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OLSZTYŃSKĄ KOMUNIKACJĘ CZEKA WIELKA
METAMORFOZA. WKRÓTCE RUSZĄ NIE TYLKO
TRAMWAJE, ALE I NOWE AUTOBUSY. \3
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SPOŁECZEŃSTWO
CZEGO POTRZEBA
NAM DO SZCZĘŚCIA
PONAD 80 PROC.
POLAKÓW DEKLARUJE,
ŻE SĄ SZCZĘŚLIWI. 
TO SKĄD WOKÓŁ NAS
TYLE NARZEKANIA? \4

OBYCZAJE
W SKÓRZE
BOHATERA GRY
SĄ LUDZIE, KTÓRZY
SPĘDZAJĄ WOLNY
CZAS, WCIELAJĄC SIĘ
W POSTACI Z GIER 
LUB FILMÓW. \10

PRAWO
SZWEDZKI
RAJ DLA DZIECI
Szwecja to raj dla dzieci. Dziecko
jest tam najważniejszym dobrem
narodowym. Państwo dba o nie
od chwili narodzin aż do pełnolet-
ności. Dla rodziców ten raj szybko
może zamienić się w piekło. \6

KULTURA
DWA SNOPKI,
KRZESŁA I WESELE
W Gietrzwałdzie od ponad roku
trwają próby „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego. Łatwo
nie jest, bo sztuka sztuką, ale
kiedy trzeba, Chochoł musi ru-
szać w pole. \12

SPORT
SUKCES JEST
NA KOŃCU PIRAMIDY
Z Pawłem Papke, posłem i pre-
zesem PZPS, rozmawiamy o po-
czątkach przygody ze sportem,
przyszłości siatkówki oraz in-
frastrukturze rekreacyjnej na
Warmii i Mazurach. \13

NAUKA
ROKITNIK TRUJE,
ALE I DŻEM DAJE
Drugiego dnia XIII Olsztyńskich
Dni Nauki i Sztuki dzieci i mło-
dzież wzięły udział w ponad 150
wydarzeniach. Nie zabrakło m.in.
wykładu o antybiotykach czy za-
bójczych nasionach rącznika. \22
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KAMIL KOWALEWICZ Z OLSZTYNA OD 2002 ROKU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO
WYPADKU (ZŁAMAŁ KRĘGOSŁUP W WODZIE) PORUSZA SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM.
KIEDY PO RAZ PIERWSZY W 2008 ROKU OPISALIŚMY JEGO HISTORIĘ W „GAZECIE
OLSZTYŃSKIEJ”, SZUKAŁ SWOJEGO MIEJSCA W ŻYCIU. NIE WIEDZIAŁ JESZCZE, 
ŻE TAK BARDZO SIĘ ZMIENI, ŻE ODKRYJE W SOBIE PASJĘ PODRÓŻOWANIA 
I PRZESKOCZY WIĘKSZOŚĆ BARIER, KTÓRE WTEDY GO OTACZAŁY. \8

DLA MARZEŃ
NIE MA ŻADNYCH

BARIER

53115otbr-a-M

KURSY JĘZYKOWE

OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA  JĘZYKOWA

89 533 88 22
KURSY JĘZYKOWE

57115otba-a-M

REKLAMA

REKLAMA
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WÓZEK INWALIDZKI W PODRÓŻY NIE   
K

amil Kowalewicz
z Olsztyna w 2002
roku w wyniku nie-
szczęśliwego wy-
padku — złamał

kręgosłup w wodzie — poru-
sza się na wózku inwalidz-
kim. Kiedy po raz pierwszy
w 2008 roku opisaliśmy jego
historię w „Gazecie Olsztyń-
skiej”, szukał swojego miejsca
w życiu. Nie wiedział jeszcze,
że tak bardzo się ono zmieni,
że odkryje w sobie pasję po-
dróżowania i przeskoczy więk-
szość barier, które wtedy go
otaczały. 

31-letni Kamil przełamuje
stereotyp, że podróżowanie
na wózku inwalidzkim jest
niemożliwe. Z żoną Małgo-
rzatą postanowili, że nie bę-
dzie ich ograniczał strach
przed tym, że mogą sobie nie
poradzić. W 2010 roku za-
częli realizować swoje marze-
nia o podróżach oraz opisywać
wrażenia na blogu. Jak sami
przyznają, choć czasem bywa
ciężko, to mimo wszystko nie
zamierzają rezygnować ze
swojej wielkiej pasji.

— Oczywiście już wcześniej
wyjeżdżaliśmy, jednak można
to określić mianem krótkich
urlopów czy wakacji. W zor-
ganizowane podróże, w które
jedziemy z myślą nie tylko
o własnej przyjemności, ale
także opisaniu ich dla na-
szych czytelników na blogu,
jeździmy, odkąd się pobraliś-
my, czyli od czterech lat — tłu-
maczy Małgorzata Kowale-
wicz, współautorka bloga. Na
co dzień pracuje jako nau-
czycielka języka angielskiego.
Kamil zajmuje się grafiką
komputerową.

Kiedy o pomyśle regular-
nych i zorganizowanych wy-
jazdów poinformowali swoje
rodziny, większość nie dowie-
rzała, że to może się udać.

— Mój tata stwierdził, że
zwariowaliśmy, żeby jeździć
tak daleko, że to niebezpiecz-
ne i ciężkie wyzwanie — wspo-
mina ze śmiechem pan Kamil.

— Moi rodzice obawiali się,
że więcej z tym będzie pro-
blemów, że możemy sobie nie
dać rady — dodaje pani Mał-
gorzata. — Jednak pojecha-
liśmy w pierwszą, drugą, ko-
lejną podróż i okazało się, że
doskonale sobie radzimy. Jes-
teśmy trochę ograniczeni, je-
śli chodzi o spontaniczność, bo
wszystko musi być zaplano-
wane. Czy hotel dostosowany

KAMIL
KOWALEWICZ
Z ŻONĄ
MAŁGORZATĄ
PODRÓŻUJĄ OD
2010 ROKU. NIE
BYŁOBY W TYM NIC
DZIWNEGO, GDYBY
NIE TO, ŻE
PODCZAS SWOICH
WYPRAW MUSZĄ
POKONYWAĆ
WIĘCEJ
PRZESZKÓD NIŻ
ZWYKLI TURYŚCI.

W KAŻDYM KRAJU, JEŚLI KTOŚ WIDZI,
ŻE MAMY PROBLEM, SAM PYTA, 

CZY NIE POTRZEBUJEMY WSPARCIA 

JEŹDZIMY, ODKĄD SIĘ POBRALIŚMY, CZYLI 
OD CZTERECH LAT, MÓWI MAŁGORZATA KOWALEWICZ,
WSPÓŁAUTORKA BLOGA. NA CO DZIEŃ PRACUJE JAKO
NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. KAMIL
ZAJMUJE SIĘ GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ

Wyprawa na Wielki Mur Chiński w 2012 roku
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W parku miniatur w Rimini we Włoszech w 2012 roku

Kamil i Małgorzata zwiedzają Roques de Garcia, w tle wulkan del Teide na Teneryfie. Tę podróż odbyli w tym roku.  Jeżdżą po świecie  
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jest do osoby niepełnospraw-
nej, jak wygląda trasa wy-
cieczki. Ale przecież wszystko
da się zrobić, jeśli bardzo się
chce — podkreśla.

Bywa, że mimo doskonałej
organizacji, miejsca, które
miały być dla pana Kamila
bezproblemowe, okazują się
niedostępne.

— W takich sytuacjach mu-
simy reagować na bieżąco, bo
co innego nam pozostaje? —
kwituje krótko pan Kamil.

— Jedno ze zdarzeń, które
możemy zaliczyć do wręcz
absurdalnych, jest wyjazd do
Chorwacji. Chcieliśmy zwie-
dzić słynny Park Jezior Plit-
wickich. Przed wyjazdem trzy
razy dzwoniłam do informa-
cji parku, aby dowiedzieć się,
czy taka podróż jest dla nas
możliwa — tłumaczy pani
Małgorzata. — Zapewniano
mnie, że oczywiście, park jest
dostosowany dla osób nie-
pełnosprawnych, że są udo-
godnienia, specjalne wejścia...
Niestety, na miejscu okazało
się, że bez pomocy innych lu-
dzi nie poradzilibyśmy sobie.
Wygodne i bezproblemowe
ścieżki okazały się tak trudne,
że dwa razy utknęliśmy
w miejscu. Nie byliśmy w sta-
nie ruszyć wózkiem w żadną
stronę. Na szczęście przecho-
dzący turyści, widząc takie
sytuacje, zazwyczaj rzucają
się do pomocy i to bez pytania
— zaznacza.

A pan Kamil podkreśla, że
z reguły spotyka się z ogrom-
ną życzliwością ludzi podczas
swoich wypraw.

— Praktycznie w każdym
kraju, jeśli ktoś widzi, że
mamy problem, sam pyta, czy
nie potrzebujemy wsparcia —
twierdzi. — Może w Polsce
rzadziej niż gdzie indziej lu-
dzie aż tak się wyrywają do po-
mocy, ale nigdy nie zostaliśmy
na lodzie. W Polsce wciąż jes-
teśmy mniej otwarci i czasem
ludzie nie są pewni, czy mogą
się wtrącać w daną sytuację —
uważa. — Pamiętam, jak pod-
czas wycieczki na Wielki Mur
Chiński okazało się, że nie
mogę w pełni skorzystać z jego
uroków z powodu barier ar-
chitektonicznych. Są oczywi-
ście udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych, jednak
nie można oczekiwać, że ktoś
będzie dostosowywał pod nas
cały zabytkowy mur! — za-
znacza. — W każdym razie
Gosia poszła podziwiać wi-

doki z miejsca, do którego
prowadziły wyboiste, kręte
i niebezpieczne schodki. Cze-
kałem na nią na dole. W pew-
nym momencie podeszła do
mnie przewodniczka amery-
kańskiej wycieczki i zapytała,
czy nie potrzebuję pomocy.
Wyjaśniłem jej, że czekam na
żonę. Wtedy zaproponowała
mi, że zabierze mnie w jedno
niesamowite miejsce, gdzie
dostanę się bez problemu.
W ten sposób miałem okazję
zobaczyć fragment oryginal-
nego, nadszarpniętego zębem
czasu muru, czyli części, któ-
ra nie była odświeżona pod tu-
rystów — wspomina. I pod-
kreśla, że takie spotkania są
dla niego bardzo budujące.
— Rzadko kiedy ktoś ma
okazję dołączyć się niespo-
dziewanie do wycieczki i zo-
baczyć coś, co normalnie by
przeoczył — śmieje się.

Małgorzata i Kamil podró-
żują na własną rękę, zazwyczaj
tylko we dwójkę.

— Jeszcze nie korzystaliśmy
z biur podróży — podkreśla
pani Małgorzata. — Z opo-
wieści znajomych wiemy, że
nawet jeśli organizator de-
klaruje się, że jest w stanie do-
stosować wycieczkę pod oso-
bę niepełnosprawną, to
w praktyce bywa różnie. Mu-
simy te opinie jeszcze spraw-
dzić na własnej skórze, choć
wolimy podróżować według
własnego pomysłu i w swoim
tempie — dodaje.

— Największym minusem
są autobusy, bo tam przejścia
są wąskie, a samo wejście ma
strome schodki. Gdy podró-
żujemy sami, możemy wy-
pożyczyć odpowiednie dla
mnie auto — mówi pan Ka-
mil.

— Nie traktujemy wózka
jako przeszkodę, tylko jako
wyzwanie, które dodaje sma-
ku naszym podróżom —
twierdzi pan Kamil. — Przy-
kładowo podczas pobytu
w Pekinie musieliśmy prze-
dostać się przez ośmiopas-
mową ulicę na drugą stronę.
Najbliższe podziemne przej-
ścia były trzy kilometry dalej.
Czyli żeby dostać się na dru-
gą stronę ulicy, musielibyśmy
nadrobić kilka kilometrów
— opowiada.

— W desperacji podeszliś-
my do policjanta i wyjaśnia-
jąc sytuację, poprosiliśmy go
o pomoc w przejściu. Proszę
sobie wyobrazić, że specjalnie

dla nas wstrzymano ruch na
tej drodze, żebyśmy mogli
przejść — śmieje się pani
Małgorzata.

Ich najbliższe plany to 1,5-
miesięczna wyprawa do Azji.

— Mamy nadzieję, że nie-
długo trafią się jakieś tanie bi-
lety lotnicze. Bywa, że na swo-
je wyjazdy odkładamy cały
rok, rezygnując z innych przy-
jemności. Ale dla tej pasji jes-
teśmy w stanie wiele poświę-
cić! — twierdzi pan Kamil. —
Chcemy stworzyć swoisty
przewodnik, który pomoże
każdej osobie niepełnos-
prawnej, więc testujemy kon-
kretne miejsca na sobie: czy są
dostosowane, czy wózek da
radę przejechać... Podróże to
nasza pasja. A jeśli ich opisem
możemy komuś pomóc, to
robimy to z wielką chęcią!  

Ewelina Zdancewicz 

ZAPEWNIANO MNIE, ŻE  PARK JEST DOSTOSOWANY
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ŻE SĄ
UDOGODNIENIA, SPECJALNE WEJŚCIA... NIESTETY,
NA MIEJSCU OKAZAŁO SIĘ, ŻE BEZ POMOCY INNYCH
LUDZI NIE PORADZILIBYŚMY SOBIE.

MÓJ TATA STWIERDZIŁ, ŻE ZWARIOWALIŚMY,
ŻEBY JEŹDZIĆ TAK DALEKO, ŻE TO

NIEBEZPIECZNE I CIĘŻKIE WYZWANIE

JEST PRZESZKODĄ, A WYZWANIEM
KAMIL
PRZEŁAMUJE
STEREOTYP, ŻE
PODRÓŻOWANIE
NA WÓZKU
INWALIDZKIM
JEST NIEMOŻLIWE.
Z ŻONĄ
MAŁGORZATĄ
POSTANOWILI, ŻE
NIE BĘDZIE ICH
OGRANICZAŁ
STRACH PRZED
TYM, ŻE MOGĄ
SOBIE NIE
PORADZIĆ. 

krajów 
odwiedził Kamil

z żoną 

12
Na promenadzie w Splicie w Chorwacji w 2015 roku. Wszędzie spotykają się z życzliwością innych

od czterech lat. Wszędzie sprawdzają, czy poradzi sobie tam osoba niepełnosprawna
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