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„Wstań, nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, 

wyprostuj się …. wstań i idź” 
 

Św. Jan Paweł II 

 

 

 
 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony od 1992 roku  

- 3 grudnia jest dobrą  okazją  do przybliżenia społeczeństwu  sytuacji osób 

niepełnosprawnych oraz zwrócenia uwagi na  ich problemy  wynikające  z codziennego 

życia.  W tym dniu  z głęboką  wrażliwością i pokorą  winniśmy pochylić się  nad  ponad 

pięciomilionową     grupą społeczną osób niepełnosprawnych w Polsce, która ze względu 

na swój stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.  

Jest to dzień, w którym oddajemy szacunek osobom niepełnosprawnym,  

ich rodzinom i opiekunom, ale i dzień, który skłania do oceny i refleksji nad  sytuacją 

osób niepełnosprawnych  i  wciąż  obecnymi barierami w codziennym funkcjonowaniu.   

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata, 

według danych Światowej Organizacji Zdrowia   ponad 650 mln osób na świecie jest 

niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych i sensorycznych 

niepełnosprawności, a w  naszym kraju  żyje ich około 5 milionów. Niepełnosprawność 

dla jednych oznacza wyrok, dla innych wyzwanie do stawienia czoła ograniczeniom 

własnego ciała  -  nieustanne zmaganie  z przeciwnościami losu i dążenie  do osiągnięcia 

zamierzonego celu,  jakim jest aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym, 

kulturalnym, religijnym. Pomimo tego, że na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat 

wprowadzono wiele dobrych rozwiązań, osoby niepełnosprawne  w dalszym ciągu  

w codziennym życiu doświadczają licznych  problemów i zmartwień, które wynikają   

z barier psychospołecznych, infrastrukturalnych, ekonomicznych, zdrowotnych, 

edukacyjnych, mentalnych.  Niejednokrotnie stykają się  z brakiem  akceptacji, tolerancji  

i szacunku  oraz krzywdzącymi stereotypami. 

W tym szczególnym, wyjątkowym  dniu, kiedy o osobach niepełnosprawnych 

mówi się najgłośniej, a winno się tak mówić przez cały rok, życzę zdrowia, wszelkiej  
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pomyślności, życzliwości ludzkiej, wiary we własne możliwości, wytrwałości  

w pokonywaniu wszelkich trudów dnia codziennego, a także równych szans. 

Życzę również tym wszystkim z Państwa, którzy na drodze własnej aktywności 

napotykają na bariery zarówno te fizyczne, jak też znajdujące się w umysłach i sercach 

innych ludzi, aby takich przeszkód było coraz mniej, a świat stawał się bardziej przyjazny 

dla wszystkich, bez względu na ograniczenia, jakie każdy z nas posiada. 

Słowa uznania i głębokiej  wdzięczności kieruję do  wszystkich osób opiekujących  

się i pracujących z niepełnosprawnymi, rodziców,  terapeutów, rehabilitantów, 

pedagogów, wolontariuszy i innych, którzy przyczyniają się do  zmiany ich życia  

na lepsze. W myśl słów  tegorocznego motta  obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych 

„Zrównoważony rozwój: obietnica technologii” życzę skutecznych działań na rzecz   

poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, pełnej integracji osób niepełnosprawnych  

z resztą społeczeństwa  oraz prawdziwie zrównoważonego rozwoju, do którego w pełni 

zostaną włączone osoby niepełnosprawne. 

Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam  i zapewniam o stałej życzliwości. 

 

 

 

            Z serdecznymi pozdrowieniami 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                        

                                                                              Jarosław Zieliński 
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