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Szanowni 
Państwo!

BEATA SAKOWSKA
redaktor naczelna  
magazynu LIFE IN

P andemia to czas, który pokazuje jak 
ważne jest pomaganie. Możemy to robić 
na różne sposoby. Możemy wspierać 

fizycznie, co ciekawe nawet na odległość, 
jak twórcy aplikacji wspierającej codzienną 
rehabilitację dzieci. Równie ważny jest 
też drugi aspekt – pomocy psychicznej. 
Razem z nami poznacie powód budowy 
Kręgów Wsparcia, które pomagają osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną. 

W aktualnym numerze opowiadamy też 
o ludziach, którzy uwierzyli we własne 
marzenia. Postanowili działać, rozwijać 
się, zmieniać otoczenie i wspierać 
potrzebujących. To historie beneficjentów 
Funduszy Europejskich. Zwykłych ludzi, 
którzy dzięki finansowemu wsparciu dokonali 
niezwykłych rzeczy.

W Biuletynie znajdziecie Państwo opowieść 
o twórcach sukcesu firm zajmujących się 
wzornictwem przemysłowym. Dowiecie 
się, jak wirtualnie podróżować i zwiedzać. 
Przedstawimy także FEnomenalne projekty 
dotyczące pomocy seniorom czy zachowania 
tradycji kulinarnych kuchni Beskidu 
Skolskiego i Bieszczadów. 

Wpływ Funduszy Europejskich widoczny 
jest na każdym kroku. To działania, z których 
codziennie korzystamy. Przykłady? 
Zachęcamy do lektury naszego Biuletynu 
Fundusze Europejskie w Polsce – „eFEkty”!
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Wzór na konkurencję  
– oni już go znają!

Paweł Banach

Nowoczesny design i zupełnie nowe 
pomysły na promocję. Ecoline oraz Bester 
Sklejki to firmy, które podjęły wyzwanie 
i postawiły na rozwój! Skorzystały z dota-
cji z Funduszy Europejskich. W efekcie 
wprowadziły do oferty nowe produkty, 
zmieniły swój wizerunek oraz poprawiły 
zarządzanie.

Dotacja, którą pozyskały Ecoline i Bester 
Sklejki, pomaga firmom wprowadzić zmiany 
z zakresu wzornictwa przemysłowego. 
Wsparcie podzielone jest na dwa etapy. 
Na początku przedsiębiorstwo przygoto-
wuje nową strategię działania oraz ustala plan 
i zakres zmian. Następnie realizuje wcześniej-
sze założenia, np. kupuje niezbędny sprzęt. 
W pierwszym kroku firmy mogą otrzymać 100 
tysięcy złotych dotacji, a w drugim…

Nawet 3 miliony złotych

Firma Ecoline projektuje i buduje linie lakier-
nicze do malowania proszkowego. Pieniądze 
z Programu Polska Wschodnia umożliwiły 
jej przeprowadzenie audytu wzorniczego. 
Jego efektem była nowa strategia działa-
nia. Zakładała ona projekt nowego wize-
runku. Ecoline wprowadziła także usprawnienia 
w organizacji i poszerzyła swoją ofertę. A dzięki 
dotacji pozyskanej w drugim etapie wsparcia – 
prawie 3 milionom złotych – Ecoline kupiła mię-
dzy innymi profesjonalne maszyny.

Inwestycje sprawiły, że firma dysponuje teraz 
nowym rozbudowanym parkiem maszynowym. 
– Dzięki temu oferujemy klientom wysoką 
jakość produktów – podkreśla Marcin Borowicz, 
specjalista ds. marketingu i zarządzania w Ecoline. 

Innowacyjne panele firmy Bester Sklejki
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Jednym z nowych sprzętów jest laser. Dzięki 
niemu nawet skomplikowane zadania są reali-
zowane z dużą precyzją. Nowy produkt to 
linia lakiernicza, która pozwala na malowanie 
ręczne, automatyczne lub przy użyciu robotów. 
Jest przeznaczona do farbowania elementów 
przemysłowych.

Firma zmieniła też swój wizerunek. Powstało 
logo, które bardziej pasuje do charakteru przed-
siębiorstwa. Ecoline odświeżyło też swoją stronę 
internetową. Te zmiany zapewniły firmie efek-
tywną komunikację marketingową, silniejszą 
pozycję na rynku i większą sprzedaż. 

Rodzinny biznes 

Innym przedsiębiorstwem, które skorzystało 
z dofinansowania, jest Bester Sklejki. Rodzinna 
firma może pochwalić się produkcją materia-
łów wykorzystywanych w dużych aulach, np. 
sali koncertowej San Francisco Jazz. Zakład 
powstał w 1968 roku. Na początku XXI wieku 
zaczął się dynamicznie rozwijać. Główne zmiany 
jakie nastąpiły w firmie obecnie, to nowocze-
sne podejście do komunikacji z klientami oraz 
stworzenie nowej linii produkcyjnej. Dotacja 
z Funduszy Europejskich, jaką pozyskali to 
ponad milion złotych.

Za te pieniądze powstały zupełnie nowe: logo-
typ, strona internetowa i księga identyfikacji. 
Dzięki nim Bester Sklejki w atrakcyjny spo-
sób przekazuje klientom swoje wartości, takie 
jak nowoczesność, tradycje rodzinne i wysoka 
jakość usług. Odświeżony wizerunek firmy to 
tylko jedna z wielu zmian, które są możliwie dzięki 
Funduszom Europejskim. 

Kolejną było stworzenie nowej kolekcji pro-
duktów dekoracyjnych. – Panele FORM to 
efekt kreacji polskich projektantów zain-
spirowanych skandynawskim designem. 
Następnie przedsiębiorstwo kupiło nowo-
czesne maszyny, które pozwoliły na ich 
wyprodukowanie. 

– Wykorzystujemy naturalne materiały 
oraz opływające kształty, ciekawie odbi-
jające światło a także ręcznie wykańczane 
dekory – opisuje Adam Bester, dyrektor 
sprzedaży. Takie pomysły pozwoliły zaist-
nieć firmie na rynku międzynarodowym. 
Dodatkowym atutem oferty jest persona-
lizacja produktów. Dziś klienci mogą reali-
zować zamówienia również na podstawie 
własnych pomysłów. 

Korzyść dla wszystkich

Program Polska Wschodnia dał szansę 
na rozwój licznym przedsiębiorcom. Na pod-
stawie wykonanych w ich firmach audy-
tów dostrzegli potrzebne zmiany z zakresu 
wzorniczego. Plany na usprawnienie ich 
działalności nie ograniczały się wyłącznie 
do kupna nowego sprzętu. Firmy opraco-
wały zupełnie nowe strategie w kontakcie 
z klientami, usprawniły wewnętrzne procesy 
organizacyjne oraz zmieniły komunikację 
wizualną. Dzięki tym innowacjom znacząco 
zwiększyły swój potencjał. Zastosowane 
zmiany wzornicze sprawiły, że mogą konku-
rować na rynku globalnym. Obecnie trwa 
drugi etap konkursu „Wzór na kon-
kurencję”. Wnioski o dofinansowanie 
można składać do 31 sierpnia 2021 roku.

Nowa maszyna lakiernicza w firmie Ecoline
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Pies – asystent
do zadań specjalnych

W Polsce żyje ok. 2,8 mln osób z uszkodzeniami 
i chorobami narządu wzroku, z czego ponad 
milion to niewidomi i niedowidzący1. Przy poko-
nywaniu codziennych trudności pomagają  im 
psy przewodnicy. Aby było ich jak najwięcej, 
powstał projekt dofinansowany z programu 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i budżetu 
państwa. 

Zwierzęta asystują m.in. w bezpiecznym poru-
szaniu się poza domem czy odnajdywaniu 
przedmiotów. Dla osób niewidzących właści-
wie wyszkolony pies przewodnik to nieoceniona 

pomoc. Także o charakterze psychicznym. 
Ułatwiają one kontakt z innymi ludźmi i popra-
wiają samopoczucie. 

Jednak liczba czworonożnych asystentów 
w Polsce to tylko 3 psy na milion mieszkań-
ców. Dla porównania średnia Unii Europejskiej 
wynosi 272. W odpowiedzi na tę sytuację 
powstał projekt „aPSYstent”3. Wpisuje się on 
w założenia rządowego programu Dostępność 
Plus 2018-2025. Jego celem jest zapewnienie 
wszystkim takich samych możliwości w korzy-
staniu z przestrzeni publicznej. 

1 Według danych GUS z 2016 r.
2 Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Europejską Federację Psów Przewodników.
3 Pełna nazwa projektu to: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

Justyna Nasiłowska

Mówi się, że psy to najlepsi przyjaciele ludzi. Zwykle ich opiekunem jest 
człowiek. Zdarza się jednak sytuacja odwrotna. Wówczas to zwierzę pomaga 
w codziennym funkcjonowaniu. Mowa o psach przewodnikach osób niewidomych 
i niedowidzących. I choć przygotowanie czworonogów do pracy wymaga dużo 
czasu oraz przestrzegania określonych standardów, nie można sobie wyobrazić 
lepszej inwestycji. 
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Od współpracy do zmian

Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić 
dostęp do psów przewodników. Liderem 
i koordynatorem projektu jest Polski Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 
Partnerami są Polski Związek Niewidomych oraz 
fundacje Pies Przewodnik, Vis Maior i Labrador  
– Pies Przewodnik. 

Fundacje wspólnie opracowały standardy zwią-
zane z hodowlą i szkoleniem, przekazywa-
niem i monitorowaniem czworonogów. Dzięki 
nim zwierzęta są odpowiednio wychowywane 
i traktowane. A osoby z niepełnosprawnością 
wzroku mają większą szansę na idealnie dopa-
sowanego asystenta. 

Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić 
dostęp do psów przewodników. – Nasze pomy-
sły wcieliliśmy już w życie. Teraz obserwujemy, 

jak się sprawdzają. Jeśli okaże się, że możemy 
coś poprawić, wprowadzimy potrzebne zmiany. 
Chcemy, aby system działał jak najlepiej – 
zapewnia Joanna Witkowska, 
prezes Fundacji Pies Przewodnik.

Dotacja z POWER i budżetu 
państwa wynosi ponad 12,2 mln zł.  
Projekt potrwa do 30 września 2023 r.

Towarzysz dla aktywnych

Regularnie odbywają się nabory osób, które 
chciałyby skorzystać z psiego wsparcia. 
– Kandydat musi jednak spełnić pewne 
kryteria – wyjaśnia Joanna Witkowska. 
Osoba z niepełnosprawnością powinna 
być aktywna oraz mieć zdolność orientacji 
w terenie. – A zwierzę, podobnie jak człowiek, 

Przewodnikami 
osób niewidomych 

i niedowidzących 
zostają najczęściej psy 

z grupy retrieverów.
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powinno regularnie trenować i rozwijać nabyte 
umiejętności. Inaczej zapomni o nich. Przyszli 
opiekunowie muszą zapewnić odpowiednie 
warunki swoim przewodnikom. Zakwalifikowani 
do udziału w projekcie przechodzą szkolenie, 
które wprowadza w świat z psem asystentem. 
Następnym etapem jest ocena. Na jej podstawie 
zapada decyzja, czy i jaki pies może zostać 
przydzielony – tłumaczy pani Joanna.

Idealnie dopasowani

Łączenie w parę psa i osoby z niepełnospraw-
nością wzroku to złożony proces. Wymaga bliż-
szego poznania charakteru, zainteresowań i form 
aktywności kandydata. Istotna jest także syl-
wetka, temperament, a nawet styl chodze-
nia. Wszystko po to, aby obie strony, zarówno 
człowiek, jak i zwierzę, czuły się komfortowo 
oraz bezpiecznie. Zanim jednak staną przed 
sobą, pies musi zostać odpowiednio przygoto-
wany. – Oczywiście nie każdy może zostać prze-
wodnikiem – zaznacza Joanna Witkowska. – Poza 
typowaniem w wieku szczenięcym, regularnie 
przeprowadzamy testy i badania. Obserwujemy 
przez cały okres szkolenia. Zwykle pies zaczyna 
pracę w wieku dwóch lat. Z osobą niewidomą spę-
dza 6-8 lat (jeśli tylko stan zdrowia na to pozwala), 
a później przechodzi na zasłużoną emeryturę – 
opisuje pani Joanna.

W drodze do lepszego jutra

Fundacje pomagają też tym, którzy już otrzymali 
asystentów. – To opiekunowie pokrywają koszty 
wyżywienia, wizyt u weterynarza i akcesoriów. 
Czasami mogą uzyskać wsparcie w powiatowych 
centrach pomocy rodzinie. Warto też pamię-
tać o różnych projektach, które są realizowane 
z Funduszy Europejskich i budżetu państwa. 
Korzystanie z nich daje wiele możliwości – podpo-
wiada Joanna Witkowska.

Projekt „aPSYstent” to dowód na zmiany w śro-
dowisku osób z niepełnosprawnością wzroku. 
Dziś obecność czworonożnego asystenta prze-
staje dziwić. Wkrótce będzie postrzegana jako 
dobry standard. To zapewni niewidomym i niedo-
widzącym większy komfort oraz bezpieczeństwo.

Chesapeake Bay Retriever o imieniu 
Bunia, która jest asystentką Joanny 

Witkowskiej, prezes Fundacji Pies 
Przewodnik.
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Wsparcie polskich szpitali w walce 
z COVID-19 oraz innymi chorobami 
zakaźnymi
Ostatni rok zmienił życie wielu osób. 
Niestety problem pandemii jest nadal 
aktualny. W tym trudnym momencie 
jeszcze bardziej doceniamy pracę perso-
nelu medycznego, a przede wszystkim 
lekarzy. To właśnie oni stoją na froncie 
walki z wirusem i każdego dnia mierzą 
się z ogromnymi wyzwaniami. W pracy 
mogą liczyć na wsparcie Funduszy 
Europejskich i pieniędzy z budżetu 
państwa. 

Ministerstwo Zdrowia otrzymało do tej pory 
około 850 mln zł dofinansowania w ramach 
środków Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Dzięki temu realizuje 
projekty mające na celu zapobieganie, prze-
ciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych 
chorób zakaźnych. 

Pierwsza pula środków na realizację pro-
jektów anty-covidowych, w wysokości 
550 mln zł, była dostępna już w kwietniu 
2020 r. Dofinansowanie zostało przeznaczone 
na 6 projektów, za które zakupiono niezbędny 
sprzęt medyczny. Beneficjentem 5 był Minister 
Zdrowia natomiast 1 projektu – Agencja 
Rezerw Materiałowych (obecnie Rządowa 
Agencja Rezerw Strategicznych). 

Wyroby medyczne zakupione z ww. projektów 
były przekazywane do podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń w zakresie chorób 
zakaźnych oraz innych podmiotów zaanga-
żowanych w realizację działań związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem „COVID-19” zgodnie ze zgłoszonym 
zapotrzebowaniem (w związku z dynamiczną 
sytuacją epidemiologiczną).
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Nowy sprzęt specjalistyczny 

Śląsk był jednym z mocniej dotkniętych regio-
nów podczas pierwszej fali pandemii. Dlatego 
siedem placówek z tego regionu, które poma-
gają pacjentom chorym zakaźnie, otrzymało 
ponad 25,7 mln zł dofinansowania z FE. Z tych 
pieniędzy podmioty lecznicze m.in. przebu-
dowały i zaadaptowały pomieszczenia, kupiły 
sprzęt medyczny i wyposażenie, a także środki 
ochrony indywidualnej i do dezynfekcji.

Ponadto siedem placówek z woj. śląskiego 
o charakterze ponadregionalnym, które nie 
posiadają w swojej strukturze oddziałów zakaź-
nych, otrzymało z FE ponad 85 mln zł dofi-
nansowania. Dzięki temu także kupiły sprzęt 
medyczny, środki ochrony indywidualnej oraz 
do dezynfekcji. 

Więcej ambulansów

W czasie pandemii wzrosło zapotrzebowa-
nie na natychmiastową pomoc medyczną, 
jest więcej wezwań pogotowia ratunkowego. 
W sytuacji, która zagraża życiu człowieka liczy 
się każda sekunda. Ważne jest także wyposa-
żenie karetki. Często zależy od niego dalszy 

przebieg akcji ratunkowej. 27 stacji pogotowia 
ratunkowego otrzymało 48,5 mln zł dofinan-
sowania z UE. Kupiono 97 nowych ambulan-
sów, a także środki ochrony indywidualnej oraz 
do dezynfekcji.

Planowane inwestycje 

Walka z wirusem wciąż trwa, dlatego niezbędne 
jest dalsze wsparcie systemu ochrony zdrowia.  
Ministerstwo Zdrowia wytypowało już 82 bene-
ficjentów z całego kraju, którzy otrzymają 
49,3 mln zł dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany 
jest zakup kolejnych 112 ambulansów, środ-
ków ochrony indywidualnej i do dezynfek-
cji. Dotychczas placówki, które zapobiegają, 
przeciwdziałają i zwalczają COVID-19 oraz inne 
choroby zakaźne otrzymały ok. 758,6 mln zł 
wsparcia z FE

Co jest jeszcze w planach?

 � Powstanie Śląskie Centrum Chorób 
Zakaźnych (ok. 35,9 mln zł z UE).

 � Podmioty lecznicze z woj. śląskiego 
otrzymają dodatkowe wsparcie (ponad 
50,0 mln zł z UE).

Pieniądze, które trafiły do polskich szpitali, mają 
ogromny wpływ na ich funkcjonowanie. Dzięki 
dotacjom mogą nieprzerwanie, od ponad roku 
walczyć z pandemią i ratować ludzkie życie.

 tyle pieniędzy przeznaczono na 
zapobieganie, przeciwdziałanie  

i zwalczanie COVID-19

850 MLN ZŁ

500
liczba placówek medycznych objętych 
wsparciem

97
tyle ambulansów kupiono z programu 
EFRR za kwotę 48, 5 mln zł

Podmioty lecznicze 
otrzymały m.in.:

 � sprzęt medyczny dla podmiotów lecz-
niczych, w tym m.in.: respiratory, 
pulsoksymetry, termometry bezdo-
tykowe, butle stalowe do tlenu oraz  
tomografy;

 � środki ochrony indywidualnej, 
m.in. maseczki jednorazowe, gogle 
ochronne, rękawiczki jednorazowe, 
kombinezony, fartuchy izolacyjne;

 � środki do dezynfekcji, w tym płyny 
do dezynfekcji rąk i powierzchni;

 � namioty/kabiny do dezynfekcji.
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W kręgu zmian
Magdalena Banasiak, Patrycja Żurek

Mural namalowany przez uczestników 
projektu, fot. Ł.Ostapkowicz

Osoby z niepełnosprawnością intelek-
tualną często mogą liczyć na wsparcie 
zamkniętego kręgu osób. Najczęściej są 
w nim: rodzic, opiekun, rodzeństwo, pra-
cownik ośrodka pomocy. Jednak jak radzić 
sobie w społeczeństwie? Wiedzą to twórcy 
modelu „Bezpieczna przyszłość osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną”. Zaczynają 
od szukania wsparcia wśród najbliższego 
otoczenia – rodziny, sąsiadów, lokalnych 
sklepów i małych społeczności.

Testowany w projekcie model bezpiecznej 
przyszłości opiera się na 3 filarach. Po pierw-
sze powstaje osobista sieć osób pomagających 
(krąg wsparcia). Po drugie osoby z niepełno-
sprawnością rozwijają swoje pasje, zaintere-
sowania i aktywność społeczną. Po trzecie 
odbywa się otwarta rozmowa co stanie się 
w sytuacji, gdy zabraknie opiekunów. Zwykle 

do takich pytań dochodzi dopiero, kiedy osoba 
z niepełnosprawnością intelektualną zostaje 
sama. - Sposobem zabezpieczenia przyszło-
ści jest nasz innowacyjny model wsparcia. 
Łączymy osoby z kręgu formalnego (pra-
cownicy MOPSu, DPSu itp.) z nieformalnymi 
(sąsiadka, ekspedientka, znajomy). To się składa 
na nasze „myślenie kręgowe”. - mówi Paweł 
Jordan Lider ds. edukacji i superwizji w projekcie 
„Bezpieczna przyszłość osób z niepełnospraw-
nością intelektualną  – testowanie modelu”. 

Nowa jakość życia

Najlepiej gdyby osoby z niepełnosprawno-
ściami od dzieciństwa funkcjonowały w szer-
szym gronie osób. Jest to trudne, ponieważ 
rodzice przyjmują postawę ochrony dziecka. 
– Często automatycznie liczą na to, że siostra 
lub brat zajmie się rodzeństwem po ich śmierci 
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Wspólne warsztaty i spotkania
Kręgów Wsparcia

– zauważa Paweł Jordan. Życie jednak pokazuje, 
że nie zawsze jest to możliwe. 

Z obawy przed wyśmianiem i innymi przykro-
ściami rodzice „nie narażają” osób z niepeł-
nosprawnością na kontakty międzyludzkie. 
Nie jest to bezpodstawne, bo społeczeństwo 
wciąż ma problem z ich akceptacją i przyję-
ciem do swoich kręgów znajomych. Potrzebne 
jest dużo pracy, aby w jakimś stopniu włą-
czyć osobę z niepełnosprawnością w codzienne 
czynności. Chodzenie do sklepu, korzystanie 
z bankomatu, czy ubieranie się bez pomocy 
najbliższych mogą być dużą barierą. – Jednak 
nowe relacje tworzą inną jakość życia i pozwa-
lają na większą samodzielność – stwierdza 
Paweł Jordan. 

Bezpieczna przyszłość 

Jak wygląda testowany w projekcie model  
bezpiecznej przyszłości? – Zaczynamy  
od tzw. „portretu osoby”, poznajemy, co lubi 
i potrafi robić, jak wygląda jej codzienność. 
Na tej podstawie budujemy ścieżkę rozwoju – 
opowiada Paweł Jordan. Taka charakterystyka 
pozwala wytyczyć cele i znaleźć drogi działa-
nia. – Jeśli dla kogoś ważny jest sport, szukamy 
klubu sportowego – tłumaczy lider. 

Stopniowo poszerzany jest też krąg osób 
wsparcia. To może być zaprzyjaźniony pracow-
nik ze stacji benzynowej, świadomy, że osoba 
z niepełnosprawnością korzysta z ich usług. 
Do kręgu należy także np. ekspedientka w skle-
pie, która doradzi przy zakupach. Wszyscy 
są  „wtajemniczeni”, a jednocześnie wykonują 
po prostu swoją pracę. Z tą różnicą, że wykazują 
większą empatię.

Prawdziwe historie

Przy wsparciu z Funduszy Europejskich 
i budżetu państwa powstało już 10 kręgów 
dla osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną. Przykładem odważnej zmiany jest Milena. 
Dzięki życzliwym ludziom, których poznała 
w projekcie, zmieniła otoczenie, gdzie czuła się 
źle. – Kiedyś wstydziłam się wynieść śmieci, 

wychodziłam albo bardzo rano, albo późno wie-
czorem – wspomina. Jak dołączyłam do kręgów 
wsparcia zrozumiałam, że nie muszę się wsty-
dzić mojej niepełnosprawności - dodaje. 

Dobra współpraca z władzami Miasta Biskupiec 
zaowocowała tym, że kobieta otrzymała małe 
mieszkanie w mieście. Zaangażowanie wolonta-
riuszki z projektu oraz życzliwi ludzie z jej kręgu 
wsparcia pomogli w remoncie. Teraz jest bar-
dziej samodzielna i niezależna od osób trze-
cich. Specjaliści z projektu i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej umożliwiają Milenie uporządko-
wanie swoich spraw, związanych z olbrzymim 
zadłużeniem i egzekucją komorniczą. – Osoby 
z kręgu wsparcia pokazały mi, że można z tego 
wyjść – stwierdza Milena. Kobieta uczy się 
racjonalnego planowania finansów i systema-
tycznego spłacania długów. Za swój najwięk-
szy sukces uznaje to, że otworzyła się na ludzi, 
ale z ostrożnością. Dzisiaj wie, że może liczyć 
na grono przyjaciół, znajomych członków kręgu 
wsparcia i zwrócić się do nich w potrzebie.
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Spotkanie Kręgów Wsparcia w Biskupcu

Projekt współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, z Programu Wiedza Edukacja 
Rozwój realizowany jest w partnerstwie orga-
nizacji i instytucji ogólnopolskich: 

• Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną (Lider),

• Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 
BORIS,

• Stowarzyszenia Tęcza, 
• Uniwersytetu Warszawskiego.

Na poziomie lokalnym w 8 społecznościach 
partnerami są:

• Stowarzyszenie  
Horyzont,

• Gmina i Miasto 
Goleniów,

• Powiat Jarosławski,
• Powiat Olsztyński,

Program pomógł też Markowi, mieszkają-
cemu z mamą, która wspomina - Nie posia-
dał żadnego dochodu. Nie miał pracy, renty 
ani innych świadczeń. Siedział całymi dniami 
w mieszkaniu i grał w gry komputerowe. –  
Proces zmiany Marka  rozpoczął się gdy trafił 
do Warsztatu Terapii Zajęciowej i w niedługim 
czasie do kręgów wsparcia. Zaczął się otwie-
rać na innych ludzi i otoczenie. W pracowni 
produkcji podpałki ekologicznej K-Lumet 
poznał Pana Józefa- Instruktora. Czuje się 
akceptowany w środowisku, w którym prze-
bywa. Jego dzisiejsze życie wygląda zupeł-
nie inaczej. Pracuje w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej i dostał rentę. Ma tam kolegów 
i coraz chętniej uczy się nowych rzeczy.

Każda historia jest inna, lecz w każdej 
dokonała się zmiana na lepsze. Projekt 
„Bezpieczna przyszłość” gwarantuje efek-
tywny system wsparcia dla osób z niepeł-
nosprawnością i ich rodzin.  
To wielka szansa na rozwój usług opie-
kuńczych z najbliższego otoczenia. Pomoc 
na poziomie lokalnym jest niezbędna. 
Dzięki niej osoby z niepełnosprawnością 
poradzą sobie w codziennym życiu 
nawet wtedy, gdy zabraknie ich 
najbliższych.

• Powiat Ostródzki,
• Gmina Nidzica,
• Gmina Miasto Elbląg,
• Gmina Suwałki,
• Gmina Miasta Gdańsk.
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Magnes
dla turystów

Agnieszka Jastrząbek

Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że wodospady to jedne z najbardziej 
malowniczych elementów górskich 
krajobrazów. Wodospad Wilczki to trzeci 
najwyższy w Polsce, drugi co do wielkości 
w polskich Sudetach, a największy 
i najwyższy w Masywie Śnieżnika. 
Spadająca z hukiem, z wysokich skalnych 
progów, woda zachwyca i jednocześnie 
budzi respekt. To prawdziwy cud natury!

– Otoczenie pięknego lasu oraz malowni-
czo wznoszące się skały tworzą Krajobrazowy 
Rezerwat Przyrody „Wodospad Wilczki”. 
Atrakcje znajdują się tylko 300 metrów 
od Międzygórza, koło Bystrzycy Kłodzkiej. 
Z centrum miasteczka prowadzi tu spacerowa 
alejka i właśnie dla pięknych widoków tury-
ści od lat przyjeżdżają w te okolice. Rezerwat 
jest jak magnes, przyciągający gości w Sudety 
– mówi Joanna Krawiec z Nadleśnictwa 
Międzygórze.

Wilczka i królewna

– Ta wyjątkowa atrakcja regionu powstała 
na linii uskoku tektonicznego (rozerwanie 
skał). Woda spada tu z wysokości 22 metrów 
do kotła eworsyjnego (przegłębienie u podnóża 
wodospadu), który tworzy u podstawy małe 
jeziorko – tłumaczy Joanna Krawiec. Dalej pły-
nie w stronę Wąwozu Amerykańskiego. Jest tak 
nazywany ze względu na prawie pionowe, skali-
ste ściany osiągające do 25 m wysokości. 

Z miejscem tym wiąże się także ciekawa histo-
ria. W połowie XIX wieku zielona, górska dolina 
zachwyciła córkę króla Niderlandów, Mariannę 
Orańską. To za jej przyczyną powstał słynny 
pałac w Kamieńcu Ząbkowickim i znacz-
nie rozwinął się przemysł na Dolnym Śląsku. 
Królewna doceniała piękno gór i dążyła do roz-
woju turystyki w regionie. Infrastruktura 
wokół wodospadu była pierwotnie jej pomy-
słem, a wybudowany dla niej romantyczny 
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Rewitalizacja infrastruktury w Rezerwacie „Wodospad Wilczki” w Międzygórzu

mostek nad kaskadami wody istnieje do dzi-
siaj. – Księżna była uważana za jedną z bar-
dziej niekonwencjonalnych kobiet XIX w. 
– przypomina Joanna Krawiec. Była niezwy-
kle samodzielną i wyśmienitą zarządczynią. 
Jej dziedzictwo znajdziemy na każdym kroku. 
Rozwinęła gospodarczo region oraz była zaan-
gażowana w działalność edukacyjną i charyta-
tywną. Założyła między innymi 3 nadleśnictwa 
i zbudowała 26 leśniczówek. – My, leśnicy, 
kontynuujemy więc w jakimś stopniu dzieło 
zapoczątkowane przez arystokratkę – podsu-
mowuje pani Joanna.

Nowa odsłona

– Pierwotnie mała architektura nad wodo-
spadem reprezentowała urokliwy styl dol-
nośląskich kurortów. Były mostki, ławeczki, 
schody, a spacery po zmierzchu umożliwiało 
oświetlenie. Niestety w okresie PRL wszystko 
to zastąpiono elementami o stylistyce socre-
alistycznej. Chcieliśmy to zmienić – opowiada 
Joanna Krawiec. 

Rozwiązaniem okazała się gruntowna rewitali-
zacja, która nawiązuje do historii i chroni przy-
rodę. Została zrealizowana przy wykorzystaniu 
nowych technologii i materiałów. Wymieniono 
750 stopni schodów na sześciu ścieżkach dla 
pieszych. – Żadna z nich nie jest betonowa, 
wszystkie wykonane są z pięknego czerwo-
nego piaskowca, który dodaje uroku – mówi 
pani Joanna. Nowa nawierzchnia z granito-
wej kostki zdobi deptak wiodący od centrum 
Międzygórza. Alejki są oświetlone energo-
oszczędnymi latarniami. Wzdłuż nich znaj-
duje się kilometr barierek, przede wszystkim 
w miejscach dużych uskoków. – Stare porę-
cze nad kilkudziesięciometrowymi urwiskami, 
wykruszone, obluzowane stopnie schodów, to 
wszystko aż prosiło się o wypadki. Szczególnie 
po opadach deszczu – tłumaczy pani Joanna.

Dodatkowo przed rezerwatem powstał par-
king, a nad jednym z tarasów widokowych 
przeszklona barierka. Innowacją jest system 
kamer, dzięki któremu osoby z niepełnospraw-
nością ruchową mogą podziwiać wodospad 
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na telebimie. Całość urokliwie pre-
zentuje się zarówno za dnia, jak i wie-
czorem, gdy światło latarni subtelnie 
oświetla skałki i okoliczną zieleń. 

Z myślą (nie tylko) o nietoperzach

Rewitalizacja rezerwatu stanowiła nie 
lada wyzwanie dla wszystkich pracow-
ników Nadleśnictwa Międzylesie oraz 
szerokiego grona przyrodników i eks-
pertów innych dziedzin. Roślinność, 
która się tam znajduje, podlega ochro-
nie. Wśród nich są gatunki wpisane 
na czerwoną listę zagrożonych roślin 
Dolnego Śląska. To m.in. dziewięcio-
listny i cebulkowy żywiec, a także fio-
łek dwukwiatowy. Okolica bogata 
jest w faunę jaskiniową, do której 
należą przede wszystkim nietope-
rze. – Wszelkie prace rewitalizacyjne 
zostały skonsultowane z eksper-
tami Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska oraz chiropterologami 
(badaczami nietoperzy) – mówi 
Joanna Krawiec.

Widoki z tarasów po obu stronach 
wąwozu są niezwykłe. „Wodospad 
Wilczki” stanowi atrakcję o każ-
dej porze roku. Latem woda opada 
w dół, a następnie eksploduje białą 
pianą i pyłem wodnym. Zimą wokół 
kaskady tworzy się efektowny lodo-
spad. Okolice słyną z unikalnego kli-
matu dawnej architektury sudeckiej, 
a turyści zachwycają się budynkami 
w stylu alpejskim, które pamiętają 
królewnę Mariannę.

Wartość całego 
projektu, to kwota 
ponad 3,5 mln złotych. 
Rezerwat dostał dofinansowanie 
z Dolnośląskiego Programu 
Regionalnego w wysokości  
2 406 495,49 zł.
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Do rozpoznania 
jeden krok
Paweł Banach

Łatwy w obsłudze i tani. A przede 
wszystkim precyzyjny i szybki, co 
spowoduje, że badanie dróg oddechowych 
będzie trwało bardzo krótko. Takie 
założenie postawili sobie naukowcy, 
którzy zaprojektowali urządzenie 
do rozpoznawania wirusów oraz bakterii. 
Jeśli prace się powiodą, wkrótce możemy 
mieć do dyspozycji testy, które szybko 
i sprawnie diagnozują infekcje.

Firma SENSDX SA opracowała prototyp 
Multisensora. Przedsiębiorstwo dostało na ten 
cel prawie 7 milionów złotych dofinansowania 
z Programu Inteligentny Rozwój. Urządzenie 
mimo niewielkich rozmiarów posiada ogromne 
możliwości. Potrafi rozpoznać różne infek-
cje dróg oddechowych. Pomysł na taki tester 
nie jest nowy. Kilka lat temu dr inż. Dawid 
Nidzworski sam był na badaniu dróg oddecho-
wych. Nie było ono przyjemne. Jako naukowiec 
zrozumiał wtedy, że rynek medyczny potrze-
buje szybkich i sprawnych testów na zróżni-
cowane bakterie i wirusy. – Dzięki doktorowi 
powstał pierwszy prototyp Multisensora – 
wyjaśnia Tomasz Gondek, prezes SENSDX SA. 
Następnie firma zaprojektowała i dopracowy-
wała design urządzenia, starając się, aby jego 
rozmiar był niewielki. 

Sukces tkwi w prostocie

Jednym z głównych założeń projektu jest 
łatwość korzystania z urządzenia. Badanie 
za pomocą Multisensora nie powinno nikomu 
sprawić problemu. – Aby zrobić test, należy 

pobrać wymaz, rozpuścić go w odpowied-
nim roztworze i nałożyć na jednorazowy czuj-
nik. Czytnik przeanalizuje reakcje, które zajdą 
na mierniku. Wynik można odczytać na kompu-
terze lub w telefonie w przeciągu pięciu minut 
– tłumaczy prezes SENSDX SA. Będzie to naj-
szybszy test dostępny na rynku medycznym.

Multisensor to niższe koszty badania i ewen-
tualnego leczenia. Rozwiązanie będzie tańsze 
niż inne testy dostępne na rynku. Poprawne 
rozpoznanie infekcji przełoży się również 
na mniejsze wydatki. – Wczesna i skuteczna 
diagnostyka pozwoli na prawidłowe dobra-
nie leczenia i ograniczy stosowanie antybioty-
ków – precyzuje Tomasz Gondek. Multisensor 
rozpoznaje ponad 10 patogenów, dzięki temu 
będzie można precyzyjniej i szybciej okre-
ślić rodzaj infekcji dróg oddechowych. Badanie 
można zrobić bez żadnych przygotowań i nie 
trzeba długo czekać na wynik. Może też znacz-
nie przyśpieszyć proces leczenia.

Prace trwają

Prototyp Multisensora udało się stworzyć 
dzięki pomocy Funduszy Europejskich. Na tym 
nie koniec. Obecnie firma rozprowadza sprzęty 
do stosowania w aptekach lub w laboratoriach. 
Nie wyklucza też, że będą dostępne w innych 
miejscach, dla szerszego grona odbiorców.– 
Planujemy sprzedaż głównie na rynku profesjo-
nalnej diagnostyki medycznej, ale w przyszłości 
testy na wybrane patogeny mogą też być 
w ofercie dla klientów indywidualnych – mówi 
prezes SENSDX SA.



Multisensor SENSDX

Multisensor - szybka diagnostyka
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Na prostej 
drodze do 
rozwoju
Justyna Nasiłowska

Polska Wschodnia przyciąga jak magnes 
zarówno turystów, jak i inwestorów. 
W prężnym rozwoju regionu pomagają 
Fundusze Europejskie i budżet państwa, 
czego dowodem są m.in. setki kilometrów 
nowych i przebudowanych dróg. 
Aż 150 km z nich powstało dzięki 2 mld 
zł dofinansowania z Programu Polska 
Wschodnia.

Chcemy się przemieszczać bezpiecznie, wygod-
nie i szybko. Województwa Polski Wschodniej 
wyszły naprzeciw tym oczekiwaniom. Region 
łączy się z międzynarodowymi szlakami 
komunikacyjnymi, co zachęca przedsiębior-
ców do inwestowania na tym terenie. Dla 
kierowców modernizacja dróg oznacza więk-
szy poziom bezpieczeństwa i zdecydowanie 
mniej korków. Pozytywne zmiany odczuwają 
też rowerzyści i piesi (również ci z niepełno-
sprawnościami), a nawet okoliczna przyroda. 
Przyjrzeliśmy się bliżej trzem z dwudziestu 
ośmiu wybranych projektów.

Białystok – bliżej niż myślisz 

Pod koniec 2020 r. Białystok zyskał Węzeł 
Porosły, czyli bezkolizyjne połączenie drogi 
krajowej nr 8 i wojewódzkiej nr 676. Dziś ze 
stolicy Podlasia w stronę Warszawy możemy 
wyjechać szybciej i bezpieczniej. – Mamy nie-
zależny przejazd nad torami kolejowymi. 
Zlikwidowaliśmy długie kolejki samochodów, 
które czekały, aby zjechać w kierunku gra-
nicy państwa. Wcześniej w tym miejscu docho-
dziło do groźnych wypadków – mówi Tadeusz 

Truskolaski, prezydent Białegostoku. Poza 
głównymi jezdniami powstały drogi serwi-
sowe, 5 kilometrów ścieżek rowerowych oraz 
chodniki. Towarzyszą im zieleńce, oświetle-
nie i kanalizacja deszczowa. – Jesteśmy dumni, 
że Białystok ma w pełni ukończoną trasę, która 
łączy nasze miasto ze stolicą Polski. To ważny 
element układu drogowego całego wojewódz-
twa podlaskiego. Stanowi jedyny szlak komuni-
kacyjny z centralnymi i południowo-zachodnimi 
regionami – podsumowuje prezydent.

Towarowa jak nowa 

Wśród największych inwestycji znalazła się 
przebudowa drogi krajowej nr 51 w Olsztynie. 
Ulica Towarowa to jedna z ważniejszych 
w mieście. – Przez lata była wąska i dziurawa, 
co powodowało ogromne korki i zanieczysz-
czenie środowiska. Uciążliwe były spaliny, 
a także  hałas – przybliża sytuację prezy-
dent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Dzięki 
Funduszom Europejskim wyremontowali-
śmy wysłużony fragment trasy oraz wybu-
dowaliśmy nowy – podkreśla. Miasto zyskało 
też wiadukt kolejowy, a tamtejsza dzielnica 

Przebudowa DK8 na odcinku od granicy 
miasta Białystok do węzła Porosły
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przemysłowa perspektywy rozwoju.  
– Nowoczesne rozwiązania to impuls do zmian 
dla tej części Olsztyna. Wszyscy na tym sko-
rzystamy – zapewnia prezydent.

Jednocześnie zwraca uwagę na proekologiczny 
wymiar projektu. – Inwestycje drogowe koja-
rzą się z ogromem asfaltu. My zadbaliśmy także 
o zieleń. Posadziliśmy prawie 500 drzew i około 
24 tys. sztuk krzewów i traw ozdobnych. Poza 
tym wysialiśmy około 6,5 ha trawników. Cieszę 
się, że udało nam się zakończyć tę inwesty-
cję. To ogromne ułatwienie dla mieszkańców 
Olsztyna i tych, którzy odwiedzają nasze mia-
sto, na przykład w podróży powrotnej z Wielkich 
Jezior Mazurskich – zauważa Piotr Grzymowicz.

Skrzyżowanie na miarę XXI wieku 

Fundusze Europejskie i budżet państwa umoż-
liwiły również przebudowę skrzyżowania drogi 
krajowej nr 82 i wojewódzkiej nr 809 w Lublinie. 
– Ta inwestycja poprawiła komunikację w całym 
mieście – mówi Bernadeta Krzysztofik, dyrek-
tor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu 
Miasta Lublin. Między ulicami powstała kładka 

pieszo-rowerowa dostosowana do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. – Na przej-
ściach dla pieszych zamontowaliśmy sygnali-
zację świetlną z komunikatami dźwiękowymi. 
Obniżyliśmy krawężniki. Ułożyliśmy pas 
z kostki brukowej o fakturze rozpoznawal-
nej przez osoby niewidome. Z myślą o śro-
dowisku naturalnym zmodernizowaliśmy 
sieć kanalizacji, aby chronić wody gruntowe. 
Zamontowaliśmy także ekrany akustyczne. 
Dzięki Funduszom Europejskim i budżetowi 
państwa udało się przebudować skrzyżowanie 
ważne dla miasta i regionu – dodaje Bernadeta 
Krzysztofik.

Nowoczesne drogi, które łączą szybkie podró-
żowanie z najwyższym poziomem bezpieczeń-
stwa to dziś jeden z atutów Polski Wschodniej. 
Zrealizowane projekty poprawiły komfort 
życia mieszkańców i podróżnych, a jedno-
cześnie zapewniły nowe możliwości rozwoju. 
Region zwiększył także swoją atrakcyjność dla 
inwestorów. Gwarancją dalszego rozwoju jest 
przygotowywana właśnie kontynuacja wspar-
cia dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, 
która umożliwi kolejne inwestycje drogowe.

Przebudowa przebiegu drogi 
 wojewódzkiej DW 809 w Lublinie

Odcinek drogi krajowej nr 51 od 
skrzyżowania ul. Towarowej  

z ul. Leonharda do węzła Wschód
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Agnieszka Jastrząbek

Zmagania z chorobami i ograniczeniami wymagają wielkiej siły. 
W takich sytuacjach pomoc drugiej osoby jest bezcenna. Dlatego 
pomysły związane z opieką zdrowotną, rehabilitacją, czy telemedycyną 
zasługują na docenienie. Wiele ciekawych projektów już uzyskało 
dofinansowanie z Funduszy Europejskich i budżetu państwa.

Potrzeby osób starszych, z niepełnosprawnościami i chorych są sporym 
wyzwaniem dla każdego społeczeństwa. Najczęściej dotyczą pomocy 
w załatwianiu codziennych spraw, opieki zdrowotnej oraz pielęgnacji w chorobie. 
Program Inteligentny Rozwój wspiera projekty, które rozwiązują problemy osób 
ze szczególnymi potrzebami.

Pomagamy
potrzebującym
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Za kierownicą

Niezależność jest bardzo ważna dla osób 
z ograniczeniami ruchowymi. Jednym z jej waż-
niejszych aspektów jest samodzielne prze-
mieszczanie się. - Większość samochodów dla 
osób z niepełnosprawnościami ma budowę, 
która pozwala kierowcy na pełną kontrolę nad 
pojazdem. Nasz projekt dodatkowo umożli-
wia zajęcie miejsca kierowcy bez opuszczania 
wózka – mówi Marcin Jankowski, przedstawi-
ciel firmy OKB Sp. z o.o. - Opracowaliśmy pro-
dukt, który umożliwia pokonanie bariery, jaką 
na co dzień muszą pokonywać osoby z nie-
pełnosprawnościami – dodaje pan Marcin. 
Użytkownik nie musi się już przesiadać na sie-
dzenie w pojeździe. Przez cały czas przebywa 
na swoim wózku.

Projekt uzyskał dofinansowanie z POIR – 
Szybka ścieżka.

Więcej niż łóżko

Łóżka medyczne pomagają w pielęgnacji i reha-
bilitacji pacjentów. Firma „Twoje Ratownictwo 
Jacek Wiatr” wykorzystała nowoczesne tech-
nologie i dodała do nich przydatne funkcjonal-
ności. Urządzenia, które można zamontować 
w takich łóżkach, wspierają kontakt z pacjen-
tami leżącymi i umożliwiają kontrolę ich stanu 
zdrowia. Dzięki natychmiastowej łączności mię-
dzy chorymi a opiekunami urządzenie może 
uratować komuś życie.

Sprzęt sprawdza podstawowe parametry 
takie jak tętno, ciśnienie, oddech. To pozwala 
na szybką reakcję medyków w przypadku ich 
nieprawidłowości. – Urządzenie umożliwia 
nadzorowanie stanu zdrowia pacjenta, nawet 
na odległość – mówi właściciel firmy Jacek 
Wiatr. Można go więc używać zarówno w pla-
cówkach opieki długoterminowej, jak i w domu.

Łóżka medyczne (rehabilitacyjne) wspierają komunikację i monitoring pacjentów
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Projekt został dofinansowany z POIR, a dokład-
nie ze wsparcia Proinnowacyjnych usług 
Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP.

Medyczna bransoletka

Poznajcie następny produkt, który kontro-
luje stan zdrowia pacjenta i umożliwia kontakt 
z opiekunem na odległość. SiDLY to aplikacja 
oraz opaska, która przypomina smartwatch. 
- Gdy użytkownik wciśnie przycisk SOS lub 
urządzenie wykryje upadek, ratownicy z tele-
centrum zostają powiadomieni o zdarzeniu. 
Wtedy kontaktują się z rodziną lub wzywają 
służby ratunkowe – tłumaczy Edyta Kocyk, pre-
zes firmy SiDLY Sp. z o.o. – Użytkownikami są 
głównie osoby starsze, które mieszkają samot-
nie lub leczą się przewlekle. Ale również ci, któ-
rzy chcą na bieżąco kontrolować swoje zdrowie, 
na przykład sportowcy – dodaje pani prezes.

Opaska sprawdza funkcje życiowe, takie jak 
temperaturę czy tętno. Wyposażona jest 
w kilka przydatnych funkcji. Poza przyciskiem 

SOS i wykrywaniu upadków, umożliwia roz-
mowę z pracownikiem telecentrum, przypo-
mina o zażywaniu leków, czy o naładowaniu 
baterii. Jest dostosowana do potrzeb osób nie-
widomych. - Można jej używać nawet w cza-
sie kąpieli. Jest to szczególnie ważne, gdyż 
w grupie osób 60+ często zdarzają się upadki 
pod prysznicem – tłumaczy Edyta Kocyk, pre-
zes firmy SiDLY Sp. z o.o.

Projekt uzyskał dotację z PFR Biznes. 
Programu, który zachęca inwestorów w Polsce 
do pomocy finansowej młodym, kreatywnym 
spółkom, takim jak SiDLY Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie i budżet państwa wspie-
rają rozwój informatyzacji i ciekawych pomy-
słów. Realizowane przy ich pomocy pionierskie 
projekty pomagają w codziennym funkcjono-
waniu wielu osobom. Są wśród nich seniorzy, 
osoby z niepełnosprawnościami oraz ludzie cho-
rzy. Projekty wspierają ich aktywność, moni-
torują stan zdrowia i ułatwiają funkcjonowanie 
na co dzień.

Opaska medyczna kontroluje stan zdrowia i umożliwia kontakt z opiekunem
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Smak Karpat  
na wyciągnięcie… łyżki 
– poznaj go

Regionalne potrawy to sposób 
na kulinarną podróż w dowolny zakątek 
świata. Sachar, gołopas, szuch – brzmi 
nieznajomo? Mało kto wie, że to specjały 
kuchni bojkowskiej, które pozwalają 
nam przenieść się w surowy, górski 
klimat. Ocalone od zapomnienia przepisy 
na tradycyjne dania mieszkańców 
polsko-ukraińskiego pogranicza 
dostępne są teraz w internecie.

Bojkowie, czyli dawni mieszkańcy Karpat, 
mają swój niepowtarzalny kulinarny rodowód. 
Ta grupa etniczna przez stulecia gospodaro-
wała terenami od Wysokiego Działu w polskich 

Bieszczadach, do doliny Łomnicy w ukraiń-
skich Gorganach. Po II wojnie światowej więk-
szość mieszkańców tych terenów wysiedlono 
do USRR1. Resztę w wyniku Akcji „Wisła” rozpro-
szono po Polsce. Obecnie Bojkowie żyją głównie 
w trzech obwodach Ukrainy: iwanofrankowskim, 
lwowskim i zakarpackim. Jeszcze niedawno ich 
kulturze groziło zapomnienie. Dziś cały świat 
może gotować według bojkowskich przepisów.

Kulinarne dziedzictwo

Ukraińskie Stowarzyszenie Przewodników 
Górskich „Rowiń” i Lokalna Organizacja 
Turystyczna (LOT) w Przemyślu postanowiły 

1  Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka – republika związkowa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Justyna Nasiłowska
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zachować kulinarne dziedzictwo Bojków. 
Tak powstał projekt „MountainTaste”2. 
Unijny Program Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zapew-
nił na jego realizację ponad pół miliona 
euro. – Bojkowszczyzna jest słabo zbada-
nym obszarem, lecz właśnie tutaj zachowało 
się najwięcej dawnych zwyczajów i zabyt-
ków kultury ludowej. Nas interesuje przede 
wszystkim kuchnia Bojków z niedalekiej 
przeszłości – wyjaśnia Leszek Koman, pre-
zes LOT. – Jesteśmy przekonani, że ta przycią-
gnie w Karpaty więcej turystów. Tym samym 
stworzy nowe możliwości dla rozwoju miesz-
kańców gór – dodaje.

Karpackie przysmaki

Bojkowska kuchnia jest prosta, a jednocze-
śnie oryginalna. Gotowanie w Karpatach opie-
rało się głównie na produktach uprawianych 
i wytwarzanych na miejscu. Większość dań 
przyrządzano z użyciem ziemniaków, fasoli 
i mąki owsianej. Niemal każdy miał dostęp 
do kapusty, grzybów i nabiału, w tym róż-
nych rodzajów sera. – Bojkowie gotowali bar-
dzo dużo zup: buraczynka, kilka rodzajów 
barszczu, kapuśniak. A także mniej znane np.: 
sachar, gołopas, szuch i wiele, wiele innych. 
Warto je przywrócić na stoły, bo są smaczne 
i zdrowe – wyjaśnia Liubov Horbatsio, koor-
dynatorka projektu. – Jednak trudno odnaleźć 
przepisy. Niestety coraz więcej z nich zanika, 
bo starsi ludzie odchodzą, a młodzież się ich 
wstydzi. Nam większość udało się zebrać 
dzięki przekazom miejscowej ludności. Ta chęt-
nie dzieliła się interesującymi nas informacjami 
– powiedziała Liubov Horbatsio. Podkreśla 
też, że bardzo ciekawym tematem są potrawy 
wigilijne i wypieki. Przeczytamy o nich 
w książce kucharskiej „Kuchnia Bojkowska”.

Gotować każdy może

Publikacja książki to tylko jeden z suk-
cesów „MountainTaste”. – Smak Karpat 
udało się nam odtworzyć podczas festi-
walu „Bojkowskie Warsztaty Kucharskie” 
na Ukrainie – przybliża koordynatorka 

projektu. W trakcie wydarzenia gospodarze 
(Bojkowie) prowadzili zajęcia z przygotowy-
wania tradycyjnych potraw. – Pokazywali, jak 
gotować pyszne zupy, przyrządzić oszczypki 
czy upiec knyszę. Ta ostatnia potrawa to 
bojkowski odpowiednik znanego wszyst-
kim kebabu – opowiada Liubov Horbatsio. 
– Prezentowali także czarne pierogi z ziem-
niakami, kiszoną kapustą i skwarkami– 
dodaje. W imprezie wzięło udział ponad  
200 gości, w tym przedstawiciele lokalnych 
władz, mediów i firm turystycznych. To wła-
śnie im w szczególny sposób zależy na pro-
mocji regionu. Ze względu na ograniczenia 
pandemiczne w Polsce zajęcia z gotowa-
nia odbyły się online. – To pozwoliło nam 
poszerzyć grono odbiorców. Zwyczaje, smaki 
i sposoby przyrządzania pysznych dań boj-
kowskich poznało około 4 tysiące widzów!   
– z dumą podsumowuje Leszek Koman.  
Zapis nagrań z warsztatów jest dostępny  
na facebookowym profilu:

  

Tradycja, która nadaje życiu smak

Powrót do zwyczajów pogranicznych górali 
oznacza coś więcej niż tylko gotowanie. To 
również pielęgnowanie i kultywowanie lokal-
nych tradycji ludowych. Dlatego warto posłu-
chać rady koordynatorki „MountainTaste”. 
– Historia kulinarna to dziedzictwo każdej 
rodziny, przekazywane z pokolenia na poko-
lenie. To także specyfika regionu, w którym 
się mieszka. Trzeba o tym pamiętać, bo świat 
się zmienia, ale tradycje pozostają wieczne – 
wyjaśnia Liubov Horbatsio.

Kuchnia regionalna to istotny element kul-
tury ludowej. Dzięki przedsięwzięciu dofi-
nansowanemu z Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020 kulturę kulinarną Bojków udało się 
ocalić od zapomnienia.

2 Pełna nazwa projektu to „Przywrócenie i zachowanie tradycji kulinarnych w celu promowania dziedzictwa kulturowego górskich regionów transgranicznych”. 
Tytułowe regiony obejmują obszar Beskidu Śląskiego i Bieszczadów.
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Książka „Kuchnia Bojkowska” to jedyna 
publikacja, w której są zebrane przepisy, a także 

tradycje tej grupy etnicznej. Pierwszy nakład 
rozszedł się błyskawicznie. Partnerzy projektu 

niemal codziennie dostawali prośby o przesłanie 
publikacji. I to nie tylko z Polski czy Ukrainy, 
ale także z Kanady, Wielkiej Brytanii i innych 

krajów. Książkę znajdziesz na Facebooku.

Liubov Horbatsio, 
koordynatorka projektu „MountainTaste”

Podczas prac nad książką gospodynie 
gotowały dla nas bojkowskie potrawy, które 
zachowały się w ich domach. Opowiadały też 

o własnych zwyczajach i rodzinnych historiach. 
To były bardzo „smaczne” wspomnienia.

Leszek Koman, 
Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji 

Turystycznej (LOT) w Przemyślu – partner 
projektu „MountainTaste”

Okładka książki kulinarnej wydanej 
w projekcie „MountainTaste”

Przysmaki kuchni bojkowskiej Bojkowskie słodkości

Gospodyni bojkowska

https://www.facebook.com/carpathianboykocuisine/
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Robię to, co lubię
i zarabiam

Agnieszka Jastrząbek

Najlepiej czujemy się, gdy to, co robimy 
zawodowo jest zgodne z naszymi 
zainteresowaniami i pozwala zarabiać 
pieniądze. Jak to zrobić w praktyce? 
Wiedzą o tym bohaterowie kampanii 
edukacyjnej Cash Lajf Balans. 
Udowadniają, że pasje mogą być świetną 
podstawą do rozwoju własnego biznesu.

Kampania Cash Lajf Balans, realizowana przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 
miała na celu m.in. zachęcić nastolatków 
do tego, aby być przedsiębiorczym. To akcja 
skierowana do uczniów szkół ponadpodstawo-
wych przede wszystkim z Polski Wschodniej. 
Inspiracją dla młodzieży były filmiki z cieka-
wymi historiami sukcesu młodych właścicieli 

firm, a także gra edukacyjna w postaci aplika-
cji mobilnej. Częścią kampanii były też konkursy 
i atrakcyjne scenariusze lekcji dla nauczycieli, 
przygotowane również z myślą o pracy zdalnej.

Inspirujące filmy

Młodzi przedsiębiorcy z Polski Wschodniej opo-
wiadają w krótkich filmach o swoich pierw-
szych krokach w biznesie. Dają też rady, jak 
zacząć. Jakub chciał produkować coś, czego 
jeszcze nie było. Wprowadził na rynek innowa-
cyjny produkt. – Stworzyłem prototyp lampy 
ledowej, która wspiera wzrost roślin lepiej 
od innych. Jakub wypełnił wniosek i założył 
start–up Plantalux. Wykonał analizę rynku oraz 
przetestował dostępne rozwiązania. Po kilku 
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miesiącach badań stało się jasne, 
że lampa pozostawiła konkuren-
cję w tyle. Pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Udało się go zrealizo-
wać m.in. dzięki dotacji z Programu Polska 
Wschodnia.

– Nieraz pracowaliśmy po 18 godzin na dobę. Z per-
spektywy czasu uważam, że było warto – wspomina 
Jakub. Lampy zyskały uznanie wśród plantatorów i ogrod-
ników. Pomysł o takim potencjale należało jeszcze tylko opa-
tentować. Dziś Jakub z powodzeniem sprzedaje lampy nie tylko 
na rynku polskim, ale także za granicą.

Historie swoich pierwszych kroków w biznesie opowiadają też 
Basia, Laura, Karolina, Krzysztof, Daniel, Marcin i Rafał – można je  
znaleźć na stronie kampanii. 

Grę można bezpłatnie 
pobrać w sklepach:

Google Play AppStore

https://www.youtube.com/watch?v=KbE2m1dptx8&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=AZkt2Jk-A24
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPNGr2i0XdKo%26t%3D235s
https://www.youtube.com/watch?v=CfGI74Z4r4Y
https://www.youtube.com/watch?v=pZvQa_Lo62M&t=60s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIRIOytu1f7k
https://www.youtube.com/watch?v=zBXJcK21B0U&t=41s
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Życiowa gra

Cash Lajf Balance to też edukacyjna gra 
w nowoczesnej odsłonie – aplikacji mobilnej. 
Wirtualna zabawa uczy zdobywać kompeten-
cje i wiedzę na temat prowadzenia firmy. Jest 
sprawdzianem predyspozycji do zarządzania. 

Cash Lajf Balans pozwala wejść w skórę biznes-
mena, który musi podejmować trudne decyzje. 
Aplikacja uczy, ale także testuje wiedzę i umie-
jętności uczestników. W grze chodzi jednak 
nie tylko o biznes. Ważne, by przy rywalizacji 
zachować balans. By umieć pogodzić zarabianie 
pieniędzy z życiem prywatnym. 

Konkursy z nagrodami

Czym byłaby gra bez nagrody? Kampanii towa-
rzyszyły cztery konkursy. Uczestnicy mieli 
za zadanie przygotować krótkie filmiki z kon-
cepcjami własnego biznesu. Zwyciężył m.in. 
Kamil Kenar, który przedstawił pomysł plat-
formy edukacyjnej – pełnej kursów z psy-
chologii, biznesu czy kreatywności. A także 
pasjonat programowania – Sebastian 
Ostrowski. Młody informatyk zaprezentował 
program ochrony stron www przed wirusami. 
Nagrodami w konkursach były m.in. laptop, 
smartfon i smartwatch.

Kampania Cash Lajf Balans 
była finansowana z Funduszy 
Europejskich z Programu Polska 
Wschodnia oraz z budżetu Państwa.

KAMPANIA W LICZBACH:

 � 8 filmów i 8 bohaterów

 � Ponad 2000 pobrań aplikacji

 � Ponad 1 000 000 wyświetleń 
na YT

 � Ponad 200 000 wejść na stronę

 � Blisko 200 publikacji w mediach 
(TV, prasa, radio)

Jakub Lachowski, pomysłodawca 
i właściciel firmy Plantalux

Barbara Szacoń- Wójcik, 
pomysłodawczyni i właścicielka szkoły 

językowej Wordpassion

https://www.youtube.com/watch?v=H2DdKZlD8s0
https://www.youtube.com/watch?v=MCgQUk8AfhI
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Wirtualne podróże 
z Interreg

Agnieszka Jastrząbek 

Jeszcze niedawno nikt nie spodziewał 
się, że będziemy musieli zostawić walizki 
w szafie i porzucić nasze turystyczne 
plany. Na szczęście z pomocą przychodzą 
nam nowoczesne technologie. 
Nauczyliśmy się już robić zakupy przez 
internet, a nawet spotykać zdalnie. Teraz 
czas na podróże! Kiedy nie możemy 
zwiedzać osobiście, drzwi otwiera przed 
nami świat wirtualny.

Pandemia zdecydowanie wpłynęła na wzrost 
liczby miejsc i instytucji, które na swoich witry-
nach udostępniają spacery online. Nie zastąpi 
nam to bezpośrednich doznań, ale pozwoli 
zapoznać się z ofertą wielu niezwykłych 
miejsc w Polsce i tuż za naszą granicą. Dokąd 
możemy się wybrać?

Miasteczka rodem z Robin Hooda

Jednym z charakterystycznych elementów 
pogranicza polsko-niemieckiego są histo-
ryczne małe i średnie miasta. Bolesławiec, 
Gryfów Śląski, Reichenbach czy Zittau zachwy-
cają średniowieczną architekturą. Niektóre 

zakątki pozwolą nam przenieść się wprost 
w klimat dawnych legend, rycerzy i dam. Jak 
to zrobić?

Polsko-niemiecka współpraca w projek-
cie „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych 
miast Dolnego Śląska i Saksonii” przyczyniła 
się do zachowania dziedzictwa ich architek-
tury i kultury oraz rewitalizacji historycznych 
centrów. Zaowocował on przy okazji wir-
tualnymi wycieczkami. Wymiana doświad-
czeń obu krajów uaktywniła wielki potencjał 
turystyczny tego regionu. Podczas space-
rów możemy podziwiać efekty rewitaliza-
cji i poznać historię prezentowanych miejsc. 
Swoim urokiem zapewne zaskoczą nas odno-
wione starówki miejskie, sukiennice oraz uro-
kliwe wąskie uliczki.

Zwiedzanie online jest dostępne po polsku 
i po niemiecku. „REVIVAL” został zrealizo-
wany w Programie Interreg Polska-Saksonia. 
W konkursie „Współpraca bez granic” został 
wyróżniony jako flagowy projekt Wspólnej 
Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemiec-
kiego obszaru powiązań – Wizja 2030.

Średniowieczny układ miasta Bolesławiec

https://storage.net-fs.com/hosting/6618726/0/index.html
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Orawski Zamek na skale

Natomiast wspólnie z naszymi sąsiadami ze 
Słowacji umożliwiliśmy wirtualne spacery 
po najciekawszych zabytkach pogranicza. Nie 
wychodząc z domu, możemy zwiedzić między 
innymi Orawski Zamek wybudowany na wzór 
„orlego gniazda“ na skale, z widokiem na rzekę 
Orawę. Omija nas nie lada wyzwanie, czyli 
wędrówka pod górę. Więc jak się tam dostać? 

Wejdź na stronę www.powiatbielski.wkraj.pl  
i zapoznaj się z detalami architektury i wyposa-
żenia m.in. pałaców, kościołów i wspomnianego 
zamku. Wirtualnie możemy zwiedzać m.in. 
Muzeum Juliana Fałata „Fałatówka” w Bystrej. 
Ekspozycja zajmuje osiem pomieszczeń na par-
terze i piętrze budynku. Składają się na nią 
prace malarskie, oleje i akwarele oraz doku-
menty i fotografie związane z życiem i twór-
czością artysty. 

Po wszystkich zabytkach oprowadzi nas prze-
wodnik-lektor, który opowie z pewnością same 
najciekawsze historie. Na stronie internetowej 
możemy też wykonać pocztówkę czy zagrać 
w wirtualne puzzle. Projekt „Realnie i wirtualnie 

w kulturze polsko-słowackiego pogranicza” 
został zrealizowany w Programie Interreg 
Polska-Słowacja.

Wielokulturowe trasy rowerowe

Wyjątkowe miejsca, usytuowane na gra-
nicy między Polską a Ukrainą, możemy także 
zwiedzić, pozostając w domowym zaciszu. 
Partnerzy projektu „Teraz razem – wspólna 
promocja kultury i historii powiatu łęczyń-
skiego oraz rejonu mikołajowskiego” postawili 
na turystykę. Wszystkie najciekawsze zabytki 
możemy zobaczyć na wirtualnym spacerze. 
Podczas wycieczki online poznamy wielokul-
turową przeszłość pogranicza, którą reprezen-
tują kościoły katolickie, ewangelickie, cerkwie 
i synagoga, a także dworki i pałace. Na tra-
sie znajdziemy także ruiny zamku obronnego 
na wzgórzu w Zawieprzycach.

Dodatkowo możemy skorzystać z aplika-
cji mobilnej, która pozwala śledzić rowerowe 
ścieżki turystyczne. Znajdziemy tam także 
opisy najważniejszych zabytków znajdujących 
się na trasach. Aplikacja jest dostępna w dwóch 
wersjach językowych: polsko-angielskiej 

Zamek na Skale w Orawie Zittau - niemieckie miasto partnerskie 
w projekcie „REVIVAL”

www.powiatbielski.wkraj.pl
https://powiatleczynski.home.pl/Wirtualny_spacer/index.htm


FELIETONY  /  eFEkty 33

i ukraińsko-angielskiej. Partner ukraiński opra-
cował również własny program, który zawiera 
najistotniejsze informacje o trasach rowerowych.

Do naszej dyspozycji są też album oraz prze-
wodnik turystyczny dla rowerzystów w wer-
sji elektronicznej. Projekt zrealizowano 
z Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina. 

Śladem gotyku

Podróżowanie szlakiem twierdz pokrzyżac-
kich to spotkanie z historią największych 
i najlepiej zachowanych gotyckich warowni 
w Europie. Jeżeli z zamków krzyżackich koja-
rzycie tylko Malbork, to znak, że macie jesz-
cze wiele do odkrycia! Projekt „Turystyka bez 
granic – szlakami turystycznymi na obszarach 
transgranicznych Rosji i północno-wschod-
niej Polski” został dofinansowany z Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. 
Efektem projektu jest aplikacja Szlaki Zamków 
Gotyckich. To prawdziwe kompendium wiedzy 
dla tych, którzy chcą mieć w swoim smartfo-
nie dostęp do bogatych opisów historycznych, 
ciekawostek, galerii zdjęć oraz quizów. Aplikacja 
jest podzielona na sześć tematycznych tras 
turystycznych: „Szlak Zamków Gotyckich”, 
„Zamki Gotyckie Obwodu Kaliningradzkiego”, 
„Szlak zabytków hydrotechniki”, „Szlak latarni 
morskich”, „Szlak bursztynowy” oraz „Szlak 
kopernikowski”.

Wnętrza znad Bałtyku

Architektura to nie tylko obronne mury, zamki 
czy pałace. Interesującą propozycją dla fanów 
architektury wnętrz, mebli i wyposażenia jest 
wystawa „Baltic Home”. Wirtualne pokoje 
zostały zaprojektowane przez artystów znad 
Bałtyku. Możemy tam podziwiać unikatowe 
meble, lampy czy dekoracje. Na wystawie znaj-
dziemy eksponaty z Danii, Finlandii, Litwy, 
Estonii, Niemiec, Szwecji i Polski.

„Baltic Home” powstał dzięki projektowi 
z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 
„Creative Ports – Internationalisation of the 
Cultural and Creative Industries in the Baltic 
Sea Region”. Jego cel to m.in. wspieranie zrów-
noważonego rozwoju sektora przemysłu  
kulturowego. W projekcie uczestniczy  
14 partnerów z Niemiec, Danii, Estonii, Finlandii, 
Litwy, Polski, Szwecji i Rosji. Polską stronę 
reprezentują województwo zachodniopo-
morskie (Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego) oraz Stowarzyszenie 
Media Dizajn – Szczeciński Inkubator Kultury 
i Sektorów Kreatywnych.

Wirtualne spacery dają możliwość pozna-
nia ciekawostek z zakresu kultury, sztuki 
oraz tradycji pogranicza Polski i jej sąsia-
dów. Wycieczki on-line to doskonała inspi-
racja, aby odwiedzić te tereny w niedalekiej 
przyszłości.

Dratowska cerkiew Wystawa „Baltic Home”

https://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie
https://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie
http://baltichome.wzp.pl/
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Laury
dla muzeów

Agnieszka Jastrząbek

Muzea stają się coraz bardziej nowoczesne. 
Przykładem są atrakcyjne, dawne posiadłości 
Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich oraz Króla 

Augusta Poniatowskiego. Znajdziemy w nich interaktywne 
wystawy i nieszablonowe podejście do prezentowanych 
dzieł. Nie dziwi więc fakt, że są wielokrotnie doceniane 
w konkursach i plebiscytach.

Wszystkie wymienione poniżej muzea cieszą się imponującym 
wyglądem  m.in. dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich 
z Programu Infrastruktura i Środowisko. Remonty, rewitalizacje, 
unowocześnienia i dostosowanie budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami mają duży wpływ na ich funkcjonowanie. 
Na pewno przyczyniły się też do zdobycia licznych nagród!

Łazienki Królewskie w Warszawie
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Krakowski dom 
„Damy z Łasiczką”

Dawne, prywatne Muzeum Izabeli 
Czartoryskiej, dziś może pochwalić się wie-
loma nagrodami. Stała wystawa kolekcji 
Czartoryskich, przyciąga turystów z całego 
świata i promuje naszą kulturę daleko poza gra-
nicami Polski. Jury konkursu Sybilla doceniło 
gruntowny remont Pałacu. Odnowiony, prze-
zroczysty dach nad neorenesansowym dzie-
dzińcem to doskonałe miejsce na uroczystości 
i wydarzenia kulturalne. Powiększona prze-
strzeń ekspozycji dzieł sztuki dostarcza nie-
samowitych doznań. Jest też wiele nowych 
udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Właśnie ten ostatni aspekt został doceniony 
w kolejnym konkursie. Budynek jest dostępny 
dla osób z różnymi typami niepełnosprawno-
ści. Powstały windy, szerokie korytarze i pod-
jazdy. W ladach kasy oraz kawiarni są niższe 
fragmenty zabudowy dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Szafki w szat-
niach są również dostosowane do ich potrzeb. 
Ale także dla osób niewidomych i niedowidzą-
cych. Specjalnie z myślą o nich powstała ścieżka 
sensoryczna, dzięki której przez dotyk mogą 
poznawać kopie eksponatów. 

Obecnie Muzeum Książąt Czartoryskich – 
Muzeum Narodowe w Krakowie zostało nomi-
nowane do nagrody EMYA. Spektakularne 
zmiany spowodowały, że ma ono szanse zdo-
być wyróżnienie dla najatrakcyjniejszych 
projektów w europejskim sektorze muzeal-
nym 2021. Gala finałowa odbędzie się online 
w czwartek 6 maja 2021 r. o godz. 17:00. 

Grand Prix w konkursie 
na Wydarzenie muzealne roku 
SYBILLA 2019

Tytuł „Lidera dostępności”

Nominowany do Europejskiej 
Nagrody Muzealnej Roku 2021 
(EMYA)

Więcej o projekcie  
Muzeum Książąt Czartoryskich – 
Muzeum Narodowe w Krakowie 
i o dofinansowaniu z Funduszy 
Europejskich z Programu Infrastruktura 
i Środowisko dowiesz się tutaj.

Ekspozycja w Muzeum Czartoryskich  
w Krakowie

Ekspozycja w Muzeum Czartoryskich  
w Krakowie

Przeszkolny dach w Muzeum Czartoryskich 
w Krakowie

https://www.gov.pl/web/kultura/muzeum-ksiazat-czartoryskich-nominowane-do-europejskiej-nagrody-muzealnej-roku-2021
http://konkurssybilla.nimoz.pl/LAUREACI2019
http://konkurssybilla.nimoz.pl/LAUREACI2019
https://www.gov.pl/web/kultura/muzeum-ksiazat-czartoryskich-liderem-dostepnosci-grand-prix-muzeum-narodowego-w-krakowie
https://www.gov.pl/web/kultura/muzeum-ksiazat-czartoryskich-nominowane-do-europejskiej-nagrody-muzealnej-roku-2021
https://www.gov.pl/web/kultura/muzeum-ksiazat-czartoryskich-nominowane-do-europejskiej-nagrody-muzealnej-roku-2021
https://www.gov.pl/web/kultura/muzeum-ksiazat-czartoryskich-nominowane-do-europejskiej-nagrody-muzealnej-roku-2021
https://mapadotacji.gov.pl/projekty/774725/
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Łazienki Królewskie

Królewska rezydencja w Warszawie ma 
się czym chwalić! Biały Domek otrzymał 
nagrodę za wartość zabytkową. Pawilon zdo-
bią pierwsze w Polsce groteski – ornamenty 
roślinne z wplecionymi postaciami ludzi 
i zwierząt. Tu również, na pierwszym piętrze, 
eksponowana jest Królewska Kolekcja Grafiki. 
Ryciny przedstawiają sceny z „Metamorfoz”, 
najbardziej znanego poematu wybitnego 
poety rzymskiego, Owidiusza.

Natomiast w kategorii zabytki techniki 
wyróżniono Wodozbiór – zwany również 
Rezerwuarem. To najbardziej efektowny 
budynek, a w nowożytności innowacyjne 

Zabytek Zadbany w dwóch 
kategoriach

SYBILLA 2019 
za Konserwację i ochronę 
dziedzictwa kultury 

Więcej o projekcie 
Muzeum w Łazienkach Królewskich 
i o dofinansowaniu z Programu 
Infrastruktura i Środowisko dowiesz 
się tutaj.

rozwiązanie techniczne ówczesnych inżynie-
rów. W XVIII wieku pełnił funkcję zbiornika 
wodnego z okolicznych źródeł. Zasilał Pałac 
na Wyspie i pobliską fontannę.

Rozległy remont, dofinansowany 
z Funduszy Europejskich z Programu 
Infrastruktura i Środowisko, doceniono 
w konkursie Sybilla 2019. Dzięki niemu 
możemy podziwiać m.in. odrestaurowane 
polichromie autorstwa Jana Bogumiła 
Plerscha i Jana Ścisły. Ale także kominki, 
podłogi i elewację budynku ze zdobieniami. 
Dofinansowanie umożliwiło również montaż 
nowej instalacji elektrycznej.

Ornamenty roślinne i rzeźby 
w Łazienkach Królewskich

Budynek Wodozbioru 
w Łazienkach Królewskich

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/lazienki-krolewskie-wyroznione-w-konkursie-zabytek-zadbany
http://konkurssybilla.nimoz.pl/LAZIENKI2019
https://lazienki-krolewskie.pl/pl/nasze-projekty/konserwacja-i-remont-bialego-domku-oraz-wodozbioru


FELIETONY  /  eFEkty 37

Zamek Potockich  
i Lubomirskich
Zamek w Łańcucie to dawna rezydencja 
magnacka, która słynie z bogato zachowanych 
wnętrz mieszkalnych. W konkursie otrzymał 
wyróżnienie za odnowienie Łaźni Rzymskich, 
tak aby przypominały swój pierwotny wygląd. 
Powstały w latach 1928-29 i jak na ówczesne 
czasy były bardzo luksusowe. Wyposażone 
m.in. w najnowocześniejsze systemy grzew-
cze, urządzenia kąpielowe i do elektroterapii. 
A także saunę, przyrządy gimnastyczne i pokój 
wypoczynkowy. 

Wierne odtworzenie Łaźni Rzymskich było 
możliwe dzięki archiwalnym fotografiom 
z lat 20. i 30. XX wieku. Podczas remontu 
zachowano, w miarę możliwości, jak najwię-
cej oryginalnych stałych elementów wystroju. 
Przykładem są schody z boazerią, polichromie 
i niektóre płytki.

SYBILLA 2019 za prace 
konserwatorsko – remontowe, 
rekonstrukcyjne i budowlane

Mamy nadzieję, że nagrody i wyróżnie-
nia zachęcą do zmian kolejnych muzeów. 
Pomysłodawcy i architekci będą mogli 
wykazać się swoją kreatywnością, aby 
powstały bardziej dostępne i przyja-
zne oferty miejsc kulturalnych. A to przy-
czyni się do ich sukcesu, także na arenie 
międzynarodowej.

Więcej o projekcie 
Muzeum w Łańcucie i o dofinansowaniu 
z Funduszy Europejskich z Programu 
Infrastruktura i Środowisko dowiesz się 
tutaj.

Zamek w Łańcucie

Odrestaurowane łaźnie w podziemiach 
Zamku w Łańcucie

Zabytkowe detale w łaźniach w Łańcucie, 
fot. aledetale

http://konkurssybilla.nimoz.pl/LAUREACI2019
https://www.zamek-lancut.pl/pl/eu
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TITAN – dobra diagnoza na przyszłość
Agnieszka Jastrząbek

Rewolucyjny, niepowtarzalny i bar-
dzo dokładny. Mowa o polskim systemie 
TITAN, który pomaga w diagnozowa-
niu guzów nerki. Nie jest jeszcze oficjal-
nym narzędziem do badań, jednak ma 
już na koncie wiele sukcesów. O projek-
cie i jego przyszłości rozmawiamy z dr. 
inż. Patrykiem Jasikiem z Politechniki 
Gdańskiej, liderem zespołu Radiato.ai.

Rynek medyczny zna wiele mechanizmów 
diagnostycznych nowotworów. Skąd wzięła 
się potrzeba stworzenia specjalnego sys-
temu dedykowanego guzom nerki? 

Patryk Jasik: Według danych Centrum 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie 20% 
operowanych guzów nerek są błędnie zdiagno-
zowane jako złośliwe. Na podstawie wyników 
badań histopatologicznych, czyli badań tkanki 
pod mikroskopem, diagnozowane guzy okazują 
się łagodne. Co w praktyce oznacza, że zdecy-
dowana większość nerek nie musiałaby zostać 
poddana nefrektomii – chirurgicznemu usunię-
ciu nerki.

Jak często wykrywa się guza nerki w Polsce?

PJ: Ponad 5 tysięcy Polaków rocznie otrzymuje 
diagnozę złośliwego nowotworu nerki. To dane 
z 2017 roku. Jak w przypadku większości nowo-
tworów statystyki te stale rosną.

Jak wygląda rozpoznanie guza nerki 
w Polsce?

PJ: Obecnie diagnostyka guzów nerki opiera się 
głównie na ocenie obrazów tomografii kom-
puterowej jamy brzusznej (TK) i opisie radio-
loga. Urolog podejmuje decyzję o skierowaniu 
pacjenta na operację lub obserwację. 

Na czym polega innowacyjność  TITAN-a 
i jak pomaga określić złośliwość guza?

PJ: System pozwala na ocenę prawdopodobień-
stwa złośliwości nowotworu nerki na podstawie 
obrazu tomografii komputerowej, wykorzy-
stując metody uczenia maszynowego. Pomaga 
specjalistom zwrócić uwagę na potencjalną nie-
pewność diagnozy. System został sprawdzony 
na ok. 15 tysiącach obrazów medycznych, które 
pochodzą z przypadków historycznych. Na ich 
podstawie opracowany algorytm nauczył się 
rozpoznawać, który guz nerek jest złośliwy, 
a który łagodny.

Powiedział Pan, że przebadaliście kilkana-
ście tysięcy przypadków. Jaka jest zatem 
skuteczność systemu?

PJ: Według statystyk to 87%, czyli podobna 
do skuteczności diagnozy stawianej przez radio-
logów. Przy czym nasz system poprawnie roz-
poznał 10 na 10 przypadków guzów łagodnych 

Na zdjęciu zespół Radiato.ai. Od lewej: Roman Karski, dr inż. Paweł Syty, Aleksander Obuchowski, dr inż. Patryk 
Jasik, Mateusz Anikiej, Barbara Klaudel, Bartosz Rydziński, lek. Mateusz Glembin. Fot. Aleksander Obuchowski
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z przygotowanej próbki. To właśnie ich wykry-
wanie jest tutaj najbardziej istotne.

Jest szansa, że opracowany przez Was sys-
tem trafi do wszystkich szpitali w Polsce? 
Gdzie będzie wykorzystywany w pierwszej 
kolejności? 

PJ: TITAN nie został jeszcze oficjalnie włą-
czony w proces diagnostyczny. Żeby tak się 
stało, musi spełnić pewne formalności, które 
z jednej strony wymagają czasu, a z drugiej 
pieniędzy. Jest już jednak od kilku miesięcy 
intensywnie testowany na oddziałach urolo-
gicznych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku 
oraz Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy 
w Wejherowie. Mamy informacje, że nasze roz-
wiązanie sprawdza się bardzo dobrze. Diagnozy 
z systemu TITAN były we wszystkich rozpo-
znanych tam przypadkach zbieżne z później-
szymi wynikami badania histopatologicznego. 
To bardzo dobra zapowiedź na przyszłość. 
Obecnie prowadzimy rozmowy z następną pla-
cówką medyczną – Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym w Gdańsku. Bardzo byśmy chcieli, aby  
TITAN trafił do wszystkich szpitali w Polsce.

To prawda. Powszechny dostęp do tego sys-
temu na pewno ucieszyłby wielu pacjentów. 
Ile pracy jest jeszcze przed Wami?

PJ: Dużo. Specyfika systemu opartego na ucze-
niu maszynowym zakłada jego ciągłe ulepszanie. 
Cyklicznie staramy się pozyskiwać nowe dane 
obrazowe. Testujemy na nich najnowsze archi-
tektury sieci neuronowych, modele pojawia-
jące się w literaturze, ale i takie wymyślane przez 
nasz zespół. Ponadto, rynek medyczny nie jest 
jeszcze do końca uregulowany prawnie w kon-
tekście rozwiązań, które wykorzystują sztuczną 
inteligencję. Aby wprowadzić system TITAN 
w skali całego kraju, niezbędne są dodatkowe 
analizy prawne. W wyniku jednej z nich dowie-
dzieliśmy się, że musimy uzyskać kosztowne, 
specjalistyczne certyfikaty.

Wasze przedsięwzięcie ma wiele moc-
nych stron. Z czego jesteście najbardziej 
zadowoleni?

PJ: Gdybyśmy mieli powiedzieć, co cenimy 
w projekcie najbardziej, powiedzielibyśmy, 
że ludzi. Udało nam się stworzyć zgrany zespół 
Radiato.ai. Mamy motywację i umiejętności, 
aby tworzyć rozwiązania zmieniające świat. 
Dodatkowo, kiedy o projekcie zrobiło się głośno, 
poznaliśmy wiele nowych osób. W tym także 
z innych krajów, którzy podobnie jak my mają 
pełno pomysłów na to jak wprowadzać nowe 
technologie w medycynie. Oczywiście ogromną 
satysfakcję daje nam też fakt, że system TITAN 
udało się wdrożyć choć testowo. Chociaż jesz-
cze nie na taką skalę, jakbyśmy sobie tego 
życzyli. Istnieją poważne przesłanki, że nasz 
system mógłby pomagać lekarzom w stawia-
niu poprawnych diagnoz. A przede wszystkim 
pacjentom w zachowaniu ich zdrowia i komfortu 
życia.

Czego Wam życzyć w pracy nad dalszym 
rozwijaniem projektu?

PJ: Przede wszystkim dostępu do większej 
liczby obrazów medycznych, funduszy na roz-
wój systemu TITAN oraz czasu. Obecnie duża 
część zespołu dzieli pracę nad projektem 
z innymi obowiązkami: studiami, pracą na etacie 
czy badawczo-dydaktyczną na uczelni. Liczymy 
na to, że w przyszłości będziemy mogli sku-
pić się wyłącznie na projekcie TITAN, a także 
na wielu innych tego typu rozwiązaniach. 
Do tego jednak jeszcze długa droga.

System TITAN został wybrany  
w III konkursie e-Pionier GovTech. 

„E-Pionier” to program skierowany do zespo-
łów interdyscyplinarnych, których członkami 
są m.in. programiści. Ważnym ogniwem całego 
przedsięwzięcia są wybrane przez NCBR akce-
leratory, które pełnią rolę łącznika pomiędzy 
instytucjami publicznymi a zespołami interdy-
scyplinarnymi. Dzięki temu zespoły dostarczają 
rozwiązania  konkretnych problemów społecz-
nych i gospodarczych. 

Projekt jest współfinansowany z Programu 
Polska Cyfrowa.
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Nazwy
w stylu
Cezara

„Veni, vidi, vici” – czyli krótko 
i na temat. Niestety nazwy 
projektów, dofinansowanych 
z Funduszy Europejskich, 
czasami przypominają raczej 
Hamletowskie „Być albo nie 
być – oto jest pytanie”.  Druga 
część tego zdania to tak zwane 
„mówienie o mówieniu”. 
W tym przypadku można by je  
zastąpić znakiem zapytania. 
Czytaj dalej, a dowiesz się, jak 
nie hamletyzować.

Jesteśmy na początku nowej per-
spektywy (2021-2027). To jedno-
cześnie koniec z rozbudowanymi 
i skomplikowanymi tytułami pro-
jektów! Wskażemy Ci, jak tworzyć 
hasłowe nazwy. Dlaczego to takie 
ważne? Po pierwsze chodzi o efekt 
promocyjny – odbiorcy znacz-
nie łatwiej zapamiętują chwy-
tliwe, krótkie tytuły projektów. 
Po drugie jesteśmy zobowiązani 
do upraszczania komunikacji. Nie 
jest to takie trudne! Unikaj dłu-
gich tytułów i trudnego, specjali-
stycznego słownictwa. To ułatwi 
wychwycić główną myśl.

Zapomnij o długich i niezrozumiałych nazwach, 
często złożonych aż z kilkudziesięciu wyrazów. 

Maksymalna zalecana liczba słów, gdy tematyka 
tego wymaga, to 15. Poniżej przykłady,  

jak nie pisać.

- Ochrona przeciwpowodziowa Wzorników 
Górnych i zabezpieczenie przeciwpożarowe 
miasta Zdrojenna - określony rezultat działania 
na zdefiniowanym etapie wprowadzania 
projektu w życie –

- Wdrożenie wyników prac R&D nad 
technologią wytwarzania opakowań 
plastikowych z rdzeniem o strukturze 
plastra miodu o ulepszonych właściwościach 
mechanicznych i zmniejszonej masie – 

- Wspieranie realizacji IV etapu wprowadzania 
Zintegrowanego Systemu Oceniania 
na poziomie władz lokalnych oraz podmiotów 
nadających oceny i gwarantujących poprawność 
merytoryczną nadawanych ocen –

Czego unikać?

Patrycja Żurek
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Porada Przykład Program

Napisz czego dotyczy 
projekt

Interfejs mózg-komputer POIR

E-Senior POPC

Wskaż miejsce jego 
realizacji

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach POPW

Budowa obwodnicy Praszki POIiŚ

Zastosuj grę słów
aPSYstent POWER

EtnoCarpathia Interreg Polska-Słowacja

Stosuj zasady prostego języka
 - unikaj:

Dobre praktyki
Przedstaw tylko kwintesencję tego, z czym wiąże się dany projekt. 
Poznaj cenne wskazówki i wzorowe nazwy z poszczególnych programów.

Kto powinien udzielać wskazówek?

 � Instytucje, które ogłaszają konkursy, prowadzą negocjacje 
z beneficjentem, ustalają treść regulaminów

 � Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

rzeczowników 
odczasownikowych

strony 
biernej

skrótówspecjalistycznego 
słownictwa

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Poznaj zasady prostego języka i dobre 
praktyki

Zobacz Zalecenie Szefa Służby Cywilnej 
w sprawie upowszechniania prostego języka

21 3 4

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/
https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk-w-sluzbie-cywilnej---szef-sluzby-cywilnej-podpisal-zalecenie
https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk-w-sluzbie-cywilnej---szef-sluzby-cywilnej-podpisal-zalecenie
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Inteligentna
sieć energetyczna
Justyna Nasiłowska

Postęp techniczny sprawił, że życie bez 
prądu wydaje się prawie niemożliwe. Stały 
i bezpieczny dostęp do niego zapewniają 
Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE). 
Przy wsparciu dotacji wprowadza je m.in. 
TAURON Dystrybucja S.A. Jego działa-
nia poprawiają komfort użytkowników 
i obniżają rachunki. Jednocześnie chronią 
środowisko.

Prąd zasila większość urządzeń, które towa-
rzyszą nam w pracy, podczas wykonywa-
nia obowiązków domowych, a nawet w czasie 
odpoczynku. Rośnie też liczba samochodów 
elektrycznych, co oznacza, że będziemy potrze-
bować go jeszcze więcej. Jak temu sprostać? 
Wzrost produkcji prądu to tylko jedno z roz-
wiązań. TAURON Dystrybucja S.A. szuka spo-
sobów, aby go lepiej wykorzystywać. Do tej 
pory firma zrealizowała dziewięć projektów, 
które wspierają budowę inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych. Dzięki dofinansowaniu 
na kwotę 51,7 mln zł TAURON Dystrybucja S.A. 

wprowadził sieci lub zmodernizował je już 
w kilku regionach Polski1. Dofinansowanie 
na ten cel pochodzi z Funduszy Europejskich  
z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Mądra rewolucja energetyczna

Inteligentne Sieci Energetyczne, znane również 
jako Smart Grid, to systemy, które wprowa-
dzają ważne zmiany w dostawach prądu. – Są 
odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów, 
rozwój technologiczny i coraz większy udział 
odnawialnych źródeł energii (OZE) – wyja-
śnia Robert Zasina, prezes zarządu TAURON 
Dystrybucja S.A.. Jak działa ISE? – Linie i sta-
cje elektroenergetyczne zostają wyposażone 
w dodatkowe urządzenia. Umożliwiają one 
monitorowanie i gromadzenie danych. Te doty-
czą stanu technicznego czy pracy sieci dys-
trybucyjnej – opisuje dr hab. inż. Waldemar 
Skomudek, wiceprezes zarządu ds. operatora 
TAURON Dystrybucja S.A. – Ich analiza pozwala 
wprowadzać potrzebne zmiany – dodaje. 

1  Dotację otrzymały projekty budowy i modernizacji sieci SN i nN w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej. Zrealizowano je na terenie pięciu województw (opolskiego, 
dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego). Ich łączna wartość wyniosła nieco ponad 111 mln zł.
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Inaczej mówiąc, Smart Grid wie, gdzie i kiedy 
powstaje największe zapotrzebowanie na ener-
gię. Jednocześnie potrafi skierować tam jej nad-
wyżki bez przeciążania systemu. W ten sposób 
dostawy prądu odbywają się oszczędnie, płyn-
nie i bezpiecznie.

Dla dobra wszystkich

TAURON Dystrybucja S.A. udowadnia, że ISE 
podnoszą jakość usług. Wśród udogodnień 
znalazły się m.in. zdalny odczyt liczników, 
wykrywanie nielegalnych poborów energii, 
przełączanie taryf, a także analiza dopaso-
wania, dzięki której wiadomo jak i kiedy klient 
korzysta z prądu. To ułatwia dobór najkorzyst-
niejszej oferty. 

Dzięki inteligentnym sieciom wcześniej wykry-
wamy ewentualne usterki. – Smart Grid są 
bezpieczniejsze niż tradycyjna dystrybucja. 
System powiadamia nas, gdy występuje awa-
ria. Sprawniej rozpoznajemy uszkodzenia, a to 
skraca czas przerw w dostawie energii  

– zapewnia Robert Zasina. Dyspozytor 
dostaje sygnał alarmowy online i natychmiast 
wysyła na miejsce energetyków, którzy roz-
wiązują problem.

– Ważnym aspektem sieci inteligentnej jest 
możliwość scalania i zarządzania rozpro-
szonymi źródłami energii, także tymi odna-
wialnymi. Pozwala to na włączenie prądu 
produkowanego m.in. z przydomowych 
paneli fotowoltaicznych do jego ogólnego 
bilansu. Tak zmniejszamy wpływ elektro-
energetyki na środowisko – podsumowuje 
Waldemar Skomudek. Przyłączanie dodatko-
wych źródeł energii do ISE powoduje zmniej-
szenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

Smart Grid zapewnia bezpieczeństwo 
zarówno dla użytkowników, jak i środowiska. 
Zgodnie z nazwą programu Infrastruktura 
i Środowisko rozwój idzie w parze z ochroną 
tego, co najważniejsze. Dlatego z ISE jesteśmy 
o krok bliżej do energetyki na miarę  
XXI wieku.

Smart Grid – Inteligentne Sieci Energetyczne
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Ostatni rok pokazał, jak istotna dla edukacji jest technologia. 
To ona, poprzez nowoczesne metody, wspiera rozwój uczniów. 
Jednak aby edukacja zdalna stała się przyjemnością, powinna mieć ciekawą 
i wciągającą formę. Z pomocą przychodzą firmy, które dzięki Funduszom 
Europejskim tworzą aplikacje i gry edukacyjne. 

Nauka przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz terapia dzieci z zaburzeniami 
za pomocą gry? Tak, to możliwe! Poznajcie wyjątkowe projekty Professor Why 
i Dr Omnibus. Obie marki otrzymały wsparcie finansowe z Programu Inteligentny 
Rozwój i budżetu państwa.

Technologia
+ Edukacja

= Sukces
Marika Owsiak
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Domowe laboratorium i nauka 
programowania

Aplikacja Professor Why skupia się na naukach 
ścisłych i przyrodniczych. Korzysta z niej 
już kilka tysięcy szkół. – Uczymy przedmio-
tów takich jak chemia, fizyka czy matematyka 
w duchu zabawy oraz rywalizacji – mówi Dawid 
Jereczek, prezes zarządu Professor Why S.A.

Aplikacja to m.in. bezpieczne, wirtualne labora-
torium. Uczniowie przeprowadzają teraz eks-
perymenty chemiczne we własnych pokojach. 
Gry sprawdzą się także w czasie nauki stacjo-
narnej. To alternatywa dla szkół, które z różnych 
względów (kwestie BHP, ograniczenia sprzę-
towe) nie mogą przeprowadzać doświadczeń. To 
także pomoc dla nauczycieli – gotowe pakiety 

zawierają scenariusze lekcji i karty ćwiczeń. Gra 
wykorzystuje wirtualną rzeczywistość (VR), ale 
posiada także opcje dla użytkowników, którzy 
nie mają dostępu do specjalnego sprzętu. 

Jedną z nowocześniejszych funkcji systemu 
jest edytor. Użytkownik sam może przygoto-
wać eksperymenty. Przeciąga i upuszcza bloki 
z kodem, czyli językiem programowania. 
To doskonałe wejście w świat Informatyki, czyli 
jednej z najbardziej przyszłościowych branż. 
– Nowoczesne technologie przenikają wszyst-
kie dziedziny naszej codzienności. Zadaniem 
szkoły jest przygotowanie przyszłych poko-
leń do życia w nowym, cyfrowym świecie. Misją 
Professor Why jest pomaganie nauczycie-
lom w tym odpowiedzialnym zadaniu – dodaje 
Dawid Jereczek.

Program do nauki chemii Professor Why
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Wspieramy rozwój najmłodszych 

Dr Omnibus to kolejny projekt, który 
powstał przy wykorzystaniu dofinansowa-
nia z Programu Inteligentny Rozwój i budżetu 
państwa. Prowadzą go eksperci z Krakowa, 
posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy 
terapeutycznej i w dziedzinie nowych tech-
nologii. Zespół od 2013 roku skutecznie łączy 
te dwa zagadnienia. Tworzy kompleksowe, 
multimedialne narzędzia. Wspierają one tera-
pię i edukację dzieci z zaburzeniami takimi, 
jak autyzm, Zespół Downa czy porażenie 
mózgowe. 

Jednym z nich jest edukacyjna gra cyfrowa. Jej 
atrakcyjna forma zwiększa efektywność tera-
pii. Uczniowie mają dodatkową motywację 
do nauki. A rodzice i psycholodzy mogą spraw-
dzać ich postępy w aplikacji. – Efektywność 
terapii dzieci z autyzmem to dla nas prio-
rytet. Niestety obecnie jest droga i brakuje 
specjalistów – mówi Bogumiła Matuszewska-
Wojtyła, prezes Dr Omnibus. Interaktywne 
gry to nowa jakość terapii, która uczy umiejęt-
ności komunikacji i rozumienia emocji. Dzieci 

z zaburzeniami zyskują większą samodzielność 
i lepszy kontakt z innymi osobami. Na efekty 
nie trzeba długo czekać. – Jedna z naszych 
podopiecznych, która wcześniej nie chciała 
rozmawiać z psychologiem, odpowiedziała 
na pytanie lektora w aplikacji. To diametral-
nie wpłynęło na dalszy plan jej terapii - mówi 
Katarzyna Chrabąszcz, dyrektor operacyjna 
w Dr Omnibus.

Egzamin na 5!

Elastyczność jest z pewnością czymś, co 
charakteryzuje świat nowych technologii. 
W dynamicznej sytuacji, jaką jest pandemia, 
cyfrowe rozwiązania edukacyjne okazały się 
niezastąpione! Dzięki nim dzieci, które na co 
dzień korzystały z terapii, mogą ją kontynu-
ować w domu – bezpiecznych i komfortowych 
warunkach. Aplikacje z grami dostarczają wie-
dzę w przystępny i atrakcyjny sposób. Marki 
Dr Omnibus i Professor Why tworzą programy 
edukacyjne, które wpisują się w szkolne syla-
busy. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich 
i budżetu pańtwa wpływają na rozwój dzieci 
i przybliżają im fascynujący świat nauki.

Interaktywna gra  Dr Omnibus
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Znajdź
ukryte 
słowa

Diagram z Funduszami

Komiks – Funduś Europejski

ODPOWIEDZI:

POZIOMO: UNIA, DYREKTYWA, 
BENEFICJENT, PROJEKT, FUNDUSZE

PIONOWO: DOTACJA, 
BIZNESPLAN, EURO, WNIOSEK, 

DOFINANSOWANIE, GRANTY, 
EFEKTY

W R Y N U N I A A E P AD

I G T W U T Q V B Ą E ŻO

D Y R E K T Y W A A Y AF

O O A I L H A N D A H AI

T A B E N E F I C J E N T

A T I F A H A O A E Ó AA

C Q Z A I A G S A Ę A YN

J R N A E A A E K A A AS

A U E A U A Q K A Ź A ZO

T A S A R T T Y A Ż A AW

A R P R O J E K T B A JA

H G L A D Ń A K A Ó A AN

A T A Ź A A R A Ó A A GI

Ć E N F U N D U S Z E

A R G A

A

I A Ń A K A Ż A A

A

H

A

Q

A

U

T

T

A

W

A

Y

A T

A N

Ę A

A R

A G

Ó

A

E

F

E

K

T

A

Y
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Who is who?
Galeria postaci

Czy wiesz kto to?

1

2

3

4

5

Francuski polityk uznawany 
za jednego z ojców Unii Europejskiej. Opracował znany na całym świecie plan, 

ogłoszony 9 maja 1950 r., którą to datę uznaje się za symboliczne narodziny Unii 
Europejskiej.

Pierwsza kobieta-przewodnicząca Parlamentu Europejskiego wybrana w wyborach bezpośrednich. Zaangażowana na rzecz wartości europejskich i jedności Europy. Podziwiana nie tylko za swoją odwagę polityczną, ale i osobistą – była więźniarką obozu Auschwitz-Birkenau.

Fragment jego IX Symfonii został ustanowiony melodią hymnu Unii Europejskiej.

Autor poematu „Oda 

do Radości”, która stała 

się słowami hymnu Unii 

Europejskiej.

Od 2019 roku przewodnicząca 

Komisji Europejskiej, 

jednocześnie pierwsza kobieta 

na tym stanowisku.

Co łączy wszystkie osoby ze zdjęć? 
Każdy z nich bezpośrednio 
lub symbolicznie zapisał się 
w historii Unii Europejskiej! 

Czy rozpoznasz, kto jest kim?

1. Robert Shuman, 2. Ludwik van Bethoveen, 
3. Fryderyk Schiller, 4. Ursula von der Leyen, 

5. Simone Veil

ODPOWIEDZI:
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Czy poznajesz 
to miejsce?

PRZED

PRZED

PRZED

PO

PO

PO

1

2

3

1 – Ochrona zasobów dziedzictwa 
kulturowego na terenie zespołu 
dworsko - parkowego Podzamcze

2 – Przebudowa amfiteatru miejskiego 
wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława 
Chrobrego w Brzegu

3 – Modernizacja Parku Miejskiego 
w Starogardzie Gdańskim

ODPOWIEDZI:
Metamorfozy
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Zamki
jak z bajki
są w Polsce!

Puzzle

1

2

A

B

C

3

Zamki są częstym motywem dla 
fanów puzzli. Czy rozpoznajesz 
te niezwykłe miejsca, pełne 
tajemniczych komnat i wysokich wież? 
Każdemu z nich Fundusze Europejskie 
pomogły dodać blasku!

1 – B   Zamek w Mosznej

Dofinansowanie: 1,8 mln zł

Termomodernizacja budynku

EkoZamek Moszna przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej

2 – C    Zamek Książ

Dofinansowanie: 2,6 mln zł

Renowacja kompleksu pałacowo-parkowego

Zamek Książ w Wałbrzychu

3 – A    Zamek Kliczków

Dofinansowanie: 103 tys. zł 

Wdrożenie planu rozwoju eksportu 
dla Zamku Kliczków sp. z o.o.

ODPOWIEDZI:




