
„ Przyjazne miasto?”- bariery urbanistyczno-architektoniczne 

 

Od samego początku temat ten wzbudzał w nas wiele emocji i odmiennych 

opinii. Pierwsza koncepcja naszej pracy dotyczyła głównie problemu 

dostosowania przestrzeni miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Szczególną uwagę planowałyśmy zwrócić na bariery urbanistyczno- 

architektoniczne.  Zaplanowałyśmy w związku z powyższym spacer badawczy  

w towarzystwie Pana Patryka Wóltańskiego, pracownika  Zakładu Aktywności 

Zawodowej, aktora Grupy Teatralnej „ Przebudzeni” - osoby niewidomej. 

Przeprowadziłyśmy także wywiad z Panem Markiem Skaskiewiczem, Radnym 

Miasta, Przewodniczącym Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego Dobro 

Wspólne, współzałożycielem Stowarzyszenia Ludzi Niepełnosprawnych 

„ALFA” w Ostródzie - osobą z niepełnosprawnością ruchową.  

Już na początku wywiadu Pan Marek podkreślił równość wszystkich 

obywateli     i odmienił nasze dotychczasowe spojrzenie na aspekt „ przyjaznego 

miasta”, wyłącznie pod kątem osób z niepełnosprawnością. Niejednokrotnie 

podkreślał, że bariery architektoniczne dotyczą wszystkich użytkowników 

miasta, zarówno pełno i niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet w ciąży, jak  

i rodziców spacerujących z wózkami.  Oczywistym stało się stwierdzenie, że 

Ostróda może być przyjazna, wyłącznie jeśli współtworzą ją wszyscy obywatele. 

Zatem podstawowym zadaniem dla władz miasta Ostródy i wszystkich 

mieszkańców jest dążenie do przekształcenia społecznej przestrzeni życiowej tak, 

aby była ona dostosowana do potrzeb wszystkich członków zbiorowości.  W tym 

momencie nasuwają się nam wnioski, że wzorowe środowisko fizyczne powinno 

zapewnić: 

- swobodne poruszanie się (szczególnie nierówna powierzchnia) – ulice, chodniki, 

bruk nieograniczające korzystanie ze sprzętu pomocnego w poruszaniu się – 

wózków, balkoników; 



- właściwą architekturę budynków- swobodne przemieszczanie się osób 

niezdolnych do skorzystania ze schodów lub poradzenia sobie z ręcznie 

otwieranymi drzwiami; 

- dostępność publicznych i prywatnych środków komunikacji - szczególnie 

likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg i wąskich wejść; 

- dostępność do informacji publicznej - szczególnie sygnalizacja świetlna 

uwzględniająca korzystających z niej osób niewidomych i niesłyszących. 

 Sztuką jest nauczyć się wspólnej odpowiedzialności władz, mieszkańców, 

firm, instytucji i organizacji pozarządowych za teren, na którym razem żyjemy. 

Wówczas wyżej wymienione zadania zostaną w pełni i dokładnie zrealizowane, 

a główny cel Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych,  mówiący  

o zapewnieniu im pełnego i równego korzystania z praw człowieka  

i podstawowych wolności, dokona się samoistnie.  

Nasi rozmówcy, zarówno Pan Marek, jak i Pan Patryk, podkreślają, że  

w Ostródzie żyje się łatwiej, dzięki niwelowaniu barier urbanistyczno  

- architektonicznych. Nasze miasto rozwinęło się na przestrzeni lat i można to 

zauważyć chociażby w różnego rodzaju instytucjach. Przykładem na to jest Urząd 

Miasta w Ostródzie, wyposażony w windę spełniającą wymagania osób                      

z niepełnosprawnościami. Budynek amfiteatru nad jeziorem Drwęckim, a także 

obiekty sportowe umożliwiają aktywność fizyczną wszystkim mieszkańcom 

Ostródy. Komunikacja miejska również przeszła modernizację w zakresie 

udogodnień dla osób z niepełnosprawnością (platformy i podnośniki). W dużej 

części miasta została zmieniona nawierzchnia chodników, która ułatwia 

przemieszczanie się zarówno osobom z niepełnosprawnością, jak i osobom 

starszym, matkom z dzieckiem w wózku.  

Z kolei na inne udogodnienia zwraca uwagę osoba niewidoma w naszym 

badaniu. Pan Patryk podkreśla znaczenie udźwiękowienia sygnalizacji świetlnej  

w Ostródzie, czy zamontowanie perforowanej powierzchni przed przejściem dla 



pieszych. Istotnym elementem jest również montaż poręczy w ciągach 

komunikacyjnych. 

 

„ Diabeł tkwi w szczegółach” 

 

Główną cechą charakteryzującą naszych rozmówców jest dystans do siebie, 

jak i swojej niepełnosprawności. Pomimo trudności dnia codziennego, 

związanych z niepełnosprawnością, wykazują ogromną chęć działania. Pan 

Patryk twierdzi, że „patrzy” na życie przez różowe okulary. Najchętniej nosiłby 

ze sobą mikroskop, ale nie zmieści się on w kieszeni. Nie bez powodu 

nawiązujemy do tych słów, ponieważ w życiu osób  z niepełnosprawnością to 

właśnie detal, mikroskopijna część, odgrywa kluczową rolę. Użytkownicy 

potrzebują w mieście szczegółu, który jest wykończony, zadbany i przewidziany. 

Szczegółu, który zamiast utrudniać im życie sprawi, że będą mogli uśmiechnąć 

się sami do siebie i powiedzieć „ktoś o mnie pomyślał”. Takich sytuacji w mieście 

jest ogrom, a przykłady na to dali nam nasi rozmówcy. Zaczynając od montażu 

szerokich, automatycznych drzwi, poprzez likwidację progów, wyrównania 

powierzchni chodnikowych, kończąc na banalnym ich odśnieżaniu. Adekwatnym 

przykładem na to, że różnie postrzegamy otaczającą nas przestrzeń, jest powstanie 

nowej księgarni w Ostródzie. Dla osoby pełnosprawnej jest to tylko kolejne 

miejsce, w którym można zakupić książki, natomiast dla osoby na wózku 

inwalidzkim (na co zwrócił uwagę Pan Marek) jest to długo wyczekiwana okazja 

na samodzielny zakup literatury. Zatem znowu diabeł tkwi w szczegółach,   

a mianowicie wystarczyło zapewnić łatwy i bezkolizyjny wjazd dla wózków. 

W supermarketach również uwzględniono potrzeby osób   

z niepełnosprawnością i utworzono kasę dostosowaną do wózków inwalidzkich. 

Paradoks polega jednak na tym, iż kasa ta na ogół jest zamknięta, a przejazd 

pomiędzy innymi kasami – za wąski. Podobnie, długo i wytrwale należy szukać 

toalety dostosowanej do osób niepełnosprawnych, na różnego rodzaju imprezach 



masowych. Zatem podstawowy warunek, zapewniający komfort wszystkim 

użytkownikom takowych wydarzeń, nie zostaje spełniony.  

 

„ Wspólne dobro” 

 

W tym momencie nasuwa nam się rozwiązanie pojawiających się 

problemów, a mianowicie myślenie i działanie zmierzające w jednym kierunku. 

Nie chcemy przecież tracić części użytkowników, którzy pozostają w domu, aby 

uniknąć niedostosowanej przestrzeni. Miasto należy do wszystkich jego 

mieszkańców i powinno być dostosowane do każdego. Niewątpliwie zachodzące 

zmiany w przestrzeni naszego miasta są pozytywne i dążą ku dobremu, ale warto 

bardzo dokładnie przeanalizować każdą opcję w celu wybrania tej najlepszej dla 

każdego. 

Podjęłyśmy się tematu dotyczącego barier urbanistyczno- 

architektonicznych, ponieważ na co dzień pracujemy z osobami                                      

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W tym celu zorganizowałyśmy „wyjście  

w miasto”, aby spojrzeć na nie z ich perspektywy, identyfikując problematyczne 

miejsca i sytuacje. Obserwowałyśmy i odczuwałyśmy otaczającą nas przestrzeń 

pod kątem wskaźników, określających dostępność i przyjazność poszczególnych 

miejsc. Dzięki spacerowi mogłyśmy wczuć się w rolę osób  

z niepełnosprawnością, lepiej zrozumieć ich codzienne trudności i podjąć  próby 

wskazania najlepszych rozwiązań.        

 Zaskakująca okazała się dla nas opinia Pana Patryka, który okazuje coraz 

większe zadowolenie z niwelowanych barier architektonicznych. Natomiast 

największe oczekiwania ma w stosunku do społeczeństwa, od którego wymaga 

większej akceptacji i empatii. W związku z powyższym, apelujemy o większy 

nacisk na obustronną edukację w kwestii wzajemnej współpracy i likwidowania 

barier na każdej płaszczyźnie. Do tego przesłania dołącza się Pan Marek. 

Nawołuje społeczeństwo do  współdziałania z osobami z niepełnosprawnościami, 



pokonując stereotypowy strach wobec nich. Powszechnie wiadomo, że niewiedza 

budzi strach, zatem uczmy się pytać i wzbogacać naszą wiedzę. Wspólna 

wymiana informacji eliminuje niepotrzebny lęk, a wyzwala otwartość i poczucie 

satysfakcji.   

Na koniec chcemy zachęcić Państwa do głębszej refleksji na ten temat  

i posłużymy się słowami Anny Dymnej „ (…) osobę niepełnosprawną trzeba 

przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć 

w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, 

ambicje, różne potrzeby i bardzo chce, żeby go normlanie traktować”. 
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