liczę
zatem na współpracę wszystkich, którzy
mają dobre pomysły i chęć do działania.
Serdecznie pozdrawiam Czytelników
„WóTeZetu”.●
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Wielkimi krokami zbliżamy się do
wrześniowego Ogólnopolskiego
Forum Inicjatyw Pozarządowych,
prawdziwego święta polskich NGOsów, które odbędzie się tradycyjnie
w Warszawie. Czy będzie Pan obecny
podczas VI OFIP-u?
Jeśli otrzymam zaproszenie, to na pewno
chętnie wezmę udział w tym wydarzeniu.
Od kilku lat bywam na podobnej imprezie w Szczecinie. U nas nazywa się to
Spotkaniem Pod Platanami. Szczecińskie
Jasne Błonia zapełniają się wtedy kilkuset
namiotami, w których organizacje pozarządowe z naszego regionu chwalą się
dokonaniami oraz przedstawiają swoją
ofertę. Podkreślam jeszcze raz: dla mnie
NGO to kwintesencja demokracji i prawdziwa bomba dobrej energii.

№24

Tematem, który powraca dosłownie
jak bumerang w społecznym dyskursie dotyczącym polityki społecznej
w naszym kraju, jest kwestia Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Spora
grupa osób uważa, że w obecnej
formie PFRON powinien przestać
istnieć, a pieniądze Funduszu miałyby
przejść do samorządów. Jednak coraz
więcej środowisk, choćby związanych
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej, obawia się likwidacji PFRON,
martwiąc się o swój los [dziś kilkaset
WTZ-ów w naszym kraju jest utrzymywanych z dotacji Funduszu – przyp.
red.]. Czy mógłby Pan uspokoić
naszych Czytelników?
Proszę wybaczyć, ale nie chciałbym wchodzić w nie swoje kompetencje. Mogę mówić tylko za siebie.
Mam dobre doświadczenia w pracy
z PFRON-em i widzę, że ludziom kierującym tą instytucją zależy na osobach
niepełnosprawnych.

Nie chcę być ministrem
„gabinetowym”, który
większość czasu
spędza za biurkiem.
Lubię patrzeć na pracę
pasjonatów, uczyć się
od nich. Odwiedzam
sporo miejsc, by na
własne oczy zobaczyć
znakomite efekty w wielu
miastach w Polsce.

7

Jedną z grup społecznych szczególnie
zagrożonych wykluczeniem z życia
społecznego stanowią bezdyskusyjnie
osoby z niepełnosprawnością. Praktycznie na każdym kroku pojawiają
się bariery uniemożliwiające niepełnosprawnym obywatelom normalne
funkcjonowanie – począwszy od
rynku pracy, na wykluczeniu cyfrowym kończąc. Jaką widzi Pan receptę
na poprawienie sytuacji tej grupy
społecznej w Polsce?
Już wspomniałem, że to jeden z większych
problemów, jaki widzę. Tu dobrze współpracuje mi się z wiceministrem pracy
i polityki społecznej Jarosławem Dudą
oraz prezesem PFRON-u Wojciechem
Skibą. Wiem, że problemów jest mnóstwo
i wiem, że czeka nas ciężka praca. Ale
widzę chęć i determinację do zmian. Co
do wykluczenia cyfrowego – w tym przypadku też szukamy niestandardowych
rozwiązań. Marzy mi się wolontariat osób
niepełnosprawnych. Nie tylko dla niepełnosprawnych. Znam ludzi na wózkach,
którzy w wielu dziedzinach są wyjątkowo
uzdolnieni i mogliby służyć swoją wiedzą
i umiejętnościami. Chciałbym ich aktywizować właśnie w taki sposób, by oni też
mogli oferować swoją pomoc, na przykład
w nauce, by czuli się potrzebni i wartościowi. Pomysłów mamy mnóstwo, raczej
narzekam na brak czasu…

Malta
Festival

dostępny
dla osób
niepełnosprawnych
Jest dobrze, ale może być lepiej. Ważne, że niepełnosprawni
coraz częściej uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych.
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a początku lipca 2011 r.
w Poznaniu odbył się maltafestival, czyli po prostu kultowy
Międzynarodowy Festiwal
Teatralny Malta, jedna z najbardziej znanych i uznanych imprez teatralnych
w tej części Europy. W tym roku motywem
przewodnim (festiwalowym idiomem) było
WYKLUCZENIE. Organizatorom zależało,
by w maltańskich imprezach udział wzięły
również osoby niepełnosprawne, które
podlegają szczególnemu wykluczeniu społecznemu, w tym także z życia kulturalnego
naszych miast.
Pomimo starań Fundacji Malta, której przedstawiciele nawiązali współpracę
z organizacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych, poszczególne maltańskie wydarzenia teatralne, muzyczne
i taneczne nie przyciągnęły zbyt wielu
widzów z dysfunkcjami. Wyjątkiem były
tylko koncerty muzyczne odbywające się
w pięknej scenerii Jeziora Maltańskiego,
usytuowanego praktycznie w centrum
Poznania. Na występy Manu Chao (5 lipca)
oraz Portishead i Fleet Foxes (6 lipca)
wybrało się sporo osób niepełnosprawnych

– być może dlatego, że akurat na te wydarzenia organizatorzy przygotowali wydzielony sektor, w którym każdy mógł czuć się
swobodnie i, co istotniejsze, być spokojny
o swoje zdrowie.

Najważniejsze
bezpieczeństwo
– Powiem szczerze: jeżeli nie moglibyśmy
skorzystać z osobnego sektora, przygotowanego dla osób niepełnosprawnych,
raczej nie skorzystalibyśmy z możliwości
przeżycia koncertu na żywo – opowiadał
Sebastian Mankiewicz, który na koncert
Manu Chao przybył ze swoją dziewczyną
Agnieszką Kubicką. Oboje poruszają się
na wózkach. – Nie zaryzykowałbym stania
w tłumie. Inna sprawa, że pewnie i tak
nic bym nie widział – mówi Mankiewicz.
Podobne odczucia ma Monika Bachcarz,
która z koleżanką przeżywała wyśmienity koncert Portishead. – Gdy chcę wziąć
udział w koncercie, staram się przed zakupem biletu dowiedzieć, czy organizator
przewidział miejsca siedzące. Poruszając
się o kulach, po prostu nie ustałabym na
imprezie – przekonuje.

Sebastian Mankiewicz
i Agnieszka Kubicka
podczas znakomitego
koncertu Manu Chao
na maltańskim festiwalu
fot. Piotr Jabłoński

Zmierzając ku
europejskim rozwiązaniom
Kolejni widzowie korzystający z sektora
dla osób niepełnosprawnych na Malcie
stawiają sprawę jasno: – Nie wyobrażam
sobie w dzisiejszych czasach, w kraju Unii
Europejskiej, sytuacji, w której organizator
nie zapewniłby takiego sektora – mówi
poruszający się na wózku Maciej Winiarski, odwiedzający Maltę w towarzystwie
żony Anny. – W naszym kraju wciąż takie
udogodnienia podczas imprez masowych
wzbudzają duże zainteresowanie i sensację,
natomiast w zachodniej Europie to norma
– kontynuuje Winiarski.
Wszyscy nasi rozmówcy nie kryją
jednak rozczarowania w związku z faktem,
że za wstęp na koncerty pełną cenę biletu
musi płacić również opiekun osoby niepełnosprawnej. – We Francji czy Niemczech
osoba niepełnosprawna płaci za bilety na
imprezę połowę ceny, natomiast opiekun
wchodzi za darmo – przekonuje Maciej
Winiarski.
Dobrym przykładem tej sytuacji w naszym kraju były ubiegłoroczne
koncerty zespołu „Gentleman and the
Evolution” w Warszawie i Poznaniu (nasza
redakcja objęła nad nimi patronat). Wtedy
organizator zrobił naprawdę wiele, aby
osoby niepełnosprawne miały pełen komfort podczas koncertów (specjalna platforma, dogodne wejście i wyjście z imprezy,
osoba niepełnosprawna i opiekun wchodzili
na imprezę za 1 bilet).

10

WóTeZet

www.wotezet.pl

Czekamy na więcej!

W naszym kraju
udogodnienia podczas
imprez masowych
wciąż wzbudzają duże
zainteresowanie
i sensację, natomiast
w zachodniej Europie
to norma.

Nasza redakcja wspólnie z innymi organizacjami od dłuższego czasu monitoruje
dostępność imprez kulturalnych dla osób
niepełnosprawnych. Różnie z tą dostępnością bywa, jednak warto zaznaczyć, że
powoli sytuacja zmienia się na lepsze. Do
coraz większej liczby organizatorów wydarzeń kulturalnych w naszym kraju dociera
sygnał, że umożliwienie pełnego odbioru
imprezy dla każdego widza, bez względu na
jego sprawność, jest ich obowiązkiem, a nie
ukłonem w stronę niepełnosprawnych. Wracając do tegorocznego maltafestival – jest
jeszcze sporo do zrobienia, ale miejmy
nadzieję, że w kolejnych latach organizatorzy wezmą sobie do serca uwagi osób
niepełnosprawnych i Malta będzie jeszcze
bardziej przyjazna i dostępna dla wszystkich. Bo o wartość artystyczną przedsięwzięcia możemy być spokojni. ● MHAL
Więcej o maltańskim festiwalu
w kolejnym numerze „WóTeZetu”

Testujemy samochody
z oprzyrządowaniem
dla niepełnosprawnych
Mały, ekonomiczny, napędzany energią elektryczną. W Warszawie
powstaje prototyp specjalnego pojazdu dostosowanego do potrzeb
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Tekst i foto:

Bartosz Szpurek
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zyn. Jeżeli dysponowałbym większą
gotówką, wybrałbym jednak nowe
auto – ocenia Kajetanowicz.
Przetestowaliśmy trzy samochody z różnymi udogodnieniami dla
osób z dysfunkcją narządu ruchu.
Każdy pojazd jest inny, a każda osoba
niepełnosprawna ma inne problemy
i ograniczenia. Dlatego przy zakupie
nowego bądź używanego auta należy
właściwie dobrać i dopasować oprzyrządowanie. ●
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gałkę. Mam wrażenie, że płynniej
pracuje tutaj też dźwignia dodawania gazu i zwalniania. Jedyny
minus to skrzynia biegów. Myślę,
że jest za bardzo skomplikowana
– mówi kierowca rajdowy Kajetan
Kajetanowicz.
Na koniec – weteran amery
kańskich szos. Cadillac, rocznik 1983,
wyposażony w hamulec ręczny i automatyczną skrzynię biegów.
– Samochód jest wygodny, ma
przestronne wnętrze. Zakup takiego
pojazdu to oczywiście kwestia gustu,
zamiłowania do zabytkowych limu-
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pincarem może poruszać
się osoba z niepełnosprawnością, która jest w stanie
kontrolować ten samochód
w czasie jazdy. Odpada
problem wsiadania i wyjścia z auta,
ponieważ można go prowadzić bez
potrzeby schodzenia z wózka – tłumaczy dr Bogdan Kuberacki, konstruktor
pojazdu.
 Mimo że Spincar to samochód
przyszłości, wymaga jeszcze wielu
korekcji. Na razie osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze zwykłych aut wyposażonych w specjalne
oprzyrządowanie.
Coraz więcej osób niepełnosprawnych zdaje egzamin na prawo
jazdy. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie
udogodnienia dla kierowców z dysfunkcją narządu ruchu oferują działające w kraju koncerny samochodowe.
 Test rozpoczęliśmy od małego
samochodu rodzinnego – Skoda
Fabia. Ten pojazd został wyposażony
w hamulec ręczny, który usytuowano
przy kierownicy oraz automatyczną
skrzynię biegów. Auto prowadziło
się lekko i sprawnie. Nową Fabię,
ze względu na jej wielkość i design,
możemy polecić przede wszystkim
paniom, które boją się dużych samochodów osobowych.
Fiat Auto Poland przygotowuje
samochody pod kątem potrzeb osób
niepełnosprawnych w ramach programu Autonomy. Do naszego testu
firma udostępniła trzydrzwiowego
Fiata Bravo.
– Autem lekko manewruje się
podczas parkowania ze względu na

Nie tylko
filmy

8. edycja Europejskiego
Festiwalu Filmowego
„Integracja Ty i Ja”
„Pasja i Miłość” to myśl przewodnia VIII Europejskiego
Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”, który potrwa od
6 do 10 września 2011 r. Głównym miejscem festiwalowych
wydarzeń będzie jak zawsze Koszalin, ale po raz pierwszy
filmy i towarzyszące im prezentacje będzie można zobaczyć
w kilkunastu miastach w całej Polsce.
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tym roku organizatorzy zachęcają do otwartej dyskusji na
temat tabu, jakim od lat jest
sfera uczuć i seksualności osób
niepełnosprawnych. Temat ten
będzie przywoływany w filmach, a także podczas
spotkań, koncertów i wystaw.
Jury przyzna kryształowe statuetki MOTYL
2011 w kategoriach: najlepszy film fabularny, najlepszy film dokumentalny i najlepszy film amatorski. Podobnie jak w poprzednich latach zostanie
wręczona także nagroda specjalna MOTYL 2011
za wybitne osiągnięcia w promowaniu integracji.
Po raz pierwszy najlepszy film Festiwalu wybierze
również publiczność.
Gośćmi Festiwalu będą osoby, których
fizyczność i duchowe piękno, mimo niepełnosprawności, stanowią jedność i siłę niezwykłej osobowości. Będzie to okazja do spotkania z pasjonatami
paralotniarstwa, nurkowania, tańca, żeglarstwa
i kulturystyki, a także poetami i muzykami.
Tegoroczna edycja zapowiada się
naprawdę wyjątkowo. Po raz pierwszy w ośmio-

letniej historii wydarzenia związane z Europejskim
Festiwalem Filmowym „Integracja Ty i Ja” odbędą
się w tym samym czasie, w kilkunastu miastach
Polski i na kilkudziesięciu ekranach.
Projekcje wybranych filmów konkursowych
oraz towarzyszące im prezentacje twórczości
osób niepełnosprawnych będzie można zobaczyć – równolegle z głównymi wydarzeniami
festiwalowymi odbywającymi się w Koszalinie
– w miastach i miasteczkach kilku województw:
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego.
Organizacją „Małych festiwali” w swoich
rodzinnych miejscowościach zajęli się uczestnicy
konkursu na najlepszy film amatorski oraz inni
niepełnosprawni sympatycy Festiwalu. Dzięki nim
w lokalnych domach kultury i kinach oprócz pokazów filmów konkursowych odbędą się dyskusje,
koncerty i wystawy.
Filmy będą wyświetlane także w sieci kin
studyjnych oraz w portalu iplex.pl, dzięki czemu
Festiwal będzie miał w tym roku wyjątkowo szerokie oddziaływanie.

lipiec 2011
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Podczas Festiwalu zostanie zaprezentowana wyjątkowa wystawa fotografii w Koszalinie. Obejrzymy na niej zdjęcia, które powstały
podczas integracyjnych warsztatów fotograficznych w Kołobrzegu. Warsztat, organizowany
wspólnie z Bałtycką Szkołą Fotografii i hotelem
Arca Medical Spa, był jedną z imprez towarzyszących Festiwalowi. Kilkadziesiąt osób z całej Polski,
których pasją jest fotografia, doskonaliło swoje
umiejętności fotografowania w studio i plenerze
pod okiem doświadczonych fotografików.
Festiwalowi będą także towarzyszyć
pokazy najnowszych rozwiązań ułatwiających
wykonywanie codziennych czynności osobom
z różnymi niepełnosprawnościami.
Największą uwagę przyciągnie z pewnością JUST PEN – nakładka na palec umożliwiająca
pisanie osobom z dysfunkcjami dłoni. Jej wynalazca – Piotr Górski, absolwent Politechniki Koszalińskiej, otrzymał nagrodę „Best Young Inventor”
podczas 39. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie. Wygrał w ogólnopolskim konkursie „Student-wynalazca”, organizowanym przez

Politechnikę Świętokrzyską oraz Urząd Patentowy
RP, zajął też pierwsze miejsce w konkursie na
najlepszą pracę dyplomową w ramach programu
„Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej” Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Ciekawym rozwiązaniem, które także
zobaczymy podczas Festiwalu, jest bezpłatne
oprogramowanie służące do obsługi komputera
za pomocą kamery internetowej. Zaprezentuje
je dr Aleksandra Królak z Politechniki Łódzkiej.
Uczestnicy pokazu będą mogli na miejscu wypróbować jego możliwości.
Dla osób niewidomych przygotowaliśmy wystawę „Dwustuletnia historia pomocy
dydaktycznych i edukacyjnych dla niewidomych
– fotopodróż po muzeach Europy”. Towarzyszyć
jej będzie prezentacja tyflografik: map tyflologicznych, reliefowych książek edukacyjnych, gier
tyflologicznych oraz reliefowego przedstawienia
zabytków. Ponadto będzie można posłuchać
pocztówek dźwiękowych emitowanych ze specjalnego dystrybutora dźwięków.
Wszystkie festiwalowe wydarzenia
będziemy na bieżąco relacjonować na stronie
www.integracjatyija.pl. Internauci znajdą tam
relacje reporterskie, wywiady z gośćmi Festiwalu – wybitnymi aktorami i filmowcami, fotoreportaże, a także relacje video z każdego dnia
imprezy.
Europejski Festiwal Filmowy „Integracja
Ty i Ja” stał się jednym z największych wydarzeń filmowych poświęconych problemom osób
niepełnosprawnych w Europie, a pod względem

fot. z arch. organizatorów Festiwalu
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Festiwal „Integracja Ty i Ja”
stał się jednym z największych
wydarzeń filmowych
poświęconych problemom
osób niepełnosprawnych
w Europie, a pod względem
liczby i różnorodności
prezentowanych filmów
dorównuje festiwalom
organizowanym w Stanach
Zjednoczonych.

liczby i różnorodności prezentowanych filmów
dorównuje festiwalom organizowanym w Stanach
Zjednoczonych.
Głównym celem Festiwalu jest wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych przez sztukę filmową. Festiwal jest
imprezą interdyscyplinarną, w trakcie której
oprócz projekcji odbywają się dyskusje i spotkania z twórcami, wystawy, koncerty, spektakle, happeningi, instalacje multimedialne
i filmowe pokazy specjalne adresowane do osób
w różnym wieku, z różnych środowisk, często

zamieszkujących na terenach społecznie zdegradowanych, ubogich w instytucje kulturalne
i środowiska twórcze.
Na Festiwalu zaprezentowany zostanie
najnowszy dorobek światowej kinematografii
poświęconej problematyce niepełnosprawności.
Różnorodność form filmowych i indywidualne
podejście każdego twórcy do wspólnego tematu
pozwala widzom spojrzeć na szerokie spektrum
problemów osób niepełnosprawnych. Tym, co
wyróżnia filmy wyselekcjonowane na Festiwal jest
– oprócz ich cennego przesłania – także ogromna
wartość artystyczna, często potwierdzona nagrodami na największych światowych festiwalach.
Można tu zobaczyć obrazy takie jak „W stronę
morza”, „Motyl i skafander”, „Obcy we mnie”, czy
„Dróżnik”, ale także niewyświetlane w Polsce filmy
dokumentalne z dalekiej Azji, Afryki czy Stanów
Zjednoczonych.
Podczas dotychczasowych edycji Festiwalu, w latach 2003-2010, zostało zaprezentowanych łącznie blisko 300 filmów fabularnych, dokumentalnych i amatorskich, których bohaterami lub
twórcami są osoby niepełnosprawne.
Pozytywnym rezultatem Festiwalu jest
inspirowanie uznanych twórców filmowych
problematyką społeczną i uwrażliwianie na
tematy związane z integracją. Festiwal jest także
miejscem promocji aktorów z niepełnosprawnością, którzy cały czas mają ograniczone szanse na
zaistnienie na dużym ekranie. ●

Marcin Urban
rzecznik prasowy Festiwalu

Irena Lipczyńska
i Elżbieta Węgrzyn podczas
specjalnego warsztatu
w Kinie Muza w Poznaniu
fot. z arch. red.

Marek i Tola

znów odwiedzają uczniów
szkół podstawowych

zwłaszcza w kontekście przełamywania negatywnych stereotypów na
temat osób z niepełnosprawnością
w naszym społeczeństwie.
Oprócz cyklu warsztatów
w szkołach organizatorzy planują
kampanię w mediach: od września
pojawią się telewizyjne i radiowe
spoty na antenach rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych.
Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową: www.
dzieciakizpodworka.pl. ● red
Więcej o projekcie, w tym
relacje z pierwszych
warsztatów, w kolejnych
numerach „WóTeZetu”
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które wcielają się w Marka, chłopca
z porażeniem mózgowym i Tolę, jego
pełnosprawną koleżankę. Warsztat
polega na interakcji pomiędzy lalkami
a dziećmi w szkolnych klasach. Uczniowie na początku nieśmiało, później
coraz odważniej dyskutują z gośćmi,
zadając im najróżniejsze pytania,
przełamując wcześniejszą niepewność. Okazuje się, że Marek jest ich
rówieśnikiem z podobnymi problemami, z zainteresowaniami, jakie mają
inne dzieci.
Celem kampanii jest włączenie dzieci z niepełnosprawnością
w system szkolnictwa ogólnodostępnego. Wydaje się to niemożliwe
(zwłaszcza w naszej polskiej rzeczywistości), jednak zdaniem pedagogów
takie działanie może przynieść bardzo
pozytywne rezultaty w przyszłości,
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W

tym roku organizatorzy przewidują
zorganizowanie
ponad 20 warsztatów w kilkunastu
szkołach ogólnodostępnych na terenie województwa wielkopolskiego.
„Chcielibyśmy w kolejnych latach
prowadzić działania związane z projektem w coraz większej liczbie szkół,
nie tylko w Wielkopolsce” – deklarują
organizatorzy. Zainteresowanie placówek oświatowych w regionie jest
bardzo duże. Nie powinno to jednak
dziwić, ponieważ projekt zakłada
innowacyjne działanie – warsztat ma
formę przedstawienia.
W rolach głównych występują…
lalki, animowane przez aktorki związane ze scenami teatralnymi dla dzieci
– Irenę Lipczyńską i Elżbietę Węgrzyn,

lipiec 2011

Już drugi raz z rzędu Wielkopolskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych prowadzi kampanię edukacyjną na rzecz integracji
dzieci z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych
pod nazwą „Uczmy się razem żyć – Dzieciaki z podwórka”.
Patronat medialny nad projektem objął „WóTeZet”.

fot. Piotr Jabłoński

„Podwieczorek
z WóTeZetem” i…

Małgorzatą
Lehman

Pod koniec czerwca w poznańskiej
Ekowiarni odbyło się kolejne spotkanie
w ramach naszego cyklu „Podwieczorków
z WóTeZetem”. Tym razem naszym gościem
była znana dziennikarka, związana na co
dzień z Radiem Planeta oraz Telewizją WTK,
Małgorzata Lehman. Spotkanie
prowadziła Grażyna Śródecka,
uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Ognik” w Poznaniu. Poniżej zapis
rozmowy z naszym gościem.

Pracuje Pani w radio i telewizji: jak
wygląda rozkład dnia dziennikarki
radiowej i telewizyjnej?
Czasu mam bardzo mało, dzielę go między „sitko”, czyli mikrofon oraz „szkiełko”,
czyli ekran kamery i telewizora. Dzień
mam tak rozłożony, że rano jestem

Kolejne pytanie dotyczy Pani kontaktów z osobami niepełnosprawnymi.
Przypomina sobie Pani to najważniejsze spotkanie, które do tej pory
wspomina?
Tych spotkań było wiele. Pamiętam
jeden z moich pierwszych materiałów
radiowych, jaki przygotowywałam na

lipiec 2011

Zastanawia mnie, skąd u Pani taka
dziennikarska pasja?
Tak naprawdę to trochę kwestia przypadku. Kiedy byłam małą dziewczynką,
chciałam zostać piosenkarką i lekarką,
jednak nic z tego nie wyszło (śmiech).
Przez jakiś czas w mojej miejscowości tłumaczyłam dla księdza w parafii informacje
przychodzące z Watykanu – potrzebował
po prostu osoby, która zna język angielski. Czasami jeździliśmy do Poznania do
Katolickiego Radia Poznań, gdzie czytałam
te informacje. Po jakimś czasie dyrekcja
zaproponowała mi, czy nie chciałabym
jednak zrobić czegoś więcej. Od tego
zaczęła się moja przygoda z radiem. Bardzo się cieszę, że tak się stało.

№24

Ma Pani ulubione miejsce w rodzinnej
miejscowości?
Cóż, więcej takich miejsc na pewno mam
w Poznaniu – choćby niesamowitą ulicę
Zamkową, o niepowtarzalnym klimacie.
Więcej jednak nie będę zdradzała, niech
pozostaną tajemnicą. Natomiast u siebie
uwielbiam spędzać czas w przydomowym
ogrodzie, gdzie zawsze czeka na mnie
ulubiony kocur.

w radio (czasami od 5 na nogach), natomiast zaraz potem biegnę do telewizji,
w której ostatnie wejście mam ok. 22,
tak więc kończę dzień w domu o 23. Choć
zdarza się też, że mam w sobie jeszcze tyle energii, że czasami żartuję, że
mogłabym iść jeszcze do kolejnej pracy
lub jeździć nocnymi tramwajami…
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Grażyna Śródecka: Jest nam
szczególnie miło porozmawiać dziś
z pierwszą kobietą, która spotkała
się z nami podczas „Podwieczorku
z WóTeZetem”. Pani Małgorzato, skąd
Pani pochodzi?
Małgorzata Lehman: Przyjechałam
do Poznania na studia ze Stęszewa, małej
miejscowości oddalonej od stolicy Wielkopolski ok. 25 km. Powracam do rodzinnego
domu tak często, jak mogę i przyznam, że
jak już tam jestem, to wypoczywam. Jest
to zupełnie inne miejsce niż Poznań, gdzie
wszystko dzieje się w pełnym biegu. Natomiast gdy wysiadam na stacji w Stęszewie, czuję się tak, jakby czas się zatrzymał.

fot. Piotr Jabłoński

poznańskim „Ogniku” [w warsztacie terapii zajęciowej
– przyp. red.], gdzie relacjonowałam, jak wygląda dzień
osoby niepełnosprawnej, ale również – jakie są jej potrzeby
i problemy. W Środowiskowym Domu Samopomocy przy
ul. Marcelińskiej przygotowywałam swój pierwszy materiał telewizyjny. Takie są moje pierwsze przemyślenia na
temat osób niepełnosprawnych w kontekście mojej pracy
zawodowej.
Proszę naszym Czytelnikom uchylić rąbka tajemnicy
z Pani życia prywatnego. Jakie jest Pani hobby?
Uwielbiam czytać książki. Jeżeli mam wolną chwilę – zatapiam się w lekturze. Lubię jazdę na rowerze. Wyprawy
za miasto i do pobliskich miejscowości. Naprawdę da się
odpocząć, jeżdżąc na dwóch kółkach!
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Grażyna Śródecka
z Małgorzatą Lehman
w Ekowiarni

Każdy ma jakieś marzenia – jedni większe, inni mniejsze. A jak to jest u Pani?
Każdy z nas ma marzenia… Jak już wcześniej wspominałam,
od dzieciństwa moim marzeniem było zostać piosenkarką.
I tak sobie teraz myślę, że praca w telewizji może być
odbierana jako namiastka bycia piosenkarką: pokazuję się
w telewizji, występuję. Choć będąc na wizji, trzeba bardzo
uważać na mimikę i gesty. Nie można machać rękoma,
ale z drugiej strony nie powinno się też siedzieć zupełnie
nieruchomo. Musze przyznać, że czasem bywa to trudne,
kiedy np. w studio… lata mucha. Zastanawiam się przed
wejściem na wizję, co zrobię, gdy będzie mi przeszkadzała
podczas programu „na żywo”? W takich sytuacjach przydaje
się poczucie humoru i refleks, żeby odpowiednio szybko
i sensownie skomentować całą sytuację.
Czuje się Pani celebrytką? Pewnie jest Pani rozpoznawana na ulicy?

Absolutnie nie czuję się celebrytką!
Kiedy przyszłam na dzisiejsze spotkanie,
czułam się wręcz onieśmielona… Przecież
to zazwyczaj ja zadaję pytania w mojej
pracy, a tutaj sytuacja jest odwrotna. Nie
zdarza mi się zbyt często być rozpoznawaną na ulicy, czasami w sklepie, stojąc
w kolejce do kasy, ktoś przygląda mi się
i po chwili pyta: czy Pani…? Wiedząc,
o co chce zapytać, od razu odpowiadam:
tak! (śmiech). Muszę przyznać, że takie
momenty są naprawdę miłe.
Pani dawne koleżanki redakcyjne, jak
choćby Katarzyna Karpa, obecnie pracują w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Czy w przypadku propozycji
wyjazdu do Warszawy i pracy w dużej
stacji, podjęłaby Pani taką decyzję?
Mogłabym powiedzieć, że nigdy nie
opuszczę Poznania, że mnie to nie
interesuje, ale nie wiem. Pewnie gdybym
dostała taką propozycję, to rozważyłabym za i przeciw. Nie będę ukrywać, że
ewentualne życie na walizkach, pomiędzy
pracą i domem, byłoby dla mnie zapewne
trudnym doświadczeniem. Ale nie mówię
nie… Pani Grażyno, ja mam do Pani jedno
pytanie: jakie jest to jedno marzenie
związane z „Podwieczorkiem z WóTeZetem”? Z jakim gościem chciałaby Pani
porozmawiać?
Ojej… Odkąd pamiętam, chciałam
przeprowadzić rozmowę z Anną
Dymną. Mam nadzieję, że zgodzi
się ze mną porozmawiać. Bardzo
ją cenię za to, jak wspaniałym jest
człowiekiem.
Będę trzymała mocno kciuki, żeby
wkrótce się to udało. Dziękuję Wam serdecznie za zaproszenie, było mi naprawdę
miło, choć, nie ukrywam – stres był…
To my bardzo dziękujemy, że pomimo
tylu obowiązków znalazła Pani czas
na spotkanie. Może jeszcze jedno
zdanie skierowane do naszych
Czytelników?
Chciałabym życzyć Czytelnikom „WóTeZetu” , aby barier, nie tylko architektonicznych, ale także tych, które dzielą nas
od innych osób, było jak najmniej. Życzę
Wam jak najwięcej zrozumienia, porozumienia i okazywanej pomocy. Wszystkiego dobrego! ●
Dziękujemy „Ekowiarni”
za umożliwienie
organizacji spotkania.

To jest
bardzo
trudny
temat

Janek jest postacią fikcyjną, ale czy osoby,
które obejrzały ten serial, nie próbowały
utożsamiać pana w jakiś sposób z głównym
bohaterem filmu?
Nie było takich sytuacji. Przyznam, że to ja
obserwowałem w miejscach publicznych osoby
podobne do Janka. Zwracałem uwagę na mimikę
twarzy, gesty i chód. To pozwoliło mi przygotować
się profesjonalnie do tej roli. ●
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W serialu „Doręczyciel” gra pan Janka
Kaniewskiego, osobę z niepełnosprawnością
intelektualną dostarczającą przesyłki kurierskie. Czy trudno było panu przygotować się
do tej roli?
To było bardzo trudne. Była to jedna z najtrudniejszych ról, z którą przyszło mi się zmierzyć. Janek
nie jest w ogóle do mnie podobny. Ma zupełnie
inną osobowość i ruchy ciała. Inaczej mówi,
patrzy i reaguje na bodźce zewnętrzne. Musiałem
tę jego inność umiejętnie wyrazić, być dla widza
bardzo przekonującym i prawdziwym.
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Krystyna Janda zagrała osobę niewidomą
w filmie „Parę osób, mały czas”. Zbigniew
Zamachowski – niepełnosprawnego portiera w produkcji „Cześć, Tereska”. Pan
– osobę z niepełnosprawnością intelektualną
w serialu „Doręczyciel”. W każdą z przywołanych tu postaci wcielili się zdrowi, znani
aktorzy. Czy uważa pan, że scenarzyści i producenci filmowi mają obawy co do powierzenia tego rodzaju ról osobom z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą?
To nie są obawy, ale kwestia wyszukania właściwej osoby, która zagrałaby daną postać zgodnie
z oczekiwaniami widza i reżysera. Nie każdy
posiada umiejętności aktorskie. Film to nie jest
tylko rejestracja określonej rzeczywistości, wręcz

przeciwnie – to jest konstrukcja, która ma w pełni
odzwierciedlać tę rzeczywistość. Żeby nakręcić
film, potrzebna jest ogromna ilość zdjęć, w różnych planach. Aktor musi szybko się przemieszczać i jednocześnie panować nad każdym wypowiadanym słowem. Tutaj sprawność ma istotny
wpływ na tempo akcji.
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Bartosz Szpurek: Produkujemy filmy
ukazujące przemoc w rodzinie, ubóstwo
i alkoholizm. Wydajemy miliony na produkcje
sensacyjne i komedie romantyczne. Dlaczego
nikt nie chce zrealizować filmu fabularnego,
w którym główną rolę zagrałaby np. osoba
z niepełnosprawnością ruchową?
Artur Barciś: Myślę, że to jest temat trudny.
Część społeczeństwa nie chce oglądać tego
rodzaju produkcji filmowych i zagłębiać się
w problemy osób z niepełnosprawnością. Lepiej
po prostu pewnych rzeczy nie dostrzegać. To jest
bardzo wygodne i bezpieczne.

fot. Bartosz Szpurek

„Janek jest zupełnie inny.
Inaczej mówi, patrzy
i reaguje na bodźce”.
– rozmowa z aktorem
Arturem Barcisiem

Dzieci niewidome były
zachwycone pokazem bajki
fot. z arch. red.

To trzeba
zobaczyć i usłyszeć
Niecodzienne
wydarzenie w kinie

Gdy opowiadałem znajomemu o pokazie filmu w kinie, którego
widownię stanowiły dzieci niewidome i niesłyszące, kręcił głową
z niedowierzaniem. – Ale chyba nie był wyświetlany film…?
– zapytał z pewną nieśmiałością. A jednak…
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Pokaz filmowy wsparli: INEA S.A.
(sponsor główny), firma Raben Group
oraz HARPO Sp. z o.o.
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którego z filmu mogły skorzystać również osoby
niesłyszące. Tłumaczenie „Księżniczki i żaby” na
język migowy przygotowała Dominika Mroczek,
dla której stanowiło to nie lada wyzwanie. – Nie
było to proste zadanie, ale najważniejsze, że dzieciaki były zadowolone – komentowała na gorąco
uśmiechnięta tłumaczka.
Poznańskie wydarzenie filmowe było
potwierdzeniem dużego zainteresowania osób
wykluczonych z udziału w życiu kulturalnym.
Tym bardziej, że jego organizatorom: Wielkopolskiemu Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Kinu Muza udało się pozyskać
sponsorów, dzięki którym dzieciaki mogły
skorzystać z pokazu bezpłatnie. – Po wakacjach przygotowujemy kolejną niespodziankę.
Już teraz serdecznie zapraszamy! – zachęcają
organizatorzy.
Bieżące informacje pojawiać się będą na
stronie internetowej www.wifoon.pl. ● MHAL
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T

o na pewno było wyjątkowe wydarzenie.
Co do tego zgodni byli wszyscy obecni
na pokazie „Księżniczki i żaby”, animacji
ze studia Disney’a, którą 30 maja br.
w poznańskim Kinie Muza zobaczyło
i usłyszało ponad 150 dzieci niewidomych i niesłyszących z poznańskich i okolicznych ośrodków
oraz szkół.
Niewidomi zobaczyli film dzięki audiodeskrypcji przygotowanej przez Krzysztofa
Szubzdę, mistrza tej formy lektoringu w naszym
kraju, który specjalnie na pokaz do Kina Muza
dotarł z Białegostoku. Krzysztof posiada tę
niecodzienną i na pewno niełatwą w przekazie
umiejętność, dzięki której widzowie niewidomi
po zakończeniu filmu zgodnie twierdzą, że przed
momentem film zobaczyli. Nie inaczej było
podczas majowego pokazu. Dzieci niewidome
dopytywały, kiedy kolejny raz będą mogły zobaczyć fajny film.
Z audiodeskrypcją w kinie dzieci i dorośli
mogli spotkać się już kilka razy podczas seansów
organizowanych w Poznaniu. Natomiast po raz
pierwszy byliśmy świadkami wydarzenia, w czasie

fot. z arch. WTZ w Czeszewie

Atmosfera podczas
uroczystego
Wielkanocnego
Śniadania była
wyśmienita

Wielkanocne
śniadanie w Czeszewie
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Nasz korespondent Zbyszek Strugała opisuje Wielkanocne
Śniadanie w WTZ w Czeszewie.

W

ielkanocne śniadanie jak co roku
odbyło się w pracowni gospodarstwa
domowego. Tutaj zebrali się wszyscy uczestnicy, terapeuci, pracownicy oraz
wolontariuszki. Swoją obecnością zaszczycił
nas ks. Mirosław Stawicki, proboszcz parafii
Czeszewo.
Zebranych powitała Pani Kierownik
Urszula Remisz, która złożyła wszystkim życzenia Radosnych Świąt, a ksiądz poprowadził
wspólną modlitwę. Potem wszyscy zasiedli przy
świątecznym stole, aby skosztować pyszności
przyrządzonych przez uczestników pracowni
gospodarstwa domowego, którzy pod okiem
pani terapeutki przygotowali świąteczne

potrawy: sałatkę warzywną, mięso w galarecie,
pieczoną szynkę i tradycyjne jajka, których nie
mogło zabraknąć na wielkanocnym stole! Na
zakończenie podano kawę i babkę.
Wszyscy uczestnicy otrzymali także
słodkie upominki od Zajączka.
PS Przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Marcie, terapeutce
z pracowni komputerowej w WTZ Czeszewo,
której tak dużo zawdzięczam, za wsparcie, zrozumienie, dobroć, pomoc i pracę. Dziękuję! ●

Zbigniew Strugała
uczestnik WTZ Czeszewo

Nasza galeria
Powracamy na naszych łamach do
prezentacji twórczości uczestników ośrodków terapii zajęciowej
w naszym kraju.

1

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wkrótce ogłosi
nazwiska laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych”. Tymczasem przedstawiamy dzieła utytułowanych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej we
Wrześni.

2

8
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1 Marcin Zawal, ur. 1978 r., autor licznych prac plastycznych,
specjalizujący się w grafice (lintoryt). Praca wyróżniona
w tegorocznym konkursie PFRON-u zatytułowana jest „Dotyk”.
2 Maciej Szteinborn, ur. 1991 r., uczestnik pracowni komputerowo-medialnej, gościnnie wykonujący prace malarskie
w pracowni plastyczno-fotograficznej.
3 Krzysztof Leciej, ur. 1969 r., autor specyficznych prac plastycznych, specjalizujący się w malowaniu ceramiki.
4 Jan Szurgot, ur. 1980 r., uczestnik posiadający swój własny
styl wyrazu artystycznego.
5 Rafał Kwiatkowski, ur. 1972 r., uczestnik od niedawna zasilający skład pracowni plastyczno-fotograficznej, specjalizujący
się w rzeźbie.
6 Justyna Jaskólska, ur. 1979 r., uczestniczka pracowni krawieckiej, gościnnie wykonująca prace plastyczne w pracowni
plastyczno-fotograficznej.
7 Paweł Pańczak, ur. 1993 r., jeden z młodszych uczestników
WTZ, którego grafiki brały też udział m.in. w konkursie „Inny
świat jest tu” w Kościanie, gdzie nagrodzono pracę „Anioł”.
8 Justyna Manuszak, ur. 1980 r., autorka licznych prac
plastycznych, niegdyś uczestniczka pracowni plastyczno-fotograficznej. Grafika Justyny została wyróżniona w zeszłorocznym konkursie ogłoszonym przez PFRON. ●
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