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Na okładce: 
Uczestnicy WTZ  przy ZG PSOUU w obiektywie
kolegów (zajęcia pod kierunkiem Magdaleny Kacperskiej).

Drodzy Czytelnicy,
Zamieszczony artykuł „Nie prosząc o pomoc” ma w zamyśle redakcji

skłonić Państwa do przemyśleń nad tym, w jakim stopniu działalność
Kół PSOUU, innych organizacji pozarządowych oraz instytucji samo−
rządowych i rządowych odpowiada na autentyczne potrzeby niepeł−
nosprawnych mieszkańców i ich rodzin w Waszych miejscowościach.
Co możemy zrobić – każdy osobiście i wszyscy – jako organizacja rodziców
i przyjaciół, aby najmniej zaradni i zapobiegliwi nie żyli w opuszczeniu? 

Przedstawiamy także próby podpowiedzi – w artykułach „Razem
łatwiej” i „Kierunek: partnerstwa”, zdając sobie jednocześnie sprawę, że
oprócz dobrych przepisów prawnych, w tych działaniach nadrzędne są
lokalne realia − funkcjonujące na danym terenie instytucje, organizacje,
placówki; ważne jest też nastawienie władz regionalnych czy jakość
współpracy z mediami. Ale najważniejszy jest sposób działania pra−
cowników instytucji (także ludzi organizacji pozarządowych) − ich nasta−
wienie na potrzeby indywidualnych osób, a nie ogólnie na załatwienie
„problemu“.

Polecamy artykuł „Niepełnosprawni – normalna sprawa” o biblio−
terapii prowadzonej w Bibliotece Publicznej Gminy Strzałkowo w
Wielkopolsce – warto skorzystać z podpowiedzi i w sposób atrakcyjny
i mądry wpływać na rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną
i ich uczestniczenie w życiu społecznym. 

Życzymy ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Przed
nami także ważne wydarzenia roku 2008 − życzymy zatem mądrych
wyborów, trafnych decyzji i satysfakcji z działalności. 

Redakcja
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Ta inicjatywa zmobilizowała nas do wni−
kliwego sondażu potrzeb środowiska, czyli
miasta Tomaszów Lubelski i najbliższych
okolic, w celu rozpoznania, ile osób z głębokim,
znacznym i umiarkowanym stopniem niepeł−
nosprawności, w tym intelektualnej (oprócz
absolwentów OREW, bo tych znamy),
mieszka na tym obszarze. Ku naszemu zasko−
czeniu, trafiliśmy do niezwykłej rodziny: ro−
dzice staruszkowie − matka 76 lat, ojciec 80,
sami opiekują się 40−letnim synem i 50−letnią
córką głębiej niepełnosprawnymi intelektual−
nie. W ostatnich latach ich córka utraciła rów−
nież wzrok, wada wzroku przez wiele lat stop−
niowo się pogłębiała. Może w ich sytuacji
nie byłoby nic aż tak zdumiewającego i niemal
przerażającego, gdyby nie fakt, że rodzina ta
poza świadczeniami emerytalno–rentowymi
(rodzice są emerytami a ich dzieci jako inwa−
lidzi I.  grupy otrzymują rentę socjalną), nie
jest objęta żadną formą pomocy społecznej,
pomimo tego, że rodzice – jedyni opiekunowie
swoich niepełnosprawnych dzieci są już w
wieku, który upoważnia ich samych do korzys−
tania ze świadczeń opiekuńczych. Co więcej,
rodzina ta nie figuruje w żadnej ewidencji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak
poinformował nas kierownik tej instytucji, z
prostej przyczyny: Nigdy nie zwracali się o po−
moc i zgodnie z przepisami ustawy o pomocy
społecznej, pomoc ta nie przysługiwała im. 

Faktycznie, na pierwszy rzut oka, nic nie−
pokojącego nie dzieje się w rodzinie. Wokół
domu ład wskazujący na pracowitych i dbają−
cych o porządek właścicieli. Dom niezbyt daw−
no remontowany, wstawione nowe okna, odno−
wiona elewacja, nawet dróżka od ulicy na po−
dwórko wyłożona kostką. Na podwórzu wypie−
lęgnowany trawnik, starannie wydzielona
estetycznym ogrodzeniem część gospodarcza,
wokół rosną kwiaty. Przed domem spotykamy
sympatycznego mężczyznę, który przyjaźnie

zaprasza nas do środka. Jego żona krząta się po
kuchni, prosi, żeby usiąść. Toczy się długa roz−
mowa,przerywana często żartami gospodarza,czło−
wieka o niezwykłej pogodzie ducha i humorze. 

Oprócz dwójki niepełnosprawnych dzieci
mają jeszcze syna, który przejął ich gospo−
darstwo i zajmuje się nim, ale niewiele może
pomóc rodzicom, ponieważ sam od dłuższego
czasu bardzo poważnie choruje, a synowa
„sama wszystkiemu nie poradzi, bo też nie jest
już młoda i brak jej siły”. Wnuki, dorośli męż−
czyźni, mają swoje życie, pracują, dorywczo
coś pomogą, ale nie jest to pomoc wystarcza−
jąca. Wnuczka mieszka w Warszawie, tam
założyła rodzinę i choć kocha dziadków, nie
wspiera ich pomocą. Na pytanie, jak na co
dzień żyją, pada odpowiedź: 
− Utrzymujemy się z renty, o dom jakoś sami
dbamy, czasem cokolwiek pomoże synowa.
Jak wychodzimy w pole czy do miasta, to ich
(mowa o córce i synu) zamykamy, oni są
spokojni i sami siedzą w domu, nic złego
sobie nie zrobią. Córka choć nie widzi, to po
kuchni i pokoju jakoś się porusza, jedzenie
sobie weźmie, ale musi mieć przyszykowane.

Pytamy dalej: − Czy dzieci państwa cho−
dziły do szkoły? 
− Kiedyś nie było tak jak teraz… Chodziły
trochę, córka do sióstr do zakładu, ale pła−
kała za domem to zabraliśmy i na tym się
skończyło.  Syn też chodził do szkoły, specjal−
nej i wrócił do domu.

− Jak spędzają czas?
− No cóż, siedzą i nudzą się, bo do pomocy
żadnej się nie nadają. Czasem syn wyjdzie
na podwórko i ze mną do Kościoła, ale córka
nie chce wyjść, boi się… Najczęściej leży na
łóżku i ogląda telewizję. Syn też najchętniej
siedzi przed telewizorem.

− Jak państwo radzicie sobie z prowadze−
niem domu?
− Jeszcze jakoś radzimy, ale już trudno…
ręce bolą i nogi bolą, a pracy dużo. Trzeba
sprzątać i codziennie ugotować, bo lubią
jeść, dużo jedzą. Nie wiem, jak będzie dalej. 
Widzę załzawione oczy i twarz wyrażającą
lęk o siebie, dzieci i ich przyszłość.

− Czy zwracaliście się państwo o pomoc
do opieki społecznej?

W odpowiedzi pada pytanie skierowane
do nas: A panie wierzycie w coś takiego?…
Kto się dzisiaj zajmie starym człowiekiem?
Musi sobie jakoś radzić do końca i czekać,
co Bóg da… Kiedyś ktoś tu przychodził, chyba
z opieki, mówili, że pomogą, ale to było dawno
i nic się do tej pory nie dzieje.

Pomogliśmy przygotować wniosek o przy−
jęcie do Ośrodka Wsparcia prowadzonego
przez nasze Koło. Ich dzieci są już uczestni−
kami tej placówki. Korzystają z codziennego
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Drodzy Czytelnicy!
Pragnę się z Wami podzielić wrażeniami z kon−

ferencji prasowej, która odbyła się w naszym War−
sztacie Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku. Zwołaliś−
my konferencję, żeby przekazać naszym Gościom
wiedzę i wiadomości związane z prawami jakie ma−
ją osoby niepełnosprawne. Przedstawiliśmy raport
„Nauka i praca osób z niepełnosprawnością inte−
lektualną” w języku łatwym do czytania dla osób
niepełnosprawnych. Na spotkanie z dziennikarzami
i władzami miasta przygotowywała nas pani Anna
Włodarek. Wspólnie napisaliśmy treści, które każdy
z nas miał przekazać naszym gościom podczas
konferencji prasowej i podczas wystąpienia w
Teatrze Ziemi Rybnickiej.

W dniu konferencji prasowej 20 września 2007
roku wszyscy byliśmy zwarci i gotowi. W sali był
elegancko przystrojony stół, na którym poczęstu−
nek zachwycał wszystkich. Przed godziną 12.00
każdy zajął swoje miejsca. Każdy miał przed sobą
tabliczkę z imieniem i nazwiskiem. Kiedy przybyli
zaproszeni goście zaczęliśmy naszą konferencję.
Wśród gości byli między innymi: Prezydent Rybnika
Adam Fudali, senator Antoni Motyczka, Zarząd
Koła PSOUU w Rybniku. Przekazaliśmy wiado−
mości zawarte w raporcie na temat zakładów
aktywności zawodowej, o potrzebie zatrudniania
trenerów pracy w WTZ, omawialiśmy przygotowa−
nia osób niepełnosprawnych do praktyk i później
do pracy. Przedstawiliśmy raport. Następnie każdy
z gości otrzymał naszą wizytówkę i raport oraz
przygotowany przez nas folder dotyczący Rybnika.
Po konferencji był poczęstunek i ciekawe rozmo−
wy. Nasi specjalni goście wpisali się także do kro−
niki warsztatowej. Pan Karol Husak, instruktor, w
trakcie przygotowań do konferencji zrobił nam
wiele zdjęć pamiątkowych. Dzięki ważnym osobom,
które zaszczyciły nas swoją obecnością,  każdy z
nas poczuł się jak ktoś wyjątkowy. Dla nas ta konfe−
rencja prasowa była ważnym doświadczeniem,
zostanie na długo w naszej pamięci.

Następnego dnia odbyła się uroczystość w
Teatrze Ziemi Rybnickiej z okazji 10−lecia istnienia
Warsztatu. Między zaproszonymi gośćmi byli m.in.
Prezydent Rybnika − Adam Fudali, Wiceprezy−
dent − Ewa Ryszka, władze samorządowe, prasa,
telewizja oraz specjalny gość z Warszawy − Dorota
Tłoczkowska. Nasz udział miał na celu przekazanie
wiedzy jaką otrzymaliśmy na szkoleniach w Łucz−
nicy. Omawialiśmy także zagadnienia poruszone
na międzynarodowej konferencji ,,Europa w Akcji
2007”, która odbyła się w Warszawie oraz rów−
nież przedstawiliśmy raport „Nauka i praca osób z
niepełnosprawnością intelektualną”. Zwracaliśmy
się do zaproszonych gości o pomocną dłoń, aby
wszyscy niepełnosprawni mieli szerszy dostęp do
pracy. Na zakończenie podziękowaliśmy wszystkim
zaproszonym za cierpliwe wysłuchanie nas. Na
pamiątkę władze miasta oraz dziennikarze otrzy−
mali raport pt. „Nauka i praca osób z niepełno−
sprawnością intelektualną”. 

Z poważaniem
Anna Nogły, self−adwokatka z Rybnika
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dowozu i odwozu. Przez pierwsze dni rodzi−
ce przychodzili do Ośrodka, aby dowiedzieć
się, jak czują się w nowych warunkach ich
dzieci. Ojciec nie ukrywa radości i zadowo−
lenia z nowej sytuacji, jak zwykle żartując:
Tak tu fajnie, że może i nas byście tu wzięli...

Ta rodzina i jej sytuacja zapadła mi
głęboko w świadomość, byłam wstrząśnięta,
nie mogłam pogodzić się z myślą, że przez
tyle lat nikt im nie pomógł. Nasze Stowarzy−
szenie również, choć w tym małomiasteczko−
wym środowisku, gdzie „wszyscy o wszyst−
kich wiedzą wszystko” działa już 14 lat. 

Rodzą się we mnie pytania: Co mogliśmy
zrobić wcześniej, aby tak długo nie musieli
czekać na pomoc? Co zrobić, aby rozwiązać
ich problem − problem opieki dla nich i ich
niepełnosprawnych dzieci na przyszłość? Co
robić, aby pomóc ludziom w podobnej sytuacji,
którzy nie proszą o pomoc, bo nie chcą być
ciężarem dla innych? Jaki mechanizm uru−
chomić, aby pomoc docierała tam, gdzie jest
potrzebna, nawet wówczas − a może szcze−
gólnie wówczas − gdy się o nią nie prosi?

Stanisława Raczkiewicz

Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU 
w Tomaszowie Lubelskim

Istnienie tego typu partnerstw społecznych
przekłada się również na lepszy kontakt z
instytucjami samorządowymi, które wydają
się na podstawie badań, również odgrywać
znaczącą rolę w rozwiązywaniu palących pro−
blemów społecznych. Działające razem orga−
nizacje społeczne −  jeżeli działają wspólnie −
są w stanie o wiele skuteczniej przedstawiać
swoje postulaty władzom samorządowym.
Zresztą same władze samorządowe są przy−
chylnie nastawione do tego typu inicjatyw.
Funkcjonowanie partnerstw społecznych prze−
kłada się także w dłuższym horyzoncie czasu
na możliwość ubiegania się o finansowanie
ze strony takich instytucji jak choćby Unia
Europejska.

Podstawowym elementem stworzenia
sprawnie funkcjonującego partnerstwa jest
dobre, wstępne rozpoznanie w najbliższej
okolicy instytucji o szeroko rozumianym
profilu społecznym. Następnie skontaktowa−
nie się z nimi i przedstawienie idei samego
partnerstwa. Najlepiej,  jakby już na tym etapie
pojawił się jakiś wstępny cel funkcjonowania
takiego partnerstwa – na przykład komplek−
sowa pomoc osobom najuboższym. Kolejny
etap to zaproszenie przedstawicieli wszystkich
inicjatyw na spotkanie, doprowadzenie do
tego, aby wszyscy się poznali, mogli przedsta−
wić swoje potrzeby, oczekiwania, jak też
sprawy, którymi mogliby się dzielić z innymi.
Dalszym krokiem jest zaprzęgnięcie wszyst−
kich do działania na rzecz wspólnie określone−
go celu, stworzenie haromonogramu zadań.
Chodzi o to, żeby ludzie jak najszybciej odczu−
li pozytywne strony funkcjonowania w
obrębie partnerstwa. Wtedy, kiedy uczestnicy
zaczną być świadomi korzyści jakie daje im
współpraca z innymi organizacjami społeczny−
mi, partnerstwo ma szansę rozpocząć trwałą
działalność.  

Bartosz Pieliński

Autor jest pracownikiem Instytutu Polityki Społecz−
nej Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantem, zaj−
muje się problemami marginalizacji społecznej oraz
funkcjonowaniem gospodarki społecznej.

Od lutego 2006 do października 2007 brał udział
w badaniach prowadzonych przez pracowników Insty−
tutu Polityki Społecznej UW oraz Instytutu Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w wyniku których
powstał raport pt. „W kierunku modelu uwarunko−
wań rozwoju lokalnych gospodarek społecznych”.

Badania zrealizowano w ramach programu EQUAL
(przypominamy − Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest
częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia
większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia
szerokiego do nich dostępu – red.).

RRAAZZEEMM  ŁŁAATTWWIIEEJJ
Z przeprowadzonych niedawno badań

poświęconych uwarunkowaniom rozwoju lokal−
nych gospodarek społecznych wynika, że silna
współpraca instytucji pozarządowych, admini−
stracji samorządowej oraz niesformalizowa−
nych inicjatyw społecznych w znaczący sposób
zwiększa skuteczność i efektywność niesienia
pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Przede wszystkim pozwala ludziom zaan−
gażowanym w problemy swojego najbliż−
szego otoczenia poznać inne osoby prowadzą−
ce podobną działalność. Dzięki temu sfera
działań społecznych jest o wiele lepiej rozpo−
znana przez jej poszczególnych uczestników.
Osoby zajmujące się np. wspieraniem osób
niepełnosprawnych wiedzą dokładnie kto w ich
najbliższym otoczeniu zajmuje się kwestiami
związanymi z bezrobociem, czy pomocą oso−
bom w podeszłym wieku. 

Taka wiedza przekłada się na kolejną zaletę
podtrzymywania lokalnych partnerstw spo−
łecznych – efektywne wykorzystanie zbiera−
nych przez różne organizacje czy też instytu−
cje informacji. Dzieje się bowiem często tak,
że np. ludzie zajmujący się osobami znajdu−
jącymi się w szczególnie trudnej sytuacji ma−
terialnej uzyskują, czasami zupełnie przez
przypadek, informację o tym, że gdzieś znajdu−
je się osoba, która potrzebuje wsparcia ze
względu na swoją niepełnosprawność. Dzięki
funkcjonowaniu mniej lub bardziej sformalizo−
wanego partnerstwa społecznego, ta informa−
cja ma szansę dotrzeć do osoby zajmującej
się pracą z niepełnosprawnymi. Przez to, że
istnieje kontakt między osobami zajmującymi
się różnymi aspektami działalności społecznej
jest łatwiej wychwycić ludzi wymagających
wsparcia, a nie manifestujących zbyt otwarcie
swoich potrzeb.

Od Redakcji:
Otrzymaliśmy smutną wiadomość − 10 grudnia 2007 zmarł ojciec Krystyny i Mariana. 
Sytuacja rodziny stała się w tej chwili jeszcze trudniejsza.
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Jak przypomniał na wstępie prowadzący,
idea podobnych spotkań w celu wymiany do−
świadczeń, wzajemnego słuchania się, pozna−
wania i konsolidacji środowisk obywatel−
skich przyszła do nas z Francji w latach dzie−
więćdziesiątych. Od kilku lat jesienią odby−
wają się fora wojewódzkie, a co 3 lata ich
robocze owoce prezentowane są na forum ogól−
nopolskim. Daje to okazję przyjrzenia się czy i jak
tworzy się współpraca pomiędzy partnerami
publicznymi, pozarządowymi i prywatnymi.
Praktyka pokazuje, że każdy biorący udział
członek najmniejszej organizacji, może mieć
wpływ na przebieg i uchwały Forum Inicjatyw
Pozarządowych.

Tegoroczne spotkanie składało się z krót−
kiego omówienia działalności poszczególnych
organizacji − organizatorów forum oraz czterech
części panelowych:
1. Współpraca Sejmiku Województwa Mazo−

wieckiego z organizacjami pozarządowymi
2. Trzeci Sektor jako rynek pracy – Pozarządowy

Ośrodek Kariery
3. Oko w oko z wolontariatem pracowniczym

– zarządzanie potencjałem wolontariuszy
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki a partner−

stwa lokalne, rola EFS w rozwoju Mazowsza.

Partnerstwo jest jednym z narzędzi rozwo−
ju gospodarczo−społecznego na poziomie
gmin, powiatów i województw, zawiązywane
jest także na poziomie państwa i na szczeblu

Stowarzyszenie BORIS zaprasza do zapozna−
nia się z zestawem pozycji będących „meto−
dologią tworzenia partnerstw od A do Z”,
dostępnych na stronie www.boris.org.pl
Regionalne Ośrodki Europejskiego Fundu−
szu  Społecznego (RO EFS) działające przy
Stowarzyszeniu BORIS aktywnie pomagają
zainteresowanym tworzeniem partnerstw. W
roku 2007 oferta RO EFS jest bezpłatna.

Interesującej analizy występowania
pojęcia partnerstwa w dokumentach doty−
czących PO KL 2007−2013, dokonała Daria
Sowińska−Milewska z Regionalnego Ośrod−
ka EFS w Warszawie. Podmiotami partner−
stwa są samorządy lokalne, partnerzy spo−
łeczno−gospodarczy (organizacje pracowników
i związki zawodowe) oraz podmioty repre−
zentujące społeczeństwo obywatelskie
(organizacje pozarządowe). Poprzez konsul−
tacje i dyskusje partnerzy mogą brać udział:
● w programowaniu obszarów wsparcia obję−

tych programem
● we wdrażaniu − przez Komitet i Podkomi−

tety Monitorujące PO KL 
● w monitorowaniu projektów − poprzez udział

w systemie sprawozdawczości i przekazy−
wanie informacji o postępach Programu
Operacyjnego. 

Dokumentem uściślającym działania jest
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z 18 września
2007 roku. Wyraz partnerstwo występuje w
tekście Programu Operacyjnego 80 razy, a
27 razy w tekście Szczegółowego Opisu
Priorytetów. W dokumentach tych jest mowa
o partnerstwach: lokalnym, publiczno−spo−
łecznym i międzynarodowym. Partnerstwa
stają się tym samym beneficjentami roz−
maitych form wsparcia, można przygoto−
wywać projekty specjalnie z myślą o nich.

Zdaniem Darii Sowińskiej–Milewskiej, 
z uwagi na słabość instytucji dialogu społeczne−
go, niski potencjał kadrowy organizacji poza−
rządowych, brak przygotowania do współpracy
z administracją publiczną i zarządzania fun−
duszami oraz z powodu rozdrobnienia sektora,
konieczne jest upowszechnienie zasad konsulta−
cji. Pogłębienie współpracy tych trzech grup
podmiotów ma na celu udział w kreowaniu
polityki i programów publicznych, wzmacnia−
nie instytucji dialogu społecznego i obywatel−
skiego oraz wzmacnianie potencjału partnerów
społecznych wśród organizacji pozarządowych.

KKIIEERRUUNNEEKK::  PPAARRTTNNEERRSSTTWWAA
międzynarodowym. Przy realizacji projek−
tów finansowanych z funduszy europejskich
w ramach  nowego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki partnerstwo nie jest wprawdzie
wymogiem, ale rozwiązaniem zalecanym,
jako możliwość poszerzenia grona uczestni−
ków projektu i wykorzystania ich różnorod−
nych doświadczeń i środków. 

Jeśli organizacje pozarządowe chcą
korzystać ze współpracy z mocnymi 
(i możnymi) instytucjami szczebla central−
nego i samorządami nie jak ubodzy
krewni, ale pełnoprawne – i równoprawne
– podmioty ekonomii społecznej, part−
nerstwo jest dla nich ogromną szansą.
Głównym celem partnerstwa lokalnego

wymienionego obok instytucji dialogu spo−
łecznego jest budowanie trwałej współpracy
pomiędzy instytucjami rządowymi, samorzą−
dowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, orga−
nizacjami pozarządowymi oraz mieszkań−
cami, zaś partnerstwo publiczno−społeczne
ma umożliwiać współpracę organizacji poza−
rządowych z samorządem terytorialnym w
realizacji usług społecznych oraz wypełnianiu
obszarów aktywności będących poza zasię−
giem sektora publicznego. Partnerstwo mię−
dzynarodowe dotyczy działań kilku instytucji
i organizacji, a ich celem jest wielostronne 
i innowacyjne rozwiązywanie problemu z wy−
korzystaniem różnorodnych doświadczeń
wszystkich partnerów z terenów wykraczają−
cych poza terytorium kraju (określa to artykuł
11 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europej−
skich 1083/2006).

Kiedy podczas omawianej konferencji
prowadzący poszczególnych paneli relacjono−
wali przebieg prac w grupach, zwrócono
uwagę na nową definicję partnerstwa zamiesz−
czoną w Ustawie o wspieraniu rozwoju obsza−
rów wiejskich1, gdzie jest mowa o tym, że
partnerstwo mogą tworzyć osoby prawne i osoby
fizyczne – a więc powstaje nowy swoisty „mix”
(dotychczas jednak nie zawiązano jeszcze
takiego partnerstwa). Temat partnerstwa podej−
muje ponadto Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie2, określająca
minimum złożone z 3 organizacji: dwóch
publicznych i jednej pozarządowej lub od−
wrotnie. W ramach realizacji projektów rzą−
dowych również przewiduje się tworzenie part−
nerstw organizacji pozarządowych z instytu−
cjami publicznymi w celu lepszej realizacji
wyodrębnionych odcinków projektu. Dlatego

1199  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22000077  rrookkuu  ooddbbyyłłoo  ssiięę  ssppoottkkaanniiee  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  ii  iinnssttyyttuuccjjii  
ssaammoorrzząąddoowwyycchh  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo  --  IIVV  MMaazzoowwiieecckkiiee  FFoorruumm  IInniiccjjaattyyww  PPoozzaarrzząąddoowwyycchh  

„„RRaazzeemm  ddllaa  MMaazzoowwsszzaa””,,  pprrzzeezz  pprroowwaaddzząącceeggoo  ZZbbiiggnniieewwaa  WWeejjccmmaannaa  zzee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  BBOORRIISS  nnaazzwwaannee  
śśwwiięętteemm  wwsszzyyssttkkiicchh,,  kkttóórrzzyy  ddzziiaałłaajjąą  nnaa  rrzzeecczz  ppoozzyyttyywwnnyycchh  zzmmiiaann  ww  rraammaacchh  wwssppóółłpprraaccyy  oobbyywwaatteellsskkiieejj..

IV Mazowieckie Forum Inicjatyw 
Pozarządowych zorganizowali:
● Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, 
● Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

BORIS,
● Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

− w partnerstwie z: 
● Mazowieckim Centrum Wolontariatu, 
● Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji

Socjalnych,
● Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
● Provident Polska S.A.

− pod patronatem medialnym: 
● portalu internetowego www.ngo.pl  
● www.pracuj.pl 
● kwartalnika społeczno−obywatelskiego 

„III SEKTOR” (www.isp.org.pl/kwartalnik)

− dzięki wsparciu 
Forum Inicjatyw Obywatelskich.
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finansowania unijnego wynosi obecnie 85%,
wkład państwa – 15%; do współfinansowa−
nia można również wliczać wkład prywatny. 

Na komponent regionalny przyznano aż
58% środków unijnych. Uwzględnia się tu
cztery priorytety: VI −  Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, VII − Promocja integracji spo−
łecznej, VIII − Regionalne kadry gospodarki
oraz IX − Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Przewidziane są projekty syste−
mowe, jak i konkursowe. 

Rodzaje realizowanych projektów to
m.in.: pomoc w tworzeniu partnerstw lokal−
nych; wsparcie dla pracodawców przecho−
dzących procesy adaptacyjne i modernizacyj−
ne w tworzeniu i realizacji programów zwol−
nień monitorowanych czyli outplacement,
podnoszenie świadomości pracowników i kadr
zarządzających modernizowanych firm w
zakresie możliwości i potrzeb realizacji pro−
jektów wspierających procesy zmian,
poprzez szkolenia i doradztwo. 

Beneficjentami działań mają 
być wszystkie podmioty w regionie, 
w tym również organizacje pozarządowe.

O udanym przedsięwzięciu skierowanym
do młodzieży w ramach biura karier, pozy−
skującego pracowników dla organizacji po−
zarządowych mówiła Małgorzata Węgrzy−
niak ze Stowarzyszenia Tratwa. Warto prze−
śledzić skuteczność tej „cyber−ręki lidera”
oraz poznać kłopoty z zatrudnianiem w orga−
nizacjach pozarządowych (łączenie umów
na czas określony i umów zleceń, nielimito−
wany a więc często 12−godzinny dzień pracy)
− o ile uda się Państwu otworzyć stronę
www.pracujworg.pl, można zapoznać się
tam z wynikami projektu „Pracuj w org”.

Piotr Todys, prezes Federacji MAZOWIA
stwierdził, że stopniowo poprawia się komu−
nikacja pomiędzy organizacjami pozarządo−
wymi i radnymi oraz władzami samorządo−
wymi, chociaż na forum pojawił się tylko
jeden radny Sejmiku Mazowieckiego, Grze−
gorz Kostrzewa–Zorbas. Niewątpliwie orga−
nizacje pozarządowe powinny same uaktyw−
niać swoją współpracę z radnymi.

Magdalena Serejska

Post scriptum:
Natomiast znakomicie sprawdziło się part−
nerstwo zawiązane w celu organizacji forum
w Centrum Konferencyjnym „Zielna” w War−
szawie − jeśli wziąć pod uwagę sprawny prze−
bieg wydarzenia, formy prezentacji i organiza−
cję zajęć, zaopatrzenie w materiały i smaczny
poczęstunek.

1   Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obsza−
rów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 11
kwietnia 2007 Nr 64 poz. 427), Art. 15. 2: „Do tworzenia 
i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o
stowarzyszeniach, z tym że:  1) członkiem zwyczajnym lokal−
nej grupy działania mogą być osoby fizyczne i osoby praw−
ne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.”

2   ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz.
873 z późn. zm.)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako
instytucja wdrażająca i zarządzająca działaniem
Rozwój dialogu obywatelskiego ogłasza kon−
kursy na projekty typu: rozwój dialogu, part−
nerstwa publiczno−społeczne i współpraca
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na pozio−
mie regionalnym i lokalnym. Przewidywane
są również konkursy na projekty:
● dotyczące wsparcia osób pozostających

bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy (poddziałanie 6.11)

● dotyczące inicjatyw lokalnych na rzecz
podnoszenia poziomu aktywności zawo−
dowej na obszarach wiejskich (poddzia−
łanie 6.3)

● aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
(poddziałanie 7.2.1) 

● inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji (działanie 7.3 ).

Przykład wdrażania projektów partnerskich
przedstawiła Katarzyna Zaunar z Wojewódz−
kiego Urzędu Pracy. Jej prezentacja „Dialog
i partnerstwo w regionie mazowieckim” za−
wierała relacje z kilku wybranych projektów,
m.in. partnerstwo lokalnych władz, drobnych
przedsiębiorców i zakładów opieki zdrowot−
nej w celu stworzenia Mazowieckiego Cen−
trum Rehabilitacji w Rudce oraz partnerstwo
podobnych podmiotów publicznych i prywat−
nych zmierzające do utworzenia Siedleckie−
go Centrum Wystawienniczo–Targowego.
Wojewódzki Urząd Pracy analizując priorytet
VI: Rynek otwarty dla wszystkich, a konkret−
nie jego część Dialog i partnerstwo potwier−
dza, że obecne wytyczne unijne w tym
zakresie poparte są narzędziami finanso−
wymi, co umożliwia realizację projektów
w dużym gronie podmiotów.

Maria Wiro–Kiro zreferowała tzw. Kom−
ponent Regionalny PO KL 2007−2013 na
Województwo Mazowieckie. Prelegentka kie−
ruje nowo powstałą instytucją – Mazowiecką
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych,
której zadaniem jest ogłaszanie konkursów,
przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
ocena wniosków, przyznawanie środków,
szkolenie beneficjentów, kontrola projektów
itp. Zadania Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych realizowane są także w oddziałach
zamiejscowych: w Ciechanowie, Ostrołęce,
Płocku, Radomiu i Siedlcach. Program Ope−
racyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 zakłada
jako cel główny wzrost poziomu zatrud−
nienia i spójności społecznej, co oznacza
m.in. zmniejszenie obszarów wykluczenia
społecznego, wsparcie dla budowy sprawnego
i partnerskiego państwa. Novum w stosunku
do dotychczasowej wersji PO KL jest podział
priorytetów na krajowy i regionalny. Poziom

Przykład z terenu: 

Partnerstwo na Rzecz Społeczności
Gminy Słupno „Nasza19“

(Joanna Jakubowska)

Projekt jest wynikiem kilkuletniego procesu
wyłaniania najważniejszych lokalnych problemów
społecznych, wyboru tych, którymi należało się
zająć w pierwszej kolejności, wyboru właściwych
narzędzi i tworzenia szerokiego partnerstwa wszyst−
kich, którzy mogą podjąć potrzebne działania – ze
sfery biznesu, sektora publicznego oraz sektora
obywatelskiego. 

Realizatorzy Projektu powołali Zgromadzenie
Partnerów – wszyscy przystępujący do projektu
na zasadzie dobrowolności, równości, otwartości 
i współodpowiedzialności – z założeniem spotyka−
nia się raz w roku. Spośród Zgromadzenia wyło−
niono zespoły tematyczno–robocze zobowiązane
do spotkań minimum raz na miesiąc oraz Zespół
Koordynacyjny złożony z 2 – 4 delegatów każde−
go zespołu tematyczno–roboczego, spotykający
się według potrzeb. 

Wybrano koordynatora, osobę do kontaktów,
powołano punkt informacyjny oraz biuro Projektu
– w istniejących już strukturach sektora publiczne−
go, tzn. w Bibliotece Miejskiej. Utworzono stronę
internetową, biuletyn informacyjny. Informacja
docierała też przez lokalną prasę, ulotki i plakaty,
ogłoszenia w parafiach, na lokalnych spotkaniach
w poszczególnych sołectwach, przez oddelegowa−
nych przedstawicieli na sesjach Rady Gminy. 

Zorganizowano szereg wydarzeń i imprez, m.in.
festyny, Dzień Aktywnej Społeczności, Bieg Jesie−
ni, spotkania dla seniorów, letni wypoczynek dla
dzieci, Spotkanie Umiejętności, Myśli i Aktywności
SUMA. W każde wydarzenie angażowało się
kilka podmiotów. 

Działanie w partnerstwie zdecydowanie polep−
szyło przepływ informacji pomiędzy poszczegól−
nymi podmiotami działającymi w gminie i ułatwiło
diagnozowanie na bieżąco i rozwiązywanie lokal−
nych problemów. Współpracę oceniono jako efek−
tywną, tanią (znaczące oszczędności w skali gminy),
umożliwiającą łączenie zasobów kadrowych,
lokalowych, sprzętowych. Nastąpiła integracja
środowisk na terenie gminy. Występujące problemy,
to zdarzające się niezrozumienie idei partnerstwa
w działaniu, bierność, spory o splendor („sukces ma
wielu ojców”). 

Zachęcona dotychczasowymi osiągnięciami,
organizacja „Nasza 19” ma w planach zaktualizo−
wanie Strategii Integracji i Rozwiązywania Proble−
mów Społecznych na terenie Gminy Słupno oraz
akcję pod nazwą „Dla bezpieczeństwa 62”.
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W naszej stowarzyszeniowej Rodzinie
praca społeczna nabrała nowej wartości –
podejmujemy się jej z ochotą i choć czasem
jest trudna – przynosi nam wiele satysfakcji.
To naprawdę jak w prawdziwej rodzinie,
gdzie matka pracowicie przygotowuje wie−
czerzę wigilijną, by potem z radością patrzeć
jak domownicy zajadają się smakołykami.
Gdzie ojciec, który pracuje z mozołem, cie−
szy się, kiedy może zabrać rodzinę na lody.

Spontanicznie w Stowarzyszeniu, każdy
znalazł swoją rolę. Ma swoje zadania. Dzieli
się z innymi swoimi zdolnościami, umiejęt−
nościami, mądrością życiową. Mama Irenki
− Augusta, przytula jak prawdziwa matka.
Swoim sędziwym wiekiem i życiowym do−
świadczeniem przemawia do serc młodych
matek, które otwierają się na doświadczenia
zdrowej miłości i radości, bez poczucia winy
i izolacji.

W zaciszu domowym, gdy zasypia Wojtek,
jego mama Stefania swoimi spracowanymi
dłońmi dzierga najpiękniejsze na świecie
serwetki, gwiazdki, obrusy, aniołki. Podczas
kiermaszu świątecznego na Pszczyńskim Ryn−
ku te cuda rozchodzą się jak świeże bułeczki!
W domach wielu rodzin zdobią stoły i choin−
ki, będąc jednocześnie świadectwem wielkiej
ludzkiej miłości.

Nasze mamy pieką najlepsze ciasta i cia−
steczka – mama Izy, Iwona to mistrzyni tortów
na każdą okazję, a mama Agnieszki, Basia to
niepowtarzalna twórczyni ciasteczek. Delek−
tujemy się nimi podczas naszych wspólnych
spotkań w placówkach, podczas wspólnych
wycieczek, gdy podejmujemy naszych przy−
jaciół, gości, a nawet kiedy chcemy dać tro−
chę miłości drugiemu człowiekowi – ciasto
to świetny prezent dla każdego. Także dla
naszego kochanego Starosty Pszczyńskiego.

W sobotnie i niedzielne popołudnia odby−
wają się spotkania rodziców z terapeutami –
tu, w atmosferze rodzinnego ciepła, powstają
piękne serca z masy solnej, mozolnie lepio−
ne aniołki czy bukiety z suchych liści. W
tych małych cudach zawarta jest cała miłość

do drugiego człowieka, którą potem obdaro−
wujemy naszych przyjaciół i dobroczyńców.

Całą Rodziną spotykamy się raz w mie−
siącu na Spotkaniach Ekumenicznych w Koście−
le pw. Krzyża Świętego. Po mszy św., otoczeni
skrzydłami naszego anioła stróża Księdza Pro−
boszcza, dzielimy się troskami i radościami,
pijemy wspólnie kawę, delektujemy się sma−
kiem naszych wypieków i przyglądamy się
naszym dzieciom − radosnym i swobodnym.

Wspólnie kwestujemy pod kościołami:
opowiadamy o trudach miłości do naszych
dzieci, dzielimy się problemami. Uświada−
miamy ludziom, na czym tak naprawdę pole−
ga poszanowanie godności drugiego człowie−
ka i jego praw, czym jest prawdziwa miłość.
Nieustające są rozmowy z parafianami –
patrzą, podchodzą, pytają. Dotykają nieśmia−
ło naszych dzieci, z troską głaszczą ich
głowy, przytulają. Wtedy też przekonujemy
się, że w domach pozostaje jeszcze wiele
wyizolowanych niepełnosprawnych osób –
dzieci i dorosłych, które podziwiają świat
wciąż jedynie przez zamknięte okna.
Otwórzcie je przed nimi! – mówimy rodzicom
– otwórzcie się na nowe doświadczenia! I
przychodzą do nas, do placówek – porozma−
wiać, wspólnie spędzić czas. Przychodzą po
nadzieję i radość.

Nasza Rodzina dostarcza zdrowemu spo−
łeczeństwu niezapomnianych chwil zabawy
i rozrywki,  przy okazji budując pozytywny
obraz osoby niepełnosprawnej – organizujemy
bale charytatywne, na których rodzice gotu−
ją, a nasze zdrowe córki i synowie obsługu−
ją gości. Organizujemy festyny integracyjne,
gdzie w ramach zbiórki publicznej, przy
okazji wspólnej zabawy naszych dzieci i ich
zdrowych rówieśników, sprzedajemy za ce−
giełki upieczone przez rodziców ciasta i cia−
steczka, nasze wytwory artystyczne. I choć
kosztuje nas to wiele wysiłku i pracy − przyno−
si ogromną radość – patrząc na wspólną zaba−
wę naszych „kulejących aniołów” i ich zdro−
wych kolegów, patrząc na naszych zatroska−
nych na co dzień rodziców, jak beztrosko

oddają się wspólnym tańcom –
rosną nam serca. Dostajemy
skrzydeł. To jak zastrzyk
energii, jak promień słońca w
pochmurny dzień.

Ktoś powiedział o nas kiedyś,
że jesteśmy symbolem bezinte−
resowności, ofiarności i miłości
do drugiego człowieka. Dziś
pieczołowicie pielęgnujemy
ten symbol, przekazujemy go
następnym. W Stowarzyszeniu
zatrzymujemy się przy każdym

Koło Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w
Pszczynie to nasza druga rodzina, w której
wszyscy – bez względu na status material−
no–bytowy czy poziom upośledzenia naszych
dzieci – uważamy, że jest najpiękniejsza i naj−
ważniejsza.

Od początku działalności naszego Koła, jak
w każdej rodzinie, budowaliśmy wzajemne
więzi i podtrzymywaliśmy wartości, dzieliliśmy
między siebie obowiązki i podejmowaliśmy
się pełnienia różnych ról. Poznawaliśmy się
wzajemnie – najpierw nieśmiało odkrywając
problemy naszych dzieci pełni wstydu i poczu−
cia winy, zaczęliśmy się dzielić problemami
w naszych małżeństwach, rodzinach. Powoli
podnosiliśmy się spod ciężaru upokorzenia,
potępienia i izolacji. Tak naprawdę nie chcemy
pamiętać tych dni, kiedy w samotności zma−
galiśmy się z innością naszych dzieci. Ale cza−
sem trzeba do nich wrócić, by nowym człon−
kom naszego Koła – młodym rodzicom, uświa−
domić, że ten proces trzeba przejść, by stać
się silnym.

Dziś, po piętnastu latach naszej działalności,
nosimy wysoko uniesione głowy, bez skrępo−
wania patrzymy w oczy mijanym przechod−
niom, a nasze dzieci są obecne w każdym
zaułku życia społecznego. Tworzymy wielką
piękną rodzinę, gdzie każdy znajduje ukoje−
nie, radość, wsparcie. Połączyła nas wspólna
idea – niekończąca się, zdrowa miłość do
naszych dzieci, która wykracza daleko poza
granice teraźniejszości. Obserwując otacza−
jącą nas rzeczywistość wiemy, że za kilka,
kilkanaście lat, kiedy nas zabraknie, nasze
dzieci pozostaną zatopione w swojej bezrad−
ności i ułomności, a przez przypadkowych
urzędników mogą znaleźć się w przypadko−
wych miejscach pozbawionych ciepła i miłoś−
ci. Dlatego też dziś pokazujemy im i uczymy
wszystkiego, co możliwe, a na przyszłość
chcemy wybudować dla nich dom – DOM
KULEJĄCYCH ANIOŁÓW, gdzie – oto−
czone miłością i życzliwością innych, będą
mogły spokojnie żyć do końca swoich dni.

NNAASSZZAA  DDRRUUGGAA  RROODDZZIINNAA
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zatroskanym człowieku, który w swej bezrad−
ności, cierpieniu, nieporadności czy buntu,
zamyka się w kręgu uzależnienia i biedy.
Dla tych rodzin organizujemy systematycz−
ną pomoc żywnościową, zbiórki odzieży,
organizujemy i inicjujemy pomoc specjali−
stów, by walczyć z nałogami, by walczyć o
jedność matki i ojca. Są to grupy wsparcia,
które żywo reagują na potrzeby rodzin. I choć
brzmi to tak prosto – wymaga wielkiej
mądrości, rozwagi i taktu. Rozdarte serca
naszych rodziców są tak samo kruche, jak serca
naszych dzieci i trzeba tu zarówno wiele miłości,
jak i profesjonalizmu, by je zasklepić.

Pomagamy sobie wzajemnie w załatwia−
niu spraw urzędowych, formalnych. Poleca−
my specjalistów dla naszych dzieci. Uma−
wiamy na przykład terminy leczenia u stoma−
tologa w narkozie w Bielsku, organizujemy
wspólny transport i jedziemy z kilkorgiem
dzieci. Leczenie zębów − taki prozaicznyproblem,
ale dla wielu naszych dzieci i ich rodziców
to szczyt góry lodowej. Ha – już zdobyty!

RAZEM. Co to znaczy? − zrozumieliśmy
to tak naprawdę w ostatnim roku, kiedy to
Miasto Pszczyna przekazało nam nieodpłat−
nie piękną działkę w Piasku koło Pszczyny,
gdzie budować będziemy kompleks placówek
dla naszych pociech. Działka była zarośnięta
chwastami i zaniedbana. To właśnie te dwa
hektary ziemi uświadomiły nam, co znaczy
RAZEM. Co sobotę zbieraliśmy rodziców na
działce i walczyliśmy z żywiołem dzikiej na−
tury. W słońcu, w deszczu, zlani potem, z po−
drapanymi rękoma, brudni − ale jacy szczęśliwi!
Zostawiliśmy na tym skrawku ziemi wiele na−
szej siły i miłości. Tu zakorzeniliśmy już nasze
marzenia o godnym życiu naszych dzieci. 

Jeszcze ciągle się uczymy – wzajemnej to−
lerancji, szacunku, bezinteresowności. Uczy−
my się godnie żyć. Uczymy się marzyć i reali−
zować nasze marzenia. Dziękujemy sobie
nawzajem, że jesteśmy. Wspólnie z profesjo−
nalistami z naszych placówek podejmujemy
ciągle nowe wyzwania i stawiamy im czoła.
Czasem upadamy pod ciężarem trosk, pro−
blemów, pracy, ale radość i szczęście naszych
dzieci, których świadkami stajemy się cały
czas, dodaje nam skrzydeł, dodaje nam sił.

Nasza Rodzina to przykład wielkiej radości
życia, na którą pracują z mozołem wszyscy
jej członkowie. To też uczelnia dla wszystkich,
których spotykamy na swojej drodze – uczymy
ich pokory i miłości, szczepimy optymizm i do−
dajemy sił. Wspólnie stajemy się społecznością,
gdzie każdy – ten piękny, bogaty i ten wykrzy−
wiony cierpieniem, biedny, są godnie trakto−
wani, z szacunkiem do drugiego człowieka.
Każdy z nas przecież potrzebuje miłości i każ−
dy z nas przecież kiedyś w niebo wzleci...

Krystyna Fuławka  
Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Pszczynie

Tytuł artykułu zaczerpnęłam z Hymnu nie−
pełnosprawnych, gdyż wydaje się, że słowa
te dobrze oddają sytuację osób niepełno−
sprawnych w położonej w województwie
wielkopolskim gminie Strzałkowo.

Strzałkowo jest osadą liczącą ok. 5 tysięcy
mieszkańców, a cała gmina to niespełna 10
tysięcy  osób. Szacunkowo przyjmuje się, że
ok. 10% mieszkańców gminy to osoby z nie−
pełnosprawnością. Strzałkowo stanowi ideal−
ny węzeł drogowy gminy, jest jej centralną
miejscowością. Tutaj ma swą siedzibę Urząd
Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz−
nej, przychodnia lekarza rodzinnego, dom
pomocy społecznej, warsztat terapii zajęcio−
wej, poczta, dworzec PKP i PKS, dwa banki
oraz sieć sklepów (w tym 4 apteki). Wszyst−
kie te obiekty są dostępne dla osób porusza−
jących się na wózkach. Ponadto, zarówno
Urząd Gminy jak i GOPS, DPS czy też WTZ
dysponują pojazdami przystosowanymi do
przewozu osób niepełnosprawnych. Miejsco−
we Gimnazjum prowadzi dwie klasy integra−
cyjne, a GOPS − Świetlicę Socjoterapeutycz−
ną. Osada położona jest przy ruchliwej trasie
Nr 92 Poznań − Warszawa i sprawia dziś wra−
żenie małego miasteczka.

W centralnej części miejscowości, przy
bezpiecznym przejściu przez ulicę, wyposa−
żonym w sygnalizację świetlną ma swoją sie−
dzibę Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo.
Jest to obiekt w pełni dostępny dla osób nie−
pełnosprawnych. W niedługim czasie, w
bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki, oddany
będzie do użytku wygodny parking z miejsca−
mi dla pojazdów przewożących osoby niepeł−
nosprawne. Biblioteka zajmuje powierzchnię
250 m2. Znajduje się tutaj przestronna wypo−
życzalnia, wygodna, wyposażona w antypo−
ślizgową podłogę czytelnia, galeria wysta−
wiennicza oraz pomieszczenia towarzy−
szące: socjalne, biurowe, magazyn książek

oraz toaleta − przystosowana dla osób poru−
szających się na wózkach. Księgozbiór biblio−
teki liczy ogółem 18 000 woluminów, w tym
ok. 400 pozycji to książki i materiały alter−
natywne o walorach terapeutycznych. Biblio−
teka wyposażona jest w 6 stanowisk kompu−
terowych z bezpłatnym dla użytkowników
biblioteki dostępem do Internetu. Oprócz ty−
powych programów biurowych dysponujemy
również programem bibliotecznym SOWA,
Power Point i programem powiększającym
tekst na ekranie Zoom Text Magnifier. Po−
siadamy multimedialny sprzęt projekcyjny,
kserokopiarkę i drukarki.

Tyle tytułem wstępu po to, aby przedstawić
warunki w jakich pracuje biblioteka, która
jest jedną z wielu, działających w naszym
kraju samorządowych instytucji kultury. 

Jest jednak coś, co ją wyróżnia spośród in−
nychbibliotek mogących się pochwalić znacznym
dorobkiem pracy upowszechniającej czytel−
nictwo na wsi. Jest to praca na rzecz czytel−
nika niepełnosprawnego, a w szczególności
dorosłego czytelnika z niepełnosprawnością
intelektualną. Dziwne? W Strzałkowie obecność
w bibliotece publicznej osób z niepełnospraw−
nością intelektualną nikogo już nie dziwi. 

Dzieje się tak za sprawą zajęć z elemen−
tami biblioterapii, prowadzonych regularnie

NNIIEEPPEEŁŁNNOOSSPPRRAAWWNNII  
––  NNOORRMMAALLNNAA  SSPPRRAAWWAA
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ooggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  kkoonnkkuurrssuu  PPaańńssttwwoowweeggoo  FFuunndduusszzuu  RReehhaabbiilliittaaccjjii  OOssóóbb

NNiieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  nnaa  nnaajjlleeppsszzyy  pprrooggrraamm  jjeeddnnoossttkkii  ssaammoorrzząądduu  
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zzaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  nnaa  rrzzeecczz  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  BBiibblliiootteekkaa  oottrrzzyymmaałłaa
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od 1996 roku, a adresowanych do mieszkań−
ców Domu Pomocy Społecznej w Strzałko−
wie, także za sprawą wystaw twórczości
osób niepełnosprawnych organizowanych
przez bibliotekę. Ostatnio, od stycznia 2007
roku, dzięki pieniądzom z nagrody za zwycię−
stwo w konkursie „Równe szanse, równy
dostęp” biblioteka jest również organizato−
rem warsztatów biblioterapeutycznych dla
nauczycieli nauczania początkowego i biblio−
tekarzy z terenu powiatu słupeckiego oraz
zajęć arteterapeutycznych dla niepełno−
sprawnych mieszkańców gminy. 

Uczestnikami zajęć biblioterapeutycznych
są mężczyźni z niepełnosprawnością intelek−
tualną − mieszkańcy Domu Pomocy Społecz−
nej w Strzałkowie. DPS oddalony jest od
biblioteki o ok. 500 metrów. Tę drogę panowie
każdorazowo przebywają z opiekunem. Spot−
kania od 10. lat odbywają się regularnie co
czwartek o godz. 900 i przebiegają zgodnie z
rytuałem, który wspólnie przez lata praktyki
wypracowaliśmy.

Jedną z zasad jest całkowita dobrowolność
uczestnictwa w zajęciach. Każdorazowo
mieszkańcy DPS są pytani o chęć udziału w
zajęciach. Spośród wszystkich 80. mieszka−
ńców w zajęciach bierze udział około 30.
Dla zgodnego z planem przebiegu zajęć powin−
no w nich uczestniczyć od 2 do 4 osób, ale
jak to jednak bywa, życie samo koryguje nasze
teoretyczne założenia i z reguły na zajęcia
przychodzi od 10. do 12. panów. Akceptujemy
tę sytuację i zawsze z nieukrywaną radością
witamy wszystkich. 

Część spośród tej grupy nie potrafi czy−
tać, a zdecydowana większość nie posiada
umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Stąd
też wynikła nasza porażka w pierwszych
miesiącach pracy z mieszkańcami DPS. Nie
mając wówczas żadnego przygotowania z
zakresu biblioterapii, proponowałyśmy uczest−
nikom spotkań bajki Walta Disneya, gdyż
wydawały się nam najciekawsze i najbardziej
kolorowe. Odbiór był nie rokujący nadziei
na jakiekolwiek porozumienie, bo przecież −
Jak to możliwe, że niedźwiedź jeździ motorem?!

Ze względu na to, że w czasie zajęć biblio−
teka jest czynna dla ogółu czytelników obec−
ność osób niepełnosprawnych intelektualnie

w bibliotece wzbudzała początkowo nieskry−
wane zaciekawienie wśród innych użytko−
wników. Podobnie cotygodniowy przemarsz
przez miejscowość grupy mężczyzn z książ−
kami pod pachą powodował zainteresowanie
przechodniów. Dziś już nikogo to nie dziwi,
gdyż mieszkańcy DPS stali się pełnopraw−
nymi mieszkańcami gminy i stałymi by−
walcami biblioteki publicznej. Tak więc osią−
gnęliśmy jeden z celów zajęć biblioterapeu−
tycznych: integrację ze środowiskiem lokalnym.

Innym celem, który sobie obraliśmy jest
zapewnienie osobom niepełnosprawnym
możliwości kontaktu z nauką, sztuką i rozryw−
ką. Poprzez ukierunkowane czytanie ukazu−
jemy mieszkańcom DPS właściwe postawy,
pomagamy w rozwiązywaniu problemów
osobistych. Tak dobieramy literaturę, że po−
zwala ona na widzenie siebie jako jednostki
twórczej, z dużymi możliwościami a jedno−
cześnie pozwala uczestnikom zajęć nabrać do
siebie dystansu, uczy śmiać się z samego sie−
bie, dawać sobie szansę na drobne potknięcia
i przegraną. Poprzez głośne czytanie wybra−
nych tekstów panowie doskonalą nabytą
wcześniej umiejętność czytania, a wypowia−
dając się trenują sprawne wyrażanie swoich
myśli w formie publicznej wypowiedzi.
Dobór środków terapeutycznych jest zawsze
uzależniony od potrzeb i możliwości percep−
cyjnych konkretnych osób biorących udział
w spotkaniu. Od niedawna korzystamy także
z publikacji Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
zwłaszcza tekstów łatwych do czytania,
zamieszczanych w „Społeczeństwie dla
Wszystkich”.

W naszej galerii odbyły się do tej pory
trzy duże wystawy prac wykonanych przez
osoby niepełnosprawne. Pierwsza była wy−
stawą prac mieszkanek Domu Pomocy Spo−
łecznej dla dzieci i młodzieży prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w
Mielżynie w gminie Witkowo. Kolejna, to
wystawa Objazdowej Galerii Wielkopolskiej
Fotografii, zorganizowana z okazji XIV
Światowego Dnia Chorego, a następna była
pokłosiem zajęć arteterapeutycznych prowa−
dzonych w bibliotece. W międzyczasie orga−
nizowaliśmy wystawy integracyjne.

W poszerzeniu prowadzonej od lat dzia−
łalności na rzecz osób niepełnosprawnych
bardzo pomogło nam zwycięstwo w konkursie
PFRON, pomoc merytoryczna Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu oraz stałe konsultacje z
Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycz−
nym z siedzibą we Wrocławiu. Kontakty te
szczerze wszystkim Państwu polecam. 

Małgorzata Grzelak 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo

BIBLIOTERAPIA

Drodzy Czytelnicy!

4 października 2007 roku odbyła się w
Urzędzie Miasta w Kołobrzegu konferencja.
Występowali na niej self−adwokaci. Były zapro−
szone osoby, które podzieliły się swoimi
doświadczeniami oraz  przeżyciami związany−
mi z ich nauką i wykonywaną pracą. Było
dużo osób niepełnosprawnych z różnych pla−
cówek. Byli także zaproszeni rodzice osób
niepełnosprawnych. Byli instruktorzy z ZAZ i WTZ,
opiekunowie z Domu Pomocy Społecznej. 

Było ładne otwarcie i przywitanie. Pani Basia
Szczeglik wszystkich serdecznie przywitała.
Potem oddała głos pani Karolinie Furman i nam,
self−adwokatom i zaprezentowaliśmy raport
„Nauka i praca osób z niepełnosprawnością
intelektualną”. Pani Karolina była moderatorem
spotkania. Zanim my przedstawiliśmy raport,
to najpierw było przybliżenie innym pojęcia
self−adwokata i osoby wspierającej. Wypowia−
dała się Dorota Nawrocka.

Potem przedstawialiśmy raport. Mówiliśmy,
w jakich szkołach uczą się dzieci niepełno−
sprawne intelektualnie. Jak wygląda przygoto−
wanie osób z niepełnosprawnością intelektu−
alną do pracy. O tym jak znaleźć dobrą pracę
i gdzie w Polsce mogą pracować osoby nie−
pełnosprawne intelektualnie. Mówiliśmy też,
co jeszcze należy zmienić, żeby osoby niepełno−
sprawne mogły lepiej żyć. Czytaliśmy wszystko
z kartki. Tak było dla nas lepiej, była mniejsza
trema. Byłam z tego zadowolona.

Zadawali mi pytania, na które musiałam
odpowiadać. Musiałam powiedzieć jak trafiłam
do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koło−
brzegu. Najpierw, gdy skończyłam szkołę
zawodową w Czaplinku, to trafiłam do Warszta−
tów Terapii Zajęciowej do Kołobrzegu. Gdy
otwarty został Zakład Aktywności Zawodowej
to zaraz tam poszłam. Pracuję w krawiectwie
i codziennie prasuję. Prasuję pościel, obrusy,
torby, flagi i różne podobne rzeczy. W przy−
szłości chciałabym podjąć normalną pracę, w
przedszkolu. Chodziłam do przedszkola
długo na praktyki. Dzieci sprawiały mi niesa−
mowitą radość, garnęły się do mnie. Chętnie
im pomagałam i bawiłam się z nimi. Chodziłam
z nimi na spacer.

Na konferencji była pani z Gazety Kołobrzes−
kiej, pani Marzena. Miałam krótki wywiad.

Wioleta Rabiej
Self−adwokatka z Kołobrzegu
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Krzysztof pokazuje swoje kasety disco polo.
To jego ulubiona muzyka. Przyniósł ich ze sobą
cztery reklamówki. 
− A będziemy tańczyć? – pyta wybierając
jedną z kaset. − Dam ci klapsa – mówi. –
Dam ci klapsa!
Beata pyta z uśmiechem na twarzy: 
– Za co?
– Bo nie chciałaś ze mną tańczyć. 
– Tańczyć będziemy po obiedzie. Teraz pomóż

mi podusić ziemniaki – prosi łagodnie. 
Kuchnia jest mała, ale mieści pięć osób.
Józef jest najstarszy, ma 36 lat. Z pomocą
Marty przekłada kotlety z patelni na talerz.
Nakrył już do stołu, posprzątał gry z dywanu.
– Nie jedz ciastek, zaraz będzie obiad – upomi−
na w międzyczasie Krzysztofa. 
Ten siedzi obok telewizora i ulubionej wieży.
– A zrobiłaś mi zdjęcie z moją kasetą? –
pyta. – A jutro zrobisz mi z panem Markiem,
jak wycinam motylki – upomina się po raz
kolejny. 
Jacek jest najmłodszym mieszkańcem. Ma
24 lata i ciągły uśmiech na twarzy. 
– A z tą mogę? – on też chce się fotografo−
wać z kasetą. To kolejna, którą przynosi.
Podobnie jak Krzysztof jest fanem muzyki
disco polo. I podobnie jak on przywiózł
sporo kaset. Później zadowolony przegląda
zdjęcia w aparacie. 
– To ja, popatrz, to ja – śmieje się. 

WWaażżnnee  wwyyddaarrzzeenniiee
Beata i Marta dziś dyżurują po południu.

Jedna z nich o 19. pójdzie do domu, druga
będzie do 22. Wtedy przyjdzie trzecia opiekun−
ka, Józefa. Ona zostanie tu na noc. W miesz−

kaniu zajmuje najmniejszy pokoik. Reszta
pokoi należy do uczestników treningu. Rano
dopilnuje toalety, pomoże zrobić śniadanie i ra−
zem pójdą do warsztatów terapii zajęciowej.
To spory kawałek drogi: z Os. Witosa na ulicę
3–go Maja. Można jechać „zerówką”, ale
uczestnicy najchętniej chodzą piechotą. O 14.
do warsztatów przyjdzie kolejna opiekunka. 
– Razem wracamy, idziemy do sklepu, robimy
zakupy na obiad, wczoraj byliśmy w pizzerii.
To było ważne wydarzenie dla Krzysztofa −
jego pierwsza wizyta w restauracji. 
− Po drodze planujemy zajęcia na popołudnie
– mówi Marta Mac, która w czwartek przed
naszą wizytą wróciła z uczestnikami do
mieszkania. – Dziś byliśmy w Klubie Ikar.
Panowie grali w tenisa stołowego. Krzyszto−
fowi bardzo się podobało. Mieliśmy problem,
by zabrać go do domu – opowiada Marta. 

DDaajj  ggłłoośśnniieejj!!
– Pierwszy raz duszę ziemniaki! Pierwszy
raz! – cieszy się Krzysztof. Ma 30 lat, chociaż
nam mówi, że 28. Tak samo cieszy się, gdy
uda mu się włączyć samemu swoją ulubioną
piosenkę: „Majteczki w kropeczki”. 
– Daj głośniej, daj głośniej! – mówi Beacie.
Ta mruga porozumiewawczo: 
– Będzie śpiewać. 
I rzeczywiście, Krzysztof zaczyna śpiewać,
żałuje tylko, że nie ma akordeonu. 

− Większość z osób niepełnosprawnych inte−
lektualnie ma zdolności plastyczne albo
muzyczne − mówi Katarzyna Latuszek, spo−
łeczny koordynator projektu, członek zarządu
jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia

CCHHCCIIEELLIIBBYY  NNAA  ZZAAWWSSZZEE
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
matka niepełnosprawnego dziewięciolatka.
– Krzysztof rzeczywiście gra bardzo ładnie,
miał swój występ w Tarnobrzegu – podkreśla. 
Krzysztof dumnie podnosi głowę: – Pan
Arkadiusz Sas mnie nauczył. Taki pan z
warsztatów – tłumaczy. 

Krzysztof mieszka w Jarosławiu, Józef w
Pawłosiowie, Jacek w Radymnie. Na co
dzień samochodem Stowarzyszenia dojeż−
dżają do warsztatów terapii zajęciowej. Tam
przygotowują się do podjęcia pracy.  

JJaakk  ww  ddoommuu
W mieszkaniu treningowym wynajętym
przez Stowarzyszenie na Osiedlu Witosa
uczą się samodzielności. Tu sami decydują z
kim chcą mieszkać, co chcą robić, co jeść. 
– Często wyjęci spod klosza nadopiekuńczości
rodziców, po raz pierwszy czują się naprawdę
dorośli. Panie opiekunki pomagają im wcho−
dzić w „dorosłe” życie. Te panie nie mają
przygotowania pedagogicznego, psycholo−
gicznego. Tu osoby niepełnosprawne mają
nauczyć się normalnego życia. Tu ma być
tak, jak w domu – mówi Katarzyna Latuszek. 

W pięciodniowym treningu (bo tyle wyno−
si pobyt w mieszkaniu) mogą brać udział
wszyscy niepełnosprawni, oczywiście ci,
których rodzice wyrażą na to zgodę. Ze
względu na bariery architektoniczne nie mo−
gą to być osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim, a także osoby z głębokim stop−
niem niepełnosprawności. 
– To są osoby dorosłe, niektórzy mają świa−
domość, że kiedyś zostaną sami bez rodziców,
już mamy sporą grupę takich uczestników.
Dlatego chcemy ich przygotować do życia,
nauczyć podstawowych czynności. Poza tym
przygotować do pobytu w budowanym przez
nas grupowym domu rodzinnym – podkreśla
pani Kasia. 

Mieszkanie treningowe funkcjonuje od
listopada 2006 roku.
– Mamy osoby, które już kilka razy mieszkały

tutaj z nami – mówi Beata Jakubowska. – A są
i tacy, którzy chcieliby tu zamieszkać na zawsze.

Ewa Kłak–Zarzecka

Mieszkanie jest wynajmowane od osoby prywatnej.
Ma 5 pokoi, 85 m kw. Każdy z lokatorów ma swój
pokój. W treningu biorą udział zawsze 3 osoby
niepełnosprawne – tej samej płci lub w miesza−
nym towarzystwie. Zależy to od wyrażanych chęci
uczestników. Przez rok (od listopada 2006 roku)
w treningach wzięło udział 36 osób – uczestników
WTZ i  ŚDS oraz pełnoletnich uczniów OREW.
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WWYYPPOOWWIIEEDDZZII  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCÓÓWW::

Beata Stafiej
W mieszkaniu jest bardzo fajnie. Mile wspominam każdy pobyt w nim. Podobają mi się pokoje, salon, kuchnia.
Atmosfera też oczywiście jest bardzo dobra. Bardzo lubię robić obiady. Robię je samodzielnie, przy pomocy pań.
Obieram ziemniaki, formuję kotlety, przygotowuję sałatki. Jak jestem w mieszkaniu codziennie sprzątam je całe. 

W przyszłości nie chciałabym mieszkać jednak sama. Najbardziej z koleżankami, z chłopakami w ogóle.

Marek Morzywałek
Znaczy, fajnie jest. Sam gotowałem, robiłem kolacje dla kolegów. Oni siedzieli a ja urzędowa−
łem w kuchni. Robiłem spaghetti. Chodziłem też do sklepu, do parku, gdzie poznałem fajną
dziewczynę, która nas odwiedziła. Chciałbym mieszkać w takim mieszkaniu. Bez mamy i taty.
Mieć własny pokój, w którym będzie telewizor, wieża i dwie kolumny, takie duże.

Edyta Klades, Magda Domańska, Dominika Rak,
Jadwiga Mazur
Nam jest dobrze w mieszkaniu. Najbardziej lubimy gotować
i smażyć. Odkurzamy, wycieramy kurze, całe mieszkanie.
Tak jak jest teraz jest dobrze. Radia można posłuchać, jest
luz, można odpocząć, wyjść na miasto czy zrobić zakupy.

Mariusz Maślanka, Maciej Marynak

Jak dla nas jest w porządku, że człowiek może pokazać co umie. Na przykład
zorganizować jakiś obiad czy kolację. Chodzimy sami na zakupy, najważniej−
sze, że robimy to SAMI, samodzielnie. Sprzątamy w swoich pokojach, to też
uczy samodzielności. Moglibyśmy w przyszłości tak mieszkać – obojętnie
czy z chłopakami czy z dziewczynami. 

WWYYPPOOWWIIEEDDZZII  PPRRAACCOOWWNNIIKKÓÓWW::

Ziutka 
W pobliżu mieszkania są sklepy, poczta, klub Ikar, przystanek MZK, stadion sportowy, park. Dzięki temu możemy z nich korzystać bez ogra−

niczeń ucząc uczestników samodzielności. Satysfakcja z tej pracy jest dla mnie ogromna. Cieszę się, że mogę tu pracować i pomagać osobom,
które mieszkają w „naszym domu” w doskonaleniu swojej samodzielności. Teraz wiem, że w tę pracę trzeba włożyć dużo serca i ciepła domo−
wego ogniska. Jest ono bardzo potrzebne mieszkańcom naszego domu.

Marta
Pracuję od pół roku z ludźmi, z którymi tworzymy wspólny dom – „nasz dom”. Gdybym nie miała z nimi tak bliskiego kontaktu, bo jest to

praca niemalże całodobowa, myślałabym tak jak kiedyś, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną myślą i czują inaczej niż ja, że wystarczy
zapewnić im aby mieli ci jeść, w co się ubrać i gdzie się przespać. Dzisiaj, gdy poznaję ich życie i myślenie − zmieniłam zdanie. Przecież Oni
mają takie same zainteresowania, potrzeby i w ogóle są Tacy Sami. Teraz, w mojej pracy ważne są ich pomysły, pasje, problemy dnia codziennego
a nie tylko „konsumpcyjne” podejście do życia. Jakże zmieniłam swoje myślenie na przestrzeni tej półrocznej pracy! W tej chwili każdy z nich
liczy się dla mnie jako człowiek. Pomagam im budować wspólne relacje, tak jak to jest w każdym domu, uzupełniamy się wszyscy nawzajem,
np. gdy jeden z mieszkańców nie potrafi ukroić chleba, zrobi to za niego inna osoba a on nauczy się tej czynności pilnie obserwując. Ważne jest
także Ich radość z samodzielności, która jest niezwykle istotna w naszym domu. Jaką uciechę ma każdy z mieszkańców, gdy sam sobie upierze
skarpetki, czy pomoże w przygotowaniu obiadu. Tę radość w ich oczach trzeba zobaczyć. Także zapał z jakim biorą się do każdej pracy – ważne
jest dla nich to, że POTRAFIĄ. Myślę, że nasz dom jest szkołą życia nie tylko dla uczestników, ale także dla nas osób z nimi pracujących.

Beata
Moje doświadczenie z osobami niepełnosprawnymi było do tej pory niewielkie. To, które zdobyłam teraz daje mi dużo radości i zadowolenia.

Warto wiedzieć, że jest się komuś potrzebnym w codziennym życiu. Warto pomagać, by móc później obserwować, jak sami decydują o swoim
wolnym czasie, posiłkach, planowaniu reszty dnia. Tak naprawdę to także ja, pełnosprawna, uczę się od nich miłości, szacunku do drugiego
człowieka. Wielu z nas boi się osób niepełnosprawnych, co wynika z niewiedzy. Jedynym sposobem to uczyć ich i uczyć się od nich oraz akceptować
się nawzajem, takimi jacy jesteśmy. Tak jak to jest w naszym domu.

Wypowiedzi zebrał Konrad Sawiński
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Tradycja to zwyczaje, które od wielu lat są takie same. 
Mama i tato, gdy byli dziećmi widzieli jak ich rodzice 
− czyli babcia i dziadek −  zawsze przed świętami 
Bożego Narodzenia ozdabiali choinkę. 
Jak stali się dorośli – sami też tak robili. 
My tego nauczyliśmy się od nich. 
I to jest tradycja.

Dużo zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia jest tradycją.

Gotujemy i pieczemy tradycyjne potrawy.

W Wigilię tradycyjnie 
dzielimy się opłatkiem.

Śpiewamy kolędy.

Z okazji Świąt, uczestnicy zajęć w pracowni kulinarnej
Warsztatów Terapii Zajęciowej Koła PSOUU w Giżycku
przysłali nam przepis na tradycyjną 
potrawę wigilijną – kapustę z grzybami.  

W pracowni na co dzień korzystają z przepisów, 
w których są fotografie poszczególnych etapów 
przygotowywania potraw.

TTRRAADDYYCCJJAA
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Przygotuj kapustę kiszoną i namoczone grzyby

Przygotuj sól i pieprz mielony

Przygotuj margarynę

Ukrój 10 dkg margaryny 

Przełóż kapustę do garnka

Dołóż grzyby

Upewnij się, że masz w domu sól i pieprz.  Idź na zakupy. 
Kup: 1 kg kiszonej kapusty

5 dkg suszonych grzybów.

Suszone grzyby włóż do garnka i zalej niewielką ilością zimnej wody. Przykryj,
odstaw grzyby na noc, żeby zmiękły w wodzie.
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Wlej przegotowaną wodę 
(tyle, żeby tylko przykryła kapustę)

Gotuj pół godziny

Wylej na durszlak lub sito, poczekaj aż woda obcieknie

Przełóż na stolnicę albo dużą deskę

Posiekaj 

Włóż margarynę do garnka

Poczekaj aż się stopi



Nasz adres:
ZG PSOUU
Redakcja „Społeczeństwo dla Wszystkich”
ul. Głogowa 2b
02–639 Warszawa opracowała: Barbara Ewa Abramowska

rysunki: Joanna Nodzykowska−Szarkowska
zdjęcia: WTZ Koła PSOUU w Giżycku
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Włóż kapustę z grzybami

Duś potrawę przez 5 minut

Przypraw mielonym pieprzem

Posól. Spróbuj czy jest wystarczająco słone

Przełóż na salaterkę. 

Możesz ozdobić gałązką pietruszki i gwiazdką 
wyciętą z ugotowanego selera.

Smacznego!

Napiszcie do nas:
Jakie tradycyjne potrawy lubicie jeść podczas świąt Bożego Narodzenia?
Czy potraficie przygotować jakąś tradycyjną potrawę? Jaką?
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6 listopada 2007 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek
Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad wypłacania rent
socjalnych osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Wniosek ten
był efektem licznych skarg rodziców osób niepełnosprawnych inte−
lektualnie, zgłaszanych głównie przez członków Polskiego Stowarzy−
szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym − na praktykę
zmuszania ich przez urzędników Zakładu Ubezpieczeń Społecz−
nych, by występowali o ubezwłasnowolnienie swoich dzieci, oraz
wystąpienia Zarządu Głównego PSOUU. W skargach rodzice infor−
mowali Rzecznika Praw Obywatelskich, iż ZUS wysyłał do nich
pisma o treści: „Należy w terminie 14 dni dostarczyć postanowienie
sądu o ustaleniu opiekuna sądowego lub potwierdzenie o złożonym w
sądzie wniosku o ustanowienie opiekuna”.  Działanie ZUS było − nie−
stety − zgodne z obowiązującymi dotychczas przepisami1.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że w zakresie, w jakim przepisy te
odnoszą się do wypłat renty socjalnej są one niezgodne z Konstytu−
cją RP. Stwierdził, że postanowienia aktów wykonawczych (a takim
jest rozporządzenie Rady Ministrów) nie mogą zmuszać rodziców czy
też faktycznych opiekunów do ubezwłasnowolniania swych niepełno−
sprawnych umysłowo, pełnoletnich dzieci. Ubezwłasnowolnienie jest
bowiem tak poważną ingerencją w prawa jednostki, że Państwo daje
szczególne gwarancje ochrony osoby przed nieuzasadnionym wszczę−
ciem takiego postępowania. W żadnym wypadku nie może uzasad−
niać użycia tego instrumentu wygoda urzędników, obowiązanych do
zapewnienia osobom niepełnosprawnym różnych form pomocy, w
tym świadczeń pieniężnych. 

Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego można dowiedzieć się, że
niezgodność dotyczy Artykułów 30 i 31 Konstytucji w związku z
Artykułem 2 oraz Artykułem 92 ust.1. 

Przypominamy te fundamentalne zapisy:

Art. 2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości
społecznej.

Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi
źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nie−
naruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem
władz publicznych.

Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa
innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego
prawo mu nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i
tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publiczne−
go, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ogranicze−
nia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 92.
Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w
Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie
powinno określać organ właściwy do wydania rozpo−
rządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania
oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Trybunał orzekł, że niezbędne jest
poprawienie błędnego prawa i ustanowienie
przepisów, które będą spełniały wymogi
zgodności z Konstytucją. 

Tak więc, od teraz rodzice i opiekuno−
wie osób z niepełnosprawnością intelektu−
alną − powołując się na Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2007 r.
sygn. akt U 8/05 − nie muszą na żądanie
ZUS podejmować jakichkolwiek działań
zmierzających do ubezwłasnowolnienia ich
dziecka w celu otrzymywania przez nie
przyznanej renty socjalnej.

Przygotował: 
Marcin Tyrcz

Zdjęcia: Łukasz Stępniak

1    § 43 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania
o świadczenia emerytalno−rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.

NNIIEEZZGGOODDNNIIEE  ZZ  KKOONNSSTTYYTTUUCCJJĄĄ

Uczestniczki WTZ po rozpra−
wie udzielają wywiadu dla
Polskiego Radia

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ZG PSOUU  po ogłoszeniu wyroku
przez Trybunał Konstytucyjny z Krystyną Mrugalską, prezes ZG PSOUU 
i Lesławem Nawackim przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich
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Wracając myślą do tamtych dni, nasuwa
się nieodparte wspomnienie pierwszego listu
od pani Prezes Krystyny Mrugalskiej, potwier−
dzającego włączenie naszej lokalnej organi−
zacji rodziców działającej przy TPD w struk−
tury Stowarzyszenia. Pierwsze, co rzucało
się w oczy, to logo organizacji, która nas
przyjęła. Symbol szeroko otwartych drzwi, a
w nich z podniesionymi do góry rękami –
człowiek. I chociaż znaczenia tego symbolu
wówczas nie byliśmy w stanie w pełni zro−
zumieć (zrozumienie przyszło wraz z upływem
czasu i zapoznawaniem się z organizacją), to
podświadomie czuliśmy, że jest to dobry znak,
że przekroczenie tych otwartych drzwi, jest szan−
sądla naszych niepełnosprawnych intelektualnie
dzieci na wyjście z lokalnego zaścianka.

Do tego momentu znały one tylko dwa
kolory czarny i biały. A miały przecież pełne
prawo poznać i inne barwy życia, zawarte
we wszystkich kolorach tęczy.

ZZaa  oottwwaarrttyymmii  ddrrzzwwiiaammii
Dzisiaj, po 16. latach działalności wiemy,

że za tymi otwartymi drzwiami wszystko się
zaczęło. Fachowa pomoc, olbrzymia wiedza
oraz świadomość, że nie jesteśmy sami, że w
trudnych dla nas chwilach, a ich też nie udało
się uniknąć, zawsze możemy liczyć na sku−
teczną pomoc, psychiczne wsparcie i pomoc−
ną dłoń pani Prezes oraz członków Zarządu
Głównego PSOUU. Bez tej pomocy byłoby
o wiele trudniej, tym bardziej, że wszystko
co dzieje się wokół nas, zależy od ludzi. Nie
zawsze dokonujemy trafnego wyboru, często
przychodzi nam pracować z osobami o posta−
wach typowo roszczeniowych. Całe szczęście,
że wybierany co 4 lata Zarząd Koła pozosta−
je coraz częściej bez zmian lub są to niewiel−
kie zmiany osobowe. Daje to szansę osobom
kompetentnym, chętnym do kontynuowania
wypracowanych i sprawdzonych metod orga−
nizacji pracy w Kole.

Te sprawdzone metody pracy w naszym
Kole doprowadziły do tego, że jesteśmy orga−
nizacją znaną i szanowaną, nie tylko w naszym
mieście, ale również daleko poza jego granicami.

Skuteczne i konsekwentne wykorzystanie
wiedzy zdobytej na szkoleniach, zjazdach i na−
radach organizowanych przez Zarząd Główny
PSOUU sprawiło, że cieszymy się uznaniem
naszych władz. Jesteśmy traktowani jak
partnerzy w rozwiązywaniu problemów nie−

pełnosprawności, nie tylko intelektualnej.
Często przysyłane są do nas osoby niepełno−
sprawne przez różne instytucje − Miejski i Gmi−
nny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnię
Psychologiczno–Pedagogiczną, różnego typu
szkoły i przedszkola − z przekonaniem, że u
nas znajdą pomoc i wsparcie, a także wskaza−
nie do dalszej pracy z osobą niepełnospraw−
ną. Często nasza pomoc polega na udzielaniu
informacji w sprawach pisania wniosków,
orzecznictwa, ulg dla niepełnosprawnych
oraz korzystania z funduszy PFRON. Pomaga−
my osobom, które nie są członkami naszego
Koła, ale są zagubione i bezradne, pomagamy,
aby niepełnosprawność w rodzinie nie była
dla nich takim ogromnym problemem. Jest
to dla nas bardzo cenne doświadczenie, tym
bardziej, że część z osób, po pewnym czasie
zostaje członkami Koła.

WWyyjjśścciiee  nnaa  pprroossttąą
Wzorowa współpraca z samorządem lokal−

nym zaowocowała powstaniem w styczniu
2000 roku Klubu Terapeutyczno–Rehabilita−
cyjnego. Z inicjatywy byłego starosty, otrzy−
maliśmy nieodpłatnie pomieszczenia Klubu
„Medyk”, mieszczące się na zapleczu byłe−
go Szpitala Powiatowego. Zajęcia dla 17.
dorosłych osób prowadziła nieodpłatnie
pedagog ze szkoły specjalnej. Trwały one
nieprzerwanie do momentu utworzenia w
roku 2003 Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Powstanie tej placówki zakończyło
12–letni okres działalności polegającej na
organizacji imprez okazjonalnych, wycieczek,
pielgrzymek, Mikołajek itp. Od momentu
utworzenia warsztatów na wszystkie ważne
imprezy zapraszamy członków Koła wraz z
osobami niepełnosprawnymi, które z różnych
przyczyn nie znalazły miejsca w WTZ. Są to
najczęściej osoby leżące, z głębokim upośledze−
niem umysłowym, a także uczniowie szkoły
specjalnej, realizujący obowiązek szkolny.

Mnogość organizowanych imprez inte−
gracyjnych sprawiła, że nie ma podziału na
Koło i Warsztat. Niezależnie od tego, WTZ
organizuje imprezy wynikające z programu
rehabilitacji społecznej i zawodowej. Środki
na ich organizację Zarząd Koła pozyskuje z
funduszy PFRON i od sponsorów.

Nie sposób opisać wszystkich organizo−
wanych imprez, ograniczę się więc do tych
najważniejszych. Wspaniale przebiegają

ZZaammiieesszzcczzoonnee  ppoonniiżżeejj  rreefflleekkssjjee  ii  pprrzzeemmyyśślleenniiaa  wwyynniikkaajjąą  zz  aannaalliizzyy  mmaatteerriiaałłuu  zzaawwaarrtteeggoo  ww  KKrroonniiccee  KKoołłaa  PPoollsskkiieeggoo
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  nnaa  RRzzeecczz  OOssóóbb  zz  UUppoośślleeddzzeenniieemm  UUmmyyssłłoowwyymm  ww  CChhoojjnniiccaacchh,,  ww  kkttóórreejj  ssppiissaannoo  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee
wwyyddaarrzzeenniiaa,,  ddookkoonnaanniiaa  ii  oossiiąąggnniięęcciiaa,,  oodd  mmoommeennttuu  rreejjeessttrraaccjjii  KKoołłaa  ww  ddnniiuu  1177  lliippccaa  11999911  rrookkuu  pprrzzeezz  ZZaarrzząądd
GGłłóówwnnyy  PPSSOOUUUU  --  ppoo  ddzziieeńń  ddzziissiieejjsszzyy..

OODD  OOTTWWAARRTTYYCCHH  SSEERRCC  
PPOO  SSZZEERROOKKOO  OOTTWWAARRTTEE  DDRRZZWWII

coroczne obchody Dnia Godności Osoby z
Niepełnosprawnością Intelektualną, na które
zapraszamy do Chojnic warsztaty terapii za−
jęciowej i środowiskowe domy samopomocy
z sąsiednich miast. Po super–barwnym koro−
wodzie ulicami miasta jest czas na dobrą zaba−
wę, zawody sportowe, występy artystyczne,
a także biesiadowanie przy suto zastawio−
nych stołach. Kontynuujemy także coroczną
organizację turnusów rehabilitacyjnych w zna−
nych ośrodkach wypoczynkowo−leczniczych.

Powstanie WTZ, przy ogromnym zaan−
gażowaniu władz lokalnych, również finan−
sowym, spowodowało, że nagle wszystko
stało się proste, jakby w zasięgu ręki. Nagle
droga „pod górkę” stała się mniej uciążliwa.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że „wyszliśmy na
prostą”.

DDzziiaałłaanniiaa  ii  oossiiąąggnniięęcciiaa
W Warsztacie znalazło swoje miejsce na

ziemi 35. uczestników, dowożonych na
zajęcia ze wszystkich gmin powiatu chojnic−
kiego. 10 % uczestników WTZ, to osoby ze
wsi. Rehabilitację społeczną i zawodową reali−
zujemy w 7. pracowniach. Zarząd Koła zatrud−
nia 14. pracowników, w tym 7. terapeutów
zajęciowych, psychologa, fizjoterapeutę i pie−
lęgniarkę. 95% kadry specjalistycznej posia−
da wyższe wykształcenie, pozostali uzupeł−
niają kwalifikacje. Wszyscy terapeuci ukoń−
czyli kurs terapii zajęciowej.

Kierownikiem WTZ jest mgr Joanna
Warczak. Jest osobą trudną do zaszufladko−
wania, niezwykle operatywną. W swojej
pracy doskonale wykorzystuje każdą sytu−
ację, która sprzyja budowaniu dobrego wize−
runku placówki zarówno wewnątrz Koła, jak
i na zewnątrz. Jest energiczna, nie znosi bez−
czynności. Często zaskakuje nas coraz to no−
wymi pomysłami, które wprowadza w życie
i o dziwo, skutecznie je realizuje z wielkim
powodzeniem.

Uczestnicy WTZ mają do dyspozycji
bardzo dobrze wyposażony w sprzęt rehabi−
litacyjny gabinet fizjoterapii. Najważniejsze
są jednak ich osiągnięcia, z których jesteśmy
bardzo dumni. Zdobywają medale na różnego
rodzaju zawodach, spartakiadach i olimpia−
dach specjalnych w dyscyplinach charakte−
rystycznych dla naszego regionu, jak pływa−
nie i kajakarstwo. Obfitość jezior i innych akwe−
nów wodnych, sprzyja rozwojowi tych umie−
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życie” (cytat z wystąpienia naszego burmi−
strza dr. Arseniusza Finstera).

Nowym doświadczeniem dla uczestników
był udział w próbie generalnej koncertu
„Pejzaż bez Ciebie”, poświęconego Annie
Jantar. Koncert, który odbył się 3 listopada
w Bydgoszczy transmitowany był przez Pro−
gram 2 TVP. Uczestnicy mieli okazję obser−
wować pracę reżysera, próby orkiestry i solistów,
zmiany scenografii, a także porozmawiać z
gwiazdami estrady m.in. z Natalią Kukulską.
To wydarzenie było dla nich silnym przeżyciem
i na pewno na długo pozostanie w pamięci.

WWssppóółłpprraaccaa
Ściśle współpracujemy z Centrum Wo−

lontariatu, Zespołem Szkół Specjalnych,
MOPS−em, GOPS−em, jak też różnego rodza−
ju szkołami. Szczególnie pozytywnie ocenia−
my współpracę z Politechniką Koszalińską,
Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomera−
nia”, Studium Medycznym oraz Chojnickim
Domem Kultury. Nasze Warsztaty odwie−
dziło wiele znanych i uznanych autorytetów,
między innymi pani Prezes Krystyna Mru−
galska, Rzecznik Praw Obywatelskich prof.
Andrzej Zoll, marszałek i wojewoda pomorski.
9 listopada 2007 roku gościliśmy (co uznaje−
my za bardzo zaszczytne wyróżnienie) przed−
stawicieli Zarządów Kół Polski północnej
oraz księgowych tych Kół, na szkoleniu orga−
nizowanym przez Zarząd Główny PSOUU.
Szkolenie prowadziła Główna Księgowa Sto−
warzyszenia – pani Elżbieta Rokicka.

W ubiegłym roku udało nam się pozys−
kać z funduszy PFRON 90 tys. zł. na dostoso−
wanie naszej placówki do standardów unijnych.
Kupiliśmy sprzęt i wyposażenie, na które
zabrakło pieniędzy w momencie tworzenia
WTZ. 1 grudnia zwiększamy liczbę uczestni−
ków do 40., na co uzyskaliśmy akceptację
PCPR, wraz z zabezpieczeniem finansowym.

PPllaannyy  nnaa  pprrzzyysszzłłoośśćć
W 2008 roku planujemy rozbudowę WTZ.

Prowadzimy rozmowy z władzami miasta i po−
wiatu. Po wizytacji placówki przez Komisję

Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powia−
tu jesteśmy dobrej myśli. Komisja ta popiera
naszą inicjatywę. Otrzymaliśmy pisemną
deklarację poparcia rozbudowy WTZ z
której wynika, iż powyższa Komisja, złoży−
ła wniosek do Rady Powiatu i Starosty o zabez−
pieczenie środków finansowych w wysokości
200 tys. zł na rozbudowę.

W dobudowanej części, planujemy utwo−
rzenie dwóch pracowni, kuchni z prawdziwe−
go zdarzenia, rozbudowę świetlicy, która
pełni również funkcję jadalni. W nowych
pomieszczeniach znajdą się dwa mieszkania
chronione dla osób w trudnej sytuacji rodzin−
nej. Na piętrze będą pomieszczenia admini−
stracyjne, ponieważ ich obecna kubatura coraz
bardziej przeszkadza nam w normalnej pracy.
Szczególnie doskwiera nam brak magazyn−
ków, pomieszczenia na archiwizację doku−
mentów itp. Można by jeszcze dużo pisać o
osiągnięciach i planach na przyszłość, bez
końca można mówić o sukcesach naszych nie−
pełnosprawnych dzieci, które codziennie pozna−
ją wszystkie barwy tęczy. Wiemy jednak, że
nie wszyscy poznają je w pełni, choć wszyscy
będą podejmować próby, aby je poznać.

Jestem również pewna, że zrobimy wszyst−
ko, aby tych szeroko otwartych przed nimi
drzwi nikt nigdy nie zamknął. Przed osobami
o otwartych sercach, a takie są osoby z niepeł−
nosprawnością intelektualną, te drzwi zawsze
pozostaną otwarte, aby w każdej chwili mogły
wejść i zobaczyć co się za nimi kryje.

Pozdrawiając czytelników „Społeczeń−
stwa dla Wszystkich”, kończę cytatem (nieko−
niecznie filozoficznym, ale na pewno praktycz−
nym) z moich wcześniejszych przemyśleń:

Jeśli zdołasz stworzyć swojemu dziecku
raj na ziemi, wyobraź sobie, jakim szokiem
będzie dla niego reszta życia. Najlepsze, co
możemy dla niego uczynić, to nie tylko dzielić
się z nim swoim bogactwem, ale uświadomić
mu jego własne zasoby i możliwości.

Zofia Mayer
Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Chojnicach

Wiecej fotografii publikujemy na ostatniej stronie okładki.

jętności. Uczestnicy często korzystają z pły−
walni w Parku Wodnym, gdzie w okresie
jesienno–zimowym mogą kontynuować tre−
ningi. Nie są im obce również inne dyscypliny
sportowe, np. lekkoatletyka czy kolarstwo,
które uprawiają głównie wiosną i latem, mając
do dyspozycji zakupione niedawno rowery te−
renowe. Korzystają też z prywatnej kręgielni
„Mistral”, która nie ogranicza im dostępu do
obiektu. W Warsztacie oprócz indywidual−
nych programów rehabilitacji, prowadzona
jest fizjoterapia i muzykoterapia. Od 3. mie−
sięcy działa grupa systematycznie ćwicząca
techniki relaksacyjne wywodzące się z kul−
tury chińskiej − Tai Chi, cieszące się dużym
zainteresowaniem uczestników. Metoda ta
jest bardzo pomocna w pracy terapeutycznej.
Korzystnie wpływa na rozładowanie różnych
napięć emocjonalnych o podłożu psychicz−
nym. Jest to również wspaniała zabawa przy
niekonwencjonalnej i egzotycznej muzyce.

Działająca w WTZ grupa teatralna, zajmu−
je się przygotowaniem różnego rodzaju przed−
stawień, jasełek, koncertów oraz innych form
scenicznych. Scenografię i kostiumy przy−
gotowują uczestnicy we własnym zakresie –
w pracowni rękodzieła artystycznego.

Prace powstające w pracowniach WTZ
zdobią miejscowe urzędy i instytucje. Od
września trójka uczestników odbywa praktyki
zawodowe w sklepie meblowym. Sklep pro−
wadzi sprzedaż mebli po renowacji, dostar−
czanych przez fundację holenderską. Opieku−
nem praktyk jest terapeuta, jednak od grud−
nia planujemy zatrudnienie trenera pracy.

TTrraaddyyccjjaa  ii  nnoowwoośśccii
Kolejne rocz−

nice otwarcia WTZ
obchodzimy bar−
dzo uroczyście,
ale w sposób zróż−
nicowany. Pierwszą
i drugą rocznicę
uczciliśmy balem
karnawałowym,
zorganizowanym
w stylowych wnę−
trzach restauracji

„Sukiennice”. W balu uczestniczyli przed−
stawiciele władz powiatu, miasta i gminy
oraz instytucji z nami współpracujących.
Uczestnicy, przed balem skorzystali z bez−
płatnej, fachowej pomocy fryzjera i kosme−
tyczki. W wizytowych strojach byli nie do
poznania. Zabawa była pyszna, do białego
rana. Trzecią rocznicę uczciliśmy w restauracji
dyskotekowej „Holiday” wraz z uczestnika−
mi innych zaproszonych warsztatów. Te rocz−
nice będziemy pielęgnować. Jest to też wska−
zówka dla naszych władz , że „warto osobie
niepełnosprawnej pomóc przejść przez

Zofia Mayer ze Zdzisławem Za−
witkowskim podczas balu WTZ.
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3 września 2007 roku wszedł w życie jeden
z pierwszych w Polsce pilotażowy projekt
„Aktywizacja zawodowa osób niepełno−
sprawnych” zainicjowany dzięki przychyl−
ności i wspaniałej współpracy  Koła PSOUU
w Kamieniu Pomorskim ze Starostą Kamień−
skim Pawłem Czapkinem. Projekt ten ma na
celu aktywizację zawodową osób niepełno−
sprawnych intelektualnie poprzez umożliwie−
nie uczestnictwa tej grupie osób w przygoto−
waniu zawodowym oraz w stażach. Projekt
będzie realizowany przez pół roku.

Obie te formy aktywizacji mają na celu
umożliwienie osobom niepełnosprawnym
intelektualnie zdobycie nowych lub podwyższe−
nie aktualnie posiadanych umiejętności i kwa−
lifikacji zawodowych. Celem tego projektu
jest także ukazanie pozytywnego wizerunku
osoby niepełnosprawnej, jako pełnowartościo−
wego pracownika. Osoby niepełnosprawne
poprzez realizację zadań projektu burzą także
utarte w społeczeństwie schematy oraz stereo−
typy myślowe na temat tego, że osoba niepe−
łnosprawna nie nadaje się do pracy i nie może
realizować swoich marzeń oraz aspiracji
zawodowych.

Projekt ten został sformułowany w oparciu
o Ustawę z dnia 20. IV. 2004 r. O promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  zgod−
nie z artykułem 104 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego oraz Ustawą o rehabilita−
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie zawodowe rozpoczęło się
3 września, kiedy to zostały podpisane między
Starostą Kamieńskim, a pracodawcą umowy
o odbycie przygotowania zawodowego przez
osoby niepełnosprawne zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące
pracy, nie pozostające w zatrudnieniu. 

Osoby niepełnosprawne natomiast podpi−
sały oświadczenie o gotowości do odbycia przy−
gotowania zawodowego u pracodawcy. Podpi−
sując te oświadczenia osoby niepełnosprawne
intelektualnie przypieczętowały swoją chęć
do podjęcia zatrudnienia. Każda z tych osób

brała wcześniej aktywny udział w działaniach
Programu PFRON „PARTNER”, realizowa−
nych w Kole PSOUU w Kamieniu Pomor−
skim, przygotowując się do roli pracownika
na otwartym rynku pracy.

Jedna z uczestniczek WTZ, Agnieszka
Nowak legitymująca się doświadczeniem w
pracowni gospodarstwa domowego, rozpo−
częła pracę na stanowisku pomoc kuchenna
w Parafii Rzymskokatolickiej, a Mariusz Bućko
o wielostronnym doświadczeniu w pracy na
komputerze − w Powiatowym Urzędzie Pracy,
na stanowisku pomocy statystyka. Za swoją
pracę otrzymają stypendium w wysokości
484,50 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów
dojazdu do pracy. Przygotowując się do po−
djęcia pracy uczestnicy odbyli  także konsul−
tację u lekarza medycyny pracy, który ocenił
ich dyspozycje psychofizyczne do podjęcia
zatrudnienia na proponowanym stanowisku.
Koszt tego badania został zwrócony osobom nie−
pełnosprawnym ze środków zarezerwowanych
na przygotowanie zawodowe tej grupy osób.

Dzięki tej formie zatrudnienia osoby niepeł−
nosprawne intelektualnie zyskują nie tylko
niezależność finansową, a także wiążącą się
z nią samodzielność, ale również wzrosła ich
świadomość i przekonanie co do tego, że są
zdolne do podejmowania efektywnych dzia−
łań na polu zawodowym.

Realizacja tego projektu nie byłaby możli−
wa bez owocnej współpracy Koła PSOUU
z przedstawicielami różnych instytucji na
terenie Kamienia Pomorskiego. Dlatego też
składamy serdeczne podziękowania Staroście
Pawłowi Czapkinowi, Proboszczowi Parafii
Rzymskokatolickiej ks. Dariuszowi Żarkow−
skiemu, Dyrektorowi Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Marzenie Krakowskiej−Duda,
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Gra−
żynie Och i Pośrednikowi Pracy Bogusławie
Swatowskiej, dzięki którym osoby niepełno−
sprawne intelektualnie zwiększyły swoją szan−
sę na realne uczestnictwo w życiu społecznym
i zawodowym.

Jolanta Janik
Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU 

w Kamieniu Pomorskim

KKaażżddyy  zz  nnaass  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  rraazz  ww  żżyycciiuu
zznnaallaazzłł  ssiięę  ww  ssyyttuuaaccjjii,,  ww  kkttóórreejj  bbyyłł
nniieezzrroozzuummiiaannyy  pprrzzeezz  ddrruuggiieeggoo
cczzłłoowwiieekkaa..  MMoożżee  bbyyłłoo  ttoo  ddaalleekkoo
oodd  ddoommuu,,  zzaa  ggrraanniiccąą,,  sszzuukkaalliiśśmmyy
nnoocclleegguu,,  sskklleeppuu,,  aa  mmoożżee  zzaabbłłąąddzzii--
lliiśśmmyy  nnaa  sszzllaakkuu..  WWrróóććmmyy  nnaa  mmoommeenntt
ddoo  ttaammttyycchh  zzddaarrzzeeńń..  CCoo  wwóówwcczzaass
cczzuulliiśśmmyy??  NNiieeppeewwnnoośśćć,,  zzaagguubbiieenniiee,,
llęękk,,  aa  mmoożżee  zzłłoośśćć,,  żżee  ooppuuśścciilliiśśmmyy
bbeezzppiieecczznnąą  rrzzeecczzyywwiissttoośśćć..  
WW  oobbccyymm  kkrraajjuu  nnaasszz  bbyytt  bbyyłł  
uuzzaalleeżżnniioonnyy  oodd  ddoobbrreejj  wwoollii  iinnnnyycchh
lluuddzzii..  ZZaappaammiięęttaalliiśśmmyy  ttwwaarrzzee  
rroozzmmóówwccóóww??  IIlluu  zz  nniicchh  sseerrddeecczznniiee
nnaass  ppoowwiittaałłoo,,  ooddłłoożżyyłłoo  nnaa  bbookk
sswwoojjee  wwaażżnnee  sspprraawwyy,,  żżeebbyy  ppookkaazzaaćć
nnaamm  ddrrooggęę??  

Osobom niepełnosprawnym takie uczucia
towarzyszą nieustannie. Każdego dnia prze−
żywają lęk, niepewność, zagubienie w kon−
taktach z nami − pełnosprawnymi. Czego potrze−
bują? Czasem tylko uśmiechu, ale gdy widzimy,
że chcą coś przekazać, z nami porozmawiać,
ofiarujmy im swój czas, cierpliwie zaczekajmy,
aż drżąca ręka wskaże symbole, z których
powstanie zdanie.   

Kiedy spotkałam Wiktora, miał trzy lata.
Do ośrodka został przyjęty z rozpoznaniem:
mózgowe porażenie dziecięce, obniżone na−
pięcie mięśniowe. Położony na brzuchu, pod−
pierał się na przedramionach i unosił głowę,
posadzony siedział pewnie, ale miał słabe
reakcje podporowe. Wyniki badań psycholo−
gicznych wskazywały na opóźnienie rozwoju
psychoruchowego w stopniu umiarkowanym.
Wiktor wydawał z siebie nieartykułowane
dźwięki i wypowiadał kilka samogłosek.
Gestykulował i głośno okazywał radość, ale
wysyłane przez niego sygnały były trudne do
odczytania. Z pomocą przychodziła mama,
interpretowała jego gesty, spojrzenia, a każde−
mu ,,y” nadawała znaczenie. 

BBuułłkkaa  zz  wwęęddlliinnąą
Chłopiec świetnie funkcjonował w domu,

bo to było miejsce, gdzie czuł się kochany i ro−
zumiany. Z rodziną porozumiewał się opra−
cowanym przez siebie językiem gestów, nazwij−
my to domowym systemem komunikacji. Na
każdym palcu dłoni zakodował nazwę
pokarmu. Kciuk to bułka, palec wskazujący
– parówka, środkowy – soczek, serdeczny − chleb,
mały palec oznaczał wędlinę. Więc kciuk i
mały palec to komunikat: <chcę bułkę z
wędliną>. Mama Wiktora opowiadała mi, że
mąż często dzwonił do niej, żeby przypo−
mniała mu, co oznaczają poszczególne palce,
gdyż zapomniał, a syn konsekwentnie, z upo−
rem domagał się wybranego przez siebie pro−
duktu. Mlaskaniem sygnalizował, że chce jeść,
dłonią przyłożoną do ust, że jest spragniony. 

PPRRZZYYGGOOTTOOWWAANNIIEE  ZZAAWWOODDOOWWEE
UU  PPRRAACCOODDAAWWCCYY
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wiał kierowcę autobusu, dziękował lekarzowi
za badanie. Ludzie przestali zwracać uwagę
na jego niepełnosprawność, a zobaczyli małe−
go uśmiechniętego chłopca, który trzyma w ręku
magiczne karteczki. Były naprawdę magicz−
ne, otwierały ludzkie serca, kruszyły bariery.

Wiktor zrozumiał, że ma wpływ na oto−
czenie, poznał wielu wspaniałych ludzi i to
ważne życiowe doświadczenie otworzyło
przed nim drzwi z napisem ROZWÓJ. Pik−
togramów przybywało, gdyż chłopiec szyb−
ko uczył się nowych symboli. Chłonął
nowości jak gąbka wodę. Patrząc na niego z
boku, odnosiło się wrażenie, że próbuje nad−
robić stracony czas. 

ZZeessppóółł  JJoouubbeerrttaa  
Analiza najnowszych badań neurolo−

gicznych Wiktora nie przyniosła dobrych
wiadomości. Nieprawidłowy zapis EEG, zez
rozbieżny, astygmatyzm oka prawego i lewe−
go, obniżone napięcie mięśniowe, obraz uzys−
kany w badaniu rezonansu magnetycznego 
– odpowiadają   zespołowi Jouberta (JS – Joubert
Syndrome). 

Zespół Jouberta jest bardzo rzadką choro−
bą wrodzoną, charakteryzującą się obecnoś−
cią wielu poważnych objawów, takich jak:
zaburzenia koordynacji ruchowej, zmniejsze−
nie napięcia mięśni, niepełnosprawność inte−
lektualna, zaburzenia oddychania, nieprawi−
dłowe ruchy gałek ocznych, hipoplazja móż−
dżku czyli zbyt słabe wykształcenie się na−
rządu z jednoczesnym zmniejszeniem liczby
komórek. Często występują także inne cechy
tej choroby, m.in. torbielowatość nerek, dys−
trofia siatkówki, marskość wątroby. W pis−
mach medycznych i na stronach interneto−
wych informacji o tym zespole jest niewiele.
Brakuje też danych o rozwoju i umiejętnoś−
ciach osób z tym syndromem, a jakże byłyby
pomocne w planowaniu terapii Wiktora.

DDookkąądd  zzmmiieerrzzaa  WWiikkttoorr??
W grudniu Wiktor kończy 6 lat. Chodzi

do przedszkola integracyjnego, jest akcepto−

wany i lubiany przez rówieśników. Rozrabia
jak inne dzieci, niekiedy przeszkadza w pro−
wadzeniu zajęć. Mama uważa, że dzieci go
rozpieszczają, a panie faworyzują. Sprawność
rąk na tyle uległa poprawie, że chłopiec ope−
ruje standardową myszką i klawiaturą. Chodzi
przy balkoniku, prowadzany za rękę i stawia,
jeszcze bardzo niepewnie, swoje pierwsze
kroki. Dokąd zmierza? Najwyraźniej w kie−
runku samodzielności. Nikt nie sądził, że
Wiktor utrzyma pionową pozycję ciała przy
tak dużej wiotkości mięśni.

Od roku chłopiec korzysta z przenośnego
urządzenia GoTalk 9+ z możliwością nagry−
wania i odtwarzania 36 komunikatów. Komu−
nikator jest jego ustami, świetnie się sprawdza
w codziennych kontaktach, zwłaszcza że Wik−
tor samodzielnie przechodzi na poszczególne
poziomy i wie gdzie są zapisane potrzebne
informacje. Zaskoczeniem dla wszystkich jest
fakt, że w komunikatorze odzywa się dziecięcy
głosik – Jestem Wiktor. Mieszkam w Mrągowie.
Mam 6 lat. To był pomysł mamy. Swojego
głosu użyczył Wiktorowi starszy brat.

Do dłuższych rozmów, kiedy chce opo−
wiedzieć na przykład co robił w przedszkolu,
gdzie był, co widział, albo co się wydarzy,
Wiktor używa segregatora z piktogramami,
ale tak naprawdę wykorzystujemy wszystkie
dostępne i znane sposoby komunikacji − ry−
sunki, zdjęcia, piktogramy, symbole komuni−
kacji obrazkowej (PCS), pismo, gesty. 

Chodzi przecież o to, żeby się ,,dogadać”.

Grażyna Prokopowicz 
Ośrodek Wczesnej Interwencji w Giżycku 

ŻŻEEBBYY  SSIIĘĘ  DDOOGGAADDAAĆĆ
Niestety, poza domem, przy obcych, chło−

piec często przyjmował rolę biernego słucha−
cza. Wiktor nie czuł swojej ,,mocy sprawczej”,
a to właśnie bycie sprawcą uczy pewności
siebie, daje kontrolę nad otoczeniem i prze−
konanie, że JA wiele mogę, nawet jeśli moje
nogi nie chodzą, ręce nie wykonują wielu
ruchów, a usta deformują dźwięki. Taka posta−
wa pojawia się u dzieci niepełnosprawnych,
które w wielu sytuacjach komunikacyjnych
doświadczyły porażki. Dorośli ludzie często
są bezradni w obecności niepełnosprawnego,
niemówiącego dziecka, więc nie podejmują
z nim rozmowy, bo jest trudna, obciążająca,
bo nie wiedzą jak. Inni zalewają je potokiem
nieistotnych słów, nie pytając: Co TY chcesz
mi o sobie powiedzieć?

MMaaggiicczznnee  kkaarrtteecczzkkii
Zachowania chłopca zaczęły stopniowo

ulegać modyfikacji od momentu wprowadze−
nia komunikacji zastępczej. Najpierw jednak
musiałam przeprowadzić rozmowę z rodzica−
mi Wiktora. Wyjaśnić, że ich domowy system
porozumiewania się oparty na gestach,
mimice i prostych dźwiękach jest niewystar−
czający, nie daje możliwości zdobywania
nowych informacji, że tradycyjne ćwiczenia
logopedyczne nie przynoszą oczekiwanych
efektów, więc musimy wprowadzić taki sys−
tem, który będzie zrozumiały dla każdego.
Pozytywnie zaskoczyła mnie dojrzała posta−
wa rodziców. Nie było pytań: Czy moje dziec−
ko będzie mówiło? Kiedy rozwinie się mowa?
Entuzjastycznie przyjęli koncepcję wprowa−
dzenia piktogramów do codziennych rozmów.

Na początek wybrałam symbole, które
ułatwiłyby Wiktorowi nawiązanie pierwszego
kontaktu z osobami obcymi − ,,dzień dobry”,
,,do widzenia”, „dziękuję”. Nie musiałam
zachęcać go do korzystania z nich. Czarno
–białe kartoniki nosił ze sobą wszędzie.
Witał się z ekspedientką w sklepie, pozdra−

KOMUNIKACJA

„Najcięższe dla człowieka są cierpienia, których źródłem jest niemożność porozumiewania się z bliźnim” Mikołaj Gogol

Wiktor z mamą Bożeną Fąk
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LUDZIE

po sąsiedzku, chodziła już tam jego siostra.
Choć w przedszkolu oni się w ogóle nie kontak−
towali. Poza tym chodził na zajęcia tylko do
południa, bo po obiedzie właściwie nic się
już nie działo – leżakowanie, a potem dzieci
czekały na podwieczorek i przyjście rodziców.
A on szybko się męczył, w południe był już
zmęczony, więc zabierałam go do domu i kład−
łam spać, leżakowanie miał już w domu. Ale
był ten kontakt z dziećmi, które zresztą bardzo
ładnie go zaakceptowały. Zawsze w takiej
grupie znajdzie się ktoś, kto lubi rządzić. W
jego grupie była Kasia, która chyba urodziła
się kierowniczką. Ona nim dyrygowała: Łu−
kasz teraz podaj mi to, teraz tamto... jak bawi−
li się w sklep, to on był dostawcą, przynosił
różne rzeczy. Był szczęśliwy. W każdym
razie na pewno nie siedział w kącie. 

A co po przedszkolu?
Poszedł do szkoły specjalnej, do „klasy

życia”. Byłam z nim wcześniej u psychologa,
dostał orzeczenie o upośledzeniu w stopniu
umiarkowanym. Ze szkoły na początku bardzo
był zadowolony.

Nauczył się czytać i pisać?
Tak, nauczył się, ale też z nim sporo praco−

waliśmy. Chociaż ja nie odczuwałam tego
jako jakieś ciężkie zajęcie. Ponieważ uważam,
że dzieci się nie tylko chowa, ale wychowu−
je, to dzieci siadały do lekcji, ja z nimi, brałam
książkę, opowiadałam co tam jest. Nie widzia−
łam w tym problemu. Było po prostu tak, jak
to jest ze wszystkimi dzieciakami. 

Więcej problemów było z tym, że był cho−
rowity. Trzeba było chodzić do lekarzy, leżał
w szpitalu, bo mu się przyplątało dziecięce
zapalenie stawów. Ale, ile jest przecież takich
dzieci, które ciągle chorują od urodzenia, z
alergiami na przykład...

Po jakimś czasie chciał już ze szkoły
odejść. Nudził się tam. Przyznaję, że bałam
się, że się „uwsteczni”. Nigdy nic nie miał
zadane do domu. W domu dziewczyny – bo
chodziła już też do szkoły młodsza od Łuka−
sza o 10 lat Zuzia – codziennie odrabiały lek−
cje, a on nic. A tak bardzo chciał coś robić!
Wcześniej miał zajęcia z panią logopedką,
która zawsze coś zadawała – uczył się jakie−
goś wyrazu, to potem musiał w domu ukła−
dać zdania z tym wyrazem, coś podkreślał,
pisał. Ale te zajęcia się skończyły − inne dzie−
ci też potrzebowały, a pani była jedna.
Poszłam do szkoły i uprosiłam ją, żeby
zabierała go na zajęcia z innymi dziećmi, on
jest grzeczny, siedzi cicho w kącie, będzie
„wolnym słuchaczem”, a potem niech mu
coś zada do domu. On jest bardzo aktywny,
cały czas chce coś robić.

W domu pomaga? Sprząta na przykład?
Tak! Ma swoje obowiązki, rano, jak wszys−

cy się śpieszymy, on ściele łóżka, wieczorem
rozkłada je, jak trzeba − idzie do sklepu w oko−
licy. Młodsza córka musi codziennie ćwiczyć,
bo ma skoliozę, więc jak ja jestem zajęta to
on pomaga, trzeba ją asekurować, przytrzy−
mać czasem. Mój teść mieszka pod Warsza−
wą, Łukasz bardzo chętnie mu pomaga jak
tam jesteśmy, grabi liście, robi wszystko co
dziadek potrzebuje. Nigdy z tym nie było
problemu, daj Boże, żeby wszystkie dzieci
były takie dobre. 

Czasem ta dobroć przeradza się w łatwo−
wierność. Nie mieliście Państwo z tym pro−
blemów? Nie przyprowadzał na przykład
kogoś do domu?

Nie, zawsze się pytał. Mamy bardzo małe
mieszkanie, 45 m2, dwa pokoje, była trójka
dzieci, naprawdę ciężkie warunki. Dzieci
mieszkały w dużym pokoju, bo każde chciało
mieć swoje biurko, więc były trzy biurka,
małe, ale swoje. Łóżko piętrowe plus stelaż−
tapczanik, więc − ciasno. Tłumaczyłam
Łukaszowi, że jak ktoś ma przyjść, to chce−
my to wcześniej wiedzieć. Poza tym, jak
Natalia była w liceum, musiała się uczyć.
Więc mówiłam, że gość może przyjść wtedy,
jak ona np. wychodzi na treningi. Każdy z nas
musiał się liczyć z tym, że nie jest sam. 

Tak się też szczęśliwie składa, że weeken−
dy możemy spędzać u dziadka Łukasza, pod
Warszawą i staramy się tam często jeździć.
Jak dzieci były małe, a ja byłam na urlopie
wychowawczym, to jechałam tam już w maju
i wracałam pod koniec października. Teść
mieszka sam, jest dużo miejsca, a poza tym
zawsze mu coś pomożemy i jest mu raźniej.

Jak to jest być mamą 22−latka z zespołem
Downa?

Od samego początku podeszłam do tego
bardzo normalnie. To znaczy, dziecko zostało
w pełni zaakceptowane. Nie zastanawialiśmy
się z mężem co przyniosą następne lata, w
jakim stopniu syn będzie upośledzony – wiedzie−
liśmy, że z tym po prostu trzeba będzie żyć.

Łukasz jest pierwszym Państwa 
dzieckiem?

Tak, ale bardzo szybko było drugie, córka
Natalia jest o 1 rok i 3 miesiące młodsza od
Łukasza (choć kalendarzowo to są dwa roczniki).
Zdawałam sobie sprawę, że będzie ciężko,
wychowywanie tak jakby bliźniaków. A u Łu−
kasza był przecież opóźniony rozwój nie tylko
intelektualny, ale i ruchowy – chodzić zaczął
dopiero jak córka się urodziła, miał rok i 4
miesiące. Wózek miałam taki większy, dla
dwójki. Ale, dla Łukasza to było bardzo
dobre, bo wiadomo, że takie dzieci najlepiej
uczą się przez naśladownictwo, on chciał robić
wszystko to samo, co siostra, a my mu to umożli−
wialiśmy. Oczywiście, miewał trudności, np.
denerwował się, że nie potrafi sobie zawią−
zać buta, a siostra się już nauczyła. Wtedy
kupiliśmy mu buty na rzepy (żeby go tak nie
„dołować”) i wytłumaczyliśmy, że chłopcy
noszą buty na rzepy. Wtedy buty na rzepy w
Polsce były niedostępne, to nam nawet znajo−
mi z Niemiec przywozili, starałam się, żeby je
sprowadzić. Łukasz poszedł też do normalne−
go przedszkola.

Razem z siostrą?
Nie, później. Natalia chodziła już dwa lata,

a on poszedł do najmłodszej grupy, do „ma−
luchów”. Miał problemy z komunikacją −
wszystko rozumiał, ale nie mówił dobrze, nie
mówił wyraźnie. Dla pani dyrektor najważ−
niejsze było, żeby zgłaszał potrzeby fizjolo−
giczne, a z tym nie było problemu. Miałam
szczęście. Wiem, że różnie przedszkola pod−
chodzą do takich dzieci (nie mówię o integra−
cyjnych, ale to było normalne przedszkole).
Dla nas sytuacja była idealna, przedszkole

OONN  JJEESSTT  TTYYLLKKOO  IINNNNYY
RRoozzmmoowwaa  zz  JJooaannnnąą  BBuubbiieeńń  oo  żżyycciiuu  zz  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyymm  ssyynneemm

Łukasz Bubień z siostrą Natalią

... z tatą Bohdanem
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Jak się zakończyła edukacja syna?
On zawsze chciał robić wszystko tak, jak

Natalia. Natalia przygotowywała się do matu−
ry, więc on dopytywał się, kiedy będzie miał
maturę? Tłumaczyłam, że nie wszyscy muszą
mieć maturę, to stwierdził, że w takim razie
chce do pracy. A przecież teraz to nie takie
proste.

Wiedziałam o warsztatach terapii zajęcio−
wej przy ul. Głogowej, złożyliśmy podanie i mu−
sieliśmy czekać. Wiadomo, że takich miejsc
jest mało, więc kolejka jest. Ale odkąd już
tam chodzi, uważam, że to jest cudowna
sprawa − blisko, sam dojeżdża dwa przystanki,
bardzo się usamodzielnił. W ciągu tego roku
zupełnie wydoroślał!

Oprócz samodzielnego dojeżdżania do
warsztatu, jeździ gdzieś sam?

Właściwie nie ma takiej potrzeby. Ale jak
była europejska konferencja w hotelu Marriott
to sam jechał i wracał. Jak skończyło się szko−
lenie w Łucznicy, to rozstawali się w Śródmieś−
ciu i sam wracał tramwajem do domu. On na
pewno potrafiłby samodzielnie dojeżdżać do
pracy. 

Pani jest rehabilitantką?
Jestem rehabilitantką, pracuję w przychodni.

Ale to nie jest zawód zdobyty dlatego, że
urodził się Łukasz?

Nie, skończyłam rehabilitację na AWF−ie
i pracowałam już 6 lat jak się Łukasz urodził,
miałam 29 lat, dość późno, chociaż ... po raz
trzeci zostałam mamą, jak miałam 40 lat i bar−
dzo się cieszę, że Zuzia jest. Łukasz bardzo
związał się z nią emocjonalnie, kiedy starsza
córka wyjechała.   

Natalia już trzeci rok studiuje w Stanach
Zjednoczonych, napisała podania do kilku
uczelni i dostała stypendium. Nie bardzo mamy
co inwestować w takie małe mieszkanie, to
śmieję się zawsze, że inwestujemy w dzieci.
Była w Polsce bardzo dobrą zawodniczką w
tenisa i to jej na pewno też pomogło dostać
się na uczelnię, ale musiała zdać amerykań−
ską maturę SAT i egzamin językowy TOEFL.
Studiuje w Dallas w Teksasie, na psychologii,
chce się zająć psychologią sportu. Łukasz
jest z niej bardzo dumny. Teraz wszyscy cze−
kamy, bo Natalia przyjeżdża na Święta, raz
w roku, bo to dość drogie, ale jakoś z pomocą
dziadków, ten bilet udaje się kupić... Dziew−
czynki są bardzo z Łukaszem związane,
nigdy nie miały problemów z akceptacją.

No właśnie, czy znajomi, rodzina też
zaakceptowali Łukasza?

Nie było problemów. Moje koleżanki są
też po rehabilitacji, pracowały w spółdziel−
czości inwalidów, znały takie osoby. Czasem
takie sytuacje weryfikują znajomości, ale u
nas tego nie było. Większa weryfikacja była
z tego powodu, że po urodzeniu się dzieci,
zabroniliśmy palenia papierosów w naszym

LUDZIE

mieszkaniu, wtedy nam więcej znajomych
ubyło. Skończyło się na tym, że to my częściej
do nich chodziliśmy. Moja mama nam wtedy
bardzo pomagała, zostawała z dziećmi.

Nie mam żadnych złych wspomnień.
Częściej spotykałam się z jakimś brakiem
akceptacji ze strony ludzi obcych. Nie izolo−
wałam się z Łukaszem, była Natalia, wycho−
dziliśmy do parku, na działki. Zazwyczaj nie
zwracałam uwagi na znaczące spojrzenia, choć
kilka razy zareagowałam. Zdarzało się, że
mamy zabierały swoje dzieci, jak się lepiej
Łukaszowi przyjrzały. Kilka razy powiedzia−
łam, że to nie jest zaraźliwe. Ale to naprawdę
były sporadyczne przypadki. Myślę, że teraz
jest jeszcze lepiej.

Aha, raz miałam straszną sytuację: byłam
w ciąży z Natalią, wiozłam Łukasza w
wózku, szły takie dwie panie i jedna do dru−
giej powiedziała: Zobacz, zobacz, tak jest jak
matka z ojcem mają kiłę! Naprawdę, czasa−
mi takie opinie padały z ust ludzi, po których
się tego trudno było spodziewać, a ludzie
prości, np. tam gdzie jeździliśmy latem −
podchodzili do tego zupełnie naturalnie.
Podchodzili, mówili jaki on fajny, jaki wesoły.
Jak powiedziałam, że bardzo niewyraźnie
mówi, to mi taka prosta kobieta powiedziała:
Pani, niech pani mówi, że on po polsku źle
mówi, bo się za granicą chował! Tak mnie to
rozbawiło, że kiedyś jak jakieś dziecko się
spytało – bo to zazwyczaj dzieci się pytały
co on tak niewyraźnie mówi – odpowiedzia−
łam, że on dopiero się uczy po polsku, bo za
granicą mieszkał. I było po problemie.

Te przykre incydenty to tylko wyjątki,
generalnie było bez problemów?

Nie mam złych wspomnień, wszystko
było dość zwyczajnie. Natalia się nigdy brata
nie wstydziła, rozmawiałyśmy o tym, jak zau−
ważała, że ludzie się czasem przyglądają.
Mówiłam jej, że wstydzić to się trzeba kraść,
a reszta? Nie ma się czego wstydzić. Była z
nami za granicą, we Francji u mojego brata,
który tam wyemigrował, widziała takie dzieci
na ulicy – to też jej chyba pomogło. No i to,
że chodził z nią do normalnego przedszkola.
Chociaż w przedszkolu zdarzały się incydenty.
Kiedyś jakiś chłopak jej dokuczał i powie−
dział: A ten twój brat to jest głupi! Ona od
razu odpaliła: Głupi to jesteś ty, on jest tylko
inny! 

Nigdy nie ukrywaliśmy jego inności, Nata−
lia też. Jak mówiła, że ma starszego brata i ko−
leżanki pytały co robi, czy już studiuje, to
ona odpowiadała: On nie studiuje, bo ma zespół
Downa. I tak  właściwie kończył się temat. 

Szczerze mówiąc to dziecko mnie napraw−
dę rozbraja. On ma w sobie tyle ciepła, my
czasem mówimy, że on jest jak balsam dla
duszy. Jest taki współczujący. Dziewczyny
go chyba tak kochają, bo on też dla nich jest

taki dobry. Jak Zuzia była mała a ja byłam
zajęta, on się nią tak wspaniale zajmował,
nie było z tym żadnego problemu. Ja myślę,
że to trzeba być jakimś łotrem, żeby tego nie
dostrzec, nie docenić. 

Jak Pani widzi przyszłość Łukasza?
Pójdzie na pewno do jakiejś pracy. Z

warsztatu dostał już propozycje, ale musieliśmy
na razie odmówić, ja też się rozglądam za
jakąś pracą dla niego. Chciałabym, żeby
poszedł chociaż na parę godzin dziennie do
jakiejś prostej pracy – ale przecież taka praca
też jest potrzebna! Dopóki jesteśmy, będzie
z nami (chociaż on mówi, że chciałby się
ożenić). Potem, jak nas zabraknie, to chyba
siostry się nim zajmą. Choć nigdy im nie będę
niczego narzucać. 

Nie wiem, Łukasz jest tak bardzo z nami
związany, nie chciałabym, żeby gdzieś
mieszkał, dopóki jestem „na chodzie”. No a
w przyszłości? Pamiętam, jak jeszcze Łukasz
chodził do szkoły i był niegrzeczny, coś zro−
bił tak bezmyślnie i ja mu powiedziałam:
Nie będę ci dziesięć razy mówiła, jak się nie
będziesz słuchał, to oddam cię do internatu,
tam cię nauczą. A Natalia, która to słyszała,
mówi: Mamo, nie mów tak, bo jakbyś go
oddała to i mnie musisz oddać.

Boże, życie jest takie krótkie. Każdy
chciałby mieć dziecko piękne, zdrowe i boga−
te, ale w życiu bywa różnie. Rodzice tak cza−
sem się obwiniają, szukają kto co w rodzinie
miał, a to kompletnie bez sensu! Nie ma
przecież reguły. Mój teść, który jest lekarzem
powiedział: Masz w kieszeni pięć kulek, czte−
ry czarne, jedna biała, mieszasz, mieszasz,
wyciągasz. Trafiła ci się biała. I tyle, loteria. 

Jeżeli ktoś zakłada z góry co jego dziecko
będzie robiło, co osiągnie, to nigdy nie bę−
dzie szczęśliwy! To – odda takie dziecko.
Widziałam w szkole Łukasza takie dzieci jak
on w internacie, z domów dziecka. Dla dziec−
ka, które jest inne, myślę, że najgorsze jest
urodzić się w takiej rodzinie, gdzie rodzice
swoje aspiracje przenoszą na dzieci. A prze−
cież dziecko nie musi ich spełniać.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:  Barbara Ewa Abramowska

... z mamą Joanną i siostrą Zuzią
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Z rewizytą do Mołdawii pojechaliśmy
zaproszeni przez organizację ACASA na
międzynarodową konferencję, która odby−
wała się w Kiszyniowie w dniach 27−29
września 2007 roku.  

Mołdawia to kraj, przed którego odwie−
dzeniem straszą ci, którzy tam nigdy nie
byli. Zagląda tu niewielu turystów z obawy,
że ukradną im auto albo napadną i obrabują.
Tymczasem mieszkańcy Mołdawii to ser−
deczni i życzliwi ludzie, a samochody wbrew
rozpowszechnianym opiniom stoją bez−
piecznie nawet na niestrzeżonych parkingach.
Jak widać, „nie taki diabeł straszny jak go
malują”. Zresztą w ogóle nie wypada mówić
o diable, raczej o aniołach zamieszkujących
ten raj na Ziemi. Jak mówi bowiem legenda,
kiedy Bóg tworzył świat i rozdawał ziemię
narodom, w ferworze zajęć zapomniał o Moł−
dawianach. W ramach zadośćuczynienia za−
proponował im zamieszkanie w raju. Stąd Moł−
dawię zwą rajem, a jego mieszkańców zgodnie
z przekazem − aniołami.

Republika Mołdawii jest małym, typowo
rolniczym krajem położonym w Europie połu−
dniowo−wschodniej, sąsiadującym od wscho−
du z Ukrainą i od zachodu z Rumunią.
Zamieszkuje ją niespełna 4,5 miliona ludzi,
z czego ok. 1 miliona wyjechało za granicę w
poszukiwaniu pracy. Dzisiejsze terytorium
Republiki Mołdawii, znane pod nazwą Besa−
rabia, stanowi mniej niż połowę historycznego
regionu Mołdawii. W wyniku procesu reor−
ganizacyjnego, który rozpoczął się w cen−
tralnych i wschodnich krajach Europy pod
koniec ubiegłego wieku, 23 czerwca 1990
roku Mołdawia ogłosiła swoją suwerenność,
a rok później 27 sierpnia 1991 roku stała się
niezależnym państwem. 2 marca 1992 roku
Republika Mołdawii została członkiem
Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Kiszyniów – stolica Mołdawii jest admi−
nistracyjnym, ekonomicznym, naukowym i kul−
turalnym centrum Republiki Mołdawii. Mia−
sto zlokalizowane jest na siedmiu wzgórzach
rozciągających się na powierzchni 120 km2.
Pierwszy historyczny zapis o Kiszyniowie sięga
1436 roku.

Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej 
i Społecznej ACASA to organizacja pozarzą−
dowa, zarejestrowana przez Ministerstwo
Sprawiedliwości Republiki Mołdawii, licząca
57 członków. ACASA prowadzi swoją dzia−
łalność na polu rozwoju społecznego, kierując
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mów rozwijających i wdrażających w życie,
tworzonych w odpowiedzi na potrzeby edu−
kacyjne i osobiste osób niepełnosprawnych
oraz wolontariuszy pracujących z młodzieżą
niepełnosprawną i rodziców.

Uczestnikami tej konferencji byli przed−
stawiciele Parlamentu Mołdawii na czele z
Przewodniczącym Parlamentu Marianem Lupu
oraz organizacji pracujących na rzecz osób
niepełnosprawnych z Holandii, Niemiec,
Belgii, Węgier, Rumunii, Ukrainy, Chin,
Polski i Mołdawii. Konferencja odbyła się w
siedzibie Parlamentu w Kiszyniowie.

Polskę reprezentowali członkowie Koła
PSOUU w Rymanowie: Barbara Famielec,
wiceprzewodnicząca, Maria Pakosz, skarb−
nik, Salvatore Di Pasquale, kierownik zakła−
du aktywności zawodowej.

Program konferencji obejmował
następujące zagadnienia:
1.  Społeczeństwo podstawą społecznego

włączenia – Holandia
2.  Możliwości i osiągnięcia współpracy

oraz partnerstwa na polu społecznego
włączania ludzi z niepełnosprawnością −
Lucia Gavrilita, wiceminister Opieki
Społecznej, Rodziny i Dzieci z Mołdawii

3.  Rezultaty i problemy edukacyjne włącza−
nia dzieci z niepełnosprawnością – Prof.
Valentina Pritcan, Uniwersytet Bali,
Mołdawia

4.  Osiągnięcia i wyzwania w społecznym
włączaniu ludzi z niepełnosprawnością w
życie i pracę społeczeństwa – Hans van der
Wielen, Holandia 

5.  Partnerstwo: Parlament, Rząd, Społeczeń−
stwo − możliwości rozwoju − Eric Bloem−
kolk, Holandia.

My uczestniczyliśmy w warsztatach, w
których udział brali: wiceminister Lucia
Gavrilita − samotna matka wychowująca 2

szczególną uwagę w stronę obszarów wiej−
skich. Misją Stowarzyszenia jest  promocja oraz
wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie
pomocy socjalnej, zdrowia, programów edu−
kacyjnych − poprzez wzmacnianie sieci kon−
taktów społecznych i promowanie współpra−
cy na terenie Republiki Mołdawii. Stowarzy−
szenie jest wspierane finansowo przez funda−
cję Cordaid z  Holandii i Niemiec.

Działalność swoją ACASA rozwija w
obrębie 5. obszarów:
● edukacja – poprzez szkolenia dla instytucji

społecznych, członków i partnerów orga−
nizacji oraz kadry stowarzyszenia

● opieka społeczna –  celem podejmowanych
działań jest społeczne włączanie ludzi nie−
pełnosprawnych

● zdrowie – opieka, w szczególności nad
osobami starszymi

● informacja i komunikacja – w celu pro−
pagowania i rozpowszechniania idei włą−
czania  społecznego ludzi z niepełnospraw−
nością oraz rozwijania sieci kontaktów  

● gromadzenie funduszy.

Wrześniowa konferencja w Kiszyniowie
była szóstą międzynarodową konferencją, zor−
ganizowaną przez Międzynarodową Federację
SOFT we współpracy ze Stowarzyszeniem
ACASA oraz Parlamentem Republiki Moł−
dawii. Jej celem była wymiana wiedzy i in−
formacji oraz ustalenie kierunków na przyszłość
w zakresie społecznego włączania dzieci i mło−
dzieży z niepełnosprawnością w regionach
objętych działalnością SOFT, a w szczegól−
ności w Republice Mołdawii. Szczególną uwagę
poświęcono innowacjom w zakresie podsta−
wowych form opieki pozaszpitalnej, przygo−
towania rodziców dzieci i młodzieży niepeł−
nosprawnej do pełnego realizowania progra−
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25−latek został nominowany do reprezento−
wania Polski na Europejskim Festiwalu Pio−
senki przez radę programową festiwalu. Wy−
brano go spośród wielu zgłoszonych kandy−
datów z Polski. 

Łukasz Lisek swoją przygodę z muzyką
rozpoczął we wczesnym dzieciństwie. Wy−
stępował na wielu przeglądach i festiwalach
w kraju i za granicą, na których zdobył szereg
nagród i wyróżnień. Do dziś muzyka zajmu−
je szczególne miejsce w jego życiu. Pasjonuje
go gra na keyboardzie, a od pewnego czasu
marzy o perkusji. Młody muzyk − tak można
o nim powiedzieć − sam aranżuje utwory,
które wykonuje na scenie. Przy pomocy
zaawansowanych funkcji swojego keyboardu
tworzy skomplikowane podkłady muzyczne.

Podczas festiwalowej prezentacji miał
okazję wystąpić, tak jak i inni, z zespołem
profesjonalnych muzyków, których gra w po−
łączeniu ze wspaniałym, aksamitnym głosem
Łukasza zachwyciła wszystkich słuchaczy.
Chociaż nie otrzymał głównej statuetki, to i tak
osiągnął bardzo wiele −  zakwalifikowanie spo−
śród wielu zgłoszeń, przemiłe gesty podzięko−
wań po koncercie od członków orkiestry
akompaniującej wykonawcom i od opiekunów
innych grup. Ogromnym wyróżnieniem jest
też fakt zaproszenia Łukasza za dwa lata,
bez wstępnych kwalifikacji, na Europejski
Songfestiwal 2009 do Holandii. Miło było
także usłyszeć od profesjonalistów o dobrym
przygotowaniu Łukasza do prezentacji, o świet−
nym śpiewie, jego swobodzie na scenie i nie−
samowitym głosie, o jego talencie.

Osiągnięcia Łukasza to jego niezwykła
praca i zaangażowanie, to ciągłe poszukiwanie
nowych dróg przez rodziców, to dowód na
to jak wiele można osiągnąć. 

Anna Bielak 
muzyk, instruktor terapeuta 

dzieci niepełnosprawnych, przedstawiciele
organizacji z poszczególnych krajów oraz
rodzice osób niepełnosprawnych z Mołdawii.
Prezentowaliśmy działalność naszego Sto−
warzyszenia, przedstawiając schemat orga−
nizacyjny, cele, misję oraz zakres działań.
Prezentacja nasza wzbudziła duże zaintere−
sowanie. Padały pytania dotyczące tworzenia
placówek, finansowania, ustawodawstwa,
doradztwa zawodowego, zatrudnienia w
ZAZ−ach i zakładach pracy chronionej oraz
wprowadzania osób niepełnosprawnych na
otwarty rynek pracy. Nasze prezentacje
przekazaliśmy pani Minister na jej prośbę.

Udział w tej konferencji dał mi dużo do
myślenia, również z punktu widzenia rodzica
dziecka niepełnosprawnego. Przypominam
sobie okres rehabilitacji mojego syna Toma−
sza, 33 lata temu, z jakimi problemami bory−
kaliśmy się z mężem, aby ustalić prawidło−
wą diagnozę syna, ile pokonaliśmy kilome−
trów, u ilu lekarzy byliśmy. Gdyby wówczas
były takie placówki jak dziś, z takim wypo−
sażeniem i kadrą − nasz syn byłby w lepszym
stanie umysłowym i fizycznym. 

Dlatego z perspektywy czasu czuję, że
mam moralny obowiązek dzielić się swoim
doświadczeniem i osiągnięciami, i bez wzglę−
du na wyznanie, rasę czy narodowość −
pomagać innym w miarę moich możliwości.

Podczas Konferencji w Mołdawii pozna−
liśmy pana Józefa Kaktusa, prezesa Między−
narodowej Federacji SOFT, która została za−
łożona w 2001 roku. Jest to organizacja po−
zarządowa, ukierunkowana na rozwój osób
niepełnosprawnych i promowanie ich niezależ−
nego życia. Członkami SOFT są 23 organi−
zacje pozarządowe z pięciu krajów: Węgier,
Holandii, Rumunii, Ukrainy i Finlandii. Co
roku SOFT organizuje międzynarodowe
konferencje, których celem jest wymiana do−
świadczeń i informacji, kumulacja społecz−
nego kapitału w dziedzinie niepełnospraw−
ności. W roku 2008 konferencja taka plano−
wana jest w Polsce. Wierzę, że będzie to nie−
powtarzalna okazja wymiany doświadczeń,
informacji i spostrzeżeń na szczeblu między−
narodowym, dotyczących działań na rzecz
osób niepełnosprawnych. 

Barbara Famielec
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Rymanowie

EEuurrooppeejjsskkii  FFeessttiiwwaall  PPiioosseennkkii  ddllaa
OOssóóbb  zz  NNiieeppeełłnnoosspprraawwnnoośścciiąą  
IInntteelleekkttuuaallnnąą  EEuurroossoonngg  ooddbbyywwaa
ssiięę  oodd  rrookkuu  11999944,,  kkiieeddyy  ttoo  
EEuurrooppeejjsskkiiee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  nnaa
RRzzeecczz  OOssóóbb  NNiieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh
zzaaiinniiccjjoowwaałłoo  ttoo  wwyyddaarrzzeenniiee  
zz  mmyyśślląą  oo  ppoosszzeerrzzaanniiuu  śśwwiiaaddoommoośśccii
ssppoołłeecczznneejj  ii  oottwwiieerraanniiuu  nnaa  
pprroobblleemmyy  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraaww--
nnyycchh  iinntteelleekkttuuaallnniiee..  
HHaassłłeemm  pprrzzeewwooddnniimm  iimmpprreezzyy  
„„NNiicc  oo  nnaass  bbeezz  nnaass""  śśrrooddoowwiisskkoo
wwyyrraażżaałłoo  żżąąddaanniiee  sszzaannssyy  
aakkttyywwnneeggoo  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  żżyycciiuu
ppuubblliicczznnyymm  ii  mmoożżlliiwwoośśccii
wwyyssttęęppoowwaanniiaa  oossóóbb  zz  nniieeppeełłnnoo--
sspprraawwnnoośścciiąą  ww  sswwooiimm  iimmiieenniiuu..
FFeessttiiwwaall  oorrggaanniizzoowwaannyy  jjeesstt  ccoo
ddwwaa  llaattaa  ii  jjeesstt  jjuużż  ssttaałłąą  ppoozzyyccjjąą  
ww  kkaalleennddaarrzzuu  wwyyddaarrzzeeńń  
kkuullttuurraallnnyycchh  EEuurrooppeejjcczzyykkóóww..
WWeeddłłuugg  ttrraaddyyccjjii  ffeessttiiwwaalluu  
ii  wweeddłłuugg  jjeeggoo  rreegguullaammiinnuu,,  
pprraawwoo  ddoo  oorrggaanniizzaaccjjii  iimmpprreezzyy  jjeesstt
pprrzzeecchhooddnniiee  ii  pprrzzyyssłłuugguujjee  kkrraajjoowwii
--  oorrggaanniizzaaccjjii,,  kkttóórreejj  pprrzzeeddssttaawwiicciieell
zzoossttaałł  wwyyrróóżżnniioonnyy  pprrzzeezz  jjuurryy..
TTeeggoorroocczznnyy  EEuurroossoonngg  ooddbbyyłł  
ssiięę  ww  ppoorrttuuggaallsskkiimm  mmiieeśścciiee  
FFiigguueeiirraa  ddaa  FFoozz..  

Już po wyjściu z samolotu, uczestników
powitało fantastyczne jak na tę porę roku
słońce i błękitne, bezchmurne niebo. Pomimo
widocznych oznak suszy kwitło wiele krzewów
i pnączy, które otulały budynki i malownicze
kapliczki. Organizatorzy festiwalu zadbali o
wspaniałe kwatery i posiłki, które zachwyci−
łyby nawet najbardziej wybredne podniebie−
nia. Na powitalnej kolacji przedstawiono
gościom wspaniały pokaz taneczno–wokal−
ny profesjonalnej grupy baletowej Casino
Figueira. 

Na festiwalową scenę zapraszane są
osoby z niepełnosprawnością w sferze inte−
lektu oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnoś−
ciami. Chęć udziału mogą zgłosić zarówno
soliści jak i grupy wokalne lub wokalno−
instrumentalne. W tym roku w tym prestiżo−
wym święcie piosenki wzięło udział 60 osób
z 12. krajów, większość występowała w kil−
kuosobowych zespołach. Jurorzy w elimina−
cjach wstępnych oceniali umiejętności kan−
dydatów na podstawie nadesłanych przez
nich nagrań video. Jednym z solistów był
Łukasz Lisek z Koła PSOUU w Łęcznej w
woj. lubelskim, uczestnik WTZ w Janowicy,
osoba świetnie grająca aktorskie role w  Zespole
„Figiel” prowadzonym w ramach terapii zaję−
ciowej pracowni muzycznej. Utalentowany
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FFEESSTTIIWWAALL  MMIIŁŁOOŚŚCCII,,  AAKKCCEEPPTTAACCJJII  II  TTOOLLEERRAANNCCJJII
Od 5. do 7. października 2007 Łęczna gości−

ła osoby niepełnosprawne z kraju i zagranicy,
które prezentowały swoje umiejętności na Fe−
stiwalu Piosenki, Teatru i Plastyki Łęczna 2007.
Wykonawcy z Polski i zagranicy pochodzili z
domów pomocy społecznej, szkół specjalnych,
warsztatów terapii zajęciowej, stowarzyszeń.
Na scenie nie zabrakło też uczniów z klas inte−
gracyjnych z terenu powiatu łęczyńskiego. W
tym roku po raz pierwszy wystąpiły także zespo−
ły z Ukrainy, Białorusi i Węgier. Samych wyko−
nawców na scenie było 311, osób biorących
udział, łącznie z opiekunami i wolontariusza−
mi – ponad 500. Prezentacje odbywały się w
kategoriach: teatr, soliści instrumentaliści,
soliści wokaliści, zespoły wokalne, plastyka. 

Festiwal w Łęcznej odbywał się już po raz
piętnasty jako ogólnopolski i po raz pierwszy
jako międzynarodowy. Pierwsza edycja, w 1993
roku odbyła się w piętnastą rocznicę pontyfi−
katu Jana Pawła II.

Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem
„Miłością płoną serca”. Hasło jest może trochę
przewrotne, ponieważ patrząc na nasze co−
dzienne życie i na to, co się dzieje wokół osób
niepełnosprawnych, wydaje się, że ciągle są
one dziećmi gorszego Boga. Z tym hasłem
chcemy ruszyć w drogę, chcemy miłością
zapalić wszystkie serca. Staramy się pokazać
tę dobrą stronę niepełnosprawności. Ludzie z
niepełnosprawnością wykonują precyzyjne
prace plastyczne, pomimo swoich ograniczeń
fizycznych i intelektualnych wręcz idealnie
śpiewają, recytują i odgrywają role w przed−
stawieniach teatralnych. Nie muszą się ukry−
wać ze swoją odmiennością, bo to co robią jest
naprawdę wspaniałe.

Festiwal w Łęcznej ma formę konkursu, ale
tak naprawdę to każdy jest zwycięzcą. Konkurs
jest bardziej oceną instruktorów pod kątem
tego, jak dobrali materiał do prezentacji. Pro−
fesjonaliści −  jurorzy − doradzają im, co zmienić
w prezentowanych scenariuszach, co udosko−
nalić. Jurorzy pracują charytatywnie, są to muzy−
cy, aktorzy, instruktorzy teatralni, znawcy
poezji, socjolodzy, sympatycy festiwalu, związa−
ni z nim od 15. lat. Po raz drugi przy stole
jurorskim zasiedli artyści z Białorusi i Armenii.
Miłą niespodziankę organizatorom sprawili
mieszkańcy Łęcznej, którzy przez czas prezen−
tacji „kibicowali” zespołom.

Festiwal to także wolontariusze. Od kilku−
nastu lat, już kilka tygodni przed festiwalem
zgłaszają się uczniowie deklarując pomoc przy
opiece nad osobami niepełnosprawnymi i przy
samej organizacji festiwalu. Jednym z wielu
jest wolontariusz Marek. − Na festiwalu jestem
− już nie pamiętam − siódmy a może ósmy rok.
Od dwóch lat odpowiadam za wszystkich
wolontariuszy. Jestem takim łącznikiem między

organizatorem a moimi koleżankami i kolegami.
Festiwal to dobra okazja, żeby zdobyć doświad−
czenie, żeby pomóc potrzebującym, to wspa−
niała zabawa. Zresztą, nie wyobrażam sobie,
żeby mnie tu nie było. Ci ludzie we wspaniały
sposób pokazują swoje uczucia. Są bardzo otwar−
ci, cieszą się, w ogóle nie czują skrępowania.

Krzysztof, uczestnik festiwalu: − Jestem tu
po raz dziesiąty i już czekam na kolejny festi−
wal, tu zyskuję siłę i energię na cały rok. Naj−
ważniejsza dla mnie jest część w kościele, to
cudowne przeżycie.

Pani Jadwiga, mieszkanka Łęcznej: − Na
festiwal, na mszę sprawowaną w intencji
uczestników festiwalu przychodzę od 15. lat,
od 2. lat jest to msza niedzielna dla wszystkich
parafian i mówię wszystkim, z całą odpowie−
dzialnością, że tak pięknej liturgii, całej opra−
wy, nie słyszę jak w czasie festiwalu. Ta msza
to wspaniała uczta duchowa, to lekcja życia
dla niejednego człowieka, daje tak wiele do
myślenia, do zastanowienia się nad sobą.

Pani Helena: − Kiedy poszłam pierwszy raz
i zobaczyłam prezentacje na scenie, wytwory
pracy i usłyszałam ich modlitwę, chylę czoło
przed nimi wszystkimi. To była i jest dla mnie
niesamowita lekcja życia i lekcja wielkiej poko−
ry. My, zdrowi często narzekamy nieraz z błahych
powodów, a tu tyle radości! Jestem dumna, że
ten festiwal odbywa się w naszym mieście i że
organizują go osoby, które znają problem ludzi
niepełnosprawnych.

Na niedzielną mszę mógł przyjść każdy
mieszkaniec Łęcznej. W ten prosty sposób
setki niepełnosprawnych artystów stanęło obok
osób zdrowych. Efektem była msza, jakiej ksiądz
jeszcze nie celebrował, a mieszkańcy miasta
nie przeżyli − oprawa muzyczna, czytania,
składanie darów, modlitwa wiernych, dziękczy−
nienie w wykonaniu uczestników festiwalu,
czynny udział grup z zagranicy...

Od pierwszego roku festiwalowi towarzyszy
Łukasz Lisek. Zawsze rozpoczyna i kończy
festiwal swoim występem. Z uwagi na zdobyte
w latach ubiegłych nagrody Grand Prix, nie
uczestniczy w części konkursowej. − Lubię wy−
stępować na scenie – mówi Łukasz. – Bawię
się, fajnie jak publiczność klaszcze i śpiewa ze
mną a inni tańczą. Mam dużo kolegów, a ci z
Warszawy zaprosili mnie na koncert do siebie.

Amalia z Armenii, piosenkarka, aktorka,
reżyser: – W Łęcznej jestem po raz trzeci,
uczestnicy dali mi tyle energii i siły, że chcę od
teraz żyć bardzo, bardzo długo, aby móc coś z
danym mi od Boga talentem dla nich zrobić.
Dziękuję Bogu, że mogłam poznać Marię, która
to wszystko przygotowała i tak zorganizowała,
że jest tu jedna wielka rodzina. Jej syn jest
wielką indywidualnością, jego talent należy
prowadzić i rozwijać.

Przez piętnaście lat wykonawców obserwu−
je i ocenia Leszek Szafran. W jury zasiadł na
pierwszym festiwalu i jest w nim do dziś. − W
ciągu piętnastu lat daje się zauważyć poprawę
jakości występów. Poszerzenie grona uczestni−
ków o zespoły z zagranicy to też promocja nie
tylko dla Stowarzyszenia, ale i dla naszego
regionu, kraju. Prezentowane programy są co−
raz bardziej wyszukane, ambitne i nietuzinkowe.

Zbigniew Poliszczuk jest muzykiem z Gru−
dziądza. W jury zasiada po raz piąty, prowadził
m.in. warsztaty muzyczne (napisał też muzykę
do piosenki „Uśmiech” − hymnu festiwalu, słowa
napisała jego koleżanka Aleksandra Bacińska).
− W Polsce mamy wiele festiwali dla niepełno−
sprawnych. Festiwal w Łęcznej jest inny niż te,
które znam, jedyny w sobie i autentycznie dla
ludzi niepełnosprawnych, a nie dla wybrańców,
których często oglądamy w programach tele−
wizyjnych. Często słyszę, że jakiś festiwal jest
dla osób niepełnosprawnych, tylko niepełno−
sprawność a niepełnosprawność − to różnica.
Najbardziej podoba mi się autentyczność i spon−
taniczność. To, że podczas prezentacji cała
sala tańczy jest na tym festiwalu czymś oczywi−
stym. Tu nie ma czegoś takiego, że goście mają
osobne miejsca na posiłek lub dostają coś
innego, tu wszyscy stanowią jedno.

Z festiwalu nikt nie wyjechał bez nagrody.
Pamiątkowe statuetki otrzymali instruktorzy,
sponsorzy, jurorzy i zaproszeni goście. Każdy
uczestnik otrzymał dyplom, koc i drobne
gadżety. Nagrody zespołowe (w  zależności od
liczebności zespołu) to m.in. radiomagnetofo−
ny, cyfrowe aparaty fotograficzne, DVD. 

Tegoroczny festiwal uważam za bardzo
udany pod każdym względem. 

Jeździmy na różne festiwale i przeglądy
twórczości, w kraju i za granicę, mamy możli−
wości porównania naszego festiwalu z inny−
mi. Organizacyjnie jesteśmy − powiem nie−
skromnie − bardzo dobrze przygotowani. Choć
nie mamy sceny teatralnej, to i tak nie mamy
się czego wstydzić. Organizacja tak dużego
przedsięwzięcia jest możliwa dzięki zaanga−
żowaniu wszystkich pracowników, wolonta−
riuszy, sympatyków oraz rodziców. Bardzo
serdecznie dziękuję im za włożony trud. Miło
jest słyszeć od rodziców, że pomagają, bo widzą
w tym sens i potrzebę, pomagają, bo przecież
z placówek prowadzonych przez Koło korzy−
sta ich dziecko − to ogromnie cieszy. 

Piętnaście lat to kawał czasu, widzimy
sens w organizowaniu tak dużej imprezy, to
doświadczenie dla nas, ale i sprawdzian dla
naszej społeczności. Cieszy także fakt, że z roku
na rok nie maleje zainteresowanie festiwalem.

Maria Lisek−Zięba
Pomysłodawczyni Festiwalu,

Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Łęcznej
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