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Grudzień wita nas nową powyborczą sytuacją w  samorządach, co oczywiście przekłada 
się na zmiany personalne w instytucjach pomocy i integracji społecznej. Także ciała kole-

gialne, których kadencje związane są z okresem sprawowania mandatu przez prezydentów, 
burmistrzów, starostów, przechodzą proces powyborczej deregulacji i  ponownego stano-
wienia. Jednocześnie wchodzimy w decydujący moment, w którym ważyć się będą losy pro-
jektów społecznych w wieloletniej perspektywie finansowania ze środków Unii Europejskiej 
do 2020 roku. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na dwa, niestety działające w prze-
ciwnych kierunkach procesy. Z jednej strony przygotowywanie dobrych, perspektywicznych 
projektów wymaga funkcjonowania dobrze zorganizowanych zespołów, a z drugiej wybory 
niestety, jak zawsze mają wpisany w swoją retorykę spór, nierzadko o personalnym charakterze 
i musi minąć trochę czasu, zanim emocje i powyborcza gorączka opadną, by ponownie uznać, 
że wyłącznie zgoda i współpraca prowadzi do dobrych rezultatów. Zawsze promując projekty, 
jako metodę wywoływania zmiany, za jedną z najważniejszych jej zalet uważałem, że służy budowaniu ponad podziałami, 
że tworzy przestrzeń do współpracy osób o różnych korzeniach i w efekcie buduje nasze lokalne społeczności oparte 
o kryteria merytoryczne. Dlatego na te najbliższe tygodnie, by szybko przejść od wyborczych sporów do współpracy kilka 
zdań o tym, jak ważny w działaniu społecznym jest zespół.

Pojęcie zespołu jest kluczową kategorią wielu dyscyplin zajmujących się celowym działaniem społecznym. „Słownika 
pedagogiczny” podaje, że „zespół” jest grupą osób, które współpracują ze sobą1. Osoby te poprzez swoją współpracę mają 
zamiar osiągnąć wspólny cel. Zespół musi funkcjonować opierając się i bazując na jasnych regułach oraz częstych kontak-
tach osobistych2. M. Gellert oraz C. Nowak3 traktują „zespół”, jako formalną, stałą grupę stworzoną, aby rozwiązać wspólnie 
zadania, których efekty sięgają poza granice zespołu. J.R. Katzenbach i D.K. Smith określają zespół, jako „niewielką grupę 
osób obdarzonych komplementarnymi umiejętnościami połączonych wspólnym celem, celami cząstkowymi oraz nasta-
wieniem, za które czują się współodpowiedzialni”4. Praca zespołowa posiada wiele szczególnych zalet wpływających na 
jego skuteczność i osiągany przez członków poziom satysfakcji. Wskazuje się m.in. takie elementy jak: szersza i bardziej 
zróżnicowana wiedza i doświadczenie, różnorodność typów umysłu, możliwość wygenerowania większej liczby rozwią-
zań, większa akceptacja przyjętych rozwiązań, lepsze rozumienie decyzji, działanie zespołowe pozwala uzyskiwać lepsze 
rezultaty niż aktywność indywidualna, działa tu zjawisko synergii a więc nie tylko sumowania, ale potęgowania indywi-
dualnych kompetencji, podniesienie wydajności pracy, stworzenie warunków do wykorzystania indywidualnych umie-
jętności w interesie zespołu, wykonywanie przez każdego członka zespołu tego, co jest dla niego odpowiednie, dzięki 
czemu wzrasta zadowolenie z pracy, zmniejsza się poczucie zależności od przełożonego, wzmacniają się więzy pomię-
dzy poszczególnymi członkami zespołu, grupa staje się całością, umożliwia dokonywanie korzystnego podziału pracy 
i daje możliwość wzajemnej pomocy, grupowego rozwiązywania problemów, ułatwia pokonywanie różnic wynikających 
z indywidualnych postaw, uaktywnia się proces wzajemnej kontroli i samokontroli.

Zespół w  przeciwieństwie do działania indywidualnego w  szerszym zakresie może pracować ponad istniejącymi 
w  konkretnym środowisku podziałami, z  większymi zasobami wiedzy, planować działania nawet o  szerokim zakresie, 
skutecznie rozwiązywać trudne problemy, lepiej wykorzystać kwalifikacje i umiejętności indywidualne, działać twórczo,  
ponosić odpowiedzialność i podejmować ryzyko oraz dać radość z pracy. Szczególną formą pracy zespołowej, która może 
być stosowana zarówno w praktyce instytucji i organizacji socjalnych, a  także w projektach sieciowych, na wszystkich 
poziomach profesjonalnego partnerstwa jest praca w  zespole specjalistów (team work). Praca w  interdyscyplinarnym 
zespole specjalistów ma swoją specyfikę wynikającą z faktu, że tworzące zespół osoby oprócz różnic indywidualnych wno-
szą do grupy różnice wiedzy, kompetencji – wynikające z ich odmiennego przygotowania zawodowego. Praca zespołu 
specjalistów choć wymaga znacznego zaangażowania czasu i energii, jest w dłuższej perspektywie bardzo efektywna, 
pozwala lepiej rozumieć problemy klientów i racjonalizować wydatkowanie środków na pomoc społeczną.

Uwzględniając perspektywę metodyczną w opracowaniach pojawia się koncepcja „dobrego zespołu”, zdolnego do 
skutecznego i efektywnego działania. Posiada on specyficzne cechy, które nie wynikają z samego faktu istnienia zespołu 
i przynależności do niego poszczególnych członków, ale są wypracowywane w trakcie wzajemnych kontaktów. Pojęcie 
„dobrego zespołu zostaje tu przeciwstawione pojęciu grupa. Grupa charakteryzuje się określonymi cechami tj.: skład wielo-
osobowy, bezpośrednie interakcje w ciągu dłuższego czasu, przestrzenne i czasowe odizolowanie od innych ludzi, akcep-
towanie wspólnych norm oraz zasad, komplementarny podział ról oraz poczucie wspólnoty.5 Każdy zespół jest grupą, lecz 
nie każda grupa jest zespołem. Zespół jest specjalnym określeniem grupy ludzi, którzy są świadomi istotnego charakteru 
ich zależnych ról oraz tego jak umiejętności i talenty każdego członka, uzupełniają ich wysiłki i gwarantują osiągnięcie 
zakładanego sukcesu. Aby grupa stała się zespołem, muszą zostać spełnione liczne warunki. Istnieje pięć podstawowych 
kryteriów dotyczących zespołu: mała liczba osób, wzajemne uzupełnianie się umiejętności, zobowiązanie do wspólnego 
działania dla osiągnięcia wspólnych celów, zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz odpowiedzialność. Dzięki efektyw-
nej współpracy zespół może wygenerować rozwiązania trudnych sytuacji, które są znacznie lepsze od tych, które mógłby 
stworzyć każdy członek indywidualnie.6

Zespół nie jest jednak jakością, którą uzyskujemy na wejściu w proces działania społecznego, czasem może to być 
nawet grupa osób, które nie wykazują dostatecznej chęci do współpracy, co może być dla organizatorów pracy społecznej 

1 C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 201. 
2 P. Stronkowski, Poradnik beneficjenta. Fundusze unijne dla oświaty: Kształcenie zawodowe, Warszawa 2009, s. 38.
3 M. Gellert, C. Nowak, Zespół, Gdańsk 2008, s. 21-25.
4 S.E. Kohn, V.D. Oconell, 6 nawyków wydajnego zespołu, Gliwice 2008,s.38.
5 M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Warszawa 2006, s. 218.
6 Tamże, s. 219.
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publikacje na temat teorii, metod i  form oraz doskonalenia 
jakości pomocy socjalnej. Szczególnie ważną rolę w kształto-
waniu się rynku wydawniczego odgrywały i odgrywają liczne 
zrzeszenia zawodowe, w tym także w obszarze profesji spo-
łecznych. National Association of Social Workers (Narodowe 
Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych) stowarzysza obec-
nie 140 tys. członków, a jego główną funkcją jest promowanie 
profesjonalnego rozwoju pracowników socjalnych. 2 Misję tę 
realizuje m.in. poprzez publikację czasopism specjalistycz-
nych, obecnie zarówno w  formie drukowanej jak i cyfrowej. 
Prezentację konkretnych tytułów rozpoczniemy od kwartal-
nika  „Social Work”, stworzonego przez National  Association of 
Social Workers, które jest oficjalnym pismem Stowarzyszenia. 
Periodyk ten przeznaczony jest dla wszystkich działających na 
rzecz pracy socjalnej, jak i grup i  instytucji realizujących zad-
nia w tejże dziedzinie. „Social Work” wydawany jest w styczniu, 
kwietniu, lipcu i  październiku – dostępny zarówno w  wersji 
papierowej jak i elektronicznej, dzięki czemu trafia do szerszego 
grona odbiorców, przez co stał się jednym z najbardziej popu-
larnych czasopism socjalnych w  Stanach Zjednoczonych.3 
Jest on przeznaczony głównie dla praktyków, wykładowców 
i studentów pracy socjalnej, a także dostępny dla wszystkich 
członków Narodowego Stowarzyszenia Pracowników Socjal-
nych USA i jest ukierunkowany na poprawę praktyki i pogłę-
bianie wiedzy o pracy socjalnej i pomocy społecznej. Główną 
tematyką pozostaje opieka zdrowotna, starość, uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych, a także rozwój zawodowych 
ról pracownika socjalnego. Czasopismo to ma za zadanie na 
bieżąco reagować na odstępstwa od założeń etyki zawodo-
wej, sprzyjać podnoszeniu jakości wypełniania ról zawodo-
wych, a  także umożliwiać rozwój profesji, poprzez wskazy-
wanie nowych perspektyw patrzenia na ustalone dotychczas 
i stosowane praktyki. Prezentuje także studia będące bieżącą 
oceną nowo powstających problemów społecznych i wska-
zuje sposoby, w jakie sposób można je rozwiązywać. Ważnym 
zadaniem pozostaje krytyczna analiza dotychczasowych prak-
tyk, poprzez wskazywanie nowych możliwości rozwiązywania 
określonych, kryzysowych sytuacji, a  także wywieranie naci-
sku na politykę społeczną państwa i wspieranie działań, które 
mogą sprzyjać rozwiązywaniu problemów, które dotyczą 
obywateli z wykorzystaniem instrumentów pracy socjalnej.4

Kolejnym popularnym magazynem, podejmującym pro-
blematykę pracy socjalnej w  Stanach Zjednoczonych jest 
„The New Social Workers – the social work careers magazine” 
założony w  roku 1994 przez Lindę May Grobman, która jest 
główną redaktorką. Grobman jest jedną z  najsłynniejszych 
pracowniczek socjalnych w kraju, posiada tytuł magistra pracy 
socjalnej uzyskany na najlepszej uczelni kształcącej pracow-
ników socjalnych w USA –  Uniwersytet Georgia. Przez wiele 
lat pracowała w  Narodowym Stowarzyszeniu Pracowników 
Socjalnych (NASW), dzięki czemu doskonale zna środowisko 
pomocy społecznej, a magazyn wydawany pod jej redakcją 
uchodzi za jedno z najbardziej rzetelnych czasopism zawodo-
wych. Kwartalnik ten przeznaczony jest dla studentów pracy 
socjalnej, wykwalifikowanej kadry pomocy społecznej jak 
i wykładowców wyższych uczelni. Jego głównym celem jest 
wspieranie indywidualnego rozwoju zawodowego pracowni-
ków. W każdym z numerów zamieszczane są artykuły na temat 
codziennej praktyki pracy socjalnej, prezentacje nowych, sku-
teczniejszych rozwiązań problemów społecznych – każdy 
artykuł napisany jest w prostym języku, który jest zrozumiały 
zarówno dla studentów, którzy dopiero uczą się fachowej, 

2 http://www.socialworkers.org/nasw/default.asp, 12.01.2014.
3 http://www.oxfordjournals.org/our_journals/sw/about.html , 15.01.2014.
4 http://www.naswpress.org/publications/journals/sw.html , 15.01.2014.

szczególnym wyzwaniem, zwłaszcza w powyborczym, ciągle niespokojnym jeszcze okresie. Ale większość badaczy pod-
kreśla jednak fakt, że zespół i zespołowość można budować poprzez profesjonalne czynności. Według W. G. Dyera zasadni-
cze założenie budowy zespołu brzmi: „budowanie zespołu jest zachodzącym pomiędzy ludźmi procesem, który angażuje 
ludzkie uczucia, postawy i działania. Budowanie zespołu jest czymś, czego ludzie muszą dokonać między sobą. Wysoko 
opłacani konsultanci, skomplikowane projekty czy luksusowe ośrodki szkoleniowe nie zastąpią istot ludzkich podejmu-
jących wzajemne starania, aby pracować razem bardziej skutecznie”.7 W. G. Dyer uważa także, że aby zespół był produk-
tywny należy odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie „co powinnyśmy przestać robić, co zacząć i co kontynuować, aby 
stać się bardziej skuteczni jako zespół zadaniowy?”8. Według P. Jordana9 istnieją następujące czynniki budowania zespołu: 
rozumienie celów grupowych i zaangażowanie w ich realizację (precyzyjne ich zdefiniowanie, cele muszą być zrozumiałe, 
członkowie muszą się z nimi utożsamiać); maksymalne wykorzystanie umiejętności, wiedzy i zasobów członków zespołu; 
wrażliwość na potrzeby innych, kreatywność oraz elastyczność; praca oparta jest na przywództwie dzielonym (bez przesy-
łania rozkazów z góry, różni członkowie są liderami na różnych etapach); istnieją efektywne procedury rozwiązywania kon-
fliktów (np. głosowanie, kompromis, konsensus); zespół posiada zdolność do dokonywania korekt swojego zadania i stale 
się uczy; dominuje właściwy styl kierowania; otwarta komunikacja. Dobry zespół to również taki, w którym współpracujące 
osoby mają do siebie zaufanie, lubią się, lubią ze sobą przebywać, mają dobry system przepływu informacji. „Idea pracy 
zespołowej bazuje na efekcie synergii, czyli fakcie, iż efekt pracy kilku ściśle współpracujących ze sobą osób jest większy, 
niż suma efektów wytworzonych przez każdą z nich w sytuacji, gdyby działały osobno”.10 Sprawny zespół cechuje się jasno 
określonymi celami, wartościami, a wyniki są zrozumiałe i uznawane przez wszystkich członków. Poszczególni członkowie 
zespołu rozumieją swoje przydziały obowiązków i znaczenie wykonywanych ról dla całości pracy. Członkowie zespołu 
powinni cechować się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz powierzone zadania.11 

Konflikt w działaniu społecznym jest nie tylko nieunikniony, ale ma także swoje pozytywne wymiary – może ujawniać 
różnorodne opinie w środowisku dotyczące ważnych problemów i kwestii stając się silą napędową rozwoju. Aby tak się 
jednak stało, powyborczą skonfliktowaną rzeczywistość trzeba zastąpić współpracą i tworzeniem zespołów zdolnych do 
podejmowania i realizowania wyzwań, jakie istnieją w każdej lokalnej zbiorowości. Siła i znaczenie pracy zespołowej jest 
decydujące dla jakości funkcjonowania i rozwoju lokalnych społeczności.

Redaktor Naczelny
Piotr Sikora

7 W. G. Dyer, Team Building. Current Issues and New Alternatives, Addison – Wesley, Reading Mass, 1995, s. XVII. [w:] J. Szmagalski, Przewodzenie małym 
grupom. Działanie grupowe, Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1998, s. 113 – 117.

8 Tamże, s. 114 – 115.
9 P. Jordan, Zespół, Warszawa, s. 24-25.
10 http://www.pracuj.pl/manager-poradnik-lidera-zadbaj-o-zespol-869.htm#top.
11 W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2008, s. 340.

profesjonalnej terminologii, ale też ze względu na dużą war-
tość merytoryczną, jest ceniony także wśród wykwalifikowa-
nej kadry. Treść artykułów zamieszczanych w magazynie jest 
bardzo różna, sięga wielu zagadnień, np.: etyki zawodowej 
pracowników socjalnych, praktyki zawodowej, problemów 
społecznych, a także wskazuje kierunki kształcenia w poszcze-
gólnych działach pomocy społecznej. Znaleźć można również 
recenzje najnowszych książek i  publikacji związanych z  naj-
bardziej popularnymi zagadnieniami społecznymi. 5 

Interesującą propozycją  jest „Social Work Today” – dwumie-
sięcznik, prezentowany od 2001 roku, który jest istotnym źró-
dłem informacji dla specjalistów, studentów, wykładowców 
pracy socjalnej. Magazyn ten jest krajową publikacją, w której 
wszystkie informacje są rzetelnie sprawdzone, przedstawione 
w nowoczesnym stylu, w zwięzłej formie redakcyjnej. Prezen-
tuje trudne tematy, dotyczące zarówno amerykańskiej jak 
i globalnej problematyki profesji. W każdym numerze znaleźć 
można opisy projektów i sukcesów tamtejszych specjalistów, 
tym samym zwiększając świadomość środowiska i  otwarcie 
na rozwijanie swoich umiejętności i kompetencji, oraz ciągłe 
pogłębianie wiedzy. W wymiarze praktycznym zamieszczone 
artykuły, powinny przekładać się na doskonalenie i  wzrost 
kompetencji, dzięki czemu każdy z  pracowników może 
w bardziej fachowy sposób pomagać swoim beneficjentom. 
Magazyn motywuje do ciężkiej pracy, pokazując w  każdym 
numerze, kolejnych ambitnych, kreatywnych, nie bojących 
się nowych rozwiązań pracowników socjalnych. Periodyk 
wyznacza sobie trudne cele, jednym z nich jest wzbudzenie 
w  pracownikach socjalnych świadomości wspólnotowości 
i misyjności tego zawodu. Promuje idee, aby wszyscy pracow-
nicy dążyli do tego samego celu, jakim jest pomoc w wyjściu 
z kryzysu ludziom potrzebującym, ale także poprawia komfort 
osobie pomagającej, poprzez wymienienie się wzajemnymi 
spostrzeżeniami na temat możliwych utrudnień w  proce-
sie interwencji i  sposobach radzenia sobie z nimi. Tematyka 
czasopisma to m.in.: uzależnienia, problemy rodziny, zdrowie, 
psychika pacjentów, proces starzenia się, opieka medyczna, 
etyka zawodowa, edukacja i  etyka pracowników służb spo-
łecznych. W  numerach pojawiają się także informacje na 
temat zatrudniania specjalistów do odpowiednich jednostek, 
możliwości poszerzania swojej wiedzy na odpowiednich kie-
runkach i uczelniach, a także informacje dla studentów, gdzie 
i jak mogą szukać pracy, wolontariatu czy stażu. Czasopismo 
to jest także popularne w wydaniu internetowym, na swoich 
profilach na portalach społecznościowych ma tysiące fanów, 
dzięki czemu przez codzienne aktualizowanie informacji 
dociera do tysięcy osób, którym daje możliwość szybkiej i pro-
fesjonalnej pomocy.6 

Kolejnym godnym uwagi periodykiem, z  którego korzy-
stają amerykańscy pracownicy socjalni jest „The American 
Journal on Addictions” (AJA) – czasopismo na temat uzależnień. 
Jest to jedyne oficjalne czasopismo Amerykańskiej Akademii 
Uzależnień i  Psychiatrii. Akademia ta przeprowadza badania 
nad etiologią, zapobieganiem, identyfikacją i  leczeniem uza-
leżnień, dzięki czemu „The American Journal on Addictions” jest 
podstawową platformą dla udostępniania najnowszych infor-
macji w tej dziedzinie. W ciągu całego roku pojawia się sześć 
numerów tegoż periodyku, w  każdym z  nich szczegółowo 
opisywany zostaje najbardziej absorbujący problem. Tema-
tyka materiałów jest bardzo rozległa, począwszy od gene-
tyki, epidemiologii, etiologii do diagnozowania, neurologii 
i psychologii jednostki. Autorami teksów w tym czasopiśmie 
są tylko i  wyłącznie najlepsi specjaliści amerykańscy zajmu-

5 http://www.socialworker.com/ , 15.01.2014.
6 http://www.socialworktoday.com/about.shtml , 17.01.2014.

Katarzyna Wasela, Sylwia Ladra – Matysik

Czasopiśmiennictwo specjalistyczne jako instrument 
profesjonalizacji pracy socjalnej – wybrane przykłady 
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Wśród wielu kompetencji pracowników socjalnych, 
w  kanonie profesjonalnych zasobów umieszcza się 

zazwyczaj znajomość języków obcych. Wzrost poziomu umie-
jętności językowych, warunkowany także przez ramy formalne 
kształcenia – np. konieczność opanowania języka obcego 
na poziomie B2 w trakcie studiów licencjackich, pogłębiona 
o specjalistyczne zajęcia wykorzystujące języki obce na pozio-
mie studiów magisterskich, skutkuje wzrostem zainteresowa-
nia studentów i  praktyków pracy socjalnej specjalistycznym 
czasopiśmiennictwem socjalnym, wydawanym w  innych 
krajach. W  niniejszym artykule zostanie zaprezentowanych 
kilka periodyków dotyczących pracy socjalnej wydawanych 
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Czasopisma te, 
na trwale już wpisują się w naukową i profesjonalną rzeczywi-

stość, także w naszym kraju, w znakomity sposób poszerzając 
zasoby wiedzy w środowisku. 

Stany Zjednoczone uważane są za ojczyznę pracy socjalnej 
i to właśnie tam, po raz pierwszy – od 1898 roku rozpoczęto 
kształcenie pracowników stowarzyszeń charytatywnych, 
organizowanych przez Nowojorskie Stowarzyszenie Organi-
zacji Charytatywnych. „Już w roku 1919 w Stanach Zjednoczo-
nych funkcjonowało piętnaście szkół, które szkoliły w zakresie 
pracy socjalnej.1 Dzięki powiększaniu się zasobów kadrowych 
oraz wraz ze wzrostem ilości profesjonalnie pomagających 
ośrodków, na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na fachowe 

1 http://www.kul.pl/files/232/ROCZNIKI/RNoRiPS_2012/Marta_Kozak_
Ksztalcenie_w_zakresie_pracy_socjalnej_w_Polsce.pdf , 15.01.2014.
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jący się szczegółowo kwestią uzależnień. Wśród nich można 
znaleźć opis klinicznych prac badawczych, recenzje książek 
z  zakresu uzależnień oraz aktualizacje nowo przeprowadza-
nych badań klinicznych. Czasopismo to głównie skierowane 
jest do psychologów, psychiatrów, doradców specjalizują-
cych się w leczeniu uzależnień, ale również na forach amery-
kańskich pracowników socjalnych można znaleźć „The Ame-
rican Journal on Addictions” jako pozycję wartą przeczytania, 
pomocną w codziennej pracy w pomocy społecznej z oso-
bami uzależnionymi. Dwumiesięcznik dostępny jest zarówno 
w wersji klasycznej – papierowej jaki i elektronicznej.7 Pracow-
nik socjalny znajdzie tu nie tylko medyczne i psychologiczne 
aspekty uzależnień, ale również odkrywa społeczne mechani-
zmy uzależnienia, takie jak np. wpływ społeczności lokalnej na 
osoby uzależnione, motywy ich postępowania oraz sposoby 
rozwiązywania i zapobiegania przyczynom uzależnień. Przed-
stawiane zostają nowe inicjatywy, które skuteczniej rozwiązują 
problem uzależnień wśród klientów pomocy społecznej. Spe-
cjaliści opisują socjalną politykę lokalną jako instrument zmian 
w całym systemie społecznym, jak również najnowsze wyniki 
badań, które opracowane przez specjalistów, pokazują nowe 
wymiary profilaktyki i metod leczenia, z którymi pracownicy 
socjalni zawsze powinni być na bieżąco.

Kolejnym pismem wartym uwagi pracownika socjalnego 
jest „Health & Social Work”. Opublikowany po raz pierwszy 
w 1993 roku magazyn zamieszcza na swych łamach informa-
cje umożliwiające rozwój pracowników socjalnych w  wielu 
wymiarach ich pracy – a są to między innymi aspekty: psycho-
logiczny, społeczny, kulturowy, środowiskowy, a także jak sam 
tytuł wskazuje zdrowotny. Każdy numer kwartalnika zawiera 
artykuł dotyczący rozwoju praktyki zawodowej w kwestiach 
społecznych takich jak starość, praca kliniczna, długotermi-
nowa opieka, onkologia, uzależnienia od substancji psychoak-
tywnych, depresja oraz zdrowie psychiczne. Artykuły traktują 
także o badaniach naukowych, polityce społecznej, usługach 
specjalistycznych, ubezpieczeniach, i wielu innych kwestiach, 
które mogą wpłynąć na polepszenie opieki zdrowotnej oraz 
tak zwanego welfare. Magazyn publikowany jest w  miesią-
cach lutym, maju, sierpniu, i listopadzie.8 National Association 
of Social Workers publikuje także pismo pod tytułem „Social 
Work Research”. Jest to magazyn poświęcony rozwojowi prak-
tyki zawodowej pracowników socjalnych oraz poszerzeniu 
ich wiedzy oraz kompetencji zawodowych. Należy podkreślić 
fakt, że cechą charakterystyczną artykułów publikowanych na 
łamach tegoż czasopisma jest to, że zawierają one analityczne 
spojrzenie na badania, opisy teorii oraz badań w pracy socjal-
nej. Badania często ukazywane są w kontekście praktycznego 
działania pracowników socjalnych oraz ewaluacji ich pracy. 
Co więcej zróżnicowany charakter badań prezentowanych na 
łamach pisma sprawia, że wnoszą one nowe aspekty do prak-
tyki. Magazyn wydawany jest kwartalnie w  marcu, czerwcu, 
wrześniu i grudniu.9 

Kolejnym pismem kierowanym do pracowników socjal-
nych na terenie USA jest „Children & Schools”. Jak może sugero-
wać tytuł magazynu, publikacja ta traktuje przede wszystkim 
o dzieciach w wieku szkolnym oraz ich środowisku edukacyj-
nym. „Dzieci i Szkoły” niegdyś publikowany pod tytułem „Praca 
socjalna w edukacji” został założony w 1978 roku. Magazyn ten 
prezentuje aspekty natury zawodowej z jakimi każdego dnia 
mierzą się pracownicy socjalni zatrudnieni w  organizacjach 
edukacyjnych, które skupiają się przede wszystkim na pomocy 

7 http://www2.aaap.org/about-aaap/-american-journal-addictions , 
19.02.2014.

8 http://www.oxfordjournals.org/our_journals/hsw/about.html, 20.01.2014.
9 Tamże, 20.01.2014.

dzieciom w wieku szkolnym oraz na polepszaniu warunków 
w instytucjach edukacyjno-wychowawczych, w których prze-
bywają. Tematy poruszane w  piśmie to multikulturowość, 
wczesne interwencje, ocena potrzeb, przemoc, problematyka 
ADHD, oraz relacja pomiędzy uczniem a autorytetem szkol-
nym. Magazyn ten również wydawany jest kwartalnie w stycz-
niu kwietniu, lipcu, październiku.10 Na uwagę profesjonalistów 
zasługuje także „Social Work Abstracts”–  publikowany stale od 
1983 roku. Każdy jego numer prezentuje 450 streszczeń publi-
kacji naukowych ukazujących się nie tylko na terenie USA, ale 
także na arenie międzynarodowej. W kwartalniku tym czytel-
nicy mogą znaleźć także opisy dysertacji znanych badaczy 
w  dziedzinie polityki społecznej. Magazyn publikowany jest 
kwartalnie w marcu, czerwcu wrześniu oraz grudniu.11 „Social 
Work Abstracts” umożliwia profesjonalnie pomagającym per-
manentny dostęp do najnowszych wyników badań oraz 
opracowań akademickich, co jednocześnie pozwala czytelni-
kom na stały rozwój. Nowe podejścia teoretyczne i ich opra-
cowania sprawiają, że pracownicy socjalni mogą wdrażać do 
swej praktyki zawodowej innowacyjne rozwiązania sytuacji 
problemowych.

Bardzo ważnym rynkiem wydawniczym, także o zasięgu 
globalnym, na którym istnieją i funkcjonują setki tytułów cza-
sopism socjalnych jest Wielka Brytania. Już w 1894 roku zostały 
stworzone tam kursy, które obejmowały zarówno wykłady jak 
i  zajęcia praktyczne dla pracowników Stowarzyszeń Organi-
zacji Charytatywnych, a w roku 1903 powołano w Londynie 
Szkołę Socjologii12 – w której utworzono kierunek nauk spo-
łecznych, dzięki czemu rozpoczęto w  sposób profesjonalny 
kształcenie i  wprowadzanie na rynek pracy pracowników 
służb społecznych. Także w tym kraju ogromną rolę popula-
ryzatorską odegrał ruch stowarzyszeniowy, a zwłaszcza British 
Association of Social Workers (Brytyjskie Stowarzyszenie 
Pracowników Socjalnych), będące największą na terenie 
Wielkiej Brytanii organizacją zrzeszającą pracowników socjal-
nych. Mając siedziby w Anglii, Północnej Irlandii, Szkocji i Wali 
Stowarzyszenie skupia profesjonalnie pomagających z całego 
Zjednoczonego Królestwa. Głównym celem tej organizacji 
jest promowanie pracy socjalnej oraz dbałość o jak najwyższą, 
jakość świadczonych usług pomocowych. W tym celu Stowa-
rzyszenie nie tylko dba o ochronę zawodową pracowników 
socjalnych poprzez założenie na przykład związków zawo-
dowych, ale także przez ciągłe wspieranie swych członków. 
Jedną z  form wsparcia dla profesjonalnie pomagających na 
terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii są czasopi-
sma poświęcone pracy socjalnej i jej wykonawcom. 

Wydawane osiem razy w  roku pismo, „The British Journal 
of Social Work” na swych łamach prezentuje krytyczną ana-
lizę teorii pracy socjalnej oraz wyniki najnowszych badań 
z zakresu polityki społecznej. Co więcej czasopismo zawiera 
także recenzje książek oraz innych publikacji kierowanych do 
profesjonalnie pomagających.13 „Rostrum” stanowi kolejny 
przykład publikacji British Association of Social Workers, która 
zasługiwać powinna na szczególną uwagę pracowników 
socjalnych. Kwartalnik ten wydawany jest regularnie od ponad 
dwudziestu lat w Szkocji i prócz prezentacji doniesień nauko-
wych, kładzie szczególny nacisk na te aspekty pracy socjalnej, 
z którymi profesjonalnie pomagający zmagają się na co dzień 
w  swej praktyce zawodowej.14 W  jasny i  nieskomplikowany 

10 http://www.oxfordjournals.org/our_journals/cs/about.html, 20.01.2014.
11 http://www.naswpress.org/publications/journals/swab.html, 20.01.2014.
12 http://www.kul.pl/files/232/ROCZNIKI/RNoRiPS_2012/Marta_Kozak_

Ksztalcenie_w_zakresie_pracy_socjalnej_w_Polsce.pdf , 17.01.2014.
13 http://www.basw.co.uk/british-journal-of-social-work/, 25.01.2014.
14 http://www.basw.co.uk/rostrum/, 25.01.2014.

sposób przedstawia wyniki ostatnich badań, analizy oraz 
raporty z bieżących konferencji naukowych oraz wywiady „by 
umożliwić czytelnikom wgląd w nowoczesną praktykę zawo-
dową”.15 Pismo to podobnie, jak inne publikacje British Asso-
ciation of Social Workers zawiera liczne materiały naukowe, 
niemniej cechą odróżniającą je od pozostałych publikacji jest 
fakt silnego nacisku na aspekty natury codziennej, zjawiska 
z  którymi pracownicy socjalni muszą radzić sobie każdego 
dnia w swojej praktyce zawodowej. 

Publikowany pięć razy w  roku „Practice: Social Work in 
Action” stanowi swego rodzaju forum dyskusyjne dla pracow-
ników socjalnych, którzy pragną dzielić się swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem z innymi profesjonalnie pomagającymi, jed-
nocześnie czerpiąc z praktyki innych czytelników.16 Czasopi-
smo podkreśla międzynarodowy wymiar pracy socjalnej, tym 
samym sprzyjając międzynarodowej wymianie informacji, 
wiedzy oraz wartości w pracy socjalnej. Zarówno akademicy 
jak i  praktycy mają możliwość do zaprezentowania swoich 
własnych badań, spostrzeżeń oraz praktyk na łamach pisma.17 
Istotnym aspektem funkcjonowania „Practice: Social Work in 
Action” jest wymiana informacji na arenie międzynarodowej, 
w  celu usprawniania działalności pracowników socjalnych, 
poprzez wdrażania w  ich praktykę rozwiązań proponowa-
nych przez politykę społeczną innych krajów. Co więcej, warto 
także wspomnieć, iż magazyn ten oferuje wsparcie redak-
cyjne dla tych czytelników, którzy pragną podzielić się swoim 
własnym doświadczeniem zawodowym, lecz nie zdołali jesz-
cze posiąść umiejętności edytorskich.18 W  tym celu zespół 
redakcyjny udziela wszelkich wskazówek dotyczących korekty 
tekstu, dzięki czemu każdy profesjonalnie pomagający, bez 
względu na swoje doświadczenie dziennikarskie może być 
obecny w  międzynarodowej wymianie informacji z  zakresu 
pracy socjalnej i polityki społecznej. 

„Proffesional Social Work” – miesięcznik, określany jako 
czołowe pismo British Association of Social Workers 19 i dedy-
kowany jest przede wszystkim czynnym pracownikom socjal-
nym na terenie Wielkiej Brytanii. Ofertę dla czytelnika stanowi 
połączenie elementów takich jak nowości z zakresu pomocy 
społecznej, analizy, felietony, wywiady, listy zawodowo poma-
gających czy ich opinie. Głównym celem miesięcznika jest 
pomoc w ciągłym rozwoju zawodowym i zapewnienie infor-
macji o najnowszych rozwiązaniach w dziedzinie pracy socjal-
nej.20 Pismo to jest kolejnym przykładem wsparcia zawodo-
wego dla profesjonalnie pomagających. 

„Children And Young People Now” to brytyjski dwutygodnik 
wydawany od 2007 roku, przeznaczony dla profesjonalistów, 
którzy pracują z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Periodyk 
ten przeznaczony jest głównie dla osób, które sprawują opiekę 
nad dziećmi od wczesnych lat edukacji, a także sprawujących 
opiekę medyczną i  społeczną wobec nieletnich, ale także 
jest niezbędną lekturą dla wszystkich brytyjskich pracowni-
ków socjalnych, którzy pracując z rodzinami małoletnich lub 
dorastających dzieci, muszą wiedzieć jak powinni postępo-
wać w przypadku trudności wychowawczych, czy zachowań 
patologicznych. Regularnymi tematami pojawiającymi się na 
łamach tego czasopisma są: edukacja szkolna, przestępczość 
dzieci i  młodzieży, ochrona dzieci dotkniętych problemami 
społecznymi, przemoc i  okrucieństwo wobec bezbronnych 
dzieci oraz wszystkie zagadnienia dotyczące polityki spo-

15 Tamże,25.01.2014.
16 http://www.basw.co.uk/practice-social-work-in-action/,29.01.2014.
17 Tamże, 29.01.2014. 
18 Tamże, 29.01.2014. 
19 http://www.basw.co.uk/psw/29.01.2014. 
20 Tamże29.01.2014. 

łecznej wobec dzieci i młodzieży. „Children And Young People 
Now” jest nowoczesnym czasopismem dostępnym również 
w sieci, dzięki czemu strona internetowa tego periodyku od 
roku 2011 powiązana jest z CYPNow.co.uk oraz CYPNowJobs.
co.uk.21 Spójność pomiędzy wymienionymi adresami interne-
towymi, a stroną czasopisma zapewnia wyjątkową, a przede 
wszystkim bardzo bezpośrednią wymianę informacji. Posze-
rzony serwis informacyjny zapewnia dostęp do sekcji doty-
czących kariery, kwalifikacji, kwestii prawnych i  społecznych 
podopiecznych, dzięki czemu pracownicy socjalni zyskują 
aktualizowane na bieżąco forum wymiany informacji i dysku-
sji w kluczowych zagadnieniach pomocy społecznej, zarówno 
w  wymiarze prawnym, psychologicznym, zdrowotnym jak 
i  politycznym. „Children And Young People” jest magazynem 
niezbędnym dla pracowników pomocy społecznej, którzy 
stale muszą być na bieżąco z  najnowszymi wiadomościami 
i możliwościami rozwiązywania kwestii dotyczących zarówno 
dzieci, młodzieży jak i ich rodzin. Pracownik socjalny znajdzie 
w tym czasopiśmie najbardziej aktualne analizy i opinie odno-
szące się do systemu pomocy społecznej, wszystkich aspek-
tów polityki społecznej mających wpływ na prawidłowe funk-
cjonowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie. 

Kolejnym popularnym czasopismem jest „Community 
Care”, która stanowi kontynuację wersji elektronicznej maga-
zynu „Able Community Care’s Gazette”. Oferowany jest tu szeroki 
wachlarz artykułów obejmujących najnowsze przepisy prawne 
dotyczące pomocy społecznej, innowacyjne rozwiązania pro-
blemów społecznych, ogólne informacje i wskazówki zarówno 
dla pracowników pomocy społecznej, jak ich beneficjentów, 
którzy mają dostęp do tego czasopisma i sami mogą znaleźć 
potrzebne im informacje. „Community Care” jest dwumiesięcz-
nikiem wydawanym od 2001 roku, a jego wersja elektroniczna 
pojawiła się dziesięć lat później. Każdy numer podzielony jest 
na tematyczne działy -pierwszy z  nich zatytułowany Dorośli 
– przedstawia informacje na temat praktyki zawodowej ludzi 
starszych, ich zainteresowań, problemów związanych z niepeł-
nosprawnością w  wieku senioralnym, a  także opieki społecz-
nej pełnionej przez odpowiednie instytucje państwowe. Drugi 
dział – Dzieci, a w nim znaleźć można wszelkie, nowoczesne 
metody pracy z dzieckiem z rodziny zagrożonej lub dotkniętej 
patologią. Dzieci, które mają styczność z którymś z problemów 
społecznych wymagają szczególnej uwagi i  opieki ze strony 
pracownika socjalnego, dlatego też w tym dziale pracownicy 
znajdą wszystkie niezbędne informacje na temat współpracy 
z  dziećmi. Kolejny dział przeznaczony jest dla pracowników 
socjalnych, znajdują się w  nim wiadomości na temat zmian 
w  prawie, nowych programów rozwiązywania problemów 
społecznych oraz inne przydatne informacje, którymi mogą 
się oni wzajemnie wymieniać. Zamieszczane są tu m.in. tematy 
nadchodzących wydarzeń, spotkań, konferencji, warsztatów, 
które są istotne dla rozwoju pracy socjalnej, na których prezen-
towane są referaty oraz opinie specjalistów na temat innowa-
cji w pomocy społecznej. Magazyn ten poszukuje też nowych 
rozwiązań dla rozwoju całego systemu pomocy społecznej, 
stara się odnajdywać nowe możliwości w  opiece społecznej, 
rozwiązywać jej wewnętrzne problemy jak i  kwestie benefi-
cjentów. Czasopismo przyczynia się także do wzrostu kompe-
tencji zawodowych pracowników społecznych, pomaga im  
w  dokształcaniu się, podejmowaniu świadomych, odpowie-
dzialnych decyzji oraz sprzyja formułowaniu odpowiednich do 
sytuacji, rozsądnych ocen. „Community Care” bardzo rzetelnie 
odzwierciedla zmieniające się oblicze opieki społecznej w Wiel-
kiej Brytanie, jak i na całym świecie za sprawą swojej innowacyj-
ności i zaangażowania w sprawy pomocy społecznej. 

21 http://www.cypnow.co.uk/static/aboutus , 20.02.2014.
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Pan Jarosław Duszak podczas pracy w PZG w Opolu

Jak to się stało, że rozpoczął Pan swoją życiową drogę 
z językiem migowym i osobami niesłyszącymi?

W szkole średniej zacząłem pomagać osobom niesłyszą-
cym w  duszpasterstwie, wtedy poprzez coraz większą ilość 
czasu spędzanego z  nimi, zacząłem uczyć się języka migo-
wego, zarówno od osób niesłyszących jak i księdza, który kie-
rował duszpasterstwem. Z biegiem czasu, coraz bardziej anga-
żowałem się w życie niesłyszących, poznałem ich środowisko 
od wewnątrz, zacząłem mieć z nimi codzienny kontakt. W tym 
czasie nie ukończyłem jeszcze żadnych kursów języka migo-
wego. Rozpocząłem je dopiero po około dziesięciu latach, od 
pierwszego spotkania w duszpasterstwie, dzięki czemu idąc 
na kurs miałem już doświadczenie z niesłyszącymi, co jest nie-
zwykle ważne przy rozpoczęciu nauki. Jednak żadna forma 
kształcenia, nie jest w  stanie zapewnić nam intensywnych 
kontaktów z  niesłyszącymi, które według mnie są podsta-
wowym warunkiem, aby po kursie sprawnie posługiwać się 
językiem migowym, tym bardziej, że w życiu codziennym nie 
mamy zbyt wielu sytuacji, w których moglibyśmy go poćwi-
czyć.

Jak rozpoczęła się Pana droga zawodowa z PZG Opole?
W PZG Opole pojawiłem się po raz pierwszy w 1999 roku 

w charakterze pełnomocnika likwidatora, ponieważ na tere-
nie oddziału opolskiego PZG były problemy natury organi-
zacyjno-personalnej. Ze względu na konflikty personalne 
Zarząd Główny podjął decyzję o likwidacji struktury oddziału 
opolskiego i  wcieleniu go w  strukturę oddziału dolnoślą-
skiego z  siedzibą we Wrocławiu. Gdy Pani Prezes oddziału 
dolnośląskiego pojawiła się w Opolu w celach likwidacyjnych, 
znając mnie z  wcześniejszej działalności zaproponowała mi 
żebym ją tutaj zastępował, ponieważ potrzebowała kogoś, 
kto pomógłby jej organizacyjnie, przy sprawach związanych 
z  likwidacją, a  jednocześnie wspierałby osoby niesłyszące 
z  tego środowiska, ponieważ w  tym czasie cały personel 

opuścił placówkę. Pełniłem więc dwie role – porządkowałem 
sprawy organizacyjne związane z  likwidacją, a  jednocześnie 
cały czas starałem się pomagać osobom niesłyszącym. Mniej 
więcej rok trwały wszystkie procedury likwidacji oddziału, 
a  po ponownym przeanalizowaniu przez Prezesa oddziału 
dolnośląskiego wad i zalet postanowiono z powrotem przy-
wrócić oddział opolski jako samodzielną jednostkę. Zostałem 
wybrany na Prezesa Zarządu Oddziału Opolskiego oraz kie-
rownika Ośrodka Rehabilitacji. Podsumowując, zawodowo 
jestem związany z PZG Opole od 1999 roku, pełniąc rolę Pre-
zesa Oddziału Opolskiego, tłumacza języka migowego oraz 
pracownika socjalnego.

Wykonywany przez Pana zawód jest niewątpliwie 
połączeniem pasji z pracą. Co w tym wszystkim daje Panu 
największą satysfakcję?

W  takiej pracy jak moja naturalnie największą radość 
i  satysfakcję dają sytuacje, w  których udaje się pomóc oso-
bom, które tej pomocy i  wsparcia najbardziej potrzebują. 
Oczywiście nie zawsze jest tak, że udaje się rozwiązać pro-
blem w stu procentach, ja jestem zadowolony, kiedy wiem, że 
chociaż w jakimś stopniu udało mi się polepszyć jakość życia 
osób niesłyszących. Zawsze staram się sobie tłumaczyć, że 
wykonywana przeze mnie praca sprawia, że życie osób, które 
zwracają się do mnie o pomoc staje się lepsze i to właśnie daje 
motywację do dalszego działania.

Co jest najtrudniejsze w zawodzie tłumacza języka 
migowego?

Przez cały czas mam kontakt z  osobami, które mają 
naprawdę różne charaktery, zdarza się, że mają nadmierne 
oczekiwania wobec otaczającej ich rzeczywistości. Tłumacz 
z  racji wykonywanego zawodu bardzo często musi ponosić 
konsekwencje decyzji podjętych przez niesłyszących, ponie-
waż jest on pośrednikiem pomiędzy tą osobą a  instytucją. 
Niesłyszący mają swoją, własną koncepcję na rozwiązanie 
danej sprawy, jednak nie zawsze można zrobić to tak, jak to 
sobie wyobrażają i właśnie wtedy sprawy się komplikują, bo 
według nich tłumacz jest dobry wtedy, gdy daną sprawę roz-
wiąże zgodnie z ich założeniem, a gdy jest inaczej, to niestety 
wtedy występuje ta druga strona medalu pracy z ludźmi. Wła-
śnie z tych powodów tłumacz musi charakteryzować się dużą 
cierpliwością i wykazywać się ogromną wolą pomocy, aby nie 
zniechęcać się do wykonywanej pracy.

Czy kursy języka migowego cieszą się większym 
zainteresowaniem wśród osób prywatnych czy może 
przedstawicieli instytucji?

Zainteresowanie kursami języka migowego jest bardzo 
zróżnicowane i  zależy od naprawdę wielu czynników, np. 
w czasie, kiedy krążyły słuchy o wejściu Ustawy o języku migo-
wym, wiele osób chciało mieć taki kurs ze względu na zwięk-
szone możliwości znalezienia pracy. Generalnie na Opolsz-

Katarzyna Wasela, Sylwia Ladra – Matysik, Martyna Szelewska

Połączenie pasji z pracą, czyli o satysfakcji z pomagania 
– rozmowa z Panem Jarosławem Duszakiem – Prezesem 
Polskiego Związku Głuchych w Opolu

czyźnie zainteresowanie nauką w tym zakresie jest przeciętne, 
ogółem jest to około 30-40 osób rocznie. Większość z nich to 
osoby prywatne, które chcą po prostu podnieść swoje kwali-
fikacje zawodowe. Jest także pewna grupa osób uczęszczają-
cych na kurs z powodu zetknięcia się z osobami niesłyszącymi 
w  najbliższym otoczeniu, których ta sytuacja zmotywowała 
do tego, żeby poznać migowy, by umieć porozumiewać się 
np.  z niesłyszącym sąsiadem – motywacje są naprawdę prze-
różne. Uczestnikami kursów języka migowego są również 
grupy studentów z naszego Uniwersytetu Opolskiego.

W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, żeby 
w instytucjach publicznych na stałe zostali zatrudnieni 
tłumacze języka migowego. Czy według Pana rzeczywiście 
jest to realny plan?

Według mnie nie jest to możliwe, aby każda z  instytucji, 
która zobligowana jest Ustawą zatrudniła na stałe tłumacza 
języka migowego. W  tym miejscu wyraźnie trzeba podkre-
ślić, że osoba, która kończy kurs, zaraz po jego ukończeniu, 
nie jest od razu profesjonalnym tłumaczem. Kurs jest dopiero 
pierwszym etapem w  dążeniu do celu. Tłumaczem zostaje 
się dopiero po kilku latach praktykowania języka migowego 
w środowisku osób niesłyszących i dopiero po zdaniu specjal-
nych egzaminów certyfikacyjnych można mówić, że jest się 
tłumaczem. Ukończenie kursu nie daje kompetencji tłuma-
cza, oczywiście daje pewien zakres wiedzy, która w momen-
cie, kiedy nie jest praktykowana w naturalny sposób zanika. 
Jak już powiedziałem, zatrudnienie tłumacza na stałe nie jest 
dobrym rozwiązaniem, ponieważ niesłyszący nie są przyzwy-
czajeni do tego, aby korzystać z ich usług, a przede wszystkim 
procedura prośby o  tłumacza jest niezwykle uciążliwa, dla-
tego też osoby te szybko się zniechęcają. Niesłyszący nie mają 

powszechnie dostępnych informacji, gdzie mogą się zwrócić 
w danej instytucji, aby poprosić o tłumacza, ponieważ infor-
macje w tych instytucjach są ukryte, najczęściej pojawiają się 
w biuletynach informacji publicznej, których ludzie po prostu 
nie czytają. Dlatego właśnie z tych powodów głusi nie chcą 
korzystać z takich usług, co za tym idzie zatrudnienie na stałe 
tłumacza, który będzie miał tylko i wyłącznie „urzędowy” kon-
takt z niesłyszącymi po prostu nie zda egzaminu. Uważam, że 
lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie banku tłumaczy, 
którzy byliby opłacani przez władze, gdzie pełniliby dyżury 
telefoniczne, dojeżdżali do instytucji i może wtedy niesłyszący 
nie baliby się całej tej skomplikowanej procedury.

Obsługa osób niesłyszących w polskich instytucjach 
pozostawia wiele do życzenia, w takim razie z czego to tak 
naprawdę wynika? 

To pytanie można by skierować do instytucji, ale uwa-
żam, że one nie rozumiejąc problemów osób niesłyszących 
wykonały nakaz ustawowy, informując na swoich stronach 
internetowych czy w biuletynach, jak starać się o tłumacza i tu 
zadanie jakoby się kończy. Według Ustawy dana instytucja ma 
trzy dni po zgłoszeniu zapotrzebowania na zorganizowanie 
tłumacza. W tym miejscu nie można zrównywać wszystkich 
do jednego poziomu, ponieważ na terenie Opolszczyzny są 
takie instytucje, które współpracują z PZG Opole i  są zabez-
pieczone w przypadku sytuacji, kiedy niesłyszący potrzebują 
pomocy profesjonalnego tłumacza. W kilku przypadkach nie-
które z nich nigdy nie miały potrzeby, aby sprowadzić tłuma-
cza, a jednak ubezpieczyły się na taką ewentualność, więc na 
pewno jest to bardzo pozytywny aspekt tej formy udzielania 
pomocy niesłyszącym. Osoby niesłyszące chciałyby przede 
wszystkim, aby zlikwidować ten okres trzech dni oczekiwa-

Pan Jarosław Duszak w trakcie warsztatów z języka migowego
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nia na tłumacza, niestety jest to technicznie i finansowo nie-
możliwe, ponieważ jak już było mówione, nie da się na stałe 
zatrudnić tłumacza w każdej instytucji, a korzystanie z tłuma-
cza online niestety jest bardzo kosztowne i opłacanie stałego 
rocznego abonamentu jest nieopłacalne. Jedynym sensow-
nym rozwiązaniem w  tej chwili jest ten trzydniowy okres 
oczekiwania, z którym nie zgadzają się niesłyszący, ale niestety 
nie zawsze da się zrobić tak, aby obie strony były zadowolone 
w stu procentach.

Czy w Opolu podejmowane są próby integracji osób 
niesłyszących ze słyszącymi?

PZG nie jest placówką, która ma za zadanie integrować 
głuchych ze słyszącymi, my mamy ich wspierać i  pomagać 
im zaspokajać potrzeby. Jeżeli taką potrzebą okazałaby się 
integracja ze słyszącymi to wtedy będziemy działać w  tym 
kierunku. Oczywiście staramy się wychodzić do środowiska, 
mówić o problemach osób niesłyszących, ale nie próbujemy 
na siłę ich ze sobą zintegrować. Osoby niesłyszące nie bardzo 
chcą przebywać wśród osób słyszących i  to raczej powinno 
być przez wszystkich zrozumiałe, ponieważ wolą swoje oto-
czenie, są to najczęściej osoby dorosłe i my jako słyszący choć-
byśmy mieli inne zdanie na ten temat, powinniśmy to uszano-
wać. Niesłyszący to specyficzna grupa, która nie bardzo chce 
się łączyć z osobami słyszącymi, myślę, że jednym z powodów 
jest to, że nie mają zbyt dużo pozytywnych doświadczeń 
z osobami słyszącymi. A jeżeli słyszący chcą się integrować, to 
jest to nieliczna grupa osób, które zapisują się na kurs języka 
migowego lub w  jakiś inny sposób udzielają się w  ich śro-
dowisku. Aczkolwiek tylko mały odsetek ludzi kończących 
kurs zostaje potem w środowisku niesłyszących. Jakaś część 
zniechęca się i stwierdza, że to jednak nie dla nich, ale także 
wynika to z tego, że grupa niesłyszących nie jest duża, więc 
po prostu nie może przyjąć do siebie jakiejś znaczącej grupy 
osób, które chcą działać w tym środowisku. 

Każdy język tworzy odrębną kulturę, czy w przypadku 
języka migowego również można mówić o odrębnej 
kulturze, o kulturze osób niesłyszących?

Oczywiście, że osoby niesłyszące mają swoją własna kul-
turę, przez to, że posługują się językiem migowym i  tworzą 
społeczność, gdzie ten język jest podstawą funkcjonowania 
i na tej podstawie można mówić, że jest to mniejszość języ-
kowa. Jest to także pod pewnymi względami mniejszość 
kulturowa, chociaż ta kultura osób niesłyszących jest prze-
siąknięta kulturą środowisk w  jakich są wychowywani, czyli 
środowiskiem osób słyszących. Osoby niesłyszące mają swoje 
nabożeństwa, zawierają związki małżeńskie raczej między 
osobami ze swojego środowiska, różnego typu formy aktyw-
ności, kluby, spotkania raczej w  swoim gronie, mają poezję 
migową, teatr bazujący raczej na formach wizualnych, a więc 
funkcjonują jak mniejszość językowa, chociaż są Polakami, 
mają obywatelstwo polskie, natomiast nie znają na tyle języka 
polskiego, aby móc funkcjonować w  kulturze języka pol-
skiego. Ważnym elementem jest to, że w  środowisku osób 
niesłyszących liderami zostają osoby, które są dynastycznie 
głuche, czyli z pokolenia na pokolenie, a  to znaczy, że mają 
w swoim środowisku pewnego rodzaju hierarchię. 

Mówi się, że żeby nauczyć się jakiegoś  języka obcego 
najlepiej jest zacząć w jak najmłodszym wieku. Czy 
z migowym jest tak samo?

Tak, migowy też należy do tej grupy, natomiast to nie 
znaczy, że w  starszym wieku nie można tego zrobić. Język 
migowy ma to do siebie, że jest językiem wizualno – prze-
strzennym, czyli bazuje na innym nośniku informacji niż język 

foniczny i w zależności od tego jaka jest sprawność naszego 
mózgu, człowiek potrafi przestawić się na odbieranie innego 
języka w formie obrazów a nie dźwięków. Migowy jest ściśle 
związany z naszą motoryką, jest to naśladowanie konstrukcji 
wizualnych, przestrzennych, powtarzania pewnych ruchów, 
dlatego też u  młodszych jest to dużo łatwiejsze niż u  osób 
starszych. Widać to doskonale na przykładzie słyszących dzieci 
głuchych rodziców, gdzie najpierw posługują się językiem 
migowym, a  dopiero później w  środowisku, w  szkole języ-
kiem fonicznym i  są tak naprawdę dwujęzyczni. Dlatego im 
szybciej rozpocznie się naukę tym lepiej, ale oczywiście wiek 
nie eliminuje nikogo i można rozpoczynać ją także jako osoba 
dorosła, ale trzeba wtedy włożyć w to więcej pracy. Z językiem 
migowym występuje za to inny problem, ponieważ jest tak 
specyficznym językiem, który ma bardzo mało możliwości do 
ćwiczenia, nie ma tylu okazji doskonalenia, praktykowania, 
stąd taka mała efektywność szkoleń i kursów, po których bar-
dzo często nie ma bezpośredniej możliwości ćwiczenia tego 
języka.

Jak wygląda edukacja dzieci niesłyszących w Opolu?
Zacznijmy od tego, że w Opolu nie ma żadnej szkolnej pla-

cówki kształcącej dzieci niesłyszące, w związku z tym dzieci 
uczą się w  szkołach masowych, w  klasach integracyjnych 
lub jeżdżą do ośrodków szkolno-wychowawczych, do szkół 
z  internatem, które są w  najbliższej okolicy, czyli Racibórz, 
Lubliniec bądź Wrocław. Te placówki to miejsca, gdzie dzieci 
głuche mogą zdobywać edukację, oczywiście mogą uczyć 
się w swoich szkołach w miejscach zamieszkania, ale jest to 
wtedy edukacja, która okupiona jest wieloma negatywnymi 
doświadczeniami społecznymi, ponieważ te dzieci zawsze są 
w pewnym stopniu niedoinformowane. Środowisko, które je 
uczy uważa że mają zdobywać wiedzę przy pomocy języka, 
którego tak naprawdę nie znają i mają się uczyć tego języka, 
a przy okazji zdobywać wiedzę. Dzieci uczące się w maso-
wych szkołach ze względu na braki jakie występują w kształ-
ceniu, korzystają z  pomocy placówki prowadzonej przez 
Polski Związek Głuchych jakim jest Specjalistyczny Ośrodek 
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. To 
jest placówka, która na terenie Opolszczyzny była pierwszą, 
która w sposób zorganizowany zajmowała się dziećmi nie-
słyszącymi lub z wadą słuchu, od momentu narodzin aż do 
ukończenia edukacji szkolnej. W latach 50. tworzono w Pol-
sce system wspierania dzieci niesłyszących w  miejscach 
gdzie one mieszkały, na bazie placówek Polskiego Związku 
Głuchych, później powstał pomysł, aby wykorzystać bazę 
PZG i tworzyć poradnie dla dzieci i młodzieży. Taka poradnia 
powstała w Opolu w latach 60. i oczywiście funkcjonuje do 
dzisiaj, oferując opiekę psychologa, laryngologa czy logo-
pedy.

Na koniec chciałybyśmy  zapytać o największe osiągnięcie 
Pana i całego zespołu oddziału PZG Opole.

Największym osiągnięciem zespołu jaki tutaj pracuje jest 
to, że w  dalszym ciągu funkcjonujemy, ponieważ oddział 
istnieje na terenie Opolszczyzny od 1956 roku jako struktura 
Polskiego Związku Głuchych, czyli mamy ponad pięćdzie-
siąt lat historii wspierania osób niesłyszących. Czasami były 
naprawdę trudne momenty, jak na przykład w latach 90, kiedy 
reformowano system wspierania i groziło nam zlikwidowanie 
placówki. Dlatego też za największy sukces uważam fakt, że 
cały czas funkcjonujemy, działamy, a przede wszystkim nadal 
pomagamy osobom niesłyszącym, które nie mają zbyt wielu 
innych miejsc, w których mogłyby otrzymać taką pomoc.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę

Joanna Krzyżanowska 

OBOK ŻYCIA
Laureatka I –ej nagrody w konkursie „Sensotwórcy” II edycja

Mój mały, szczęśliwy i radosny świat skończył się 16 grud-
nia 2001 roku. Anioły, niebo, ciemność, ciepło, wycie 

karetki i  słodki sen. Coś się zamknęło i coś się zdarzyło, ale 
to nie jest sensem mojego życia, mojego Ja, mojego istnie-
nia. Sensem jest to, co było potem, w innej krainie, zimnej, 
ciemnej, z bólem i odległej od rzeczywistości. Zostałam pta-
kiem z podciętym skrzydłem, pozbawiona miłości, o której 
wtedy musiałam zapomnieć, a  która zawsze pozostała 
w głębi mego serca. Zostałam sama pogrążona we śnie. Bóg 
tylko patrzył, a ja pytałam:, „Dlaczego właśnie Ja?”, „Co zrobi-
łam nie tak?, „Co mogłam zrobić lepiej?” „Dlaczego w takiej 
chwili?”, „Czy można było uciec w  inny wymiar czasu?” Tyle 
pytań pozostawionych bez odpowiedzi. Serce moje umarło 
wraz z miłością, a pozostałam JA, zbuntowana, wystraszona 
i samotna.

Diagnoza brzmiała: amputacja nogi. Panika, strach, lęk, 
walka. Z tymi myślami zmagał się mój umysł, a dusza odla-
tywała gdzieś daleko, ciało było bezwładne, ciężkie, myśli 
kołatały sercem a śmierć nie nadchodziła. Wtedy byłby sens 
istnienia w innym wymiarze, który pozwoliłby na wybawie-
nie duszy i  mojego zmasakrowanego ciała. Ból duszy, jaki 
czułam za utratą przeszłości, która została mi odebrana, szar-
pał moim sercem, rozpacz i  krzyk nie chciały przejść przez 
gardło. Wtedy właśnie zrozumiałam, że zostałam tutaj, na 
ziemi, pośród ludzi, by pokonać ten ból, pokonać rozpacz, 
pogrzebać zabraną miłość i żeby podjąć walkę. Takie dosta-
łam wytyczne od Boga. Zrozumiałam, że brutalnie wyko-
pano mnie z cudownej krainy Nieba, rozkazano wrócić i coś 
jeszcze dokonać tutaj, na Ziemi. Buntowałam się, chciałam 
iść za miłością, którą utraciłam, ale nie mogłam, zostałam 
tutaj i dobrze wiedziałam, że los postawił nas po dwóch stro-
nach światła. Wiedziałam jednak, kiedy na krótko wyszłam 
w przestrzeń poza czas, że tam wszystko dalej trwa. Wtedy 
nie czułam bólu, strachu i przerażenia, tylko radość i śpiew 
mojej duszy. Rzeczywistość była inna, moje ciało oplecione 
gęstwiną rurek, monitor sygnalizujący bijące serce. Głuche 
uderzenia, oznaczały życie, a ja, chociaż nie chciałam, żyłam 
i  musiałam żyć dalej. Pragnęłam pożegnać się i  odejść do 
ciepłego, przytulnego miejsca, gdzie nie czułabym bólu 
i  rozpaczy, gdzie rano świeciłoby słońce, a  noc przepeł-
niona byłaby śmiejącymi się gwiazdami. Jednak ta rzeczywi-
stość była okrutna, gdyż zamiast słońca były lampy, zamiast 
gwiazd monitory. Dookoła pełno ludzi, którzy chodzili, coś 
mówili, coś robili, a wtedy zachciało mi się tak bardzo cie-
płego mleka. To takie dziwne uczucie, to tak jakbym powró-
ciła do okresu dzieciństwa, od którego się wszystko zaczęło.

Ponowna diagnoza: amputacja – podtrzymana. Nie 
pozwalam, walczę, nerwowo krzyczę, nie rozumiem tego co 
mówię, ale wiem, że się nie zgadzam. Nie dotykajcie mnie, 
jestem przytomna, nie wyrażam zgody, żyję w całości. Krzy-
czałam, a te słowa odbijały się echem we mnie. Bolało, bar-
dzo bolało, ale wiedziałam, że już nie ma odwrotu, nie mam 
dokąd pójść, muszę dalej żyć.

Wreszcie mnie zostawili, odeszli, coś mówili, ale ja tego 
nie chciałam słuchać, dostałam czas, a  oni czekali. Czekali 

dwa tygodnie, z nożami, piłami i wózkiem, a dla mnie była 
to cała wieczność. Modliłam się o cud, cud przetrwania, cud 
miłości i  sensu życia. Przyszedł niespodziewanie w  piękny 
zimowy dzień i przygarnął mnie w swoje ramiona, otulił jak 
dziecko i  dał nadzieję. Diagnoza: funkcja podporowa. Tyle 
usłyszałam, tyle zapamiętałam. Noga zostaje, moja, wła-
sna, z ogromnym bólem, który przerażał, ale żywa, krótsza, 
sporo za krótka, ale moja. Walka o przetrwanie, taka długa, 
taka bolesna, taka ciągła, jednak podjęta. Pierwsza bitwa 
wygrana. Miałam dla kogo wygrać, bo miałam dziecko, 
dziecko które kochało, wystraszone, zrozpaczone, czułe, 
pełne miłości. W oczach, jak w książce mogłam wyczytać jej 
lęk, strach, przerażenie i prośbę o przetrwanie. I tak się stało, 
zaczęłam w  środku krzyczeć, walczyć, nie poddałam się. 
Zebrałam wtedy wszystkie siły jakie jeszcze miałam, nie dla 
siebie, ale dla niej, gdyż wysłuchałam prośby, która została 
wysłana poprzez serce dziecka do serca matki. 

Szpital, w  którym doznałam pełno lęków, upokorzeń, 
przykuta do łóżka z obciążnikiem wiszącym na końcu nogi, 
już pozostał przynajmniej na chwilę za mną. Straszna trauma, 
ale zbieram siły do walki, nie poddaję się.  Nie myślę co teraz, 
co tutaj. Jedna myśl, która mnie nurtuje to „Co dalej?”, „Co 
zrobię?”, „Jak będę chodziła?” Te pytania utkwiły mi mocno 
w głowie. Postanowiłam właśnie wtedy, że będę chodziła na 
przekór wszystkim, na przekór sytuacji w jakiej się znalazłam, 
i tego cały czas będę się trzymała. 

Powrót do domu, pięknego, cudownego, do własnego 
łóżka, był wspaniałym moim doznaniem. Nigdy wcześniej 
tego tak nie odbierałam. Ta cisza i  spokój, nikt nie chodzi 
rano, można spać i odpoczywać. Wróciłam do domu i zara-
zem do wspomnień. Okresy załamania wracały coraz częściej, 
ale wiedziałam, że czekam na następną operację, czekam na 
możliwość chodzenia, czekam na ponowny cud. Już jeden 
nadszedł, więc wiem, że przyjdą następne, ale muszę być 
cierpliwa, a to było najtrudniejsze, bo czas uciekał nieubła-
ganie. I znów minął miesiąc, dwa, trzy, zima minęła, nastała 
wiosna potem lato i decyzja: operacja – możliwość wstawie-
nia pręta w nogę, po prostu kawałka metalu, aby chodzić. 

Korfantów, rehabilitacja, ciężki okres, dni nauki, samot-
ność pomiędzy kalekimi ludźmi, lęk, udawanie, i  ten 
potworny brak miłości, cudownej, budzącej do życia. Pierw-
szy pobyt nieudany, za mało wiedzy, za mało ćwiczeń i znów 
dwie kule u mojego boku. Powrót możliwy dopiero za dwa 
miesiące. Wracam z  większym już doświadczeniem, pona-
wiam próbę, dostaję więcej ćwiczeń, wkładam w  to wię-
cej wysiłku, ponowna walka o  chodzenie i  o  siebie znów 
podjęta. Nigdy się nie poddałam, jednak zawsze, kiedy się 
budziłam, myślałam, że to tylko sen i, że przeminie, a ja będę 
tak jak dawniej chodziła, działała, podejmowała znów duże 
wyzwania.

Udało się, jedna kula, sukces. Powrót szczęśliwca do 
domu. Jednak to za mało, czegoś brakuje, coś się zatrzy-
mało. Diagnoza: szczęściara, jedna kula to szczyt marzeń 
i tak powinno zostać. Moje serce mówiło inaczej, moja dusza 
chciała inaczej, nie mogłam się z tym pogodzić. Jednak znów 
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I zaczęło się. Poduszka w buzi, ból, duży wysiłek po stronie 
rehabilitanta, pot i zmęczenie, ogromne obustronne poświę-
cenie. Bólu nie da się opisać. Poduszka, żeby nie krzyczeć, 
a ból, aby dobrze chodzić, tak to można ująć słowami. I było 
dobrze, łapałam równowagę biodrami, skrót kończyny prze-
stawał być taki widoczny, zaczynałam chodzić normalnie, 
czasami były małe potknięcia, ale pomocna dłoń mojego 
Anioła była zawsze gdzieś niedaleko. To takie cudowne, że 
po tylu latach zmagań mogłam iść normalnie, chociaż dia-
gnoza lekarska mówiła zupełnie co innego. Cieszyłam się 
jak małe dziecko z  pierwszych kroków, kochałam i  czułam 
wielką miłość i  łaskę od Boga, której doświadczyłam. Moje 
życie nabierało sensu, wiedziałam już, że to nie jest koniec, 
że teraz mogę zrobić wszystko czego zapragnę, no może nie 
wszystko, ale chyba nie jest powiedziane, że potrzebujemy 
wszystkiego czego pragniemy do szczęścia. Czułam wsparcie 
mojego Anioła i wtedy wszystko we mnie się zmieniało, moja 
dusza pogodziła się wreszcie z  moim ciałem i  ta harmonia 
dopiero co utworzona, zaczęła gromadzić wszystkie siły do 
działania. 

Zapominałam już o  tym, że jestem inna, a  zaczynałam 
myśleć po co tutaj zostałam i  co jeszcze mogłabym zro-
bić dla innych na tym świecie. I  to wkrótce stało się moim 
celem. Świat wtedy stanął przede mną otworem, chyba coś 
jak powrót syna marnotrawnego do domu. Potem przyszły 
cudowne chwile, wyzwoliłam swoje ciało czyli zaakcepto-
wałam siebie, przestałam budzić litość wśród ludzi, przestali 
zauważać moje kalectwo, ale najważniejsze, że ja już tego 
nie wypierałam z  siebie i  potrafiłam mówić o  sobie jaka 
jestem. Zaczęłam naukę chodzenia ponownie na obcasach, 
dzięki mojemu wspaniałemu znajomemu, który był szew-
cem. Powiedział, że źle będę wyglądała w  butach ortope-
dycznych i przerobił mi buciki z obcasami tak, abym mogła 
w nich wygodnie chodzić. I znów nauka, obcasy, zachwiana 
równowaga, zdarte noski jak u dziecka uczącego się chodzić 
i pomocna dłoń mojego Anioła w chwilach zwątpienia. To był 
ponowny krok do przodu, który znów wniósł ogromną radość 
w moje serce, że mogę i potrafię dotrwać i osiągnąć posta-
wiony przede mną cel. Pootwierał się dla mnie świat, chociaż 
moja dusza nadal pozostała zamknięta, lecz coraz bardziej 
pogodzona z ciałem, a to przecież również było moim celem. 
Czasami jeszcze zadawała mi pytanie: „Dlaczego?” Ale ja już 
prawie jej nie słyszałam, gdyż to był tylko jej szept. 

Godzę się już z wybranym losem i zaczynam żyć normal-
nie. Ale jeszcze gdzieś w głębi siebie czuję, że nie wszystko 
dokończone, jednak to już tylko kosmetyka tego, co zostało 
potargane, zniszczone i zabrane. Tym razem ponowna ope-
racja, ale już ostatnia, po to by zaistnieć inaczej w tym świe-
cie. Zupełnie normalnie jako człowiek, jako kobieta, jako ktoś 
kto pokonał kalectwo, nazwał to po imieniu i  zmierzył się 
z nierówną walką. Wygrywam następną bitwę, lecz do końca 
wojny będzie jeszcze troszkę małych potyczek. Jednak już 
wiem, że coraz bliżej do zwycięstwa. Wakacje, słońce, morze, 
cudowna plaża i ponowna próba. Marzenie, które się spełni 
za chwilę, zanurzyć bose stopy w słonej wodzie i poczuć jak 
obmywa je spieniona fala. Lekki strach przed nieznanym, 
stanęłam boso, zachwiałam się, jednak moje pragnienie 
zwycięża. Pierwsza fala, mój Anioł jest blisko, ufam mu, pra-
gnę pokonać moje lęki. Wtedy jakaś ogromna siła utrzymuje 
mnie w miejscu. Serce napełnia radość, perspektywa bosych 
spacerów po plaży, kąpieli w  morzu, a  ja cała jestem prze-
pełniona szczęściem. Pokonałam siebie i wtedy stało się coś 
pięknego. W pełni zaakceptowałam swoje kalectwo, już prze-
stałam wstydzić się swojego wyglądu. 

Dostaję propozycję pracy w dużej korporacji, na dobrym 
stanowisku. Sprawdzam się, doceniają mnie i moją pracę. Jest 

wspaniale, tyle osiągam, buduje zespoły, pomagam ludziom, 
dostaję nagrody i wyróżnienia. Jednak po ośmiu latach wiem, 
że to jeszcze nie jest moja droga, którą mam iść, którą wyzna-
czył mi Bóg posyłając mnie z powrotem na Ziemię. Chociaż 
pomogłam wielu ludziom, to oni też w jakiś sposób również 
mi pomogli, bo zobaczyłam, że mój świat jest taki sam, a cza-
sami nawet lepszy, że nie tylko ja jestem inna. Wróciłam do 
wspomnień i chociaż wiedziałam, że mi się udało, to jednak 
wiem, że teraz powinnam pomóc innym odnaleźć drogę do 
zwycięstwa. Pomyślałam, ile osób spotkałam na swojej dro-
dze właśnie innych, kalekich nie tylko fizycznie, ale i duchowo. 
Czasami w gorszym stanie niż ja. Dlatego tak jak mi się udało, 
im również powinno się udać. Ale wiem, że nie zawsze jest 
to możliwe. Już nie zadaję sobie pytania: „Dlaczego?” Już zna-
lazłam odpowiedź: „Po to Ja doświadczyłam tego losu, aby 
uczyć, wspierać i pomagać”. Zostawiłam korporację, założy-
łam własną działalność i  działalność spółdzielczą, stanęłam 
na jej czele. Zostałam Prezesem, podjęłam odpowiedzialność 
za pracujących ze mną ludzi, bo zaufałam swojemu sercu 
i duszy połączonej z moim innym ciałem. Nie mam już pro-
blemu z akceptacją siebie, ponieważ wiem, że to ludzie mają 
problem, jeśli na mnie inaczej patrzą. Oni są zdrowi, lecz nie 
zawsze zadowoleni ze swojego życia, często nic ich nie cie-
szy, są smutni i szarzy. A mnie cieszy wszystko – codzienny 
poranek, każda pogoda, bo ona jest zawsze, ptaki dookoła 
i  wszystkie pory roku i  kiedy świeci słońce i  pada deszcz. 
Trzeba odnaleźć w sobie szczęście i cel do działania. A jak już 
się go znajdzie, to należy zrobić wszystko, aby dotrwać do 
końca pomimo wielu porażek i  przegranych bitew. Chodzi 
przecież o wygranie całej wojny. Dla zdrowych ludzi nawet 
każde jutro jest niepewne, ale dla mnie już nie, bo poznałam 
siebie i swoje możliwości dowódcy i stratega własnego ciała 
i duszy. Moja niepełnosprawność nadała inny sens mojemu 
życiu, nauczyła dużej pokory, pokonywania trudów, znosze-
nia bólu, nie tylko fizycznego, ale również psychicznego. Bólu 
duszy. Poznałam samą siebie, swoje możliwości, wiem na 
ile mnie stać i co mogę osiągnąć. Jaką muszę podjąć walkę 
i  jaką obrać strategię. I wiem, że jak podejmę wyzwanie, to 
i tak pomimo przeciwności, wygram. Bo przecież wygrałam 
tę nierówną walkę z losem. 

Teraz, jako osoba niepełnosprawna, chciałam tym opo-
wiadaniem o sobie złożyć wyrazy szacunku wszystkim takim 
jak ja i  porwać ich do walki o  siebie, o  swoje dusze i  ciała, 
o  swoje jutro. Przekazać, że jeśli się czegoś bardzo pragnie 
i ma się swoje marzenia, to można zawsze to spełnić. Czasami 
trzeba poczekać, ale Bóg nie zapomina. Niecierpliwi dostają 
lekcje pokory. Ale to również nauka.

 Na koniec to co jest dzisiaj. Nie ma już mego Anioła. 
Pozostawił mnie silniejszą, przygotowaną do życia w  swo-
jej niepełnosprawności, która już tak nie rani mojego serca. 
Przede mną jeszcze tyle nowych wyzwań, pracy, tworzenia, 
pomagania i kochania. Robię to, co lubię, odnalazłam drogę 
i praca stała się moją pasją. A o to chodziło Bogu od samego 
początku, tylko ja tego nie rozumiałam. Długa to była droga, 
ale owocna. Trudna nauka, lecz musiałam ją przejść i  teraz 
wiem, co dalej mam robić. Teraz jestem gotowa na odkrywa-
nie nowego, nieznanego świata. Przyjmuję nowe życie, które 
dostałam, na pewno w innej formie, ale piękne. Tego życzę 
wszystkim osobom niepełnosprawnym, którym dedykuję 
swoje opowiadanie.

„Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II 
edycja”, projekt finansowany przez Samorząd Województwa 
Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych.

weryfikacja rzeczywistości, za długi i źle dobrany pręt pod-
trzymujący kości nie wytrzymuje. Znów pół roku bólu, leki 
przeciwbólowe jak narkoman i  znów ponowna operacja – 
już straciłam rachubę która. Leczenie, długi pobyt w szpitalu, 
załamanie, rozpacz, że znów nie dam rady, że się nie pod-
niosę i ponowne powroty do przeszłości i samotności.

Rok 2003. Udało się, chodzę. Ciężko mi się porusza, ale idę 
coraz lepiej, stabilniej i do przodu. To dobry rok, rok nadziei, 
codziennej rehabilitacji, codziennego zmagania się z kalec-
twem. Moje ciało pomału ulega, ale zraniona dusza nie 
chce się leczyć. Tęsknię za przeszłością bez kalectwa i bólu. 
Ale wiem, że tak już zawsze pozostanie. Jednak w dalszym 
ciągu nie mogę się z tym faktem pogodzić. Na co dzień rado-
sna, uśmiechnięta, otwarta na ludzi, a w środku zamknięty 
bastion, szczelny, nieprzyjmujący danego mi losu. Szarpanie, 
długie samotne noce, łzy na poduszce oraz ponowne pyta-
nia: „ Dlaczego JA???”

I  wreszcie powrót do pracy, do szkoły, do dzieci, rado-
sna ale jednak inna, ktoś kto nie pasuje, ktoś kto utyka, nie 
potrafi dobrze chodzić, ktoś kogo nie chcą, przynajmniej 
tak to odbierałam moimi zmysłami, wyostrzonymi na spoj-
rzenia ludzi poprzez swoje kalectwo. Radość z  powrotu do 
pracy pomieszana z bólem za sytuację, w jakiej się znalazłam. 
Wrażenia które odczytywały zmysły, mówiące o  litościwych 
spojrzeniach w  moim kierunku, oczami dzieci, koleżanek 
i rodziców. To było nie do zniesienia, ta szarpanina nerwów, 
to rozdarcie duszy, której nie umiałam posklejać, ta myśl, że 
jestem inna. Na pewno lepsza, bardziej wrażliwa, ale dla nich 
wszystkich inna. Dalej walczyłam, ćwiczyłam, nie poddawa-
łam się, aby być doskonała w oczach normalnych, zdrowych 
osób, żeby się nie wyróżniać spośród tłumu. Na każdym kroku 
wypierałam kalectwo ze swojego wnętrza, chociaż i tak nadal 
pozostawałam kaleką lub jak to ładniej można nazwać osobą 
niepełnosprawną. 

Zima i znów nauczka od Boga, za moją próżność i wypar-
cie się siebie, za brak akceptacji sytuacji w  której się znala-
złam. Poślizg, upadek, osiem tygodni gipsu i znów porażka. 
Jednak małe pocieszenie ze strony losu, nie będzie następnej 
operacji, obejdzie się bez niej, lekarze poradzą sobie inaczej. 
Ale znowu nie chodzę, wracam do domu sama i przez okno 
mogę tylko podziwiać zasypany śniegiem mój nowiutki 
samochód. Nie mogę znów funkcjonować, wraca pytanie: 
„Było już tak dobrze, Boże, dlaczego znowu zawróciłeś mnie 
z  obranej drogi, co chciałeś mi powiedzieć?” Nie wiem czy 
uzyskałam odpowiedź do końca, ale rozumiałam wtedy, 
że chodzi o  pogodzenie się ze sobą. I  znów po czterech 
tygodniach podejmuję wyzwanie, zamieniam gips na inny, 
lżejszy, szyję szerokie spodnie, dorabiam u  szewca kawałek 
bucika i wsiadam bez kul do auta. Odsuwam fotel do końca, 
brakuje rąk, nie wiem co mam zrobić, ale pomalutku balan-
sując swoim ciałem ruszam do przodu, uczę się jeździć. 
I poszło, stało się i znów wyszłam z domu samodzielnie, znów 
jestem i idę do przodu. Żyję, jednak zastanawiam się często, 
co się dzieje, czy uczestniczę w  jakiejś grze komputerowej, 
która się skończy sukcesem i normalnością, kiedy wyloguje 
się z niej i wyłączę komputer. Dlaczego takie nauki dostaję? 
Jednak nigdy nie uzyskałam jednoznacznej odpowiedzi, ale 
pomimo wszystko próbuję się domyślać, co Bóg chce, żebym 
jeszcze zrobiła. Nie doprowadził mnie jeszcze do końca drogi. 
Ja również w swoim zwątpieniu w siebie, nie dostrzegałam 
niczego, żadnego znaku, który byłby moim drogowskazem, 
chociaż nie raz je prawdopodobnie dostawałam. Brako-
wało jednak jakiejś konkretnej instrukcji, ale teraz już wiem, 
że nie ma czegoś takiego. Istnieje tylko możliwość czytania 
we własnym sercu zespolonym z duszą i ciałem. Wtedy było 
to trudne, gdyż serce mówiło co innego, dusza nie chciała 

być we mnie, pomimo tego że ciało pomału poddawało się 
moim rozkazom. Jednak wiedziałam, że kiedyś nastąpi sca-
lenie wszystkiego. Otworzy się wtedy dla mnie nieznany mi 
dotąd świat, wejdę do niego i odnajdę to, co dzisiaj szukam, 
odnajdę w nim całą siebie.

 I znów ponowna wyprawa do Korfantowa, który zaczy-
nam traktować jak mój drugi dom. Połowa 2004 roku, a  ja 
chcę żyć już normalnie, znowu tułaczka szpital, Korfantów, 
dom. Noga znów niedomaga po tak długim pobycie w gip-
sie, sztywne kolano boli. Znów jestem na początku drogi, 
gdzie dostrzegam napis START. Po raz kolejny zaliczyłam fal-
start i powrót na sam początek. Może troszkę lepszy, bo szyb-
ciej można wystartować, ale zawsze to znów początek drogi 
i nauki życia, które staje się coraz smutniejsze, gdyż nie widać 
jeszcze perspektywy, o której zaczęłam marzyć. I znowu nie 
wiem co dalej, czy wytrwam?  

Podejmuję jednak wyzwanie i staję ponownie do nierów-
nej walki z moim kalectwem i z samą sobą. I wtedy właśnie 
Bóg postawił na mojej drodze Anioła, wspomógł mnie tym, 
pozwolił uwierzyć, że jest i czuwa nade mną, i że mnie nigdy 
nie opuścił. Zaczynam wreszcie poznawać i  akceptować 
swoją sytuację, a o to chyba Bogu chodziło najbardziej. Powoli 
rodzi się we mnie człowiek, kobieta, a  nie kaleka. Kobieta 
silna, przepełniona miłością, szacunkiem do samej siebie. 
Ponowny wysiłek, modlitwa i powrót do normalności w tak 
bardzo krótkim czasie, który kiedyś dla mnie był wiecznością. 
Chociaż i tak wiem, że to tylko moja wizja normalności, że już 
nigdy nie będzie tak samo, ale chociaż jakaś maleńka cząstka 
takiego życia zaczyna mi wystarczać, aby zacząć kochać sie-
bie i  ludzi. A  to już duża lekcja pokory. Przychodzi miłość, 
która uskrzydla, wszystko staje się inne, łatwiejsze, bardziej 
kolorowe na jawie i w snach. Anioł oddał mi swoje skrzydła, 
abym mogła fruwać i wznieść się wysoko nad ziemię i popa-
trzeć, że nie jestem sama, że są inni ludzie, którzy też potrze-
bują wsparcia tego fizycznego i  tego duchowego, jakiego 
wiele razy ja potrzebowałam. Teraz już wiem, że pokonam 
trudy i  wszystkie przeszkody i  pomału powrócę do nor-
malnego życia. Pomimo mojego kalectwa, jestem kochana 
i akceptowana, mam dużo w sobie miłości, która przekłada 
się na siłę fizyczną i duchową zarazem. I już nikt nie będzie się 
nade mną litował, bo nie będzie takiej potrzeby. Tak właśnie 
wtedy zaczęłam odbierać świat wokół mnie, a przynajmniej 
tak mi się wydawało. Chociaż przyszłość zweryfikuje mi go 
jeszcze wiele razy, to nastąpi dopiero za kilka lat, kiedy będę 
już wiedziała, co chcę ze sobą zrobić i do czego dążę.

Wtedy moim problem było jeszcze utykanie, niestabilne 
chodzenie, brak równowagi i  brak pewności siebie, zwią-
zany z  moim chodzeniem. Po długich rozmowach z  reha-
bilitantem, wiedziałam, że będzie to możliwe tylko wtedy, 
kiedy moja sztywna noga w kolanie zegnie się, a przecież to 
było niemożliwe na tym etapie. Miałam jedną zdrową nogę, 
a druga – jak to określali na początku lekarze – miała pełnić 
tylko funkcję podporową. Tak powinno już pozostać, bo prze-
cież mogło być znacznie gorzej. Jednak to mi nie wystarczało, 
gdyż to nie był jeszcze mój wymarzony świat. Gdzieś w głębi 
siebie czułam, że mogłam do niego dojść, spełnić swoje 
marzenia i  nauczyć się ponownie prosto chodzić. I  tak jak 
na początku, znów podejmuję walkę, rehabilitant, cudowny 
i  wytrwały człowiek walczy ze mną godzinami na siłowni. 
Jednak to za mało, aby chodzić normalnie. Postanawiamy 
obydwoje, że podejmujemy próbę przełamania siłowego 
kolana, aby uzyskać pełne zgięcie. Wiem, że znów będzie 
ogromny ból, ale taki ból, który doprowadzi mnie do szczę-
ścia, ból którego nie będzie się pamiętać, tak jak nie pamięta 
się bólu po narodzinach dziecka. Będę rodziła się na nowo, 
a moja noga będzie moim dzieckiem. 
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Mówi się tu o godności współżycia seksualnego z zacho-
waniem czci każdego z partnerów. Jednak nie wszyscy tak 
rozumieją współżycie i obcowanie seksualne w związkach, 
stąd też mamy często do czynienia z przemocą seksualną, 
szczególnie mężczyzn wobec kobiet. Takimi objawami jest 
zmuszanie kobiety do aktów seksualnych bez jej zgody, 
agresja w  trakcie współżycia i  nie zwracanie uwagi na 
próby przerwania tej sytuacji przez kobietę, zmuszanie 
do aktów seksualnych niezgodnie z jej wyznaniami religij-
nymi czy przyjętymi normami obyczajowymi, zastraszanie 
jej i  szantażowanie w sytuacji odmowy współżycia seksu-
alnego (np. znalezieniem sobie kochanki czy rozwodem), 
krytykowanie kobiety w  sferze jej seksualności (A. Weiss-
brot-Koziarska, 2012).

Diagnoza zjawiska przemocy wobec kobiet

Przy rozpoznaniu przemocy wobec kobiet należy wziąć 
pod uwagę następujące kryteria prawidłowej diagnozy (D. 
Jaszczak-Kuźmińska, K. Michalska, 2010, s. 9-10):

1. Intencjonalność – działania sprawcy nie są przypad-
kowe. Intencjonalność nie musi oznaczać celowego 
krzywdzenia ofiary i  zadawania jej bólu. Sprawca 
przemocy dąży do uzyskania pełnej kontroli, władzy 
nad osobą doznającą przemocy, do jej bezwzględ-
nego posłuszeństwa. Jest przekonany, że tylko on 
wie co jest dobre dla pozostałych członków rodziny, 
a w związku z  tym wyłącznie on ma prawo podej-
mować decyzje, ustalać zasady życia w  rodzinie – 
pozostali muszą się podporządkować. 

2. Asymetria sił – czyli dysproporcja sił. Nie chodzi tu 
jedynie o różnicę sił fizycznych, ale także przewagę 
związaną z  pozycją społeczną, odpornością psy-
chiczną, statusem materialnym itp. W związku opar-
tym na przemocy jeden z  partnerów czuje się sil-
niejszy, a drugi – słabszy. W wyniku kolejnych aktów 
przemocy różnica sił coraz bardziej się pogłębia, 
ofiara przemocy staje się coraz bardziej bezradna, 
sprawca – coraz bardziej silny i bezkarny. 

3. Naruszanie godności i  praw – sprawca przemocy 
narusza godność ofiary, poniża ją, ośmiesza, pozba-
wia wszelkich praw (np. do kontaktów z  rodziną, 
godziwych warunków życia, itp.).

4. Powodowanie cierpienia i szkód – ofiary przemocy 
doznają zarówno szkód fizycznych jak i  psychicz-
nych. W wyniku wieloletniej przemocy mogą dojść 
do przekonania, że zasługują na takie traktowanie.

Z psychologicznego punktu widzenia, przemoc wobec 
kobiet jest sytuacją skrajnie urazową, wywoływaną przez 
celowe i długotrwałe działania człowieka. W związku z tym 
skutki podlegania przemocy można diagnozować jako 
reakcję albo zaburzenie potraumatyczne (wg klasyfikacji 
zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego DSM-III, DSM-IV). W  ramach tej klasyfikacji 
wyodrębniono podkategorię –  syndrom bitej kobiety (A. 
Dobrzyńska-Mesterhazy, 1999, s. 119-120). Jak podaje litera-
tura u kobiet z tym syndromem występują reakcje unikowe 
(zaprzeczanie, niechęć do brania udziału w życiu szerszych 
grup społecznych, depresje, odrętwienie, zahamowanie, 
dysocjacja itp.), jak i  typowe dla zaburzeń potraumatycz-
nych reakcje, które polegają na odtwarzaniu wydarzeń, 
jakie spowodowały trwałe deformacje psychiczne. Objawia 
się to podwyższoną czujnością, napadami lęku, paniki, stra-
chu, okazywaniem stanu nadmiernego podenerwowania, 
dusznością, płaczliwością, zaburzeniami snu, jedzenia itp.) 
(Tamże, s. 120).  

W diagnozie zjawiska przemocy wobec kobiet i pozo-
stawiana ze swoim sprawcą w  związku bez względu na 
dalsze funkcjonowanie i konsekwencje wyróżnia się cztery 
modele wyjaśniające te sytuację:

„1.  W  modelu pułapki psychicznej, kobieta czując się 
osobiście odpowiedzialna za jakość związku, usiłuje 
usprawiedliwić czas i  wysiłek włożony przez siebie 
w  przeszłości w  jego podtrzymywanie. Kobiety, 
określające własną wartość w  kategoriach pod-
trzymywania i  naprawiania związku, czynią pewne 
„inwestycje psychiczne”, które poszłyby na marne 
w razie odejścia.

2.  Według modelu pułapki sytuacyjnej kobiety decy-
dują, że korzyści z pozostawania w związku są więk-
sze niż zysk z odejścia. Kobieta wiele zainwestowała 
w  związek, odczuwa brak alternatyw i  obawia się 
odwetu w razie odejścia; czuje, że jest w sytuacji bez 
wyjścia.

3.  W  modelu pułapki lęku kobieta maltretowana ma 
nierealne bądź przesadne wyobrażenie na temat 
tego, co się stanie, gdy odejdzie (np. przekonanie, 
że nie będzie w stanie przeżyć samodzielnie, strach 
przed samotnością). Lęk przed nieznanym jest więk-
szy niż cierpienie wynikające z relacji z partnerem.

4.  Model wyuczonej bezradności został wysunięty po 
raz pierwszy przez Seligmana i zaadaptowany póź-
niej przez Walker do opisu sytuacji maltretowanych 
kobiet. Kobiety tracą umiejętność przewidywania 
czy podejmowane przez nie działania, by zmie-
nić sytuację, będą miały określony skutek; używają 
coraz mniejszej liczby alternatywnych rozwiązań 
sytuacji” (Tamże, s. 121).

W  dalszych rozważaniach na ten temat chcę zwrócić 
uwagę na fakt, że niektóre kobiety mają szczególne predys-
pozycje do „wewnętrznych, stabilnych i  globalnych atry-
bucji negatywnych rezultatów” (Tamże, s. 121), co powo-
duje, że częściej pojawia się u nich chroniczna bezradność 
wzmagająca poczucie niższej wartości. Wśród najczęściej 
pojawiających się przyczyn tego typu zachowań wymie-
nia się m.in. doświadczanie przemocy w domu rodzinnym 
lub obserwowanie tego zjawiska, doświadczanie molesto-
wania seksualnego lub nadużyć z tym związanych, stereo-
typy myślenia o  roli kobiety w  związku małżeńskim oraz 
przewlekła lub poważna choroba i  związane z  nią myśle-
nie o  niemożności zmiany swojego samopoczucia. Ewi-
dentnym przykładem narastającej przemocy mężczyzny 
wobec kobiety jest wzmacnianie jej wiary w fakt, że to on 
ma w domu władzę i on podejmuje decyzje, co do zacho-
wań pozornie dbających o trwałość ich związku. Objawami 
władczych zachowań jest wmawianie kobiecie, że jej rola 
polega na całkowitym oddaniu się rodzinie i  odpowie-
dzialności za tworzenie ciepła „domowego ogniska”, co jest 
możliwe tylko w  sytuacji, gdy całkowicie poświęci swój 
czas rodzinie i  nie będzie traciła go na funkcjonowanie 
w  szerszych kręgach społecznych. Ponadto poddaje on 
zachowania swojej partnerki „chorobliwej kontroli” powoli 
czyniąc z niej niewolnicę w swoim życiu. 

Znajomość przyczyn i  objawów przemocy mężczyzn 
wobec kobiet warunkuje prawidłowy przebieg procesu 
interwencji podjętej przez pracownika socjalnego. W  dia-
gnozie samego zjawiska musi on uwzględnić cykliczność 
procesu przemocy, która jest chorobą i  nigdy sama się 
nie kończy. Fazy przebiegu przemocy są porównywalne 
z fazami, z jakimi mamy do czynienia np. w przypadku uza-
leżnienia od środka chemicznego (np. od alkoholu). Jednak 
w sytuacji wystąpienia przemocy przerwanie takiego stanu 

Poradnictwo socjalne
Anna Weissbrot – Koziarska

Poradnictwo socjalne dla kobiet – ofiary przemocy

Na wstępie podejmowanych rozważań trafne byłoby 
przytoczenie stwierdzenia R. J. Gellesa (1979), jednego 

z  najwybitniejszych badaczy wewnątrzrodzinnej prze-
mocy: „ciepło rodzinne osiąga niekiedy temperaturę ognia 
piekielnego”. Przesłaniem tego cytatu jest podkreślenie 
faktu, że rodzina, która jest synonimem domowego ogni-
ska i ciepła, może być źródłem cierpienia i zagrożenia. Jed-
nak dążenie człowieka do życia w tym „domowym cieple” 
jest silniejsze niż dostrzeżenie możliwości rozpalenia go 
do ognia piekielnego, co ma miejsce w przypadku zjawi-
ska przemocy (A. Dobrzyńska-Mesterhazy, 1999, s. 115). 
Dlatego też poszczególni członkowie wydaje się nie chcą 
zauważyć, że w ich domu dzieje się źle, głównie w obawie 
przed rozpadem. Szczególnie dotyczy to maltretowanych 
kobiet, które pozwalają się nad sobą znęcać tłumacząc 
to faktem, że tak jest lepiej dla dzieci, że nie potrafią czy 
nie mogą funkcjonować bez męża itp. Oczywiście jest to 
błędne założenie, gdyż: po pierwsze nikt bez względu na 
wszytko nie ma prawa nad nikim się znęcać. Po drugie 
kobiety akceptując przemoc nie dążą do zmiany takiego 
stanu rzeczy.  Po trzecie widzą tylko negatywne rozwiąza-
nia, np. zamknięcie męża w zakładzie karnym, co oczywi-
ście jest wynikiem niewiedzy na temat możliwości zmiany 
i  reagowania w  sytuacji przemocy. Po czwarte są zastra-
szane, co paraliżuje je w sytuacji zagrożenia i uniemożliwia 
dokonanie jakiejkolwiek zmiany. Zmiana takiego sposobu 
myślenia jest trudnym zadaniem dla pracownika socjal-
nego. Zanim jednak podejmie on jakąkolwiek interwencję 
musi mieć odpowiednią wiedzę na ten temat, w szczegól-
ności aby zmienić mentalność ludzi co do myślenia o zja-
wisku przemocy, trzeba wiedzieć, gdzie jest granica pomię-
dzy mitem a faktem.

Zdaniem A. Dobrzyńskiej-Mesterhazy (Tamże, s.116) 
przemoc to zjawisko o  silnie zakorzenionych przekona-
niach społecznych o charakterze stereotypów myślowych, 
które wyznaczają powszechne rozumienie przyczyn domo-
wej przemocy, jak również podejścia do jej ofiar. Autorka 
podaje kilka przykładów mitów społecznych na ten temat, 
zwracając uwagę, że stanowią one irracjonalny zbiór, nie-
uzasadnionych ludzkich wyobrażeń o  silnym emocjonal-
nym zabarwieniu, co do zjawiska przemocy. Warto o  tym 
wiedzieć, bowiem eliminowanie podejścia do przemocy, 
rozumianego w  taki właśnie sposób jest bardzo trudne. 
Pracownik socjalny w procesie poradniczym musi najpierw 
przekonać członków rodziny, że są to mity, a nie fakty. Jed-
nym z powszechnie funkcjonujących mitów na ten temat 
jest myślenie, że przemoc nas nie dotyczy, że jest ona zjawi-
skiem, które ma miejsce tylko w rodzinach patologicznych, 
odmiennych kulturowo czy należących do innych warstw 
społecznych. Dotyczy głównie rodzin żyjących w ubóstwie. 
Wiara, że znęcanie się nad drugą osobą jest tylko stanem 
chwili spowodowanym utratą panowania nad sobą, jest 
aktem incydentalnym. Powszechne jest też przekonanie, że 
nie jest przemocą klaps, uderzenie czy popychanie, bowiem 
nie powodują widocznych czy trwałych okaleczeń. Mitem 
jest także myślenie, że kobieta maltretowana bez żadnych 
konsekwencji może odejść od partnera. Faktem, natomiast 

jest, że przemoc występuje niemal wszędzie, niezależnie 
od narodowości, kultury czy sytuacji materialnej i społecz-
nej. Jest stabilnym związkiem chronologicznych zachowań 
jednostki (toczy się cyklicznie i nigdy sama się nie kończy) 
opartych na kontroli i  lęku. Przemoc jest zaplanowanym 
działaniem, które nie musi często się uwidaczniać, ale 
mechanizm działania sprawcy zawsze polega na kontrolo-
waniu zachowań swojej ofiary, włączając w to zastraszanie, 
izolację bądź psychiczne znęcanie się. Sprawcą wcale nie 
musi być osoba uboga, o niskim statusie materialnym czy 
społecznym, bowiem często mamy do czynienia z  prze-
mocą w  rodzinach o  wysokim standardzie życia, gdzie 
sprawcy są osobami pełniącymi znaczące funkcje zawo-
dowe czy społeczne, są ludźmi wykształconymi, np. leka-
rze, policjanci, prawnicy itp. Powszechnym jest założenie, 
że kobietę trzeba bić. Niektórzy nawet twierdzą, że kobieta 
chce być bita, że jak się jej nie wleje, to nie funkcjonuje 
prawidłowo. Faktem jest, że nie łatwo jest bez konsekwen-
cji odejść od oprawcy, zwłaszcza, że polityka społeczna 
państwa nie ma tak idealnie funkcjonującego systemu 
zabezpieczenia uciekających kobiet. Brakuje domów dla 
samotnej matki, zbyt długo ciągną się procedury sądowe, 
które zapewniłyby bezpieczeństwo kobiecie opuszczają-
cej swojego partnera. Trudno jest też odizolować sprawcę 
przemocy od kobiety, gdyż potrzebny jest do tego dobrze 
skonstruowany system ochrony, który uniemożliwiłby zbli-
żanie się partnerów do swoich ofiar. Poza tym znęcanie się 
nad drugą osobą nigdy nie jest dowodem na miłość wobec 
drugiej osoby, wręcz przeciwnie. Mężczyzna nie ma prawa 
bić kobiety zakładając, że to przejaw miłości czy wymie-
rzania sprawiedliwości. Należy pamiętać, że przemoc jest 
niezgodna z  prawem i  zawsze podlega karze (Tamże, s. 
117-118). Reakcja na przemoc wobec kobiet uwarunko-
wana jest prawidłowym rozpoznaniem tego zjawiska. Dla-
tego w tym miejscu zostaną przedstawione rodzaje i formy 
przemocy stosowanej wobec kobiet oraz socjalne działa-
nia, które mogą być prowadzane tylko na podstawie wcze-
śniejszej rzetelnej diagnozy sytuacji tego zjawiska.

Przejawy przemocy fizycznej to najczęściej: bicie, 
kopanie, duszenie, popychanie, szturchanie, rzucanie róż-
nymi przedmiotami, wykręcanie lub łamanie kończyn, izo-
lacja (np. zamknięcie w jakimś pomieszczeniu), stwarzanie 
sytuacji, które mogłyby stanowić zagrożenie życia lub zdro-
wia, przypalanie itp. Do najczęściej występujących przeja-
wów przemocy psychicznej zalicza się: wyzwiska, zastra-
szanie, obrażanie, „chorobliwą” zazdrość, ciągła krytyka, 
okłamywanie, ograniczanie możliwości prawidłowego 
funkcjonowania i  pełnienia określonych ról zawodowych 
czy społecznych, nieliczenie się ze zdaniem partnerki, ogra-
niczanie jej możliwości rozwoju zawodowego itp. Ponadto 
w  przypadku przemocy wobec kobiet zwraca się szcze-
gólną uwagę na przemoc seksualną, która z jednej strony 
jest przemocą fizyczną, z drugiej zaś psychiczną. Ale ponie-
waż jest to najczęściej stosowana przemoc w  związkach 
partnerskich, dlatego też dużo uwagi należy poświęcić na 
uświadamianie społeczeństwu, że nie jest obowiązkiem 
kobiety bezwzględna uległość seksualna wobec męża. 
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jest trudniejsze, bowiem mamy do czynienia z  psychiką 
ludzką, gdzie można oddziaływać jedynie poprzez prawi-
dłowo zastosowane działania terapeutyczne. Faza pierw-
sza-to faza narastającego napięcia. Często zdarza się tak, 
że ofiara nawet nie dostrzega, że sprawca stosuje wobec 
niej przemoc, gdyż stosowane w niej formy przemocy naj-
częściej mają łagodny przebieg. Druga faza, to faza ostrego 
ataku. W tej fazie sprawca przemocy atakuje i czyni to tak 
długo dopóki nie straci energii lub ofiara, kolokwialnie 
mówiąc, „ma już dość”. Potocznie mówi się, że funkcjo-
nuje tu zasad „nie kopie się leżącego”. W tej fazie może też 
wystąpić sytuacja, że to sama ofiara daje sygnał do ataku, 
np. długo męczona „łagodnymi atakami” w pierwszej fazie 
próbując się bronić „daje sprawcy” sygnał, że „oto już teraz 
możesz mnie bić”. Po tej fazie pojawia się tzw. „miesiąc 
miodowy”, czyli dręczony wyrzutami sumienia sprawca 
próbuje zneutralizować swoje winy, przeprasza i obiecuje 
poprawę. Niestety wiara kobiet w  te słowa powoduje, że 
dalej tkwią w takim układzie i nie próbują niczego zmienić. 
Ale jak już wcześniej wspomniałam przemoc sama nigdy 
się nie kończy, więc jeśli nikt jej nie przerwie to fazy będą 
toczyły się cyklicznie, a  jedyna zmiana jaka się pojawi to 
zmniejszenie czasu pomiędzy poszczególnymi etapami 
cyklu przemocy, zmiana form i  natężenia ataku, a  z  cza-
sem poszczególne fazy zaczną wypadać. Najpierw znika 
miesiąc miodowy, czyli sprawca zagłuszy wyrzuty sumie-
nia. Potem nie stosuje już łagodnych form znęcania się, 
tylko na okrągło maltretuje swoją ofiarę, co może nawet 
doprowadzić do jej śmierci. Dlatego też bardzo ważne jest 
natychmiastowe zareagowanie w sytuacji, gdy domyślamy 
się, że możemy mieć do czynienia z przemocą w rodzinie 
(A. Weissbrot-Koziarska, 2012). 

Podstawowym powodem pozostawania kobiet 
w związkach krzywdzących je, jest zjawisko tzw. syndromu 
sztokholmskiego, polegające na powstawaniu między ofiarą 
a sprawcą specyficznej traumatycznej więzi. Maltretowana 
kobieta czuje się bezsilna w swojej sytuacji. Ma ona poczu-
cie niskiej samooceny, natomiast mężczyzna odwrotnie. 
Prowadzi to do psychicznego uzależnienia się agresora od 
swojej ofiary, ponieważ wymuszanie na kobiecie uległości 
zwiększa poczucie własnej wartości mężczyzny. Wpływ na 
wysoką samoocenę agresora ma również paradoksalna 
reakcja ofiary, polegająca na jej fascynacji agresorem (D. G. 
Dutton, 2001, s. 65).

Pomoc kobietom-ofiarom przemocy

Pracownik socjalny musi przede wszystkim ustalić, na 
ile dalszy pobyt kobiety w domu zagraża jej i jej dzieciom. 
W sytuacji zagrożenia musi poradzić jej co ma zrobić, aby 
zmienić tę sytuację. Dlatego też powinien przeprowadzić 
rozmowę z kobietą, której celem jest uświadomienie jej, że 
to nie ona ponosi winę za całą sytuację, ale oprawca. Roz-
mowa powinna mieć taki przebieg, aby ofiara przemocy 
miała przekonanie, że pracownik socjalny chce jej pomóc, 
że zna istotę tego typu zachowań. Ważne przy tym jest, aby 
szanował zdanie kobiety, która w wyniku traumatycznych 
przeżyć może przejawiać różne, czasem nawet nie do przy-
jęcia zachowania, np., głośny płacz, histeria itp. Nie zapomi-
najmy, że jest to człowiek skrzywdzony, którego stan emo-
cjonalny na skutek licznych negatywnych doświadczeń 
ogranicza możliwość logicznego myślenia i  racjonalnego 
działania. Stąd też pracownik socjalny powinien poradzić 
skrzywdzonej, aby jeśli to możliwe odizolowała się od part-
nera, np. zamieszkała u rodziny. A  jeśli nie ma takiej moż-

liwości to poradzić, gdzie może się udać, np. do ośrodka 
interwencji kryzysowej lub domu samotnej matki. Ważnym 
elementem interwencji pracownika socjalnego jest też 
zwrócenie uwagi na fakt, że nikomu nie zależy na rozbi-
janiu związku, ale na zmianie postaw partnerów wobec 
siebie. Taka zmiana jest możliwa dzięki zastosowaniu tera-
pii, i  to w  różnych jej układach-indywidualnej i  grupowej 
(tym zajmują się terapeuci). Tego typu działania są możliwe 
po rzetelnie przeprowadzonej diagnozie sytuacji kobiety 
(ustalenie, jakie były formy przemocy, gdzie ona miała miej-
sce, jak często występowała i  z  jakim natężeniem, czy są 
dzieci, w jakim wieku, czy jest możliwe pozostanie w domu 
rodzinnym czy istnieje konieczność zmiany miejsca, co jest 
potrzebne kobiecie, żeby mogła na czas podjęcia dalszych 
działań funkcjonować bez partnera, np. żywność, odzież, 
pieniądze, opieka do dzieci itp.). Jeśli pracownik socjalny 
ustali, że przemoc zagraża życiu kobiety, wówczas musi 
uświadomić jej fakt, że powinna jak najszybciej uciec od 
swojego oprawcy, i że to jest najlepsze z możliwych wyjście 
w tej sytuacji. Oczywiście każdy przypadek przemocy musi 
być zgłaszany odpowiednim organom ścigania. 

Podsumowując trzeba zwrócić uwagę na niebezpie-
czeństwo, jakie dla prawidłowego funkcjonowania związ-
ków partnerskich, niesie ze sobą przemoc wobec kobiet. 
Zjawisko to, mimo wzrastającej świadomości kobiet i  roz-
woju grup feministycznych działających na rzecz kobiet, 
nadal występuje, szczególnie w  rodzinach, które są pod 
opieką instytucji pomocowych i  wymaga działań, które 
mają na celu wyeliminowanie tego zjawiska. Dlatego tez 
pracownik socjalny dbając o  trwałość małżeństwa, prawi-
dłowe funkcjonowanie partnerów i  wypełnianie ról zwią-
zanych z byciem mężem, żoną, matką i ojcem, muszą mieć 
niezbędną wiedzę na temat zjawiska i przemocy, znać spo-
soby diagnozowania tej sytuacji i  podejmowania działań, 
których celem jest jej zmiana (A. Weissbrot-Koziarska, 2012).

W przypadku występowania zjawiska przemocy wobec 
kobiet systemowe działania obejmują takie instytucje jak: 
policja, prokuratura, ośrodki pomocy społecznej, służba 
zdrowia, organizacje pozarządowe.  Ustawa o  pomocy 
społecznej oraz ustawa o  przeciwdziałaniu przemocy 
w  rodzinie nakładają na gminę obowiązek opracowania 
i  realizowania programu, którego celem jest przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie i ochrona jej ofiar.  W tym celu 
powołuje się Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w  Rodzinie, których zadaniem jest sku-
teczne reagowania na to zjawisko. Ofiara przemocy musi 
tam otrzymać pełną informację o zadaniach realizowanych 
w  tym zakresie przez zespół interwencyjny. Natomiast 
zadaniem pracownika socjalnego jest udzielenie osobie – 
ofierze przemocy zgłaszającej się po poradę, odpowiedzi 
na pytanie: kto i jakiej pomocy może jej udzielić w sytuacji 
przemocy w jej rodzinie.
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Katarzyna Sawicka

Dom Dziennego Pobytu „Malinka” w Opolu

Dom Dziennego Pobytu „Malinka” funkcjonuje w ramach 
struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Opolu. Jest to ośrodek wsparcia dziennego, reali-
zuje zadania z  zakresu pomocy osobom starszym, emery-
tom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w  organizacji 
i aktywizacji życia w ramach terapii zajęciowej, integracji ze 
środowiskiem lokalnym, umożliwia realizację potrzeb kul-
turalnych, rekreacyjnych i  towarzyskich. Celem działalności 
ośrodka jest objęcie wsparciem, jak największej grupy osób 
starszych i niepełnosprawnych, rozwijanie uzdolnień, zainte-
resowań i podjęcie działań aktywizujących zarówno w zakre-
sie umysłowym, jak i  fizycznym. Prognozowanym efektem 
prowadzonej działalności jest wydłużenie okresu aktywności 
społecznej beneficjentów w środowisku, promocja integracji 
międzypokoleniowej oraz rozwój edukacji osób starszych.

Dom został otwarty w  listopadzie 2010 roku i  obecnie 
ponad 150 seniorów uczestniczy w  różnego rodzaju zaję-
ciach. Placówka umożliwia korzystanie z  obiadów, które 
dostarczane są z  Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”. 
Dom Dziennego Pobytu „Malinka” zajmuje część parteru 
budynku mieszkalno – usługowego wolnostojącego przy 
ul. Piotrkowskiej 2, na skraju osiedla mieszkaniowego. Budy-
nek otoczony jest układem dogodnych dróg dojazdowych 
z zatokami parkingowymi (w tym dwa miejsca parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem DDP) oraz 
alejkami pieszymi. Wejście główne do budynku odbywa się 
przez wejście główne do wieżowca, które jest dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użyt-
kowa ośrodka to 450 m². Pomieszczenia w placówce zostały 
wyposażone w nowoczesne sprzęty i meble, które zachęcają 
osoby starsze, nie tylko do skorzystania z  poszczególnych 
form zajęć, ale również spędzania czasu wolnego w  towa-
rzystwie innych osób. Sale są przeznaczone do różnych zajęć 
w tym komputerowych, językowych, jest sala 
telewizyjna, relaksacyjna, terapii zajęciowej, 
jadalnia oraz biblioteka. Infrastruktura ośrodka 
sprzyja i zachęca seniorów do aktywności i jest 
czynnikiem eliminującym poczucie osamot-
nienia wśród osób starszych.

W  Domu Dziennego Pobytu „Malinka” 
seniorzy mają możliwość skorzystania z boga-
tej oferty zajęć kursowych, dokształcania 
i  poszerzania swojej wiedzy, rozwijania swo-
ich umiejętności, realizacji pasji i  zaintereso-
wań. Dzień w  ośrodku najczęściej zaczyna 
się od aktywności ruchowej, która stanowi 
atrakcyjną ofertę dla osób zainteresowanych 
tą formą zajęć. Gimnastyka, która rozpoczyna 
się rano jest prowadzona w  dwóch grupach. 
Grupy dostosowane są do potrzeb i możliwo-
ści osób starszych. Pierwszą grupę tworzą seniorzy, którzy 
ze względu na swoje ograniczenia mogą wykonywać tylko 
proste i  niewymagające ćwiczenia. Druga grupa to osoby, 
które nie mają żadnych przeciwwskazań do wykonywania 
poszczególnych ćwiczeń. Seniorzy równie chętnie biorą 

udział w innych intensywnych zajęciach jak np. aerobic, nor-
dic walking, czy w zajęciach tanecznych. Zajęcia odbywają 
się w  sali gimnastycznej wyposażonej w  drabinki gimna-
styczne, materace do ćwiczeń, piłki rehabilitacyjne, stepery, 
drobny sprzęt rehabilitacyjny. 

Zajęcia gimnastyczne

Po zajęciach gimnastycznych osoby najczęściej korzy-
stają z siłowni, która wyposażona jest w dwie bieżnie, rowerki 
stacjonarne, atlasy do ćwiczeń i  orbitrek. Przy sprzyjającej 
pogodzie grupa seniorów pod okiem instruktora może 
uczestniczyć w  spacerze nordic walking i  nauczyć się, jak 
prawidłowo maszerować, a  przy okazji korzystać z  uroków 
ładnej pogody. Takie spacery najczęściej odbywają się spo-
kojniejszymi trasami na naszym osiedlu. Tak zwane „tańce na 
krzesełkach”, kierowane są z  kolei do osób starszych, które 
ze względu na problemy ruchowe nie uczestniczą  w innych 
zajęciach. 

Tańce na krzesełkach

Placówka prowadzi naukę w  ramach kursów z  obsługi 
komputera w zakresie podstawowym oraz średnio-zaawan-
sowanym. Dodatkowym udogodnieniem są konsultacje 
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komputerowe, które przewidziane są dla osób indywidual-
nych. Seniorzy mogą wówczas uzyskać pomoc, przy obsłu-
dze np. własnego laptopa.

Kurs komputerowy

Inne zajęcia, które od ponad trzech lat prowadzone są 
na terenie naszego domu, to zajęcia z  języka angielskiego 
i niemieckiego. Seniorzy mogą przyswoić wiedzę z danego 
języka w  zakresie podstawowych zwrotów, które są nie-
zbędne w codziennym życiu i  różnych sytuacjach. W zaję-
ciach pomocą służy prężnie działająca i dobrze wyposażona 
biblioteka, która w  swym księgozbiorze posiada również 
encyklopedie, słowniki językowe i literaturę obcojęzyczną.

Niezwykle ważnym elementem prowadzonej terapii 
i pracy z osobami starszymi jest zwiększenie ich aktywności 
społecznej. Coraz więcej osób starszych angażuje się w dzia-
łalność placówki, co przejawia zarówno poprzez działalność 
wolontarystyczną jak i  pomoc innym osobom. Ogromną 
popularnością cieszą się zajęcia prowadzone przez Pana 
Zenona Janowskiego, emerytowanego nauczyciela, prze-
wodnika, podróżnika po terenach Azji Mniejszej i  wokół 
Morza Czarnego, pasjonata medycyny naturalnej, który pro-
wadzi zajęcia z  relaksacji oraz spotkania przy samowarze. 
Relaksacja odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonej 
sali, wyposażonej w  fotele i kanapy z matami masującymi. 
Przy odpowiedniej muzyce oraz świecach Pan Zenon wpro-
wadza seniorów w stan relaksacji i odprężenia.

Relaksacja

Tak zwane rozmowy przy samowarze zostały zapoczątko-
wane ponieważ „samowar to pretekst do spotkania starszych 
osób, bo tutaj wśród nas młodych nie ma..., Tematyka bardzo 
różna w zależności od tego co życie podrzuca. Na terenie byłego 
Związku Radzieckiego samowar jest bardzo modny. Przesiady-
wanie przy nim i  zaparzanie herbaty z  czajniczkiem po rosyj-
sku sprzyja powstawaniu takiej ciepłej, przyjemnej i  domowej 
atmosfery” (cyt. za Zenon Janowski).

Rozmowy przy samowarze

Inną grupą seniorów są osoby, które mogą spełniać się 
kulinarnie. W ośrodku istnieje do tego specjalnie wyposażona 
sala do terapii manualnej, wyposażona w aneks kuchenny. 
Do wszystkich imprez i uroczystości, które są organizowane 
na terenie ośrodka seniorzy przygotowują się bardzo pra-
cowicie. Ważnym elementem prowadzonej działalności jest 
celebrowanie wszystkich świąt okolicznościowych takich jak 
np. Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc. Inne imprezy 
to organizowane od początku działalności domu obchody 
Dnia Kobiet, śledzik, tłusty czwartek czy imprezy karnawa-
łowe, a  także ważne co roku obchody rocznicy domu. Pod 
okiem instruktorów, na kilka tygodni przed uroczystościami 
przygotowywane są ozdoby świąteczne, kartki, zaproszenia, 
wypieki domowe. Naszej kadrze zawsze zależy, aby podczas 
tych uroczystości zadbać o  nawet najmniejszy szczegół, 
tak aby każda osoba starsza mogła się czuć wyjątkowo. To 
wszystko sprawia, że seniorzy nie tylko mogą rozwijać swoje 
umiejętności, ale także powoduje to nawiązywanie się 
dobrych relacji z  innymi, a dbanie o placówkę, traktowanie 
tego miejsca w  sposób wyjątkowy, daje poczucie bezpie-
czeństwa, ciepła oraz domowej atmosfery.

Wigilia

Istotnym elementem prowadzonej działalności są rów-
nież zajęcia artystyczne, które stanowią inną alternatywę dla 
osób szukających „coś dla siebie”. Na zajęciach muzycznych 
seniorzy mają okazję śpiewać, nie tylko utwory znane z ich 
młodzieńczych lat, ale również takie, które stanowią dla nich 
pewne wyzwanie. Taki repertuar to np. poezja śpiewana. 
Podczas zajęć tanecznych osoby starsze uczą się różnych 
układów choreograficznych. Swoje umiejętności mogą 
zaprezentować podczas ważnych obchodów i imprez plene-
rowych takich jak np. Dni Seniora, Dni Niepełnosprawnych, 
czy festyn rodzinny, który był organizowany przez placówkę 
już dwa razy.

Symboliczne sadzenie drzewa – festyn Rodzinny

Swoistą grupę stanowię również osoby zaangażowane 
w twórczość rękodzieła artystycznego. W tej grupie powstają 
wspomniane już ozdoby świąteczne, również tworzone są 
piękne haftowane obrazy, obrusy, powstaje ręcznie zdo-
biona biżuteria. 

Terapia zajęciowa

Opisane rodzaje zajęć stanowią jedynie część prowadzo-
nej działalności i  mają charakter stały, a  wszystkie te zaję-
cia wpisane są w plan zajęć ośrodka. Ponadto istniej wiele 
innych inicjatyw, które są przygotowywane z myślą o senio-
rach. Do nich możemy zaliczyć bardzo popularne wśród 
osób starszych spotkania literackie, wykłady np. dotyczące 
zdrowia, przeciwdziałania różnym chorobom, a także ostat-
nio przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, czy spotkania z  policją. Ważne dla osób 

starszych z Domu Dziennego Pobytu „Malinka” jest uczestni-
czenie w wydarzeniach kulturalnych. Ostatni wyjazd senio-
rów do Opery Wrocławskiej rozbudził wrażliwość na arty-
styczne piękno oraz spowodował większe zainteresowanie 
tego typu wydarzeniami. Ponadto seniorzy stale korzystają 
z  wyjść do teatru, kina czy filharmonii. Tradycją naszego 
domu stały się także wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, 
wyjazdy integracyjne, grzybobranie. Bardzo dobrze rozwi-
nęła się współpraca z  innymi instytucjami oraz organiza-
cjami pozarządowymi.

Od początku współpracują z nami pobliskie przedszkola, 
szkoły, uczelnie wyższe, organizacje działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W ramach podpisanego porozumienia 
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowiska Lokal-
nego „Chciej Chcieć”  na terenie placówki w ramach promo-
cji integracji międzypokoleniowej prowadzone są zajęcia 
z języka angielskiego, kurs komputerowy oraz z tańca nowo-
czesnego dla dzieci ze świetlicy Środowiskowej Słoneczko. 

Integracja dzieci ze świetlicy z seniorami

Podczas spotkań seniorów z dziećmi i ich rodzicami orga-
nizowane są zajęcia integracyjne, takie jak wspólne śpiewy 
i  zabawy. Dzieci prezentują swoje umiejętności taneczne 
oraz prace plastyczne. Kontakty z  młodszymi czy niepeł-
nosprawnymi tworzą bardzo dobre relacje i  budują więź 
międzypokoleniową. To właśnie na Dzień Babci i  Dziadka 
osoby starsze mogą uczestniczyć w  spotkaniach z  naj-
młodszymi w przedszkolu, bądź na terenie naszego domu. 
Wówczas dla każdego dziecka są przygotowywane ręcznie 
robione drobne upominki. Seniorzy chętnie uczestniczą 
w zajęciach, na których są zaangażowani także studenci. Na 
terenie naszego ośrodka co roku realizowane są  projekty 
socjalne studentów z kierunku Pracy Socjalna. Innym istot-
nym elementem prowadzonej działalności jest wymiana 
doświadczeń oraz kontakt z partnerami z  innych placówek 
działających na rzecz osób starszych, zarówno w  kraju jak 
i za granicą. Od ponad dwóch lat prowadzimy współpracę 
m.in. z Domem Pomocy Społecznej w Bruntalu. W ramach 
wymiany doświadczeń grupa terapeutów z  Czech miała 
okazję spędzić jeden dzień  na terenie naszej placówki 
i poprowadzić zajęcia. Dzięki tej współpracy możliwy z kolei 
był wyjazd naszych seniorów do Bruntalu i udział w obcho-
dach 20 – tej rocznicy Domov Pohoda.  
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W  2013 roku miasto Opole zostało laureatem Konkursu 
o  nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny” – 
zostaliśmy jednym z pięciu najlepiej ocenionych samorządów 
w  kategorii Inicjatywy Międzypokoleniowe. Opole zostało 
docenione za budowanie więzi i tworzenie sieci pomocy oso-
bom starszym, niepełnosprawnym. Konkurs „Dobry Klimat dla 
Rodziny” jest inicjatywą Pary Prezydenckiej, ma na celu wyróż-
nienie gmin i powiatów realizujących cele polityki rodzinnej, 
poprzez podejmowanie szczególnie wartościowych inicjatyw 
w  tym zakresie oraz identyfikację, prezentację i  promocję 
dobrych praktyk dotyczących wspierania rodzin przez gminy 

i powiaty. Do ubiegłorocznej edycji Konkursu wpłynęło wiele 
wniosków z  całej Polski, z  których 250 przeszło pozytywną 
ocenę formalną i  skierowanych zostało do dalszych prac 
i oceny przez Kapitułę Konkursu. Kapituła do nagrody nomi-
nowała po pięć gmin w każdej kategorii. Podczas gali w Pałacu 
Prezydenckim zostały ogłoszone wyniki konkursu i zaprezen-
towane samorządy nominowane do nagrody – łącznie 15 
gmin. Gratulacje i  dyplom odebrał Z– ca Prezydenta Miasta 
Opola Pan Krzysztof Kawałko. Nasz wniosek „Program Pomocy 
Osobom Starszym i  Długotrwale Chorym” został doceniony 
i bardzo dobrze oceniony przez Kapitułę.

Działalność DDP Malinka

Diagnoza problemów podopiecznych pomocy społecz-
nej w  Opolu wskazuje potrzebę systemowego wsparcia 
rodzin, poprzez zapewnienie starszym i niepełnosprawnym 
mieszkańcom miasta przestrzeni do aktywnego spędzania 
czasu. W  ten sposób Opolskie Domy Dziennego Pobytu 
odpowiadają na potrzeby rodzin, pomagają utrzymać osoby 
starsze w  ich rodzinnym środowisku, zachęcając seniorów 
do aktywności fizycznej i intelektualnej, wzmacniają poczu-
cie ich własnej wartości. Podejmowane działania wspierają 
seniorów, sprzyjają ich integracji, zaspokajają potrzeby kultu-
ralne i poznawcze przez co eliminują ich wykluczenie.

Najważniejsze jest, by rodzina trwała, i zwyczaje,
i święta i dom pełen wspomnień…  .

Jan Paweł II

Danuta Ceglarek, Justyna Mach

Zapachy świąt są jak balsam

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas najtkliwszych 
emocji. Czas przepełniony miłością, czas przebaczania 

i obdarowywania oraz dostrzegania tych, którym jest trudniej. 
W tym wyjątkowym okresie pełnym zwyczajów i uświęconej 
wiekami tradycji realizowana jest niezliczona ilość działań 
o różnym charakterze na rzecz osób i rodzin. W klimacie świąt 
podejmowane są rozliczne inicjatywy, których wspólną cechą 
jest otwarcie się na drugiego człowieka, pomaganie i próba 
budowania wspólnoty. Świąteczny Konkurs Zdobienia Pier-
ników Radosne Pierniki 2014 jest przedsięwzięciem o charak-
terze kulturalnym. Ma on swoją pięcioletnią historię i wpisał 
się do kalendarza cyklicznych działań Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Autorka tego pro-
jektu, Justyna Mach – kierownik Domu Dziennego Pobytu Nr 
3 Radość w  Kędzierzynie-Koźlu, założyła, że tradycja wypie-
kania i  zdobienia świątecznych pierników może być dosko-
nałą okazją do spotkania, którego celem jest zainteresowanie 
tym zwyczajem dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych 
i  seniorów, a  także autentyczne uczestnictwo w  tworzeniu 
dzieła plastycznego jakim mogą być pięknie udekorowane 
pierniki. Uznała także, że magię tych świąt w  sposób inten-
cyjny, można zbudować także w  przestrzeni publicznej, tj. 
w  Galerii Handlowej Odrzańskie Ogrody, wśród pięknych 
dekoracji, śpiewanych wspólnie kolęd, we wspólnocie uczest-
ników konkursu i gości galerii robiących świąteczne zakupy. 
Dodała jeszcze akcent charytatywny: kwesta „piernik za datek”, 
z  której dochód przeznaczony został na paczki świąteczne 
dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Na ten cel 
licytowano także 10 specjalnych zestawów pierników, nie-
zwykle misternie przyozdobionych i pachnących korzennymi 
przyprawami. Wykonała je studentka Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w  Kędzierzynie-Koźlu Pani Agata Drzewiecka. Dodat-
kowo, w specjalnym ambulansie, zorganizowana została akcja 
poboru krwi, co poprawi bezpieczeństwo zdrowotne miesz-
kańców miasta i powiatu Kędzierzyn-Koźle.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział ponad 100 
osób, wśród nich seniorzy z ośrodków wsparcia z Głubczyc, 
Krapkowic, Zdzieszowic oraz Kędzierzyna-Koźla, podopieczni 
domów pomocy społecznej z  Racławic Śląskich, Prudnika 
i  Jakubowic, a  także dzieci i  młodzież ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy PROMYCZEK, Środowiskowego Hufca 
Pracy, Domu Dziecka i  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 
z naszego miasta. Partnerami tej inicjatywy byli: Polski Czer-
wony Krzyż, Galeria Handlowa Odrzańskie Ogrody, Rada 
Osiedla Azoty i zespół wokalny EFEKT. Wolontariat świadczyli 
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w  Kędzierzynie-
-Koźlu. Młodzież opiekowała się poszczególnymi drużynami, 
a  także skutecznie kwestowała wśród klientów galerii. Pięk-
nie udekorowane pierniki zwracały uwagę i  prowokowały 
do ich nabycia w  zamian za datek dla najuboższych. Warto 
zaznaczyć, że konkurs zorganizowany został pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, a  wśród 
sponsorów byli m.in.: salony urody Diamands i Madame, BRW 
Ewa Dziedzic i Fan Ice Factory. Całość przedsięwzięcia brawu-
rowo poprowadził Piotr Gabrysz.
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Justyna Mach, autorka tego projektu przyznaje, że: konkurs 
ma dynamiczną formułę i  w  każdym roku zyskuje na atrakcyj-
ności, poszerzany jest o nowe akcenty, a co godne podkreślenia 
posiada także cel charytatywny. Inicjatywa znacznie zyskała 
wizerunkowo, albowiem „wyprowadzona” została z  murów 
ośrodka wsparcia. Przestrzeń publiczna daje znacznie większe 
możliwości. Konkurs Radosne Pierniki w  fantastyczny sposób 
pokazuje możliwości wielu grup wiekowych z różnymi deficytami 
łamiąc stereotypy i kreując zupełnie nową jakość w postrzeganiu 
tych grup, zwłaszcza w  kontekście ich możliwości, kreatywno-
ści i otwartości na nowe wyzwania. Warto także zauważyć fakt 
włączenia się w realizację projektu sektora prywatnego i bizneso-
wego. To bardzo optymistyczne, albowiem oznacza, iż ten sektor 
nie tylko dostrzega problemy społeczne, ale też wykazuje 

Radosne Pierniki w kilku odsłonach

inicjatywę i wrażliwość udostępniając swoje zasoby a także sku-
tecznie pomagając.

W  codziennym zabieganiu warto podjąć organizacyjny 
trud, aby zrealizować projekt o niezwykłych walorach. Nasza 
inicjatywa z  jednej strony wokół bożonarodzeniowej trady-
cji zintegrowała wewnątrz i międzypokoleniowo ponad 100 
osób, a  z  drugiej strony dzieciom ofiarowaliśmy odrobinę 
radości, natomiast chorym nadzieję, poprzez krew – jako dar 
życia. Niewątpliwie rezultatem tej inicjatywy jest poprawa 
społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, pro-
mocja potencjału i możliwości seniorów jak również propago-
wanie wolontariatu oraz praktyczna prezentacja naturalnego 
transferu wiedzy związanej z  obrzędowością Świąt Bożego 
Narodzenia.

III sektor– Socjalne organizacje 
pozarządowe
Ewelina J. Konieczna (oprac.)

Pomoc osobom 
z niepełnosprawnością 
w odnalezieniu się na 
otwartym rynku pracy

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
rozpoczęło realizację projektu „Trener Pracy moją szansą! 

– program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełno-
sprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego”. Głównym celem 
projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdroże-
nie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek 
pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową osób 
niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, a proponowane działania są odpowiedzią na zdia-
gnozowany problem niskiej aktywności zawodowej wśród 
tej kategorii osób. Z  uwagi na to, że praca zawodowa jest 
istotnym elementem życia człowieka, jest źródłem utrzyma-
nia, satysfakcji życiowej i poczucia własnej wartości, udzielane 
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w tym zakresie jest 
bardzo ważne. 

Pierwszy etap projektu obejmował działania przygoto-
wawcze oraz rekrutację niepracujących pełnoletnich osób, 
posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności, zamieszkujących teren województwa opolskiego lub 
śląskiego. Do projektu zostało zakwalifikowanych 40 osób 
niepełnosprawnych – 24 osoby z  województwa opolskiego 
i 16 beneficjentów z województwa śląskiego. W celu zbada-
nia efektywności prowadzonych działań przeprowadzono 
pomiar kompetencji osobistych beneficjentów. Wyniki badań 
mają pomóc trenerom w  rozpoznaniu obszarów wymaga-
nego wsparcia i  jego zindywidualizowanie. Wykorzystane 
w tym celu narzędzia badawcze mają umożliwić monitorowa-
nie oraz porównywanie poziomu kompetencji beneficjentów 
na różnych etapach działań. 

Kluczowe działania w projekcie rozpoczęły się z dniem 1 
października 2014 i objęły one przede wszystkim indywidu-
alne wsparcie trenera pracy, wsparcie psychologiczne oraz 
doradztwo w  obszarze zawodowym. Tym kompleksowym 
wsparciem beneficjenci będą objęci przez cały okres trwania 
projektu. Uczestnicy mają także możliwość rozwijania swo-
ich kompetencji i  umiejętności podczas zajęć grupowych. 
Pierwsze z  nich odbyły się w  listopadzie, a  grupa podczas 
dwóch dni warsztatów miała okazję do poznania się, inte-
gracji, a także rozwijania umiejętności przydatnych na rynku 
pracy. Przed beneficjentami jeszcze kolejne grupowe zajęcia, 
spotkania w ramach dobrych praktyk z pracującymi osobami 
niepełnosprawnymi, a także możliwość podniesienia swoich 
kwalifikacji podczas udziału w kursach i szkoleniach zawodo-
wych. Planowana jest także promocja wizerunku aktywnych 
beneficjentów projektu poprzez stworzenie i  emisję serii 
programów w  telewizji regionalnej dotyczących aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wywiad przeprowadził: Krzysztof Lech – trener 
pracy w projekcie; Pani Gosia – beneficjentka 
projektu

K.L. W jaki sposób dowiedziała się Pani o projekcie 
„Trener Pracy moją szansą!...”? Dlaczego zdecydowała 
się Pani na uczestnictwo w nim?
P.G. O projekcie dowiedziałam się w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, podczas uczest-
nictwa w innym projekcie o nazwie „Lepszy Start”. Zdecy-
dowałam się wziąć udział w projekcie „Trener Pracy moją 
szansą!...”, ponieważ, liczę na to, że się uda się coś osiągnąć 
i  znajdę w  końcu pracę. Do tej pory nie pracowałam, 
a bardzo bym chciała.

K.L. Czy uczestniczyła Pani wcześniej w tego typu 
projekcie?
P.G. Dokładnie w tego typu nie. Wcześniejsze projekty nie 
miały na celu wspierania w zakresie poszukiwania zatrud-
nienia. Wcześniejsze projekty były mniej konkretne, kładły 
większy nacisk na dostrzeżenie osób z niepełnosprawno-
ścią i dania im poczucia, że mogą więcej.

K.L. Jakie są Pani oczekiwania wobec projektu?
P.G. Chciałabym przy pomocy trenera pracy, psychologa 
i doradcy zawodowego znaleźć pracę. Oczekuję poczu-
cia, że nie jestem sama w tych staraniach i są ludzie, którzy 
są gotowi mi pomóc.

K.L. Czego oczekuje Pani od trenera pracy?
P.G. Od trenera pracy oczekuję pokierowania mnie w jaki 
sposób aktywniej poszukiwać pracy, pomocy w  kon-
taktach z  pracodawcą, motywowania do poszukiwania 
pracy i wspierania w tym zakresie, poszerzenia wiedzy nie 
tylko z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia, ale 
także innych zagadnień związanych z osobami niepełno-
sprawnymi.

K.L. Czego oczekuje Pan ze strony pracodawcy?
P.G. Oczekuję, że dzięki projektowi coraz więcej praco-
dawców zdobędzie wiedzę z zakresu zatrudniania osób 
niepełnosprawnych oraz ich praw. Oczekuję zrozumienia 
dla niepełnosprawności oraz docenienia osoby z niepeł-
nosprawnością jako wartościowego pracownika.

K.L. Czy poprzez udział w projekcie ma Pani poczucie 
większej szansy na znalezienie pracy?
P.G. Tak, otwieram się bardziej na nowych ludzi, nowe 
pomysły, zdobywam dużo nowej wiedzy oraz możliwości 
jakie mogą wykorzystać osoby z niepełnosprawnością.

K.L. Jak Pani ocenia dotychczasowe postępy 
w projekcie?
P.G. Z  ostateczną oceną projektu poczekam do jego 
zakończenia, natomiast na ten moment oceniam go 
dobrze.

K.L. Dziękuję bardzo za wywiad.
P. G. Dziękuję.
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Fotografie wykonane podczas zajęć 
w ramach projektu „Trener Pracy moją 
szansą!”

Projekt zakłada także wsparcie pracodawców, którzy będą zainteresowani zatrudnie-
niem uczestników projektu. Trenerzy oferują pracodawcom informacje o możliwościach 
uzyskania wsparcia finansowego w związku z  zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, 
wsparcie w sprawach związanych z procedurą zatrudnienia, pomoc w adaptacji osoby 
niepełnosprawnej w  środowisku pracy, wsparcie w  sytuacjach trudnych związanych 
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
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Polecamy…

Istnieje pewien utrwalony pogląd, że święta Bożego Naro-
dzenia to czas rodziny i  przyjaciół, okres miłości i radości, 

pojednań i życzliwości. Gdy jesteśmy zwaśnieni z bliskimi 
nam osobami, a  nawet z  tymi których nie zaliczamy do 
grona najbliższych, święta mogą być doskonałą okazją do 
przebaczenia sobie wzajemnie doznanych krzywd. Z prze-
baczeniem i  pojednaniem jednak bywa różnie. Niekiedy 
latami nosimy w  sercu mocno zakorzenioną urazę i  nie 
potrafimy podać ręki na zgodę. Traumatyczne doświadcze-
nia to także kataklizmy i nagłe wypadki, związane z zagro-
żeniem życia, śmiercią lub rozstaniem z bliskimi, ważnymi 
dla nas osobami, to choroby nasze własne lub członków 
rodziny: dziecka, męża, żony, rodziców. Traumatycznym 
przeżyciem dla wielu ludzi jest utrata pracy albo zaprzesta-
nie aktywności zawodowej, jako efekt przejścia na emery-
turę. Dla wielu rodziców traumatycznym może 
okazać się moment odejścia dziecka z  domu, 
jego usamodzielnienia się. 

Te trudne doświadczenia zaburzają nasze 
dotychczasowe funkcjonowanie, lecz wcale nie 
musi tak być. Niektórzy z nas, niestety raczej nie-
liczni, potrafią dostrzec korzyści płynące z takich 
zdarzeń i wykorzystać je dla własnego rozwoju. 
By je odkryć, trzeba jednak najpierw przeżyć 
„żal po stracie”. Zwykle nie jest możliwe natych-
miastowe zauważenie pozytywnych aspektów 
ludzkiego dramatu. Doświadczaniu traumy 
towarzyszy najpierw szok, potem pojawiają się 
różnorodne negatywne uczucia: począwszy od 
rozpaczy i smutku, poprzez uczucie bezsilności 
i beznadziei, a skończywszy na uczuciach złości, 
poczucia winy czy doznanej krzywdy. Wszystko 
to wypacza, a  nawet rujnuje obraz budowa-
nego przez nas dotąd świata, ponieważ ulega 
rozpadowi porządek i  ład, który znaliśmy. Prze-
bieg tego procesu zależy od odporności danej 
osoby i od uruchamianych przez nią sposobów 
radzenia sobie z  doświadczeniem traumatycz-
nym. Także czas trwania tego procesu to sprawa 
indywidualna – może on rozciągać się nawet na 
wiele lat. 

Temat, który dziś Państwu proponuję, zali-
czyć można do tych trudniejszych, bolesnych 
w naszym życiu, lecz z pewnością jest on wart 
przemyśleń. Inspiracją stała się dla mnie książka 
Niny Ogińskiej-Bulik, Pozytywne skutki doświad-
czeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się 
w perły – publikacja, którą powinni przejrzeć nie 
tylko psycholodzy, psychoterapeuci czy lekarze. 
To także lektura obowiązkowa dla pedagogów, 
socjologów i  pracowników socjalnych. Poka-

płacze kiedy ty płaczesz,
wybacza jeśli ty nie wybaczyłeś.
Przytuli, bo wie że tego potrzebuje.
Lubi cię za to kim jesteś,
nie wstydzi się ciebie.
Wie o tobie wszystko.

Ostatni wiersz, który chciała zapre-
zentować dedykuje wszystkim czy-
telnikom i  osobom z  redakcji. W  życiu 
są różne chwile dobre i  te złe, przez 
to uważa że życie jest piękne, jedyne 
w swoim rodzaju oraz niespodziewane. 
Czasem tak bardzo potrafi zaskoczyć 
pozytywnie a  czasem przybić nie-
chcianymi wydarzeniami. Na szczęście 
wszystko się kończy i mija za równo to 
co cudowne oraz to co smutne. 

*
Słońce z deszczem,
deszcz ze słońcem,
przeplatanka. 
Bywa słonecznie, pięknie,
potem deszczowo ponuro.
Utrata nadziei na chwilę.
Ciemne chmury, 
bezsens…,
ponury.
Przeplatanka.
Zamiana… życie.
Czym deszcz bez słońca?
Słońce bez deszczu?
Niespodzianka?!
Zawsze noś parasol,
by ulewa nie spowodowała, 
potknięcia!

Wiersze zaczęła pisać po śmierci 
swojego dziadka, kiedy uczęsz-

czała do gimnazjum. Dużo zastanawiała 
się wtedy nad życiem i właśnie od roz-
myślania wszystko się zaczęło. Uważa, 
iż życie jest zaskakujące zarówno pozy-
tywnie jak i  negatywnie, cudowne lub 
przerażające. Twierdzi, że trzeba z niego 
korzystać, cieszyć się każdą daną nam 
chwilą, doceniać drobnostki, obok któ-
rych często przechodzimy, nie dostrze-
gając ich. A  przecież życie może być 
piękniejsze poprzez drobne gesty, 
słowa i  czyny. Widzi w  ludziach wiele 
dobra, sądzi że często maskują się aby 
nie pokazywać swego prawdziwego 
oblicza, bo wyjdą na „wrażliwców”. 

*
Zegar zatrzymuje się niespodziewanie.
Z życiem też  tak jest.
Nigdy nie wiesz
co i jak…
kiedy, gdzie…
ONA sama przyjdzie. 
NIE napisze listu.
NIE powiadomi cię.
NIE zapuka do drzwi…
Odwiedzi Cię, 
gdy najdzie ją ochota,
być może pojawi się we śnie.

*
PRZEPRASZAM…,
tak krótkie słowo,
tak wiele znaczy.
Mówią je bliscy,
mówią przyjaciele.
Tak często trudno wypowiedzieć je.
Pomimo, iż tak bardzo każdy z nas tego 
chce.

*
Nie mają skrzydeł i aureoli nad głową nie 
mają,
tabliczki z napisem nie noszą,
bo się tym nie zachwalają, nie czekają na 
sławę,
chcą tylko byś uwierzył…
w istnienie aniołów na ziemi.

*
Jeden prosty gest, jedno słowo.
Tyle ciepła mogą dać.
Jedno ważne zdanie, jeden uśmiech.

Iwona Dąbrowska – Jabłońska 

Nina Ogińska-Bulik, Pozytywne skutki doświadczeń 
traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

zuje ona bowiem, jak przekształcać negatywne doświad-
czenia w  pozytywne zmiany, jak na „zgliszczach życia” 
budować znowu pozytywne relacje z  innymi, odbudowy-
wać zerwane więzi, doceniać życie, jakim jest. Negatywne 
doświadczenia, zdaniem Autorki, mogą oprócz oczywistej 
straty, bólu i  cierpienia, przynieść również coś dobrego, 
przekształcając łzy w  perły, dać człowiekowi szansę na 
dobre i naznaczone sensem życie. 

Zachęcam Państwa do sprawienia sobie prezentu pod 
choinkę, tym bardziej, że jest to jedyna książka na polskim 
rynku wydawniczym, która została poświęcona takiemu 
podejściu do życiowych trudności. Jej walorem jest też 
ładny i  komunikatywny język, który bardzo ułatwia podą-
żanie za tokiem myślenia Autorki polecanej dziś publikacji.

Barbara Jaroszewicz– studentka III 
roku Pracy Socjalnej U.O., absolwentka 
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Raciborzu. 

Zegar zatrzymuje się niespodziewanie  
– prezentacja wierszy Barbary Jaroszewicz  
– studentki III roku Pracy Socjalnej U.O.

Otworzą oczy człowiekowi.
Jeden ruch, jeden człowiek…
Pozwoli uwierzyć w siebie.
Jeden– tak mało.
A wiele zmian przynosi.

*
Spacer po parku.
Przed nami długa droga.
Idziemy w dal, nie widać końca.
Nad nami jesienne liście.
Kolorów wiele, patrzymy w górę.
Coraz to śmielej.
Czerwień z zielenią zmieszany.
Żółty jako dodatek dodany.
Jesienne liście nad nami.

*
Był sobie król.
Była sobie królowa.
Łączyła ich miłość,
bez żadnego słowa.
Był sobie ogród…
Była sobie róża.
Łączyła ich ziemia,
choć była nieduża.
Był sobie wiersz.
Była sobie pisarka…
Łączyła ich pusta kartka,
zapełniała się,
gdy ona pisała,
a on rozpływał się.

Jeden z  pierwszych wierszy, który 
napisała powstał z  myślą o  jej przyja-
ciółce. Ceni bardzo przyjaciół, uwielbia 
z  nimi spędzać czas. A  przede wszyst-
kim rozmawiać, dzięki rozmowom dużo 
dowiemy się o drugiej osobie. Lecz tak 
naprawdę spędzone wspólnie chwile, 
sytuacje życiowe czy też przeróżne 
wydarzenia pokazują nam, jaka jest ta 
druga osoba oraz jacy my tak naprawdę 
jesteśmy. A  tak często niestety bra-
kuję nam tych chwil, bo zawsze gdzieś 
pędzimy.

*
Przyjaciel, to Ktoś kto pamięta.
Nie zostawi, gdy inni zostawiają.
Pocieszy, gdy inni nie pocieszają.
Myśli o tobie.
Nie wypomina, że robi dla ciebie 
wszystko.
Śmieje się wspólnie z tobą,
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