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Dwa życia

Czy Dzień Matki może sprawiać ból? Jak żyje się ze świadomością, że ukochane dziecko zginęło z mojej winy? O tym opowiada Katarzyna S. (imię i pierwsza litera nazwiska zmienione)
Może powiesz coś o sobie?
Mam 34 lata, urodziłam się w Wałczu, ale kiedy miałam kilka miesięcy rodzice przenieśli się do Warszawy. Wróciłam kilka lat temu po
przeżyciach, jakich nie życzę nikomu. Tu miało być moje drugie życie, coś, co pozwoli zapomnieć o tym pierwszym.
Pamiętasz TEN dzień?
Oczywiście. Zacznę może od tego, że mając 23 lata wyszłam za mąż.
Z miłości, jaką można oglądać tylko w filmach. Po roku urodziła się
Zosia. Miałam wszystko. Kochającego męża, wspaniałą córkę i doskonałą pracę. Mąż miał również dobrą i świetnie płatną pracę. Materialnie byliśmy ustawieni. Mieliśmy dwupoziomowy apartament na
Gocławiu. Do tego dwa prawie nowe, dobre samochody w podziemnym garażu. W opiece nad córką pomagali rodzice, ale i dobre opiekunki. Potem prywatne, powiedzmy, że ekskluzywne przedszkole.
Zosia miała prawie pięć lat. To był październik...
Co się stało?
Zaspaliśmy. Bieganina, Paweł wybiegł wcześniej, ja ubierałam Zosię,
potem szybko do windy i do garażu. Na dole zobaczyłam, że nie ma
fotelika dla córki. Wracać na górę? Kurczę, jestem już spóźniona! Do
przedszkola kawałek, więc co się może stać? Najwyżej policja wlepi
mi mandat. Zapięłam córkę w pasach na przednim siedzeniu, żeby
mieć ją na oku. Jechałam dość szybko. Deszcz, szaro i z boku wyjeżdża bus. Wiedziałam, że nie wyhamuje...
Czyja była wina?
Policja ustaliła, że wspólna. On wymusił pierwszeństwo, a ja jechałam za szybko. Wyliczyli, że musiałam mieć około 80 km na liczniku
i tak mogło być. Huk gniecionej blachy, wystrzelonych poduszek
powietrznych i jakiś stłumiony jęk. Straciłam na moment przytomność. Kiedy odzyskałam, ktoś próbował otworzyć z mojej strony
drzwi. Zosia! Rozglądam się, a ona leży na przodzie, jakby ponad
poduszką powietrzną, jest rozbita szyba. Śpi?!! Na pewno straciła po
prostu przytomność. Łapię ją, córeczko obudź się! Krzyczę. Ktoś nas
wyciąga, ktoś coś mówi, niemożliwe, dziecko nie oddycha?! Potem
sygnały dźwiękowe: policja, pogotowie. Potem w szpitalu lekarz i
mąż. Widzę jego czerwone od płaczu oczy. Z Zosią jest źle? Pytam.
Zosia nie żyje - słyszę...
Długo dochodziłaś do siebie po wypadku?
Mnie się właściwie nic nie stało. Miałam lekki wstrząs mózgu i byłam
poobijana od pasów. Zosia wypadła z fotela. Pasy jej nie przytrzymały, bo była za mała i poleciała po poduszce powietrznej, uderzając

w przednią szybę. Zginęła na miejscu. Byłam w szoku: na prochach,
pod opieką psychologa, psychiatry. Pogrzeb Zosi pamiętam tak, jakbym stała z boku i obserwowała siebie i innych uczestników.
Co czułaś?
Ból. Coś, czego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Wspomnienie powodowało koszmarny, fizyczny ból. Świadomość, że dziecko zginęło
przez ciebie jest nie do zniesienia. Nie miałam złudzeń, wiedziałam,
że to ja odpowiadam za śmierć Zosi. Mogłam cofnąć się po ten cholerny fotelik. Spóźniłabym się może dodatkowo o 5 minut, ale córka
by żyła. Mogłam jechać wolniej, może byłoby inaczej.
A kierowca samochodu dostawczego, który wam wyjechał?
Jego obwiniałam najmniej. Ale oczywiście też miałam do niego wewnętrzną pretensję. Bo gdyby nie wyjechał, nic by się nie stało. Ale
z czasem nie myślisz o innych, ale o sobie. To ja powinnam dbać o
bezpieczeństwo własnego dziecka, zabezpieczyć je i przewidzieć, co
się może stać, a tego nie zrobiłam.
Jak zachował się mąż?
Początkowo wspaniale. To, że nie połknęłam garści tabletek, nie
zacisnęłam pętli na szyi, zawdzięczam jemu i lekarzom. Ale potem
przyszły normalne dni i pustka w domu. Do tego każdy przedmiot w

mieszkaniu kojarzył się z córeczką. Zaczęły się kłótnie z byle powodu. I w końcu Paweł podczas jakiejś awantury wykrzyczał, że Zosia
zginęła przeze mnie. Miał rację, tak było. Zamiast zbliżyć, ta tragedia
nas rozdzieliła. Ja nie byłam w stanie normalnie funkcjonować, Paweł pracował, zarabiał, ale wieczorami unikał tego pustego domu.
Uciekał do znajomych, do pubu, wracał po północy, najczęściej po
paru piwach czy drinkach, i szedł spać. Żeby nie widzieć, nie myśleć
i nie wspominać. To było nie do zniesienia i po roku się rozstaliśmy.
Dlaczego wróciłaś do Wałcza?
Przez ponad rok mieszkałam sama w Warszawie. Chciałam się jakoś
pozbierać, ale się nie udawało. Z Pawłem się rozwiedliśmy, podzieliliśmy majątek. Miałam pieniądze, małe wynajęte mieszkanko, w
którym siedziałam całe dnie, bo z pracy się zwolniłam. Nie mogłam
znieść tych współczujących spojrzeń, tych prób pocieszenia. W
domu piłam, i to coraz więcej. To rodzice przekonali mnie, że powinnam coś zmienić w życiu. W Wałczu było mieszkanko po dziadkach.
Zaproponowali, abym się tu przeprowadziła, choćby na jakiś czas.
Ojciec załatwił mi pracę u swojego kumpla i tak od czterech lat tu
jestem. Tu miało być moje drugie życie. Coś, co pozwoli zapomnieć
o tym pierwszym.
Udaje się zapomnieć?
Nie udaje. W okolicach Dnia Matki zawsze mam kryzys. To, co się stało, chyba na zawsze zmieniło moje życie. Jestem stosunkowo młoda,
mogłabym ułożyć sobie życie od nowa, ale się boję. Boję się małżeństwa i tego, że mąż czy partner powie: czas na dziecko. Boję się mieć
dzieci, bo znów mogę zawieść. Znów zachowam się nieodpowiedzialnie, znów ktoś przeze mnie zginie. Może kiedyś to się zmieni.
Ale nie wiem, ile czasu potrzeba...
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: er-o

Pedofilia na dwa głosy

Jeden tydzień i dwa filmy, które na pewno zapamiętam. Obydwa dokumentalne, obydwa dotyczące zjawiska pedofilii, choć
każdy w innym środowisku: bracia Sekielscy w „Zabawie w chowanego” znów prześwietlają duchownych polskiego Kościoła
rzymskokatolickiego, Sylwester Latkowski w filmie „Nic się nie
stało” wziął na warsztat ludzi prowadzących, wspierających i bywających w sopockim klubie Zatoka Sztuki.

Najpierw zajmę się filmem Sekielskich. Nie dlatego, że obejrzałem go
kilka dni przed „Nic się nie stało” - po prostu uważam, że jest o wiele
lepszy warsztatowo od obrazu Latkowskiego. Co do treści, „Zabawę
w chowanego” można potraktować jako sequel wcześniejszego „Tylko nie mów nikomu”, który niemal równo rok temu wstrząsnął prawie
całą Polską. Prawie - bo nie dotyczy to wszystkich kościelnych hierarchów. Sekielscy udowodnili, że nie wszyscy zwierzchnicy polskiego
Kościoła odrobili lekcję, zadaną im do odrobienia rok wcześniej. Ja,
podobnie jak miliony Polaków, od razu po obejrzeniu wiedziałem,
że „Tylko nie mów nikomu” będzie filmem przełomowym, bo otworzy wiele oczu na zjawisko, o którym ogromna rzesza ludzi wiedziała
wcześniej, ale nikt wcześniej nie zebrał dziesiątków głośnych przypadków w jedną spójną całość i oferując za darmo obejrzenie filmu
wszystkim, którzy tego nie chcieli - nie walnął symbolicznie pięścią
w stół. Pokazując prawdę, Sekielscy postawili wtedy Kościół w arcytrudnej sytuacji. Kościelni zwierzchnicy dość niechętnie i trochę
dookoła, ale jednak zdobyli się na przeproszenie ofiar. Nie to jednak
miało być najważniejsze. Od maja ubiegłego roku hierarchowie nie
mogli już bowiem chować głów w piasek i zasłaniać się niewiedzą.
Kościół bez wiernych nie ma racji bytu, a wierni już nie chcieli odwracać głów z niesmakiem, już nie wystarczało im, że ubrani w sutanny
sprawcy seksualnych przestępstw, do których zaliczana jest pedofilia, byli „karani” przeniesieniem z parafii do parafii. Wiernych zaczęło
oburzać ukrywanie duchownych - dewiantów przed świeckim wymiarem sprawiedliwości, a wydawało się, że i prokuratura oraz sądy
traktować ich zaczną równie surowo, jak wszystkich innych pedofilów. Bo wcześniej różnie z tym bywało.
Rok później okazało się jednak, że hydrze zaczynają odrastać głowy.
Mimo, że Watykan zażądał informowania go o każdym przypadku
pedofilii, polscy biskupi – a przynajmniej jeden, wymieniony w filmie
Sekielskich z nazwiska, zignorowali to. Dość oczywisty – żeby nie napisać, że w polskim Kościele banalny – przypadek wielokrotnych aktów pedofilii, których dopuścił się pewien ksiądz, biskup skwitował
schowaniem tego tzw. kapłana na stanowisku kapelana szpitala. A
ofiary? Ofiary muszą otóż radzić sobie same, same też muszą domagać się sprawiedliwości. Ksiądz biskup będzie się za nie modlił...
Przyznaję, że zatelepało mną po obejrzeniu „Zabawy w chowanego”. Poczułem gniew widząc jak bardzo głęboką traumę, mimo
upływu lat, przeżywają skrzywdzeni chłopcy, którzy dziś są już
dorosłymi mężczyznami. Poczułem gniew słysząc potajemnie nagrane słowa hierarchy, który bezdusznie spławił, a prawdę mówiąc
niemal wyrzucił za drzwi bliskich jednej z ofiar, którzy poszli do biskupa prosząc go (uniżenie!) o zbadanie tej sprawy i wyciągnięcie
faktycznych, a nie pozorowanych konsekwencji wobec sprawcy.
Watykan zawiadomił dopiero, kiedy wokół tej sprawy zrobiło się
naprawdę głośno.
Zastanawiam się, ile jeszcze filmów na ten temat będą musieli nakręcić Sekielscy, żeby hierarchowie zrozumieli, że czas zamiatania
pod dywan czy wręcz bagatelizowania haniebnych czynów, których
dopuszczają się ich podwładni oraz koledzy purpuraci, minął bezpowrotnie. Że Kościół nigdy nie będzie już taki sam, jak przed „Tylko
nie mów nikomu”, bo nie zmienili się wprawdzie wszyscy pasterze,
ale zmieniły się owieczki. Już nie są potulne i zahukane, już nie dadzą
się zbyć byle czym.
Film Sekielskich ma m.in. tę przewagę nad dziełem Latkowskiego, że
jest znakomicie udokumentowany, że nie padają w nim oskarżenia
bez twardych dowodów. Były naczelny wprost nakręcił film dla TVP
być może prawdziwy, ale oparty głównie na insynuacjach i niedopowiedzeniach. Pojawiają się w nim znane nazwiska, takie jak m.in.
Szyc, Wojewódzki, Majdan, Bieniuk, Perchuć, starszy i młodszy Koterscy, Siwiec oraz kilka innych. Na pierwszy rzut oka można odnieść
wrażenie, że byli oni uczestnikami haniebnego procederu seksualnego wykorzystywania lub gwałtów, dokonywanych na niespełna
15-letnich dziewczętach. Jedno z takich przestępstw doprowadziło
w efekcie do samobójstwa ofiary gwałtu. Te osoby o znanych nazwiskach nie są jednak oskarżane o pedofilię, a pojawiły się w filmie z
racji tego, że wzięły udział w internetowym proteście, zorganizowanym po decyzji sprzed kilku lat o zamknięciu lokalu przez prezydenta Jacka Karnowskiego. Udział w tej akcji chluby wprawdzie celebrytom nie przynosi, ale od tego do pedofilii jest jeszcze przecież kawał
drogi, która zresztą do niej wcale nie musi prowadzić. Wydaje się jednak, że producentom i reżyserowi filmu zupełnie to nie przeszkadza.
W głowie świta mi w dodatku niejasne wrażenie, że data premiery
filmu Latkowskiego wybrana została nieprzypadkowo, że mogło
chodzić o „przykrycie” skutków, jakie wywołał drugi film Sekielskich.
Dla mnie „Nic się nie stało” jest po prostu filmem o haniebnych wyczynach trójmiejskich gangusów, a przez to jego ciężar gatunkowy
jest o wiele mniejszy, choć oczywiście z punktu widzenia ofiar pedofilii może to nie mieć większego znaczenia. W jednym i drugim
przypadku o ofiary może jednak chodzić najmniej.
Wymienieni - niektórzy po kilka razy - z imienia i nazwiska celebryci
hurtowo zapowiadają wniesienie pozwów przeciwko reżyserowi filmu. Nie odchodząc ani o milimetr od pryncypialnej obrony prawa
do swobodnego użycia środków wyrazu, jako dziennikarz nie mogę
nie zwrócić uwagi na to, że nie powinna ona stać w sprzeczności z

obowiązkiem zachowania rzetelności. Na mój nos film Latkowskiego
nie straciłby ani trochę, gdyby nie było w nim wyjętych z internetu
obrazków, na których posiadacze znanych twarzy i nazwisk trzymają
w rękach kartki z żądaniami typu „Ręce precz od Zatoki Sztuki”. Byłby

po prostu trochę krótszy, a wyszłoby to widzom chyba na dobre, bo
„Nic się nie stało” jest po prostu kiepskim filmem, choć temat jest
ważny i bulwersujący.
Tomasz Chruścicki

Telefony w mojej głowie

- Mężczyzna, który miał milionowe długi zadzwonił na chwilę przed próbą samobójczą,
żeby się pożegnać. Znalazłam przyczółek i tym
razem się udało - mówi dyżurna Telefonu Zaufania.

Jak długo pracujesz w Telefonie Zaufania?
Od kilku lat. Najpierw przeszłam szkolenie, później praktykę i już mogłam odbywać samodzielne
dyżury i odbierać telefony. Żeby być dyżurnym
nie trzeba być prawnikiem, psychologiem czy
pedagogiem. Ważne są jednak predyspozycje: do
słuchania i rozumienia. Motywacją musi być chęć
pomocy innym, a nie ciekawy wpis do CV czy zdobycie doświadczenia zawodowego. Dodam, że jest
to wolontariat.
Kto może zadzwonić i w jakich godzinach?
Każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku
i płci. Jeśli ktoś jest w znacznym stanie upojenia,
jest wulgarny lub natarczywy, to wtedy mówię,
żeby zadzwonił, gdy będzie czuć się lepiej. Czasami sugeruję telefon do psychiatry czy seksuologa.
Nasz TZ działa od godz. 16 do godz. 6 rano. Dyżur
jest popołudniowy lub nocny. Ja lubię ten nocny,
ponieważ jestem „sową”.
Czy dzwoniący mają zagwarantowaną dyskrecję?
Rozmowy nie są rejestrowane. Dzwoniący nie musi
podawać imienia, wieku, miejsca zamieszkania, zawodu, ale czasami to robi. Zawsze ma zagwarantowaną całkowitą anonimowość i dyskrecję. Nikt go
nie skrytykuje i nie ujawni jego problemów. Niektórzy dzwonią raz, inni cyklicznie, po kolejnych
etapach wychodzenia z problemu. Czasami, żeby
podziękować za pomoc konkretnemu dyżurnemu.
My też jesteśmy anonimowi. Używamy pseudonimów, z reguły wybieramy jakieś imię.
Z jakimi problemami ludzie najczęściej dzwonią?
Kobiety skarżą się na samotność, przemoc domową, proszą o pomoc z powodu uzależnienia najbliższego członka rodziny. Dzwonią, bo mają problemy wychowawcze, bo są ofiarami mobbingu.
Gdy chorują przewlekle na nieuleczalną chorobę.
Nie radzą sobie z tą sytuacją i martwią się o dzieci,
co z nimi będzie po ich śmierci.

Mężczyźni nie radzą sobie z uzależnieniem, mają
problemy finansowe z powodu utraty pracy lub
związane z prowadzonym biznesem. Dzwonią
też z powodu myśli samobójczych, a oprócz tego
skarżą się na problemy partnerskie w związku.
Dzieci i młodzież bolą najczęściej konflikty rówieśnicze, problemy szkolne oraz sytuacje domowe przemoc, alkohol, bieda.
Pamiętasz rozmowy, które szczególnie mocno
Cię poruszyły?
Mamy zasadę, że rozmowa trwa do 40 minut, ale
zdarza się, że dłużej. Tak było w przypadku alkoholika, który wychodził z uzależnienia i który zawsze
prosił o daty moich dyżurów. W uzasadnionych
przypadkach mogę je podać. Odbyłam z nim kilka rozmów. Zgłosił się w tym czasie na detoks i na
mityngi. Opowiadał o problemach małżeńskich, o
samotności, bo żona kazała mu się wyprowadzić.
Przyznał się do zapicia. Znalazł pracę. Takie pozytywne to było.
Pamiętam też kobietę, która dzwoniła kilka razy,
zawsze po kryjomu przed mężem. Dziecko stało
na czatach i dawało jej znać, czy ojciec wraca z
obory. Wtedy rozmowa się nagle urywała. Mąż bił
ją często i wymuszał seks. Ona bała się odejść, bo
nie miała dosłownie nic. Dzwoniła, bo nie wiedziała, co robić, a była wtedy w kolejnej ciąży. Pytała o
taką antykoncepcję, żeby mąż się nie zorientował.
Gdy dzwoni ktoś i mówi, że chce skończyć ze
sobą...
Są takie sytuacje. Mężczyzna, który miał ogromne, milionowe długi zadzwonił na chwilę przed
próbą samobójczą. Miał rodzinę, żonę i dzieci,
ale nikt nie wiedział o jego problemach finansowych. Firma mu plajtowała. Wpadł w spiralę
długu. Wszystko zastawione. Przed śmiercią
chciał się z kimś pożegnać, dlatego zadzwonił
do TZ. Nasza rozmowa była bardzo długa, kilkugodzinna. Opowiadał dużo o sobie i swoim
życiu. Mamy szkolenia, jak postępować z taką
osobą. Znalazłam jakiś przyczółek, żeby go od
samobójstwa odwieść. Tej nocy mi się udało. Takie rozmowy z niedoszłym samobójcą są bardzo
trudne i wyczerpujące. Trzeba sobie zrobić prze-

rwę po odłożeniu słuchawki.
Zawsze, jak słyszę głos mężczyzny w słuchawce i
wyczuwam, że jest trzeźwy i pali papierosa, wiem,
że czeka nas poważna rozmowa. Zwykle jest to
godzina 1-3 w nocy, dlatego lubię nocne dyżury.
Jak facet dzwoni, to od razu wiadomo, że jest siwy
dym w jego życiu, ale on jeszcze się nie poddaje.
Mężczyzna nie zadzwoni do kolegi, do brata, nie
pójdzie do matki, nic nie powie żonie. Dzwoni, bo
jest w pułapce, która zazwyczaj wygląda tak samo:
firma bankrutuje, długi, komornik na głowie, ktoś
go oszukał, żona nic nie wie. On jest w depresji,
ma silne myśli samobójcze, do psychiatry nie pójdzie. On nie oczekuje konkretnej pomocy czy rozwiązania. Raczej rozmowy i wsparcia duchowego.
Dziękuje za rozmowę, bo ktoś go wysłuchał i nie
osądził.
Czy w okresie pandemii i obostrzeń ludzie częściej dzwonią?
Teraz do TZ dosłownie ciężko się dodzwonić. Ludzie są zamknięci w czterech ścianach ze sprawcami przemocy i czynnymi alkoholikami, tracą pracę,
plajtują. Dzieci i młodzież pozbawione są kontaktów rówieśniczych, dotyka je większa niż dotychczas przemoc domowa i bieda. Rodziny zamknięte
w czterech ścianach nie zawsze się dogadują. Rodzice nie radzą sobie z dziećmi, z nauczaniem w
domu. Wyrzucają z siebie żale na domowników,
skarżą się na brak pieniędzy, kobiety na przemoc
domową i na lejący się alkohol. Starsi ludzie skarżą się, że dorosłe dzieci zakazują im wychodzić, a
im jest ciężko siedzieć samotnie, bez odwiedzin
i spaceru. Poza tym ludzie boją się pandemii, zakażenia, nie rozumieją, co się dzieje, dlaczego są
zakazy i zdalna nauka, dlaczego nie można iść do
lekarza ani na zabieg, boją się o swoje zdrowie. To
jest dla dyżurnych coś nowego, z czym trzeba się
było zmierzyć. Izolacja, strach i lęk przed przyszłością. Jednym słowem czeka nas fala depresji, tak
to widzę.
Na jaką pomoc mogą liczyćosoby dzwoniące?
Dyżurny w TZ jest głównie po to, by wysłuchać.
Chociaż ludzie czasem proszą o konkretną pomoc.
Na przykład bezdomna kobieta o zlokalizowanie
miejsca noclegowego. Inna nie mogła się dodzwonić do ośrodka interwencji kryzysowej, więc podałam jej adresy schroniska i miejsc noclegowych dla
kobiet w tym mieście. Czasami proszą o pomoc
w sprawach prawnych, jak wystąpić o alimenty
czy załatwić eksmisję. Nie wiedzą, gdzie znaleźć

bezpłatną pomoc prawną. Nie wiedzą, od czego
zacząć, jak ruszyć. Bywa, że chcą się tylko upewnić, czy rozwiązanie problemu, które chcą przyjąć,
jest dobre. Kobiety współuzależnione dzwonią,
bo potrzebują wzmocnienia, gdy planują odejść.
Podaję wtedy adresy i numery telefonów do właściwych instytucji. Alkoholik szuka mityngu AA na
konkretny dzień czy terapii grupowej dla DDA na
NFZ w dużym mieście. Podczas rozmowy mogę
zasugerować, żeby dzwoniący zgłosił sprawę organom ścigania, pracownikowi socjalnemu czy
pedagogowi w szkole. Sama natomiast nie informuję policji lub innych służb, nie powiadamiam
rodziców lub szkoły, gdy dzwonią dzieci, bo nasz
telefon przestałby spełniać swoją funkcję, a ludzie
straciliby do nas zaufanie. Nie o to w tym chodzi.
Natomiast w przypadku groźby samobójstwa czy
przestępstwa wobec osoby niepełnoletniej możemy poinformować policję. Są to sytuacje skrajne i
rzadkie.
Jaki jest świat widziany oczyma osoby pracującej w telefonie zaufania?
Trudne pytanie. Dzięki TZ zobaczyłam, jak ludzie
są samotni we własnych rodzinach, zagubieni,
pogrążeni w marazmie i nawarstwiających się problemach. Smutne jest to, że nie mogą na nikogo
liczyć, nie ufają najbliższym. Tkwią latami w toksycznych związkach, oszukują siebie i bliskich. Nie
miałam pojęcia o skali problemów ze zdrowiem
psychicznym. Do TZ dzwonią osoby, które same
mają takie problemy, ale też takie, które skarżą się
na uciążliwości życia pod jednym dachem z osobą chorą psychicznie. Skala myśli i prób samobójczych też jest porażająca. Dobrze, że takie osoby
mają gdzie zadzwonić. Wykręcają nasz numer
w nocy, gdy inni domownicy śpią. To jest bardzo
przykre i dużo mówi o relacjach rodzinnych i warunkach domowych Polaków.
Czy po nocnym dyżurze, odbyciu trudnych rozmów, możesz zasnąć?
Kończę dyżur i nie rozmyślam już o tych dzwoniących i ich problemach. Nie czynię sobie zarzutów,
że mogłam coś powiedzieć inaczej, poświęcić więcej czasu na tę konkretną rozmowę. Trzeba umieć
się odciąć, bo inaczej nie da rady dyżurować i nieść
pomoc innym. To przychodzi też z doświadczeniem.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Chruścicka
Numery Telefonów Zaufania dostępne są na stronie
www.telefonzaufania.org.pl

Listy do M.
Nasza Kochana Mamo!
Chciałybyśmy Ci powiedzieć, ile dla nas znaczysz, lecz nie jesteśmy
w stanie. Nie ma takich słów, aby opisać jak bardzo Ciebie doceniamy, nie tylko jako naszą Mamę, ale także jako piękną osobę z jeszcze
piękniejszym wnętrzem - pełnym dobroci i miłości, którym otaczasz
ludzi dookoła siebie.
Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas zrobiłaś i robisz do tej pory.
Z całego serca życzymy Tobie wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia
Matki!
Kochamy Cię!
Ola i Julka Jarczewskie

Droga Mamo, a już wkrótce Babciu!
Wiem, że jest Ci ciężko w Dniu Mamy, bo jesteśmy od siebie tak daleko, ale przecież dla nas to żaden problem, w końcu mamy FaceTime
i widzimy się prawie codziennie. Wcale nie czuć, że jest aż 1584 kilometry między nami.
Dziękuję Ci za wszystko - od pomocy przy organizacji wesela po
dzierganie kocyka dla przyszłego wnuka. A przy okazji za to, że właśnie przejęłaś rolę babci w mgnieniu oka i już szykujesz się na powitanie nowego członka rodziny. Nie mogę się doczekać aż będziemy
mogły się zobaczyć i spędzić razem więcej czasu.
Nie wiem czego Ci życzyć, ale wiem, że chciałabym życzyć sobie takiej wspaniałej relacji z moim dzieckiem, jaką ja mam z Tobą. Jeszcze
raz dużo uśmiechu!
Kocham Cię i dziękuję Ci, Mamo!
Paula Lynch

Droga Mamusiu!
Cieszę się, że Cię mam.
Jesteś dla mnie wspaniałą Kobietą, wspierającą Przyjaciółką i kochającą bezgranicznie Mamą.
Dzisiaj Twoje święto, więc chcę Ci podziękować za wszystko i życzyć
samych cudownych chwil.
Bądź zdrowa, bo to jest najważniejsze.
Spełniaj marzenia, bo to jest najcenniejsze.
Kochaj siebie i ludzi, bo to jest najpiękniejsze i nigdy się nie poddawaj, bo to jest najistotniejsze.
Twoja córcia Ola Andriukajtis
Kocham Cię!
Kochana Mamusiu, moja najwspanialsza mądrościo życiowa!
Dziękuję za wszystko, za życie, za pełne wychowanie, za piękny wzór
kobiety i mamy, za to, że zawsze mogę liczyć na Twoje wsparcie i
pomoc.
Życzę Ci, abyś była zawsze taką radosną, uśmiechniętą, życzliwą,
pomocną, kobietką, pełną różnych zwariowanych pomysłów i pasji.
Życzę Tobie, Mamo, przede wszystkim najważniejszego: ZDROWIA!
Reszta się zrobi. KOCHAM CIĘ!
Alicja Andriukajtis

Mamo Kochana,
im dalej od chwili Twojego odejścia, tym bardziej boleśnie to odczuwam.
Zawsze będzie mi Ciebie brakowało, bo kiedy traci się swoją matkę
to tak, jakby straciło się część samej siebie.
W życiu codziennym nie zawsze potrafiłam Ci powiedzieć, jak bardzo jesteś kochana i tego najbardziej żałuję. Wiedz jedno: w mojej
pamięci i sercu będziesz zawsze.
KOCHAM CIĘ MAMO!!!
Mieczysława Łukaszewicz
Pani Wiero,
Szczerość, to jest Twoja cecha.
Kto się natknął na tę szczerość... najczęściej miał pecha.
Ja szczęście.
I szczerze - gdy wstaję co rano,
To myślę - DZIĘKUJĘ,
Że jesteś mą MAMĄ!
W tym szczególnym dniu kochanej Mamie
syn Goszczyński Paweł

Mamo, przyjmij najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia i radości, zadowolenia z dzieci i wnuków.
Agnieszka Bednarek
Kochana Mamo!
W dniu Twego święta
Życzę Ci siły, uśmiechu i dnia bez pośpiechu.
Dziękuję za radość i Twoją obecność.
I za to wszystko Kocham Cię mocno.
Agnieszka Szulganiuk

Dziękuję, że znosiłaś to,
czego nie sposób było znieść,
że robiłaś coś z niczego,
że dawałaś, mając puste kieszenie.
Mamo w dwóch słowach
KOCHAM CIĘ i życzę dużo zdrowia

Ania Tarajkowska

Z okazji tak niezwykłego święta,
wszystkim mamom składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
sił, pogody ducha i spełnienia marzeń.
Dzień Matki to święto pełne miłości,
święto, w którym uświadamiamy sobie,
że osobą, której zawdzięczamy
najwięcej jest Matka.
Cudownych chwil, pełnych uśmiechu
i nieustającego zadowolenia
ze swoich pociech
życzą
Wójt Gminy Wałcz
i pracownicy Urzędu Gminy

Dziecko jest nagie

Gdyby każda mama była zdrowa i szczęśliwa,
psychoterapeuci byliby bezrobotni - taki wniosek nasuwa się nam po rozmowie z Elą Pakocą.
Zachodzimy w ciążę i z automatu stajemy się
gotowe do bycia idealną mamą?
Tylko na poziomie zwierzęcym. Natura wyposażyła nas w potężny instynkt, ale człowiek jest na
tyle skomplikowany i tak daleko odszedł od swojego środowiska naturalnego, że tej części potrafi
przeszkadzać. Zwierzę porzuci swoje młode tylko
w ekstremalnych warunkach, ludzie robią to na
wielu poziomach i nie zdają sobie z tego sprawy.
Jeżeli matka sama cierpi emocjonalnie lub jest zaburzona psychicznie, może nie chcieć potomstwa
lub być wrogo do niego nastawiona. I nie mówię
tu tylko o decyzjach świadomych. Odrzucenie lub
brak gotowości na przyjęcie dziecka jest zaś dla
niego tak samo brzemienne w skutkach, jak brak
fizycznego pokarmu.
Jako mama dorosłej córki żałujesz czegoś?
Tak: że przed ciążą nie zgłosiłam się na psychoterapię, żeby dowiedzieć się, jakie uwarunkowania
emocjonalne mam na poziomie nieświadomym. Ja
na przykład nie byłam świadoma poziomu swojego lęku. I mimo, że bardzo chciałam mieć dziecko,
marzyłam o nim, to jak się Ania urodziła, te moje
lęki zaczęły dawać znać o sobie. I przeszkadzały w
stwarzaniu jej bezpiecznego środowiska. Bo kiedy
poczyna się dziecko, jest jak otwarta karta, na której matka zaczyna pisać różne rzeczy.
Obserwując dorosłych wiesz, czego zabrakło
im w dzieciństwie?
Wielkimi literami jest na nich napisane, czego nie
dostali, jak zostali przekroczeni, zranieni, złamani.
Czego dziecko mogło nie dostać?
Podstawowym prawem dziecka jest prawo do miłości. Dziecko spodziewa się, że dostanie miłość w pakiecie obowiązkowym. Czyli, że będzie mieć zapewnioną ochronę, dach na głową, że będzie karmione
i że będzie akceptowane takie, jakie jest, czyli przyjęte w całości. To niesamowite, że nie bierzemy pod
uwagę tego, że to są naturalne prawa dziecka.
I my tych praw nie respektujemy. Z jakich powodów?
Najróżniejszych, a czasami strasznych. Jeśli czegoś
sami nie dostaliśmy, skąd mamy to mieć? Począwszy od sytuacji obiektywnych, że rodzice żyją w
niedostatku, że pomiędzy nimi są złe relacje i są
zajęci walką ze sobą. Inny powód to brak świadomości, co jest dziecku potrzebne. Na przykład nie
nosimy dziecka na rękach i nie bierzemy do łóżka,
bo się boimy, że się przyzwyczai i będzie rozpieszczone, czyli zepsute.
Tak robiłam, niestety...
Straszne przekonanie. Dziecko przez całą ciążę
związane jest z matką na sto procent. Noworodek
przez jakiś czas nie będzie odróżniać siebie od
mamy. Mama i ja to jestem Ja. Połączone sznurem
pępowinowy, która dostarcza wszystkiego, czego
potrzebuje, zanurzone w wodach płodowych i
otoczone macicą ma pełny wgląd w matkę. Żyje
jej życiem, wszystko o niej wie. O każdej myśli, która przejdzie przez jej głowę, o każdej emocji, która
przejdzie przez jej ciało.
Mały szpieg.
Totalny szpieg. Wszystko wie, wszystkiego do-

świadcza razem z mamą, tylko jest w tej gorszej
sytuacji, bo jego układ nerwowy jest bardzo czuły,
dopiero się rozwija i podlega modulowaniu. Dlatego każde doświadczenie mamy przekłada się
na to, czego ono się nauczy na poziomie układu
nerwowego. Każda sytuacja stresowa wiąże się z
reakcją hormonalną. Wydzielany jest np. kortyzol,
który działa na płód jak paralizator. Dziecko doświadcza potężnego stresu. Jakiś czas będzie w
stanie się obronić, a po jakimś czasie niestety poddaje się. I uczy się takiej reakcji, że jeśli coś mnie z
zewnątrz ciśnie, to ja się robię jak balon bez powietrza. Rezygnuję z własnych granic i energii.
Nie na wszystkie emocje mamy wpływ.
Emocje stale się rodzą. Reagujemy na każdą sytuację zewnętrzną i każdą myśl na jej temat. Na niektóre rzeczy mamy wpływ, na inne nie. Co poradzi
Murzynka na głód, brak wody, choroby? Ale jest też
obszar, na który mamy wpływ. Na przykład relacja
z partnerem. Jeśli nie mam przekonania, że jestem
z właściwą osoba, jeśli nie mam pewności, że go
kocham, to dlaczego chcę mieć z nim dziecko? Jeśli
nie potrafię zaopiekować się sobą i swoim samopoczuciem, co zapewnię bezbronnemu dziecku?
Dlaczego źle robiłam, odkładając dzieci do łóżeczka, czekając, aż przestaną płakać i zasną?
Dziecko po urodzeniu - jak już mówiłam - jest nadal w stuprocentowej symbiozie z mamą, więc
odkładanie go do łóżeczka, gdzie jest twardo, zimno, gdzie nie słychać serca mamy, jest dla niego
straszne. To jest trudne do wyobrażenia, ale dziecko przeżywa takie sytuacje jako śmiertelne zagrożenie. Płacz służy dziecku do wzywania mamy.
Jakby umiało mówić, to wolałoby: mamo, boję się,
strasznie się boję, zaraz umrę. Płacze tak długo,
dopóki mu starcza sił. Kiedy dochodzi do granicy,
że jeszcze parę krzyków i skończy mu się energia,
to przestaje płakać, żeby przeżyć. Ale doświadcza
potężnej traumy. I następnego wieczoru ono płacze już krócej, ponieważ ma mniej nadziei... Dla
porównania, w kulturach pierwotnych, kobiety
po pierwsze rodzą w sposób naturalny, a potem
się z noworodkiem nie rozstają. Jest w chuście
na plecach, na piersiach. Kiedy jest głodne, sięga
po pierś. Dalej czuje przy sobie mamę, czyli bezpieczeństwo. To najważniejsza po fizjologicznych
potrzeba: jestem bezpieczne, mogę się rozwijać.
Na całe życie zostaje wiadomość: twoje potrzeby
mogą zostać zaspokajane. Dzieci chustowe są zupełnie inne, niż te tresowane. Mają zaufanie do życia, świata, do siebie, do swoich sił, do swoich zasobów, że można sięgać, można prosić, że można
mieć potrzeby. Prawo do posiadania potrzeb ma
każdy, ale nie wszystkim ludziom zostało to prawo
przeczytane. I tym bardziej nie każdy z nas wie, że

mogą być zaspokajane.
Jaką funkcję, poza podtrzymaniem życia, spełnia karmienie piersią?
Olbrzymią w rozwoju emocjonalnym. Najważniejsze, co jest potrzebne dziecku po przyjściu na
świat, to więź z mamą. I ta więź rodzi się w czasie
karmienia. Jak się poprzyglądasz, noworodki w
czasie karmienia po prostu gapią się w oczy matki.
Biust jest w takiej idealnej odległości, że dziecko
jest w stanie czytać z oczu mamy jej emocje. I ono
potrzebuje wiedzieć, że mama daje mu te otwarte
oczy, że go widzi i akceptuje. I znowu: to rzutuje na
całe życie. Bo zanim staniemy się osobą dorosłą,
potrzebuje się w nas ukonstytuować takie podstawowe poczucie wartości. Trzeba też wiedzieć, że
w pierwszej dobie po porodzie kobieta - jeśli jest
spokojna i szczęśliwa - wytwarza oksytocynę, czyli
hormon szczęścia, hormon relacji. Jeśli jest zestresowana, mleko dziecku nie smakuje.
Po czym poznasz, że komuś mleko mamy nie
smakowało?
Na poziomie ciała widać wiotkość, jakby za mało
powietrza było w człowieku. Jest zapadnięty w sobie. Zachowuje się tak, jakby cały czas kogoś potrzebował, jakby chodził z wyciągniętymi rękoma
i pytał: dasz mi? O takich osobach mówi się, że są
symbiotyczne, czyli gotowe zapłacić za relacje każdą cenę, zrezygnować z siebie, aby tylko nie stracić
relacji. Jeśli jestem symbiotyczna, to kiedy wyjdę
za psychopatę, manipulatora i drania, który będzie
mnie wykorzystywał, to nie odejdę. Wytrzymam
każde poniżanie za te chwile, kiedy jest dla mnie
dobry. Zniosę nawet bicie. Rozumiesz te sytuacje,
kiedy kobieta jest regularnie bita przez swojego
męża i nie odchodzi od niego latami? Ona nie zna
swojej wartości ani swoich praw, nie wie, że może
stawiać granice, być autonomiczna.
Uwielbiasz obserwować małe dzieci. Co widzisz?
Najbardziej fascynuje mnie ich szczerość. Dziecko
mówi całą prawdę. Ono informuje nas o tym, jaka
sytuacja jest naprawdę. Emocjonalnie.
Rzadko z tego korzystamy?
Tak, bo to jest najzwyczajniej niewygodne. Dziecku
nie podoba się to, że rodzice się kłócą. Nie mówią
prawdy. Dziecko domaga się uwagi. Jest smutne,
a w zasadzie najpierw złe. Bo to działa tak: masz
potrzebę, sięgasz po jej zaspokojenie, ta potrzeba
jest niedostępna, więc pojawia frustracja. Frustracja
powinna objawiać się gniewem. Dziecko ma prawidłową reakcję, a my mówimy: nie złość się! Dajemy mu komunikat: masz nieadekwatne emocje. A
do dziecka idzie od razu głębszy przekaz: coś jest
z tobą nie tak. Dla porównania, prawidłowy komu-

nikat jest taki: widzę, że się złościsz, że ci nie daję
tego, co chcesz. Ja nie chcę, czy nie mogę tego w tej
chwili zrobić. Wtedy dziecko jest uszanowane, ale
też uczy się granic. Coś jest możliwe, coś niemożliwe. Tylko różnica jest taka, że w pierwszym przypadku emocje i potrzeby dziecka są unieważniane,
w drugim widziane i dostaje informacje, w których
zawarty jest szacunek dla niego.
Trzeba szanować dzieci?
Bardzo, jeśli chcemy, żeby dzieci szanowały siebie,
a potem szanowały innych. One się nie mają od
kogo nauczyć, tylko od nas. A jednak bardzo mnie
porusza, jak pan Jezus mówi: bądźcie jak dzieci.
Czyli szczere, prawdziwe, otwarte i odważne do
bycia sobą.
Czy rzeczywiście źródła naszych problemów
tkwią w dzieciństwie?
Tak, chociaż wielu osobom to się nie podoba. Mówią: przecież ja mam dzisiejsze problemy. To dzisiaj sobie z czymś nie radzę, więc po co pytasz, jaka
była mama, jaki był dom? Ale to tam jest źródło
wszelkich uwarunkowań zachowania. Dziecko jest
bardzo mądre, wszystkiego się uczy. Przez wiele
lat dziecko nie jest w stanie prowadzić samodzielnego życia, zrobi więc wszystko, żeby przeżyć, zapłaci każdą cenę. I przestanie płakać, i nauczy się
kłamać, i nauczy się podlizywać i spełniać oczekiwania rodziców, nawet zapierając się siebie. Dzieci
godzą się na wszystko, a potem uwewnętrzniają
przekonania rodziców na swój temat. Słyszymy
to w sobie jako krytykę lub oczekiwania pod własnym adresem. I nie zawsze kojarzymy, kto nas
tego nauczył.
Proszę o przykład.
Dzieciom zamykanym w pokoju, została odebrana
nadzieja, co może przekładać się na sposoby radzenia sobie w życiu. Bo jak masz przekonanie, że
twoje potrzeby mogą być spełnione, to i masz nadzieję, że znajdziesz fajnego chłopaka, fajną pracę
i że to życie się jakoś dobrze potoczy. W drugim
przypadku zamiast nadziei jest oczekiwanie frustracji. Bo co z tego, że nawet skończę studia, jak i
tak nie dostanę pracy? Nie znajdę chłopaka, bo kto
mnie zechce? A nawet jak spotkam fajnego człowieka, który ma mnóstwo do zaoferowania, to mając wdrukowane oczekiwanie złego scenariusza,
zrobię pierwsza coś takiego, żeby się nie udało.
Kurczę, nie jest łatwo być mamą... Czego życzysz im z okazji Ich święta?
Żeby były szczęśliwe. I żeby raz na zawsze zdały
sobie sprawę, że tylko one mogą o to zadbać. A
dziecko, które ma szczęśliwa mamę, ma zapewniony najlepszy start w dorosłe życie.
Dziękuję za rozmowę.

Przedszkole inne niż wszystkie…

tekst płatny

W dobie tendencji do unikania skupisk ludzi i tłoczenia się dużych grup dzieci w małych salach,
co znacząco zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania
się infekcji, nasze przedszkole wyróżnia się na tle
innych w okolicy. Naszym atutem jest ustronna
lokalizacja oraz atrakcyjne warunki lokalowe. Posiadamy dużą przestrzeń oraz kilka odrębnych sal,
zaś zajęcia odbywają się w małych 3-4-osobowych
grupach. Z jednej strony pozwala to na zachowanie większego dystansu i zapewnienie bezpieczeństwa. Z drugiej zaś strony pozwala skoncentrować uwagę wychowawcy-terapeuty na każdym
dziecku.
Naszym standardem jest zarówno troska o bezpieczeństwo, jak i wysoka dbałość o higienę naszych
przedszkolaków. Do przedszkola przynależy również ogrodzony plac zabaw.
Przedszkole z wizją
Jesteśmy przedszkolem z wizją. Naszym celem
jest wyrównanie szans dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością poprzez niwelowanie deficytów
i umożliwienie dalszej edukacji w placówce integracyjnej lub masowej. Edukacja i rehabilitacja w
przedszkolu terapeutycznym powinna być pierwszym krokiem podjętym przez rodzica, który chce
pomóc swojemu dziecku, co ma uzasadnienie w
opiniach specjalistów i doświadczonych terapeutów, m.in. z renomowanych ośrodków diagnostycznych i rehabilitacyjnych w Polsce, np. SOTIS.
To u nas bowiem dziecko zostanie wyposażone w
kluczowe umiejętności, bez których nie poradzi sobie w dużej grupie. Wciąż jednak powiela się błędne
stereotypy mówiące o tym, że dziecko posłane od
razu do przedszkola ogólnodostępnego, nadrobi
braki ucząc się od zdrowych rówieśników. Jednak
na przykład w przypadku dzieci z autyzmem, które pozbawione są naturalnej zdolności uczenia się
przez obserwację i naśladownictwo, a także nie
wykazują chęci wchodzenia w interakcje społeczne,
może to przynieść więcej szkody, niż pożytku.
My koncentrujemy działania na wczesnej, intensywnej i zindywidualizowanej interwencji, aby
osiągnąć jak najbardziej efektywne rezultaty w
postaci znacznej poprawy funkcjonowania dziec-

ka we wszystkich obszarach rozwoju. Nasze działania są wszechstronne, spójne i oparte na aktualnej
wiedzy naukowej.
Oferujemy fachową pomoc od momentu zgłoszenia się rodzica z jakimikolwiek wątpliwościami,
dotyczącymi rozwoju dziecka. Jesteśmy otwarci,
dyspozycyjni, dyskretni i rzetelni. Pomagamy rozwiać obawy, udzielamy niezbędnych informacji, a
także wspieramy rodziców w trakcie przechodzenia przez trudny proces diagnostyczny.
Kadra: fachowa, z pasją
Nasza kadra składa się ze specjalistów, którzy nieustannie poszerzają swą wiedzę i umiejętności,
by wychodzić naprzeciw potrzebom dzieci. Są to
nie tylko znakomici fachowcy, ale przede wszystkim ludzie z pasją, którzy swą pracę wykonują z
powołania i zamiłowania. Dzięki nim mamy możliwość zapewnienia szerokiego wachlarza terapii
dostosowanych każdorazowo do indywidualnych
potrzeb. Mamy również psa terapeutę i regularnie
prowadzimy zajęcia z dogoterapii. U nas dziecko
zostaje otoczone profesjonalną opieką oraz przebywa w życzliwej i przyjaznej atmosferze. Rozwija
swą wiedzę, nabywa praktycznych umiejętności,
kształtuje sferę emocjonalną i społeczną oraz uczy
się samodzielności.

Nowoczesny sprzęt dydaktyczny
Jesteśmy nastawieni na rozwój i wciąż inwestujemy w pomoce i profesjonalny sprzęt terapeutyczny. Jako jedyni w okolicy posiadamy najnowsze
programy przeznaczone do terapii dzieci z problemami rozwojowymi. Wśród sprzętów warto
również wymienić basen z hydromasażem, w którym odbywają się zajęcia z fizjoterapii. Wszystkie
podejmowane przez nas działania, mające na celu
samodoskonalenie są inwestycją w naszych podopiecznych. To dziecko i jego przyszłość znajdują
się w centrum naszego zainteresowania.
Wychodzimy poza mury i schematy
Naszych oddziaływań nie ograniczamy wyłącznie do zajęć w przedszkolu. Aby usamodzielnić,
uwrażliwić i uspołecznić naszych podopiecznych,

a także umożliwić im wielozmysłowe poznanie
rzeczywistości i nauczyć wielu praktycznych umiejętności, organizujemy rozmaite wyjścia i wycieczki. Byliśmy między innymi w muzeum, kinie,
restauracji, schronisku dla zwierząt, jechaliśmy
autokarem do zoo oraz pociągiem do Piły, aby
dzieci pobawiły się na wewnętrznym placu zabaw.
Odwiedziliśmy wiele miejsc, a także regularnie zapraszamy do nas zaprzyjaźnionych gości, między
innymi leśniczego, strażaków, motocyklistów, policjantów oraz wielu innych. Nasze przedszkolaki
brały nawet udział w Surwiwalu! Dla nas nie ma
rzeczy niemożliwych. Wszystko to można zobaczyć śledząc naszą stronę na Facebooku (https://
www.facebook.com/PrzedszkoleTerapeutyczneTuptusWalcz/?epa=SEARCH_BOX ).
Kiedy ryzyko zakażenia związane z pandemią ustanie, wznowimy wszelkie tego rodzaju inicjatywy,
które zawsze stanowią ogromną radość dla dzieci.
Także akcje i imprezy mające na celu integrację rodziców, uczczenie ważnych świąt i wydarzeń oraz
akcje propagujące tolerancję i zrozumienie dla
osób niepełnosprawnych i ich rodzin wrócą jako
istotny element naszych działań. Zawsze chętnie
angażujemy się również w inicjatywny o charakterze charytatywnym, zaś w planach mamy organizowanie konferencji dotyczących problematyki
związanej z zaburzeniami rozwoju.
Jeśli więc zauważymy jakiekolwiek niepokojące
objawy u dziecka, nie zwlekajmy. Nie dajmy się
łudzić myślom czy zapewnieniom, że problemy z
czasem znikną. Bez terapii dziecko nie wyrówna
opóźnień w stosunku do rówieśników. Jego deficyty jedynie się pogłębią.
Rozumiemy obawy związane z posłaniem dziecka
do placówki terapeutycznej, często wynikające z
zupełnie naturalnej niemożności pogodzenia się z
problemami dziecka, jak również ze strachu przed
stygmatyzacją z powodu niepełnosprawności
przez część społeczności małego miasta. Wiemy
jednak, że priorytetem zawsze jest dobro dziecka,
a czas jest tutaj kluczowy. Im szybsze rozpoczęcie
terapii, tym większe szanse na samodzielność i satysfakcjonujące życie w przyszłości.
Pragniemy podkreślić, co istotne, że pobyt w

przedszkolu jest nieodpłatny, a także istnieje możliwość zorganizowania darmowego transportu.
Oferujemy także zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania rozwoju. Nasza oferta kierowana
jest do dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
intelektualną, dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością sprzężoną oraz
innymi problemami rozwojowymi.
Zapraszamy do nas. Na miejscu uzyskają Państwo
wszelkie niezbędne informacje.

Przedszkole Terapeutyczne Tuptuś
ul. Bydgoska 50, 78-600 wałcz
Tel. 883 233 223
email: przedszkoletuptus@o2.pl

Kto podejmuje wyzwanie?

WYZWANIE 2020 to nazwa kolejnej
edycji programu, który startuje już 25go maja. Popularność tych treningów i
szkoleń oraz metamorfozy uczestników
spowodowały, że w tym roku do Wałcza,
Człopy, Tuczna i Mirosławca dołączyła
Trzcianka!

tekst płatny

Majowa edycja będzie totalnie odmieniona, poszerzona i nowatorska. Zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w
salach, ale także on line. W związku z
czym do treningów mogą dołączyć dosłownie wszyscy chętni, bez względu na
miejsce zamieszkania.
Cotygodniowe szkolenia również będą
na żywo, co da możliwość zadawania
pytań i uzyskania wiedzy od trenerów
i zaproszonych gości. Każdy uczestnik
otrzyma dostęp do specjalnego profilu zamkniętego na fcb, wielu materiałów szkoleniowych i pomocowych, w
tym motywacyjnych (trenerzy będą...
gotować, prezentować swoje przepisy,
pokażą nawet gdzie i co kupować w naszych popularnych sklepach). Nie obędzie się bez imprez integracyjno-treningowo-szkoleniowych. Już 30 maja
organizujemy spływ kajakowy, ponadto
będą zajęcia na strzelnicy, marszobiegi,
rajdy rowerowe, nauka i doskonalenie
pływania czy nawet pływanie motorówką. Mamy nadzieję, że wzorem roku

ubiegłego uda się również przeprowadzić szkolenie z pływania na desce SUP.
Mnóstwo atrakcji, super zabawa, a skutek uboczny to poprawa zdrowia, samopoczucia i super FIT sylwetka jeszcze
tego lata.

Największą niespodzianką jest właśnie
wydany przewodnik-poradnik o tym
samym tytule WYZWANIE, który z pewnością pomoże naszym wojownikom
zagłębić się w tajniki sportów sylwetkowych i pokochać sport na nowo. Dla
wielu nasz program może stać się przygodą życia, a być może i pomysłem oraz
celem życia.
Jak dołączyć: wystarczy zadzwonić
lub przyjść do Fitness Club PULS (67
259 7126), PRESTIGE ROOM lub dołączyć do grupy na facebooku Grupa Wyzwanie 2020 https://www.
f a ceb ook . com/Gr up a-Wyz wanie -2020-106223314429202/?ref=bookmarks, a po szczegóły zadzwonić
733386666, ewentualnie skontaktować się bezpośrednio z wybranym trenerem.
Zapisy trwają do końca maja. Cena
promocyjna 99 zł do 25 maja. Niestety ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Zapraszamy serdecznie!

Płatny
najem

Nomen
o m e n ,
najem co
do zasady
jest płatny. Sprawa zaś dotyczy
zwrotu przez towarzystwo ubezpieczeniowe
kosztu najmu samochodu zastępczego na czas
naprawy pojazdu uszkodzonego przez sprawcę
wypadku drogowego.
Temat wielokrotnie stawał na wokandach i był
rozstrzygany
różnie,
ale ostatnio przewagę
zyskało
orzecznictwo
uznające za zasadne żądanie zwrotu kosztów
najmu pojazdu przez poszkodowanego na czas
naprawy jego samochodu. Linię tę potwierdził
niedawno, bo 13 marca
2020 r., Sąd Najwyższy.
Stwierdził, że zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do
zapłaty czynszu najmu
pojazdu
zastępczego
stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c.
pozostającą w związku
przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.
Wydaje się być jasnym
to stanowisko, zwłaszcza
dla
poszkodowanych.
Jak zareagują ubezpieczyciele, czas pokaże. Zazwyczaj szukają dziury
w całym, domagając się
wykazania owego związku przyczynowego, czyli
konieczności wynajęcia
samochodu
powiązanej z wypadkiem, czyli
faktycznym pozbawieniem poszkodowanego
możliwości korzystania
z własnego samochodu. Cóż, żyjemy w XXI
wieku i wydaje się dość
oczywistym, że samochód jest powszechnie
dostępnym narzędziem
pracy czy komunikacji
i to niezależnie od jego
wartości i przeznaczenia.
Jednakże mogą się pojawić trudności. O ile w
przypadku samochodów
specjalistycznych nie powinno być problemem,
aby wykazać taki związek przyczynowy, to w
przypadku samochodów
osobowych może być już
trudniej.
Pozostaje mieć nadzieję, że 13 marca, kiedy to
Sąd Najwyższy podjął
uchwałę, będzie fatalny
dla ubezpieczycieli, a nie
dla poszkodowanych.
Adwokat
Cezary Skrzypczak
Uchwała SN III CZP 63/19
z 13.03.2020 r.

Jak zrobić wobler?

Na prośbę Czytelników przygotowałem mini poradnik, jak samodzielnie zrobić wobler. Tydzień temu kompletowaliśmy potrzebne materiały, a dzisiaj przystępujemy do pracy.

Zaczynamy od narysowania korpusu na kawałku drewna. Następnie
nożykiem strugamy kształt i wyrównujemy papierem ściernym. Teraz
mamy dwie możliwości: albo wstawiamy pełny stelaż z drutu, albo
jedynie końcówki. Jeśli pełny stelaż, to nacinamy piłką wystrugany
wobler od strony „brzucha” do ok. 2/3 wysokości. Z drutu formujemy
stelaż, wyginając uszko mocujące i dwa uszka na kotwice (trzeba to
dobrze odmierzyć), a następnie wsuwamy w szczelinę. Na środkowym uszku można od razu zacisnąć obciążenie. Pamiętajmy, że stelaż
musi być z przodu tak wygięty, aby było miejsce na wklejenie steru.
Stelaż zalewamy klejem, a ewentualne nierówności pokrywamy klejem lub szpachlą samochodową.
Druga możliwość jest taka: skręcamy oczka z drutu i wiercimy w korpusie trzy dziurki na oczko mocujące i kotwiczki. Wklejamy oczka na
żywicę. Osobiście wolę ten drugi sposób. Mimo, że końcówka skręconego oczka ma 1,5 – 2,5 cm, wklejona na żywicę nie puszcza. W przypadku wklejania oczek na brzuchy przy oczku przedniej kotwicy, po
wklejeniu wywiercamy jeden, dwa otwory, aby umieścić obciążenie
- najlepiej śruciny ołowiane. Zalewamy je klejem lub szpachlą.
***
Mamy przygotowany korpus. Ze spinaczy robimy haczyki i zaczepiamy za tylne uszko. Przygotowujemy miejsce, gdzie woblery mogą
swobodnie obciekać i schnąć. Może to być np. pudełko po butach z
rozciągniętą linką lub drutem. Dobrze, aby było to miejsce przewiewne i raczej nie mieszkanie. Maczamy w rozwodnionej farbie nitro: bia-

łej lub żółtej (zależnie od efektu, jaki chcemy uzyskać), czekamy aż
nadmiar obcieknie do słoiczka i wieszamy. Farba wejdzie do środka, więc po godzinie ponownie maczamy. Można pomiędzy przetrzeć papierem ściernym. Potem maczamy w normalnej farbie do
uzyskania równej powierzchni.
Teraz przystępujemy do malowania. Tu jest pełna swoboda. Zasada
jest taka, że farby wcześniej testujemy, bo niestety niektóre lubią się
ze sobą „gryźć”. Na jakimś patyczku malujemy różnymi farbami i lakierem, czy się nic nie warzy. Jak jest OK, malujemy wobler. Możemy natryskiwać lub użyć pędzelka. Z tektury można wyciąć szablon
pasków i natrysnąć na boki, tworząc wzór okonia. Pod łuski można
dać oliwkową farbę bliżej grzbietu, co jeszcze bardziej upodobni
nasz wobler do okonia. Pod „pyszczkiem” robimy czerwony akcencik. Śmiało możemy łączyć kolory, jakie nam się najbardziej zawsze
sprawdzały. Na początku może nie będzie najpiękniej, ale zapewniam, że ryba nie policzy ilości kropek czy pasków. Dla niej ważniejsza jest praca woblera. Na koniec kilkakrotnie pokrywany lakierem
końcowym.
***
Teraz została najważniejsza rzecz do zrobienia - nacięcie na ster.
Najlepiej posłużyć się imadłem. Szczęki radzę okleić kilkoma warstwami plastra, aby nie kaleczyć boków. Wkładamy wobler, zaciskamy delikatnie tak, aby złapać kąt po szczękach woblera. Następnie
brzeszczotem ułożonym na płasko na szczękach imadła nacinamy
wobler. Można to robić też w ręku, ale ostrożnie, aby nie przekosić
nacięcia na jedną ze stron.
Oczyszczamy oczka woblera z farby i lakieru ostrym nożykiem
do tapet. Zaczepiamy kotwiczki i dobieramy ster. Wycinamy ster,
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jaki uznamy za odpowiedni i wkładamy
bez klejenia, mocując go choćby złożonym papierkiem. Puszczamy w wannie
i sprawdzamy, jak chodzi. Jeśli jest OK,
wycinamy docelowy ster i wklejamy.
Stery wklejam osobiście żywicą. Szare tworzywo jak polipropylen kiepsko
reaguje na taki klej, więc dodatkowo
dobrze jest zrobić dziurkę lub dwie w
sterze w miejscu klejenia. Przesiąkający przez nie klej porządnie przytrzyma
ster. Z kolei steru z poliwęglanu nie łączymy na kleje typu cyjanopan czy super glue, bo wchodzą w dziwną reakcję
z tworzywem i po jakimś czasie ster się
wyłamuje. Po wklejeniu pozostaje nam
już tylko ustawić wobler. Puszczamy go
w wodzie i jeśli wykłada go na jedną ze
stron, kontrujemy wyginając uszko mocujące żyłkę. Reszta to już praktyka. Po
setce zrobionych woblerków wszystko
będzie banalnie proste...
Thymalus

ORTOPEDA
www.sulinski.pl
CUKIERNIA JAGÓDKA
WYPIEKI DOMOWE

ciasta, torty, toffi, serniki, babki ...
tel. 693 141 021, Wałcz, Kościelna 1A
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 28/1
tel. 67

349 46 44
505 345 558

NA TERENIE MIASTA

DOWÓZ GRATIS!

Na Końcu Języka

Gabinet Logopedyczny

mgr Małgorzata Białosz

tel. 668

212 359

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
OTIS PROTETYKA SŁUCHU
WAŁCZ, Kościuszkowców 10, pokój 27
tel. 67 387 37 30 kom. 609 88 20 88

TANIE PRANIE,

SPRZĄTANIE TAPICERKI
samochodowej, meblowej

518 245 080
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 50

15 lat

pośrednictwo, zarządzanie, wycena,
kredyty, ubezpieczenia
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