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Otwarte serca
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział w Krakowie
Kinga Suwała

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) 
jest jedną z najstarszych organizacji pozarządo-
wych w Polsce. Utworzone zostało w 1960 roku, 

z inicjatywy licznych uznanych naukowców i wybitnych 
praktyków po to, by rehabilitacja osób niepełnospraw-
nym była czymś powszechnym, kompleksowym, wcze-
snym i ciągłym. Rok później uruchomiono Oddział 
w Krakowie, którego prezesem od czerwca 2016 roku 
jest Halina Węglarz.
Krakowski oddział powstał z potrzeby le-
czenia i rehabilitacji społecznej oraz 
zawodowej dzieci i młodzieży cho-
rujących na polio w czasie epidemii 
w latach pięćdziesiątych XX w. Wte-
dy dla wielu osób oddział był pierw-
szym miejscem, do którego kie-
rowali się w sprawach związanych 
z jakąkolwiek niepełnosprawnością. 
To właśnie tutaj po raz pierwszy za-
uważono, że na południu Polski bra-
kuje poradni dla osób ze 
schorzeniami neurologicz-
nymi i dostępu do domo-
wej rehabilitacji. Powstała 
więc Poradnia dla Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane 
i inne schorzenia, która wówczas służyła poradą i orga-
nizowała zabiegi dla ponad tysiąca osób rocznie. TWK 
przez kilkanaście lat organizowało również turnusy re-
habilitacyjne dla inwalidów na wózkach oraz dla dzieci 
specjalnej troski. Obecnie działa Poradnia Psychologicz-
no-Logopedyczna na mocy kontraktu z NFZ. Dyżuruje 
również prawnik, który raz w tygodniu udziela konsul-
tacji.
- Jesteśmy organizacją, która podchodzi do ludzi z otwar-
tym sercem. Jeśli ktoś do nas przychodzi z jakąś wątpliwo-
ścią lub po poradę, na pewno nie pozostawimy go bez od-
powiedzi. - mówi pani prezes Halina Węglarz, prezes 
TWK. Organizacja od początku mocno skupiała się 
również na działalności wydawniczej. Dystrybuowane 
były rozmaite informatory, poradniki, a także kwartalnik 
„Sami Sobie” skierowany do chorych na SM. Organi-
zacja współpracowała również przy tworzeniu „Krakow-
skiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych” czy 
„Praktycznego poradnika Savoir-Vivre wobec osób nie-
pełnosprawnych” (dostępny w formacie pdf na stronie 
www).

Przy Towarzystwie Walki z Kalectwem prężnie działają 
Koła Samopomocowe, które spotykają się dwa razy w 
miesiącu: Koło Chorych na Stwardnienie Rozsiane, In-
walidów Narządu Ruchu, Zwalczania Chorób Mięśni, 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Padaczką, Koło Inte-
gracyjne Seniorów. - Jesteśmy w trakcie opracowywania 
różnych struktur dotyczących naszych kół. Planujemy rów-
nież warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych 

i seniorów. Organizowane są również Tygodnie 
Osób Niepełnosprawnych, podczas których 

mają miejsce rozmaite imprezy mające na 
celu aktywizację niepełnosprawnych, 

m.in. pikniki, wyjścia do opery czy te-
atru. - mówi prezes Węglarz.
Na co dzień przy TWK działa 
Ośrodek informacji dla Inwalidów, 
który udziela wszelkich porad ma-
jących ułatwić życie niepełnospraw-

nym, w tym także osobom mającym 
problem z NTM. Wskazuje, gdzie do-

stać się do lekarzy specjali-
stów, czy są jeszcze miejsca 
na turnusach rehabilita-
cyjnych, gdzie znajdują się 

ośrodki dostosowane do nie-
pełnosprawnych. TWK służy 

również pomocą przy szukaniu odpowiednich miejsc 
pracy przystosowanych dla chorych.
Problem NTM nie jest tu tematem tabu. - Współpracuje-
my ze Stowarzyszeniem UroConti, robimy prelekcje, w któ-
rych nasi chorzy biorą udział. - tłumaczy Halina Węglarz 
- to jest poważny temat, o którym trzeba rozmawiać.
Do najbliższych planów Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem Oddział w Krakowie z pewnością nale-
ży aktywizacja seniorów. - Musimy zadbać o ludzi star-
szych, chcemy otworzyć centrum aktywizacji, jesteśmy już po 
pierwszych rozmowach z panią prezydent. To jest teraz nasz 
priorytet, musimy wyciągnąć tych ludzi z czterech ścian, żeby 
przyszli do nas, a my już tu wszystko zorganizujemy - pod-
sumowuje prezes TWK. 
Jak mówił Wiktor Dega, jeden z założycieli TWK „Każ-
dy obywatel winien zrozumieć, że popierając ją (rehabili-
tację - przyp. red.), popiera swoją sprawę i sprawę swoich 
dzieci. Kalectwa bowiem nieoczekiwanie wybierają swo-
je ofiary”. TWK można wesprzeć poprzez przekazanie 
1% podatku (Numer KRS: 0000054033) lub wpłatę na 
konto dostępne na stronie www.twk-krakow.org.


