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Drodzy Czytelnicy,
ponieważ niedawno ukonstytuował się nowy Zarząd
Główny naszego Stowarzyszenia jesienny numer kwartalnika
otwiera prezentacja jego członków. W skróconej formie przed−
stawiamy Państwu ich sylwetki, dotychczasowe kariery oraz
zakresy kompetencji.
W numerze znajdziecie Państwo także artykuł podsumo−
wujący dziesięć lat działalności Centrum DZWONI. Tym
razem ukazujemy tę działalność przez pryzmat doświadczeń
pracowniczych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
które dzięki wsparciu specjalistów z DZWONI znalazły
zatrudnienie. Zachęcamy do zapoznania się z niezwykłymi
losami osób, które zyskały nie tylko pracę, ale również samo−
dzielność, pewność siebie i często całkowicie zmieniły swoje
życie.
Dzięki artykułowi „Nasze doświadczenia ze współpracy
z rodzicami uczniów i uczestników” będziecie Państwo mieli
okazję zapoznać się z rolą, jaką odgrywają w życiu OREW
w Biskupcu rodziny uczestników. Rodzice i opiekunowie nie
tylko współtworzą przedstawienia teatralne oraz formy dramo−
we. Angażują się też w procesy terapeutyczne, wspierają
ośrodek organizacyjnie i chętnie dzielą się swoim doświadcze−
niem z innymi rodzicami.
Szczególnej uwadze Państwa polecamy tekst „Pozory
mylą”, czyli fragmenty pamiętnika Joanny Jakuckiej poprze−
dzone wstępem Anety Litwiak, dyrektor OREW Koła w Jaro−
sławiu. Pamiętnik ten stanowi pełną empatii i ciepła, ale też
realizmu próbę zrozumienia przez matkę tego, jak odbiera
świat jej córka Basia, która do niedawna była wychowanką
jarosławskiego OREW.
Atmosferę letnich wycieczek przywołuje artykuł „Na lotni−
sku i w powietrzu” stanowiący relację z lotniczej podróży do
Gdańska uczestników WTZ Koła w Lublinie.
Warto zwrócić również uwagę na recenzję nowego wyda−
nia książki Jacka Kielina „Profil osiągnięć ucznia”, przygotowa−
ną przez Iwonę Waks z Działdowa. Książka stanowi dosko−
nały przewodnik diagnostyczny dla terapeutów i nauczycieli
pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
Bieżący numer kwartalnika zamyka obszerna analiza
uwarunkowań animacji kultury, autorstwa dr. Ryszarda
Popowskiego, w której autor rozważa różne aspekty oraz
sfery twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz odnosi je do Art. 30 Konwencji ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnościami.
Osobom korzystającym z tekstów łatwych do czytania
i zrozumienia polecamy artykuły Krzysztofa Wiśniewskiego,
Tomasza Czuchrowskiego oraz relację z debaty o prawach osób
niepełnosprawnych Wspólna Sprawa, która odbyła się w Gdańsku.
W środku numeru znajduje się jak zwykle wkładka w tekście
łatwym do czytania. Zachęcamy do wspólnej zabawy z zadania−
mi, zagadkami i krzyżówkami!
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NASZE STOWARZYSZENIE
Nowy Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
oraz Centralna Komisja Rewizyjna, wybrane na kadencję 2016 - 2020, rozpoczęły pracę.
Krótkie sylwetki członków Zarządu Głównego oraz CKR przedstawiamy poniżej. Każda notka kończy się informacją,
które Koła objęli opieką poszczególni członkowie ZG. Będą oni służyć wsparciem w zakresie bieżących kontaktów, współpracy i reprezentacji oraz w razie wystąpienia problemów czy potrzeby interwencji. CKR również
dokonała swojego podziału. Informacje te mogą być przydatne zwłaszcza Zarządom Kół.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

Prezeska
dr Monika Zima−Parjaszewska
Od 2011 członkini Zarządu Głównego, w latach 2012−2016 Wiceprezeska.
Siostra, a także rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Doktor nauk prawnych, adwokatka, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierownik Pracowni Prawa
i Kryminologii. Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Wiceprezes
Joanna Janocha
Elektor Stowarzyszenia od 1991 roku. Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 2008 członkini Zarządu Głównego, w latach 2010−2016 Prezes.
Dyrektor OREW Koła w Krośnie. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej oraz kierowania instytucjami samo−
rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządzania.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in. bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj. podkarpackiego: Krosno, Brzozów,
Haczów, Jasło, Mielec, Przemyśl, Rymanów, Sędziszów Małopolski, Tarnobrzeg.

Wiceprezes
Barbara Szczeglik
Pracuje w Kole PSONI w Kołobrzegu od 1999 roku, od 2008 jako dyrektor Biura Obsługi Placówek.
Wykształcenie wyższe filologiczne, kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe z psychologii zarządzania,
z zarządzania personelem, z zarządzania strategicznego organizacją, z zarządzania opieką zdrowotną oraz w zakresie organizacji
pomocy społecznej.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in. bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj. zachodniopomorskiego: Kołobrzeg, Koszalin,
Trzebiatów, pomorskiego: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i kujawsko−pomorskiego: Bydgoszcz.

Wiceprezes
Mariusz Mituś
Przewodniczący Zarządu Koła w Jarosławiu od 2007 roku; dyrektor Biura Obsługi Placówek, a obecnie dyrektor generalny
Koła. W Zarządzie Głównym w latach 2004−2008 Skarbnik, w kadencji 2008−2012 Wiceprezes.
Wykwalifikowany szkoleniowiec, coach i facylitator. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą oraz w zakresie
zarządzania i audytu. Członek Rady Nadzorczej PFRON.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in. bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj. lubelskiego i podkarpackiego:
Jarosław, Rzeszów, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Werbkowice, Zamość.

Sekretarz
dr Radosław

Piotrowicz

Brat osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Konsultant w Ośrodku Wczesnej Interwencji
Koła PSONI w Zgierzu.
Doktor nauk społecznych, wykładowca w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalista
w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością
intelektualną, usprawniania dzieci ze sprzężoną
niepełnosprawnością, wczesnej interwencji.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in. bie−
żącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj. łódz−
kiego: Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów
Łódzki, Kutno, Łódź, Pabianice, Żychlin.
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Skarbnik
Mariusz
Bojarowski

Członek Koła w Ostródzie od 2009 roku, od 2011
wiceprzewodniczący Zarządu Koła.
Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Prawnik; studia podyplomowe w zakresie zarządza−
nia organizacją; pracownik PCPR w Ostródzie,
odpowiedzialny za fundusze europejskie, ekonomię
społeczną oraz działania samorządowe na rzecz
osób z niepełnosprawnościami.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in. bieżący−
mi kontaktami i współpracą z Kołami z woj. warmińsko
−mazurskiego i pomorskiego: Ostróda, Biskupiec, Dobre
Miasto, Elbląg, Iława, Olsztyn, Pruszcz Gdański, Tczew.
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NASZE STOWARZYSZENIE
CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

dr Jolanta Borek
Rodzic osoby z niepełnospraw−
nością intelektualną. Elektor i wice−
przewodnicząca Zarządu Koła
w Radomiu od 2015 roku.
Doktor ekonomii, inżynier ochrony środowiska
pracy, studia podyplomowe z zakresu doradztwa
zawodowego, z zarządzania pomocą społeczną,
z organizacji i zarządzania oświatą; adiunkt w Kate−
drze Ekonomii Uniwersytetu Technologiczno−Huma−
nistycznego w Radomiu; doradca zawodowy w Powia−
towym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
mazowieckiego i lubelskiego: Radom, Lublin, Łęczna,
Milejów, Ryki, Świdnik, Włodawa.

Andrzej Falkowski
Rodzic osoby z niepełno−
sprawnością intelektualną.
Działał w strukturach TPD od
1978 roku.
W latach 1994−2002 wiceprzewodniczący, a w 2002
−2011 przewodniczący Zarządu Koła w Pruszko−
wie. W latach 2009−2016 Przewodniczący Cen−
tralnej Komisji Rewizyjnej. Emeryt, wykształcenie
średnie techniczne.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
mazowieckiego i lubelskiego: Pruszków, Mława,
Otwock, Wołomin, Biała Podlaska.

Wiktor Gałka
Brat dwóch osób z niepełno−
sprawnością intelektualną.
Związany z Kołem w Nidzicy
„od zawsze”, od 2006 roku
kierownik WTZ Koła.
Wykształcenie wyższe, wychowanie techniczne
i informatyka; studia podyplomowe z zakresu peda−
gogiki specjalnej oraz doradztwa zawodowego.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
warmińsko−mazurskiego: Nidzica, Działdowo, Giżycko,
Lidzbark, Mikołajki i woj. pomorskiego: Chojnice,
Kościerzyna, Sierakowice, Skarszewy, Starogard
Gdański.

Jolanta Janik
Rodzic osoby z niepełnospraw−
nością intelektualną. Współza−
łożycielka Koła w Kamieniu
Pomorskim.
Długoletnia przewodnicząca Zarządu Koła, dyrektor
Biura Obsługi Placówek. Od 2008 członkini Zarządu
Głównego, od maja 2009 do 2016 Sekretarz.
Wykształcenie wyższe, ekonomiczne.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
zachodniopomorskiego: Kamień Pomorski, Gryfice,
Gryfino, Police, Pyrzyce, Świnoujście, Wolin. 
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Sekretarz

Paweł Karniowski
Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektual−
ną. Elektor Koła od 2004 roku.
Współzałożyciel Koła w Myślenicach; w latach
2003−2007 wiceprzewodniczący, a od 2010 prze−
wodniczący Zarządu Koła. Wykształcenie średnie.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
małopolskiego: Myślenice, Jabłonka, Mszana Dolna,
Nowy Targ, Rabka, Szczawnica, Zakopane, Zawoja,
woj. śląskiego: Cieszyn, Jaworzno, Katowice, Mikołów,
Pszczyna, Rybnik, Tychy, Żory i opolskiego: Kędzie−
rzyn−Koźle.

Zofia Pągowska
Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektual−
ną. W latach 1991−1995 Sekretarz Zarządu Głów−
nego; w kadencji 2012−2016 członkini Zarządu
Głównego. Przez trzy kadencje w Zarządzie War−
szawskiego Koła.
Wykształcenie wyższe, pedagog specjalny, stu−
dia podyplomowe w zakresie pracy socjalnej. Od
17 lat dyrektor Środowiskowego Domu Samopo−
mocy w Warszawie. Od wielu lat działa aktywnie
w środowisku warszawskim na rzecz osób z nie−
pełnosprawnościami; od 4 lat koordynuje prace
Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
mazowieckiego: Warszawa, Wyszków i z woj. pod−
laskiego: Białystok, Mońki, Suwałki.

W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego:
Stargard, Gorzów Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski,
Koło, Konin, Leszno, Lwówek, Opalenica, Ostrów
Wielkopolski, Piła, Poznań, Wilczyn, Zagórów.

Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 2011 roku do chwili obecnej przewodnicząca
komisji rewizyjnej Koła w Aleksandrowie Łódzkim;
przez dwie kadencje członek Zarządu Koła. Elektor
w latach 2011−2014.
Wykształcenie wyższe ekonomiczne; pracuje
w służbie zdrowia.
W ramach pracy w CKR zajmować się będzie m.in.
współpracą z Kołami z woj. wielkopolskiego, kujawsko−
pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Członkowie CKR

Lucyna Cichoń
Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 1993 roku w Zarządzie Koła w Tarnowie, od 2003
przewodnicząca Zarządu Koła. Od 2014 Dyrektor
BOP. Wykształcenie średnie.

Przemysław Momot
Od 2000 kierownik Zakładu Aktywności Zawodo−
wej Koła w Stargardzie. Członek Zarządu Głów−
nego w kadencji 2012−2016.
Przewodniczący Zachodniopomorskiego Komitetu
Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Wykształcenie wyższe; studia podyplomowe
z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz
doradztwa zawodowego, zarządzania i organizacji
pomocy społecznej, zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy.

Grażyna
Nowakowska

Stanisław Ryłko
Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektual−
ną. Elektor od 2003 roku; od 2007 przewodniczący
Zarządu Koła PSOUU w Miechowie.
Wykształcenie wyższe pedagogiczne; w latach
1990−1999 dyrektor szkoły podstawowej, w latach
1999−2001 naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Miechowie,
od 2002 dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo−
Wychowawczych, w latach 2010−2012 dyrektor Biura
Obsługi Placówek Koła w Miechowie, od 2012 r.
dyrektor OREW w Miechowie.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
małopolskiego: Miechów, Tarnów, świętokrzyskiego:
Kielce, Staszów oraz śląskiego: Bytom, Chorzów,
Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry.

W ramach pracy w CKR zajmować się będzie m.in.
współpracą z Kołami z woj. małopolskiego, śląskiego,
świętokrzyskiego.

Ewa Kowalska
Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 2003 przewodnicząca Zarządu Koła w Świd−
nicy, członek komisji rewizyjnej Koła w latach
2002 − 2003. Kierownik BOP od grudnia 2012.
Elektor od 2015. Wykształcenie wyższe ekono−
miczne; pracuje w służbie zdrowia.
W ramach pracy w CKR zajmować się będzie m.in.
współpracą z Kołami z woj. dolnośląskiego, opolskiego,
lubuskiego, zachodniopomorskiego.

Centralna
Komisja Rewizyjna PSONI:
Zbysław Owczarski
Członek Koła w Wolbromiu od 2004 roku, od 2015
dyrektor Biura Obsługi Placówek.
Wykształcenie wyższe pedagogiczne.
W latach 1999−2014 Naczelnik Wydziału Edukacji,
Sportu i Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miejskim
w Wolbromiu; w 2006 roku − Wicemarszałek Woje−
wództwa Małopolskiego; w latach 2009−2011 Poseł
na Sejm RP.
W ramach pracy w ZG zajmować się będzie m.in.
bieżącymi kontaktami i współpracą z Kołami z woj.
małopolskiego: Wolbrom, Olkusz, śląskiego: Często−
chowa i dolnośląskiego: Dzierżoniów, Głogów, Jelenia
Góra, Świdnica, Wałbrzych.
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Mieczysław
Kowalczyk
Przewodnicząca

Maria Lisek−Zięba
Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 1991 przewodnicząca Zarządu Koła w Łęcz−
nej; od 2012 Kierownik WTZ. Członek Zarządu
Głównego przez 2 kadencje; sekretarz CKR w latach
2012−2016.
Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
W ramach pracy w CKR zajmować się będzie m.in.
współpracą z Kołami z woj. lubelskiego, mazowieckie−
go i podkarpackiego.

SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH

Rodzic osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 1992 roku Elektor i przewodniczący Zarządu
Koła w Ostródzie, Dyrektor OREW. W latach 2000
−2004 członek Zarządu Głównego, w kadencji
2012−2016 Skarbnik Zarządu Głównego
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, studia
podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą
i służbą zdrowia oraz pedagogiki specjalnej.
W ramach pracy w CKR zajmować się będzie m.in.
współpracą z Kołami z woj. warmińsko− mazurskiego,
podlaskiego, pomorskiego.
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KONKURS
Od redakcji:
Zapraszamy Państwa do lektury eseju, który zwyciężył w ogłoszonym w marcu na stronie internetowej PSONI
konkursie dla terapeutów i nauczycieli, a którego tematem była współpraca pomiędzy pracownikami naszych
placówek a rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów i uczestników.

Alina Dobrzańska i Katarzyna Borowska
Nauczycielki w OREW Koła PSONI w Biskupcu

Doświadczenia we współpracy
z rodzicami uczniów i uczestników
Od początku naszej pracy z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną istotne znaczenie przypisywałyśmy dobrej współpracy z rodzicami i opiekunami
prawnymi. Aktywny udział rodziców w procesie terapeutycznym jest niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia
zamierzonych celów, czyli zdobycia przez wychowanków jak największej samodzielności i autonomii.
Wzajemne zaufanie otwiera drogę do szczerego dialogu,
budując tym samym relacje oparte na partnerstwie.
Przekonałyśmy się o tym za sprawą przynoszącej korzyści
obu stronom szerokiej współpracy z rodzicami.
Nie tylko rodzice mogli czerpać z terapeutycznych
oddziaływań, ale i my korzystałyśmy z ich cennych
wskazówek oraz mądrości, wynikającej często z trudnych przeżyć związanych z rodzicielstwem.
Niezwykłym, niezapomnianym doświadczeniem było dla nas
koordynowanie spotkań w ramach Klubu Rodzica, który funk−
cjonuje przy naszym Stowarzyszeniu od wielu lat i ma duże zna−
czenie dla wszystkich jego członków. Na czele Klubu stoją rodzice,
którzy podejmują decyzje dotyczące formy oraz terminów spotkań.
Inspiracją do zaangażowania się przez nas w działalność Klubu
były rozmowy z członkami wyrażającymi potrzebę wspierania
rodziców młodszych dzieci oraz chęć włączenia ich w aktywne
życie Stowarzyszenia.
Zaproponowałyśmy rodzicom rozliczne działania twórcze,
które przybrały formę warsztatów teatralnych, tanecznych i spotkań
integracyjnych. Dużą niespodzianką była dla nas otwartość, z jaką
przyjęto naszą ofertę oraz entuzjazm rodziców podczas wdraża−
nia planów w życie. Tym razem to rodzice mieli możliwość zapre−
zentowania przed dziećmi swoich dopiero co odkrytych talentów.
Rodzice utworzyli Zespół Teatralny „Niepokonani”, którego nazwa
była ich własnym pomysłem. Pierwszy sukces rodziców stanowiło
wystąpienie przed szeroką publicznością podczas uroczystości
wigilijnej Koła PSOUU w Biskupcu w 2012 roku z przedstawie−
niem „Powtórne narodziny”. Wszyscy rodzice aktywnie zaanga−
żowali się w pracę na rzecz przedstawienia. Dzieląc się pomysłami
podczas burzy mózgów przy naszym niewielkim wsparciu stwo−
rzyli scenariusz. Wspólny cel, planowanie działań i dążenie do
ich realizacji służyło nawiązywaniu pozytywnych relacji między
nami.
Pierwsze przygody z teatrem otworzyły rodziców na podjęcie
kolejnych inicjatyw twórczych. Ponadto narodziła się potrzeba
podzielenia się własnymi przeżyciami ze społecznością lokalną.
Spektakl „Powtórne narodziny” został ponownie zaprezentowany

podczas obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną w czerwcu 2013 roku. Próby odbywały się w sali
widowiskowej w Biskupieckim Domu Kultury. Profesjonalna
scena otworzyła przed nami wiele możliwości i wyzwoliła zupełnie
nowe emocje. Rodzice powtarzali, że duża scena była wyzwaniem,
dzięki któremu poważniej traktowali swoje sceniczne zadania. Pod−
czas obchodów Dnia Godności grono rodziców przystąpiło do udziału
w stop−klatce − technice dramowej polegającej na zatrzymaniu ruchu.
Stop−klatki prezentowały „żywe obrazy” nawiązujące do twórczości
światowych malarzy.
Działania teatralne na prośbę rodziców zostały urozmaicone
o warsztaty taneczne. Po raz pierwszy doświadczyli pracy pod
kierunkiem profesjonalnego instruktora. Ekspresja ruchowa
oraz tańce regionalne dawały wiele okazji do doświadczania
pozytywnych emocji. Zdobyte umiejętności rodzice wykorzystali
podczas Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektu−
alną w maju 2014 roku. Wcielając się w rolę sławnych osób z dzie−
dzin muzyki, malarstwa i filmu zaprezentowali „Aleję gwiazd”.
Przed gośćmi zaproszonymi na uroczystość wystąpili na czerwo−
nym dywanie, a także umilali uczestnikom pracę kreatywną na
stanowiskach − m. in. w mydlarni, „teatrze dziur” czy kawiarence
− podczas pleneru w ogrodzie. Rodzice wspólnie z nauczycielami
dokonali wyboru ról i przygotowali kostiumy.
W ramach warsztatów teatralnych rodzice uczestniczyli
w wycieczce do Teatru Jaracza w Olsztynie na spektakl „Amade−
usz”. Oprócz obejrzenia przedstawienia wzięli udział w spotkaniu
w kawiarni teatralnej. Dla niektórych rodziców było to pierwsze
zetknięcie z profesjonalnym teatrem.
Podczas prowadzonych przez nas warsztatów wykorzystywa−
łyśmy techniki dramowe i teatralne, takie jak: improwizacja
ruchowa, improwizacja dźwiękowa, technika stop−klatki, panto−
mima, „teatr w rękawku”. Rodzice brali także udział w warszta−
tach arteterapeutycznych opartych na pracy z maską, budując
zaufanie do siebie oraz ucząc się kreatywnej współpracy.
Efektem warsztatów było przede wszystkim wzmocnienie więzi
emocjonalnych pomiędzy uczestnikami, budowanie relacji na zasa−
dzie partnerstwa w atmosferze zaufania i otwartości, budowanie
poczucia własnej wartości, odkrywanie własnych możliwości oraz
przełamywanie wewnętrznych barier. Klub nabrał szczególnego
znaczenia dla rodziców młodszych dzieci. Stwarzał im szansę na
integrację z członkami Stowarzyszenia. Dzięki szczerym i otwartym
rozmowom z innymi rodzicami pomagał w radzeniu sobie z pro−
blemami wynikającymi z posiadania małego dziecka z niepełnospraw−
nością oraz dawał okazję do dzielenia się doświadczeniami. ■
Zdjęcia ilustrujące działania rodziców z Koła w Biskupcu − patrz III strona okładki.

SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH

5

KONKURS

Od redakcji:
W marcowym numerze „Społeczeństwa dla
Wszystkich” ogłosiliśmy konkurs związany z wydaniem przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
książki autorstwa Jacka Kielina „Profil osiągnięć
ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli”,
którą Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną objęło patronatem.
W czerwcowym wydaniu zamieściliśmy zwycięski
artykuł pani Iwony Waks, nauczycielki w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Koła
w Działdowie, a teraz zapraszamy do lektury recenzji
wspomnianej książki.

Recenzja książki Jacka Kielina
„Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik
dla terapeutów i nauczycieli”
Moje pierwsze spotkanie z książką Jacka Kielina miało miejsce podczas
prowadzonego przez niego szkolenia „Jak konstruować program pracy
i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnospraw−
nych”. Przez następne pięć lat pracy z dziećmi z głęboką, wieloraką nie−
pełnosprawnością intelektualną, podczas oceny rozwoju funkcjonalnego
moich podopiecznych intensywnie wykorzystywałam opracowaną przez
Jacka Kielina metodę analizy profilu.
Jacek Kielin to psycholog, przez dwadzieścia pięć lat dyrektor
Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” w Poznaniu. Z myślą o nauczycie−
lach pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną utworzył
Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych
„Strefa Dobrych Emocji”. Jest autorem poradników oraz przewodników
dla nauczycieli i rodziców dzieci z niepełnosprawnością: „Rozwój daje
radość”, „Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów
z placówek specjalnych”, „Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzo−
nego. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych”,
„Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną
i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”.
Pierwotnie „Profil osiągnięć ucznia” został przygotowany na potrzeby
przedszkola, ale ponieważ okazał się bardzo przydatny przy konstru−
owaniu indywidualnych programów edukacyjno−terapeutycznych oraz
na skutek licznych próśb nauczycieli placówek specjalnych autor posta−
nowił go opublikować. Tak powstał ogólnodostępny przewodnik dla
nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych wydany w 2002 roku.
Jak już wcześniej wspomniałam „Profil osiągnięć ucznia” to pozycja
napisana z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi
z niepełnosprawnością intelektualną jako pomoc przy dokonywaniu
oceny funkcjonalnej, wytyczaniu celów oraz tworzeniu indywidualnych
programów edukacyjno−terapeutycznych. Poradnik zawiera jedenaście
skal obserwacyjnych odpowiednich dla dzieci w wieku od pierwszego
do piątego roku życia. Są to: percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa,
duża motoryka, mała motoryka, koordynacja wzrokowo−ruchowa, rozwój
społeczny i emocjonalny, rozumienie mowy, wokalizacja i mówienie, naśla−
downictwo bezpośrednie oraz odroczone, rozwój poznawczy, samodziel−
ność. W pierwszym roku życia badamy dziecko przy pomocy jedenastu
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skal, a od drugiego do piątego z zastosowaniem dziewięciu skal. Dzieje
się tak, ponieważ w przypadku prawidłowego rozwoju dziecka zdolności
widzenia i słyszenia wyraźnie rozwijają się w pierwszym roku życia,
natomiast na późniejszych etapach są one już ściśle powiązane z wielo−
zmysłowym odbiorem rzeczywistości. Każda ze skal została opisana na
początku poradnika, warto zapoznać się z tymi omówieniami, jako że
pomagają one w formułowaniu ocen funkcjonowania. Na końcu książki
znajdziemy procentowe wyniki obserwacji, wykres profilu osiągnięć ucznia
oraz opis funkcjonowania ucznia oparty na wykreślonym profilu osiągnięć,
czyli podsumowanie oceny dziecka.
Ostatnie, tegoroczne wydanie „Profilu osiągnięć ucznia” zostało uaktu−
alnione i poszerzone przez autora. Porównując je z poprzednimi wydania−
mi przewodnika zauważymy, że sfery rozwojowe zostały bardziej pre−
cyzyjnie rozdzielone na poszczególne skale − dotyczy to zwłaszcza
pierwszego i drugiego roku życia. Autor we wstępie zawarł wiele szcze−
gółowych wyjaśnień dotyczących samego profilu. Zaznaczył, że nie chciał
go nadmiernie rozbudowywać, ponieważ zbyt duża liczba koniecznych
do przeprowadzenia badań mogłaby zniechęcić do korzystania z tego
narzędzia. Równocześnie zainteresowanych problematyką tworzenia
programu pracy z dzieckiem odsyła do książki „Krok po kroku”.
Moim zdaniem „Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów
i nauczycieli” Jacka Kielina to niezwykle wartościowa pomoc oraz źródło
narzędzi dla nauczycieli i terapeutów zajmujących się dziećmi z niepełno−
sprawnością intelektualną. Dodam, że aby dobrze pracować z „Profi−
lem…” warto oczywiście zapoznać się również z innymi źródłami.
Polecam ten przewodnik. ■

Iwona Waks
Nauczyciel OREW Koła PSONI w Działdowie
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RODZINA
Aneta Litwiak
Dyrektor OREW Koła PSONI w Jarosławiu

Barbara Jakucka to dwudziestoczteroletnia dziewczyna, absolwentka Niepublicznej Szkoły
Przyspasabiającej do Pracy, wychowanka Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Krystyny Rajtar
Koła w Jarosławiu.
Jaka jest? Co lubi? Czego nie znosi? O tym mówi pamiętnik mamy Baśki, pani Joanny Jakuckiej. Pisała go przez
kilka lat w pierwszej osobie, próbując wyobrazić sobie tok myślenia córki. Jak natomiast zapamiętaliśmy Baśkę my,
nauczyciele, terapeuci, pracujący z nią przez piętnaście ostatnich lat?

Pozory mylą
Basia mieszka w Leżajsku wraz z mamą, bratem Maciejem i psem
Eską. W 2001 roku została przyjęta do Ośrodka na podstawie
orzeczenia Poradni Psychologiczno−Pedagogicznej, która z uwagi
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim zaleciła
uczestnictwo Basi w zespołowych zajęciach rewalidacyjno−
wychowawczych. Pięć lat później, w oparciu o opinie i obserwacje
pracowników placówki oraz kolejną diagnozę Poradni Psycholo−
giczno−Pedagogicznej zweryfikowano wiedzę na temat jej faktycz−
nych ograniczeń poznawczych. Badania pokazały potencjał i możli−
wości Baśki. Wydano nowe orzeczenie, tym razem o potrzebie
kształcenia specjalnego, z uwagi na niepełnoprawność intelektu−
alną w stopniu znacznym oraz niedosłuch i niedowidzenie. Był to
pierwszy raz, gdy udowodniła nam wszystkim, że pozory mylą.
Baśka w zasadzie nie mówi, do komunikacji werbalnej używa
kilku pojedynczych słów, ale ma to niewielkie znaczenie przy jej
bogatej ekspresji ciała i mimice. Kto tylko ją spotyka, szybko
orientuje się, co dziewczyna w danym momencie komunikuje,
czego potrzebuje, a co ją irytuje. Do dziś pamiętam jej tupanie
nogami i energiczne ruszanie głową (wyglądające chwilami jak
pogowanie), kiedy chciała postawić na swoim lub po prostu
wyraźnie pokazać swój entuzjazm i zadowolenie. Od zawsze była
wzorową uczennicą, z modelową frekwencją oraz przede wszystkim
niepowtarzalnym stylem bycia. Jej ekspresja w wyrażaniu emocji
stawiała ją najczęściej w centrum zainteresowania. Koledzy i kole−
żanki po prostu jej nie przeszkadzali, natomiast zawsze preferowa−
ła indywidualny kontakt z nauczycielami. Jeżeli uznała, że zadanie
jest warte uwagi, dawała z siebie wszystko. Obieranie, krojenie,
mieszanie składników powodowało u niej wypieki i uśmiech na
twarzy. Lubiła też asystować podczas kserowania lub drukowania.
Z zadowoleniem przykładała kartę i „logując się” wciskała odpowied−
ni przycisk, przykładała ucho do wydającej dźwięki maszyny.
W ciągu dnia wypełnionego intensywnymi zajęciami zawsze
znajdowała czas na pięciominutowy odpoczynek. W trakcie tej
przerwy upolowywała kolejną „ofiarę”, która musiała powtarzać jej
głośno do ucha melodyjne wyrazy albo nucić fragmenty piose−
nek. Wielokrotne powtarzanie słów na życzenie Barbary dobijało
nawet najbardziej cierpliwych pracowników. Dlaczego? Bo nikt nie
widział w tym pedagogicznego sensu, tylko rodzaj natręctwa. Dopie−
ro po kilku latach olśniło nas, dlaczego prawie niesłysząca Basia
tak uwielbia i chce słyszeć wypowiadane wprost do ucha dźwięcz−
ne słowa. Potrzeba słyszenia czegokolwiek była tak wielka, że deter−
minowała większość tego, co robiła. Jej niecodzienne poczucie
rytmu było nie lada wyzwaniem dla muzykoterapeuty. Natomiast
zamiłowanie do wody zaowocowało nie tylko systematycznymi
odwiedzinami na krytej pływalni, ale również udziałem w zawodach
sportowych organizowanych w Stalowej Woli przez Olimpiady
Specjalne Polska. 

Ja, Basia - pamiętnik
7 października 2012, niedziela
W piątek po powrocie ze szkoły spacerowałam z babcią Marią i naszym
psem Eską. Zbierałyśmy jesienne liście. Później denerwowałam mojego
brata Maćka, łażąc za nim i powtarzając bez przerwy „nożyczki”. Prawdo−
podobnie mam obsesję na punkcie nożyczek. I w szkole, i w domu nożyczki
są pochowane przede mną, bo obcinając sobie włosy, które jak wiadomo
odrosną, czasami obcinam sobie kawałek ucha, które odrosnąć nie chce.
Następnie wieszałam z mamą pranie.
W sobotę w domu było wielkie sprzątanie. Pomagałam myć okna. Mama
twierdzi, że pomagałam brudzić.
Po obiedzie z mamą i Eską pojechałam do lasu. Mama rozpaliła ognisko,
a ja wrzucałam patyki, żeby nie zgasło. Mój brat Maciek i kuzyn Filip przyje−
chali do lasu na rowerach. Zrobiła się noc. Przy ognisku strasznie się
wybrudziłam i wieczorem bardzo długo kąpałam się w wannie.
W niedzielę padał deszcz. Długo spałam, odrobiłam z mamą zadanie
domowe, dokładnie przeglądnęłam Encyklopedię Powszechną tom IV, od
litery M do P, a popołudniu wszyscy oglądaliśmy telewizję. Było fajnie.
Moje ulubione zajęcie to śpiewanie z babcią piosenek harcerskich i przy−
śpiewek ludowych.
15 października 2012
Po powrocie ze szkoły pozdejmowałam suche pranie z balkonu. Dostałam
duży deser. Mama na to mówi: „potrójna porcja szarlotki”, a ja po prostu:
„ciacho”. Popiłam szklanką mleka. Kolorowymi kredkami pokolorowałam
owoce: gruszkę i śliwkę. Śpiewałyśmy przy tym moją ulubioną piosenkę
z dzieciństwa pt. „Kolorowe kredki”.
19 października 2012
Mama nie wytrzymała – wyjęła z tajemnej skrytki największe nożyczki,
jakie są w domu i dała mi je do ręki. Trochę mnie zatkało. W pierwszej
chwili pomyślałam, że to jakiś podstęp. Potem wzięłam nożyczki, wstawiłam
na środek łazienki stołek, usiadłam i potulnie oddałam mamie nożyczki. Liczy−
łam na to, że domyśli się, o co mi chodzi. Nie zawiodłam się. Mama obcięła
mi włosy na krótko, tak jak lubię. Po zabiegu odłożyła nożyczki na stół.
Leżały tam do wieczora, ale mnie to raczej nie obchodziło, niech leżą. W ciągu
kilku dni okaże się czy nowa fryzura wymaga korekty. Na razie spoko.
A moje nowe limo pod okiem, które wykonałam własnoręcznie, trafiając
w pośpiechu nożyczkami nie w ucho, lecz obok oka, wygląda jak dobry,
trwały makijaż. Nie wiem doprawdy, dlaczego na spacer musiałam założyć
okulary przeciwsłoneczne.
30 października 2012
Dziś po południu odwiedziła mnie babcia. Jak zwykle śpiewałyśmy pio−
senki. Dostałam od babci nowe pantofle i własnoręcznie zrobiony przez
nią medalik na czerwonym sznureczku. 
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Basia zawsze lubiła piesze wycieczki,
podczas których nie mogła sobie odmówić
zrywania i zdmuchiwania ulubionych
dmuchawców. Uwielbiała oglądać szkolne
przedstawienia teatralne oraz inscenizacje
muzyczne. Swoje relacje z mamą wizuali−
zowała w trakcie publicznych występów
i wspólnego recytowania wierszy. Z zaanga−
żowaniem kibicowała podczas imprez
sportowych, wypowiadając imiona znanych
jej zawodników. Prawdopodobnie więk−
szość z nas zapamiętała Basię realizującą
swoje marzenia o posiadaniu idealnej fry−
zury, z czym wiązało się ciągłe poszukiwa−
nie nożyczek. Mało kto zwrócił uwagę na
smutek jaki przeżywała po śmierci uko−
chanej, najcierpliwszej babci na świecie.

 Później pomagałam mamie gotować zupę dyniową. Nie lubię jeść zup, ale gotowanie to frajda.
Przyglądałam się jak Maciek wycina dziury w dyni, zapala świeczkę i wstawia ją do halloweenowej
głowy. Fajne!
2 listopada 2012
W dniu Wszystkich Świętych po zmroku pojechaliśmy pomodlić się przy grobach naszych bliskich
zmarłych. Byliśmy na cmentarzu w Grodzisku − padało, w Giedlarowej − padało, w Leżajsku − lało.
Pogoda wprawdzie była brzydka, ale i tak oświetlone zniczami cmentarze zachwycają.
Potem odwiedziliśmy babcię i dziadzia. Była szarlotka − mniam.
Moja starsza siostra Kasia nie przyjechała tym razem z Krakowa, bo miała dyżur w pracy. Stęskniłam
się za nią.
Mama wyjęła zimowe czapki, szaliki i rękawiczki. Strasznie tego dużo, ale jakoś szkoda wyrzucić.
Wybraliśmy te, w których chcemy chodzić tej zimy.
10 listopada 2012
Przyszła babcia. Wzięłyśmy psa na smycz i poszłyśmy na spacer. Długo siedziałyśmy na ławce i babcia
śpiewała mi piosenki. Eska szczekała na przechodniów.
Potem z mamą wieszałyśmy flagę na balkonie. Najpierw trzeba było ją wyprasować. Flagę, nie mamę.
W niedzielę mama próbowała mi pokazać w telewizji relację z obchodów uroczystości Dnia Niepodle−
głości. Wolałam bajki.
18 listopada 2012, niedziela
Mój brat Maciek jest harcerzem. Czasem zakłada mundur, plecak i znika z domu na kilka dni. W ten
weekend zabrał ze sobą dodatkowo gitarę. Występował na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Tury−
stycznej HIT 2012. Nie obejrzałam tego na żywo, ale mama nagrała film i pokazała mi Maćka gra−
jącego i śpiewającego na estradzie. Chyba siedemnaście razy. Mój kuzyn Filip grał na akordeonie
albo harmonii – mama nie mogła się zdecydować, która nazwa jest łatwiejsza do wymówienia.
W niedzielę rysowałam ołówkiem i słuchałam piosenek z komputera. Mama znalazła mi w Internecie
nową fajną piosenkę: „Tylko biedronka nie ma ogonka”. Poproszę panią w szkole, żeby mi puściła tę
piosenkę.
P.S. Nożyczki od niedzieli leżą na wierzchu.
19 listopada 2012

Barbara Jakucka i Joanna Jakucka

Kiedyś w trakcie zajęć w OREW wyciąg−
nęła swój zeszyt do komunikacji z rodzi−
cami. Wówczas był to zeszyt codziennej
wymiany informacji pomiędzy osobami
pracującymi z Barbarą a mamą, zawiera−
jący notatki dotyczące przebiegu dnia,
osiągnieć edukacyjnych, ciekawych sytu−
acji w domu, samopoczucia dziewczyny,
trudnych momentów itd. W pewnej chwili
Basia przybliżyła sobie zdjęcia do oczu,
zamilkła, przyglądała się uważnie osobom
na fotografii i przede wszystkim sobie.
Nagle spuściła wzrok, z oczu kropla po kropli
spłynął jej sznur łez. Zawsze wesoła, ekspre−
syjna twarz zmieniała się w obraz żalu czy
tęsknoty za tym, co już dawno stało się
przeszłością. Dziś zeszyt stanowi kronikę
wydarzeń z życia, do której mama wkleiła
zdjęcie − rodzinną pamiątkę przedstawia−
jące najbliższe Basi osoby oraz ją samą,
małą i śliczną.
Czym jeszcze zadziwi nas Baśka? Jakim
jest człowiekiem? O tym właśnie można
przeczytać w pamiętniku pani Joanny opo−
wiadającym o jej córce Basi. ■
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Wróciłam ze szkoły. Babcia już na mnie czekała. Z piłką, taka niespodzianka. Zjadłam szybko pierogi,
wzięłyśmy Eskę na smycz i zeszłyśmy na podwórko na ławkę. Nie chciało mi się jednak grać, wolałam
śpiewanie.
Wieczorem miałyśmy narysować psa, ale zanim mama się zebrała, ja zasnęłam. Jutro narysuję.
Wezmę do szkoły ciastka i poczęstuję wszystkich.
P.S. Milion razy obcinałam sobie kosmyki włosów za uchem, ale już ich nie zjadam, tylko grzecznie
wyrzucam do kosza. Mama na mnie ani nie krzyczy, ani mnie nie chwali.
20 listopada 2012
Całe popołudnie rysowałam małe obrazki, a mama zgadywała co narysowałam. Nawet bajek w telewizji
nie chciało mi się oglądać. Powoli odkrywam swój nowy talent.
P.S. Obcinam włosy. Mama nie reaguje. Nie krzyczy, nie rzuca się, żeby mi odebrać niebezpieczne
nożyczki, a ja się już z tym obcinaniem nie kryję. Obcięte włosy wyrzucam do kosza. Po kryjomu zja−
dam połamane rysiki kredek.
28 listopada 2012
W sobotę pomagałam piec chleb. Ale nie pytajcie o to mojej mamy, słowa „pomagałam” nie potwierdzi.
Po południu pojechałam odwiedzić babcię. Babcia ma chore kolano i nie zawsze może wychodzić z domu,
chociaż zawsze chce. Jest tak samo uparta jak ja.
W niedzielę spałam do dziesiątej, a popołudniu pojechaliśmy do cioci Anetki i wujka Jania. Janio to mój
ulubiony wujek. Miał imieniny. Było mnóstwo gości przy stole, a na stole sałatka i ciacho. Ciocia
zamknęła przede mną w sypialni nożyczki. I to, powiem szczerze, bardzo mnie rozczarowało, może
nawet wkurzyło. Dałam po sobie poznać moje zdenerwowanie, ale nikt się tym raczej nie przejął,
więc odpuściłam na rzecz albumów ze zdjęciami. Ciocia Anetka ma na półkach w zasięgu moich rąk
tysiące zdjęć w albumach i nie zabrania mi ich oglądać. Za to ją cenię.
29 listopada 2012
Dzisiaj przyszła do mnie babcia z pierogami. Uwielbiam pierogi, ale babcię bardziej, dlatego pierogi
zjadłam, a z babcią poszłam na spacer. Babcia mówi, że to ostatni tak ciepły dzień w tym roku. Siedzia−
łyśmy na ławce przed blokiem i śpiewałyśmy. Zrobiło się ciemno, ale gdyby Eska nie obszczekiwała
każdego sąsiada i rowerzysty, siedziałybyśmy do późnej nocy. Mama mówi, że kiedyś Straż Miejska
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zabierze nas do noclegowni, bo pomyślą, że jesteśmy bezdomne.
Wieczorem przed snem oglądałam zdjęcia. Bo lubię.
5 grudnia 2012
Była babcia, bo mama musiała iść na wywiadówkę do szkoły Maćka. Ten się
na wszelki wypadek zmył z domu na zbiórkę.
Dostałam nową różową piżamkę. Fajna, tylko zsuwa mi się z tyłka, jak
wszystkie spodnie. „Podciągnij portki” − to refren wiersza, który mama
powtarza do znudzenia, swojego i mojego.
11 grudnia 2012
Dziś wieczorem opiekowała się mną ciocia Anetka. Sprawdzałam zakres
jej cierpliwości. Pies też. Ja raz położona spać, wstawałam z łóżka tysiąc
pięćset razy, a pies szczekał bez opamiętania. Ciocia zdała egzamin całkiem
dobrze, choć tak naprawdę nie wiadomo ile litrów melisy na uspokojenie
musiała wypić po powrocie do domu.
17 grudnia 2012
Dziś wszystko mnie denerwowało. Na obiad zupa ogórkowa, a ja przecież,
do licha, nie lubię zup. Mama pomalowała taboret i to dokładnie ten, na
którym chciałam dziś usiąść.
Chciałam porysować, ale wczoraj połamałam wszystkie swoje kredki. I tu,
trzeba przyznać, mama stanęła na wysokości zadania, zatemperowała je
dokładnie. Narysowałam parę fajnych rzeczy, tylko mama wie co.
Potem słuchałam radia. Dostałam od świętego Mikołaja słuchawki bez−
przewodowe z radiem. Ja słucham muzyki, a reszta robi głupie miny, bo nic
nie słyszą.
20 grudnia 2012
Zadanie domowe: Napisz jakie potrawy znajdują się na stole wigilijnym
w twoim domu.
Zacznę od ulubionych PIEROGÓW. Ulubione są ruskie, z kapustą nieko−
niecznie. Oprócz pierogów jest BARSZCZ. Lubię wymawiać i powtarzać
słowo: „barszcz”. Jest jeszcze mnóstwo innych potraw, ale dla mnie
liczą się tylko te dwie. I oczywiście CIACHO przez duże „Cia”, które wjeżdża
na stół tuż po wieczerzy.
Na stole wigilijnym jest także siano. Mój pradziadek Jan wkręcał swoje
wnuki, np. moją mamę, przekonując, że siano to też potrawa i należy je
jeść, więc moja mama posłusznie wsuwała suchą trawę. Od tamtej pory
jedzenie siana to rodzinna świąteczna tradycja.
4 stycznia 2013
Dostałam nowe kolorowe kredki. Supermocne. Niełamliwy grafit. Spraw−
dziłam, jednak łamliwy. Mimo wszystko dużo rysowałam w ten weekend.
Słuchałam radia w moich bezprzewodowych słuchawkach i oglądałam
bajki w telewizji.
Odwiedziłam babcię w sobotę. W niedzielę pojechała do szpitala znowu
naprawiać kolana.
27 stycznia 2013
Działo się w ten weekend, oj działo. Zaczęło się już w czwartek profesjo−
nalnym występem w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Kolędowaliśmy poprze−
bierani w tradycyjne stroje kolędników. Trzydzieści lat temu w tym
budynku mama i obie ciocie chodziły do szkoły podstawowej. W przerwie
występu mama pokazała mi, w którym pomieszczeniu znajdowała się jej
klasa, gdzie stał sklepik szkolny, a którędy wchodziło się do szatni (dziś
podziemia muzeum). Występowaliśmy razem z harcerzami. Było fajnie,
ale ciocia Anetka po wykonaniu pierwszej kolędy ściągnęła mnie z estrady,
ponieważ ponoć odciągałam uwagę widzów od innych artystów. Ja to zro−
zumiałam tak, że jestem najlepsza, ale chodziło o zagłuszanie mikrofonu
moim klaskaniem i tupaniem. Taką miałam wizję i pomysł artystyczny na
siebie. Wobec tego niestety musiałam oglądać rodzinę z widowni. Sie−
działam obok księdza, który zaprosił nas później na najbliższą sobotę do
klasztoru na opłatek dla emerytów. Tam wystąpiłam na scenie od początku
do końca. Byłam aniołem z gwiazdą na głowie, czyli nuuuda.

14 kwietnia 2013, niedziela
Sezon na wyjazdy do lasu uważam za otwarty! W sobotę krótki spacer po
lesie z mamą, babcią, psem i chłopakami. Krótki, bo zaczęło padać.
W niedzielę ognisko w lesie z ciocią Justynką i wujkiem Maćkiem. Była też
Gapa (pies cioci Justynki) i chłopaki, którzy łazili po drzewach i po dachu
wiaty i spadali jak dojrzałe jabłka. Maciek ma dziurę w kolanie i kamyki
w skórze dłoni. Mama twierdzi, że taka jest cena doświadczenia życiowego,
następnym razem będzie spadał ostrożniej.
Byłabym zapomniała: w piątek byłam na basenie, o tym pragnę powiedzieć
wszystkim po kilka razy dziennie, bo to najważniejsza rzecz na świecie.
18 kwietnia 2013
Całe popołudnie spędziłam z babcią na ławce przed blokiem. Eska biegała
po trawie przywiązana na smyczy, a babcia śpiewała moje ulubione pio−
senki np. „Przybyli ułani pod okienko” albo „Gdy strumyk płynie z wolna”.
Ja łopatką wybijałam rytm. Niewiele teraz spacerujemy, bo babcia ma chore
kolana i chodzi o lasce.
8 maja 2013
Po południu nic się nie działo. Siedzieliśmy. Gadaliśmy. Na obiad była
pomidorowa i wątróbka. Pomidorowa jest wielce ok, ale wątróbka fuj! Moje
rodzeństwo twierdzi, że o wątróbce nie powinno się nawet mówić przy
jedzeniu. Wobec tego pyszną wątróbkę z cebulką zjada tylko mama i pies.
Babcia w szpitalu, nie ma kto ze mną chodzić na ławeczkę przed blokiem
21 maja 2013 wtorek
Po południu było wielkie prasowanie. Miałam bardzo ważne zadanie, bo
podawałam mamie ubrania z ogromnej sterty, która stopniowo robiła się
coraz mniejsza i mniejsza. Następnie pozanosiłam swoje rzeczy do szafy.
Mama nie lubi jak chcę jej pomagać z bliska przy prasowaniu, bo od
czasu do czasu próbuję powąchać żelazko. Mam wrażliwy słuch muzyczny
i wrażliwy nos do pary. Do pary z żelazka.
24 maja 2013
W sobotę byłam na basenie. Pływam coraz lepiej. Mogę pokazać jak pływam
rękami, a jak nogami.
W niedzielę był obiad u babci, czyli mamy mojej mamy i moich cioć: Anetki
i Justynki. Babcia dostała prezenty z okazji Dnia Matki.
12 czerwca 2013 środa
Na obiad były moje ulubione pierogi, ale – i tu niespodzianka – z kapustą
zamiast ruskich. Ze zdziwienia zjadłam wszystko, nie marudząc ani trochę.
W domu, jak w szkole, pełno truskawek. Robimy dżem truskawkowy.
Trzeba umyć słoiki i wieczka, a potem je dokładnie powycierać. Tru−
skawki porozgniatane tłuczkiem do ziemniaków zasypać cukrem i usma−
żyć. Ja mieszałam!
23 czerwca 2013
W sobotę basen. Basen jest podwójnie fajny w czasie upału. Pływałam na
plecach i nurkowałam pod linami, oddzielającymi tory na pływalni.
Po południu przyszła babcia i śpiewałyśmy nasze ulubione piosenki.
Babcia chodzi coraz lepiej, ale nadal potrzebuje laski do podparcia.
Babcia mówi, że żadna laska nie jest tak ładna jak ja. Ona mnie kocha
najbardziej.
7 lipca 2013
W piątek pożegnałam Maćka. Zabrał plecak i gitarę i wyruszył z pielgrzymką
do Częstochowy. W sobotę poszłam popływać na basenie.
A w niedzielę z babcią i Eską długo spacerowałam. Lubię spacerować
w pobliżu torów kolejowych i patrzeć na przejeżdżające pociągi. ■
Ciąg dalszy nastąpi.

Joanna Jakucka
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Michał Borzyszkowski

Paweł Stanisławczyk
Uczestnicy projektu realizowanego przez Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Koła PSONI w Gdańsku

Nasz głos
w sprawie bycia zauważonym
8 czerwca 2016 roku spotkaliśmy się
w Gdańsku na debacie o prawach
osób z niepełnosprawnością „Wspólna
Sprawa”. Debata była o tym, co osoby
z niepełnosprawnością intelektualną
mogą robić i w czym osoby pełno−
sprawne mogą im pomóc.
W debacie wzięły udział osoby z Domu
Pomocy Społecznej w Gdańsku.
Byli też przedstawiciele różnych Kół
naszego Stowarzyszenia. Na debacie
byli miedzy innymi ludzie z Elbląga,
Gdańska, Ostródy. Byli tam też rodzice,
opiekunowie, pracownicy różnych
ośrodków i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Gościem specjalnym tej debaty był
pan David Towell.
Pan Towell miał siostrę, która jeździła
na wózku inwalidzkim. Niestety umarła
kilka lat temu.
Pan Towell mówił o tym jak przyjmowana
była w Anglii Konwencja ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych.
Potem nastąpiła krótka przerwa.
Po przerwie dostaliśmy dużą kartkę
i mieliśmy zadanie − opisać prawa
do prywatności i domu oraz rodziny
i dostępu do różnych informacji.

10
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Podawaliśmy przykłady łamania praw
osób z niepełnosprawnością.
Na przykład: rodzic każe wyjść
z pokoju, bo ktoś przyjechał i chcą sami
porozmawiać.
Kolejny problem pojawia się, gdy chcemy
wziąć ślub. Nie chcemy iść do sądu
żeby udowadniać, że możemy mieć
rodzinę.
Następnie wyszliśmy we dwójkę na
środek, żeby pokazać, co napisaliśmy.
Byliśmy przygotowani i czuliśmy się jak
aktorzy podczas występu.
Łatwo było przedstawić odpowiedzi.
Dyskusja na forum wyszła dobrze.
Jedni pytali, drudzy odpowiadali.

Na zakończenie debaty był pyszny
obiad: zupa pomidorowa, kurczak
ze szpinakiem i frytki.
Po przyjściu do domu czuliśmy się
zmęczeni i zadowoleni.
Chętnie wzięlibyśmy jeszcze udział
w podobnej debacie, bo można na niej
odpocząć od codzienności i dowiedzieć
się czegoś nowego.
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Zagadkowe strony
Witam i zapraszam do rozwiązywania.
Dziś nowe zadania i duża krzyżówka!
1. Odgadnij hasła i wpisz do krzyżówki.

1. W niej się kąpiemy.
2. Świecą w nocy na niebie.
3. Do lizania i na patyku.
4. Jeździ po szynach.
5. Płyną białe po niebie.
6. Czarne, leśne owoce.
7. Nim maluje się ściany.
8. Coś przeciwnego do kłótni.

9. Pora roku, gdy kwitną kwiaty.
10. Piąty miesiąc roku.
11. Tam rośnie zboże.
12. Gryczana albo jaglana.
13. Robią go pszczoły.
14. W nim robi się zakupy.
15. Zwierzę, które ciągnie wóz.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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2. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
Ola i Kasia chciały pojechać do parku. Rano umówiły się na przystanku.
Potem wsiadły do autobusu. Przejechały sześć przystanków i wysiadły.
Przeszły obok kwiaciarni i minęły bramę.
W parku było bardzo gorąco.
Ola i Kasia kupiły lody i usiadły na ławce.
Blisko nich wypływała woda z fontanny. W oddali stał pomnik.
Miło jest spędzać wolny czas z koleżanką w parku.
Pytania:
1. Jak miała na imię koleżanka Oli?
2. Dokąd pojechały Ola i Kasia?
3. Czym pojechały do parku?
4. Gdzie czekały na autobus?
5. Jaki sklep minęły Ola i Kasia?
6. Co kupiły w parku?
7. Z czego wypływała woda?
8. Co znajdowało się w oddali?
9. Gdzie można spędzać miło czas?
Temat do rozmowy:
Co to znaczy dobre samopoczucie i jak je wywołać?
3. Ile okien jest na obrazku?

Napisz liczbę w kratce.
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4. Popatrz uważnie na zdjęcie, a potem je zasłoń.

A teraz odpowiedz na pytania: 1. Czy na zdjęciu jest rower?
2. Co znajduje się w rowerowym koszu?
3. Czy rower jedzie po ulicy?
4. Gdzie stoi rower?

KONKURS „Mój urlop“
1. Gdzie byłeś i co robiłeś w czasie urlopu?
2. Narysuj albo opisz co robiłeś i gdzie byłeś w czasie urlopu.
3. Swoją pracę włóż do koperty, zaadresuj i wyślij do mnie.
Zagadkowy redaktor Piotr Sochalski
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zarządu Głównego PSONI
ul. Głogowa 2b, 02−639 Warszawa
Autor wybranej pracy otrzyma pocztą nagrodę !!!
Rozwiązanie krzyżówki:
1. Wanna, 2. Gwiazdy, 3. Lody, 4. Pociąg, 5. Chmury, 6. Jagody, 7. Pędzel, 8. Zgoda,
9. Wiosna, 10. Maj, 11. Pole, 12. Kasza, 13. Miód, 14. Sklep, 15. Koń.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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TEKST ŁATWY DO CZYTANIA

5. Połącz pasujące obrazki według wzoru.

Zagadkowy Redaktor: Piotr Sochalski
Warsztaty Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego PSONI w Warszawie
foto: źródło /commons.wikimedia.org
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NASZYM GŁOSEM

Tomasz Czuchrowski

Urodziny w Uniejowie
6 czerwca były moje urodziny − czterdzieści cztery lata.
Grażyna zrobiła mi fantastyczny prezent. Pojechałem z nią na wycieczkę.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim wybierał się na wycieczkę
do Uniejowa. My z nimi.
Byliśmy w termach − dwie godziny pływaliśmy z jednego basenu do następnego.
Staliśmy pod wszystkimi natryskami i fontannami.
Woda masowała i biła po głowie, plecach i nawet od dołu po nogach.
Było cudownie.
Potem zwiedzaliśmy Uniejowski Zamek.
Byliśmy w Muzeum Zamkowym i w sali tortur.
Nasz przewodnik Andrzej pokazywał mi wszystkie narzędzia tortur,
a nawet nakładał je na szyję i głowę. Potem pojechaliśmy do wioski młynarskiej.
Byłem w środku, w wiatraku, a na zewnątrz razem z przewodnikiem Pawłem
przesuwałem wiatrak łańcuchem. Dzięki temu wiatrakowymi ramionami kręcił wiatr.
Wieczorem wróciliśmy do domu. To były bardzo dobre urodziny.

SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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Krzysztof Wiśniewski

Pielgrzymka do Warszawy
5 czerwca 2016 roku o godzinie 4:30 spod budynku naszego ośrodka wyruszyła
grupa 21 osób. Byli w niej wychowankowie, rodzice i pracownicy ośrodka.
Grupa reprezentowała nasze Stowarzyszenie na obchodach Święta Dziękczynienia
w Warszawie, które było wyrazem wdzięczności dla Opatrzności Bożej za Chrzest
Polski.
Odpowiedzieliśmy naszą
obecnością na zaproszenie
Arcybiskupa Metropolity
Warszawskiego Kazimierza
Nycza.
Cała grupa wzięła udział
w dziękczynnej pielgrzymce
z relikwiami świętych
i błogosławionych Polaków,
między innymi świętego
Maksymiliana Kolbego,
świętego Jana Pawła II
i błogosławionego Jerzego
Popiełuszki.
Procesja z relikwiami świętego Maksymiliana Kolbego wyruszyła z placu marszałka
Józefa Piłsudskiego na plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie, gdzie
odbyła się uroczysta dziękczynna msza święta.
Podczas tej uroczystej mszy pielgrzymi złożyli Akt Dziękczynienia i Zawierzenia
Opatrzności Bożej. Pełni głębokich przeżyć i bardziej ugruntowanej wiary wróciliśmy
szczęśliwi do naszych domów o godzinie 20:00.
Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaproszenie na wspaniałą uroczystość.
Przeżycia oraz życzliwość, jakiej doznaliśmy pozostaną długo w naszej pamięci.
Pogoda bardzo dopisała. Było słonecznie, nawet opaliliśmy się z czego osobiście
jestem bardzo zadowolony.
Jeżeli dostaniemy zaproszenie na kolejne Święto Dziękczynienia w Warszawie
to bardzo bym chciał pojechać.
Nasza pielgrzymka była w pełni udana, jadąc w jedną i drugą stronę modliliśmy się
i śpiewaliśmy pieśni okolicznościowe. Brałem czyny udział i dziękuję, że mogłem
pojechać.
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NASZE STOWARZYSZENIE
Grażyna Głos
Instruktor WTZ Koła PSONI w Lublinie

Na lotnisku i w powietrzu
Wiosną 2014 roku kierowniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej Koła
w Lublinie, pani Dorota Fidor spytała uczestników warsztatów czy
chcieliby wziąć udział w weekendowej wycieczce do Gdańska.
Na miejsce mieli dolecieć samolotem.
Zgłosiło się wiele chętnych osób. Uczestnicy Warsztatów prosili, by przed
wylotem do Gdańska zwiedzić lotnisko w Świdniku, z którego mieliśmy startować.
Na lotnisko dojechaliśmy warsztatowym busem. Zaparkowaliśmy przy samym
terminalu lotniczym. W tym budynku znajdują się stanowiska przeznaczone do
obsługi ruchu pasażerskiego, między innymi odprawa paszportowa oraz bagażowo
−celna. Razem zwiedziliśmy lotnisko i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy.

Uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Lublinie wybrali
się na wycieczkę.
Razem ze swoimi terapeutami
spędzili dwa dni w Gdańsku.
Bawili się świetnie. Najlepsza
zabawa była podczas podróży.
Do Gdańska uczestnicy
warsztatów polecieli
samolotem. Dla wielu z nich
był to pierwszy lot. Dobrze
przygotowali się do podróży.
Sprawdzili w Internecie co
można przewozić samolotem,
a czego nie wolno ze sobą
wziąć.

Pani kierowniczka zdecydowała, że koszty wyjazdu pokryjemy z dochodu z wiel−
kanocnych kiermaszów świątecznych. Wszyscy uznali, że trzeba dołożyć starań
by powstały piękne wyroby, które na pewno znajdą nabywców. Uczestnicy warsz−
tatów szukali jak najciekawszych materiałów do tworzenia wielkanocnych ozdób.
Starali się wykorzystać wszelkie dostępne tworzywa. Powstały piękne palemki
z wydmuszek. Pomalowane wydmuszki zamocowano na wiklinowych pręcikach.
Cudownie prezentowały się w szklanych wazonach. Miłą stroną pracy z wydmusz−
kami była konieczność częstego jedzenia jajecznicy. Aby uzyskać dużą ilość
wydmuszek z jaj, aż trzy razy robiliśmy pyszną jajecznicę ze szczypiorkiem. Przy−
gotowaliśmy również aniołki z masy solnej, które przed każdymi świętami znajdu−
ją wielu chętnych nabywców. Aniołki to nasza specjalność! Kiermasze okazały
się jak zwykle sukcesem. Sprzedaliśmy większość naszych wyrobów.
Wreszcie we wrześniu nadszedł weekend, w który wybieraliśmy się do Gdańska.
Jeden z uczestników naszych Warsztatów zebrał w Internecie informacje na temat
tego, co można zabrać ze sobą na pokład samolotu, a co należy spakować do
bagażu głównego. Na pokład to znaczy do wnętrza kabiny pasażerskiej, bo pod
pokład − do luku bagażowego − trafia bagaż główny.
Wszystkie zgromadzone przed lotem informacje bardzo się przydały. Zdobyta
wiedza pozwoliła nam nabrać pewności siebie i odwagi. Mimo wszystko część z nas
nadal czuła obawę przed podróżą samolotem. Koledzy, którzy lecieli już wcześniej
samolotem udzielali wskazówek i wsparcia tym mniej doświadczonym. Tłumaczyli
na przykład jak poradzić sobie z zatykającymi się podczas startu uszami:
wystarczy głęboko oddychać przez usta lub żuć dużo gumy. Podroż odbyła się
bez niespodzianek.
Osiemnastu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy wzięli udział
w wycieczce z przyjemnością wspomina lot i sam pobyt w Gdańsku. Wielu z nich
długo marzyło o tym, aby polecieć samolotem. Mówili o tym wielokrotnie przy
różnych okazjach. Cieszę się, że mogliśmy spełnić ich marzenia. ■

Ci, którzy wcześniej lecieli
samolotem, doradzali kolegom.
Podpowiadali im co robić, jak
przy starcie zatkają się uszy.
Mówili, że można żuć gumę
albo głęboko oddychać.
Przed wylotem do Gdańska
uczestnicy Warsztatów
zwiedzili lotnisko. Dowiedzieli
się gdzie sprawdza się bilety
i gdzie pracują celnicy.
Uczestnicy Warsztatów sami
zarobili na wycieczkę.
Przygotowali ozdoby
wielkanocne i sprzedali je na
kiermaszu.
Lot samolotem był spełnieniem
marzeń dla wielu osób.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH

17

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Marzena Głaz−Skirzyńska
oraz pracownicy Centrum DZWONI
w Bytomiu, Gdańsku, Jarosławiu, Warszawie i Zgierzu

Życiorysy pełne sukcesów
Na 10 lat działalności
Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie składa się
13 miast, w których Centra
miały swoje biura, praca
kilkudziesięciu specjalistów
merytorycznych z całego
kraju oraz prawie sześciuset
pięćdziesięciu pracodawców,
z którymi współpracowaliśmy
w zakresie doradztwa
personalnego.
Ta dekada to przede wszystkim historie
ponad trzech tysięcy osób z niepełnospraw−
nością intelektualną, które skorzystały
z usług Centrów, żyjących w rozmaitych
środowiskach, z różnych zakątków Polski,
z bagażem doświadczeń, odmiennymi
poziomami funkcjonowania, ale z jednym
celem: podjęcie i utrzymanie zatrudnienia
na otwartym rynku pracy. Towarzyszyło
im pragnienia pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym, podniesienia własnej samo−
oceny, usamodzielnienia się, poprawy jakości
życia swojego oraz rodziny. Nie zawsze
osiągano planowane rezultaty, ale wielu
osobom udało się. Zatrudnienie na otwar−
tym rynku pracy podjęło ponad tysiąc
osób z niepełnosprawnością.
Przy okazji jubileuszu Centrum
DZWONI przedstawiamy Państwu krótkie
historie kilku osób, które na przestrzeni
tych dziesięciu lat skorzystały z naszego
wsparcia i spełniły swoje marzenia o doro−
słym, samodzielnym życiu.

Jarosław
Wojciech Gołębiowski

Aby go usłyszeć, wystarczy zadzwonić
do jarosławskich Warsztatów Terapii
Zajęciowej albo Środowiskowego Domu
Samopomocy. W telefonie rozlega się
głos: Sekretariat, Wojciech Gołębiowski,
słucham. Głos jest spokojny, przyjemny.
Taki też jest pan Wojciech, który w marcu
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tego roku został pracownikiem administracyjno−biurowym: przyjmuje gości, odbiera
telefony i łączy rozmowy do odpowiednich osób. Poza tym rejestruje faktury oraz przy−
gotowuje pisma do archiwizacji.
Jak to się stało, że dostał tę pracę? Wojciech Gołębiowski podkreśla, że nie było to
łatwe. Niepełnosprawność utrudniała mu podjęcie zatrudnienia, wpływała na zaniżenie
samooceny, niewiarę we własne możliwości. Bardzo długo sam szukałem pracy, niestety
nie udawało się. Nie miałem już pomysłów i planów na dalszą przyszłość, zacząłem wątpić
w szanse znalezienia zajęcia. Wtedy od znajomych dowiedziałem się, że w Jarosławiu
działa Centrum DZWONI. Zgłosiłem się tam i wróciła nadzieja. Tu dostałem odpowiednie
wsparcie przygotowujące do zatrudnienia. W międzyczasie zostałem self−adwokatem. To
wszystko bardzo dużo mi dało.

Pewnego dnia przeglądając razem z trenerką Internet trafili na odpowiednie ogłoszenie.
Poszukiwano pracownika administracyjno−biurowego. Złożyliśmy CV oraz list motywacyjny
i później razem z doradcą zawodowym przygotowałem się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Z tego co wiem, wypadłem na niej najlepiej − mówi z uśmiechem. Rozmowa była trochę
stresująca, musiałem wykonać kilka zadań praktycznych, ale udało się. Kiedy dostałem
pozytywną odpowiedź, byłem przeszczęśliwy! Jednak wraz z tą radosną wiadomością
pojawił się lęk, czy dam sobie radę z codziennymi obowiązkami pracowniczymi, czy zbyt
dużo nie będą ode mnie wymagać. Z perspektywy czasu pan Wojciech zaznacza, że
obawy przed podjęciem zatrudnienia były nieuzasadnione. Trener pracy zawsze służył
mi pomocą. Największy nacisk kładziono na faktury, trzeba było nauczyć się je popraw−
nie rejestrować. Trochę trudności było, ale dałem sobie radę. Staram się wszystko robić
jak najlepiej. Cieszy mnie, jak pochwali mnie kierowniczka, jedna czy druga – przyzna−
je z uśmiechem. I z tego co wiem, to będę miał niedługo nowe obowiązki. W mojej pracy
ważny jest też ubiór, chodzę elegancko ubrany – codziennie zakładam koszulę, spodnie,
wizytowe buty.
Pan Wojciech podkreśla, jak bardzo zmieniło się jego życie odkąd trafił do Centrum
DZWONI. Pomyślałem, że jest to ogromny sukces, że mam pracę. Teraz czuję się potrzeb−
ny. Zrobiłem duży postęp, otworzyłem się na ludzi. Wcześniej, siedząc w domu, z roku
na rok coraz bardziej zamykałem się w sobie – wspomina. Doświadczenia pana Wojcie−
cha skłaniają go do refleksji, która może być jednocześnie cenną wskazówką dla innych:
Trzeba się przełamywać, to jest najważniejsze. Ale trzeba też chcieć! Trzeba sobie mówić,
że da się radę.
Fragmenty rozmowy Bernadety Szczypty z Wojciechem Gołębiowskim pochodzą z czasopisma o tematyce spo−
łecznej „Aktywni” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Od 10 lat działa Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
W skrócie Centrum DZWONI.
Gdańsk
Centrum DZWONI zajmuje się pomaganiem osobom
Magdalena Dadacz
z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu
Pani Magdalena dzięki nauce w Zasad−
pracy.
niczej Specjalnej Szkole Zawodowej w Sopo−
cie zdobyła zawód krawcowej. Nigdy nie
Centrum pomaga też osobom z niepełnosprawnością
pracowała w wyuczonym zawodzie. Zaraz
utrzymać pracę. Gdy jakaś osoba z niepełnosprawnością
po szkole zarejestrowała się w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Gdańsku i przez dwa
intelektualną szuka pracy, to może zgłosić się do
lata poszukiwała jakiejś szansy zatrudnie−
Centrum DZWONI. Centrum ma swoje siedziby
nia. Niestety niczego nie udało się znaleźć.
Wreszcie doradca zawodowy z Powiatowe−
w wielu miastach.
go Urzędu Pracy skierował panią Magdale−
Specjaliści z Centrum pomagają osobom
nę do Warsztatów Terapii Zajęciowej
TRATWA. Miała tam okazję rozwinąć swoje
z niepełnosprawnością zorientować się, jaka praca
umiejętności w zakresie prowadzenia
będzie dla nich najlepsza. Potem szukają firmy, która
gospodarstwa domowego i czynności porząd−
kowych. Uczestniczyła również w zajęciach
chciałaby zatrudnić nowego pracownika.
w pracowni papierniczo−plastycznej.
Gdy osoba z niepełnosprawnością dostanie pracę,
Wreszcie dzięki zaangażowaniu Biura
Integracji Zawodowej Osób Niepełno−
to pracownicy Centrum DZWONI nadal jej pomagają.
sprawnych Koła PSOUU w Gdańsku pani
Magdalena znalazła pracę na umowę − zle−
Trenerzy pracy chodzą do pracy z osobą
cenie jako sprzątaczka pomieszczeń biu−
z niepełnosprawnością. Pomagają przyzwyczaić się
rowych. Z czasem zaczęła stopniowo przyj−
do nowego miejsca i nowych obowiązków.
mować dodatkowe zlecenia zwiększając
liczbę godzin pracy. Wiązało się to z wcho−
Wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną
dzeniem w nowe miejsca, odwiedzaniem
biur różnych firm. Za każdym razem towa−
znalazło pracę dzięki Centrum DZWONI.
rzyszyła jej trenerka pracy pomagając
Dzięki pomocy Centrum DZWONI osoby
zaadaptować się do nowych warunków.
Powierzone obowiązki Pani Magdalena sta−
z niepełnosprawnością pracują jako magazynierzy,
rała się wykonywać sumiennie i z zaanga−
sprzątaczki, kucharze. Jeden mężczyzna
żowaniem. Jak szłam do pierwszej pracy
było dużo emocji i strach, czy będzie dobrze,
z niepełnosprawnością pracuje w biurze, gdzie odbie−
jak będzie w ogóle. Gdy przyszła trenerka
ra telefony i porządkuje dokumenty. Praca w firmie
poczułam spokój. Mówiła „będzie dobrze”,
jak widziała, że jestem w nerwach i to
razem z osobami pełnosprawnymi czasem jest trudna.
pomagało − przyznaje pani Magdalena.
Praca daje bardzo dużo korzyści.
W kolejnych latach Magdalena Dadacz
pracowała w prywatnym przedszkolu,
Osoby z niepełnosprawnością, które mają pracę są
gazowni i firmie ochroniarsko−sprzątającej
bardziej szczęśliwe.
Grupa Aton.
Wreszcie pani Magdalena zwróciła się
Jak ma się pracę, to ma się własne pieniądze.
o pomoc do Centrum DZWONI. Przeszła
badanie predyspozycji i preferencji zawo−
Niektóre osoby z niepełnosprawnością zarabiają na
dowych oraz diagnozę umiejętności spo−
tyle dużo, że mogą samodzielnie mieszkać.
łecznych. Brała również udział w warszta−
tach i indywidualnych zajęciach praktycz−
Praca sprawia też, że człowiek jest pewniejszy siebie
nych. Zespół Centrum DZWONI pracował
i bardziej wierzy we własną wartość.
nad utrzymaniem jej motywacji do pracy
jednocześnie intensywnie szukając dla niej
W pracy spotyka się dużo ludzi, z niektórymi można
odpowiedniego zatrudnienia.
się zaprzyjaźnić.
Od października 2015 roku pani Mag−
dalena pracuje w firmie sprzątającej i dba
Trudno jest znaleźć pracę, ale pomaga w tym
o porządek w biurach MOPR w Gdańsku.
Pracownicy bardzo pozytywnie wypowiadają Centrum DZWONI. Warto poprosić tam o pomoc.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH

19

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

 się na temat jej pracy, chwalą za dokładne
wykonywanie obowiązków. Zauważyli, że
stała się znacznie bardziej kontaktowa.
Pani Magda na przestrzeni kilku miesięcy
bardziej zadbała o swój wygląd zewnętrz−
ny, jest bardziej radosna i otwarta, a powie−
rzone obowiązki wykonuje z większą
dokładnością − mówi jej obecny praco−
dawca Renata Kopińska.

wanego przez Centrum DZWONI. Zaangażowanie w projekt rozpoczęło się od procesu
rekrutacji, pracy z psychologiem oraz doradcą zawodowym. W grudniu 2011 roku pan
Piotr odbył zajęcia praktyczne w firmie Rehab Enterprises Limited w Łodzi, zajmującej
się przygotowywaniem sprzętu komputerowego. Rehab jest częścią Rehab Group, naj−
większej irlandzkiej organizacji non−profit zapewniającej wsparcie i zatrudnienie osobom
z niepełnosprawnością. Pan Piotr szybko opanował oraz wykonywał bez zarzutu wszystkie
czynności, które należały do jego obowiązków. Został przyjęty na finansowany ze środków
projektu staż. Po trzech miesiącach, dzięki zaangażowaniu i rzetelnemu wykonywaniu
obowiązków pan Piotr został zatrudniony przez Rehab na stałe. To było otwarcie na reali−
zację moich marzeń… usamodzielnić się – wspomina.
Wiary w możliwość samodzielnego funkcjonowania pana Piotra brakowało natomiast
pracownikom Domu Pomocy Społecznej. Nawet nie chcieli dać mu szansy. Wygrała
determinacja człowieka, który marzył o niezależnym życiu. Pomoc otrzymał od współpra−
cowników.

Dzięki pracy bardziej się otworzyłam,
nauczyłam się wielu rzeczy. Rodzina ina−
czej mnie postrzega, inaczej się ubieram.
Kupiłam sobie za własne pieniądze lapto−
pa, czułam radość, że moje marzenie się
spełniło. Cieszę się, że mam porządną
pracę − podsumowuje swoje doświadcze−
nia pani Magdalena.

Zgierz
Piotr Mikołajczyk

Piotr Mikołajczyk korzysta ze wsparcia
Centrum DZWONI w Zgierzu od 2010 roku.
Jest osobą z niepełnosprawnością intelek−
tualną w stopniu znacznym. Ze względu
na zaniedbania ze strony matki i ojczyma
pan Piotr mieszkał w Domu Pomocy Spo−
łecznej od dwudziestego piątego roku
życia. Od zawsze, jak pamięta, lubił wyko−
nywać drobne naprawy, interesował się
urządzeniami elektronicznymi. Jeden z pra−
cowników Domu Pomocy pomógł mu roz−
winąć te umiejętności. Pan Piotr za niewiel−
kie kwoty wykonywał sąsiadom drobne
naprawy, bądź podejmował się prac doryw−
czych. Wiedział, że w taki sposób nie uda
mu się usamodzielnić.
To była moja najlepsza decyzja − mówi
teraz o przystąpieniu do projektu realizo−
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Obecnie Piotr Mikołajczyk wynajmuje dwudziestopięciometrową kawalerkę. Dzięki sta−
łej pracy mogę mieszkać sam − mówi. Pan Piotr nie potrafi pisać ani czytać. Zapytany,
jak radzi sobie z opłatami, odpowiada, że znajomy z pracy nauczył go robić przelewy, wytłu−
maczył krok po kroku co gdzie należy wpisywać i teraz może wykonywać te czynności
z pamięci. Odkłada pieniądze. Ze wsparciem pani Małgosi − koleżanki z pracy, złożył wnio−
sek do Urzędu Miasta o przyznanie mieszkania komunalnego. Jest świadomy swoich
ograniczeń. Jak mówi: Moja niewyraźna mowa nie pozwala mi załatwić wielu spraw.
Na szczęście wie, że osoby, na które może liczyć pomogą mu w trudnych sytuacjach,
wesprą. Są to znajomi z pracy i specjaliści Centrum DZWONI w Zgierzu.

Warszawa
Łukasz Szostak

Łukasz Szostak od kilku lat pozostaje klientem Centrum DZWONI w Warszawie. Dzięki
wsparciu specjalistów zdobył pracę na stanowisku magazyniera w hurtowni słodyczy MAAN.
Pan Łukasz jest osobą towarzyską, lubi spotkania z kolegami, interesuje go piłka nożna.
Marzy o tym, by w przyszłości założyć rodzinę i zdać egzamin na prawo jazdy.
Niewątpliwie dzięki kontaktom z innymi ludźmi oraz pracy pan Łukasz stał się odważniej−
szy w relacjach towarzyskich i zawodowych. Coraz lepiej radzi sobie w sytuacjach stre−
sujących, zyskał większą łatwość wyrażania odmiennego zdania. Zaczął również bardziej
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dbać o siebie i lepiej się ubierać. Oprócz rozwijania umiejętności zawodowych podczas codzien−
nej pracy, pan Łukasz regularnie spotyka się z psychologiem w Centrum DZWONI i bie−
rze udział w organizowanych tam spotkaniach grupowych. Pracuje nad podniesieniem swoich
umiejętności społecznych.
Jak znalazł się w obecnym miejscu kariery zawodowej? Łukasz Szostak z zawodu jest
cukiernikiem. Staż i pierwsze trzy lata pracy spędził pracując w cukierni. Poza krótkim epi−
zodem zatrudnienia w restauracji, przez kolejne lata pracował na umowy zlecenia w war−
szawskich supermarketach Carrefour. Pracował tam głównie jako cukiernik − piekł
cebularze, ale też sprzątał. Niestety nie była to stała praca. Zdarzało się, że popracował
parę miesięcy i kiedy było mniej klientów umowa wygasała. Z czasem zaczęły się trudności.
Nie mógł znaleźć pracy. Bezrobocie mu nie służyło. Zamykał się w sobie, nie wiedział, co
robić ze sobą w domu.
Sytuacja zmieniła się kiedy pan Łukasz trafił do Centrum DZWONI. Dzięki pomocy
trenera pracy został na czas nieokreślony zatrudniony w hurtowni słodyczy. Dziś jest bar−
dzo zadowolony, nawiązał przyjaźnie z niektórymi współpracownikami, ma swoje pieniądze.
Czasami wraca do domu zmęczony, ale mimo to szczęśliwy, że ma pracę. Dzięki niej w tym
roku spełni jedno ze swoich marzeń – pojedzie na wycieczkę do Hiszpanii.
Pracodawca pana Łukasza, Marek Winiarczyk − współwłaściciel hurtowni, niezwykle
pozytywnie ocenia go jako pracownika: Łukasz jest bardzo dobrym pracownikiem, szyb−
ko wdrożył się w czynności zawodowe. Dzięki ciągłemu wsparciu trenera, udaje mu się
nabywać nowe umiejętności, podnosić jakość wykonywanych zadań. Zapytany jak roz−
winął się pan Łukasz podczas dwóch lat pracy w jego firmie dodaje: Myślę, że Łukasz zmie−
nił się na korzyść, stał się osobą pewniejszą siebie, łatwiej nawiązuje relacje ze współpra−
cownikami i potrafi zadbać o swoje dobro. Inni pracownicy liczą się z jego zdaniem.

Bytom
Katarzyna Woźniczka

Katarzyna Woźniczka ma trzydzieści jeden lat. To drobna, delikatna i optymistycznie
nastawiona do życia kobieta. Dorastała w Zabrzu wraz z siostrą i dwójką braci. Po śmier−
ci mamy wychowaniem jej i rodzeństwa zajmował się ojciec. To jak obecnie wygląda jej
życie pani Katarzyna w dużej mierze zawdzięcza właśnie jemu. Zamiast nie dasz rady,

to nie dla ciebie wciąż słyszała od niego
słowa wsparcia i zachęty. Próbowała, a gdy
nie wychodziło, próbowała jeszcze raz.
Zawsze lubiła prace związane z dba−
niem o dom, gotowaniem. Ukończyła więc
specjalną szkołę zawodową, wykształciła
się na kucharza. Przez cztery lata uczęsz−
czała na Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Choć lubiła chodzić na Warsztaty i miała
tam grono znajomych, były one dla niej
tylko przystankiem do prawdziwej doro−
słości. Chciała pracować jak inni. Dostrze−
gła na to szansę, gdy znajoma przekazała
jej ulotkę Centrum DZWONI. Od razu
wraz z ojcem zgłosiła się do biura Cen−
trum w Bytomiu. Wkrótce podjęła swoją
pierwszą pracę w kawiarni. Szybko opa−
nowała nowe zadania. Zawsze chętnie
wykonująca obowiązki, sumienna, życzli−
wie nastawiona do innych zjednała sobie
zaufanie i sympatię współpracowników.
Dwa lata później zmieniła pracę prze−
nosząc się do jednego z zabrzańskich sto−
warzyszeń by pełnić funkcję pomocy
kuchennej. Nowe otoczenie, nowe wyzwa−
nia, obowiązki i współpracownicy. Ale
zmiana okazała się korzystna. W tym
miejscu pani Katarzyna pracuje do dziś,
wśród współpracowników czuje się jak
w rodzinie. Bycie między ciekawymi
ludźmi, pozytywna atmosfera w zespole,
satysfakcja z dobrze wykonanej pracy,
bycie aktywnym i zarabianie pieniędzy
na własne potrzeby − Pani Katarzyna
wymienia zalety pracy. Nie wyobraża
sobie życia bez pracy. Dzięki niej nabrała
wiary w siebie, zyskała większą nieza−
leżność. Dojrzała też do nowej roli: od
siedmiu miesięcy jest szczęśliwą mamą
Kacperka. W styczniu przyszłego roku
wraca po urlopie macierzyńskim do pracy.
W stowarzyszeniu gdzie pracuje jest żło−
bek, dzięki czemu syn będzie blisko niej,
a ona pogodzi pracę z macierzyństwem.
Pani Katarzyna mówi, że na wszystko
w życiu przychodzi odpowiednia pora
i jeśli się czegoś chce, to trzeba próbować.
I że każdy ma prawo do swojego życia
i szczęścia.
Niestety, w większości przypadków życie
osób z niepełnosprawnością intelektual−
ną tak nie wygląda. Wciąż jeszcze odma−
wia się im prawa do samodzielności,
decydowania o sobie, do pracy i pełnienia
ról właściwych osobom dorosłym.
W dużej mierze wynika to z niewiedzy,
wygody, lęku czy nadmiernej opiekuń−
czości. Przykład Pani Katarzyny i innych
klientów Centrów DZWONI pokazuje, że
zmiana jest możliwa. Zaczyna się ona już
w domu od słów: Możesz, uda Ci się,
spróbuj. ■
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Uniwersalne i specyficzne
uwarunkowania animacji kultury
w środowisku osób z niepełnosprawnościami
– co nam podpowiada art. 30 Konwencji ONZ
Animacją kultury muzycznej zajmuję
się od trzydziestu pięciu lat. W tym od
dwudziestu jeden lat w środowisku osób
z niepełnosprawnością intelektualną. To
wtedy powstała Orkiestra Vita Activa,
wraz z którą brałem udział w dwustu
pięćdziesięciu trzech wydarzeniach spo−
łecznych w sześćdziesięciu miastach Polski
i Europy. Od sześciu lat działa ECEKON
− ośrodek animacji kultury osób z niepełno−
sprawnościami. Działalność OVA i ECEKON
objęła blisko dwieście osób, najczęściej z nie−
pełnosprawnością intelektualną. Takie
doświadczenie zobowiązuje do podzielenia
się pewnymi spostrzeżeniami. Poruszę bar−
dzo trudny temat współobecności w życiu
społecznym poprzez działalność artystycz−
ną osób z niepełnosprawnościami. Spla−
tają się w nim wątki związane ze sztuką,
formami artystycznymi, kompetencjami
odbiorczymi i wykonawczymi, funkcje
sztuki oraz zagadnienia etyczne. Refleksje
te to tylko otwarcie tematu i zarysowanie
kilku kluczowych problemów. Poddaję je
pod dyskusję.

Jaki obrać kierunek?
Od około dwudziestu lat w środowisku
osób z niepełnosprawnościami coraz
intensywniej rozwija się amatorski ruch
artystyczny. Przyczyniło się do tego pojawie−
nie się organizacji pomocowych i potrzeba
stworzenia przez nie oferty programowej.
W ciągu tych lat bardzo dużo się wyda−
rzyło. Cała kultura artystyczna przeszła
niewyobrażalne przeobrażenie. Staramy się
w tym bogatym w wydarzenia, żywiołowym
świecie kultury współczesnej znaleźć
miejsce i formy współobecności osób z nie−
pełnosprawnością intelektualną. Opisu−
jąc uwarunkowania tego współistnienia
warto mieć adekwatny dla tych działań
punkt odniesienia w środowisku osób
pełnosprawnych. Gdy stawiam cel włącze−
nia społecznego, to mam na myśli włącze−
nie do powszechnego życia w obszarze pry−
watnym, zawodowym i społecznym, w tym
publicznym. Na ile to możliwe staram się
dołączyć uczestników do centralnego,
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uniwersalnego nurtu, na ile się da unikać tworzenia nowych nisz sprzyjających wyodręb−
nianiu. Budowanie enklaw, odróżnianie się za wszelką cenę to jedna z wielu cech
współczesnej kultury artystycznej. Dostrzeżenie tego zjawiska i jego konsekwencji ma
znaczenie dla włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.
Co rozumiem przez nurt centralny i uniwersalny? Jest to kilka obszarów, na przykład
kultura aspiracyjna, oparta na tradycyjnej kulturze muzycznej. Mieści się w niej zarówno
muzyka zawodowa jak i amatorska oraz obszar popkulturowy, w którym często brak
wyraźnej granicy pomiędzy tym, co amatorskie i profesjonalne. W tym nurcie sam event
ma większe znacznie niż treść i jakość dzieła artystycznego. Co z tych bogatych, różnorod−
nych, bezkresnych obszarów kultury artystycznej jest przystępne osobom z niepełno−
sprawnościami? Co jest możliwe do prezentacji w sytuacji publicznej?

Obszary uniwersalnie wspólne
By odnieść się do tych i wielu innych problemów animacji kultury artystycznej należy
dokonać bardzo ważnego rozróżnienia. Praktyka społeczna wsparcia osób z niepełno−
sprawnościami realizuje się przez działalność organizacji pomocowych specjalizujących
się w ofercie adresowanej do poszczególnych grup osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Każda z tych organizacji ma swoje specyficzne cele i formy działania, co przekłada się na
kwestię uczestnictwa w kulturze. Różnice potrafią być tak zasadnicze, że często trudno
znaleźć wspólne obszary. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami wiodą odmienne życie,
mają w swoim zasięgu jego rozmaite obszary. Obejmuje to również dostęp do dóbr kultury
i aktywności w obszarach artystycznych. Wracając do pytania o treść kultury w odniesieniu
do dyspozycji percepcyjnych i wykonawczych osób z niepełnosprawnościami należy wielo−
krotnie postawić pytanie: co z niej jest dostępne, co jest możliwe do osiągnięcia, co pożytecz−
ne, a co dysfunkcjonalne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a co dla chociażby
osób niedowidzących i niewidomych? Pytanie to należy postawić tyle razy, ile znamy
rodzajów niepełnosprawności. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest jednym z najpilniej−
szych zagadnień animacji kultury w tym środowisku. Z tym że, paradoksalnie, odpowiedzieć
na nie należy w oparciu o praktykę artystyczną, którą właśnie mamy zamiar kształtować.
Bardzo różne, specyficzne potrzeby wręcz uniemożliwiają integrację działań na rzecz
kultury osób z niepełnosprawnościami. Wprawdzie cel jest wspólny, wdrożenie w życie
zapisu art. 30 Konwencji ONZ, ale jego rzeczowa realizacja wymaga tak różnych działań,
że − jak się wydaje − nie ma możliwości współpracy osób z różnych środowisk. Jednak
należy poszukiwać obszarów uniwersalnych. Wobec ustawodawcy, administracji rządowej
i samorządowej potrzebny jest wspólny reprezentant związanych z kulturą interesów
środowiska osób z niepełnosprawnościami. W Polsce taką rolę pełni Polskie Forum Osób
Niepełnosprawnych, ale organizacja ta zajmuje się całą Konwencją ONZ i jej wdrożeniem.
Potrzebne są również działania skoncentrowane na wprowadzaniu poszczególnych arty−
kułów, a to wymaga zarówno rozwiązań właściwych dla poszczególnych rodzajów niepe−
łnosprawności, jak też odnalezienia wspomnianych uniwersalnych, wspólnych obsza−
rów. To głównie one będą miały znaczenie dla formułowania rozwiązań administracyj−
nych sprzyjających animacji kultury w środowisku osób z niepełnosprawnościami.

Znaczenie działalności artystycznej dla osób
z niepełnosprawnościami
Art. 30 Konwencji mówi o kulturze, sporcie wypoczynku i rekreacji. Dlaczego akurat te,
tak różne obszary życia, zostały połączone w Konwencji ONZ w jednym artykule? W życiu
osoby dorosłej możemy wyodrębnić trzy dziedziny: ściśle prywatną i rodzinną, pracę
zawodową oraz życie społeczne, a w nim współuczestnictwo w kulturze i spotkania
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z kulturą artystyczną. Równolegle funkcjonują pola rekreacji, sportu i wypoczynku, które
podobnie jak kultura artystyczna najczęściej mają charakter społeczny, publiczny. Funkcje
tych obszarów w części pozostają wspólne. Zawierają intensywną emocjonalność, rywalizację,
odwołują się do predyspozycji, uzdolnień, kształtują nowe zainteresowania, zapełniają czas
wolny. To właśnie takie funkcje zadecydowały o ujęciu ich w jednym artykule. Całkowicie
różni te działania ich treść, formy realizacji, baza rzeczowa. Oglądanie meczu czy filmu to rekre−
acja, ale granie w meczu czy filmowanie go to już całkowicie inne działania. Konieczne jest
ze względów praktycznych w animacji kultury i sportu w środowisku osób z niepełno−
sprawnościami odrębne zajmowanie się kulturą artystyczną i tym, co dotyczy sportu.
Te trzy obszary (życie prywatne, praca, obecność w życiu społecznym) mają charakter uni−
wersalny, ale w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną zyskują inną rangę.
Wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną nie ma pracy, ani własnych, odrębnych rodzin.
Tym samym są obciążone znacznie mniejszą ilością obowiązków, a co za tym idzie mają
więcej wolnego czasu. Zmienia to strukturę celów życiowych. Zajmowanie się kulturą artystycz−
ną i/lub sportem jest czasochłonne, co w tym przypadku stanowi zaletę. To funkcjonal−
ność kompensacyjna różni animację kultury w środowisku osób z niepełnosprawno−
ściami od animacji kultury uniwersalnej. Inaczej mówiąc animacja tych obszarów życia
ma nieporównywalnie większe znaczenie dla jakości życia osoby z niepełnosprawnością niż
dla osoby sprawnej. Wypełnia życie ważnymi dla tych osób zadaniami i treściami afirmatyw−
nymi. W wielu przypadkach treści te mogą stać się głównymi, dominującymi wartościami
życia. W pewnym stopniu kompensuje to brak dostępu do innych ważnych zadań, na
przykład pracy czy rodzicielstwa, które kształtują dorosłość i samodzielność.
Funkcja kompensacyjna kultury arty−
stycznej i sportu to dodatkowy element zwię−
kszający znacznie tych obszarów w życiu
osoby z niepełnosprawnościami. To dodat−
kowy argument przemawiający za potrzebą
wsparcia ustawowego, administracyjnego
i finansowego.
W dalszej części skoncentrujemy się na
obszarze kultury artystycznej w odniesie−
niu do osób z niepełnosprawnością intelek−
tualną, chociaż szereg spostrzeżeń można
z powodzeniem odnieść zarówno do osób
Koncert jubileuszowy
z innymi niepełnosprawnościami niż inte−
z okazji 20 lat działalności Orkiestry Vita Activa,
Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej lektualna i do osób z niepełnosprawnościami
fot. Anna Głuchowska zajmujących się sportem.

Obszary aktywności
Kultura artystyczna w życiu każdego człowieka funkcjonuje w kilku różnych sferach,
w każdej w nieco odmienny sposób.
Wskazać można cztery takie obszary:
● prywatny osobisty – sytuacje osobiste, w razie potrzeby realizowane przy wsparciu,
● prywatny społeczny – dom, krąg bliskich znajomych, zajęcia edukacyjne indywidualne,
● publiczny zamknięty – szkoła z lekcjami i poza lekcjami, placówka opiekuńcza, ośro−
dek kultury, spotkania towarzyskie, grupy zamknięte w mediach społecznościowych,
● publiczny otwarty – miejsca publiczne jak ulica, skwery, imprezy plenerowe z roz−
różnieniem na przestrzenie ogólnie dostępne lub biletowane, bądź z inaczej ograni−
czonym dostępem. Oddzielnie rozpatrujemy imprezy otwarte organizowane z własnej
inicjatywy dla własnego i/lub otwartego środowiska i wydarzenia adresowane do
wszystkich osób bez rozróżnienia kompetencji czy kondycji odbiorców.
W każdym z tych obszarów nasze kontakty z kulturą kształtują się w nieco odmienny
sposób. W tych czterech obszarach osoba z niepełnosprawnością intelektualną może być
odbiorcą lub współtwórcą zdarzenia artystycznego, co tworzy aż osiem wariantów.
Szczególnie starannego rozważenia wymaga czynny udział osób z niepełnosprawnościa−
mi w kulturze w obszarze publicznym otwartym. To tu pojawiają się problemy wizerunkowe,
wzmacniają lub słabną stereotypy.
Zapotrzebowanie środowiska na ofertę opartą na aktywności doprowadziło do stworzenia
wielu ośrodków kultury. Powstały rozmaite zespoły teatralne, muzyczne. Rozwija się rzemiosło
artystyczne i twórczość plastyczna. Czasem literacka. Własny (danej organizacji, miejsco−
wości, gminy) festiwal stanowiący przegląd twórczości osób z niepełnosprawnościami jest

wyrazem aspiracji, świadectwem dorobku
i dojrzałości organizacyjnej danego środo−
wiska. Tym samym mamy dwa równoległe
światy: świat kultury osób pełnosprawnych
oraz świat kultury artystycznej animowany
w środowisku osób z niepełnosprawnościami.
Te dwa równoległe światy działają na
styku, ale nie łączą się. Chociaż z założe−
nia festiwale i przeglądy twórczości osób
z niepełnosprawnością mają służyć integra−
cji, oddzielna impreza, mimo tego, że sprzy−
ja kontaktom z osobami z niepełnospraw−
nościami jednocześnie jest znakiem odręb−
ności. Czy jest to kultura równoległa?

Przed szerszą publicznością
W jaki sposób można wprowadzać
kulturę artystyczną osób z niepełnospraw−
nościami do publicznego, otwartego życia
kulturalnego? Należy działać w trzech obsza−
rach. Kulturę artystyczną osób z niepełno−
sprawnościami możemy upowszechniać:
● Wystąpieniami i publikacjami na temat
tej kultury, zwłaszcza przy okazjach
dających szansę dotarcia do szerokiej
grupy odbiorców. Wydarzeniem takimi
był na przykład panel poświęcony udzia−
łowi w kulturze muzycznej osób z nie−
pełnosprawnością podczas II Konwencji
Muzyki Polskiej (patrz „Społeczeństwa
dla Wszystkich” nr 2/2014) czy opubli−
kowanie numerów specjalnych dwumie−
sięcznika „Wychowanie Muzyczne” (nr 2,
3 z 2016 r.) poświęconych kulturze arty−
stycznej osób z niepełnosprawnościami.
● Działaniami lobbystycznymi na rzecz
rozwoju tej kultury we współpracy
z urzędami, instytucjami, stowarzysze−
niami, fundacjami. Działa tak każda
organizacja realizująca granty w obszarze
kultury artystycznej, jak na przykład
ECEKON −Europejskie Centrum Eduka−
cji Kulturalnej Osób z Niepełnosprawnoś−
cią. Zarys tej pracy został opisany w nr
2 i 3 „Wychowania muzycznego”.
● Autonomiczną działalnością artystycz−
ną osób z niepełnosprawnościami, co
oznacza bazowanie na czynnym, opar−
tym na kompetencjach artystycznych
udziale osób z niepełnosprawnościami
w życiu kulturalnym. Bazą do tej dzia−
łalności powinna być (dla chętnych)
indywidualna systemowa edukacja
artystyczna, czyli przejście ze sfery
publicznej zamkniętej do prywatnej oso−
bistej − nauka dla własnego pożytku i roz−
woju oraz do sfery społecznej otwartej
− działania dla powszechnego dobra spo−
łecznego.
W praktyce do szczególnej uwagi zobo−
wiązuje przejście ze sfery publicznej
zamkniętej do sfery publicznej otwartej. 
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 To jest najtrudniejsze i wymaga zasadniczo dużego przyrostu zarówno sprawności orga−
nizacyjnej, jak i jakości artystycznej. Dotyczy to głównie osób dorosłych, a nie dzieci. Tu
obowiązują nieco inne kryteria. Z wielką starannością należy rozważyć, co jest stosowne
w strefie publicznej zamkniętej, a co w strefie publicznej otwartej. W praktyce artystycz−
nej odnosi się to do stopnia kompetencji artystycznych osób prezentujących swoje umie−
jętności, formy organizacyjnej występu, w tym postaci udzielania wsparcia wykonawczego.
W publicznej strefie otwartej, przy obecności odbiorców okazjonalnych, kształtujemy
wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Mamy okazję go polepszyć, ale też niechcąco
utrwalać krzywdzące stereotypy. Wiele szkody wizerunkowej przyniesie występ, po
którym odbiorcy wyrobią sobie opinię: to są niepełnosprawni – mogą nie umieć.
W praktyce kulturalnej ECEKON najwięcej jest prezentacji publicznych w strefie
publicznej zamkniętej. Na przykład bazując na umiejętnościach naszych uczniów (młodzieży
i osób dorosłych) urządzamy w Kole PSONI w Gdańsku Piano Bar z muzyką w wykonaniu
naszych pianistów. Pan Sebastian Proszko potrafi grać oburącz na fortepianie wiele
melodii. Jest to odpowiednie dla odwiedzających nas gości, ale jednocześnie niewystarcza−
jące do prezentacji podczas miejskiego festynu czy w publicznej kawiarni.
Występy w strefie społecznej zamkniętej, w placówkach, są bardzo ważne, tworzą
kulturę tych miejsc. Dostarczają ważnych i silnych emocji. Mają taką samą wartość jak
każdy inny występ. Cechą tych prezentacji jest to, że zakres sprawności może być mniejszy,
warsztat wykonawczy w budowie, repertuar prosty. Ale występy te muszą być przygoto−
wane równie starannie, z zachowaniem stosownego artystycznego rytuału, prezentacji
wykonawców, programu z nazwiskami twórców, kwiatów czy upominków z podzięko−
waniem. Powinna towarzyszyć im artystyczna odświętność tak bardzo emocjonująca
i budująca poczucie wartości.
Do naszych doświadczeń związanych z poszerzaniem przestrzeni prezentacji arty−
stycznej należy historia jednego z uczniów. Filip miał ogromne trudności w podejmowaniu
działań, co było widoczne podczas lekcji gry na keyboardzie, trudności niemal uniemożli−
wiały naukę. Przez długi czas stosowaliśmy ćwiczenia decyzyjne tylko w klasie (prze−
strzeń prywatna społeczna), zapraszając do klasy „gości”, by posłuchali jak uczeń gra.
Po długim czasie doszło do pierwszego występu publicznego w placówce, a po kilku latach
uczeń − już jako pan Filip − został członkiem Orkiestry. Nie wykonuje zadań solowych,
natomiast doskonale radzi sobie z prostymi partiami składowymi. Ten proces trwał kilka
lat i zakończył się włączeniem społecznym do sfery otwartej podczas działań zespołowych.
Warto to podkreślić − przejście tych sfer (z drugiej do czwartej) zajęło kilka lat i możliwe
było dzięki indywidualnej edukacji muzycznej.

Jak powinniśmy działać?
Najważniejsze jest wspieranie kultury artystycznej w sferze publicznej zamkniętej.
To tam kształtuje się baza dla rozwoju kultury osób z niepełnosprawnościami. Jedno−
cześnie, w praktyce społecznej, jest to największe pole aktywności artystycznej. Wspo−
mniałem o dwustu pięćdziesięciu trzech koncertach Orkiestry. Tylko kilka z nich było
występami wpisanymi w kulturę uniwersalną. Około dwieście czterdzieści koncertów
odbyło się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Miały miejsce w otwartej
przestrzeni publicznej, w salach powszechnie dostępnych, na większość z nich był wstęp
wolny. Jednak głównymi odbiorcami tej dwudziestoletniej działalności pozostawało własne
środowisko. To były koncerty w ramach naszego kręgu społecznego, z własnymi słucha−
czami, którzy są równie ważni jak słuchacze okazjonalni z kręgu strefy publicznej otwartej.
Obecność w przestrzeni publicznej, by była powszechna, musi posiadać odpowiednią
treść i jakość. Przeniesienie działalności ze sfery publicznej zamkniętej do publicznej
otwartej, tak jak u wszystkich ludzi, wymaga specjalistycznego długotrwałego kształcenia
artystycznego. Wprowadzenie do strefy publicznej otwartej jest możliwe − pod warunkiem
wyposażenia w kompetencje artystyczne na drodze indywidualnego, systematycznego, odpo−
wiednio sprofilowanego kształcenia. Dokładnie tak samo jak w wypadku osób pełno−
sprawnych. W tym nie ma różnic − rozbieżności występują w dostępie do edukacji kultu−
ralnej i jej efektywności.
Jak wyposażyć w kompetencje artystyczne osoby z niepełnosprawnością, gdy edukacja
artystyczna w szkołach jest ekstensywna, placówki kultury nie oferują odpowiednio długo−
trwałej edukacji, sprofilowanej do możliwości percepcyjnych i wykonawczych osób z
niepełnosprawnościami, a szkolnictwo artystyczne jest niedostępne z powodu naboru
kandydatów na podstawie kwalifikacji i oceny predyspozycji?
Nie byłoby racjonalne czekać, aż ten uniwersalny świat edukacji kulturalnej stanie
się w pełni funkcjonalny dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szybciej osiągniemy
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efekty włączenia społecznego przez kultu−
rę, powołując wyspecjalizowane ośrodki
animacji artystycznej. Możliwe jest to
zwłaszcza w dużych aglomeracjach, bo tam
są ku temu najkorzystniejsze warunki.
Pamiętać należy, że te ośrodki powinny
wspierać merytorycznie i organizacyjnie
placówki terenowe. Tak działa ECEKON
− ostatnio pomagaliśmy w powstaniu
zespołu muzycznego w Chmielnie.
Potrzebne jest powołanie instytucji spe−
cjalizujących się w organizacji niektórych
obszarów życia na zasadzie równoległości.
Niektóre sfery życia osób z niepełnospraw−
nościami mają już swoje równoległe
odpowiedniki, czy to w postaci programów
czy placówek. Osoby pełnosprawne korzy−
stają z biur pośrednictwa pracy a Centra
DZWONI i BIZON w Gdańsku wspierają
w znajdowaniu zatrudnienia osoby z nie−
pełnosprawnością intelektualną.
A kultura? Jest wiele instytucji kultu−
ry w otwartym środowisku, które specja−
lizują się w jej animacji w różnych obsza−
rach sztuki. Wymieńmy chociażby Insty−
tut Muzyki i Tańca przy MKiDN, zajmu−
jący się lokowaniem nowych utalentowa−
nych twórców w przestrzeni zawodowej
kultury muzycznej. Instytut zajmuje się
także wspieraniem starszych tancerzy
w zmianie zawodu. Na zasadzie tej równo−
ległości, środowisko osób z niepełnospraw−
nością intelektualną potrzebuje oraz
oczekuje powołania ośrodków animacji
kultury. Tu przypomnieć należy funkcje
kompensacyjne czynnego udziału w kul−
turze i sporcie mające decydujące znacze−
nie dla jakości życia wielu osób z niepe−
łnosprawnościami. Placówki te powinny
niwelować ograniczenia prawne i admini−
stracyjne, pozyskiwać środki, budować
bazę rzeczową, gromadzić doświadczenia
merytoryczne, szkolić kadrę i tworzyć kul−
turę we własnym środowisku. W miarę
możliwości i potrzeb, w sposób rozważny
wyprowadzać ją w otwartą przestrzeń
publiczną, tworząc tym samym nowe, już
uniwersalne, wartości artystyczne i kul−
turowe.
Podstawę działania tych ośrodków
powinna stanowić animacja kultury arty−
stycznej we własnym środowisku, w pla−
cówkach, gwarantująca osobom z niepełno−
sprawnościami udział w tej działalności
bez ograniczenia czasowego. To w tych
placówkach ukształtuje się tak ważna
powszechność, za nią pojawi się coraz
wyższa jakość działania. Kultura obszaru
publicznego zamkniętego jest sercem ani−
macji kultury w środowisku osób z niepe−
łnosprawnościami. Wymaga ona intensyw−
nego wsparcia. ■
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Działania teatralne rodziców z Koła w Biskupcu

XIV Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty
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pod hasłem „Tak niewiele potrzeba…”, 16-18 września 2016
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Warsztaty malarskie techniką olejną
Pokaz techniki decoupage w namiocie
tematycznym „Moje osiągnięcia” przygotowanym
przez WTZ nr 1 w Koszalinie

Zabawy integracyjne przed oficjalnym podsumowaniem Warsztatów
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Warsztaty taneczne

Warsztaty malarskie techniką olejną

Pełna relacja z Warsztatów Artystycznych Łazy 2016 ukaże się w grudniowym numerze „Społeczeństwa dla Wszystkich”.

