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Jubileusz 35-lecia
działalności Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Zgierzu

„Razem ku niezależnemu życiu”

To jest artykuł wstępny.
Piszemy w nim, jakie tematy
są opisywane w tym numerze
czasopisma. Artykuły w tekście
łatwym do czytania są oznaczone
takim symbolem:
Możecie przeczytać o tym
co wolontariuszka Magda Kuźniar
robi w pracy.
Od Tomasza Czuchrowskiego
dowiecie się jak wygląda lekcja
gry w tenisa na korcie.

Jubileusz rozpoczął się uroczyście mszą świętą w intencji
Stowarzyszenia. Ważnym punktem obchodów było
wręczenie wyróżnień i odznaczeń PSONI instytucjom
oraz osobom szczególnie zasłużonym, zaangażowanym
we wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Zakończenie stanowił natomiast koncert galowy
upamiętniający życie i działalność Bożenny Piotrowicz,
współzałożycielki oraz wieloletniej przewodniczącej
Zarządu Koła w Zgierzu.
Podczas obchodów Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
przedstawił uchwałę Rady o nadaniu jednej ze zgierskich
ulic imienia Bożenny Piotrowiczowej.

Wiola Rabiej opisuje szkolenie dla
przyszłych recepcjonistek w hotelu.
Przeczytajcie też o kolegach
z Nowego Targu, którzy uprawiają
różne sporty.
A uczniowie Ośrodka w Biskupcu
samodzielnie przygotowali kartki
świąteczne. Potem wysłali je
do Polaków mieszkających
w różnych państwach. Czasami
bardzo daleko za granicami Polski.
W środku pisma jest krzyżówka
i zadania, które możecie rozwiązać
samodzielnie lub z kolegami.
Jeżeli coś jest zbyt trudne,
poproście o pomoc.
Spróbujcie sami napisać
ciekawy artykuł i przesłać
go mejlem na adres:
redakcja@psoni.org.pl
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Drodzy Czytelnicy,
grudniowy numer „Społeczeństwa dla Wszystkich” rozpoczy−
namy relacją z bardzo ważnego wydarzenia – październikowego
Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który już po raz czwarty
został zorganizowany przez nieformalny ruch organizacji osób z nie−
pełnosprawnościami i działających na ich rzecz oraz samych tych
osób, z aktywnym udziałem – merytorycznym i organizacyjnym
– Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawno−
ścią Intelektualną. Na Kongresie, po raz pierwszy, odbyła się w tym
roku sesja self−adwokatów, co należy uznać za kolejny krok w stro−
nę włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w debatę
na temat praw osób z niepełnosprawnościami oraz włączenia
społecznego.
Obchody Roku Wczesnej Interwencji 2018 kończymy na
łamach pisma mocnym akcentem – opisem XLII Sympozjum Nauko−
wego „Wczesna Interwencja”, dwudniowego, niezwykle bogatego
wydarzenia naukowego, z udziałem przedstawicieli wiodących
państw europejskich w omawianym obszarze: Niemiec, Francji
i Portugalii. Podczas Sympozjum odbyła się także krótka popołu−
dniowa gala, na której spotkali się twórcy i prowadzący wczesną
interwencję w Kołach PSONI. Te najstarsze placówki, działające
przez lata w warunkach niestabilnych przepisów i procedur,
zostały uhonorowane przez Zarząd Główny okolicznościowymi
dyplomami.
W numerze znajdziecie Państwo również ciekawy artykuł o pro−
zatrudnieniowej kampanii w mediach społecznościowych #nor−
malniesiepracuje, którą zapoczątkowali spontanicznie pracownicy
Centrum DZWONI w Bytomiu, a która rozprzestrzeniła się już na
całą Polskę. Warto się przyłączyć!
Pracownikom placówek edukacyjnych i terapeutycznych pole−
camy artykuł na temat wypalenia zawodowego. Uświadomienie
sobie problemów i poznanie sposobów postępowania przy ich
wystąpieniu, może pomóc wielu osobom w osiąganiu satysfakcji
z pracy zawodowej i w życiu osobistym.
Polecamy także aż trzy w tym numerze artykuły autorstwa
osób z niepełnosprawnością zamieszczone na stronach opatrzo−
nych wspólnym hasłem „Naszym głosem”. Są to: kolejna żywa rela−
cja Tomasza Czuchrowskiego, tym razem z jego pierwszej lekcji
nauki gry w tenisa; przemyślenia Wiolety Rabiej po udziale
w kursie zawodowym dla przyszłych recepcjonistek oraz debiut
w naszym piśmie – tekst Magdaleny Kuźniar z Krosna. Tym dla
redakcji cenniejszy, że jest odzewem na zamieszczony we wrześnio−
wym numerze artykuł Bartosza Osucha z Głogowa „Myślę, że mam
ciekawe życie”.
Pozytywnych wrażeń z lektury wszystkich, również niewymie−
nionych wyżej tekstów, życzy
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Przyjmijcie także Państwo serdeczne życzenia
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Prawo do niezależnego życia
IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami
Warszawa, 25 października 2018
Na obrady Kongresu przyjechało z całej Polski ponad
500 osób. Były to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, ich bliscy, osoby wspierające, współpracownicy,
profesjonaliści o różnych specjalnościach, pracujący
zawodowo z osobami i dla osób z niepełnosprawnościami, działacze różnych organizacji pozarządowych,
trochę pracowników instytucji pomocowych, trochę
urzędników różnych szczebli władz rządowych i samorządowych, a nawet posłowie.
Przyjechali z własnej woli i potrzeby poznania rzeczywistych
potrzeb i oczekiwań środowiska, a przede wszystkim z chęci aktyw−
nego włączenia się w formułowanie tych oczekiwań i sposobów
ich realizacji. Uczestnicy to osoby o szerokim wachlarzu poglądów
politycznych, pochodzące z różnych miejscowości, małych i wiel−
kich, o różnym doświadczeniu życiowym i w aktywności społecznej.
Łączy ich jednak przekonanie, że sprawy ważne dla osób z niepełno−
sprawnościami powinny być omawiane z ich udziałem.
Od ubiegłego roku Kongres odbywa się 25 paź−
dziernika, w rocznicę dnia, w którym
w Polsce zaczęły obowiązywać postano−
wienia Konwencji Narodów Zjedno−
czonych o prawach osób z niepełno−
sprawnościami, ratyfikowanej w roku
20121. Wielokrotnie już głoszono i pisa−
no, w tym na łamach „Społeczeństwa
dla Wszystkich”, o wyjątkowości tego
międzynarodowego dokumentu. Pola−
cy z niepełnosprawnościami czekali od
marca 2007 roku na włączenie Konwencji
do polskiego systemu prawnego, kiedy to przed−
stawicielka władz Rzeczypospolitej podpisała ją w ONZ w Nowym
Jorku. Konwencja reguluje zobowiązania państwa w różnych obsza−
rach życia osoby z niepełnosprawnością, podkreślając w każdym
artykule, w każdym zapisie i intencji jej prawa człowieka.
Sześć lat obowiązywania Konwencji to dużo i mało jednocześnie.
W wielu sytuacjach i wielu aspektach swojego życia osoby z niepełno−
sprawnościami nadal nie czują się podmiotami ani partnerami
w dyskusjach z przedstawicielami władz państwa, decydującymi
o formach wspierania i środkach na ich realizację. Na Kongresie dys−
kutowano o tym, jak doprowadzić do zmian społecznych i prawnych,
które dadzą osobom z niepełnosprawnościami możliwości faktycz−
nie niezależnego życia. Drugim ważnym tematem była dyskusja
o reprezentacji środowiska, czyli jak stworzyć i z kogo powinno skła−
dać się gremium, które osoby z niepełnosprawnościami mogłyby
uznać za swoich przedstawicieli w dyskusjach z władzami różnych
instytucji publicznych i władzami państwa.
Tematy te znalazły się także w programach poprzedzających
Kongres Konwentów Regionalnych, które debatowały w 13 wojewódz−
twach od czerwca do października. Mazowiecki Konwent odbył
się 11 października w sali konferencyjnej Biura Rzecznika Praw Oby−
watelskich w Warszawie. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koła w Kołobrzegu i w Żorach,
były natomiast współorganizatorami Konwentów Zachodniopo−
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morskiego i Śląskiego. Wato podkreślić, że organizacja Kongresu,
z taką liczbą uczestników, spośród których wielu potrzebuje wspar−
cia w zakresie dostępności architektonicznej i/lub w zakresie komu−
nikowania się, jest nie lada wyzwaniem. PSONI co roku organizuje
recepcję i zapewnia kilkoro wolontariuszy, ale głównego „dowodzenia”
sprawami organizacyjno−technicznymi podjęła się Fundacja Insty−
tut Rozwoju Regionalnego, za co należą się podziękowania i gratu−
lacje od wszystkich obecnych. A uczestnicy Kongresu to nie tylko ci
obecni w salach Uniwersytetu SWPS w Warszawie; to także setki
a może tysiące internautów, którzy oglądali transmisję obrad online
i aktywnie włączali się, komentując sesje.
Podczas Kongresu wręczono także nagrody Ambasadorów Kon−
wencji. Dostali je: Bartosz Mioduszewski i Piotr Pawłowski (obaj
pośmiertnie), Radio TokFM, Agnieszka Kwolek, Joanna Ławicka oraz
Jakub Hartwich i Adrian Glinka – uczestnicy wiosennego protestu
w Sejmie.
Kongresowi patronował, jak co roku, Rzecznik Praw Obywatel−
skich2. Adam Bodnar w swoim wystąpieniu porównał politykę
prowadzoną w Polsce w zakresie niepełnosprawności do „nale−
wania wody do wiadra łyżeczką”. Rzecznik Praw Obywatelskich
przytoczył szereg spraw, o których rozmawiał z osobami z niepełno−
sprawnościami podczas spotkań regionalnych. Wskazał też, że
„prawa osób z niepełnosprawnościami nie są respektowane”. – Mamy
świat przypadkowości, świat czasami dobrych i wytrwałych ludzi,
a czasami świat procedur, drobiazgowości i zapomnienia – mówił.3
Podobnie stwierdził Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościa−
mi ONZ, rozpatrując we wrześniu br. sprawozdania z realizacji
Konwencji przez Polskę – w podejściu do niepełnosprawności, zarów−
no wśród przedstawicieli instytucji państwa, jak i w społeczeństwie,
nadal dominuje model medyczny i charytatywny, a nie model opar−
ty na prawach człowieka.
Uczestnicy Kongresu obejrzeli nagranie wystąpienia Jonasa
Ruskusa z Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami, który
przedstawił rekomendacje ONZ dla Polski. Znalazły się wśród nich
działania na rzecz deinstytucjonalizacji, które wciąż nie spełniają
wymogów Konwencji, a ogromna liczba osób jest ubezwłasnowol−
niana i przebywa w instytucjach opiekuńczych. Zwrócił też uwagę
na prawa kobiet z niepełnosprawnościami, które dziś nie są chro−
nione ani wspierane. – Macie prawo żądać od rządu by włączał was
w procesy decyzyjne. Macie bardzo dobrego sojusznika w Polsce,
jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich − dodał Ruskus4.
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W dyskusji o reprezentacji środowiska przypomniano, że próby
jej stworzenia podejmowano już kilkakrotnie i każdorazowo kończy−
ły się one niepowodzeniem. Zdecydowanie uznano jednak, że
konieczne jest podejmowanie kolejnych prób. Wobec tego zgłoszo−
no propozycję powołania otwartej grupy roboczej, której celem
będzie stworzenie koncepcji profesjonalnej reprezentacji środo−
wiska. Przypomniano także, że sama ONZ interpretując zapisy
Konwencji w tym zakresie uznała, że warunkiem koniecznym do
uznania danej organizacji za reprezentującą osoby z niepełno−
sprawnościami jest udział ponad 50 proc. samych zainteresowa−
nych (a w przypadku osób niemogących się samoreprezentować –
rodziców) w jej władzach5.

Omawianym tematom i zagadnieniom przyświecał jeden cel:
doprowadzenie do takich zmian prawnych i społecznych, w wyniku
których nastąpi odejście od charytatywnego charakteru prowadzo−
nej w Polsce polityki publicznej w zakresie niepełnosprawności na
rzecz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami jak najbardziej
niezależnego życia, a to oznacza zapewnienie rzeczywistej możli−
wości decydowania o sobie i swobodne pełnienie różnych ról społecz−
nych. Najważniejsze wnioski z Kongresu znalazły się w przyjętej na
zakończenie uchwale.
Wszystkim organizatorom Kongresu i wszystkim jego uczestni−
kom należy teraz życzyć sił i konsekwencji w dążeniu do tego, by poli−
tycy, media i społeczeństwo zauważyli ten ważny głos środowiska.

Uchwała uczestniczek i uczestników
IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Po sesji plenarnej na Kongresie odbyło się siedem równoległych
sesji tematycznych: o równości i niedyskryminacji, niezależnym
życiu, orzecznictwie i systemie rentowym, edukacji, dostępności,
pracy i zatrudnieniu oraz self−adwokaturze. Na każdej zastanawia−
no się, jak spowodować wdrożenie rekomendacji Komitetu Praw
Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski oraz Założeń Nowego
Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym
Życiem”, wypracowanych przez zeszłoroczny III Kongres. Sesję
self−adwokatów poprowadziła dr Monika Zima−Parjaszewska,
prezeska Zarządu Głównego PSONI.
1 Konwencja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 25 października 2012 roku, poz. 1169
2 Podpisując Konwencję, państwa zobowiązały się wyznaczyć co najmniej jeden niezależny
organ do spraw promowania, ochrony i monitorowania działań podejmowanych przez rząd
w celu realizacji praw zagwarantowanych w Konwencji; w Polsce funkcję tego organu pełni
Rzecznik Praw Obywatelskich.
3 Za: Krzysztof Kurowski, „Czy osoby z niepełnosprawnościami nie mają prawa do niezależnego
życia?”, 30.10.2018, http://wiez.com.pl/2018/10/30/czy−osoby−z−niepelnosprawnosciami−nie−
maja−prawa−do−niezaleznego−zycia/
4 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/iv−kongres−osob−z−niepelnosprawnosciami−RPO−sprawy−OZN−
musza−trafic−do−debaty−publicznej
5 Komentarz Generalny do art. 4 ust. 3 i art. 33 ust. 3 Konwencji o prawach osób z niepełno−
sprawnościami

Więcej zdjęć z Kongresu zamieszczono na ostatniej okładce

My, uczestniczki i uczestnicy IV Kongresu Osób z Niepełnosprawno−
ściami reprezentującego wiele osób z niepełnosprawnościami, osób ich
wspierających i organizacji działających na ich rzecz – żądamy pilnego
i skutecznego wdrożenia przez Polskę Rekomendacji Komitetu
ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz związanych
z nimi postulatów Konwentów Regionalnych oraz Kongresu Osób
z Niepełnosprawnościami:
1. Wdrożenie mechanizmu, który umożliwi świadczenie usług asystenc−
kich i przerwy wytchnieniowej w ramach Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
2. Wprowadzenie definicji dyskryminacji krzyżowej* do przepisów prawa.
3. Uwzględnienie przez system orzecznictwa potrzeb w zakresie rodzaju
i intensywności wsparcia − zamiast stopni niepełnosprawności.
4. Zapewnienie Centrów Wsparcia Edukacji dla uczniów z niepełnospraw−
nościami, nauczycieli, kadry zarządzającej i rodziców dzieci z niepełno−
sprawnościami.
5. Likwidacja pułapki świadczeniowej.
6. Certyfikacja dostępności przez wyspecjalizowane podmioty z udziałem
osób z niepełnosprawnościami.
7. Wprowadzenie modelu wspieranego podejmowania decyzji i likwidacja
ubezwłasnowolnienia.
Od Redakcji:
* Dyskryminacja intersekcjonalna/krzyżowa (intersectional discrimination) – to taki rodzaj współdzia−
łania z sobą różnych charakterystyk grupowych danej osoby, które wchodzą w interakcje jed−
nocześnie. Nie daje się ona zredukować do prostej sumy doświadczeń, lecz tworzy nowy, charak−
terystyczny system wykluczeń. Z racji tego, że doświadczenie bycia osobą z niepełnosprawnością
w danym społeczeństwie i doświadczenie bycia w nim kobietą nie „sumuje się” do doświadczenia
bycia kobietą z niepełnosprawnością – dyskryminacja krzyżowa posiada swoją odrębną specyfikę.
[za: Makkonen T., 2002, Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the
Experience of the Most Marginalized to the Fore, Institute for Human Rights, Abo Akademi University,
Turku , s. 11.]
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XLII Sympozjum Naukowe
„Wczesna interwencja”
Sympozjum zorganizowano w dniach 21 i 22 września
tego roku w Warszawie. W murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbyły się cztery sesje plenarne, gala oraz część warsztatowa. Wydarzenie to zgromadziło ponad dwustu dwudziestu uczestników z Polski i z zagranicy. Patronowali mu: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska (patronat honorowy), Ministerstwo Zdrowia, Pełnomocnik
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz (patronat honorowy) oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Sympozjum otworzyły profesor doktor habilitowany Anna Fir−
kowska−Mankiewicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej, Przewodni−
cząca Polskiego Zespołu do badań Naukowych nad Niepełnospraw−
nością Intelektualną, oraz doktor Monika Zima−Parjaszewska,
Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Powitała ona wszystkich
przybyłych i podkreśliła szczególne znaczenie tego wydarzenia – ze
względu na jego ponadczterdziestoletnią historię oraz na to, że odby−
wa się ono w roku 2018 – ustanowionym Rokiem Wczesnej Interwencji.
Następnie Michał Pelczarski, Dyrektor Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, odczytał list minister Elżbie−
ty Rafalskiej skierowany do Prezes Moniki Zimy−Parjaszewskiej
oraz uczestników sympozjum. Minister stwierdziła, że wsparcie osób
z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów jest jednym z priory−
tetów obecnego Rządu. Świadczy o tym choćby Program „Za życiem”,
rozwiązujący wiele problemów dotyczących rehabilitacji zdrowotnej,
społecznej i zawodowej tych osób. Głos zabrała także Anna Widarska,
Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.

Przez pewien czas rodziny z niemowlętami i ze starszymi dziećmi
przyjmowano w Instytucie Psychoneurologicznym (od 1984 roku ma
on nazwę Instytut Psychiatrii i Neurologii). Dążono do tego, by jak
najszybciej postawić diagnozę i rozpocząć wielospecjalistyczną,
kompleksową terapię nakierowaną na problem. Znajdowano rów−
nież coraz skuteczniejsze sposoby pomagania rodzinom. Wiele
uwagi poświęcano wspieraniu Ośrodków Wczesnej Interwencji,
które zaczęły powstawać w kolejnych miastach.
Ważnym wydarzeniem było wprowadzenie się do nowego loka−
lu, na ulicy Pilickiej 21. Jest on do dziś siedzibą OWI Zarządu Głów−
nego PSONI. Tygodniowo Ośrodek przyjmuje ośmiuset pacjentów,
choć zapotrzebowanie na jego usługi jest jeszcze większe.
Zofia Pakuła podkreśliła, że zatrudnieni w nim specjaliści pra−
cują z całą rodziną, nie tylko z dzieckiem. Poznają relacje w diadzie
rodzic – dziecko oraz warunki domowe rodziny. Starają się umac−
niać w rodzicach przekonanie o ich kompetencjach, chcą, by rodzi−
ce byli ich partnerami w prowadzeniu terapii dziecka.
Podziękowaniem za interesującą i barwną opowieść były grom−
kie brawa słuchaczy. Bukiet róż wręczony Szanownej Prelegentce
oraz niezwykle serdeczna przemowa były natomiast symbolicznym
podziękowaniem za serce i trud, które poświęciła organizowaniu
i upowszechnianiu wczesnej interwencji w Polsce oraz czynieniu
jej jak najbardziej dostępną dla wszystkich potrzebujących.

Trochę historii
Pierwszą sesję plenarną rozpoczęło wystąpienie Zofii Pakuły,
współzałożycielki i wieloletniej dyrektor Ośrodka Wczesnej Interwencji
Zarządu Głównego PSONI. Ze względów zdrowotnych nie przybyła
na Sympozjum druga zaproszona do tej sesji, kluczowa dla wczesnej
interwencji osoba, Krystyna Mrugalska, Prezes Honorowa PSONI.
Zofia Pakuła przybliżyła początki wczesnej interwencji w Polsce.
W latach 70. ubiegłego wieku na ulicy Bednarskiej w Warszawie
w dwóch salach za sprawą kilkorga zapaleńców zaczęto prowadzić
terapię indywidualną i grupową dzieci w różnym wieku. Z czasem
coraz liczniej zgłaszali się rodzice z dziećmi z niepełnosprawnością.
Specjaliści z Bednarskiej zaczęli także organizować dwutygo−
dniowe turnusy rehabilitacyjne dla rodzin, tzw. „szkoły matek”.
Już wówczas narodził się pomysł zakładania placówek lokal−
nych. Dla wielu osób dystans dzielący Warszawę od ich miejsca
zamieszkania stanowił bowiem barierę nie do pokonania.
W 1978 roku powstał pierwszy w Polsce Ośrodek Wczesnej
Interwencji. Specjaliści przyjmowali dzieci w siedzibie Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci na ulicy Jasnej. Z perspektywy widać, że był to
także etap konsolidacji zespołu oraz uzgadniania poglądów: stało się
jasne, że tak samo ważne są kompleksowa terapia dziecka z niepełno−
sprawnością, jak i jego rodzina.
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O relacjach
Pierwszą sesję zakończyło wystąpienie doktora Radosława Pio−
trowicza z Akademii Pedagogiki Specjalnej, Sekretarza Zarządu
Głównego PSONI: „Wczesna interwencja w systemie wsparcia
dziecka i rodziny – kompleksowe rozwiązanie PSONI”. Na wstępie
podkreślił on znaczenie, jakie ma zbudowanie zaufania między
rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną a specja−
listami z OWI. Równie ważne jest wzmacnianie (często nawet
tworzenie) więzi w rodzinie tego dziecka, korygowanie niejedno−
krotnie zaburzonych interakcji między jej członkami.
Doktor Piotrowicz zaznaczył, że wczesna interwencja nie tylko
zapobiega obniżaniu się poziomu inteligencji dziecka, lecz także
przyczynia się do wzrostu tego poziomu od 8 do 12 punktów – dowo−
dzi tego doświadczenie wielu specjalistów.
nr 2 (66) GRUDZIEŃ 2018

NAUKA

Działania w Europie
Druga sesja plenarna tego dnia: „Międzynarodowe doświadcze−
nia w budowaniu kompleksowego systemu wsparcia dziecka i rodzi−
ny” należała do gości zagranicznych.
Rozpoczęła ją profesor Ana Maria Serrano z Uniwersytetu Minho
w Portugalii. Należy ona do członków IASSIDD oraz do Europejskie−
go Stowarzyszenia Wczesnej Dziecięcej Interwencji EURLYAID.
Główna teza wystąpienia profesor Serrano została zawarta w jego
tytule: „Wczesna dziecięca interwencja: MUSI mieć na celu budowa−
nie bardziej integracyjnej, zrównoważonej i obiecującej przyszłości
dla małych dzieci i rodzin”. Prelegentka podkreślała, że wysiłki
terapeutów i rodziny powinny prowadzić do tego, by dziecko z nie−
pełnosprawnością uczestniczyło – stosownie do swoich możliwości –
we wszystkich aspektach życia swojej rodziny i swojej społeczności.

Zmiana jest doświadczeniem przeżytym.
Musimy przeżyć to, co się właśnie dzieje.
Działać, odczuwać emocje tu i teraz, w realnym
świecie, w otoczeniu prawdziwych osób.

Jako ostatni podczas tej
sesji wystąpił profesor Franz
Peterander z Uniwersytetu
Ludwika i Maksymiliana w Mo−
nachium, Dyrektor Naukowy
Bawarskiego Centrum Wspie−
rania Wczesnej Interwencji.
Można było zauważyć, że przed−
stawione przez niego podsta−
wowe zasady działania bawar−
skich ośrodków wczesnej inter−
wencji nie różnią się znacząco
od zasad działania ośrodków
polskich, portugalskich czy
francuskich. Dla ich specjalistów tak samo ważna jest praca
z rodziną oraz kompleksowość terapii zaproponowanej rodzinie.
Profesor zwrócił uwagę na fakt, że po pięćdziesięciu latach prakty−
ki, snucia rozważań teoretycznych oraz prowadzenia badań stało
się możliwe sformułowanie ogólnej teorii wczesnej interwencji.
Jego zdaniem pomogłoby to lepiej wyjaśniać jej efekty, precyzyj−
niej określać indywidualne cele rozwoju każdego dziecka i każdej
rodziny oraz przedstawiać proponowane metody pracy w taki spo−
sób, by inicjować u pacjentów bardziej skuteczny proces zmian.

Pora na świętowanie
Późne popołudnie pierwszego dnia sympozjum jego uczestnicy
spędzili na Gali PSONI „Wczesna interwencja wczoraj i dziś. 40 lat
wczesnej interwencji w Polsce”. Była to między innymi okazja do
podziękowania profesjonalistom z Kół PSONI za wkład ich pracy.
Z otrzymanymi dyplomami pozowali oni do zdjęcia.

Daniel Stern

Odpowiedź w genach
Przekonanie Daniela Sterna podziela Cécile Herrou z Francji,
Prezes l’Association Pour l’Accueil de Tous les Enfants (l’A.P.A.T.E.;
Stowarzyszenia na rzecz Przyjmowania Wszystkich Dzieci). Swoje
wystąpienie zatytułowała „Pamiętajmy o dziecku, nie tylko o jego
niepełnosprawności”. Mówiła między innymi o konieczności budo−
wania takiego świata i takich relacji w tym świece, by dziecko od
pierwszych dni życia czuło się do nich włączone, by nie zachodzi−
ła konieczność integrowania go z nimi. (Integrację zwykle poprzedza
bowiem wyobcowanie). Postulowała, żeby rodzina i terapeuci wspól−
nie starali się zmieniać środowisko, nie zmieniali natomiast dziec−
ka po to, by przystosować je do środowiska. Mówiła też o tym, że
wspaniałymi terapeutami i nauczycielami dziecka z niepełnospraw−
nością okazują się inne dzieci. Ilustracją tego wystąpienia był
krótki film z ośrodka, w którym w praktyce realizowana jest zasada
włączania dzieci z niepełnosprawnością.

Czas do południa drugiego dnia sympozjum wypełniły uczestni−
kom dwie sesje plenarne. Pierwszą: „Wczesna interwencja – aspek−
ty medyczne wsparcia dziecka” rozpoczęła doktor nauk medycz−
nych Anna Jakubiuk−Tomaszuk, specjalista genetyki, konsul−
tant wojewódzki województwa podlaskiego w zakresie genetyki.
Jej wystąpienie miało tytuł „Rola i znaczenie poradnictwa gene−
tycznego we wczesnej interwencji”. Wyjaśniła ona, dlaczego tak
ważne jest jak najszybsze zdiagnozowanie rodzaju niepełno−
sprawności, z którą dziecko się urodziło, oraz równie szybkie pod−
jęcie odpowiednich działań. Otóż okres rozwojowy, podczas które−
go organizm jest gotowy realizować adaptacyjne wzorce rozwoju,
jest krótki. Wtedy właśnie trzeba stymulować organizm we właści−
wy sposób. Uważa się bowiem, że ta sama stymulacja działająca
na dziecko po tym okresie może nie zapewnić trwałych rezultatów.
Należy pamiętać, że każda niewyjaśniona przyczyna odmienno−
ści rozwojowych dziecka wymaga konsultacji genetyka klinicznego. 
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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 Do poradni genetycznych powinny trafić dzieci z zaburzeniami roz−
woju intelektualnego, ruchowego, wadami wrodzonymi narządów
wewnętrznych i odmiennymi cechami wyglądu zewnętrznego.
Diagnoza postawiona w poradni umożliwia prognozowanie dalsze−
go rozwoju danego dziecka i zaplanowanie dla niego opieki wielo−
specjalistycznej w taki sposób, aby zminimalizować skutki ziden−
tyfikowanych błędów genetycznych.
W podsumowaniu prelegentka podkreśliła, że konsultacja gene−
tyczna jest szalenie ważna z jeszcze jednego powodu. Dzięki tej
konsultacji rodzina dostaje informację o sposobie, w jaki wśród
jej członków jest dziedziczona dana wada genetyczna, a także o tym,
jak zminimalizować ryzyko ponownego jej wystąpienia u kolej−
nych potomków.

Jakość doświadczeń wcześniaka w okresie
przed 40. tygodniem wieku biologicznego
wpływa na funkcję i strukturę jego mózgu.
Jako kolejna prelegentka głos zabrała doktor habilitowany
nauk medycznych Krystyna Szymańska z Polskiej Akademii Nauk,
Zakładu Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej IMDiK im.
Mirosława Mossakowskiego. Jest ona konsultantem wojewódz−
kim województwa mazowieckiego z dziedziny neurologii dziecięcej.
Punktem wyjścia dla jej wykładu „Wczesna interwencja neurolo−
giczna” był fakt, że zaburzenia rozwojowe o różnej etiologii dotyczą
5−10 proc. populacji dziecięcej – nie zmieniają tego zapewnienie
opieki prenatalnej, nowoczesna diagnostyka medyczna ani znacz−
ny rozwój technologii medycznych. Te zaburzenia obejmują jedną
lub więcej dziedzin. Dotyczą: rozwoju ruchowego, rozwoju mowy,
przystosowania i rozwoju poznawczego, rozwoju osobowości i roz−
woju społecznego.

Głos psychologów
Czwarta sesja plenarna XLII Sympozjum miała tytuł „Wczesna
interwencja – psychologiczne wsparcie dziecka i rodziny”. Rozpo−
częła ją profesor Ewa Pisula z Uniwersytetu Warszawskiego refera−
tem „Sytuacja dzieci z trudnościami rozwojowymi – analiza badań”.

Na wstępie przypomniała ona, że badacze od dawna interesują się
sytuacją rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, choć początko−
wo zainteresowanie to wiązało się głównie z dążeniem do określe−
nia źródeł trudności rozwojowych dziecka. Uważano, że podłoże
wielu zaburzeń, w tym na przykład autyzmu, ma charakter emo−
cjonalny. Istotną rolę w ich powstawaniu przypisywano nieprawi−
dłowym postawom rodzicielskim, zaburzonej więzi rodzica z dziec−
kiem lub innym czynnikom związanym z funkcjonowaniem rodzi−
ny. Rodziny, które powierzyły opiekę nad dzieckiem z niepełno−
sprawnością wyspecjalizowanej instytucji, w badaniach oceniano
jako bardziej zintegrowane niż te, których członkowie w domu sami
opiekowali się dzieckiem z niepełnosprawnością. Koncepcje takie,
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popularne w latach 50. i 60. XX wieku, nie znalazły jednak nauko−
wego potwierdzenia i współcześnie uznawane są za historyczne.
Kolejnym etapem badań nad sytuacją rodziców było skoncentro−
wanie się na przeżywanych przez nich problemach i analizowa−
nie przyczyn tych problemów z różnych perspektyw. Dostrzeżo−
no, że ich przeżycia ewoluują: od szoku, przez kryzys emocjonalny
i pozorne przystosowanie się do sytuacji, do konstruktywnej adap−
tacji. Stopniowo przechodzono do powszechnie stosowanej obecnie
całościowej analizy sytuacji rodziny.

Matka dziecka z autyzmem doświadcza
stresu o nasileniu podobnym do tego,
jakiego doświadcza żołnierz na polu walki.
Obecnie rodzina jest traktowana jako system – analizie są pod−
dawane sprzężenia zwrotne istniejące w ramach tego systemu.
Zmienił się również sposób definiowania relacji rodziców ze spe−
cjalistami. Dawniej profesjonalista był ekspertem, a rodzic wyko−
nawcą jego zaleceń. Teraz – na co zwracali uwagę także inni prele−
genci – dominuje skoncentrowanie na rodzinie. Stała się ona part−
nerem specjalistów i współdecyduje o zakresie oraz charakterze
otrzymywanego wsparcia.
Jako ostatni głos zabrał profesor doktor habilitowany Andrzej
Twardowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W swoim wystąpieniu „Współpraca specjalistów z rodzicami w pro−
cesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościa−
mi” omówił sposoby takiej współpracy specjalisty z rodzicami, dzięki
którym mogą oni skutecznie pomagać swojemu dziecku.

Pomagajcie nam tak, żebyśmy byli
w stanie lepiej pomóc naszemu dziecku.
Ważne słowo opisujące jej efekty to „upełnomocnienie” (ang.
empowerment), pochodzące od łacińskiego słowa potere: „móc”, „być
w stanie”, „potrafić”. Celami procesu upełnomocnienia są przede
wszystkim: przejęcie przez rodzinę odpowiedzialności za własne
sprawy, rozszerzenie kompetencji rodziców oraz zmiany w relacjach
między rodziną a jej otoczeniem społecznym. Zaś jego elementy
to między innymi: poczucie skuteczności i możliwości decydowana
o sobie, umiejętność zaspokajania własnych potrzeb i korzystania
z dostępnych zasobów, wiara w możliwość wywierania wpływu na
otoczenie.
Profesor podkreślił, że o skuteczności działań specjalistów decy−
duje to, czy potrafią oni stworzyć dla swojego zespołu transdyscy−
plinarny model współpracy.
Ponieważ były to ostatnie chwile spędzane w auli przez wszyst−
kich uczestników Sympozjum, Monika Zima−Parjaszewska wykorzy−
stała je, by podziękować za udział w nim zarówno prelegentom,
jak i słuchaczom.

Na koniec praktyka
Po przerwie obiadowej rozpoczęła się sesja warsztatowa ciesząca
się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Profesjonaliści z Kół
PSONI zaproponowali uczestnikom udział w dwunastu warszta−
tach. Oprócz nich warsztat „Podejście włączające w stosunku do
dzieci z niepełnosprawnością” poprowadziła Cécile Herrou. O tym
„Co wspólnego ma żywienie z fizjoterapią?” można się było dowie−
dzieć na warsztatach z fantomem mgr Aleksandry Żyły−Pawlak,
dietetyka, i mgr. Piotra Żyły, fizjoterapeuty. A podczas wykładu
profesor Urszuli Grzybowskiej−Chlebowczyk i dyskusji po wykładzie
zgromadzić informacje o tym „Co rodzice dziecka z problemami
neurologicznymi powinni wiedzieć o żywieniu?”. ■
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Michał Bullik
Trener pracy, Centrum DZWONI w Bytomiu

#normalniesiepracuje w całej Polsce
Czy normalna praca osoby z niepełnosprawnością intelektualną
to coś niezwykłego? Nie, ale trzeba o tym mówić !
W 2006 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektu−
alną powołało pierwsze Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnospraw−
nością Intelektualną (DZWONI). Od tego czasu przeszliśmy długą drogę. Przekonywaliśmy
do zatrudnienia wspomaganego pracodawców, rodziców i opiekunów, a także same osoby
z niepełnosprawnością. Często musieliśmy przekonywać do tego nawet pracujących z nimi
specjalistów! Pokazywaliśmy wiele korzyści i staraliśmy się rozwiewać obawy, których
było naprawdę dużo. Dziś wiele się zmieniło – praca osoby z niepełnosprawnością intelek−
tualną jest czymś normalnym. Warto, żeby dowiedział się o tym każdy.
Pod koniec marca tego roku w Śląskim Centrum DZWONI w Bytomiu chcieliśmy ruszyć
z lokalną kampanią promującą to, co robimy od ponad dwunastu lat. Wymyśliliśmy
hasło, które będzie nas wyróżniać, stworzyliśmy profile na Facebooku oraz Instagramie
i podaliśmy to dalej. Efekt przeszedł nasze oczekiwania. Dołączyli do nas ludzie nie tylko
z naszego regionu, ale także z całej Polski! Nie tylko ci, którzy na co dzień mają kontakt
z osobami z niepełnosprawnością, lecz również ci, którym wydało się to w jakiś sposób
ważne. Zdjęcia z hasłem #normalniesiepracuje umieszczali na swoich profilach społecz−
nościowych znani aktorzy, dziennikarze, sportowcy. Między innymi Marta Żmuda−Trze−
biatowska, Anna Dymna, Joanna Kulig, Artur Barciś i Justyna Święty−Ersetic, lekkoatlet−
ka, mistrzyni Europy. Informację o akcji umieścił nawet Kim Collins, mistrz świata w biegu
na sto metrów! Poza tym pojawiły się artykuły w prasie, gościliśmy w radiu i w telewizji.
Udało nam się wystąpić w popularnym programie kulinarnym. To sprawia, że coraz więcej
ludzi interesuje się naszą kampanią. Upowszechnia się wiedza to tym, że osoba z nie−
pełnosprawnością intelektualną to pracownik nie tylko bardzo dobry, ale także konku−
rencyjny na rynku pracy, który może pracować tak samo jak osoba pełnosprawna.
Zdajemy sobie sprawę, że to, co przyciąga ludzi do kampanii #normalniesiepracuje,
co sprawia, że tak się ona podoba, to nie chwytliwe hasło i zdjęcia popierających ją zna−
nych osób. Ważne jest przesłanie kampanii: otwarcie na osoby z niepełnosprawnością
intelektualną – nie obok nas, ale z nami. Mówienie o tym, że osoby z niepełnosprawnością
nie potrzebują segregacji ani specjalnych miejsc, a jedynie wsparcia w zwykłych miejscach.
Mówienie o tym, że jest dla nich miejsce w społeczeństwie, bo są aktywne i odpowie−
dzialne i wnoszą swój wkład do tego społeczeństwa, a nie tylko oczekują opieki i pomocy.
Mówiąc bardzo prosto – działania, które prowadzi Centrum DZWONI, są niezwykle ważne.
Są też po prostu fajne, ciekawe, a dzięki akcji więcej osób może o nich usłyszeć.
Tak duże zainteresowanie daje jeszcze większą motywację do działania. Na szczęście
coraz więcej osób i firm chce w tym pomagać – i to całkiem bezinteresownie. Dzięki temu,
że kampania stała się rozpoznawalna, firmy, które nie mają możliwości zatrudnienia
pracownika przy naszym wsparciu, chętnie pomagają nam na przykład w produkcji koszu−
lek albo drukowaniu ulotek i plakatów. Oferują także wsparcie w organizowaniu wydarzeń.
Jedna z restauracji, która zorganizowała dla nas charytatywne warsztaty kulinarne z fina−
listą programu Masterchef – Mateuszem Günclem – zaraz po nich zadeklarowała chęć
zatrudnienia Adriana, uczestnika naszego projektu. Rozpoczął on tam pracę w kuchni.
Do Centrum DZWONI zgłasza się coraz więcej osób szukających pracy. Te osoby zobaczyły,
że wiele ich koleżanek i kolegów pracuje i jest z tego dumnych. Dzięki kampanii spra−
wiliśmy, że ludzie, którzy wcześniej nie zetknęli się z zatrudnieniem wspomaganym, chcą
się zaangażować, a ci, którzy uczestniczą w tych działaniach od lat, chcą się tym chwalić.
Rzecz jasna, stworzyliśmy już plany dalszych działań. Naszym celem jest, żeby kampa−
nia, którą rozpoczęliśmy na Śląsku, stała się kampanią ogólnopolską. Pierwszym krokiem
ku temu będzie udzielenie wsparcia przez ambasadorów kampanii. Na razie możemy
powiedzieć tylko tyle, że to bardzo znane osoby, wybrane spośród tych, które wcześniej
zrobiły sobie zdjęcie z naszym hasłem−hasztagiem. Chcemy także organizować różne
wydarzenia i włączać się w organizowane przez innych wydarzenia, które mają pokazywać,
że praca osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy nie tylko
jest możliwa, ale jest w naszym kraju faktem ponad dwanaście lat!

Zapraszamy każdego, kto chce się dowie−
dzieć więcej o samej kampanii, i tych,
którzy pragną dowieść, że w Polsce osoby
z niepełnosprawnością intelektualną mogą
normalnie pracować, by przyłączyli się do
nas – choćby przez polubienie profilu nor−
malniesiepracuje na Facebooku – oraz by
zachęcali do tego innych. Zapraszamy też
do umieszczenia zdjęcia z naszym hasłem−
−hasztagiem na profilach facebookowych.
Można zwracać się do nas ze swoimi pomy−
słami na dalsze działania lub zgłaszać chęć
wsparcia nas w dowolny sposób. Pamiętaj−
my, że im nas więcej, tym łatwiej będzie
mówić: normalnie się pracuje! ■

SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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Alicja Strzelczyk, Joanna Milewska
OREW Koła PSONI w Gdyni
Może dotyczyć każdego z nas.
Odbiera radość z pracy, nawet tej wykonywanej z wyboru i przez długi czas dającej satysfakcję.
Pozbawia poczucia kompetencji. Dlatego trzeba się przed nim chronić.

Wypalenie zawodowe.
Jak je rozpoznać i jak mu zapobiegać
Aby przyjrzeć się bliżej wypaleniu zawodowemu
i zastanowić nad sposobami jego uniknięcia, nale−
żałoby najpierw zdefiniować je i określić, z jakich
przyczyn się pojawia. Najczęściej opisuje się je jako
stan wyczerpania cielesnego, duchowego i uczuciowego. Początek
tego procesu nie jest łatwy do uchwycenia. Dominuje przekonanie,
że zaczyna się on bardzo powoli i niezauważalnie, a ujawnia nagle
i z dużą siłą. Objawy mają ogromny wpływ na życie zarówno zawo−
dowe, jak i prywatne osoby, u której wystąpią.
E. Aronson1 napisał: „Wypalenie jest rezultatem długotrwałego
lub powtarzającego się obciążenia w wyniku długoletniej intensyw−
nej pracy dla innych ludzi [...]. Wypalenie jest bolesnym uświado−
mieniem sobie [przez osoby pomagające – przyp. aut.], że nie są
w stanie już więcej pomóc tym ludziom, że nie mogą dać im
więcej i całkowicie zużyły swoje siły [...]”.
Specjaliści zajmujący się wypaleniem zawodowym są zgodni co
do tego, że dotyka ono między innymi przedstawicieli zawodów pomo−
cowych, a więc także nauczycieli, którzy wchodzą w bliskie relacje
ze swoimi uczniami.
Chciałybyśmy podkreślić, że nie każdy stres prowadzi do wypa−
lenia zawodowego. Niekiedy pod wpływem stresu zadaniowego
lepiej pracujemy, bywa on motywacją do działania. Sytuacja staje
się niebezpieczna wówczas, gdy natężenie stresu jest zbyt duże,
występuje on często, a my nie potrafimy sobie z nim poradzić.

Przyczyn stresu
należy szukać na trzech płaszczyznach.

Płaszczyzna indywidualna
Duże prawdopodobieństwo pojawienia się wypalenia zawodowe−
go dotyczy osób niewierzących w swoje możliwości, unikających
trudnych sytuacji, a także osób przekonanych, że bardzo wiele zale−
ży od nich samych. Osoby takie stawiają sobie niezwykle wysokie
wymagania, są perfekcjonistami. Angażują się w pracę zawodową
bez reszty, traktują swój zawód jako misję do wypełnienia − często
kosztem wyrzeczeń, doznają zawodu, gasną, by ostatecznie się
wypalić.

Płaszczyzna interpersonalna
W tej płaszczyźnie przyczyny można podzielić na dwie grupy.
Do pierwszej należą te wywodzące się z relacji pracownik – klient
instytucji, które wiążą się z emocjonalnym zaangażowaniem pra−
cownika w sprawy klienta. Najczęściej są to sytuacje pomocowe:
udzielanie porad, prowadzenie terapii, opiekowanie się, leczenie,
motywowanie, wspieranie. Takie sytuacje zawodowe wymagają od
pracownika umiejętności społecznych polegających na tworzeniu
1 Elliot Aronson, amerykański psycholog, autor wielu podręczników z zakresu psychologii
społecznej. Jego najbardziej znana praca to „Człowiek – istota społeczna“.
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klimatu troski, wzajemnego zaufania, szacunku, dzielenia się
swoimi zasobami energetyczno−emocjonalnymi w celu poprawienia
sytuacji klienta, rozwiązania jego problemu. Stały kontakt z osoba−
mi potrzebującymi wsparcia, z przeżyciami innych, z cierpieniem
i okrucieństwem są dodatkowymi elementami obciążającymi.
Drugą grupą przyczyn są te wynikające z kontaktów z przełożo−
nymi i współpracownikami. Wśród nich najistotniejsze to: sytuacje
konfliktowe, zaburzona komunikacja oraz szeroko pojęty mobbing.

Płaszczyzna organizacyjna
Zaliczamy do nich czynniki związane z rolą zawodową, ze środo−
wiskiem fizycznym pracy i sposobem jej wykonywania, z rozwo−
jem zawodowym, przeciążeniem nadmierną ilością obowiązków,
niedostosowaniem czasu i środków do zleconych zadań. Istotna
wydaje się również pojawiająca się w niekiedy różnica pomiędzy
normami i wartościami uznawanymi przez pracownika a celami
instytucji. Wypalenie zawodowe jest często skutkiem pracy, która
staje się rutyną pozbawioną jakichkolwiek akcentów twórczych.
Wiele osób aspirujących do wysokich stanowisk pragnie dokony−
wać zmian, realizować swój potencjał, dawać wyraz kreatywności.
Zderzenie ze skostniałą formą organizacyjną bywa dla nich bolesne.

Wypalenie zawodowe jest często skutkiem pracy,
która staje się rutyną pozbawioną jakichkolwiek
akcentów twórczych.

Do wypalenia zawodowego
może dojść w wyniku:
− stawiania sobie wysokich wymagań przy niewielkich możliwo−
ściach wpływu na sytuację,
− działania niezgodnego ze swoimi wartościami,
− życzeniowej interpretacji wydarzeń, nadmiernej racjonalizacji,
− defensywnej postawy wobec trudności, wyolbrzymiania porażek,
− braku lub małej dbałości o swoje ciało, dietę, ćwiczenia fizyczne,
sen, odpoczynek i podstawową higienę,
− perfekcjonizmu i nadodpowiedzialności,
− zaniedbywania rozwoju zawodowego,
− braku partnerskich relacji i systemu wsparcia, zaniedbywania
intymności, sztywności ról,
− braku lub słabej organizacji czasu prywatnego i czasu pracy.
Sygnałami ostrzegawczymi wskazującymi
na zjawisko wypalenia, na które zwrócili
uwagę F. W. Kaslow i R. Schuman, mogą
być między innymi:
− subiektywne poczucie przepracowania, brak chęci do pracy,
− niechęć do wychodzenia do pracy,
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− poczucie izolacji, osamotnienia,
− postrzeganie życia jako ponurego i ciężkiego,
− negatywna postawa wobec klientów,
− brak cierpliwości, drażliwość, poirytowanie na gruncie rodzinnym,
− częste choroby,
− myśli negatywne, ucieczkowe, a nawet samobójcze.
Najpełniejszy obraz objawów
wypalenia stworzył C. Cherniss2.
Wymienił on między innymi: uczucie zawodu wobec samego siebie,
złość i niechęć, poczucie winy, brak odwagi i obojętność, negatywizm,
izolację i wycofanie się, codzienne uczucie zmęczenia i wyczerpania,
częste „spoglądanie na zegarek”, wielkie zmęczenie po pracy,
utratę pozytywnych uczuć wobec klientów, przesuwanie terminów
spotkań z klientami, awersję do telefonów i wizyt klientów, stereo−
typizację klientów, niezdolność do koncentrowania się na klien−
tach lub ich wysłuchania, wrażenie bezruchu, cynizm wobec
klientów, strofowanie ich, zakłócenia snu, częste przeziębienia
i grypy, częste bóle głowy i dolegliwości przewodu pokarmowego,
nieustępliwość w myśleniu i niechęć do zmian, nieufność i wyobra−
żenia paranoidalne, problemy małżeńskie i rodzinne, częstą nie−
obecność w pracy.

Stopnie wypalenia
zawodowego
● Pierwszy to stadium ostrzegawcze – pojawiają się nieustępu−
jące objawy przeziębienia, migrenowe bóle głowy, bezsenność,
uczucie irytacji. Powrót do właściwego funkcjonowania nie jest
trudny: wystarczy na przykład krótki wypoczynek, zajęcie się
hobby.
● Drugi – syndrom jest trwalszy i występuje dłużej. Charaktery−
stycznymi objawami są: wybuchy irytacji, pogardliwe odnoszenie
się do innych, gorsze wykonywanie zadań. Interwencja wymaga
dłuższego odpoczynku oraz wyraźnego zainteresowania się czymś
innym niż praca.
● Trzeci – syndrom staje się chroniczny. Rozwijają się objawy
psychiczne i psychosomatyczne (np. wrzody żołądka, nadciśnie−
nie, napady depresji, uczucie osamotnienia i alienacji oraz pojawie−
nie się innych kryzysów oprócz tych związanych z pracą: małżeń−
skich, rodzinnych). Na tym etapie potrzebna jest pomoc specja−
listy – lekarza, psychologa. Może być konieczna zmiana pracy.

Jak zapobiegać
wypaleniu zawodowemu
Zasady postępowania
1. Podkreślaj pozytywne strony pracy i zawodu
W sprzyjającej chwili odpowiedz sobie na następujące pytania:
Co cenisz w swojej pracy (niezależnie od tego, co Ci przeszkadza)?
Jakie ważne dla Ciebie wartości możesz realizować w pracy?
Co cenisz w swoich kolegach?
Jakie korzyści wypływają z bycia na Twoim stanowisku?
2. Uzupełniaj kompetencjami zaradczymi świadomość ryzyka
wypalenia zawodowego
Nie wystarczy mieć wiedzę na temat czynników, które sprzyjają
wypaleniu. Trzeba pójść o krok dalej i:
2 Cary Cherniss, amerykański psycholog specjalizujący się w zagadnieniach inteligencji
emocjonalnej, stresu, przywództwa.

− stworzyć zestaw własnych sposobów sprzyjających odprężeniu,
− zbudować swoje sfery wsparcia.
3. Pamiętaj o doskonaleniu zawodowym
− Im więcej potrafisz, tym lżej Ci się pracuje.
− Wybieraj te szkolenia, dzięki którym zdobędziesz konkretne
umiejętności.
− Słuchaj mądrych wykładów, ćwicz nowe zachowania. Wszak
dopiero trening czyni mistrza!
4. Zadbaj o informacje zwrotne i o wsparcie
Wsparcie społeczne jest jednym z czynników przeciwdziałających
wypaleniu. Jego głównym źródłem pozostają bliscy i przyjaciele.
Pamiętaj jednak o tym, by zadbać o wsparcie w zespole, w którym
pracujesz.
5. Poznaj swoje cele, oczekiwania, nastawienie i uczucia
Odpowiedz sobie na pytanie, co jest dla Ciebie ważne, jakim warto−
ściom decydujesz się poświęcać czas i energię. Zadbaj również
o pozytywne nastawienie do siebie i innych. Wsłuchaj się we własne
emocje i nie trać z nimi kontaktu.
6. Zadbaj o swoją autonomię
− Odkryj własne terytorium wpływu.
− Znajdź sprawy, które są pod Twoją kontrolą, niezależnie od
ograniczeń nałożonych Ci przez innych.
− Zrób mapę swoich obszarów wpływu i na niej się koncentruj,
rozbudowuj ją i wykorzystuj maksymalnie to, co zależy od Ciebie.
7. Traktuj sprawy zawodowe mniej osobiście

Zmiany rodzaju aktywności są niezbędne dla
zachowania zdrowia i pozostawania w równowadze.

8. Stawiaj sobie realistyczne cele
Frustracja często wynika stąd, że chcemy sięgać zbyt szybko,
zbyt daleko i tam, gdzie nasz wpływ jest ograniczony.
Sztuką jest tworzyć tak atrakcyjne cele, żeby motywowały nas do
działania, a jednocześnie były adekwatne do naszych osobistych
kompetencji.
Na prawdopodobieństwo sukcesu rzutują również uwarunkowa−
nia zewnętrzne. Planując działania, musisz je wziąć pod uwagę
i precyzyjnie rozważyć.
9. Zastosuj „dekompresję”– zadbaj o wypoczynek, relaks, hobby
Zmiany rodzaju aktywności są niezbędne dla zachowania zdrowia
i pozostawania w równowadze. Znajdź więc czas na aktywność
związaną z tym, co naprawdę sprawia Ci przyjemność. Zwolnij
tempo, oddaj się kontemplacji lub medytacji.
10. Troskę o innych uzupełnij troską o siebie
Ćwicz umiejętność asertywnego wyrażania oczekiwań, proszenia
o pomoc i wsparcie oraz asertywnej odmowy, tak aby nie podej−
mować zadań ponad swoje siły. Czasami, gdy odmowa jest nie−
możliwa, spróbuj przedstawić swoje zdanie. Na przykład: „Podejmę
się tego zastępstwa, bo widzę, że nie ma innego rozwiązania, ale
chcę, żeby pan wiedział, że rezygnuję z bardzo ważnych dla mnie
spraw (można je wymienić) i stanowi to dla mnie duże utrudnienie”.
Taka reakcja pozwala Ci w skrajnych sytuacjach wyrazić swoje
zdanie i ochronić poczucie godności. 
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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Zapobieganie
wypaleniu
zawodowemu

Odznaczenia PSONI przyznane w 2018 roku
●

(Propozycje wg dr A. Wielgus)
● Dobra organizacja dnia – zadbanie o równo−
wagę pomiędzy pracą a życiem rodzinnym.
● Zadbanie o twórczy i dobry wypoczynek.
● Dokonywanie nawet niewielkich zmian
w rytmie codziennych czynności (sposób
na uniknięcie rutyny i znudzenia).
● Zmiana miejsca pobytu (nawet krótka,
np. dwugodzinny wyjazd za miasto).
● Korzystanie z gotowych treningów relak−
sacyjnych (np. Schultza, Jacobsona).
● Słuchanie muzyki w celu odzyskania
utraconego stanu równowagi, zrelakso−
wania się, wyciszenia.
● Rozwijanie zainteresowań, pasji, hobby
(poza pracą).
● Poznawanie siebie – refleksja nad sobą.
● Powstrzymywanie negatywnego myślenia
o sobie.
● Spotkania z przyjaciółmi.
● Uzyskiwanie wsparcia od najbliższych,
rozmowy z nimi.

Praca, nawet trudna, nie musi prowadzić
do wypalenia. Znajomość przyczyn tego
zjawiska oraz sposobów przeciwdziałania
mu może pomóc w uniknięciu zagrożenia.
Jeśli będziemy umieli korzystać z tego, na
co mamy wpływ w środowisku pracy, może−
my długo cieszyć się jej efektami, zachowu−
jąc świeżość i kreatywność. Ponadto, pra−
cując w dobrze zorganizowanym zespole,
można osiągnąć więcej niż w pojedynkę.
Praca w zespole jest bowiem jednym z ele−
mentów zmniejszających ryzyko pojawienia
się wypalenia zawodowego. ■
Warto przeczytać:
Fengler J., Pomaganie męczy – wypalenie w pracy zawodowej,
GWP 2000.
Kędracki E., Wypalenie zawodowe nauczycieli, w: Szkoła a wypa−
lenie zawodowe, praca pod red. J. Kropiwnickiego, Wydawnictwo
Nauczycielskie 1999.
Maslach Ch., Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej,
w: Wypalenie zawodowe. Przyczyny– Mechanizmy – Zapobiega−
nie, praca pod red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.

Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości

Na wniosek Koła w Zgierzu:
– STAROSTWO POWIATOWE w ZGIERZU
– BANK SPOŁDZIELCZY w ZGIERZU
Na wniosek Koła w Tomaszowie Lubelskim:
– STAROSTWO POWIATOWE w Tomaszowie Lubelskim
– WOJCIECH ŻUKOWSKI, BURMISTRZ MIASTA Tomaszów Lubelski
– URZĄD GMINY Tomaszów Lubelski
– REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ w Lublinie
– TOMASZOWSKI DOM KULTURY
Na wniosek Koła w Tarnowskich Górach:
– MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ
w Tarnowskich Górach
– POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Tarnowskich Górach
Na wniosek Koła w Żorach:
– GMINA MIEJSKA ŻORY
– RADA MIASTA ŻORY
– MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻORACH

● Medal

„Fideliter et Constanter” (Wiernie i Wytrwale)

Na wniosek Koła w Jeleniej Górze:
TERESA ANACKO, MELANIA BOBIK,
ANNA BONIKOWSKA, AGNIESZKA SERDECZNA
Na wniosek Koła w Sędziszowie Małopolskim:
STANISŁAW ANTOŃCZAK, BERNADETA FRYSZTAK,
MARZENA JAKUBEK, dr JOANNA LEŚNIAK
Na wniosek Koła w Tarnobrzegu:
ROY HAWORTH, ks. ADAM MAREK
Na wniosek Koła w Żorach:
JANINA GOLICZ, ANNA JAKUBOWSKA,
WALDEMAR SOCHA, ZOFIA TUREK, JOLANTA ZEGRODZKA
Na wniosek Koła w Tomaszowie Lubelskim:
EMILIA BLACHA, BEATA PIECH, JOANNA PRZEDNOWEK, TOMASZ
RACZKIEWICZ, URSZULA i ANTONI WYSZYŃSCY, BOŻENA ZAJĄCZKOWSKA
Na wniosek Koła w Tarnowskich Górach:
AURELIA GACKA, DANUTA GAD, WŁADYSŁAW KULAS, JAN LUKAWSKI,
ELŻBIETA PNIOK, HELENA RĘBACZ
Na wniosek Koła w Zgierzu:
JOLANTA ŁAZICZNA, ZYGMUNT MATUSIAK, ANDRZEJ MILCZAREK,
PIOTR OWCZARCZYK, WANDA PILARCZYK, ELŻBIETA SZWAJCER
Na wniosek Koła w Szczecinie:
PRZEMYSŁAW STECEWICZ, EWA STUDZIŃSKA

W naszym Stowarzyszeniu działa Ogólnopolskie Centrum Porad. W Centrum udzielamy informacji
i porad osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzicom i pracownikom różnych placówek.
Jak masz problem lub chcesz uzyskać informacje, możesz napisać maila lub zadzwonić. Zapraszamy
do korzystania z porad prawnych, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw
społeczno−obywatelskich.
Specjaliści w Biurze Zarządu Głównego przyjmują telefony i maile:
telefon: 22 848 82 60
mail: zg@psoni.org.pl (w tytule maila należy wpisać: OCP)
Ogólnopolskie Centrum Porad działa w ramach projektu
„Ku samodzielności i niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON.
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Zagadkowe strony
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed Państwem kolejna porcja zadań.

1. Ładny dodatek, drobiazg,
który się podoba
2. Zwierzę, które plecie sieć
3. Ptaki mają go zamiast ust
4. Zwierzę z polskiego lasu
5. Strona przeciwna do prawej
6. Czas między trzynastą
a czternastą
7. Myje się nią zęby
8. Bardzo śmieszna wypowiedź
9. Mają płozy
10. Nieeleganckie zachowanie
11. W niej kisi się kapustę i ogórki
12. Pogoda, podczas której biją
pioruny i pada duży deszcz
13. Rozcięcie skóry
14. Zielone warzywo

KONKURS

autor: Malene Thyssen/
commons.wikimedia.org

1. Odgadnij hasła
i wpisz do krzyżówki.

1. Proszę rozwiązać krzyżówkę.
2. Odgadnięte hasło z krzyżówki proszę zapisać na kartce.
3. Kartkę proszę włożyć do koperty i wysłać na adres:
Zagadkowy Redaktor Piotr Sochalski
Warsztaty Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego PSONI
ul. Głogowa 2b, 02−639 Warszawa

Jedna z osób, które przyślą poprawnie odgadnięte hasło, otrzyma nagrodę!
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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autor: Alexndre Possi /commons.wikimedia.org

2. Przyjrzyj się zdjęciu. Zasłoń zdjęcie i odpowiedz po kolei na pytania.

Pytania:
1. Czy na zdjęciu znajduje się człowiek?
2. Ile osób pokazuje zdjęcie?
3. Czy na zdjęciu jest mężczyzna?
4. Czy osoba ze zdjęcia jest żywa?
5. Na czym namalowana jest kobieta?

6. Co kobieta trzyma w ręku?
7. Jakiego koloru są jej włosy?
8. Co znajduje się za murem?
9. Czy w murze jest furtka?
10. Czy furtka jest czysta?

3. Cyfry od najmniejszej do największej wpisz w kratki i dodaj.

12
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4. Przeczytaj cztery kolejne wyrazy.
Skreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
a) żółty

biały

niebieski

gruby

b) śnieg

grad

rzeka

deszcz

c) skacze

dziecko

biega

tańczy

d) sokowirówka

truskawki

brzoskwinie

maliny

e) piłowanie

szlifowanie

gotowanie

przykręcanie

f)

prześcieradło

kołdra

dywan

poduszka

5. Narysuj linie wewnątrz szarego i żółtego węża nie odrywając ręki.

Nagrodę w konkursie z numeru 1/2018, kubek ze swoim imieniem,
otrzymuje Iwona Krajda z Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kędzierzynie−Koźlu.
Za udział w konkursie dziękujemy również innym osobom,
które przysłały prawidłową odpowiedź.
Są to: Magdalena Lewczuk z Warszawy oraz Marcin Nowak,
Angelika Włodarczyk i Mateusz Grzelak z Miechowa.
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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6. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
Arek otrzymał od Klaudii pocztówkę z wakacji. Klaudia to jego dobra koleżanka.
Poznali się kilka lat temu w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Teraz ona pracuje
i widują się rzadko. Klaudia napisała pocztówkę samodzielnie, bo umie pisać.
Życzyła Arkowi dobrego humoru i znalezienia pracy. Arkowi spodobał się obrazek
z pocztówki. Widać na nim Płock nocą. Na środku są podświetlone stare budowle,
a z tyłu rzeka. Ta rzeka to Wisła. Na Wiśle widać oświetlone lampami molo.
Arkowi zamarzyło się, żeby pojechać do Płocka w przyszłym roku.
Pytania:
1. Co otrzymał Arek od Klaudii?
2. Kim jest Klaudia dla Arka?
3. Czym zajmuje się Klaudia?
4. Czego życzyła Klaudia Arkowi?
5. Co znajduje się na pocztówce?
6. Jak nazywa się widoczna na pocztówce rzeka, a jak miasto?
7. Jakie jest marzenie Arka?

autor: Danilo Milhome/commons.wikimedia.org

7. Ile jest bukietów z żółtymi kwiatami?
Napisz liczbę w kratce obok.

Rozwiązanie krzyżówki:
1. Ozdoba 2. Pająk 3. Dziób 4. Sarna 5. Lewa 6. Godzina 7. Pasta 8. Żart 9. Sanki
10. Bekanie 11. Beczka 12. Burza 13. Rana 14. Sałata
Zagadkowy Redaktor: Piotr Sochalski
Warsztaty Terapii Zajęciowej Zarządu Głównego PSONI w Warszawie
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Magdalena Kuźniar

Cieszę się, że mogę pomagać
Od pewnego czasu czytam czasopismo
„Społeczeństwo dla Wszystkich”.
Myślę, że każdy znajdzie tu coś
ciekawego, co go zainteresuje.
Ja najbardziej lubię rozwiązywać
krzyżówki i inne łamigłówki.
We wrześniowym numerze tego
czasopisma zainteresowały mnie
2 artykuły. Pierwszy artykuł
o wolontariuszach, którzy przyjechali
do Gdańska. I drugi artykuł napisany
przez Bartosza Osucha.
Tak jak Bartosz ukończyłam szkołę
specjalną na kierunku kucharz małej
gastronomii. Uczęszczałam do Zespołu
Szkół Gastronomiczno−Hotelarskich
w Iwoniczu−Zdroju.
Po ukończeniu szkoły chodziłam
do Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Krośnie. Najpierw do pracowni
plastycznej, a następnie do pracowni
przygotowania do pracy. Z tej pracowni
chodziliśmy na praktyki do hospicjum i do
Ośrodka Rehabilitacyjno−Edukacyjno−
−Wychowawczego w Krośnie.
Na praktykach w OREW bardzo mi się
spodobało. Dlatego zapytałam panią
dyrektor, czy mogłabym w nim pracować
jako wolontariusz.
Pani dyrektor się zgodziła,
więc zrezygnowałam z warsztatów
i podjęłam pracę w OREW na stanowisku
asystenta pomocy nauczyciela.
Lubię swoją pracę. Cieszę się,
że mogę pomagać przy zabiegach
pielęgnacyjnych oraz w zajęciach
terapeutycznych.

Najbardziej lubię chodzić z dziećmi na
spacery, czytać im książki, rozmawiać
z nimi, grać w różne gry. W czasie
terapii pomagam dzieciom na zajęciach
muzycznych, plastycznych oraz
gospodarstwa domowego. Pomagam
im także w toalecie i podczas posiłków.

Magdalena Kuźniar z wychowaankami OREW na spacerze po okolicy

Po zajęciach w OREW raz w tygodniu
zostaję na świetlicy, bo tam też pomagam.
Oprócz tego biorę udział w treningach
mieszkalnictwa, w czasie których
pomagam wychowankom w toalecie,
odkurzam, robię kolację, wyjmuję
naczynia ze zmywarki.
W wolnym czasie słucham muzyki,
opiekuję się bratankiem oraz chodzę
na spacery. Ostatnio podczas spacerów
zbierałam żołędzie i kasztany, które
przyniosłam dzieciom z OREW do
zabawy. Zbieram też plastikowe nakrętki
do butelek. W ten sposób pomagam
potrzebującym. ■
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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Wiola Rabiej

Co myślę o makijażu
Pewnego dnia zadzwoniła do mnie
Karolina. Zapytała, czy chcę chodzić
na szkolenie, ponieważ robi projekt dla
tych, co chcą pracować w recepcji hotelu.
Chętnie się zgodziłam. Uznałam, że
zawsze mogę się czegoś nauczyć.
Karolina na tym szkoleniu poruszała
interesujące tematy. Wyjaśniła, co to jest
gościnność. Wyjaśniła też, co to jest
asertywność. Słuchałam bardzo uważnie.
Karolina ciekawie prowadziła zajęcia.
Wszystkie dziewczyny, które przyszły
na szkolenie, były z tego zadowolone.
Nikt na zajęciach nie spał, każdy słuchał
i udzielał się w rozmowie. Warto chodzić
na różne szkolenia. Można się nauczyć
wielu ciekawych i potrzebnych rzeczy.
Karolina mówiła też o makijażu. Ja wcale
się nie maluję. Mimo to warto było
posłuchać, jak się robi delikatny makijaż.
Wydawało mi się, że temat mnie znudzi.
Tymczasem z przyjemnością słuchałam
wyjaśnień Karoliny. Nie jestem wrogiem
malowania. Jeśli ktoś ma cierpliwość,
by mnie pomalować, naprawdę mnie to
cieszy. A pomalować mnie nie jest łatwo.
Patrzeć w górę i nie mrugać to dla mnie
trudne. Tak samo patrzeć w dół i nie
mrugać. Dlatego jestem bardzo wdzięczna
osobie, która mnie maluje za to, że ma
dla mnie dużo cierpliwości.
Czy każda kobieta musi mieć makijaż,
aby ładnie wyglądać? Według mnie nie
każda. Nie wszystkie kobiety się malują,
a przecież wyglądają ładnie. Uważam,
że kobieta może wyjść bez makijażu
do miasta czy na spotkanie.
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Na szkoleniu była też rozmowa o tym,
jak się ubierać, o wyglądzie człowieka.
Warto starannie się ubrać, dopasować
ubrania. Warto też pójść do fryzjera
i zrobić sobie ładną fryzurę. To wszystko
sprawi każdemu wiele zadowolenia.
Ktoś starannie ubrany i dobrze uczesany
czuje się ładny.

Niektóre osoby uważają, że jak jesteś
kobietą, to musisz zakładać buty na
wysokim obcasie. Te osoby nie mają
racji. Często ubieramy się na sportowo,
bo tak jest wygodniej. Czasem ubieramy
się elegancko. Wtedy zakładamy
eleganckie buty, ale niekoniecznie na
obcasie. W ubraniu i w butach musimy
się czuć dobrze. Ubieramy się dla siebie,
a nie dla kogoś.
Recepcjonistkę obowiązują inne zasady.
Ona musi wyglądać elegancko.
W pracy musi nosić buty na obcasie.
Ale nie może mieć dużego dekoltu ani
króciutkiej spódniczki. Zawsze trzeba
wiedzieć, jak należy się ubierać. ■
nr 2 (66) GRUDZIEŃ 2018
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Tomasz Czuchrowski

Pierwsze lekcje tenisa
Dowiedziałem się, że w Kozerkach
koło Grodziska Mazowieckiego otworzono
ośrodek tenisowy. Pojechaliśmy zobaczyć.
I rzeczywiście. Pod ogromnym namiotem
są cztery ogromne korty. Grażyna obiecała,
że w prezencie zafunduje mi kilka lekcji.
No i się zaczęło. Najpierw musiałem
wyciągnąć z szafy dres i koszulkę.
Potem jeszcze kupić buty.
Z Pauliną, instruktorką tenisa,
umówiliśmy się w soboty na korcie.
Najpierw wcale nie była gra, tylko
rozgrzewka: rzuty dużą piłką, przysiady,
starty, wymachy rąk.
Zachciało mi się ćwiczyć jak nikomu
innemu, bardzo mi się spodobało.
Dopiero rozgrzany dostałem prawdziwą
rakietę.

Paulina rzuca piłkę – ja odbijam.
W piłkę trafiam, ale gdzie ta piłka poleci,
trudno powiedzieć. Gramy miękkimi
piłkami, żeby wolniej leciały.
Teraz widzę, że tenis to jest trudna gra.
Ale bardzo mi się podoba i chcę się jej
nauczyć.
Paulina ma wiele śmiesznych urządzeń,
na przykład kosz−wózek do podawania
piłek. Albo taką rurę, w którą piłki same
wskakują i nie trzeba się po nie schylać.
Dzisiaj Paulina uczyła mnie serwować.
Wyglądało to tak: prawa ręka do boku,
lewą odbijam piłkę od kortu.
Potem zamach i uderzam rakietą piłkę.
Na razie trochę to trudne, ale będzie
lepiej.
Muszę przyznać, że co drugi albo trzeci
serw mi wychodzi – więc nie jest źle.
Taka trenerka jak Paulina to skarb.
Nie krzyczy i rozumie, że nie wszystko
udaje się od razu. Mówi, co i jak mam
robić i że będzie lepiej.
Teraz jest zimno. W zimie nie można
jeździć na rowerze. Latem nasza
sąsiadka Basia chodzi ze mną na
rower. To znaczy – ja jadę na
trzykołowym rowerze, a ona idzie obok.
No więc Basia mówi, że teraz by jej
uszy zmarzły. Więc nie jeżdżę.
A ruszać się trzeba w zimie i w lecie.
Po grze z Pauliną czułem się
umęczony, ale jak nowo narodzony.
Tenis bardzo mi się podoba.
Myślę, że każdemu by się podobał.
No i dziewczyny biją mi brawo. ■
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH

17

SPORT
Elżbieta Kowalczyk
Ośrodek Rehabilitacyjno−Edukacyjno−Wychowawczy
i Środowiskowy Dom Samopomocy Koła PSONI w Nowym Targu

Sportowa wola walki
Szczepan ma szczególne zdolności do siatkówki, Krystian błyska−
wicznie opanował jazdę na nartach, Patryk najdalej rzuca piłeczką,
Staś biega na nartach z lekkością, której mógłby mu pozazdrościć
niejeden sportowiec, Kuba szybko biega, Ania staje na starcie wszyst−
kich zawodów biegowych, Krystyna najlepiej pokonuje przeszko−
dy, Agatka – chociaż najmłodsza – ma najsilniejszą wolę walki…
Nasi sportowcy… Dzieciaki, które pokazały nam wszystkim,
że jeśli się czegoś bardzo pragnie, można to osiągnąć. Że nie ma rze−
czy niemożliwych, a tak zwane ograniczenia nagle przestają ist−
nieć. Jest tylko walka z samym sobą, w której każdego dnia zwy−
ciężają. To one otworzyły oczy nam, terapeutom. Pokazały, że sport
jest także dla nich. Radość, pot, łzy porażki, dużo humoru i zabawy,
a jednocześnie ogrom pracy – doświadczył tego każdy, kto miał
kiedykolwiek styczność ze sportem. My od dwóch lat przeżywamy
to wszystko z dziećmi i młodzieżą z Ośrodka Rehabilitacyjno−Edu−
kacyjno−Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopo−
mocy w Nowym Targu.

szkołę narciarstwa w Oravicach na Słowacji. Od 2014 roku jest
fundatorką, prezesem i trenerką Fundacji HANDICAP Zakopane.
Marta Zborowska – reprezentantka Polski w narciarstwie
alpejskim na przełomie lat 70. i 80., dziesięciokrotna mistrzyni Pol−
ski, medalistka Pucharu Europy, uczestniczka Pucharów Świata
i Mistrzostw Świata Ga−Pa’78 oraz Uniwersjady. Jest doświadczo−
ną instruktorką narciarstwa i trenerką, od 22 lat z sukcesem trenu−
je grupy sportowe dzieci, młodzików i juniorów w zakopiańskich
klubach, między innymi TS Wisła−Zakopane, AZS Zakopane, Szko−
ła Nosal.
Szymon Kraciuk – reprezentant Polski w narciarstwie alpej−
skim na przełomie lat 80. i 90., dziesięciokrotny mistrz Polski,
uczestnik Pucharów Świata i Mistrzostw Świata Saalbach’91.
Trener narciarstwa, instruktor, od wielu lat z sukcesem trenuje
grupy dzieci i młodzieży, juniorów i seniorów w klubach sporto−
wych w Polsce i zagranicą, między innymi WKS Legia Zakopane,
Armann Skidadeil Reykjavik, Kluszkowce.
Mirosława Witowska – medalistka Mistrzostw Polski 2017
w biegach górskich, była zawodniczka i instruktorka narciarstwa,
absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest związana z Funda−
cją od dwóch lat, najpierw jako wolontariuszka, teraz jako kocha−
na przez dzieci i dorosłych trenerka grup sportowych Fundacji.
Spotykamy się raz w tygodniu na treningach, które w zależno−
ści od pory roku i pogody odbywają się na sali gimnastycznej
albo na stadionie. Fundacja prowadzi także zajęcia popołudniowe
w ciągu tygodnia, na które część naszych dzieci dojeżdża do
Zakopanego wraz ze swoimi rodzicami.

Niestraszna nam zima
Bieg o Puchar Rektora PWSP 2016

Fundacja HANDICAP
W 2015 roku dostaliśmy propozycję współpracy z Fundacją
Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane. To organizacja poza−
rządowa, której celem jest promowanie kultury fizycznej, sportu
i narciarstwa, szczególnie wśród osób trwale lub czasowo niepełno−
sprawnych, oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwo−
ściach psychofizycznych.
Na początku obawialiśmy się nowego rodzaju działania. Zdawa−
liśmy sobie jednak sprawę, że jeżeli zdecydujemy się na tę współpra−
cę, wychowankowie zyskają możliwość zwiększania sprawności
fizycznej, przełamywania osobistych barier, doświadczania niesa−
mowitej radości z uprawiania sportu i rywalizacji w trakcie zawodów.
Trenerami Fundacji są wspaniali ludzie, którzy na zajęciach, tre−
ningach i zawodach angażują wszystkie siły, aby każdy uczestnik
opanował jak najwięcej nowych umiejętności i utrwalił te wcześniej
zdobyte. A oto oni.
Małgorzata Tlałka−Długosz – reprezentantka Polski (1980−1985)
i Francji (1986−1991) w narciarstwie alpejskim, wielokrotna mistrzy−
ni Polski i Francji, olimpijka z Sarajewa’84 i Calgary’88, wielokrot−
na medalistka Pucharów Europy i Pucharów Świata, Akademicka
Mistrzyni Świata Sapporo’91. Ma państwowy dyplom Instruktora
Narciarstwa i Wychowawcy Sportu francuskiej szkoły ENSA−Cha−
monix. Była trenerką narciarskich grup sportowych dzieci i młodzieży
w Polsce i za granicą w latach 1991–2005. Od 2006 roku prowadzi
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Nowy Targ, stolica Podhala, zapewnia doskonałe warunki do
uprawiania sportów zimowych. Wspólnymi siłami naszymi,
sponsorów i rodziców udało się nam zapewnić każdemu uczestni−
kowi kompletny profesjonalny sprzęt do narciarstwa biegowego.
Ile było radości, gdy cała drużyna pierwszy raz stanęła nartach!
Ania przezwyciężyła strach i obecnie bez większych problemów
pokonuje długie trasy. Szczepan po każdym upadku z uśmie−
chem na twarzy wstaje bez pomocy i idzie dalej. On się nigdy nie pod−
daje – to cecha do pozazdroszczenia! Krystyna wraz z opanowaniem
jazdy na nartach zdobyła umiejętność prawidłowej naprzemien−
ności ruchu i koordynacji. My, terapeuci, przez lata próbowaliśmy
nauczyć ją tego za pomocą tradycyjnych metod rehabilitacji. Kry−
stian i Staś, którzy dodatkowo biorą udział w treningach popołu−
dniowych, opanowali także jazdę na nartach zjazdowych.

Trening narciarstwa biegowego: Kuba i Ania
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Kiedy śnieg stopnieje…
Wiosną i jesienią trenujemy dyscypliny lekkoatletyczne i elemen−
ty gier drużynowych. W ubiegłym roku szkolnym byliśmy nasta−
wieni na przygotowania do zawodów w czwórboju lekkoatletycznym,
rozgrywanych między nowotarskimi szkołami podstawowymi.
Zawody polegają na przeprowadzeniu czterech konkurencji
lekkoatletycznych:
1. Bieg na 60 metrów ze startu niskiego.
2. Rzut piłką palantową na odległość.
3. Skok w dal na odległość lub skok wzwyż.
4. Bieg na 600 metrów (dziewczęta) i 1000 metrów (chłopcy).

Zawody międzyszkolne lekkoatletyka 2017

Po zakończeniu wszystkich konkurencji wyniki każdego zawod−
nika zostają przeliczone na punkty według tabel lekkoatletycznych.
Wyniki poszczególnych zawodników są sumowane. Na wynik zespo−
łu składa się pięć najwyższych wyników.
Było to chyba jedno z większych naszych wyzwań. Nauka poszcze−
gólnych elementów każdej konkurencji wymagała niezwykle ciężkiej
pracy i wielogodzinnych treningów.

Warto się ruszać przez cały rok.
Warto uprawiać jakiś sport.
Ruch sprawia radość i jest dobry dla
zdrowia. Sport uczy wytrwałości i tego,
żeby się nie poddawać.
Blisko gór leży miasto Nowy Targ.
Wychowankowie OREW w Nowym
Targu chętnie uprawiają różne sporty.
Biegają, rzucają piłką, skaczą w dal
i wzwyż, jeżdżą na rowerze.
Robią to dla przyjemności. Czasami
biorą udział w różnych zawodach
i zdobywają medale.
Zaczyna się zima. Jak spadnie śnieg,
będzie można jeździć na nartach.
Najczęściej zjeżdża się z jakiejś górki.
A jeśli nie ma górki, jeździ się
po płaskim terenie. To się nazywa
narciarstwo biegowe.
W Nowym Targu zwykle spada dużo
śniegu. Dlatego w OREW uczniowie
dostali narty i kijki do narciarstwa
biegowego. Ćwiczyli ten sport
z trenerami. Zrobili duże postępy.
Teraz niecierpliwie czekają na śnieg.
Nasze dotychczasowe sukcesy
i plany na przyszłość

Bieg o Puchar Rektora PWSP w Nowym Targu

Integracyjny trening lekkoatletyczny

Przez dwa lata naszej wspólnej drogi wystąpiliśmy na wielu
imprezach sportowych. Dwukrotnie odbył się w Nowym Targu
Bieg Integracyjny poprzedzający Bieg o Puchar Rektora PPWSZ.
Wspólnie z Nadleśnictwem w Nowym Targu zorganizowaliśmy
Bieg pod Choinkę, natomiast w Zakopanem przed III Biegiem Niepo−
dległości nasi podopieczni pokonali trasę 600 metrów.
W 2016 roku Ania i Krystian wzięli udział w zawodach rowero−
wych w Zakopanem.
W październiku 2017 roku Krystian pojechał z trenerami Fun−
dacji do Krakowa na Małopolski Lekkoatletyczny Mityng Olimpiad
Specjalnych. Tam w jednej z konkurencji zdobył złoty medal.
Każdy z tych sukcesów, każdy udział w kolejnych zawodach
otwiera przed nami nowe możliwości. I pokazuje, ile jest jeszcze do
zrobienia. Jednocześnie dowodzi, że dzięki samozaparciu i wspól−
nej pracy możemy wiele osiągnąć, wiele się od siebie nawzajem
nauczyć. Mocno wierzę, że za kilka lat, współpracując z Fundacją,
będziemy mogli szczycić się swoimi sukcesami także na olimpia−
dach specjalnych letnich i zimowych. ■
SPOŁECZEŃSTWO dla WSZYSTKICH
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Marzena Dzienisiewicz
Oligofrenopedagog, nauczyciel−terapeuta OREW Koła PSONI w Biskupcu

Z serdecznymi życzeniami
W listopadzie 2017 i 2018 roku wychowankowie OREW
w Biskupcu uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Kartka
dla Rodaka”. Podczas zajęć wykonali kartki świąteczne
i napisali na nich życzenia dla Polaków żyjących w Kazachstanie, Gruzji, Rumunii, Belgii i na Litwie.
Czy udział w takich akcjach ma wartość i dla kogo? Czy jest to
jedynie znaczące dla osób, które otrzymają kartkę i dzięki temu
dowiedzą się, że ktoś w ich Ojczyźnie o nich pamięta? Warto się
zastanowić również nad tym, co taka akcja może zmienić w oso−
bach angażujących się w wykonanie kartek i czego mogą się one
nauczyć dzięki swojemu wysiłkowi.

Wierność tradycji
Za jedną z najważniejszych wartości tej akcji uważam kulty−
wowanie tradycji wysyłania kartek świątecznych. Narodziła się
ona w XX wieku, a od kilku lat jesteśmy świadkami jej stopniowe−
go zanikania. Co jest tego powodem? Przede wszystkim powszech−
ny brak czasu. Brakuje go ludziom na to, by kupić kilka goto−
wych kartek, napisać na nich życzenia, pójść na pocztę i wysłać
je choćby tylko do najbliższych osób. A co dopiero mówić o wła−
snoręcznym wykonaniu kartek? Wysyłamy zatem e−maile i ese−
mesy. Można powiedzieć, że to bardziej nowoczesne, że liczy się
dowód pamięci bez względu na formę. Ale… Tradycyjna kartka
jest czymś konkretnym, namacalnym. Pozostaje z nami wiele,
wiele dni. Pomaga tworzyć świąteczny nastrój. Może się stać
dekoracją pomieszczenia. Za każdym razem, kiedy na nią patrzymy,
robi nam się ciepło na sercu i kierujemy myśli ku osobie, która
ją nam przysłała. Radość z życzeń umieszczonych na ozdobio−
nym kartoniku trwa o wiele dłużej niż radość z tych zapisanych
elektronicznie.

Ważne uczucia
Zaangażowanie się w akcję „Kartka dla Rodaka” może stano−
wić dobry punkt wyjścia do rozmowy o emocjach. Co czuje osoba,
która tęskni za ojczyzną? Co może sprawić radość takiej osobie?
Czego możemy tej osobie życzyć? Co to w ogóle znaczy: dobrze
komuś życzyć?
A jakie są nasze uczucia? Za czym tęsknimy? Czego chcemy,
by życzono nam? Co chcielibyśmy, żeby się spełniło w naszym
życiu? Od czego może zależeć to, że życzenia się spełniają? Czy
byliśmy kiedyś długo poza domem? Czy dokądś wyjeżdżaliśmy?
Czy wtedy tęskniliśmy? Co podoba nam się w miejscu, w którym
mieszkamy? Czy coś chcielibyśmy w nim zmienić? Jakie jest
nasze ulubione miejsce?
Rozmowa na temat własnych emocji oraz próba zrozumienia,
jakie są emocje innych osób, na przykład tych, które tęsknią za
Ojczyzną, uwrażliwia i zwiększa kompetencje społeczne.

Różni, tacy sami
Wykonując kartki dla Polaków na obczyźnie, rozmawialiśmy
również o naszej tożsamości. Każdy starał się znaleźć własną
odpowiedź na kilka ważnych pytań: Kim jestem? Co mnie łączy
z innymi ludźmi, a co mnie od nich odróżnia? W jakim języku się
komunikuję? Gdzie mieszkam? Jakie znam polskie tradycje świątecz−
ne? Czy wiem, jakie tradycje są w innych krajach? Poruszanie
tych tematów zwiększa świadomość przynależności do grupy.
Poza tym pomaga dostrzec podobieństwa i różnice między ludźmi.
Dużo rozmawialiśmy o tym, że wspólne śpiewanie kolęd, przygo−
towanie świątecznych dekoracji, ozdób, kartek, ubieranie choinki,
składanie życzeń, łamanie się opłatkiem, spotkanie z rodziną
i bliskimi osobami przy wigilijnym stole łączą ludzi, umacniają
więzi między nimi. Budzą silne emocje. Na długo pozostają we

Prezentacja własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych
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Nadchodzi Boże Narodzenie.
Niedługo zacznie się nowy rok.
Z tej okazji rodzina i znajomi składają
sobie życzenia.
Jeśli nie możesz się spotkać z jakąś
osobą, to możesz do niej zadzwonić.
Możesz też wysłać mejl albo esemes.
Ale największą radość sprawisz
tej osobie, jeśli wyślesz do niej piękną
kartkę. Świąteczną kartkę możesz
kupić. Możesz też zrobić ją
samodzielnie. Narysować,
namalować albo ozdobić wycinanką.
Kartki wysyła się także
do nieznajomych. Na przykład
do Polaków, którzy mieszkają
w różnych krajach. Tęsknią za Polską,
ale nie mogą tu przyjechać.
Wychowankowie OREW w Biskupcu
sami zrobili dużo kartek. Wysłali je
do Polaków w Kazachstanie, Gruzji,
Rumunii, Belgii i na Litwie.
Nie znają wcale tych osób, ale przesłali
im bardzo serdecznie życzenia.
Na pewno każdemu, kto dostał taką
kartkę, zrobiło się bardzo miło!
wspomnieniach. Jedną z ważnych wigilijnych tradycji jest również
postawienie na stole pustego nakrycia. Symbolizuje ono gotowość
przyjęcia wędrowca, który niespodziewanie zapuka do drzwi.

Oto ja
Nikogo nie trzeba przekonywać, że możliwość wyrażenia siebie,
swoich emocji i wyobrażeń za pomocą różnorodnych technik pla−
stycznych stanowi ważny element terapii. Udzielając naszym
wychowankom pomocy podczas pracy nad kartkami, zwracaliśmy
szczególną uwagę na to, by samodzielnie dokonywali oni wyborów
i rozwijali swój indywidualny potencjał. Dzięki temu kształtowaliśmy
w nich i umacnialiśmy poczucie sprawstwa. Pomocny w tych dzia−
łaniach jest dobór technik, materiałów i narzędzi odpowiednich
dla danej osoby. Każda kartka świąteczna była dzięki temu inna
od pozostałych, wyjątkowa i niepowtarzalna. Przygotowaliśmy
różnorodne materiały, między innymi wstążki, guziki, flamastry,
świąteczne naklejki, cekiny, dziurkacze. Niektóre osoby posługiwały
się nożyczkami, inne układały wzór z gotowych elementów.
Wychowankowie, którzy potrafią pisać, wypisali życzenia odręcznie.

Pozostali przyklejali życzenia zapisane symbolami PCS (jest to język
komunikacji, którym posługujemy się w naszym Ośrodku). Praca
przebiegała w wyjątkowej atmosferze. Doświadczyliśmy po prostu
bliskości świąt.

Ode mnie dla ciebie
Myślę, że każda osoba, niezależnie od stopnia niepełnosprawno−
ści i wsparcia, jakie sama otrzymuje od innych, ma potrzebę dziele−
nia się. Uczestniczenie w takich akcjach jak „Kartka dla Rodaka”
umożliwia naszym wychowankom wejście w rolę dawcy i doświad−
czenie radości dzielenia się. Pozwala dostrzec inne osoby, którym
mogą coś przekazać − nie tylko w sensie materialnym.
Wychowankowie OREW otrzymali podziękowania z Fundacji dla
Rodaka za udział w III edycji „Kartka dla Rodaka”. Wykonane
przez nich kartki trafiły do Polaków mieszkających tysiące kilome−
trów od Ojczyzny i były dowodem na to, że w Polsce są osoby, które
o nich myślą i życzą im dobrze. Mamy nadzieję, że ten drobny gest
sprawił im radość i przywołał miłe wspomnienia związane z odległą
Polską. ■
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Marta Musioł
Logopeda

Aleksandra Kaczmarczyk
Psycholog, WTZ 2 „Latarnia” PSONI Koło w Rybniku

Pod anielskim patronatem
Dzień Anioła jest świętem wszystkich osób
z niepełnosprawnością i ich bliskich. Ma jednoczyć
serca i umysły, łagodzić obyczaje, uczyć nas pokory
i szacunku wobec innych ludzi oraz ich problemów.
Ma dawać nadzieję, nieść pokój i radość.
Ma przysparzać powodów do uśmiechu i uświadamiać,
że każdy z nas może się stawać lepszy…
W Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia” PSONI Koło
w Rybniku organizujemy wiele różnorodnych imprez jak choćby
„Reggae bez barier”. Jesteśmy także współorganizatorami Rybnic−
kich Dni Integracji. Mamy wielu chętnych do udziału w przeglądach
teatralnych, konkursach plastycznych, muzycznych i zawodach
sportowych. Jednak najważniejszym dla nas wydarzeniem w ciągu
roku jest Dzień Anioła.
Pomysł zrodził się w 2012 roku z inicjatywy Barbary Płaczek,
kierownik WTZ 2 „Latarnia”. Najpierw celem tej radosnej uroczy−
stości była integracja środowisk osób z niepełnosprawnością poprzez
promowanie anielskich prac wytwarzanych w pracowniach placów−
ki oraz wyjście z tymi pracami na zewnątrz. Chcieliśmy prezento−
wać swoje wyroby i możliwości artystów o ograniczonej sprawności
w różnych miejscach Rybnika. Jednak już drugi z kolei Dzień
Anioła pokazał, że nie chodzi tu tylko o wystawianie prac. To czas,
w którym odczuwamy jedność i radość ze wspólnie spędzonych
chwil. W tym dniu szczególnie dziękujemy za życzliwość i wsparcie
naszym przyjaciołom, którzy niejednokrotnie okazują się aniołami.
Stałym punktem każdego Dnia Anioła jest walka o anielskie tytuły
lub bitwa o anioły. Te anioły, wytworzone różnymi technikami
i metodami w pracowniach naszej placówki, cieszą się ogromnym
zainteresowaniem.
Ważnym miejscem organizacji II, III i V edycji naszego święta
stało się lotnisko Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego w Ryb−
niku−Gotartowicach. Uczestnicy obchodów mogli wówczas polecieć
paralotnią i balonem oraz skosztować niebiańskich przysmaków.
Dzięki temu symboliczny wymiar uroczystości został połączony
z rzeczywistym doświadczeniem lotu w przestworzach. Duża prze−
strzeń lotniska okazała się idealna z tego względu, że swobodnie
zmieściło się na niej kilkuset gości.
Z kolei IV Dzień Anioła odbył się w szczególnej dla śląskiej
społeczności Zabytkowej Kopalni „Ignacy” przy Industrialnym Cen−
trum Kultury w Rybniku−Niewiadomiu. Wybór miejsca wiązał się
z przekonaniem, że anioły są naprawdę wszędzie, także pod ziemią.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
,,Anielskie pióro”
I miejsce: Arkadiusz Podwyszyński, Specjalny Ośrodek Szkolno−
−Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku
II miejsce: Magdalena Mazurek, Warsztat Terapii Zajęciowej
„Wspólna Droga” w Luboniu
III miejsce: Mariusz Koseła, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Miedznej
Wyróżnienia otrzymali:
Agnieszka Skomorow (WTZ Skierniewice),
Grzegorz Miszkurka (WTZ Dęblin),
Katarzyna Czernik (WTZ Zakopane),
Gustaw Mędrek (WTZ Hrubieszów),
Mieczysław Janiak (ŚDS Miedzianów),
Justyna Gajewska (WTZ Hrubieszów).
Wydelegowani uczestnicy przejęli rolę przewodników muzeum i opro−
wadzali gości po maszynowni szybu „Głowacki” oraz wieży widokowej.
W tym roku obchodziliśmy jubileusz 15−lecia powstania WTZ 2
połączony z VI Dniem Anioła w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tym
razem świętowaliśmy w szerszym gronie z zaprzyjaźnionymi pla−
cówkami z województwa łódzkiego oraz podkarpackiego. Połączyła
nas pasja do twórczości oraz rozwijania talentów osób z niepełno−
sprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Z okazji
piętnastej rocznicy istnienia naszej placówki zorganizowaliśmy
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Anielskie pióro”, który idealnie
wpisywał się w 49. Rybnickie Dni Literatury.
Tematem przewodnim konkursu był anioł – jego działanie, moty−
wacja, uczucia. Napłynęło do nas ponad sto dwadzieścia wyjątkowych
prac z całej Polski. Jury w składzie: Michał Wojaczek (dyrektor
Teatru Ziemi Rybnickiej), Marian Lech Bednarek (poeta, prozaik,
malarz, twórca teatralny) oraz Marta Musioł (filolog polski, logopeda
WTZ 2 „Latarnia”) wyłoniło zwycięzców oraz przyznało sześć wyróżnień.
Uroczyste wręczenie nagród w obecności Prezydenta Miasta Ryb−
nika, Zarządu PSONI Koło w Rybniku oraz kierownik WTZ 2
odbyło się na gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej podczas obchodów
Jubileuszu 15−lecia WTZ 2 i VI Dnia Anioła.

Przed VI Dniem Anioła mieliśmy dużo prób. Na początku w Domu Kultury w Niedobczycach,
a 22 października w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Wreszcie nadszedł Dzień Anioła: 23 października 2018 roku.
Wszyscy pojawiliśmy się o 8.00 rano. Jak dotarłam na miejsce, kilka naszych pań terapeutek kroiło
ciasta i różne inne smakołyki. Wykładały je na talerze, żeby można było się potem poczęstować.
Pani Basia, kierowniczka, zaprosiła też różnych gości do teatru, a wcześniej wizażystkę do malowania
uczestniczek. Wreszcie nadszedł występ. Na początku były sceny z telefonami, potem tańczyłam
z moimi koleżankami wokół wielkiej płachty i udawałyśmy anioły.
Edyta Róż, uczestniczka WTZ 2 „Latarnia”
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I miejsce

II miejsce

III miejsce

Arkadiusz
Podwyszyński

Magdalena
Mazurek

Mariusz
Koseła

Specjalny Ośrodek
Szkolno−Wychowawczy
im. św. Jana Pawła II
w Leżajsku

Warsztat Terapii
Zajęciowej „Wspólna
Droga” w Luboniu

Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Miedznej

Ja dla niej
Uratowany
Anioł ciemności spłynął
Ziemię czernią owinął
Wiem to na pewno
Znalazłem pióro jedno
Gdy do ręki je brałem
Strach wstrząsnął mym ciałem
Czuję ogień palący
Z wnętrza ziemi ziejący
Zło mnie ciągnie piekielne
Słyszę głosy diabelne
Nagle trwogi nie czuję
Anioł Stróż mnie ratuje
I na skrzydłach niesiony
Czuję się wybawiony
Bo mój Stróż, Anioł z nieba
Zawsze jest kiedy trzeba
W ręce pióro wciąż trzymam
Lecz pewności już nie mam
Czy jest ono diabelskie?
Czy być może anielskie?
Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją
łączącą elementy teatru ruchu, tańca i tech−
nik multimedialnych. Na scenie jako akto−
rzy i tancerze występowali zarówno uczest−
nicy, jak i terapeuci. Widzowie reagowali
niezwykle emocjonalnie i nie szczędzili braw.
Po tym wydarzeniu otrzymaliśmy wiele gra−
tulacji, a także zaproszeń do współpracy.
Serdecznie za nie dziękujemy.
Świętowanie Dnia Anioła niesie prze−
słanie pełne optymizmu i nadziei: „Wszyscy
jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem,
lecz by móc latać, musimy objąć drugiego
człowieka”. Takie nastawienie pozwala
uczestnikom i pracownikom WTZ na rozwi−
janie umiejętności zawodowych i społecz−
nych w życzliwej atmosferze, pełnej wspar−
cia i wzajemnego zrozumienia.
– Każdy Dzień Anioła uzmysławia nam,
że często szukamy aniołów wysoko na
niebie, gdzieś daleko, a one są blisko nas
każdego dnia. Obejmują nas jednym
skrzydłem i pokazują, jak dzięki małym
postępom, niewielkim uśmiechom i drob−
nym sukcesom stajemy się silni i pełni
chęci do życia – mówi Barbara Płaczek,
kierownik WTZ 2 „Latarnia”. ■

W śnie nosiłem skrzydła
Odganiałem widma
Śmierci
Gdy przyszedł ON
i zabrał ją
chcąc być z NIĄ
w ciszy
skamieniałem
na zawsze zostałem
przy grobie czuwałem
Teraz czekam tu z NIĄ
Na głosy trąb,
Cały żal mu powiem
Bowiem
Tyle lat czekając
A ty mi mówisz, że
W ogień?
A ja?
Ja dla NIEJ
Upadły...

WYRÓŻNIENIE

Milczący Stróż
Anioł – niezwykłe zjawisko
Za dnia i w noc ciemną
Nisko czy wysoko
Zawsze jest blisko.
Milcząc – patrzy w duszę z ukrycia
Lecz czego tam szuka?
Na co tak czeka?
Niestrudzony strażnik mojego życia.
Widzi – serce cierpieniem spętane
Srebrzyste, potężne skrzydła rozkłada!
Siłą miłości przecina więzy!
Szczęśliwy – znika nad ranem.
Aniele – odziany w piórka białe
Nie opuściłeś mnie w nagości
Lecz okryłeś płaszczem miłości
Proszę – zostań ze mną na stałe.

Agnieszka Skomorow
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Skierniewicach

Anioł i biała gwiazdka
Gdzieś we wszechświecie znajdował się zbiór gwiazd, wśród nich jedna świeciła
inaczej niż pozostałe. Kolor tego zbioru był niebieski, a ona świeciła na biało i do tego nierówno mrugała […]*.
Mijały lata, biała gwiazdka czuła się bezpiecznie, kochana i nieświadoma wielu nieprzyjemności, jakie na nią
czekały we wszechświecie. Wszystko zaczęło się, gdy jej mamę wciągnęła czarna dziura […].
Biała gwiazdka długo nie mogła uporać się z odejściem kochanej mamy. Ona sama też chciała zniknąć,
żeby nie czuć tego wszystkiego, nawet kiedyś poleciała zbyt blisko czarnej dziury, aby ją wciągnęła do mamy […].
Jednak w pewnym momencie zrozumiała, że tam mamy nie ma, a jest tylko wielka pustka.
Wtedy zobaczyła, że lata nad nią wielki, piękny, złotowłosy Anioł […]. Anioł bardzo zaimponował białej
gwiazdce swoją odwagą, siłą, dobrocią i przede wszystkim ogromnym poczuciem własnej wartości oraz odpo−
wiedzialnością za życie gwiazd, które wziął pod swoje skrzydła. Biała gwiazdka bardzo chciała poznać Anioła
o złotych włosach, jednak był bardzo zajęty i nie słyszał, gdy do niego wołała – może robiła to za cicho […].
Zastanawiała się, co jeszcze może zrobić, aby do niego dotrzeć […].
Pewnego dnia w jej życiu pojawił się inny anioł, który też tworzył świetliste drogi. Biała gwiazdka zdecydo−
wała, że mu opowie o Aniele o złotych włosach. Za kilka dni dostała wiadomość, która sprawiła, że jej światło
rozbłysło tak, że można było ją podziwiać z oddali. – Powiedziałem Aniołowi o złotych włosach kilka słów o tobie
i bardzo chce cię poznać – powiedział anioł od świetlistych dróg. – Jesteśmy umówieni u niego za 7 dni – dodał
z uśmiechem. Radości białej gwiazdki nie da się opisać słowami […]. W końcu nadszedł ten wymarzony i długo
wyczekany dzień […].
Anioł o złotych włosach przysiadł obok niej i nic nie mówiąc, po prostu ją objął swoimi skrzydłami i mocno
przytulił do serca. Dla białej gwiazdki wszystko stało się jasne, poczuła, że jest przez niego akceptowana
szczerze i prawdziwie […]. Rozmawiali na każdy temat, a biała gwiazdka dowiedziała się wszystkiego, co ją
interesowało. Ale wszystko co dobre szybko się kończy i przyszedł czas pożegnania […].
Jak myślicie, czy Anioł o złotych włosach i biała gwiazdka spotkali się jeszcze w tym ogromnym wszech−
świecie, czy pomimo odległości utrzymują ze sobą kontakt? To już musicie sobie sami odpowiedzieć na te
pytania. Mogę tylko powiedzieć, że wszystko ułożyło się bardzo dobrze. Aniołem może zostać każdy, wystarczy
tylko albo aż chcieć, po prostu […].

* Skróty pochodzą od redakcji
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Patrzę dalej – za horyzont…
XVI Ogólnopolskie Integracyjne Warsztaty Artystyczne
Łazy 2018 już za nami. Choć odbyły się we wrześniu,
w naszej pamięci pozostają liczne związane z nimi
wrażenia i przemyślenia.
Relacje zaproszonych gości pozwalają nam uznać tegoroczną
edycję przedsięwzięcia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Nie−
pełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie za bardzo udaną.
Napłynęło do nas wiele niezwykle ciepłych i życzliwych słów
podziękowań za stworzenie wyjątkowej atmosfery, która sprzyjała
integracji w szerokim tego słowa znaczeniu. Sieć przyjaźni
połączyła przedstawicieli zaproszonych placówek, osoby z niepełno−
sprawnością i bez niepełnosprawności, osoby zaangażowane w orga−
nizację tego wydarzenia…
Integracyjny aspekt tegorocznych Warsztatów Artystycznych
był widoczny we wszystkich zaplanowanych działaniach. Pierw−
szego dnia rozpoczęła się zabawa integracyjna „Moda z odzysku”.
Zadaniem poszczególnych placówek było przygotowanie oryginal−
nego stroju z materiałów do ponownego wykorzystania oraz z surow−
ców ekologicznych. Te stroje zaprezentowano drugiego dnia na
pokazie mody podczas wieczornej dyskoteki. Uczestnicy tej zabawy
zaskoczyli członków jury niezwykłą kreatywnością i poczuciem
humoru. Jury szczególnie doceniło prezentację Warsztatu Terapii
Zajęciowej z Piekar Śląskich – i ten Warsztat został laureatem
konkursu. Podczas dyskoteki dwie pary taneczne z DPS Jasieniec
zachwyciły wszystkich pokazem tańca towarzyskiego.
Innym przykuwającym uwagę wydarzeniem podczas pierw−
szego dnia Warsztatów Artystycznych były dwie projekcje filmowe.
Pierwszy film autorstwa Marcina Dąbrowskiego, uczestnika WTZ
z Wrocławia, opowiadał o jego twórczości i został połączony z wysta−
wą „Człowiek taki sam jak ja”. Drugi film – „Być jak Brad Pitt” w reży−
serii Arieli Alush – to dokument wyróżniony podczas tegorocznej,
piętnastej już edycji Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja
TY i JA w Koszalinie.
Nawiązywaniu nowych znajomości, wymianie doświadczeń
artystycznych i poznawaniu nowych technik kreacji sprzyjały:
udział w różnorodnych warsztatach oraz korzystanie z oferty
namiotów tematycznych. Jak co roku uczestnicy mieli wiele możli−
wości artystycznego wyrażania swojego potencjału. Mogli się nauczyć
robienia zdjęć, a nawet kręcenia filmu krótkometrażowego. Mogli
też spróbować, jak maluje się obrazy farbami olejnymi. Dużą popu−
larnością cieszyły się warsztaty linorytu, czyli podstawowej techni−
ki graficznej. Wielu chętnych przyciągnęły warsztaty „List w butel−
ce”, na których uczono pisania kaczym piórem. Tradycyjnie wypełnio−
ny po brzegi był plac, na którym odbywały się zajęcia taneczne.
Nie sposób opisać całej oferty. Oprócz tych wspomnianych
wyżej prowadzono także warsztaty rękodzielnicze, robienia biżuterii
z guzików, string art (tworzenie obrazów z nici), transferu na mate−
riale, relaksacyjne, „Drugie życie koszulki”, wizażu i fryzjerstwa,
florystyczne. Uczestnicy warsztatów „Pierwsza pomoc” zdobywali
podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycz−
nego. Poza tym chętnym mierzono poziom cukru we krwi.
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W namiotach tematycznych prezentowały swoje osiągnięcia
placówki, które przyjechały do Łaz z różnych rejonów kraju. I tak WTZ
z Lipska przedstawił technikę wyrobu pięknych mydeł. W namiocie
WTZ z Polic uczono robienia biżuterii. Podczas zajęć w namiocie
WTZ z Wrocławia powstała makieta prehistorycznego zoo. Zaś ŚDS
z Koszalina podzielił się swoimi niebanalnymi pomysłami w zakre−
sie florystyki.
W tym roku miłym zaskoczeniem dla uczestników i gości
Warsztatów Artystycznych były działania przygotowane przez
wojsko. Dzięki uprzejmości pułkownika Mariusza Janikowskiego,
Dowódcy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, można było
obejrzeć wóz dowodzenia i pojazd sanitarny. Odbyły się również
pokazy broni oraz wyposażenia żołnierza. A największą atrakcją
okazały się symulatory do strzelania.
Na XVI Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycz−
nych gościliśmy 34 placówki z 14 województw. Oto one: DPS
Jasieniec (woj. lubuskie), WTZ Turek (woj. wielkopolskie), WTZ
Rąbień (woj. łódzkie), WTZ Stowarzyszenie „Ostoja” Wrocław
(woj. dolnośląskie), Centrum Terapeutyczno−Rehabilitacyjne
Wrocław (woj. dolnośląskie), WTZ Toruń (woj. kujawsko−pomorskie),
ŚDS Świdnik (woj. lubelskie), WTZ Lipsko (woj. mazowieckie),
ŚDS Radom (woj. mazowieckie), WTZ Słupsk (woj. pomorskie),
WTZ Nowa Wola (woj. podlaskie), WTZ Piekary Śląskie (woj.
śląskie), WTZ Pabianice (woj. śląskie) DPS Cieszyn (woj. śląskie),
DPS Zborów (woj. świętokrzyskie), WTZ Piasek Wielki (woj. święto−
krzyskie), WTZ Elbląg (woj. warmińsko−mazurskie), ŚDS Kowale
Oleckie (woj. warmińsko−mazurskie), WTZ Wronki (woj. wielkopol−
skie), ŚDS Gniezno (woj. wielkopolskie), WTZ Piła (woj. wielkopol−
skie), placówki z województwa zachodniopomorskiego: WTZ Koło−
brzeg, WTZ Police, WTZ nr 1 Koszalin, WTZ nr 2 Koszalin, ŚDS
Koszalin, DPS Żydowo, SOSW Warnino, DDP „Złoty Wiek”, DPS
Nowe Bielice, Dzienny Dom Pomocy „Pogodna Jesień” Koszalin,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koszalin, ŚDS Sianów, Ośrodek
Rehabilitacyjno−Edukacyjno−Wychowawczy Koszalin, Specjalny
Ośrodek Szkolno−Wychowawczy Koszalin. W tym roku przyjechały
do Łaz aż trzysta sześćdziesiąt dwie osoby z niepełnosprawnościa−
mi. Każda kolejna edycja odbywa się z większym rozmachem.
Rośnie jej ranga jako wydarzenia artystycznego o zasięgu ogólno−
polskim.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Tomasz Sobieraj,
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Marian Her−
manowicz, Starosta Koszaliński, oraz Piotr Jedliński, Prezydent
Miasta Koszalina. Patronami medialnymi byli: TVP 3 Szczecin,
TV Max, „Kurier Szczeciński”, kwartalnik „Społeczeństwo dla
Wszystkich”, Polskie Radio Koszalin, „Tygodnik Koszaliński Miasto”.
Projekt współfinansowano ze środków PFRON.
Dzięki realizacji XVI Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatów
Artystycznych Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełno−
sprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zostało laureatem
konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
„Zachodniopomorski Lider NGO 2018”. To zaszczytne wyróżnienie
jeszcze silniej motywuje nas do pracy.
Pozostaje nam wyrazić nadzieję, że kolejna edycja Warsztatów
Artystycznych będzie równie udana. Do zobaczenia w Łazach za
rok! ■
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