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To już 40 lat... 

 W bieżącym roku świętujemy jubileusz 40-lecia 

działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.  

To wyjątkowe święto, które jest ukoronowaniem pracy kilku 

pokoleń rodziców, pracowników i osób wspierających 

Stowarzyszenie, ale przede wszystkim jest to święto osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, dla których Stowarzyszenie 

od 40 lat tworzy system wsparcia. 

Przez wiele lat osoby z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi postrzegane były przez społeczeństwo 

najczęściej jako osoby małowartościowe, niesamodzielne, wymagające stałej opieki  

i pomocy. Nie jest to prawdą, dlatego swoją działalnością pokazujemy również, że mimo 

licznych trudności i ograniczeń wiele potrafią i wiele mogą. Ze wzruszeniem patrzę 

dzisiaj na osoby, które ze wsparcia Stowarzyszenia korzystają od pierwszych dni 

swojego życia. Wiem, jak długą drogę przeszły i widzę efekty naszych działań, owoce 

pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Jestem dumny, że PSONI Koło w Krośnie zdaje 

egzamin, że nasze zaangażowanie i praca przekładają się na lepszą jakość życia osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, pozwalają im na aktywny udział w życiu 

społecznym. Jubileusz to okazja, aby zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz, 

przypomnieć sobie osoby, które w bardzo trudnych czasach rozpoczęły walkę o prawa 

dla swoich dzieci z niepełnosprawnością i których determinacja stała się początkiem 

naszych działań. To również okazja by podziękować osobom, które niestrudzenie 

kontynuują misję Stowarzyszenia.  

W imieniu Zarządu PSONI Koło w Krośnie składam wyrazy uznania i szacunku 

rodzicom, za Waszą bezinteresowną miłość, oddanie, codzienne wsparcie. Dziękuję 

również osobom i instytucjom, które przyczyniają się do rozwoju naszego 

Stowarzyszenia. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników PSONI Koło  

w Krośnie – to w Was osoby z niepełnosprawnością mają codzienne oparcie, to Wy 

uczycie ich życia, wpieracie, asystujecie, motywujecie. 

Całej Społeczności PSONI Koło w Krośnie gratuluję pięknego Jubileuszu                            

i wyrażam nadzieję, że 40-lecie działalności będzie dla nas motywacją do dalszej pracy 

na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Grzegorz Bliźniak  
Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie 
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40 lat działań PSONI Koło w Krośnie na rzecz niezależnego 

życia osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 

Jubileusz 40-lecia działalności PSONI Koło w Krośnie jest wyjątkową 

okazją do refleksji i podsumowań nie tylko dla Stowarzyszenia.  

To również dla mnie osobiście niezwykle ważny  

i symboliczny moment. W tym roku 40-te urodziny obchodził Tomasz 

Zima, mój brat z niepełnosprawnością intelektualną, który rozpoczął  

w życiu mojej rodziny niekończącą się podróż w poszukiwaniu form 

komunikacji, nauce samodzielności, walce o włączenie do grupy 

rówieśniczej, w poszukiwaniu form wsparcia umożliwiających jego 

rozwój i wysoką jakość życia. Często przywołuję te chwile z lat 80-tych. Kalejdoskop myśli, 

obrazów, postaci. Usiłuję przypomnieć sobie kolejne wycieczki, turnusy w Wielkich Oczach, 

Rudawce Rymanowskiej, zabawy choinkowe, zapach kiełbasy na ognisku, słowa piosenek 

śpiewanych w autobusie, czerwoną kurtkę mojej mamy, Państwa Janochów, Kobaków, Panią 

Kazię Ziemiańską, Panią Kotowską i wiele innych osób, które tworzyły wtedy społeczność 

Stowarzyszenia. Nie do opisania jest duch tamtych czasów, niewyobrażalna siła rodziców, 

gotowość pomocy i wspierania siebie nawzajem, energia, która angażowała kolejne osoby, 

bezkompromisowość w walce o miejsce dla swoich dzieci w społeczności Krosna i okolic. 

Wzruszenie nie pozwala czasem o tym wszystkim mówić. 

     Życie wielu rodzin przeplatało się wtedy z budowaniem Koła PSONI i ten związek trwa  

do dziś. Nawiązane relacje, przyjaźnie, wspólne spędzanie czasu, wspólne problemy –  

to wszystko budowało wspólnotę Stowarzyszenia skupioną wokół potrzeb osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. Koło w Krośnie szybko zwiększało swój potencjał  

i zasoby, powstały kolejne placówki, realizowane były kolejne projekty, z usług Koła korzystało 

coraz więcej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich 

rodzin. Stowarzyszenie stanowiło dla wielu z nich jedyną formę wsparcia społecznego. To jest 

właśnie fenomen PSONI – ludzie, którzy rozumieją jak trudna może być codzienność osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną i którzy umieją ją zmieniać!  

     Zadaniem niezwykle trudnym z perspektywy rodzica, a także osoby wspierającej, 

terapeuty, instruktora jest dążenie do pełnego respektowania świadomej woli osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną, a nie jej zastępowanie w procesie decyzyjnym. Podobnie, 

zadaniem niezwykle trudnym z perspektywy Stowarzyszenia jest dążenie do respektowania  

i realizacji aktualnych, rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

PSONI Koło w Krośnie to rozumie, nie stoi w miejscu, podejmuje kolejne działania, wdraża nowe 

formy wsparcia niezbędne do zapewnienia niezależnego życia każdej osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną. 

     PSONI Koło w Krośnie odegrało ogromną rolę w moim życiu, nauczyło mnie mówienia 
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o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, pokazało, że każda osoba  

z niepełnosprawnością ma potencjał, a moim obowiązkiem jest go poszukiwać, przekonało, jak 

ważna jest współpraca rodziny ze specjalistami, a przede wszystkim zainspirowało mnie  

do naukowych i zawodowych wyborów. Nie wiem, jak wyglądałoby moje życie bez PSONI Koło  

w Krośnie.  

Dlatego, zarówno w imieniu Zarządu Głównego PSONI, jak i swoim osobistym serdecznie 

gratuluję Jubileuszu 40 – lecia działalności Koła w Krośnie. Dziękuję Wszystkim, którzy swoim 

życiem, aktywnością pisali historię PSONI Koło w Krośnie. Tym, którzy są w Stowarzyszeniu  

od początku i tym, którzy dołączali w kolejnych latach do społeczności PSONI i działali na rzecz 

pełnego i skutecznego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie lokalnej 

społeczności. Szczególne podziękowania kieruję do Zarządu Koła, który konsekwentnie realizuje 

zamierzone cele i podejmuje kolejne wyzwania z myślą o przyszłości osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

Działania Koła PSONI w Krośnie są dowodem na siłę Stowarzyszenia rodziców,  

dla których najważniejsza jest godność i podmiotowe traktowanie każdego człowieka. Gratuluję 

Państwu ogromnego sukcesu, dzięki Kołu udało w Krośnie przekierować dyskusję o osobach  

z niepełnosprawnością intelektualną z potrzeby opieki na korzystanie przez nich z praw człowieka 

i obowiązek władzy publicznej realizacji tych praw. Edukacja, praca, mieszkania, życie osobiste, 

pasje, zainteresowania – to sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, o których 40 lat 

temu można było jedynie pomarzyć. PSONI w Krośnie zbudowało z tych marzeń system 

wsparcia, w którym każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma prawo do rozwoju  

i nabywania nowych umiejętności. Nieodkryty przez innych potencjał wielu osób, szczególnie tych 

potrzebujących bardzo intensywnego wsparcia, w Stowarzyszeniu staje się zasobem do dalszej 

pracy.  

Całej społeczności Stowarzyszenia w Krośnie, członkom, pracownikom, przyjaciołom, 

wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Koła życzę siły w realizacji wizji życia osób  

z niepełnosprawnością intelektualną zgodnej z Konwencją ONZ o prawach osób  

z niepełnosprawnościami. Życzę małych i większych cudów we wspieraniu osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, satysfakcji z poszerzania granic ich samodzielności  

i niezależności.  

A osobom z niepełnosprawnością intelektualną w Krośnie życzę odwagi i determinacji  

w korzystaniu ze swojej autonomii decyzyjnej. Moim marzeniem jest widzieć, jak osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczą w życiu Stowarzyszenia, podejmują decyzje 

dotyczące jego kierunków działania. Jestem przekonana, że Krosno będzie jednym z pierwszych 

Kół PSONI, w którym będzie to możliwe!  

 

dr Monika Zima – Parjaszewska 

Prezeska Zarządu Głównego PSONI 
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Trochę historii... 

Ruch Rodziców Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest 

formalnym spadkobiercą Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, działającego  

od 1963 r. przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Samodzielną 

organizacją zostało w 1991 r. Jubileusz naszego Koła to idealna okazja  

do przypomnienia  początków działalności całego PSONI, począwszy od Ruchu 

Rodziców, bo od nich wszystko się zaczęło.   

Pierwsze, nieformalne spotkania rodzin dzieci z głębszą niepełnosprawnością 

intelektualną odbywały się na przełomie lat 1962 i 1963. W tamtym czasie, dla osób                        

z niepełnosprawnością intelektualną, nie było żadnych propozycji. Nie pozostawały                            

w zainteresowaniu nauki, w związku z czym ani lekarze, ani pedagodzy, psycholodzy, 

ani inni specjaliści nie znali metod pracy i ich wspierania. Szkoły specjalne przeznaczone 

były dla dzieci z lekkim „niedorozwojem umysłowym” – jak wtedy mówiono. Osobom  

z większymi trudnościami oferowano wyłącznie miejsca w zamkniętych zakładach opieki. 

Była też doktrynalna przyczyna tej izolacji, ponieważ władza ludowa nie chciała 

publicznie potwierdzać istnienia czegoś, co uznawała za patologię wstydliwą dla ustroju, 

w którym nie było równorzędnego miejsca dla osób zdrowych i niepełnosprawnych 

intelektualnie. Z braku jakichkolwiek informacji, działań czy form pomocy osobom  

z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, jednocześnie w kilku miastach Polski 

rodziny zaczęły się spotykać, wymieniać informacje, formułować potrzeby. W pierwszej 

kolejności - dotyczące edukacji i zatrudnienia, ale przede wszystkim - uznania miejsca  

w społeczeństwie ich dzieci.  

Państwu Ewie i Romanowi Garlickim z Warszawy, rodzicom dorosłej Joanny                               

z Zespołem Downa, udało się przenieść te dyskusje na forum publiczne. W styczniu 

1963 r., znany pisarz Marian Brandys, opierając się na relacjach rodziców opisał 

sytuację w tygodniku „Świat”. Artykuł ten spowodował reakcję innych rodziców 

dotkniętych tym samym, bądź podobnym problemem w wielu miastach Polski. Pomimo 

ustroju jaki wówczas panował, rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną,  

jak i inne wspierające ich osoby utworzyli ogólnopolski ruch reprezentujący prawa 

obywateli, którzy w wyniku niepełnosprawności zostali pozbawiani przez przepisy prawa, 

jak i warunki społeczne jakichkolwiek szans i egzystowali na marginesie życia 

społecznego. Władze nie wyraziły jednak zgody na rejestrację samodzielnej organizacji, 

dlatego rodzice utworzyli Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w ramach 

TPD. 
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W 1991 r. Komitet i Koła oddzieliły się od TPD, rejestrując w sądzie pozarządową, 

samopomocową, niedochodową organizację o nazwie: Polskie Stowarzyszenie  

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (obecnie: Polskie Stowarzyszenie  

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną). Celem Stowarzyszenia od tamtej 

pory jest podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich 

praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz 

wspieranie ich rodzin. Podstawowe cele i zadania wyznaczone przez rodziców blisko  

60 lat temu są nadal aktualne i realizowane przez nasze Stowarzyszenie.   

Działalność ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną jest - 

szczególnie w kontekście najnowszej historii Polski i przemian polityczno-społecznych - 

fenomenem społeczeństwa obywatelskiego. Oddolna inicjatywa ludzi walczących  

o prawo do godnego życia swoich dzieci przerodziła się w dynamiczną ogólnopolską 

organizację samopomocową. Nie ma żadnych wątpliwości, że na każdym etapie zmian 

społecznych w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną 

w Polsce ich motorem byli zdeterminowani rodzice, których odwaga i miłość do własnych 

dzieci sprawiła, że zmieniła się i wciąż zmienia rzeczywistość tych osób. To pod ich 

konsekwentną presją zmieniało się lokalne i międzynarodowe prawo oraz polityka 

społeczna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, przekształcał się system 

instytucji i służb działających na ich rzecz, poszerzała się wiedza i świadomość 

społeczna na temat ich potrzeb i możliwości, a także zmieniali się oni sami.  

Dzisiejsze pokolenia osób z niepełnosprawnością intelektualną nie są spychane 

na margines życia społecznego, a wręcz odwrotnie – żyją coraz bardziej aktywnie  

w środowisku. Potwierdzeniem tego jest wystąpienie Pani Krystyny Mrugalskiej – 

wieloletniej Prezes PSONI, obecnie Prezesa Honorowego, na XXXVII Sympozjum 

Naukowym poświęconym wpływowi ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością 

intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne zorganizowanym przez Stowarzyszenie 

w 2013 r., która podsumowując dotychczasowy dorobek PSONI zwróciła uwagę,  

że „Wychowaliśmy nowe pokolenia osób z niepełnosprawnością intelektualną, które 

korzystają z edukacji, doświadczają życia w integracji, relacji z innymI ludźmi, realizują 

się w różnych rolach społecznych, w tym w roli pracownika i obywatela 

(self−adwokatura). Coraz częściej oczekuje się od nich większej samodzielności, 

zaradności, autonomicznego funkcjonowania, odpowiedzialności”. 

Obecnie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną jest jedną z najstarszych i największych organizacji pozarządowych  

w kraju.   
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W Krośnie zaczęło się od… 

Historia pisana życiem 

 Historia PSONI Koło w Krośnie zaczyna się w latach 1980/1981, kiedy przemiany 

społeczne zachodzące w Polsce zmieniły postawy oraz uświadomiły rodzicom 

możliwość dochodzenia praw dla swoich dzieci. Tak powstało Koło Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski przy Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

w Krośnie. Początkowe działania 

rodziców wspierane były przez 

pracowników ZW TPD. Koło 

Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski zaczęło zbierać fundusze, 

organizować zabawy dla dzieci  

i spotkania rodziców. Niewymierną 

pomoc i serce oddawała przez całe 

trudne lata 80-te Pani Bożena 

Gromek. Koło Organizacyjnie było 

podporządkowane TPD, ale mery-

torycznie czerpało wiedzę z istniejącego od 1963 roku Ruchu Rodziców, 

zapoczątkowanego  w Warszawie. Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Krośnie 

obejmowało swym zasięgiem całe województwo krośnieńskie, a nawet pojedyncze 

sąsiadujące gminy z województwa przemyskiego i rzeszowskiego. Koło rozwijało się, 

zdobywało fundusze. Uformowała się grupa liderów - powstawały zalążki prawdziwej 

organizacji pozarządowej. Wśród naj-

bardziej aktywnych rodziców należy 

wyróżnić Stanisławę Kobak, Krystynę Zimę, 

Andrzeja Janochę i Kazimierę Ziemiańską. 

Koło organizowało wówczas corocznie 

turnusy rehabilitacyjno-rodzinne, z profe-

sjonalną terapią rehabilitacyjną, psycho-

logiczną i pedagogiczną, co przyczyniało 

się do rozwoju niepełnosprawnych dzieci  

i integracji ich rodziców (kierownikiem tych 

turnusów był dr Leszek Niziankiewicz).  

Rodzice tworzący zalążek organizacji – Krystyna Zima, Andrzej 
Janocha, Stanisława Kobak, fot. archiwum prywatne 

Stanisława Kobak, Kazimiera Ziemiańska, Krystyna Zima, 
fot. archiwum prywatne 
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Powstał punkt rehabilitacyjny (przy ośrodku zdrowia PKS), a także oddział przedszkola 

integracyjnego (na ul. Krakowskiej i ul. Mickiewicza). 

 W 1987 r. grupa rodziców podjęła starania o utworzenie w Krośnie ośrodka 

rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. W 1989 r. powstała Fundacja Solidarni 

na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych. Zarząd Fundacji tworzyli sami rodzice, a w Radzie 

zasiadali obok fundatorów (Zborowscy, Wojnarowie, Kozerowie i Janochowie) 

przedstawiciele samorządu, lekarze, radni, dziennikarze, biznesmeni. W 1990 r.  

w pomieszczeniach żłobka przy ul. Powstańców Śląskich 16, dzięki staraniom rodziców 

oraz przychylności ówczesnych władz, powstał oddział dla dzieci niepełnosprawnych.  

W 1991 r. roku powstał Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Adaptacyjny. Liczba 

chętnych lawinowo rosła i po roku działalności pod jego opieką znajdowało się już  

45 dzieci. Ośrodek finansowany był przez zakłady pracy, osoby fizyczne oraz 

Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Krośnie. Powstanie pierwszej stałej placówki 

dla dzieci z niepełnosprawnościami w Krośnie bardzo uaktywniło rodziców, stale 

zgłaszali się nowi i powoli stawaliśmy się dużą grupą. Wzmocniło to również 

organizacyjnie Koło (własne pomieszczenie) oraz pozwoliło snuć plany na przyszłość. 

W 1991 r. dokonano rejestracji w sądzie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób                

z Upośledzeniem Umysłowym, aktualnie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób                                    

z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), które stało się niezależną ogólnopolską 

organizacją pozarządową. Członkiem Zarządu Głównego I kadencji była 

przedstawicielka naszego Koła – Pani Kazimiera Ziemiańska. Równolegle terenowe Koło 

PSONI w Krośnie uzyskało osobowość prawną, a pierwszym Przewodniczącym Zarządu 

został Pan Andrzej Janocha.  

W 1991r. powstała wypożyczalnia 

sprzętu rehabilitacyjnego, zreali-

zowano pierwszy eksperymental-

ny "krótki pobyt", wydano 

pierwszy numer pisma  

"W Naszym Kole",  a ośrodek 

otrzymał z Zarządu Głównego 

środki finansowe umożliwiające 

jego dalszą działalność. Rok 1992 

obfitował w rekordową ilość 

inicjatyw w Stowarzyszeniu. 

Powstały wówczas placówki: Świetlica Terapeutyczna, Ośrodek Wczesnej Interwencji, 

Dzienne Centrum Aktywności oraz jeden z pierwszych w Polsce Warsztat Terapii 

Andrzej Janocha  - pierwszy Przewodniczący Zarządu PSOUU  
Koło w Krośnie, fot archiwum prywatne 
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Zajęciowej, a także specjalistyczna Biblioteka. 

 W miarę upływu czasu zwiększała się liczba członków Koła i pojawiały się nowe 

potrzeby. Podążając za oczekiwaniami Koło w 2004 r. utworzyło Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Potoku, w 2000 r. Treningi 

Mieszkalnictwa przygotowujące osoby  

z niepełnosprawnością do samodzielnego życia,  

w 2012 r. Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Krośnie, następnie w 2014 r. dwa Zakłady 

Aktywności Zawodowej w Krośnie, w 2017 r. 

Mieszkanie Wspomagane w Potoku. Oprócz stałych 

placówek Koło  w Krośnie realizowało wiele 

projektów, których celem było wspieranie osób                                                

z niepełnosprawnością, przygotowanie  

ich do samodzielnego życia w społeczności lokalnej, 

aktywizacja zawodowa, jak również wspieranie 

rodzin w postaci czasowego zastępstwa  w opiece, 

psychoedukacja rodziców i opiekunów, pomoc  

w rozwiązywaniu różnych problemów związanych  

z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka. 

 Jubileusz pozwala spojrzeć na to, co się wydarzyło, na to, jak wiele wspólną 

pracą rodziców, profesjonalistów, przyjaciół, przedstawicieli samorządu udało  

się osiągnąć. Przez minione 40 lat Stowarzyszenie tworzyło w powiecie 

krośnieńskim i mieście Krośnie system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i ich rodzin.    

 

 

 

W moich wspomnieniach  

Kazimiera Ziemiańska – Mama Joanny 

współzałożycielka Ruchu Rodziców w Krośnie 

 

 Moja aktywność społeczna na rzecz osób z niesprawnością intelektualną ściśle 

była związana z urodzeniem mojej córki z Zespołem Downa. Najpierw radość wielka  

po urodzeniu, (10 punktów w skali Apgar). Potem szok, przerażenie, płacz po otrzymaniu 

pełnej diagnozy ze szpitala w Prokocimiu. Stan takiej niemocy trwał przez pewien czas. 

Najważniejsze było dla mnie, że bardzo kochałam to maleństwo !!! Byłam przy niej stale,  

Pierwszy numer pisma  „W naszym Kole”. 
Rok wydania 1991, materiały archiwalne 
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obserwowałam jej rozwój i szukałam nadziei. Powoli dojrzałam do tego, że nie wszystko 

stracone. Ostrożna i budująca informacja dr. Stachowicza (pediatry) pozwalała stawiać 

pierwsze pewne kroki w naszej rodzicielskiej opiece nad dzieckiem. Szukałam wiedzy  

na temat Zespołu Downa i osób upośledzonych umysłowo (dawniej używano takiego 

terminu). Podjęłam naukę na podyplomowym studium  z pedagogiki specjalnej  

w Warszawie, potem studiowałam logopedię w Lublinie. Wiedza o tej 

niepełnosprawności była bardzo ważna w sytuacji gdy nie było rozbudowanej opieki nad 

dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w postaci placówek i profesjonalnego 

doradztwa. Dowiedziałam się jak nie tylko pomóc w rozwoju własnym dziecka, ale też 

pomagać innym!  

W połowie lat 80-tych zaan-

gażowałam się w działalność 

społeczną na rzecz osób                           

z niepełnosprawnością inte-

lektualną, która była prowadzona 

przez Koło Dzieci Specjalnej 

Troski działające przy Towa-

rzystwie Przyjaciół Dzieci  

w Krośnie. To tam spotkałam 

wspaniałych rodziców Stanisławę 

Kobak, Andrzeja Janochę i inne 

osoby, których nazwisk nie 

pamiętam. Zawiązana przyjaźń, nasze wspólne działania doprowadziły później  

do powstania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Krośnie. 

 Również w tych latach podejmowaliśmy jako rodzice działania na terenach 

poszczególnych gmin i miasta Krosna z udziałem nie tylko rodziców dzieci  

z niepełnosprawnością, ale także środowiska lokalnego np. szkoły, parafie, władze 

lokalne. Tak było w Krośnie, Zarszynie, Rymanowie Zdroju, Trześniowie, Haczowie, 

Besku. Te spotkania o charakterze lokalnym nie tylko zbliżyły nas do siebie, ale także 

dowodziły jak można aktywizować społeczność lokalną do wspólnego charytatywnego 

zadania. 

 Dzisiaj z perspektywy 40 lat cieszę się, że osoby z niepełnosprawnością mają 

szeroki dostęp do rehabilitacji, edukacji, pracy i innych form wsparcia. Jestem też dumna 

z tego, że inicjatywa którą miałam przyjemność inicjować nie tylko przetrwała do dziś, ale 

wciąż się rozwija, że rodzicielska miłość była i jest fundamentem i siłą Stowarzyszenia. 

Joanna Ziemiańska i Kazimiera Ziemiańska, fot. archiwum 
Dziennego  Centrum Aktywności w Besku 
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OREW – miejsce z potrzeby serca 
 

Dorota Sznajder – oligofrenopedagog w OREW w Krośnie 

Małgorzata Kopijkowska – oligofrenopedagog w OREW w Krośnie 

Iwona  Wojciechowska – oligofrenopedagog w OREW w Krośnie 

Anna Armata – oligofrenopedagog w OREW w Krośnie 

 

Historia powstania Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego 

wynikała z potrzeby zorganizowania opieki i wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną i ich rodzin. W latach 80-tych poprzedniego stulecia osoby 

niepełnosprawne żyły na marginesie społecznym, pozbawione były jakichkolwiek form 

pomocy i praw. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zwalniane były z obowiązku 

szkolnego, nie miały dostępu do rehabilitacji i z konieczności przebywały w domu pod 

opieką rodziców w izolacji społecznej; taki sam los spotykał osoby dorosłe. Dzięki 

staraniom rodziców z dniem 1 kwietnia 1990 r. rozpoczął działalność oddział rehabilitacji 

dzieci, który mieścił się w dwóch salach żłobka przy ul. Powstańców Śląskich 16,  

dla 10 dzieci z niepełnosprawnością. Z czasem utworzony oddział rozrastał się, gdyż 

dzieci stale przybywało. W 1991 r. został on przekształcony w Ośrodek Rehabilitacyjno 

Adaptacyjny.  

Obecnie Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy jest niepubliczną, 

specjalistyczną placówką 

oświatową i niepubliczną 

placówką służby zdrowia. 

Ośrodek jest  przeznaczony 

dla dzieci i młodzieży,  

w wieku od 3 do 25 lat,  

z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu głębo-

kim, a także w stopniu 

umiarkowanym i znacznym                                           

z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Podczas za-

jęć uczniowie uczą się samoobsługi, zachowania w grupie rówieśniczej, komunikowania 

się, doskonalą funkcje poznawcze, sprawność manualną i ruchową. Wychowankowie 

uczestniczą w indywidualnej terapii psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacji 

medycznej. Ponadto biorą udział w dodatkowych zajęciach rozwijających ich uzdolnienia  

i zainteresowania. OREW staje się dla naszych uczniów drugim domem. 

Zajęcia grupowe w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym  
w Krośnie, fot. archiwum OREW w Krośnie 
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Terapia logopedyczna w OREW w Krośnie 

Ewa Pawłowicz – neurologopeda w OREW w Krośnie 

Bernadetta Moskal –  logopeda w OREW w Krośnie 

 

 Patrząc z pespektywy lat na rozwój komunikacji w OREW, początki terapii 

logopedycznej polegały głównie na korygowaniu wszelkiego rodzaju wad wymowy. 

Dążono do poprawy artykulacji, poprzez ćwiczenia oddechowe, czynne i wspomagane 

narządów artykulacyjnych, wywoływanie głosek metodą fonetyczną i mechaniczną przy 

użyciu szpatułki. A co z tymi, u których mowa werbalna była głęboko zaburzona?  

To pytanie ciągle powracało. 

Intuicyjne poszukiwania różnych 

form nawiązywania kontaktu 

 nie były zadowalające. 

Przełomowym momentem  

w terapii logopedycznej było 

wprowadzenie AAC i stwier-

dzenie, że mowa nie jest 

jedynym środkiem porozu-

miewania się. Czym jest więc AAC? Jest to skrót od anglojęzycznego sformułowania: 

Augmentative and Alternative Communication, co oznacza wspomagająca i alternatywna 

komunikacja. Alternatywna dla tych, którzy nie mówią, a wspomagająca dla tych, którzy 

próbują mówić, uczą się mówić, ale ciągle ich sposób przekazu nie jest zrozumiały. AAC 

to wszelkie sposoby, które umożliwiają porozumiewanie się osobom pozbawionym 

umiejętności komunikacji za pomocą mowy. Zamiast wypowiadanych słów mogą używać 

znaków graficznych (np. symboli PCS), znaków manualnych (np. systemowe gesty 

MAKATON) lub znaków przestrzenno – dotykowych. 

Zadaniem logopedy w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym jest 

stworzenie takiego systemu komunikacyjnego, przygotowanie pomocy do komunikacji  

i ustalenie strategii AAC, aby uczeń mógł wyrażać swoje potrzeby, dokonywać wyborów, 

wyrażać swoje uczucia itp. Symbole i inne znaki dają poczucie bezpieczeństwa, 

zwiększają szansę na rozumienie sytuacji czy poleceń.  

 Aktualnie każdy uczeń Ośrodka posiada indywidualny system komunikacyjny, 

dostosowany do jego możliwości. W ostatnich latach korzystamy również z najnowszej 

technologii komunikacyjnej w postaci tabletów z oprogramowaniem Things I Mean (TIM). 

Większość uczniów obsługuje tę aplikację za pomocą dotyku, ale są też tacy, którzy 

Krystian Kielar podczas terapii logopedycznej w OREW  
w Krośnie, fot. archiwum OREW w Krośnie 

https://www.tim-aac.com/
https://www.tim-aac.com/
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posługują się wzrokiem i kamerką śledzącą ruch gałek ocznych. Zastosowanie techniki 

znacząco zwiększa możliwości komunikacyjne osób niepełnosprawnych.  

Praca logopedy w Ośrodku to także czuwanie nad uczniami w zakresie 

umiejętności spożywania posiłków. W tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły 

duże zmiany w podejściu, widoczne w światowej literaturze oraz w praktyce specjalistów 

zajmujących się tym tematem. Dawniej skupialiśmy się na ćwiczeniu umiejętności, 

których osoby niepełnosprawne często nie były w stanie osiągnąć (np. gryzienie, żucie). 

Dzisiaj kładziemy nacisk na takie dostosowanie otoczenia i pokarmu, aby spożywany 

posiłek był wartościowy i bezpieczny (odpowiednia konsystencja). Korzystamy więc  

ze specjalnych sprzętów, a kiedy jest taka konieczność uczniowie zaopatrywani  

są w Przezskórną Endoskopową Gastrostomię (tak zwanego pega). Taki sposób 

odżywiania podnosi komfort funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia.                                                                                               

 

 

 

Terapia psychologiczna w OREW 

Wioletta Błaż – psycholog w OREW w Krośnie 

Iwona  Śnieżek – psycholog kliniczny w OREW w Krośnie 

 

Praca psychologa w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym jest 

wielozadaniowa. Ze względu na charakter działania placówki potrzebne są zarówno 

kompetencje psychologa szkolnego jak i psychologa klinicznego. Oddziaływania 

psychologiczne skierowane są bezpośrednio  

do dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełno-

sprawnością intelektualną oraz do ich rodzin. 

Psycholog należy do zespołu terapeutycznego 

(TEAM), w którym wraz z innymi specjalistami określa 

cele  pracy terapeutycznej z każdym wychowankiem 

placówki. Na początku pracy z uczniem szczególnie 

ważna jest dokładna diagnoza psychologiczna. Celem 

diagnozy psychologicznej jest określenie poziomu 

rozwoju wychowanka i jego możliwości w zakresie 

podstawowych umiejętności psychomotorycznych, 

poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Jest  

to proces dynamiczny, systematycznie weryfikowany 

tak, by cele terapeutyczne, zawarte w indywidualnych   

Liliana Prugar podczas terapii 
psychologicznej w OREW w Krośnie,  

fot. archiwum OREW w Krośnie 

https://www.tim-aac.com/
https://www.tim-aac.com/


 
 

15 
W NASZYM KOLE NR 1/2022 

OREW W KROŚNIE 

 programach, były jak najlepiej dopasowane do ucznia. Terapia psychologiczna  

z wychowankami odbywa się w formie indywidualnej lub grupowej. Poprzez dobór 

odpowiednich metod i ćwiczeń rozwijane są: funkcje percepcyjne, spostrzeganie, funkcje 

wykonawcze, koncentracja uwagi, pamięć, myślenie, komunikacja, analiza i synteza 

wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, grafomotoryka. 

Podczas zajęć nasi uczniowie nabywają i doskonalą kompetencje społeczne, uczą  

się nazywania, rozpoznawania i kontrolowania własnych emocji. Rozwijają umiejętności 

nawiązywania kontaktów z innymi, współdziałania i przestrzegania norm społecznych.  

W pracy z wychowankami stosujemy zarówno metody aktywizujące i motywujące  

do działania, jak i techniki relaksacyjne i wyciszające.  

Oprócz pracy z wychowankami ważna jest współpraca z  ich rodzinami,  

w tym procesie wykorzystywane jest podejście systemowe.  Efektem jest przeniesienie 

umiejętności dziecka wypracowanych w ośrodku na środowisko domowe. Poprawia  

to jakość życia wszystkich domowników. Ponadto rodzice i opiekunowie dostają 

wsparcie oraz możliwość rozwijania swoich kompetencji rodzicielskich i osobowych. 

Dzięki temu lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach życiowych, wypracowują 

prawidłowe postawy rodzicielskie, dbają o swój dobrostan psychiczny. Oddziaływania 

psychologiczne obniżają ryzyko 

wystąpienia syndromu wypalenia z sił. 

Odbywają się one w formie 

indywidualnych konsultacji dotyczących 

przebiegu terapii dziecka, poczynionych 

postępów, zajęć otwartych z psycho- 

edukacją dotyczącą wykonywania 

konkretnych ćwiczeń z dzieckiem  

lub stosowania odpowiednich strategii 

wychowawczych. Aktualnie w OREW 

działa Klub Rodzica, „Kto, jak nie My”, 

mający charakter grupy wsparcia, 

zainicjowany i prowadzony przez naszych 

psychologów.  

 Na przestrzeni 40 lat diagnostyka oraz terapia psychologiczna stała się bardziej 

dostępna i kompleksowa dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Przyczyniła się także 

do budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną  

w lokalnej społeczności. 

 

Spotkanie Klubu Rodzica w OREW,  
fot. archiwum OREW w Krośnie 
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Fizjoterapia w OREW – rys historyczny 

Jolanta Cirillo – fizjoterapeuta w OREW w Krośnie 

 

 Obchody 40-lecia działalności PSONI Koło w Krośnie stanowią okazję  

do prześledzenia historii rozwoju rehabilitacji medycznej w Ośrodku Rehabilitacyjno 

Edukacyjno Wychowawczym w Krośnie. Z uwagi na fakt, że fizjoterapia stanowi 

niezwykle ważny aspekt całego procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  

od pierwszych dni działalności Ośrodka, wychowankowie mieli zapewnioną 

specjalistyczną opiekę fizjoterapeutów. Jak wspominała Pani Alicja Kuczer – 

fizjoterapeutka OREW, w styczniu 1991 r. oddelegowana ze Szpitala Wojewódzkiego                      

w Krośnie, do pracy przy ul. Powstańców Śląskich: „Oddział rehabilitacji dzieci został 

zorganizowany w jednej sali, wyposażonej tylko w materace, piłki i drabinki, w której 

pracowało 3 fizjoterapeutów. W miarę rozwoju placówki, systematycznie wzbogacano 

bazę sprzętową, jak i zwiększano zatrudnienie kadry specjalistów.”  

           Z biegiem czasu zorganizowana została niewielka sala gimnastyczna, gdzie 

fizjoterapeuci prowadzili ćwiczenia grupowe, a nauczyciele realizowali program  

z zakresu kultury fizycznej. Usprawnianie indywidualne nadal odbywało się w jednej 

większej sali, gdzie jednocześnie przebywało nawet 8 pacjentów.   

 W czerwcu 2009 r. oddział fizjoterapii przeniesiony został do nowo powstałego 

budynku Ośrodka. Do dyspozycji fizjoterapeutów oddano 4 gabinety przeznaczone  

do indywidualnej pracy z pacjentem, gabinet lekarski, profesjonalną pracownię 

fizykoterapii z nowoczesnym sprzętem, gabinet masażu leczniczego, a także znakomicie 

wyposażoną dużą salę do kinezyterapii i terapii metodą Integracji Sensorycznej.   

 

Rehabilitacja ruchowa w OREW w Krośnie, fot. archiwum OREW w Krośnie 
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 Sale zostały doskonale wyposażone w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, 

potrzebny do codziennej pracy z pacjentem. Cennym nabytkiem był profesjonalny 

zestaw do terapii metodą Integracji Sensorycznej, będący uzupełnieniem dostarczanych 

bodźców sensorycznych. W 2011 r. baza sprzętowa działu fizjoterapii wzbogacona 

została o automatyczne wanny do kąpieli wirowych oraz hydroterapeutyczną wannę  

do masażu wodnego.  

Wraz z rozwojem OREW systematycznie zwiększała się kadra specjalistów,  

tak aby każdy wychowanek miał zapewnioną codzienną rehabilitację medyczną. 

Obecnie w Placówce pracuje 8 fizjoterapeutów. Ich kompleksowa praca zgodna jest  

z najnowocześniejszymi zaleceniami i standardami medycznymi. Opiera się  

na założeniach koncepcji neurorozwojowych NDT Bobath i PNF, terapii manualnej, 

kinezytapingu oraz metody SI.  

Zajęcia usprawniające prowadzone są w formie indywidualnej pracy z pacjentem,  

z uwzględnieniem zaleceń lekarza specjalisty. Główną część sesji terapeutycznej 

stanowią ćwiczenia z kinezyterapii, pionizacja, przygotowanie i nauka czynności 

lokomocyjnych. Ich dopełnieniem są zabiegi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii oraz 

masażu leczniczego. Z zabiegów fizykalnych najczęściej 

stosowane są krioterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, 

magnetoterapia, sonoterapia i elektroterapia. Uzupeł-

nieniem zajęć indywidualnych są ćwiczenia 

ogólnousprawniające grupowe, w ramach których 

odbywają się: gimnastyka korekcyjna, aerobik, elementy 

treningu siłowego, judo, lekkoatletyki, nordic walking oraz 

zespołowe gry sportowe. Komfort zajęć sportowych 

poprawił się wraz z wybudowaniem nowej sali 

gimnastycznej w 2014 r. 

 Ośrodek systematycznie wyposażany jest  

w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt rehabilitacyjny, który 

pomaga w dążeniu do możliwie maksymalnej sprawności                                           

i samodzielności. Stan zdrowotny i fizyczny pacjentów jest 

systematycznie monitorowany przez wszystkich 

specjalistów, a działania rehabilitacyjne w razie potrzeby 

modyfikowane. Fizjoterapeuci pozostają w ścisłej współpracy z rodziną i opiekunami, 

służą radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów, pomagają w wyborze odpowiedniego 

sprzętu ortopedycznego. Obie strony ustalają wspólny cel rehabilitacyjny, jak również 

razem ten cel realizują – specjaliści w placówce, a rodzice w domu.  

Rehabilitacja indywidualna  
w OREW, fot. archiwum OREW 
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Zacznijmy od początku 

Joanna Mikołajczyk – psycholog w WTZ w Krośnie 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie, działa od 1992 r. 

Początkowo mieścił się na ul. Powstańców Śląskich 16, a zajęcia Uczestników odbywały 

się w następujących pracowniach: plastycznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, 

krawieckiej, stolarskiej oraz witrażowej. Wraz z rozwojem Stowarzyszenia, zmieniały  

się jego potrzeby, zwiększała się liczba uczestników zajęć, zaistniała więc konieczność 

rozbudowy placówki. Miasto Krosno przekazało PSONI Koło w Krośnie budynek 

szpitalnej apteki, i tak sukcesywnie staraniem wielu ludzi, powoli budynek Warsztatu 

zyskał aktualny kształt.  

 

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie przed remontem (2000 r.) i obecnie (2022 r.)  
fot. archiwum WTZ w Krośnie 

 Działalność naszej placówki polega na przygotowaniu osób  

z niepełnosprawnością  do pracy, rozwijaniu ich samodzielności i zaradności życiowej,  

a także zmianie ich społecznego postrzegania. Każdego dnia poprzez pracę  

w pracowniach: ogrodniczej, cukierniczo-garmażeryjnej, technicznej, stolarskiej, małej 

gastronomii, ceramicznej, dekoracyjnej oraz witrażowo informatycznej rozwijamy  mocne 

strony Uczestników, przygotowując ich do podjęcia zatrudnienia. Od początku 

działalności z rehabilitacji i terapii w WTZ skorzystało łącznie 186 osób  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warsztat 

przygotował do podjęcia zatrudnienia i wprowadził na rynek pracy 77 uczestników. 

Absolwenci WTZ utrzymują się w zatrudnieniu, co jest potwierdzeniem skuteczności 

form rehabilitacji prowadzonych w Warsztacie, jak również znaczenia tych placówek  

w systemie wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

 Aktywność i skuteczność Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie  

w  zakresie  przygotowywania osób z niepełnosprawnością intelektualną do zatrudnienia  
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została nagrodzona prestiżową 

nagrodą w ogólnopolskim konkursie  

„LODOŁAMACZE 2020” – WTZ 

zajął  I miejsce  w kategorii 

rehabilitacja społeczna i zawo-

dowa. WTZ PSONI Koło w Krośnie  

to ludzie i choć nie łączą nas więzy 

krwi, jesteśmy jak rodzina. Dzielimy 

ze sobą radości i smutki, cieszymy 

się z najdrobniejszego postępu, 

wspieramy w swoich dążeniach, 

przygotowujemy do życia i wypuszczamy w świat.   

 

 

 

Historia Eli 

Halina Krężałek –  mama Pani Elżbiety, Uczestniczki zajęć w WTZ w Krośnie 

 

Korzystając z okazji Jubileuszu 40 – lecia działalności PSONI Koło w Krośnie  

i 30 – lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie, chciałam podzielić się z Wami 

wspomnieniami z uczestnictwa córki w WTZ. Elżbieta uczęszcza do Warsztatu  

od 1996 r. Najpierw mieścił się on na ul. Powstańców 

Śląskich. Była to jedna duża sala i nie było dowozu, ale była 

wielka radość z bycia razem z rówieśnikami. Jako rodzice 

dawaliśmy radę, a nagrodą było zadowolenie córki. Później 

były, i są do dzisiaj, „nowe” Warsztaty na Grodzkiej – luksus 

w oczach wszystkich. Ela z wielkim zapałem i ochotą 

uczęszczała na zajęcia m.in. dlatego, że spotkała tam swoją 

pierwszą miłość. Ile było buntu u córki, gdy kolega przeszedł 

do pracy do ZAZ-u w Rymanowie. Z drugiej strony była  

to także motywacja dla Eli, by tak pracować w Warsztacie, 

aby dostać się do pracy w ZAZ. To marzenie córki także się 

spełniło. W ramach projektu „Mniej sprawni – nie mniej 

potrzebni”, przeszła praktykę w pralni, i tam też została 

zatrudniona. Praca trwała krótko, Ela po prostu się nie sprawdziła na tym stanowisku 

pracy. Wróciła do WTZ, bo tam jest jej najlepiej. Jest w Warsztacie do dzisiaj – raz jest 

Elżbieta Krężałek podczas zajęć  
w WTZ w Krośnie, 1998 r., 

 fot. archiwum WTZ w Krośnie 

Przedstawiciele PSONI Koło w Krośnie wraz z Pierwszą Damą RP 
Panią Agatą Kornhauser – Dudą podczas Gali Ogólnopolskiego 

Konkursu Lodołamacze 2020, fot. archiwum WTZ w Krośnie 
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lepiej, raz gorzej. Córka zajmuje się szyciem na maszynie, bardzo też lubi wyszywanie 

ręczne. Muszę nadmienić o trudnościach związanych ze stanem emocjonalnym córki, 

które my jako rodzice i kadra WTZ pokonujemy. Wspólnymi siłami dajemy radę.  

Nie wyobrażam sobie jej życia bez tej placówki, która jest wsparciem dla mojego dziecka 

i nas. 

 

 

 

Na drodze do samodzielności 

Agnieszka Zajączkowska – Uczestniczka zajęć w WTZ w Krośnie 

 

Mam na imię Agnieszka. Ukończyłam Zespół Szkół 

Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. 

 W Warsztacie jestem od 1 września 2017 r. Mam 

tutaj mnóstwo fajnych kolegów i koleżanek. Lubimy 

spędzać razem czas. Czasami pomagamy sobie, jak 

mamy jakiś problem. Na co dzień uczę się wielu 

nowych i ciekawych rzeczy. Mogę również rozwijać 

swoją pasję, którą jest piłka nożna. Uwielbiam ją. 

Jestem członkiem drużyny piłkarskiej naszego 

Warsztatu. Na treningach daję z siebie wszystko. 

Moi koledzy też. Razem osiągamy liczne sukcesy 

sportowe. Bardzo nas to cieszy. Warsztat to nie 

tylko praca, ale także wyjścia do muzeum, kina czy 

wycieczki. Lubię razem z kolegami i koleżankami 

zwiedzać i poznawać nowe miejsca. Od początku 

mojego uczestnictwa w WTZ, pracowałam w pracowniach: cukierniczo-garmażeryjnej, 

małej gastronomii i dekoracyjnej. To bardzo ciekawe miejsca, gdzie wiele się nauczyłam 

i ciągle uczę. Umiejętności zdobyte w Warsztacie mogę również wykorzystać w domu. 

Staram się wszystko robić sama, pomagam też rodzicom. Dzięki temu jestem bardziej 

samodzielna, a rodzice są spokojniejsi o moją przyszłość. Moim ogromnym marzeniem 

jest podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Na razie muszę się jeszcze wiele 

nauczyć, dlatego najpierw planuję dostać się do pracy w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej. Wiem, że jeszcze wiele pracy przede mną, ale jestem pewna, że kiedyś 

moje marzenie się spełni. 

Agnieszka Zajączkowska podczas zajęć  
w WTZ w Krośnie, 2022 r., 

 fot. archiwum WTZ w Krośnie 



 
 

21 
W NASZYM KOLE NR 1/2022 

WTZ W KROŚNIE 

 

 

 

Od Warsztatu do zatrudnienia 

Sylwia Zielińska – była Uczestniczka zajęć w WTZ w Krośnie, aktualnie pracownica ZAZ Nr 1, 

Uczestniczka Zajęć Klubowych WTZ PSONI Koło w Krośnie 

 

            Mam na imię Sylwia i pragnę podzielić się z Wami moim szczęściem.  

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pomocy wielu osób w 2018 r. trafiłam do WTZ PSONI 

Koło w Krośnie. Zajęcia w warsztacie zmieniły mnie całkowicie. Stałam się osobą 

bardziej otwartą na ludzi, przestałam  

się bać, nauczyłam się dużo rzeczy, 

które są potrzebne w dorosłym życiu. 

Pracują tam wspaniali ludzie, którzy 

zawsze niosą pomoc. Jednak tak 

naprawdę to nie wszystko. Od prawie 

trzech lat pracuję w ZAZ Nr 1 przy ulicy  

A. Krajowej. Praca pozwoliła mi poczuć 

się w pełni osobą dorosłą. W dalszym 

ciągu rozwijam się pracując ze wspaniałymi instruktorami, kolegami i koleżankami,  

z którymi mam dobry kontakt. Tak naprawdę wszystko zaczęło się od WTZ.  

Na szczęście nadal mam kontakt z Warsztatami. Teraz jestem w nich uczestniczką zajęć 

klubowych, w których chętnie biorę udział. Nie mogłam wymarzyć sobie lepszej 

przyszłości. Jestem szczęśliwa i bardzo się cieszę, że wszystko się tak dobrze dla mnie 

potoczyło.  

Dziękuję bardzo. 

 

Dorota Zielińska – mama Sylwii 

 

 Jestem mamą Sylwii. To, że córka znalazła się pod ”skrzydłami” profesjonalistów 

PSONI Koło w Krośnie to wielkie szczęście również dla naszej rodziny i prawdę mówiąc 

to terapia również dla mnie. W końcu jestem spokojniejsza o dalszą przyszłość mojej 

córki. Nie mam wątpliwości, że WTZ, a teraz ZAZ to najlepsze, co mogło nas spotkać. 

Dziękujemy serdecznie. 

 

  

Sylwia Zielińska podczas pracy w ZAZ nr 2, 2020 r., 
fot. archiwum WTZ w Krośnie 



 
 

22  
W NASZYM KOLE NR 1/2022 

ŚDS W POTOKU 

W dobrym kierunku 

Joanna Sikora – Żmuda – kierownik ŚDS w Potoku 

 

 Ogromna potrzeba środowiska dorosłych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i ich rodzin sprawiła, że w 2004 r. doszło do powstania nowej placówki – 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku. 

 Obecnie ŚDS w Potoku posiada 39 miejsc pobytu dziennego, z których 

korzystają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami 

sprzężonymi – mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Placówka oferuje zajęcia 

wspierająco-aktywizujące mające na celu przede wszystkim dążenie do maksymalnego 

usamodzielnienia, rozwijanie pasji i zainteresowań uczestników oraz wspomaganie 

realizacji czynności dnia codziennego.  

 Przez 18 lat naszej działalności w ŚDS w Potoku wiele się zmieniło, ale ciągłe 

poszukiwania nowych rozwiązań, tworzenie rodzinnej atmosfery i wspieranie 

uczestników zawsze było naszym celem, do którego dążymy. Wierzymy, że nasze 

działania idą w dobrym kierunku... 

 

 

 

Droga do dorosłości – samodzielność jako sprawność społeczna 

Mariola Kobak – instruktor terapii zajęciowej w ŚDS w Potoku 

 
Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych  

w zakresie czynności samoobsługowych. To przede wszystkim potrzeba rozwojowa, 

autonomia, gotowość do podejmowania 

wyzwań i pokonywania różnych 

przeszkód. Samodzielność jest więc 

niezależnością, która może  się przeja-

wiać m. in.  w organizacji swojej pracy, 

podejmowaniu nowych wyzwań, 

gotowości do nabywania wiedzy  

i doświadczeń. Szczególnie istotna 

wydaje się samodzielność w nawią-

zywaniu  i  podtrzymywaniu satysfakcjo- Jarosław Dziura – uczestnik zajęć w ŚDS w Potoku w czasie 
wolnym, fot. archiwum prywatne 
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nujących relacji społecznych. A co się z tym bezpośrednio wiąże, gotowość  

do współdziałania i odpowiedzialności. 

 Mówiąc o samodzielności osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie można 

pominąć niezależności emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie z uczuciami  

i reakcjami. W drodze ku dorosłości to właśnie samodzielność emocjonalna jest 

najtrudniejsza, ponieważ polega na braku uzależnienia od drugiej osoby  

i od postrzegania przez innych tego, mówiąc kolokwialnie  

„jak cię widzą” zarówno znane, jak i te dalsze w relacjach osoby. Wiem, brzmi  

to wszystko bardzo definicyjnie, książkowo. Ale właśnie wsparcie dorosłych osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, z jakimi pracujemy w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w dążeniu do samodzielności tzw. życiowej, jest pracą opartą na 

poruszaniu tych wszystkich sfer sprawności indywidualnej, które w danym etapie życia 

pozwolą na samostanowienie m. in. Pani  Kingi, Pana Gustawa, Pana Jarosława i innych 

uczestników społeczności ŚDS. 

 Każdy z naszych dorosłych uczestników ma swoją historię i trudności, przed 

którymi staje w codzienności. Dla wielu z nich samodzielność idzie w parze                      

z wyzwaniem jakim jest choroba, odejście kogoś bliskiego – mamy, taty, bywa, że 

obojga rodziców. Często pojawia się wtedy poczucie osamotnienia i bezradność. I tutaj 

pojawia się ważny cel do realizacji dla każdego: przekonać, że niepełnosprawność 

intelektualna i samodzielność nie muszą się wykluczać. Przecież samodzielność to dużo 

więcej niż poruszanie się o własnych siłach. Za każdym razem gdy wspieramy, gdy 

oferujemy szansę dokonania wyboru lub rozwiązania jakiegoś problemu, to sytuacja taka 

jest mocnym czynnikiem motywacyjnym by zaufać samemu sobie, by dostrzec  w sobie 

„moje mocne ja”, poczuć swoją wartość i osobistą godność. Pozwala to także zrozumieć, 

że z samodzielnym wyborem wiąże się odpowiedzialność i ponoszenie konsekwencji 

tzw. uczenia się na własnych błędach. Możliwość dostępu do szerokiego wachlarza 

usług specjalistycznych, czy innych dziedzin życia społeczno-kulturalnego, w których 

osoby dorosłe mogą się rozwijać i spełniać, zaowocował większą integracją osób 

niepełnosprawnych intelektualnie ze społeczeństwem. Korzystamy więc z  doświadczeń 

dorosłego życia w środowisku lokalnym i poza nim, z dostępu do instytucji. Niestety 

jeszcze i w dzisiejszym świecie zdarzają się sytuacje społeczne, miejsca gdzie stereotyp 

„wiecznych dzieci” wciąż wpływa na traktowanie dorosłych osób niepełnosprawnych 

intelektualnie z przymrużeniem oka, mało poważnie, wręcz z sugestią, że po co „im” 

szacunek i godność przynależna samodzielnym osobom dorosłym. 

 Ciężki to temat, bo różne są mentalności ludzkie. Czasem wręcz skrajne 

postawowo: od obojętności, unikania, wyśmiania do współczucia i litości wobec osoby 
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niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo.   

Nie bójmy się w takich sytuacjach przeciwdziałać izolacji. Pomóżmy swoim 

wsparciem zbudować osobie niepełnosprawnej swoją tożsamość, odnaleźć  

w otaczającym świecie to wszystko, co jest dla niej ważne, co dla niej i do niej pasuje.  

Co jest fundamentem jej własnego życia, które może wziąć w swoje ręce, samostanowić. 

Pozwólmy na doświadczanie dorosłego życia, próby, które pozwalają „się sprawdzić”, 

poeksperymentować i znaleźć najbardziej optymalne dla siebie role. Wtedy z każdym 

nowym krokiem, nawet tym małym na początku, będzie można wkroczyć  

w samodzielność i zdobywać coraz więcej kompetencji społecznych w dorosłym życiu. 

Ważna dla nas wszystkich: terapeutów, rodziców i opiekunów niech będzie 

refleksja o ograniczaniu autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną, która 

wynika czasem z nadmiernej troski o ich bezpieczeństwo, chęć ochrony. Bądźmy tymi, 

którzy w procesie od „stania się dorosłym” do „bycia dorosłym” są wsparciem,  

nie ograniczeniem. Zobaczymy wtedy z satysfakcją, a czasem pewnie i z pozytywnym 

zaskoczeniem, że „nasi” dorośli mogą być: aktywni turystycznie, realizować swoje talenty 

i marzenia, być aktywnymi w korzystaniu z praw obywatelskich, umiejętnie planować 

swój czas wolny, załatwiać sprawy urzędowe, dbać o swoją prywatną przestrzeń, 

cieszyć się z samodzielnie ugotowanego dania i realizować się w jeszcze wielu innych 

przestrzeniach społeczności w dorosłym życiu. 

 W każdej takiej sytuacji, uśmiech, satysfakcja osoby niepełnosprawnej jest 

bezcenna! 

 

 

 

„Po pierwsze nie szkodzić” czyli o pomocy psychologicznej 

Adrianna Matelowska – psycholog w ŚDS w Potoku 

  

 Każdy z naszych uczestników, przekraczając mury Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Potoku, zostaje otoczony pomocą w przeróżnych sferach. Dbamy  

o rozwijanie samodzielności, naukę wykonywania czynności codziennych, wspieramy 

podczas załatwiania spraw urzędowych, dbamy o  zdrowe nawyki, zachęcamy  

do udziału w rehabilitacji ruchowej i regularnego ćwiczenia nie tylko ciała, ale i umysłu. 

Jako społeczność, która żyje razem i spędza wspólnie dużo czasu, budujemy interakcje, 

nawiązujemy relacje, rozmawiamy, ścieramy nasze charaktery, bo każdy z nas jest inny  

i tak samo wyjątkowy. I dlatego właśnie ktoś kiedyś wymyślił, że jest tu miejsce  

na pomoc psychologiczną.  
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 Każdego dnia, psycholog budując relacje z uczestnikami, tworzy gotowość  

do tego co najtrudniejsze: do rozmów, do zgłaszania potrzeby uzyskania wsparcia,  

do szukania pomocy, gdy czasem coś przystawia. Nie zmusza, nie wypytuje, czeka  

i buduje taką atmosferę, by samemu się zgłosić, gdy przyjdzie na to czas. Poza 

poradnictwem psychologicznym prowadzony jest Trening Umiejętności Społecznych. 

 Po co? Aby było łatwiej. Łatwiej  

w życiu zarówno osobistym, łatwiej 

w społeczeństwie, łatwiej funkcjo-

nować w grupie. Trening 

Umiejętności Komunikacyjnych 

pozwala ćwiczyć mowę, zarówno  

tą werbalną jak i niewerbalną. 

Zajęcia edukacyjne poszerzają 

zakres posiadanej wiedzy. Czasem 

psycholog siedzi obok i opiera 

swoją pracę na obecności, czasem 

tylko słucha, czasem mówi. 

Towarzyszy, obserwuje i reaguje na to co zauważy. Psycholog rozumie, że każdego 

granice są inne, jeden będzie chciał rozmawiać często, inny wcale. Pracujemy nad tym, 

by tą gotowość budować. Uczymy się wspólnie radzić z emocjami, które nie zawsze  

są łatwe. Dostarczamy różnorodnych źródeł wsparcia i poszerzamy repertuar metod ich 

okazywania w sposób jak najbardziej adaptacyjny i  zwyczajnie dobry dla każdego. 

Przede wszystkim jednak ćwiczymy naszą ulubioną część ciała czyli mózg: stymulujemy, 

pobudzamy jego pracę, zmuszamy do wysiłku. Poza byciem dla uczestników, psycholog 

jest dostępny również dla rodziców. Szanując ogromnie ważną i niełatwą rolę rodziców 

osób z niepełnosprawnością doceniamy ich ciężką pracę każdego dnia i zapraszamy  

do kontaktu.  

 Co więc tak naprawdę robi psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy? 

Jest i robi to, czego wymaga sytuacja. We współpracy z wszystkimi pracownikami dba  

o to, by każdy czuł się dobrze, chciał tu być, a każdego dnia wychodził z myślą,  

że na drugi dzień chce tu przyjechać. W naszym ŚDS w Potoku chcemy, by każdy czuł 

się dobrze i by nasze mury kojarzyły mu się z tym, co dobre. Naszą Placówkę tworzą 

różnorodne osoby, które codziennie przychodzą z całym plecakiem: swoim charakterem, 

nastrojem, sytuacją osobistą, stanem zdrowia, rodziną, historią życia. My robimy 

wszystko, by w tym wielobarwnym zbiorze przeróżnych ludzi każdy czuł się tak samo 

dobrze,  a mimo to mógł być sobą.   

Magdalena Rysz podczas terapii psychologicznej w ŚDS w Potoku, 
fot. archiwum ŚDS w Potoku 
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Już 10 lat razem tworzymy DOM 

Katarzyna Jakubowicz – kierownik ŚDS w Krośnie 

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie działa od grudnia 2012 r. i obejmuje 

swym wsparciem dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, szczególnie osoby 

z niepełnosprawnością sprzężoną i w spektrum autyzmu. ŚDS realizuje wsparcie dla  

27 osób. Przez 10 lat działalności w naszym Domu zbudowaliśmy Społeczność o bardzo 

silnych więzach. To Społeczność osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

pracowników, rodziców i opiekunów oraz przyjaciół, dla których nasz ŚDS stał się drugim 

domem, miejscem gdzie spotykają się nasze myśli, emocje i gdzie nasze wspólne 

działania dają wymierne efekty.  

 Codziennie staramy się, by każdy uczestnik zajęć odkrywał w sobie potencjał  

i potrzebę rozwoju, by nasze działania były wsparciem w dążeniu do maksymalnej 

samodzielności. W naszym ŚDS w Krośnie razem kreujemy teraźniejszość  

i planujemy naszą przyszłość, a każdy, nawet najmniejszy postęp staje się dla nas 

naszym wspólnym sukcesem. 

 

 

 

Hortiterapia w naszym ogrodzie lekarstwem na stres 

Kinga Boczar – fizjoterapeutka w ŚDS w Krośnie 

Sebastian Ast – instruktor terapii zajęciowej w ŚDS w Krośnie 

 

Historia naszego ogrodu sięga  

2015 r. Naszym marzeniem było 

stworzenie miejsca dla rekreacji  

i odpoczynku, gdzie każdy uczestnik 

mógłby w wygodny dla siebie sposób 

spędzić czas. Na początku była tylko 

altana i wolna przestrzeń pełna 

kamieni i ziemi. Powstała rabata,  

w której sadziliśmy pierwsze 

warzywa. Pielęgnacji i uprawy 

uczyliśmy się od podstaw. Każdego 

roku nasz ogród zmieniał się. 

Jadwiga Klara, Tomasz Wilk, Paweł Turek i Michał Zając podczas 
treningu ogrodniczego w ŚDS  

w Krośnie, fot. archiwum ŚDS w Krośnie 
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Dzięki pomocy i uprzejmości rodziców, zasadziliśmy tuje, jarzębiny i drzewka iglaste 

wokół altany. Dzięki wspólnej pracy i dodatkowym środkom z projektów udało  

się wybudować chodnik z kostki, co ułatwiło przemieszczanie się w ogrodzie osobom  

z ograniczoną mobilnością. Powstały również piękne donice, gdzie latem uprawialiśmy 

warzywa oraz rabata z ziołami i poziomkami, które są apetycznym skarbem naszego 

Domu. Obecnie mamy także kącik do ćwiczeń, gdzie stoją urządzenia siłowni 

zewnętrznej oraz kosz do koszykówki i bramka do piłki nożnej, a także mobilna siatka  

do siatkówki. Nie możemy nie wspomnieć też o ścieżce sensorycznej, którą wspólnie  

z uczestnikami i terapeutami stworzyliśmy tego lata. To ulubiony element naszego 

ogrodu dla większości osób.  

 Ostatnie lata zmieniły styl życia i wpłynęły negatywnie na relacje międzyludzkie, 

znacznie zwiększając poziom stresu. Dzięki pracy i terapii w ogrodzie nasi uczestnicy 

niejednokrotnie rozładowują napięcie fizyczne i emocjonalne, relaksują się, 

odpoczywają, planują i wykonują prace ogrodnicze, ciągle upiększając naszą wspólną 

przestrzeń. Uczą się empatii, delikatności i cierpliwości. 

Jeszcze wiele pracy przed nami, ale każde wyjście do ogrodu to teraz 

przyjemność i satysfakcja dla uczestników i terapeutów. 

 

 

 

„Mamy wybór” –  wspieranie samodecyzyjności uczestników 

zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie 

Barbara Matuszek – instruktor terapii zajęciowej w ŚDS w Krośnie 

Joanna Borkowska – instruktor terapii zajęciowej w ŚDS w Krośnie 

 

,,Moje życie jest w moich rękach” – wiedzą o tym doskonale uczestnicy zajęć ŚDS  

w Krośnie, tworzący na co dzień Społeczność, która sama o sobie może decydować.  

Począwszy od czynności dnia codziennego, uczestnictwo w życiu kulturalnym, 

społecznym oraz rozwijanie pasji i zainteresowań uczestnicy uczą się samostanowienia. 

Ogromną wagę w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną 

przykłada się bowiem do dbania o ich godne, podmiotowe traktowanie w różnych sferach 

życia.  

Jednym z najważniejszych praw uczestników w ŚDS jest możliwość organizacji 

własnego Samorządu. Jest on powoływany na początku roku podczas wyborów, 

w których każdy może zgłosić swoją kandydaturę. Nad pracą, działalnością oraz 
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prawidłową realizacją zadań Samorządu uczestników czuwa opiekun. Spotkania 

Samorządu odbywają się raz w miesiącu i doraźnie - w związku ze sprawami bieżącymi 

placówki. Do podstawowych zadań Samorządu ŚDS należy inicjowanie zmian 

w funkcjonowaniu ośrodka oraz poszczególnych treningów, terapii, form aktywnego 

wypoczynku, a także współudział w rozwiązywaniu problemów, realizacji potrzeb. 

 Na co dzień uczestnicy zajęć decydują o swojej aktywności. Różnorodne 

działania wspierająco - aktywizujące są dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb 

oraz aktualnego stanu samopoczucia psychofizycznego. Instruktorzy terapii zajęciowej 

wspólnie z uczestnikami dobierają tematykę, metody i formy pracy. Dzięki czemu 

członkowie Społeczności ŚDS mają znaczący wpływ na przebieg zajęć. Duży nacisk 

kładzie się na ich czynny udział w codziennym funkcjonowaniu placówki. Uczestnicy 

współtworzą chociażby jadłospis, który uwzględnia ich preferencje żywieniowe, 

samodzielnie gospodarują własnymi środkami finansowymi oraz dokonują wyborów 

podczas robienia zakupów. Mają wpływ na organizowane wyjścia min. do kina, biblioteki, 

muzeum i innych instytucji kulturalnych. Aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu 

imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych w placówce.   

Ważny element wspierania 

samodecyzyjności Uczestników 

stanowi piątkowe Spotkanie 

Społeczności ŚDS, podczas 

którego samodzielnie decydują  

w jaki sposób chcą spędzić swój 

czas wolny w następnym tygodniu. 

Wyboru mogą dokonać spośród 

wielu różnorodnych form. Dzięki 

temu każdy może znaleźć 

coś ciekawego dla siebie i wzbo-

gacać swoje pasje, zainte-

resowania, hobby. Podczas spotkania Społeczności ŚDS poruszane są również ważne 

dla Uczestników tematy. Wszelkie podejmowane działania terapeutyczne w ŚDS  

w Krośnie mają na celu wspieranie samodecyzyjności uczestników tak, aby każdy mógł 

swobodnie wyrazić swoje zdanie, zabrać głos w istotnej dla niego kwestii, podzielić 

się swoimi opiniami. Dzięki temu każdy czuje się ważną częścią ŚDS-owej wspólnoty. 

Droga do samodzielności jest procesem długotrwałym, ale wierzymy, że  zmierzamy 

do osiągnięcia celu. 

Paweł Turek, Witold Kobak i Marzena Zawiło decydują o formie 
spędzania czasu wolnego, fot. archiwum ŚDS w Krośnie 
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Wspomnienia – Moja historia w PSONI 

Grzegorz Różycki – uczestnik zajęć w ŚDS w Krośnie 

Wysłuchali i spisali:  

Joanna Borkowska – instruktor terapii zajęciowej w ŚDS w Krośnie 

Lucjan Szelc – instruktor terapii zajęciowej w ŚDS w Krośnie 

 

Nazywam się Grzegorz Różycki i cieszę się, że mogę opowiedzieć Wam o sobie. 

Jestem osobą niepełnosprawną. Urodziłem się 3 lutego 1979 r. w Bydgoszczy. Opiekuje się 

mną moja mama Rozalia. Mam również siostrę Joannę, która założyła rodzinę i aktualnie 

mieszka w Warszawie. Bardzo je kocham. Poruszam się na wózku inwalidzkim. W wieku  

12 lat zacząłem uczęszczać do OREW-u w Krośnie. W placówce koledzy, koleżanki 

i nauczyciele byli fajni. Lubiłem się uczyć, słuchać książek i spędzać czas na dworze. Ciepło 

wspominam te chwile. Później trafiłem do ŚDS-u w Potoku. Miałem ciekawe zajęcia. 

Najbardziej lubiłem gry geograficzne, spacery i zajęcia muzyczne. Wszyscy byli tam mili. 

Teraz uczęszczam do ŚDS-u w Krośnie. Koledzy przychodzą do mnie i jest dużo 

zamieszania i radości. Pokonuję wtedy trudności z mówieniem. Najchętniej słucham książek 

i muzyki. Rozwijam swoje zainteresowania geograficzne, historyczne i sportowe. 

Moim największym hobby jest muzyka. Najbardziej lubię słuchać Elektrycznych Gitar, ale też 

innych utworów rockowych. Lubię muzykę, ponieważ mnie uspokaja, poprawia mi humor. 

Jestem fanem siatkówki. Oglądam wszystkie mecze reprezentacji Polski. Dużo emocji. Od lat 

moją ulubioną drużyną jest SKRA Bełchatów. Piłkę nożną też oglądam, moim ulubionym 

piłkarzem jest Robert Lewandowski. Lubię oglądać programy Wojtka Cejrowskiego. Dzięki 

nim dowiaduję się jaka panuje kultura w różnych krajach świata. Lubię wszystkie moje pasje. 

Dają mi wiedzę. Pomagają mi jak jestem zły i źle się czuję. 

Ponieważ zawsze starałem się dążyć do jak największej niezależności po długich 

dyskusjach z mamą zamieszkałem w mieszkaniu wspomaganym w Potoku. To była dobra 

decyzja. Dzięki temu ja i moja mama spełniamy się w nowych rolach. 

            Trudno jest mi poradzić sobie w życiu. Tylko ja się nie poddaję, działam. Nauczyłem 

się lubić ludzi. Pomimo moich problemów z chodzeniem, mówieniem to jestem uśmiechnięty 

i zadowolony. Chciałbym na przyszłość mieć wiele fajnych wspomnień i odbyć jakąś podróż. 

Z okazji 40-lecia działalności PSONI Koło w Krośnie chciałbym podziękować mojej 

rodzinie za codzienne wsparcie, wytrwałość i cierpliwość do mnie. Doceniam również trud 

pracy ludzi pracujących w Stowarzyszeniu. Dzięki nim mam opiekę i mogę rozwijać swoje 

pasje i zainteresowania.  

Pozdrawiam i życzę wszystkim radości w życiu.  
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Aktywizacja zawodowa 

Ewelina Jachimowska – kierownik ZAZ Nr 1 PSONI Koło w Krośnie 

Adam Józefczyk – kierownik ZAZ Nr 2 PSONI Koło w Krośnie 

 

Przez wiele lat w systemie wsparcia PSONI Koło w Krośnie brakowało istotnego 

ogniwa jakim jest możliwość podejmowania zatrudnienia przez osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną. Kilkuletnie starania i ogromna determinacja 

Zarządu PSONI Koło w Krośnie oraz pracowników Stowarzyszenia zaowocowały 

utworzeniem w 2014 r. dwóch Zakładów Aktywności Zawodowej - jeden na podstawie 

umowy z samorządem województwa podkarpackiego na 25 miejsc pracy dla osób  

z niepełnosprawnością i drugi w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych 

obejmujący 30 miejsc pracy. 

Utworzenie w tym samym 

czasie dwóch zakładów 

aktywności zawodowej wy-

magało ogromnego zaan-

gażowania i wysiłku, tym 

bardziej, że Koło było 

przygotowane lokalowo  

i organizacyjnie do uru-

chomienia jednego ZAZ,  

a do uzyskania decyzji 

Wojewody Podkarpackiego  

o przyznanie statusu ZAZ 

wymagana była opinia PIP o spełnianiu warunków do zatrudnienia osób  

z niepełnosprawnościami. Ale gra toczyła się o dużą stawkę – miejsca pracy dla osób  

z niepełnosprawnością, absolwentów naszych placówek – ŚDS, WTZ, OREW  i ta myśl 

dodawała sił w najtrudniejszych chwilach. 

Finalnie Zakład Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie rozpoczął działalność                         

w sierpniu 2014 r., a Zakład Aktywności Zawodowej Nr 2  w Krośnie w lipcu 2014 r. 

Przez 8 lat funkcjonowania nasze Zakłady rozwijają swoją działalność, a tym samym 

zwiększają liczbę miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Aktualnie w ZAZ-ach  

zatrudniamy 110 osób z niepełnosprawnością  (ZAZ Nr 1 – 47 miejsc pracy, ZAZ Nr 2 – 

63 miejsc pracy). 

 

Magdalena Mięsowicz podczas pracy w ZAZ Nr 2 w Krośnie,  
fot. archiwum ZAZ Nr 2 w Krośnie 
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Główne gałęzie działalności ZAZ-ów obejmują : 

 dział gastronomiczny – kuchnia „Zakątek Smaku” oferująca catering dla przedszkoli  

i szkół na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego oraz „Kawiarenka Jordanowska”  

w parku miejskim Ogródek Jordanowski w Krośnie, 

  dwa działy pralni wodnej – oferujące usługi pralnicze dla hoteli, restauracji, 

sanatoriów uzdrowiskowych,   

 dwa działy porządkowo – gospodarcze – oferujące usługi utrzymania terenów 

zielonych, koszenia trawników i różnych prac porządkowych na terenie Krosna  

i okolicznych gmin, 

 dwa działy produkcji podpałek i montażu haków do obejm rynnowych – oferujące 

usługi konfekcjonowania, montażu i produkcję podpałki K-Lumet, 

 Cukiernia „Na Polance” – wypiek ciast, ciasteczek, tortów, 

 dział rękodzieła – wykonywanie ozdób oraz przedmiotów użytecznych. 

Wysoka jakość usług świadczonych przez ZAZ-y pozwoliła na rozwój współpracy                    

z lokalnymi firmami, zakładami pracy i innymi i podmiotami, co owocuje stałymi 

zleceniami na usługi pralnicze, porządkowe, konfekcjonowanie czy też cateringowe.   

 Odzwierciedleniem wysokiej pozycji ZAZ na lokalnym rynku pracy są nagrody                             

i wyróżnienia otrzymywane przez Zakłady: ZAZ Nr 2 

- w 2019 r. otrzymał certyfikat „Zakup pro-

społeczny” na wszystkie usługi prowadzone przez 

Zakład oraz tytuł Lidera Ekonomii Społecznej  

w województwie podkarpackim, w roku 2020 i 2021 

„Znak jakości ekonomii Społecznej i Solidarnej” 

nadany przez Kapitułę przy Ministerstwie Rodziny  

i Polityki Społecznej, a Cukiernia „Na Polance” 

prowadzona przez ZAZ Nr 1 w 2022 r.  

w konkursie Mistrzowie Smaku w kategorii 

Kawiarnia Roku zajęła I miejsce w regionalnym 

etapie konkursu oraz IV miejsce w etapie 

ogólnopolskim.  

 Wszystkie działania ZAZ-ów PSONI Koło w Krośnie są skoncentrowane 

na przygotowaniu pracowników z niepełnosprawnością do zatrudnienia w zakładach 

pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Ponadto Zakłady podejmują działania 

mające na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia pracowników z niepełnosprawnością 

oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia w uzyskaniu jak największego stopnia 

samodzielności. 

Ryszard Haznar podczas pracy w ZAZ  
Nr 1 w Krośnie, fot. archiwum ZAZ Nr 1  

w Krośnie 
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Rozmowy o pracy w ZAZ 

Wywiadu udzielił: 

Jan Zawada –  pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie 

 

X: Jak długo jest Pan Pracownikiem ZAZ Nr 2 w Krośnie?   

J.Z.: W ZAZ pracuję od stycznia 2022 r. To już teraz będzie 9 miesięcy. 

 

X: Czym zajmował się Pan wcześniej? 

J.Z.: Wcześniej uczęszczałem na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie 

na stanowisku – pomocnik stolarza. Byłem tam od 2010 r.  

 

X: Czy to oznacza, że praca w ZAZ Nr 2 jest Pana pierwszą pracą? 

J.Z.: Nie, wcześniej próbowałem swoich sił w innych pracach. 

 

X: Ma Pan na myśli pracę  

na otwartym rynku pracy? 

J.Z.: Tak, ale to były prace 

krótkoterminowe, takie dorywcze  

i tam długo nie pracowałem. 

Mieszkam w Iskrzyni i tam nie ma 

za bardzo możliwości pracy. 

 

X: W jaki sposób dowiedział się 

Pan o pracy w ZAZ Nr 2? 

J.Z.: Koleżanka, z którą razem 

chodziłem na WTZ, a ona teraz 

pracuje tu, mi powiedziała, że będą przyjęcia. No to myślę, co mi szkodzi spróbować. 

Przyjechałem, miałem rozmowę z kierownikiem, że chciałbym móc pracować. Musiałem 

przywieźć jeszcze orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i podanie o przyjęcie do 

pracy. Nie wiedziałem jak to pisać, ale Pani z ZAZ-u mi pomogła i dałem radę.  

No i poczekałem parę dni, zadzwonił kierownik i mówi, że będę przyjęty. Ucieszyłem się 

jak nie wiem co. 

 

Jan Zawada podczas pracy w ZAZ Nr 2 w Krośnie,  
fot. archiwum ZAZ Nr 2 w Krośnie 
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X: Jak wyglądał Pana pierwszy dzień w pracy? 

J.Z.: Przyszedłem i od razu instruktor pokazał mi, gdzie co jest, gdzie szatnia, jadalnia, 

rehabilitacja, sala produkcyjna. Dostałem swoją szafkę i klucz. Przebrałem  

się w spodnie robocze no i do pracy. 

 

X: Co należy do Pana obowiązków w pracy? 

J.Z.: Ja składam podpałki i kręcę śruby. Lubię tę pracę, bo mogę to robić w swoim 

tempie i nikt mnie nie pogania. No i codziennie mam rehabilitację. Najbardziej lubię, 

jak gramy w ping ponga, bo to moja pasja. Słyszałem, że w ZAZ Nr 2 co roku jest 

Turniej Mikołajkowy, to trzeba dużo trenować, żeby dobrze wypaść. Już nie mogę  

się doczekać grudnia.  

 

X: Co daje Panu praca w ZAZ Nr 2? 

J.Z.: Bardzo dużo. Na WTZ też było fajnie, ale tu zarabiam swoje pieniążki i nie muszę 

nikogo o nic prosić. Super kolegów tu mam, jest o czym z nimi pogadać, pośmiejemy 

się, nawet razem wracamy po pracy do domu, no i instruktorzy i kierownik też fajni, 

zawsze jak mam pytanie, to pomogą i doradzą. Chciałbym tu pracować tak długo, jak 

dam radę. W żadnej innej pracy nie było tak fajnie, a tu każdy szanuje człowieka.  

 

 

 

Rozmowy o pracy w ZAZ 

Wywiadu udzielił: 

Arkadiusz Burger  –  pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie 

 

X: W ZAZ Nr 2 pracuje już Pan od…? 

A.B.: Od pierwszego dnia, czyli od 14 lipca 2014 r. To już będzie 8 lat. Sam nie wiem, 

kiedy to zleciało… 

 

X: Czym się Pan zajmuje w ZAZ Nr 2? 

A.B.: Pracuję od samego początku w dziale produkcji podpałki ekologicznej, gdzie 

zajmuję się składaniem, cięciem patyczków, zatapianiem itd. A potem doszły jeszcze 

śruby, czyli skręcanie na maszynie, naklejanie naklejek, nakręcanie plastikowych 

kołków, pakowanie do pudełek i kilka innych drobniejszych prac,  

ale te są najważniejsze.  
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X: Po tylu latach pracy wciąż ma Pan motywację do wykonywania swoich obowiązków? 

A.B.: Oczywiście, że tak. Mam porównanie z tym co było kiedyś, a jak jest dziś. Kiedyś 

dopiero się uczyłem wszystkiego, praca szła o wiele wolniej, a teraz potrafię robić 

pewne rzeczy szybciej, lepiej, choćby patrząc nawet na podpałki – wyćwiczyłem 

pewne umiejętności i teraz robię ich o wiele więcej. To bardzo motywuje, że człowiek 

się czegoś nauczył i rozwinął w pewien sposób. 

 

X: Co daje Panu praca w ZAZ Nr 2? 

A.B.: Ta praca w ZAZ jest dla mnie bardzo 

pomocna. Pomogła mi zwalczyć stany 

depresyjne i nie tylko, ponieważ jak każdy 

mam jakieś ograniczenia. Dzięki pracy 

wyszedłem po prostu z domu. Było bardzo 

ciężko, ale dzięki tej pracy i ludziom – 

instruktorom, kierownikowi, fizjoterapeucie, 

psychologowi jest ze mną w tej chwili wszystko 

okej. Mam rytm dnia, muszę wstać rano, ubrać 

się, pójść do pracy, przebywać wśród ludzi  

i tak powinien wyglądać dzień każdego 

dorosłego człowieka, bez znaczenia czy  

ma niepełnosprawność czy nie. Poznałem też 

fajnych ludzi, z którymi wychodzimy czasem 

na pizzę. Były takie czasy, że nie potrafiłem się 

nawet uśmiechnąć, no a teraz właściwie codziennie się dużo śmieję. Kiedyś często 

bywałem w szpitalach, teraz już kilka lat nie musiałem. Praca mnie praktycznie 

wyleczyła i bardzo dużo jej zawdzięczam.  

 

 

 

Dlaczego Zakłady Aktywności Zawodowej są ważne? 

 

 Dla osób z niepełnosprawnościami praca w zakładzie aktywności zawodowej jest 

często pierwszym krokiem i szansą do samodzielnego, satysfakcjonującego życia. Daje 

im poczucie wartości i sensu, umożliwia rozwój i samorealizację, jest formą terapii  

i  rehabilitacji  społeczno - zawodowej, szansą powrotu do społeczeństwa i kształtowania  

Arkadiusz Burger podczas pracy w ZAZ Nr 2  
w Krośnie,  

fot. archiwum ZAZ Nr 2 w Krośnie 
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kontaktów międzyludzkich. Korzystnie wpływa na ich stosunek do samych siebie. 

Godność zawodowa wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za jakość i efekty pracy. 

Ustabilizowane zatrudnienie oraz przebywanie w zespole wykonującym te same 

zadania, możliwość samodzielnego utrzymania i zaspokojenia podstawowych potrzeb 

bytowych jest podstawą do kształtowania poczucia własnej wartości osób  

z niepełnosprawnościami. 

Praca w zakładzie umożliwia również zmianę sposobu postrzegania osób                                                          

z niepełnosprawnością przez społeczeństwo, gdyż stają się nie tylko biorcami świadczeń                    

i obciążeniem ekonomiczno-opiekuńczym dla rodzin, ale również zaangażowanymi 

obywatelami. W zakładzie aktywności zawodowej osoby z niepełnosprawnościami czują 

się naprawdę potrzebne, wykonując określone prace, służące innym. Poza możliwością 

zarobkowania i zdobywania umiejętności zawodowych, to też szansa na kontakt z innymi 

ludźmi i uzyskanie lepszego obrazu samego siebie. 

 Realizacja zadań w zakładzie uwarunkowana jest przede wszystkim 

możliwościami psychofizycznymi 

pracowników. Z tego też powodu 

każdą osobę z niepełno-

sprawnością traktuje się indy-

widualnie i w różnym stopniu 

oraz czasie osiąga się określone 

efekty. U większości konieczne 

jest nabywanie i doskonalenie 

umiejętności zawodowych, roz-

wijanie samooceny i samokontroli 

w zakresie wykonywanych czyn-

ności, wyrabianie zaradności 

życiowej, uczenie jak radzić 

sobie z chorobą i trudnościami z niej wynikającymi, uzyskanie poprawy, która umożliwi  

w miarę normalne funkcjonowanie oraz kształtowanie umiejętnego nawiązywania  

i podtrzymywania relacji w kontaktach międzyludzkich. 

  ZAZ stwarza osobom, które nie miały żadnych perspektyw na podjęcie 

zatrudnienia, odpowiednie i godne warunki rozwoju zawodowego i społecznego. Dzięki 

tym działaniom mogą one czuć się pełnoprawnymi obywatelami, stawiane im wymagania 

pozwalają polepszać indywidualne możliwości, uczą podstawowych wartości, 

wzmacniają wiarę w samych siebie.   

 

Pracownicy działu porządkowego ZAZ Nr 1 w Krośnie podczas pracy,  
fot. archiwum ZAZ Nr 1 w Krośnie 
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Mieszkanie treningowe drogą do samodzielności 

Magdalena Zajchowska – koordynator projektu  

 

W systemie wsparcia realizowanym przez PSONI Koło w Krośnie treningi 

mieszkalnictwa zajmują szczególne miejsce. Tę formę wsparcia Koło realizuje  

od 22 lat i nieustannie cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób  

z niepełnosprawnością, jak i ich rodziców.  

Pierwsze treningi mieszkalnictwa zainicjowane przez Stowarzyszenie w 2000 r. 

miały charakter weekendowy. Zaczynały się w piątek po południu, a kończyły  

w poniedziałek rano. Odbywały się w salach terapeutycznych Ośrodka Rehabilitacyjno 

Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie i stanowiły wówczas jedyną formę łączącą 

naukę samodzielności z wytchnieniem  rodziców.  

Od 2009 r. realizowane są treningi 

tygodniowe, w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków PFRON.  

Od tego czasu zajęcia odbywają  

się w 6-osobowych grupach zmieniających 

się rotacyjnie co tydzień. Treningi orga-

nizowane są systematycznie od poniedziałku  

do piątku. Wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu uczestnikom treningów 

udziela czterech terapeutów.  Zmieniły się 

również warunki lokalowe – rozbudowa 

OREW pozwoliła na wydzielenie 

pomieszczeń wyłącznie dla potrzeb 

mieszkalnictwa treningowego. Obecnie 

treningi dysponują trzema w pełni 

umeblowanymi pokojami 2 i 3 osobowymi,                        

2 łazienkami, kuchnią z jadalnią oraz 

wydzielonym kącikiem relaksacyjnym. Dodatkowo uczestnicy treningów mogą korzystać 

z zaplecza OREW, tj. pralni i suszarni, magazynu oraz sali gimnastycznej, Sali 

Doświadczania Świata, a także z ogrodu z małą infrastrukturą.  

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w czasie treningów uczą  

się planować i robić zakupy, gospodarować środkami finansowymi, przygotowywać 

posiłki,  obsługiwać   sprzęty   AGD,   również   porządkować   pomieszczenia   wspólne,  

Uczestnicy Mieszkania Treningowego podczas wyjścia  
do restauracji, fot. archiwum Mieszkania 

Treningowego w Krośnie 



 
 

37 
W NASZYM KOLE NR 1/2022 

MIESZKANIE TRENINGOWE W  KROŚNIE 

WWWWW  KKKROŚNIE 

z których korzystają na co dzień. Zajęcia te pozwalają nabywać, bądź utrwalać 

umiejętności samodzielnego mycia, golenia, dbania o higienę i wizerunek wewnętrzny,  

w tym czystość ubioru. Dają również możliwość nauki korzystania z komunikacji 

miejskiej, gospodarowania środkami pieniężnymi, poznania najbliższego otoczenia 

(sklep, apteka, kino).  

Uczestnicy projektu często po raz pierwszy mają możliwość wyjść wieczorem  

do restauracji na pizzę, wziąć udział w koncercie, zaimponować kolegom wykonaniem 

wspaniałych naleśników, pospacerować po deptaku w pobliskim uzdrowisku, pograć  

z kolegami w piłkę – czyli żyć tak po prostu, jak większość ludzi, którzy po szkole czy 

pracy spotykają się ze znajomymi, realizują swoje pasje, miło spędzają czas wolny.  

 

 

 

Krok do samodzielności 

Jadwiga Rachwał – mama Pani Aleksandry, uczestniczki Mieszkania Treningowego 

 

Moja córka Ola od 2000 r. była uczennicą OREW i przez 14 lat często brała 

udział w treningu mieszkalnictwa. Po skończeniu 21 lat rozpoczęła udział  

w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie,  

z czego ja, jak i Ola jesteśmy bardzo zadowolone, 

ponieważ nadal kontynuuje naukę przygotowania  

do życia poza domem.  

Z racji, tego że musiała zmienić placówkę myślałam jako 

rodzic, że nie będzie mogła już korzystać z treningów. Na 

szczęście jest projekt, w którym raz w miesiącu przez 

tydzień może brać udział. Bardzo się cieszę, że powstało 

i jest takie wsparcie. Dla nas - rodziców jest to ogromna 

pomoc wytchnieniowa, a dla naszych dzieci kolejne 

wyzwanie.  

Moja Ola jest szczęśliwa przebywając ze swoimi 

koleżankami i kolegami,  jak wraca po tygodniu do domu 

już pyta kiedy znów pójdzie. Po jej minie już nic nie 

muszę dodawać, uśmiech wyraża wszystko. 

 

Aleksandra Rachwał podczas pobytu 
w Mieszkaniu Treningowym 

fot. archiwum Mieszkania 
Treningowego w Krośnie 
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Jest taki magiczny dom ... 

Marcelina Słowik – asystent osoby niepełnosprawnej w Mieszkaniu Wspomaganym w Potoku 

 W sercu wsi Potok, w gminie Jedlicze, w otoczeniu zieleni stoi duży dom. 

Mieszka w nim 16 wyjątkowych osób. Ten dom to Mieszkanie Wspomagane prowadzone 

przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Krośnie. Zostało utworzone w maju 2017 r. Mieszkańcami są dorosłe osoby                   

z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej. W codziennych obowiązkach 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego wspierają ich asystenci osób 

niepełnosprawnych. 

Jest godzina 16:00. Jedni pracę kończą,  

a my swoją zaczynamy. Wyruszamy 

spacerkiem przez park do Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Potoku, do którego 

uczęszcza na zajęcia część naszych 

mieszkańców. Przychodzimy wszyscy  

do budynku naszego domu i witamy się  

z domownikami, którzy przyjeżdżają  

z różnych placówek dziennych. Pomagamy  

w zmianie obuwia, rozbieraniu kurtek. Później 

pracownicy i mieszkańcy dzielą się obowiązkami, bo w Mieszkaniu, tak jak w domu, 

trzeba posprzątać, wyprać, przygotować kolację, pozmywać, zaplanować zakupy,  

no i jakąś formę relaksu. Do tego dochodzą obowiązki związane z dbałością o ogród – 

przycinanie roślin, koszenie trawy, grabienie liści, odśnieżanie, itd. 

Nie tylko pracujemy, czasem również 

wspólnie świętujemy. W tak dużej rodzinie jak 

nasza praktycznie raz w miesiącu świętujemy 

urodziny jednego z mieszkańców, które 

urządzamy w naszym salonie. Świętowanie 

zaczyna się po kolacji. Wszyscy śpiewają „sto lat” 

przy akompaniamencie gitary, z którą świetnie 

sobie radzi Pan Radek – jeden z asystentów. 

Składamy życzenia, wręczamy prezenty i na 

końcu to, co najlepsze, czyli poczęstunek tortem 

lub innymi słodkościami. Lubimy też wspólne 

grillowanie i ogniska z pieczeniem kiełbaski. 

Budynek Mieszkania Wspomaganego w Potoku, fot. 
archiwum Mieszkania Wspomaganego w Potoku 

Mieszkańcy podczas jesiennych porządków, fot. 
archiwum Mieszkania Wspomaganego w Potoku 



 
 

39 
W NASZYM KOLE NR 1/2022 

MIESZKANIE WSPOMAGANE W POTOKU 

WWWWW  KKKROŚNIE 

Mieszkańcy wdrażają się do samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, planowaniu czasu wolnego, itp., a nasze wsparcie ograniczamy do tych 

obszarów, w których jest niezbędne. Wspólnie tworzymy dużą rodzinę i doskonale się 

uzupełniamy. Formy mieszkalnictwa wspomaganego są szansą na godne i niezależne 

życie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli ktoś z Państwa chciałby poznać 

naszą wieloosobową rodzinę to serdecznie zapraszamy do Mieszkania Wspomaganego 

w Potoku - „... jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie”. 

 

 

 

Dom oczami mieszkańców 

Małgorzata Szczurek – mieszkanka Mieszkania Wspomaganego od 2017 r. 

  

 Bardzo lubię tu być, wszyscy są mili i pomocni, mam swoich kolegów i koleżanki  

z którymi dużo rozmawiam. Moi rodzice zmarli, tak jak i mój brat. Moich 2 braci odwiedza 

mnie i często do mnie dzwonią, mam też siostrę. Wszystko mi się podoba, czuję się tutaj 

dobrze bo u nas jest jak w domu. 

 

Kamil Stanisławczyk – mieszkaniec Mieszkania Wspomaganego od 2019 r. 

 

 Ja najbardziej lubię palić ognisko jak jest ciepło, palimy wtedy grilla, siedzimy 

 w altance i jemy kiełbasę. U nas tu codziennie przychodzą sarenki, czasem nawet  

4 na raz. Spędzam dużo wolnego czasu układając puzzle na tablecie. Razem z Gosią 

oglądamy filmy w telewizji. Pracuję w ZAZ (Zakład Aktywności Zawodowej  

Nr 1 w Krośnie) i robię podpałki, później przyjeżdżam na mieszkanie tutaj. Dobrze się 

tutaj czuję. 

 

Łukasz Mikosz – mieszkaniec Mieszkania Wspomaganego od 2017 r. 

 

  Niedawno zmarła moja mama, czasem jeżdżę do domu, ale to tu spędzam więcej 

czasu. Lubię tu być i uczyć się nowych rzeczy. Mam tu kolegów i koleżanki. Chętnie 

spędzam czas z Marysią i Grześkiem. W dzień chodzę do WTZ w Krośnie 

i po godzinie 16 tu przyjeżdżam autobusem. 
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Składy osobowe Zarządów PSONI Koło w Krośnie  

oraz Komisji Rewizyjnej 

I kadencja: 1991 – 1995 

Przewodniczący - Andrzej Janocha 

Wiceprzewodnicząca - Stanisława Kobak 

Sekretarz - Waldemar Stahl 

Skarbnik - Barbara Folta 

Członkowie - R. Myszkal, M. Peszko, K. Ziemiańska, M. Zwierzyna 

Komisja Rewizyjna: A. Anczakowski, M. Bosowski, A. Leńska  

II kadencja: 1995 – 1999 

Przewodnicząca - Barbara Famielec 

Wiceprzewodnicząca - Bożena Gromek 

Sekretarz - Anna Kwilosz-Kosecka 

Skarbnik - Krystyna Zima 

Członkowie - B. Gorczyczewska, S. Reczkowski, A. Turek 

Komisja Rewizyjna: B. Wojnar, W. Michna, I. Klara  

III kadencja: 1999 – 2003 

Przewodnicząca - Anna Lipińska 

Wiceprzewodnicząca - Bożena Gromek 

Sekretarz - Krystyna Zima 

Skarbnik - Krystyna Jajeśnica 

Członkowie - I. Cynkar, W. Czekański, S. Inglot, M. Kuczek, Z. Zarych 

Komisja Rewizyjna: A. Kwilosz-Kosecka, W. Michna, W. Woźniak 

IV kadencja: 2003 – 2007 

Przewodnicząca - Anna Lipińska 

Wiceprzewodnicząca - Krystyna Zima 

Sekretarz - Czesław Pleśniarski 

Skarbnik - Krystyna Jajeśnica 

Członkowie - K. Cząstkiewicz, B. Gromek, M. Habrat, A. Mikosz, A. Turek 

Komisja Rewizyjna: A. Kwilosz-Kosecka, W. Woźniak, R. Pelc 
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V kadencja: 2007 – 2011 

Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak 

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus 

Sekretarz - Elżbieta Pelc 

Skarbnik - Wanda Janas 

Członkowie - A. Jastrzębska, L. Kurowska, M. Giemza-Wojnar 

Komisja Rewizyjna: M. Wierzbicka, A. Mołdoch, R. Betlej 

VI kadencja: 2011 – 2015 

Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak 

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus 

Sekretarz - Marta Giemza-Wojnar 

Skarbnik - Anita Jastrzębska 

Członkowie - L. Bożek, W. Janas, E. Pelc 

Komisja Rewizyjna: Cz. Pleśniarski, K. Cząstkiewicz, I. Klara 

VII kadencja: 2015 – 2019 

Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak 

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus 

Sekretarz - Anita Jastrzębska 

Skarbnik - Marta Giemza-Wojnar 

Członkowie - A. Celej, K. Ligęzka, K. Gruszka 

Komisja Rewizyjna: M. Długosz, W. Stahl, B. Bondaronek 

VIII kadencja: 2019 – 2023 

Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak 

Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus 

Sekretarz - Małgorzata Jagieła 

Skarbnik - Wojciech Krężałek 

Członkowie - M. Giemza-Wojnar, A. Jastrzębska, M. Michalska 

Komisja Rewizyjna: M. Długosz, K. Gruszka, J. Rachwał 

 

Elektorem Koła od 1991 r.  jest Pani Joanna Janocha. 
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Misją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną jest: 

 

 dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie. 

  wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich 

obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy 

innym. 

 

Celem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną jest: 

 

 działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, 

prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie  

na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. 
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