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Maciek to mój najlepszy przyjaciel. Jest 
wesoły i potra�  super opowiadać kawały. 
Bardzo lubimy razem oglądać mecze pił-
ki nożnej, ale niestety, nie gramy razem 
w piłkę. Dlaczego? 

Dlatego, że Maciek od szóstego roku 
życia jeździ na wózku inwalidzkim. Mnie 
to nie przeszkadza, ale on oddałby wszyst-
ko, co ma, za to, żeby móc znowu chodzić. 
Mówi mi, że tylko z mojej przyjaźni by nie 
zrezygnował w zamian za zdrowe nogi. To 
się nazywa przyjaciel!

Teraz mamy wakacje. Ja razem z rodzi-
cam podróżuję po świecie odwiedzając wie-
le dalekich krajów. Oczywiście z każdego 
z nich przywiozę Maćkowi coś fajnego.

Pięć dni temu przyjechaliśmy do Tan-
zanii. Widzieliśmy mnóstwo zwierząt na 
Serengeti, wjechaliśmy też do krateru 
Ngoro Ngoro. Było super! Tata mówi, że 
przyjedzie tu znowu i wejdzie na szczyt 

Kilimandżaro. Gratuluję planów – będzie 
musiał po powrocie zacząć trenować, 

jeżeli nie chce paść trzeciego 
dnia wspinaczki...
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Wozek inwalidzki, Tanzania

KILIMANDŻARO 
- NAJWYŻSZA GÓRA AFRYKI
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W Arushy zobaczyliśmy mały zakład 
produkujący wózki inwalidzkie. Chciałem 
go obejrzeć, żeby dowiedzieć się, jak tu, 
w Afryce radzą sobie takie chłopaki jak 
Maciek. A ponieważ w przyszłości zamie-
rzam zostać konstruktorem, muszę Wam 
oczywiście opisać ten pojazd. 

Uwierzcie, nie jest to wszystko takie 
łatwe, jakby się wydawało. Drogi w Afryce 
są nierówne, błotniste, z wybojami, a afry-
kańskie domy lub chaty bardzo często mają 
wąskie wejście, zbyt wąskie, aby mógł 
przez nie przejechać wózek. Pozostaje też 
kwestia pieniędzy – ludzie tutaj żyjący 

nie mają ich za dużo, a wózek to prze-
cież znaczny wydatek dla każdego, także 
w Europie. To wszystko nie ułatwia życia 
niepełnosprawnym. Dlatego też, specjaliści 
skonstruowali wózek na bazie szeroko 
dostępnych części rowerowych, a  jego 
rozmiary można dostosować indywidualnie 
do potrzeb klienta.

QUIZ:
Czy wiecie, z czego można wykonać 
siedzisko wózka inwalidzkiego?

Odpowiedź:
Można użyć plastikowego krzesła 
ogrodowego.
Dodam jeszcze, że tego typu wózki 
– z plastikowymi krzesłami – rozda-
wane są bezpłatnie w wielu krajach 
na całym świecie.

WEJŚCIE MOŻE BYĆ ZBYT WĄSKIE...

...A DROGI NIE UTWARDZONE


