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Boże,
użycz mi pogody ducha,
abym pogodził się z tym, 
czego nie mogę zmienić,

odwagi,
abym zmieniał to, co mogę,

i mądrości,
bym odróżniał jedno

od dru gie go.

Fundacja MATIO 
    ma już

   20 lat!
12 sierpnia tego roku minęło dokładnie 20 lat od zarejestrowania 
działalności Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę 
MATIO. W listopadzie świętować będziemy ten okrągły jubileusz w Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie. Zaproszeni na galę goście, którzy w ciągu 20 lat pracy 
organizacji przyczynili się do naszego sukcesu, wysłuchają wyjątkowego 
koncertu w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Krakowie. W kolejnym 
numerze kwartalnika MATIO nie będzie więc mogło zabraknąć obszernej 
relacji z tego wydarzenia i wielu refleksji na temat upływającego czasu – 
tego, który już minął, i tego, który przed nami. Jeśli chcą Państwo podzielić 
się z nami swoimi przemyśleniami dotyczącymi MATIO, będziemy wdzięczni 
za szczere słowa o naszej dwudziestoletniej już działalności. Chętnie 
poczytamy opinie – i te lepsze, i te gorsze. Liczymy także na wskazówki, 
oczekiwania i rady, byśmy za kolejne 20 lat mogli nadal skutecznie działać na 
rzecz chorych na mukowiscydozę i ich rodzin. Urodzinową korespondencję 
prosimy wysyłać na adres: maja@mukowiscydoza.pl.

Mukowiscydoza przyzwyczaiła nas, że to ona decyduje, 
kiedy kończymy nierówną walkę. Tym razem wskazała 
na Piotra. Wielu chorych w Polsce, ale i za granicą nie 
wie, jak wiele zawdzięcza Piotrowi! Piotrze, dziękuję,  
że chociaż przez chwilę tu na dole mogliśmy się ze sobą 
spotkać, dla mnie osobiście to był zaszczyt i honor.

Paweł Wójtowicz 
wraz z Zarządem Fundacji MATIO
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Witaj szkoło!
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w sprawie 

możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli 
w szkole i w przedszkolu, w przypadku gdy dziecko regu-
larnie je zażywa, rodzic zobowiązany jest poinformować 
szkołę o rodzaju choroby i przekazać wytyczne dotyczące 
leków (nazwę i sposób dawkowania). Chorzy na muko-
wiscydozę zażywają leki wspomagające trawienie, często 
więc rolą nauczyciela jest przypomnienie uczniowi o takim 
obowiązku, ale także pamiętanie, iż chorzy muszą dostarczyć 
organizmowi więcej energii niż osoby zdrowe, co może się 
wiązać na przykład z tym, że spożywanie posiłku zajmie im 
nieco więcej czasu.

Chorzy na mukowiscydozę od początku swojej przygody 
z nauką spotykają się z niezrozumieniem i dyskryminacją 
spowodowanymi strachem zarówno rówieśników, jak i ich 
nauczycieli, którzy nie codziennie zajmują się cierpiącymi 
na choroby rzadkie. MATIO od 20 lat stara się uświadamiać 
pracujących z dziećmi, m.in. wydając publikacje na temat 
mukowiscydozy, które stanowią podstawowe źródło wiedzy 
na temat choroby i związanych z nią zagrożeń. Wraz z roz-
poczęciem nowego roku szkolnego warto przypomnieć, że 
stworzenie dziecku choremu dogodnych warunków do nauki 
nie wymaga wielkiego wysiłku.

3
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Mimo że uczniowie chorzy na mukowiscydozę mogą czę-
ściej niż inni kaszleć, mieć przewlekły katar, uskarżać się na 
ból brzucha i opuszczać zajęcia, to nie zarażają swoją chorobą, 
co należy przypominać kolegom i koleżankom z klasy oraz 
ich rodzicom. Groźniejsze dla chorych są infekcje rówieśni-
ków czy takie, którymi mogą się zarazić, nie dbając o higienę 
swojego otoczenia. Dlatego ważne są tak proste i oczywiste 
czynności, jak mycie rąk czy dezynfekowanie toalet.

Najważniejsze jest jednak to, by sprawić, że uczeń nie czuł 
się wśród zdrowych kolegów obco. Chorzy nie potrzebują 

wyjątkowego traktowania, tylko gotowości do pomocy ze 
strony sprawujących nad nimi opiekę. Zrozumienie i pomoc 
w zażywaniu leków nie wymagają wykształcenia medycznego, 
dlatego dzieci z mukowiscydozą powinny móc odnaleźć się 
w każdej polskiej placówce. MATIO dołoży wszelkich starań, 
by tak się stało, i życzy wszystkim rozpoczynającym naukę 
determinacji w zdobywaniu wiedzy oraz radości z odkrywa-
nia świata.

       Próchnica 
a mukowiscydoza

i wystąpienia choroby refluksowej przełyku (GERD). GERD 
rozpoznaje się 55–76% chorych na mukowiscydozę. Refluks 
może mieć niekorzystny wpływ na układ oddechowy. Wynika 
to z zastoju treści żołądkowej w przełyku, która podrażnia 
tkanki krtani, tchawicy i oskrzeli, prowadząc do przewlekłego 
kaszlu. GERD może również spowodować cofanie się kwasu 
żołądkowego do jamy ustnej, które w zależności od częstości 
i nasilenia może doprowadzić do erozji zębów. Erozja GERD 
zmniejsza integralność składnika mineralnego z matrycy 
szkliwa, predysponując do rozwoju próchnicy. W badaniach 
porównujących dzieci z GERD z ich zdrowym rodzeństwem 
zauważa się znacznie większe poziomy próchnicy u pacjen-
tów z GERD. Skutki GERD mogą być bardziej nasilone u dzieci 
i młodzieży chorych na mukowiscydozę z powodu defektów 
szkliwa wtórnych do wad CFTR.

Ślina pomaga chronić zęby przed szkodliwym działaniem 
cukrów zawartych w diecie. Gen CFTR wpływa jednak rów-
nież na gruczoły ślinowe. Objawy kliniczne obejmują przerost 

Próchnica zębów rozwija się w miejscu, gdzie możliwe jest 
gromadzenie się bakterii. Na wczesne zmiany próchnicowe 
w szkliwie mają wpływ zachodzące w jamie ustnej procesy 
demineralizacyjne i remineralizacyjne. Procesy w jamie ustnej 
zachodzą w specyficznym środowisku bakteryjnym, charak-
teryzującym się wilgotnością i wysoką temperaturą, podczas 
procesu mechanicznego, jakim jest żucie.

Badania pokazują, że u chorych na mukowiscydozę zęba-
mi najbardziej narażonym na próchnicę z ubytkami szkliwa 
są siekacze w szczęce. Częstość występowania uszkodzeń 
szkliwa szacuje się na 28,4–56,0%. Badania kliniczne wska-
zują, że przyczyną uszkodzeń szkliwa jest prawdopodobnie 
nieprawidłowa ekspresja genu CFTR w komórkach. Można 
więc stwierdzić, że gen CFTR wpływa na proces mineralizacji 
szkliwa zębów.

Powikłania żołądkowo-jelitowe wynikające z przebiegu 
choroby zazwyczaj rozpoczynają się w okresie noworod-
kowym i mogą prowadzić do problemów z trawieniem 



5

M
AT

IO
 3

/2
01

6 ślinianek i zmiany strukturalne 
zwłaszcza w gruczołach podję-
zykowych odpowiedzialnych za 
produkcję śluzu.

Aby zachować zdrowie układu 
oddechowego, chorzy na muko-
wiscydozę rutynowo dawkują 
leki. Powszechnie przyjmowane 
są antybiotyki, hipertoniczny 
roztwór NaCl i agoniści receptora 
beta-adrenergicznego – ich stoso-
wanie zwiększa nawilżenie dróg 
oddechowych, a co za tym idzie, 
stwarzają lepsze środowisko do 
rozwoju bakterii. Leki podawane 
z użyciem tuby, tzw. leki wziew-
ne, są w stanie zmniejszyć pH śli-
ny, w wyniku czego zmniejsza się ryzyko rozwoju próchnicy. 
Wiele z tych leków wywołuje suchość w jamie ustnej, przez 
co jeszcze bardziej zwiększa to ryzyko. Doustne antybiotyki 
stosowane w leczeniu infekcji są często dozowane w postaci 
słodkich zawiesin, co ma zneutralizować ich gorzki smak. 
Zawiesiny mogą pokrywać zęby przez wiele godzin, a tym 
samym zwiększać ryzyko wystąpienia próchnicy.

Powyższe czynniki ryzyka powstawania próchnicy spra-
wiają, że osoby z mukowiscydozą powinny być zaliczane 
do grupy dużego ryzyka rozwoju próchnicy. Wyniki badań 
klinicznych wskazują jednak, że częstość występowania 
próchnicy u osób chorych jest mniejsza niż u osób zdrowych 
lub cierpiących na inne choroby układu oddechowego, np. 
astmę. Odkrycia te doprowadziły do wniosku, że nie wszyst-
kie osoby z mukowiscydozą są obciążone ryzykiem wystę-
powania próchnicy. Możliwe, że do czynników ochronnych 
należy długotrwałe stosowanie antybiotyków i enzymatycznej 
terapii zastępczej.

Profilaktyka dentystyczna u osób chorych na mukowi-
scydozę powinna się koncentrować na specjalistycznym 
poradnictwie dietetycznym, zwiększonej higienie jamy ustnej 
i miejscowym stosowaniu fluorków. Przy wydawaniu zaleceń 
dotyczących zwiększenia częstości szczotkowania zębów 
pastą z fluorem należy uwzględniać częstość spożywania 
pokarmów. Chorzy na mukowiscydozę są podatni na powsta-
wanie kamienia nazębnego z powodu zwiększonej zawartości 

wapnia i fosforu w ślinie, dlatego 
konieczne są częstsze wizyty 
u dentysty i ścisłe monitorowanie 
zdrowia przyzębia. Tacy pacjenci 
powinni być poddawani zabie-
gom miejscowego fluorkowania 
w celu wzmocnienia szkliwa. 
Systemowe przyjmowanie fluor-
ku powinno być monitorowane 
i właściwe dawkowane przez 
całe życie.

Ponieważ patofizjologia mu-
kowiscydozy jest najbardziej 
znacząca w układzie oddecho-
wym, dentyści powinni stosować 
takie same środki ostrożności jak 
w przypadku innych pacjentów 

z osłabionym układem oddechowych. Zabiegi powinny być 
krótkie, a lekarz powinien robić częste przerwy, aby zapewnić 
pacjentowi komfort. Pozycja pacjenta na fotelu dentystycznym 
powinna być jak najbardziej wyprostowana, aby ułatwić mu 
odksztuszanie wydzieliny z oskrzeli i tchawicy.

Stomatolog powinien zdawać sobie sprawę z wyzwania, 
jakim jest leczenie chorego na mukowiscydozę, dlatego den-
tystę należy poinformować o chorobie przed wizytą. Dzieci 
z CF są złymi kandydatami do doustnej sedacji ze względu 
na zaburzoną czynność płuc. Stosowanie środków uspoka-
jających jest niewskazane, ponieważ zakłócają one funkcjo-
nowanie płuc. Istnieją nowoczesne techniki znieczulające, 
wykorzystujące nowe związki, takie jak izofluran i sewofluran, 
które nie wpływają niekorzystnie na czynność płuc u dzieci 
z łagodną do umiarkowanej postacią choroby.

Częste i nieoczekiwane hospitalizacji są barierą do pla-
nowania terminów stomatologicznych, a leczenie multidy-
scyplinarne zwykle nie obejmuje dentystów. Przy tak wielu 
konkurujących ze sobą objawach opieka stomatologiczna 
zyskuje niski priorytet. Niedostateczne lub nieregularne ko-
rzystanie z opieki stomatologicznej może zwiększać ryzyko 
próchnicy, a co za tym idzie – prowadzić do osłabienia od-
porności pacjentów.

Magdalena Chojdacka

Źródło: http://www.dimensionsofdentalhygiene.com/2016/05_May/Features/
Supporting_Oral_Health_in_Patients_With_Cystic_Fibrosis.aspx
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Święto Organizacji 
    Pozarządowych

19 czerwca w Parku Jordana odbyło się Święto Organizacji 
Pozarządowych, zorganizowane przez Centrum Obywatel-
skie i Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 
w Krakowie. W ramach święta mieszkańcy Krakowa mogli 
poznać organizacje pozarządowe, profil ich działania, a tak-

że realizowane przez nie projekty. Kilkadziesiąt organizacji 
przygotowało różnego rodzaju atrakcje: warsztaty origami, 
gry terenowe, występy artystyczne, kiermasze, turnieje 
wiedzy, kąciki doradcze i prezentacje radiostacji oraz zabyt-
kowych samochodów. Nie zabrakło tam również Fundacji 

6



M
AT

IO
 3

/2
01

6

7

MATIO. Podczas święta pracownicy i wolontariusze Fundacji 
pokazywali, czym jest mukowiscydoza i jak się z nią żyje, 
a najmłodszych zapraszali do wspólnej zabawy – malowania 
„misia w kamizelce” i rzucania kółkami do celu oraz na słodki 
poczęstunek. Żałujcie, jeśli Was tam nie było!

Magdalena Zgraj

Szpital akredytowany

Szpital jest miejscem, które z założenia mamy opuścić, 
czując się lepiej niż w dniu przyjęcia. Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia przypomina jednak, że pobyt 
w szpitalu to także możliwość wystąpienia licznych zagrożeń 
i zachęca do leczenia się w szpitalach z przyznaną przez 
Ministerstwo Zdrowia akredytacją. Wymusza ona na szpitalu 
spełnienie określonych standardów, dotyczących między in-
nymi nadzoru nad zakażeniami czy stosowania skutecznych 
środków przeciwbólowych. W sierpniu tego roku minister 
zdrowia przyznał certyfikaty akredytacyjne dwóm szpitalom: 
Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Mikołaja Koper-
nika w Toruniu w zakresie działalności Szpitala Miejskiego 
oraz Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana 
Pawła II w zakresie działalności Krakowskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. Jana Pawła II – Oddziały Szpitalne. Więcej 
informacji na stronie www.cmj.org.pl.

Maja Skowron
Fot. Katarzyna Rodacka
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MałopolSki piknik lotniczy

Już po raz dwunasty w ostatni weekend czerwca odbyło 
się krakowskie święto miłośników lotnictwa – Małopolski 
Piknik Lotniczy. Jak co roku teren dawnego krakowskiego 
lotniska Rakowice-Czyżyny, siedziba Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego, na kilka dni odżywa i zapełnia się tłumem fascynatów 
lotnictwa i wspaniałych maszyn latających. Podczas obydwu 
dni pokazów w powietrzu prezentowali się mistrzowie akro-
bacji, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, oraz liczne 
samoloty historyczne. W powietrzu nie zabrakło również 
maszyn dumnie prezentujących biało-czerwone szachow-
nice – Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas 
tego niezwykłego święta odbywały się liczne inscenizacje 
z udziałem grup rekonstrukcyjnych oraz prezentacje sprzętu 
wojskowego. W tym roku wyjątkowo zaprezentowano jeden 
z najsłynniejszych samolotów II wojny światowej: North 
American P-51d Mustang. To na takich maszynach polscy 
piloci odnosili zwycięstwa w końcowym okresie II wojny 
światowej. Nic więc dziwnego, że takie atrakcje przyciągają 
co roku 40 tysięcy widzów.

Dziękując Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
za zaproszenie do udziału w imprezie, zapraszamy na nią 
wszystkich naszych podopiecznych. Pośród licznych weeken-
dowych imprez w czerwcu nie zapominajcie o Małopolskim 
Pikniku Lotniczym!

MZ

warSztaty edukacyjne

MUKOWISCYDOZA
W dniach 25–27 listopada 2016 roku odbędą się w Krako-

wie kolejne doroczne warsztaty edukacyjne Fundacji MATIO. 
Zgodnie z oczekiwaniami naszych podopiecznych w tym roku 
warsztaty będą miały zupełnie inny charakter. Liczymy, że 
ostatni weekend listopada spędzimy w niezwykłym miejscu. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października – pierwszeństwo 
mają rodzice dzieci z nowo rozpoznaną chorobą. Zgłoszenia 
należy przesyłać mailowo na adres: krakow@mukowiscydo-
za.pl (w temacie: „Zgłoszenie na warsztaty 2016” – prosimy 
o załączenie zgłoszenia znajdującego się na stronie www.
mukowiscydoza.pl), lub pocztą tradycyjną – prosimy o wypeł-
nienie załączonego zgłoszenia i przesłanie na adres: Fundacja 
MATIO, ul. Celna 6, 30-507 Kraków. Do 24 października zo-
staną wysłane zawiadomienia o kwalifikacji na warsztaty.

Pożegnanie 
Gosia Lemańczyk, 
zawsze uśmiechnięta, 
nienarzekająca, 
uparcie dążąca do 
celu. Urodzona na 
Pomorzu, kochała 
Kraków i góry. 
Pamiętamy ją jako 
podtrzymującą na duchu innych. Niestety, nie 
wygrała swojej walki – mukowiscydoza odebrała 
kolejną ważną dla nas osobę. Zmarła w piątek,  
16 września. Na zawsze zostanie w naszej pamięci.

Dziękujemy, Małgorzato, że mieliśmy okazję  
Cię spotkać.

Fundacja MATIO
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          jak nowy!
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. 

Ludwika w Krakowie obchodzi w tym roku 140. rocznicę 
powstania. W związku z tym, że nasi podopieczni są czę-
stymi gośćmi szpitala, Fundacja MATIO postanowiła przy 
ogromnym wsparciu wolontariuszy UPS odmalować szpitalną 
kuchnię i dyżurkę. Mamy nadzieję, że ten drobny remont 
choć trochę umili naszym podopiecznym i ich rodzicom 
pobyt w szpitalu.

9
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21 czerwca na łące obok Nowohuckiego Centrum Kultury 
odbył się doroczny piknik zorganizowany przez najmłodszą 
dzielnicę Krakowa – Dzielnicę XVIII. Historia NCK sięga roku 
1950, kiedy przy ówczesnym Departamencie Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki została 
powołana Centralna Poradnia Świetlicowa i Wzorcownia 
Artystyczna. Po latach przemian budynek nadal służy miesz-
kańcom. Co roku w czerwcu nadwiślańska skarpa zapełnia 
się tłumem krakowskich rodzin, które świętują wspólnie 
w piknikowej atmosferze. W tym roku dla najmłodszych 
przygotowano pełne atrakcji wesołe miasteczko – dmuchane 
zjeżdżalnie, trampoliny, ścianę wspinaczkową, a także gry, 
zabawy i konkursy. Można było podziwiać pokaz tresury psów 

policyjnych, prezentację sprawności i samoobrony Straży 
Miejskiej, wozy strażackie i policyjne, a także posmakować 
różnych potraw oraz sprawdzić swoją celność na strzelnicy 
sportowej czy równowagę podczas przechadzki w kuli sfe-
rycznej. Oprócz zabawy istniała także możliwość skorzystania 
z bezpłatnych badań profilaktycznych realizowanych przez 
Szpital im. Żeromskiego w Krakowie czy z porady w mobil-
nym biurze ZUS. W namiocie Fundacji MATIO nasi wolon-
tariusze udzielali informacji i zbierali fundusze na wsparcie 
naszych podopiecznych. Podczas pikniku odbyły się występy 
na scenie plenerowej. Wystąpili: Chłopcy z Placu Broni, Mario 
Bischin, Basta, Zespół Taneczny „Nadzieja”, Zespół Baletowy 
„Gaduły”, Grupa Cyrkowa oraz Grupa ClassSick.

   Dni Nowej 
             Huty
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Dziękujemy Przewodniczącemu Rady i Zarządu Dzielnicy 
XVIII, Panu Stanisławowi Morycowi, za zaproszenie i pamięć 
o naszych podopiecznych. Dziękujemy również mieszkańcom 
Nowej Huty za ogromne wsparcie, którego udzielają nam co 
roku, oraz za życzliwość dla naszych wolontariuszy. 

Magdalena Zgraj
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  Dzień Dziecka
Jak co roku przygotowaliśmy paczki z okazji Dnia Dziecka, które rozesłaliśmy do około 100 naszych 
podopiecznych. Akcja ta udała się dzięki pomocy: Hurtowni Grażyna, Hurtowni Zabawek Pinokio 
i Hurtowni Euro-Trade Sp. z o.o. Sp. K., którym w imieniu naszych podopiecznych pragniemy 
serdecznie podziękować. Dziękujemy!

12
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Kto otrzymuje nasze pismo?

1. chorzy i ich rodziny, któ rzy wy ra zi li zgodę na 
umiesz cze nie ich nazwisk w ba zie da nych fun da cji. 
Jeśli chcesz otrzy mywać na sze pi smo, prześlij pod ad re sem 
fun da cji (Fun da cja MA TIO, 30-507 Kra ków, ul. Cel na 6) 
następujące dane: imię i na zwi sko cho re go, datę uro dze nia, 
miej sce za miesz ka nia oraz imię, na zwi sko i ad res oso by, 
do któ rej będzie prze sy ła ny magazyn MA TIO (prze sła ne in-
for ma cje są objęte pra wem o ochro nie danych oso bo wych 
– po zo sta ną do wy łącz nej dys po zy cji fun da cji).

2. pediatrzy – pre nu me ra to rzy Me dy cy ny prak
tycz nej. Pediatrów prosimy o przekazanie czasopisma 
pacjentom lub wystawienie w miejscu ogól nie do stęp nym 
– wg wła sne go uzna nia.

3.  instytucje  zajmujące  się  osobami  niepełno
sprawnymi, organizacje pozarządowe, wolontariu
sze i darczyńcy otrzymują bez płat nie aktualny numer.

Wpłaty na rzecz fundacji pro si my do ko ny wać na konto: 
Fun da cja po mo cy ro dzi nom i cho rym na Mu ko wi
scy do zę – „Ma tio”, 30–507 kraków, ul. celna 6, Fortis 
Bank polska S.a. i od dział/kra ków, nr: 86 1600 1013 
0002 0011 6035 0001

Dane osobowe
Dane osobowe osób otrzymujących kwartalnik są 

zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych 
w posiadaniu fundacji. Nie są udostępniane nikomu, z wy-
jątkiem instytucji publicznych, np. PFRON. W przypadku 
niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych prosimy 
o pisemne zgłoszenie do siedziby fundacji.

13
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MATIO Fundacja Pomocy  
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

KRS: 00 000 97 900

mukowiscydoza.pl

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną i na razie jest 

nieuleczalna, ale chorym oraz ich rodzinom nie wolno odbierać 

nadziei. Fundacja MATIO walczy o to codziennie od 20 lat.

ul. Celna 6,  
30-507 Kraków 
tel./fax. (12) 292 31 80

BGŻ BNP Parisas  
86 1600 1013 0002 
0011 6035 0001

Pomagamy chorym

na mukowiscydozę
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do postępowania dietetycznego 
      w mukowiscydozie

śmiennictwa i rekomendacjami. 
Witamina A jest często dodawana 
do produktów żywnościowych, 
występuje ponadto w tranie i pre-
paratach kwasów omega-3, często 
przyjmowanych przez pacjentów. 
Jednocześnie w przypadku poda-
ży jej dużych dawek terapeutycz-
nych można się spodziewać ku-
mulacji tkankowej oraz działania 
toksycznego, dlatego tak cenna 
wydaje się zmniejszona zawar-
tość witaminy A w preparacie 
Cystisorb w stosunku do innych 

preparatów dostępnych na światowych rynkach.
W mukowiscydozie bardzo rzadko występują niedobory 

witamin rozpuszczalnych w wodzie (witamin z grupy B i wi-
taminy C). W preparacie Cystisorb uwzględniono ich podaż 
w ilościach odpowiadających około 30% RDA, co w przypadku 
dużej części pacjentów odpowiada zwiększonej podaży kalo-
rycznej, a jednocześnie stanowi gwarancję braku wystąpienia 
ich niedoborów. Jednocześnie w preparacie uwzględniono 
koenzym Q10, a także, w podobnym zakresie dawki (30–50% 
RDA), podaż cynku, selenu i kwasu foliowego, w stosunku 
do których opisywano występowanie niedoborów. Przyjęte 
stężenia witamin z grupy B i mikroelementów mają za zadanie 
przeciwdziałanie występowaniu niedoborów, a w mniejszych 
dawkach niż w pojedynczych preparatach dostępnych na 
rynkach światowych (uwzględniając fortyfikowane diety prze-
mysłowe znajdujące coraz szersze zastosowanie w leczeniu 
mukowiscydozy) pozwolą na uniknięcie hiperwitaminoz B 
oraz nadmiaru makroskładników, stanowiących zagrożenie 
dla części chorych na mukowiscydozę.

Od czerwca br. w sprzedaży 
dostępny jest preparat Cystisorb 
– dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia me-
dycznego do postępowania die-
tetycznego w stanach zaburzeń 
wchłaniania witamin A, D, E oraz 
K w mukowiscydozie i cholestazie. 
Jest to produkt przeznaczony do 
uzupełniania swoistych niedoborów 
witamin i mikroelementów wystę-
pujących w mukowiscydozie.

Skład preparatu Cystisorb został 
opracowany przy udziale uzna-
nych specjalistów z dziedziny gastroenterologii w oparciu 
o najnowsze rekomendacje i doniesienia naukowe. Produkt 
zawiera unikatową formułę witamin i mikroelementów, za-
pewniając przede wszystkim kluczową w mukowiscydozie 
suplementację witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, 
E, K) w dawkach terapeutycznych.

Cystisorb wykazuje szereg istotnych cech odróżniających 
ten produkt od nielicznych preparatów o podobnym przezna-
czeniu dedykowanych osobom chorym na mukowiscydozę.

W celu zwiększenia kompleksowości postępowania 
i uzyskania maksymalnego efektu terapeutycznego formuła 
Cystisorb, oprócz witaminy K1 (filochinonu), została wzboga-
cona o 100 µg witaminy K2 (menachinonu) w postaci MK-7. 
Witamina K w tej postaci jest strukturalnie bliższa naturalnej 
witaminie K produkowanej przez prawidłową mikroflorę 
jelitową i ma szersze spektrum działania niż witamina K1.

Dawka witaminy A w preparacie Cystisorb została ustalona 
z należytą ostrożnością w zakresie terapeutycznej podaży 
witaminy A, zalecaną zgodnie z dostępnymi danymi z pi-
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Warto jeszcze dodatkowo podkreślić, że podstawę wy-
pełnienia kapsułek stanowią triglicerydy średniołańcuchowe 
(MCT), które są łatwiej przyswajalne u osób z zaburzeniami 
trawienia i wchłaniania typowych tłuszczów pokarmowych 
LCT (long chain triglycerides – triglicerydy zawierające dłu-
gołańcuchowe kwasy tłuszczowe).

Opakowanie Cystisorb zawiera 60 kapsułek miękkich 
(60 porcji), co przy standardowym dawkowaniu wystarcza 
na dwumiesięczną terapię. Kapsułki mają niewielki rozmiar 
(7,5 oval), co ułatwia ich połykanie. Cena wynosi około 
80–90 zł.

Więcej informacji na www.norsapharma.eu/cystisorb

140. urodziny

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

wówczas ogromną popularnością dobranocki: „Bolka i Lolka”, 
„Jacka i Agatkę” czy „Gąskę Balbinkę”.

Oczywiście fundacja MATIO ceni Szpital im. św. Ludwika 
głównie za pomoc w opiece nad chorymi na mukowiscydo-
zę. Przy ul. Strzeleckiej diagnozuje się chorych z aż trzech 
województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkar-
packiego. Placówka staje się jedną z najnowocześniejszych 
w Polsce, m.in. dzięki niedawnemu połączeniu z Małopolskim 
Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie, gdzie zosta-
nie stworzony oddział zajmujący się pomocą dla chorych na 
mukowiscydozę. Placówki funkcjonują razem od 1 września 
tego roku.

Warto dodać, że Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzie-
cięcy im. św. Ludwika w Krakowie jest jedynym ośrodkiem 
w Polsce, który ma oddział psychiatrii dziecięcej. Nigdzie 
indziej nie leczy się też zespołu FAS (fetal alcohol syndrome 
– alkoholowego zespołu płodowego).

MATIO dziękuje klinice za wsparcie i współpracę. Życzymy 
szpitalowi kolejnych lat pełnych sukcesów, a małym pacjen-
tom szybkiego powrotu do zdrowia.

My, krakowianie, lubimy jubileusze – powiedział Jacek 
Wójcicki podczas koncertu z okazji jubileuszu 140-lecia Wo-
jewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im św. 
Ludwika w Krakowie. Szpital ten powstał z inicjatywy prof. 
Macieja Leona Jakubowskiego, który dzięki zaangażowaniu 
i wsparciu takich wpływowych ludzi, jak Marcelina Czarto-
ryska, Anna Helclowa czy Jan Matejko, stworzył najstarszy 
uniwersytecki pediatryczny szpital kliniczny na ziemiach 
polskich.

Szpital im. św. Ludwika w Krakowie pochwalić się może 
wieloma sukcesami. To właśnie dzięki tej placówce rozpro-
pagowano ideę kolonii leczniczych w Rabce. Budynek przy 
Strzeleckiej był miejscem, gdzie pracowało na rzecz chorych 
wiele słynnych osób, kojarzących się nie tylko z medycyną, jak 
znany i lubiany Tadeusz Boy-Żeleński. Z wydanej z okazji 140. 
urodzin szpitala publikacji dowiadujemy się także o nietypo-
wych prezentach, które otrzymali pacjenci placówki, takich jak 
telewizor od pisarza i tłumacza między innymi dzieł Szekspira, 
Macieja Słomczyńskiego. Dzięki podarunkowi leczone przy 
ul. Strzeleckiej w Krakowie dzieci mogły oglądać cieszące się 
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wyraźnych objawów mukowiscydozy. Pytanie to doprowa-
dziło do podjęcia prób zrozumienia tego zjawiska, dlatego 
naukowcy przeanalizowali wpływ konkretnego, wspólnego 
wariantu genu CFTR, który jest przenoszony przez 1 na 10 
osób – allelu 5T – w bezobjawowej grupie noworodków 
z podwójną mutacją (CF i allelu 5T). Pod wpływem obserwacji 
naukowcy byli w stanie przewidzieć ryzyko zachorowania na 
podstawie powtórzeń TG w DNA na różnych odległościach 
w 5. allelu.

Naukowcy zaobserwowali, że noworodki z 11TG (pomiar 
długości powtarzania) nie wykazywały żadnych objawów 
mukowiscydozy ciągu 8 lat obserwacji. Jednak u 6% dzieci 
z 12TG występowały objawy choroby, a niemal u 40% dzieci 
z 13TG stwierdzono mukowiscydozę. Można więc uznać, że 
badania potwierdzają zależność między powtarzaniem infor-
macji długości 5T-TG a występowaniem choroby w później-
szych latach. Obecnie w żadnym stanie poza Kalifornią nie 
prowadzi się badań przesiewowych noworodków w kierunku 
mukowiscydozy, choroba nie zostaje więc wykryta w stanie 
bezobjawowym, a rodzice dzieci chorych na mukowiscydozę 
zgłaszają się dopiero gdy pojawią się pierwsze objawy choro-
by. Sekwencjonowanie CFTR-DNA jako badania przesiewowe 
noworodków mogą odsłonić pełne spektrum mukowiscydozy 
poprzez wczesne wykrycie łagodnych i ciężkich przypad-
ków w tak zróżnicowanej etnicznie populacji, jak populacja 
Kalifornii.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160 725 151 141.htm

Ryzyko infekcji krzyżowych 
według Irlandczyków

Chorzy na mukowiscydozę muszą ciężko pracować, by 
zachować zdrowie, ale ich praca jest trudniejsza, kiedy na co 
dzień w różnych miejscach stykają się ze źródłami bakterii. 
Czasami kolega, koleżanka lub członek rodziny są chorzy 
i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. W 2013 roku zakoń-
czono zbieranie ankiet wypełnianych przez osoby chore na 
mukowiscydozę, które wykazały, że 59% respondentów chcia-

Badania przesiewowe w Kalifornii 
a zróżnicowanie etniczne

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez 
naukowców Dziecięcego Szpitala w Los Angeles (ChLA), 
Brigham i Szpitala Żeńskiego we współpracy z Kalifornijskim 
Departamentem Zdrowia, u wszystkich dzieci z potwierdzo-
ną mutacją wskazującą na mukowiscydozę (CF) i z drugą 
mutacją allelu 5T należy przeprowadzić dodatkowe badania 
przesiewowe w celu lepszego przewidywania ryzyka zacho-
rowania na mukowiscydozę w późniejszym życiu. Od 2010 
roku w Stanach Zjednoczonych noworodki poddawane są 
badaniom przesiewowym z wykorzystaniem prostego testu 
krwi w ciągu 24–48 godzin po narodzinach. Każdy stan  
używa innego algorytmu przesiewowego w celu wykrycia 
noworodków chorych na mukowiscydozę. Kalifornia wdro-
żyła unikatowy algorytm, który jest w stanie zbadać pełną se-
kwencję genu odpowiedzialnego za mukowiscydozę – CFTR. 
Większość stanów wykorzystuje dwupoziomowe badania 
przesiewowe. Pierwszy poziom to oznaczenie aktywności 
enzymów trzustkowych. U niemowląt, u których aktywność 
tych enyzmów jest zwiększona (IRT), wykonuje się drugie 
badanie przesiewowe, polegające na sprawdzeniu mutacji 
z listy CFTR. Według jednego z głównych prowadzących 
badania, dr Danieli Salinas, lista mutacji została stworzona 
na podstawie najbardziej rozpowszechnionych mutacji u cho-
rych osób rasy białej. W wyniku tego mutacje niewykryte 
podczas badań przesiewowych noworodków mają katastro-
falne konsekwencje w późniejszym życiu. W Kalifornii po 
wykryciu jednej mutacji CFTR próbka krwi jest wysyłana do 
sekwencjonowania CFTR-DNA, by wykluczyć występowanie 
drugiej mutacji. W efekcie okazało się, że tylko u 1/3 dzieci 
z dwiema mutacjami występowały klasyczne objawy muko-
wiscydozy, u pozostałej części badanych noworodków nie 
stwierdzono choroby mimo dodatniego wyniku testu chlorku 
potasu. Wyniki badania postawiły przed naukowcami pytanie, 
czy u noworodków w drugiej grupie choroba się rozwinie, 
jeśli została wykryta przez testy potowe, ale nie ma żadnych 
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łoby otrzymać sprecyzowane wytyczne, aby łatwiej im było 
ograniczyć ryzyko infekcji w codziennym życiu. Wymagania 
dotyczące wytycznych sprowadzały się do trzech głównych 
punktów: zrozumienia zagadnienia zakażenia krzyżowego 
przez społeczeństwo, a także porad, jak skutecznie ocenić 
poziom zagrożenia w danej sytuacji i jak zarządzać przypad-
kowym kontaktem z innymi chorymi oraz ich rodzinami.

wymienia się trzy źródła ryzyka:
z zwykłe objawy oddechowe – odnoszą się do osoby, która 

ma takie objawy, jak kaszel, kichanie, złe samopoczucie, 
wynikające z zakażenia dróg oddechowych (które może 
być lub może nie być związane CF),

z znane objawy oddechowe – odnoszą się do osoby, która 
jest nosicielem znanej bakterii (która może być lub nie być 
związana CF),

z nieokreślone objawy oddechowe – odnoszą się do osób, 
o których nie wiadomo, czy mają infekcję lub są nosicie-
lami.
Zrozumiałe jest, że poziom ryzyka zarażenia jest inny w każ-

dym aspekcie życia codziennego. Można je zatem podzielić 
trzy kategorie: małe, średnie i duże. Podstawowym aspektem 
w infekcjach krzyżowych jest jak najkrótszy czas spędzony w to-
warzystwie innej osoby ze zwykłymi objawami chorobowymi. 
Ryzyko zakażenia zmniejsza się, gdy czas spędzany w towarzy-
stwie innej osoby jest krótki, przestrzeń jest wystarczająca dla 
danej liczby osób, a wentylacja w pomieszczeniu jest dobra.

Podstawowe zasady w przypadku, gdy występują 
zwykłe objawy oddechowe (zwiększone ryzyko)

Ryzyko rozprzestrzenienia zakażenia jest mniejsze tam, 
gdzie jest dobra higiena osobista. Zawsze należy mieć przy 
sobie chusteczki i wykorzystywać je w przypadku kaszlu lub 
kichania. Bakterie mogą przeżyć w chusteczce kilka godzin, 
dlatego chusteczki należy od razu wyrzucać. Ręce mogą pozo-
stawiać zarazki na każdej powierzchni, której dotkną, dlatego 
należy je umyć tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zalecenia ogólne w edukacji
Edukacja na wszystkich poziomach jest bardzo ważna, dla-

tego wskazane jest poinformowanie nauczyciela, że dziecko 
jest chore na mukowiscydozę. Poziom zagrożenia infekcjami 
jest uzależniony od etapu edukacji: okres przedszkolny, wcze-
snoszkolny i gimnazjalny oraz szkoła średnia i wyższa.

Przedszkole
Chodzenie do przedszkola to wspaniała okazja dla ma-

łych dzieci rozpoczynających naukę w otoczeniu oferującym 
mnóstwo zabawy. Zapewnia szereg działań i stymulacji, które 
różnią się od występujących w ich środowisku domowym, 
i daje im możliwość regularnej interakcji z innymi dziećmi 
w tym samym wieku. Interakcje z innymi dziećmi pomagają 
dzieciom w zdobywaniu różnych umiejętności społecznych 
oraz rozwijaniu znajomości, dobrze się bawić i cieszyć się 
wspólnym towarzystwem!

ryzyko zarażenia. Dzieci ze zwykłymi objawami odde-
chowymi stanowią większe zagrożenie niż dorośli (zakłada się, 
dorośli lepiej dbają o higienę i zazwyczaj potrafią zachować 
bezpieczną odległość). Przedszkole oceniane jest na wyższym 
poziomie, ponieważ młodsze dzieci w naturalny sposób spę-
dzają większość swojego czasu w bliskiej odległości od siebie, 
dopiero wyrabiają w sobie nawyk mycia rąk i mają trochę 
mniejszą wiedzę na temat kaszlu i kichania.

zarządzanie ryzykiem. Nauczenie najmłodszych nawyku 
kasłania w chusteczkę. Nauczyciel może pomóc zminima-
lizować ryzyko zakażenia krzyżowego między młodszymi 
dziećmi. Można zapytać, jak często czyści się zabawki i urzą-
dzenia używane na co dzień, ponieważ regularny harmo-
nogram czyszczenia/dezynfekcji zabawek może zmniejszyć 
zagrożenie. Inne możliwości to doradzenie nauczycielowi, 
by przeniósł dzieci do innych grup, aby stworzyć większą 
przestrzeń osobistą. Częstsze sprawdzanie wentylacji w po-
mieszczeniu.

Basen
korzyści. Basen jest bardzo dobrą formą ćwiczeń zarówno 

dla chorych na mukowiscydozę, jak i ogółu społeczeństwa. 
Pływanie to ćwiczenia wyporowe, które wykonane prawi-
dłowo, mogą wzmocnić płuca. Oddycha się przed naporem 
wody, trochę jak za pomocą PEP lub Acapella podczas 
ćwiczeń.

poziom  ryzyka. Baseny, w których zachowywane są 
standardy czyszczenia i chlorowania, są uznawane przez 
większość lekarzy za związane z małym ryzykiem zarażenia. 
Istnieje jednak powszechna zgoda wśród lekarzy, że sauny, 
łaźnie parowe i jacuzzi/wanny z ciepłą wodą stanowią duże 
zagrożenie, ponieważ są to miejsca o dużej wilgotności i słabej 
wentylacji, co ułatwia rozprzestrzenianie się bakterii.
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poziom ryzyka. Uznaje się, że dzieci uczące się mają 

większą wiedzę na temat zarazków. Jeżeli dziecko ma własne 
miejsce przy biurku i mniejszy bezpośredni kontakt z rówie-
śnikami podczas zajęć, możliwość zakażenia krzyżowego 
plasuje się na poziomie średnim.

zarządzanie  ryzykiem. Poziom ryzyka wzrasta, gdy 
w klasie lub szkole znajdują się inne osoby chore lub bez-
pośrednio związane z mukowiscydozą.

Higiena. Tam, gdzie to możliwe, zapewnienie oddzielnych 
toalet dla każdego chorego na mukowiscydozę lub osób 
bezpośrednio związanych z mukowiscydozą.

Musimy zmienić świat…
(konferencja, paraolimpiada i niepełnosprawni)

ny to były żużlowiec, który po wypadku zmienił dyscyplinę 
i zdobywa dla nas medale w kolarstwie szosowym. Z igrzysk 
w Londynie przywiózł do Polski dwa złote krążki.

Gdy zamykaliśmy ten numer kwartalnika, na zawody 
sprzedano już ponad milion biletów. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się: piłka nożna, triathlon i kolarstwo 
torowe – na nie nie można już było dostać wejściówek. Cieszy 
nas rosnące zainteresowanie sportem dla niepełnosprawnych, 
choć wiemy, że jeszcze wiele jest do zrobienia. Brazylijski rząd 
ma pomysł, by 33 000 uczniów mogło podziwiać sportową 
rywalizację paraolimpijczyków na jego koszt. Kampanię tę 
poparł za pośrednictwem Twittera zespół Coldplay. Liczymy 
na to, że w przyszłości i u nas igrzyska paraolimpijskie będą się 
cieszyć niemniejszym zainteresowaniem od igrzysk, w których 
rywalizują pełnosprawni sportowcy. By tak się stało, musimy 
śledzić poczynania naszych dzielnych paraolimpijczyków, do 
czego MATIO gorąco zachęca. Pokażmy, że podziwiamy ich 
wysiłek. Niejednokrotnie robią dużo więcej od nas.

Zachęcamy także do wysłuchania wystąpień prelegentów 
konferencji w Edynburgu, które obejrzeć można na stronie 
www.rare-diseases.eu.

Maja Skowron

wycieczki szkolne. Jeśli to możliwe, nie należy podróżować 
tą samą linią komunikacji miejskiej, co chora osoba lub osoby 
mające mukolinka w rodzinie. Jeśli jest tylko jeden autobus, na-
leży w miarę możliwości odseparować takie osoby od siebie.

Szkoła średnia i wyższa
Zakłada się, że na tym stopniu edukacji młodzi ludzie są do-

brze zaznajomieni z higieną, dzięki czemu poziom narażenia 
jest niski. Przyczynia się do tego również to, że sale wykłado-
we i sale ćwiczeń są dużo większe i lepiej wentylowane.

Źródło https://www.cfireland.ie/about-us/latest-news

Magdalena Chojdacka

W maju tego roku w Edynburgu odbyła się międzynaro-
dowa konferencja dotycząca chorób rzadkich, organizowana 
przez stowarzyszenie EURORDIS (Rare Diseases Europe). 
Naszą uwagę przykuło ciekawe wystąpienie Toma Shake-
speare’a, brytyjskiego socjologa poruszającego się na wózku 
i nwalidzkim, który swoim przemówieniem nie tyle odniósł się 
do medycznych rozwiązań dla osób cierpiących na choroby 
rzadkie, co przekonywał zgromadzonych, że otoczenie stwa-
rza niepełnosprawnym równie ciężkie bariery do pokonania, 
co ciało. W ramach panelu Game Changers z entuzjazmem 
opowiadał o tym, że aby ułatwić życie niepełnosprawnym, nie 
należy ograniczać się jedynie do rozwiązań medycznych. Nie-
pełnosprawni tworzą ponad bilionową społeczność. „Musimy 
zmienić świat tak, by zaakceptował ów fakt, a nie zmieniać 
nas, byśmy wpasowali się w rzeczywistość” – mówił.

Motto to przyświecać może odbywającym się we wrześniu 
Igrzyskom Paraolimpijskim w Rio de Janeiro. W dniach 7–18 
września niepełnosprawni ze 176 krajów będą udowadniać 
światu, że ograniczenia nie pozbawiły ich determinacji 
w spełnianiu marzeń. Polacy wystąpią w 13 z 23 dyscyplin. 
Dziewięćdziesięcioosobowej reprezentacji naszego kraju 
przewodniczy Rafał Wilk – chorąży naszej olimpijskiej druży-
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     Tragedia
oczami dziecka
Z początkiem września w USA wydano nową powieść amerykańskiego pisarza 
żydowskiego pochodzenia Jonathana Safrana Foera. Na „Here I Am” fanom 
autora za oceanem przyszło czekać aż 11 lat. Polskim fanom przyjdzie pewnie 
poczekać nieco dłużej, dlatego zanim nową książkę będzie można kupić w 
naszych księgarniach, warto przypomnieć poprzednią i zachęcić do poznania 
historii małego Oskara, który stracił tatę w zamachach na World Trade Center. 
„Strasznie głośno, niesamowicie blisko” jest dowodem na to, że nikt tak jak 
Jonathan Safran Foer nie potrafi dziś pisać o cierpieniu.

nie w pokoju tajemniczej przesyłki obudziło w nim nadzieję 
– dzięki kluczowi czuje łączność z tatą.

Gdyby słońce wybuchło, przez osiem minut nie wie
dzielibyśmy o tym, żylibyśmy, jak gdyby nigdy nic, jakby 
wszystko było w porządku, mimo że tak naprawdę nasze 
chwile byłyby policzone. oskar dzięki tajemniczej ko
percie i kluczowi w wyjątkowy sposób przedłuża swoje 
osiem minut z ojcem.

Black to popularne w Stanach Zjednoczonych nazwisko, 
nie zniechęciło to jednak głównego bohatera „Strasznie gło-
śno, niesamowicie blisko”. Oskar rozpoczyna poszukiwania. 
Postanawia odwiedzić każdego Blacka w Nowym Jorku i 
zapytać, czy nie zna on (bądź ona) przypadkiem jego ojca, 
Thomasa Schella, i czy nie wie, jaki zamek otwiera klucz z 
koperty. Ze względu na wspomnianą już nieśmiałość Oskara 
to chyba najbardziej wymagająca przygoda, jaką przyjdzie mu 
przeżyć – nie tylko będzie musiał pokonać nieśmiałość, ale 
także strach przed wielkim miastem pełnym mostów, wież, 
biegnących ludzi, czyli wszystkiego, co chłopca przerażało. 
Nie odwiodło go to jednak od dążenia do wyznaczonego 
sobie celu.

Wydawać by się mogło, że temat jest oklepany – 11 wrze-
śnia był niejednokrotnie literacką czy filmową inspiracją. 
Można by się spodziewać przewidywalnej opowieści niepo-
zbawionej patosu i tanich chwytów mających wzruszać do 
łez. Takich zarzutów nie da się jednak postawić pisarzowi, 
który znalazł swój niepowtarzalny sposób na opisanie wielkiej 
traumy, która jest u niego punktem wyjścia do refleksji na 
temat bliskości, czasu i tak ważnej pamięci.

Oskar znajduje w szafie taty tajemniczą kopertę. Widnieje 
na niej napis „Black”, a w środku znajduje się klucz. Chło-
piec szybko dochodzi do wniosku, że Black jest nazwiskiem 
osoby, do której ów klucz należy. Podejmuje więc decyzję, 
by znaleźć właściciela zguby i zamek, który otworzy klu-
czem z koperty. Jest jednocześnie przekonany, że zagadka 
to wiadomość od ojca, który często wymyślał synowi kolejne 
zadania – uwielbiał bawić się ze swoim synem na przykład 
w poszukiwanie skarbów, co sprawiało, że życie w Nowym 
Jorku było prawdziwą przygodą.

Oskar jest chłopcem borykającym się z nieśmiałością, 
poszukiwanie zaginionej dzielnicy Nowego Jorku było więc 
poniekąd sposobem na pokonanie swojej słabości. Wraz ze 
śmiercią taty umarły w dziecku energia i optymizm. Znalezie-
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inni zamykają przed nim drzwi. Każdy Black ma swoją historię, 
swoje wspomnienia, przeżycia, radości i smutki. Z kluczem 
zawieszonym na szyi podróżujące przez Nowy Jork dziecko 
słucha, zadaje pytania i uczy się tolerancji oraz otwartości na 
innych. Misja, której celem jest znalezienie zamka do klucza, 
staje się piękną podróżą, podczas której Oskar, mimo że nie 
uzyskuje odpowiedzi na pierwsze postawione każdemu Blac-
kowi pytanie, dowiaduje się tak naprawdę znacznie więcej, 
niż by chciał. I – co najważniejsze – wciąż czuje, że tata jest 
blisko, i wciąż wierzy, że gdy dowie się, jakie jest przezna-
czenie znalezionego klucza, tata będzie jeszcze bliżej.

„Strasznie głośno, niesamowicie blisko” napisana jest 
prostym językiem, ale nie można powiedzieć, że w sposób 
banalny. Jonathan Safran Foer nie boi się pisać o dramatycz-
nych wydarzeniach, stosując humor, który sprawia, że bolesne 
wspomnienia stają się bardziej znośne. Książka została rewe-
lacyjnie zekranizowana przez brytyjskiego reżysera Stephena 
Daldry’ego. Film o takim samym tytule jest równie niebanalny 
i pozbawiony tanich chwytów, a tragedia z 11 września dzie-
je się jakby w tle, na pierwszy plan wysunięty jest bowiem 
Oskar i jego historia. Co ciekawe i warte podkreślenia oraz 
docenienia, książka i film uzupełniają się nawzajem. Po-
wieść rozjaśni nam wiele wątpliwości, które pojawią się po 
obejrzeniu jej ekranizacji. Niedopowiedzenia nie sprawiają 
jednak, że film Daldry’ego pozostawi nas z niedosytem. Jest 
perfekcyjnie wyważony i zaskakujący zarazem. Myślę nawet, 
że spotkanie ze „Strasznie głośno, niesamowicie blisko” 
warto zacząć od seansu. Tom Hanks, Sandra Bullock i znany 
z filmów Ingmara Bergmana sam Max von Sydow zapewniają 
aktorstwo na najwyższym poziomie, a Alexandre Desplat 
muzykę mogącą starać się o miano jednej z najpiękniejszych 
ścieżek dźwiękowych ostatnich lat.

Wróćmy jednak do postaci Oskara. Zagadkę udaje się roz-
wiązać (tu nie będę zdradzać szczegółów), ale rozwiązanie 
to nie jest dla chłopca satysfakcjonujące. Pojawiają się złość, 
rozgoryczenie, rozczarowanie, wielki smutek. Osiem minut 
właśnie się skończyło i nie ma już nadziei. Tu jednak pojawia 
się pytanie, czy aby na pewno nie było warto. Czy odkrycie 
smutnej prawdy dyskredytuje cały wysiłek włożony w dotar-
cie do niej, czy może właśnie ów wysiłek jest ważniejszy, bo 
nawet jeśli prowadzi nas nie tam, gdzie byśmy chcieli, zmusza 
nas do samoprzemagania i aktywności, zapobiega pogrąże-

niu się w beznadziei. Oskar dzięki swojej misji nauczył się, 
że ludziom warto zaufać, pokonał mnóstwo swoich lęków i 
czuł obecność ojca, mimo że nie było go już fizycznie przy 
nim. Dziecko stworzyło sobie pewną iluzję (polegającą na 
przekonaniu, że klucz jest kolejną zagadką wymyśloną przez 
tatę) i wokół niej zorganizowało całe swoje życie, które dzięki 
tej  iluzji właśnie  stało  się wartościowe,  ciekawe, było 
prawdziwą (już nie iluzoryczną) przygodą.

Nie jest to nowy pomysł na radzenie sobie z trudami życia. 
Pamiętamy głośny film Roberto Benigniego „Życie jest piękne”. 
Tam ojciec mówił synkowi, który razem z nim trafił do obozu 
koncentracyjnego, że wszystko, co się wokół nich dzieje, jest 
wielką grą, zabawą, w której biorą udział. Było to przecież 
wielkie kłamstwo, ale wiemy, że w ten sposób uczynił pobyt 
w piekle obozu znośnym. Iluzja, którą stworzył synowi, była 
wyrazem buntu przeciw złu i absurdowi ich położenia, próbą 
ochrony chłopca przed bolesnym zetknięciem z prawdą.

O życiu jako absurdzie pisali w XX wieku egzystencjaliści. 
Przedstawiali człowieka jako Syzyfa, który wtacza głaz na 
szczyt góry i nigdy nie osiągnie swojego celu, bo ów głaz 
zawsze spada. Syzyf jednak nie ustaje w wysiłku i wraca po 
swój ciężar, i znów próbuje wtoczyć głaz na szczyt. Jego wy-
siłek wydaje się absurdalny i pozbawiony sensu, ale rzecz w 
tym, że chodzi o ów wysiłek właśnie. Nie o osiągnięcie celu, 
a o podjęcie trudu, wiążącego się często z bólem i rozczaro-
waniem, ale będącego sposobem na pokonanie gnuśności i 
potwierdzeniem człowieczeństwa, które wyraża się właśnie 
w tym, że podejmujemy się zadania kształtowania naszego 
życia nawet w chwilach, kiedy wydaje nam się, że nie warto. 
Tak jak zrobił to mały Oskar z powieści Foera, tak jak zrobił 
to Guido z filmu Benigniego.

„Strasznie głośno, niesamowicie blisko” uświadamia, że 
na przekór wszystkiemu należy próbować uczynić z naszego 
życia sztukę, którą warto oglądać, nawet jeśli wiemy, że to 
tylko przedstawienie, że to tylko iluzja. Powieść Foera uświa-
damia, że życia nie mierzy się długością, ale że może być ono 
tylko i aż najpiękniejszymi ośmioma minutami.

Maja Skowron
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Matio poleca

   Muzykofilia. Opowieści 
o muzyce i mózgu

„(…) ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych 
przez tych, którzy nie słyszą muzyki” – Fryderyk Nietzsche

i Schopenhauer stanowili ważną inspirację dla późniejszych 
twórców literatury, którzy, jak Milan Kundera, pisali, że 
człowiek, którego wiedzie poczucie piękna, przemieni zbieg 
okoliczności w motyw, który już pozostanie w kompozycji 
jego życia, czy jak George Santayana twierdzili, że „earth has 
music for those who listen”.

Ale na muzykę w życiu człowieka można popatrzeć okiem 
nie tylko poety czy filozofa, ale także naukowca. Zrobił to 
autor bestsellerowej książki „Mężczyzna, który pomylił żonę 
z kapeluszem”, Olivier Sacks. „Muzykofilia.  opowieści 
o muzyce i mózgu” to historie jego pacjentów, którzy czę-
sto w dziwnych okolicznościach odkrywali w sobie talenty 

bądź też dręczyły ich melodie niedające 
im spać w nocy. Autor opisuje historie 
zaburzeń związanych z muzyką, z któ-
rymi zetknął się podczas swojej pracy, 
ale nie tylko. Książka pełna jest także 
ogólnych refleksji dotyczących fenomenu 
muzyki, która – jak twierdzi Sacks – od-
grywa niebagatelną rolę w życiu każdego 
z nas, bo nawet kiedy nie ma żadnych 
zewnętrznych źródeł, większość z nas 
nieustannie słyszy muzykę w swojej 
głowie. Zgłębianie tej tajemnicy może 
dostarczyć wiele przyjemności. MATIO 
poleca i zachęca do lektury.

Maja Skowron

Żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, urodzony w Gdań-
sku (!) Artur Schopenhauer jest jednym z najbardziej rozpozna-
walnych filozofów, kojarzonym nawet przez tych, którzy nie 
mieli w szkole zbyt dużo do czynienia z filozofią. Wszystko 
za sprawą jego dość pesymistycznego poglądu na życie, któ-
re uważał za pełne cierpienia i udręki. Człowiek w świecie 
Schopenhauera jest wiecznie nieszczęśliwy i niewiele może 
na to poradzić, gdyż pozbawiony jest wolnej woli. Takie 
postrzeganie rzeczywistości przez myśliciela przełożyło się 
na rosnące zainteresowanie Schopenhauerem – przylepiono 
mu łatkę wiecznie niezadowolonego, zgryźliwego starca, 
którego lektura dobije nas w chwilach, gdy życie stanie się 
nam niemiłe.

Można się jednak doszukać w myśli 
filozofa mniej dołujących czytelnika wąt-
ków. Istnieje bowiem sposób, by zaradzić 
cierpieniu. Ratunek upatrywał Schopen-
hauer w sztuce, z której najbardziej cenił 
sobie muzykę, będącą „ujęciem samej 
woli”, czymś więcej niż zwykłym odbi-
ciem rzeczywistości. Muzyka docierała do 
istoty, podczas gdy inne sztuki poruszały 
się po powierzchni świata, będącego 
przecież według Schopenhauera jedynie 
złudą, iluzją.

Motyw muzyki jako niezmiernie istot-
nej dla człowieka przejawia się także 
w filozofii innego popularnego filozofa, 
Fryderyka Nietzschego. Zarówno on, jak 
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  2016/2017
Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, które określa formę pomocy oraz osoby 
uprawnione do dofinansowania do podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. 
W roku szkolnym 2016/2017 program ma objąć około 62 tys. uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Poznaj szczegóły programu na nowy rok szkolny!

I stopnia, klas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II 
stopnia, klas III–VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, 
klas III i VI–IX ogólnokształcących szkół baletowych, lub 
liceów plastycznych,
z uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów 
edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku 
szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkół podstawowych, III 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (przysługuje uczniom 
klas I–III szkół podstawowych jedynie w przypadku, gdy 
ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia 
minister edukacji).

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników 
przeznaczonych do kształcenia ogólnego, czy kształcenia 
specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł 
do 770 zł.

…A jakich uczniów program nie 
dotyczy

W 2016 r. program nie obejmuje uczniów rozpoczynają-
cych naukę w klasach I–III szkół podstawowych oraz I–III 
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w zakresie 
dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogól-
nego. Tych uczniów obowiązują odrębne zasady zaopatrzenia 

Kogo obejmie pomoc na zakup 
podręczników…

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wa-
runków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup 
podręczników i materiałów edukacyjnych określa warunki 
udzielania pomocy w postaci dofinansowania zakupu pod-
ręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia 
specjalnego, lub do kształcenia w zawodach dla uczniów:
z słabo widzących,
z niesłyszących,
z słabo słyszących,
z z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym,
z z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

w ramach programu „wyprawka szkolna” pomoc 
przysługuje:
z uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku 
szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas 
III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych 
szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub 
szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych 
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w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej – podręczniki te 
są bezpłatne.

Składanie wniosków – terminy 
i wymagania

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników 
przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego 
ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego 
bądź innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletnie-
go ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której 
będzie uczęszczał uczeń.

Projekt przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy 
w formie dofinansowania zakupu podręczników należy do-
łączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy ustala:
z odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właści-

wy ze względu na siedzibę szkoły,
z w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólno-
kształcącej szkoły sztuk pięknych, ogólnokształcącej szkoły 
baletowej oraz liceum plastycznego, prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego – termin ustala minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

z w przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych pro-
wadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa 
– termin składania wniosków ustala minister właściwy do 
spraw rolnictwa.
Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia listy 

uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w formie 
dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edu-
kacyjnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia, ze względu na możliwość zakupu pod-
ręczników w okresie wakacji.

Terminy składania wniosków ustalą odpowiednio: wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, a także ministrowie kultury 
(dotyczy szkół muzycznych, plastycznych i baletowych) i rol-
nictwa (dotyczy szkół rolniczych).

MEN szacuje, że w roku szkolnym 2016/2017 pomoc 
w ramach programu „Wyprawka szkolna” otrzyma ponad 60 
tys. uczniów, w tym blisko 58 tys. uczniów klas VI szkoły 
podstawowej oraz III klasy gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Wysokość dofinansowania zależeć będzie od rodzaju 
niepełnosprawności oraz poziomu i typu szkoły, w której uczy 
się uczeń z niepełnosprawnością.

Źródło: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 
edukacyjnych (projekt z 17 maja 2016 r.).

Stypendium szkolne
Kto może otrzymać?

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie sty-
pendium szkolnego przysługuje:
z uczniom szkół publicznych i niepublicznych o upraw-

nieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich 
i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 24. roku życia,

z wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym 
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośle-
dzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościa-
mi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obo-
wiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku 
nauki,

z uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień 
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki.
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Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z małych dochodów 
na osobę w rodzinie, zwłaszcza gdy w rodzinie występuje: bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może przekraczać kwoty 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej [Dz. 
U. nr 115 poz. 728]). Ponadto warunkiem przyznania stypen-
dium jest zamieszkanie na terenie gminy, w której staramy 
się o stypendium.

Stypendium nie przysługuje:
z uczniowi klasy zerowej,
z uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy,
z uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków 

publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota 
otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym 
roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może być 
przydzielane w postaci:
z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykra-
czających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, a zwłaszcza w dodatkowych 
zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, 
sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerza-
jących wiedzę oraz umiejętności ucznia, a także całkowite 
lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem 
śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na 
wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych 
spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

z pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym 
zwłaszcza na zakup podręczników, lektur, słowników, publi-
kacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych 
przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku 
o przyznanie stypendium, a także na zakup:
–  zeszytów, przyborów szkolnych,
–  plecaka szkolnego – tornistra,
–  mundurka szkolnego,
–  stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,
–  kalkulatora,
–  innego rodzaju pomocy edukacyjnych,
z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zwią-
zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 
a zwłaszcza kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji 
oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i w internacie.

Stypendium szkolne wynosi miesięcznie 236 zł 
w miesiącu wrześniu i październiku 2016 r. oraz 
248 zł od 1 listopada 2016 r.

Warunki ubiegania się 
o stypendium szkolne

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkol-
nego jest:
z złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
z dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyska-

nych dochodach przez poszczególnych członków wspólne-
go gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenia wniosku.
Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne 

powinny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważ-
nionego pełnomocnika.

Dokumentowanie wydatków
z Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wy-
datków na podstawie dokumentów potwierdzających ich 
poniesienie.
z Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne 
dowody wpłaty związane z wydatkami (np. zakup podręczni-
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ków, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia 
kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych, np. komputera, 
biurka itp.), wystawione w okresie, na który została przyznana 
pomoc materialna, i potwierdzających celowość wydatków. 
Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyzna-
nego stypendium. Powyższe dokumenty powinny zawierać:
–  nazwę wystawcy,
–  datę wystawienia/sprzedaży (data wystawienia dokumentu 

powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przy-
znającej stypendium szkolne),

–  numer dokumentu,
–  imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia 

niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opie-
kuna prawnego,

–  pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne 
jest, by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”; 
jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie 
umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może 
potwierdzić to sprzedawca, umieszczając pieczęć, opis 
i czytelny podpis.

z Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek 
bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.
z Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego sty-
pendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani nie-
zwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności 
z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ścią-
gnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

Ogólne informacje na temat 
dochodu

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdu-
ją się w art. 8 ust. 3–13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z poźn. zm.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2 015 r. poz. 2 156 ze zm.)

Agnieszka Rundsztuk
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20 lat Fundacji Matio

Konkursy rozstrzygnięte!
Komisja konkursowa powołana do rozstrzygnięcia kon-

kursu na „Medal Okolicznościowy z okazji 20-lecia Fundacji 
MATIO” zebrała się 1 czerwca 2016 r. Po zapoznaniu się z na-
desłanymi projektami komisja podjęła decyzję o przedłuże
niu konkursu (terminu nadsyłania prac) do 25 czerwca. 
Miało to na celu uzyskanie większej liczby projektów, a tym 
samym stworzenie szansy na pozyskanie jak najlepszych 
rozwiązań graficznych.

Po raz drugi komisja zebrała się 5 lipca. Po zapoznaniu się 
z nadesłanymi projektami i po wyczerpującej dyskusji zapadła 
następująca decyzja:

1) ponieważ żaden projekt nie spełniał w całości oczekiwań 
organizatora konkursu zarówno pod względem graficznym, 
jak i tematycznym, komisja postanowiła nie przyznawać 
pierwszej nagrody, a co za tym idzie, nie wykonywać medalu 
według projektu pozyskanego w drodze konkursu,

2) komisja postanowiła przyznać dwa wyróżnienia 
(2. i 3. nagroda) dla dwóch projektów:

– Pana Sławomira Dźwigał,
– Pana Mikołaja Kuśnierza.

Komisja konkursowa powołana do rozstrzygnięcia kon-
kursu na „Statuetkę Jubileuszową z okazji 20-lecia Fundacji 
MATIO” zebrała się 17 sierpnia 2016 roku. Po zapoznaniu się 
z nadesłanymi projektami i po wyczerpującej dyskusji komisja 
postanowiła przyznać nagrody główne:

– I miejsce – Pan Sławomir Dźwigał,
– II miejsce – Pani Olga Urban,
– III miejsce – Pani Joanna Jaworska.

zwycięzcom gratulujemy!

inForMacja o pion

Pod koniec czerwca bieżącego roku odbyło się oficjalne 
otwarcie Miejskiego  centrum  informacji  dla  rodzin 
z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.

W uroczystości wzięli udział: Pan Andrzej Kulig – zastępca 
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury 
i Promocji Miasta, Pani Marzena Paszkot – zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Rodziny, Pani Jolanta Chrzanowska – za-
stępca Dyrektora MOPS ds. Pomocy Specjalistycznej, oraz Pan 
Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Osób Niepełnosprawnych.

Obecność tak ważnych gości ma ścisły związek z tym, iż 
Miejskie Centrum Informacji dla Rodzin z Dziećmi i Osobami 
Niepełnosprawnymi zostało powołane do życia w ramach 
programu współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami 
pozarządowymi i jest finansowane przez Wydział Spraw Spo-
łecznych UMK. Natomiast współrealizatorami pilotażowego 
projektu są dwie fundacje: Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz 
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, i Fundacja Pomocy 
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO.

W Centrum można uzyskać informacje dotyczące wszelkich 
form pomocy dla krakowskich rodzin z dziećmi i dorosłymi 
osobami niepełnosprawnymi. Informacje pozyskiwane są na 
bieżąco z różnych miejsc: zarówno z instytucji miejskich, jak 
i z placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe 
oraz z prywatnych firm. Największe zainteresowanie wzbudza 
temat świadczeń pieniężnych przyznawanych przez MOPS 
czy refundowanych przez PFRON. Część zgłoszeń dotyczy 
przysługujących ulg, np. w komunikacji miejskiej, PKP i PKS. 
Nie brakuje pytań o wsparcie wolontariuszy. Cenne okazują 
się informacje o inicjatywach związanych ze spędzaniem 
wolnego czasu, w tym wydarzeniach kulturalnych.

Pozyskujemy aktualne oferty pracy, informujemy o upraw-
nieniach pracowniczych. Pomagamy w wypełnianiu różnych 
druków, często potrzebnych do uzyskania wsparcia z jakiegoś 
urzędu czy instytucji. Każdy, kto do nas przychodzi, spotka 
się ze zrozumieniem i uzyska kompleksowe wsparcie.

Trwają prace nad stworzeniem strony internetowej, która uła-
twi osobom z niepełnosprawnościami samodzielne uzyskanie 
najważniejszych informacji. Tam też znajdzie się aktualna baza 
organizacji pozarządowych z propozycjami form wsparcia.

Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

zapraszamy do punktu informacji 
dla osób niepełnosprawnych.

ul. Celna 6, 30-507 Kraków
tel. 507 959 548, (12) 267 79 13
poniedziałek, środa (10.00–18.00)
wtorek, czwartek, piątek (9.00–17.00)
www.pion-krk.pl, e-mail:biuro@pion-krk.pl
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