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Opracowanie graficzne OSTRL w OPOLU  

Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON     

 

Wydawca Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu, miesięcznik sierpień 2021 

A w następnym wydaniu  

 

Magicznie o tym kiedy lato się kończy            

a jesień zaczyna, czyli święto MABON; 

Stwórz własny horoskop; 

Migrena jak z nią żyć; 

Capoeira dla ON;  

Apteka Pana Boga; 

Tęsknota duszy; 

Piękno kobiety; 

Mężczyzna doskonały czyli dzień                             

chłopaka; 

I wiele innych ciekawostek 

 

Możesz do nas napisać i  na adres                

redakcji ambasadasukcesu@gmail.com 

 

 

  
 

fb 
Wszystko o naszych działaniach na naszym profilu  

stowarzyszenie ambasada sukcesu  

 

A w naszym sierpniowym wydaniu znajdziecie  
 
Asertywność - str.2 
INFO dla ON - str.3 
Stres - str.4 
OSTRL - str.5 
Mandala cd - str.6 
Zespół Niepublicznych Szkół w Kup  
im. Alicji po drugiej stronie lustra - str. 7 
Terapia pływaniem - str.8 
SDS Strzelce Opolskie - str.9 
WTZ Nysa - str.10 
Myszka Miki - str.11 
Wegańskie smakołyki - str. 12 
Meteopatia - str.13 
Krzyżówka - str.14 
Kobieta niepełnosprawna w ciąży - str.15 
Rozwiązanie krzyżówki - str.16 
Muzykoterapia - str. 17 
Na łamach prasowych o opolskich ON - str. 18 
O mocy drzew cz.2 - str.19 
PUP cd. - str.20 

„Książka to mędrzec łagodny i pełen 

słodyczy, który puste życie napełnia 

światłem, a puste serca wzruszeniem.” Zdj. Int.  
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 ASERTYWNOŚĆ 

  
Asertywność to sztuka mówienia nie. Tak myśli większość z nas, prawda? Otóż nie. 

Zgodnie z definicją… „Asertywność w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć                             

i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi”. 

Czyli to coś więcej. Asertywność to dbanie o własne potrzeby, szanując                 

jednocześnie potrzeby innych.  
Wielu osobom kojarzy się z nawykiem mówienia „nie”, ale to tylko połowa prawdy. Inni uważają, że                       

asertywność to ładna nazwa na szorstkie zachowanie lub egoizm. W istocie asertywność jest jedynie                    

wyrażonym szacunkiem dla własnych potrzeb, uczuć i opinii. Brak asertywności jest lękiem przed zademon-

strowaniem swojej odrębności. Jeśli masz z tym problem, zacznij od wyrażania swoich potrzeb w mniej draż-

liwych kwestiach, np. wyboru filmu w kinie czy dania w restauracji. Gdy dasz sobie prawo do wyrażania 

siebie, łatwiej będzie ci przyjmować odmienne zdanie, a także odmowę. Zrozumiesz, że nie musisz brać ich 

do siebie. A jeśli nie jesteś pewna swojego zdania w istotnej sprawie – zamiast przytakiwać od razu – zacznij 

mówić: „Daj mi chwilę, muszę to sobie przemyśleć”.  

Ćwiczenie  

To, w jaki sposób wyrażasz swoje emocje, jak się zachowujesz, rozumujesz i reagujesz, to jak się ubierasz i jaki 

jest rodzaj twojej wrażliwości – to wszystko tworzy niepowtarzalny obraz tego, jaka/i jesteś, stanowi cenny 

wkład w jakość grupy, którą tworzysz z innymi. Ale, aby wiedzieć, co do niej wnosisz, czego oczekujesz, ja-

kie zachowania są spójne z Tobą, musisz poznać siebie i swoje poglądy. Poniższe pytania można                           

zastosować do konkretnej wybranej sytuacji z naszego życia, albo ogólnie. Dlatego jak najczęściej warto 

pytać samą/ego siebie: 

Co najbardziej lubię (jakie smaki, zapachy, kolory itd.)? Dlaczego akurat to? Co o tym sądzę  sytuacji? Co 

zrobiłabym na jego czy jej miejscu? Czego najbardziej się boję? Itd… Warto dodać sobie jakieś pytania. 

Potraktujcie to jako świetną zabawę, niejedna własna reakcja może cię zaskoczyć. Najważniejsze, że w ten 

sposób tworzysz obraz siebie – przydatny innym, ale głównie sobie.  

I jak co miesiąc proponuję ... 

Zanim zaczniecie zabawę poznawania siebie, dobrze byłoby usiąść wygodnie przy dobrej kawie, herbacie, 

wodzie, soku, gdzieś, gdzie przez kilka chwil nikt Wam nie będzie przeszkadzał. Chyba, że jest to Wasz                

przyjaciel czworonożny. Tylko, nie denerwujcie się kiedy do Was przychodzi, łasi się, bo to też jest uważność. 

Mizianie, tulenie ... widać taka chwila Wam jest potrzebna.  Zatem rozgośćcie się w swoich fotelach, pora 

dnia nie ma znaczenia i pobądźcie sami ze sobą . Dajcie sobie CZAS. 

Powodzenia Sybilla Fusiarz holiterapeuta  

Zdj. Int.  
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PFRON odział OPOLE  

Sekretariat: (77) 88 72 000 

Dofinansowanie wynagrodzeń/refundacja składek ZUS (SODiR):  

(077) 887 20 20, (077) 887 20 24, (077) 887 20 31 

Pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych:  (077) 887 20 26 

Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 

E-mail: opole@pfron.org.pl 

Dyrektor Oddziału: Łukasz Żmuda 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 

ul. Głogowska 25c (1 piętro) 

45-315 Opole 

NIP:754-26-17-249, Regon: 531584375 

e-mail: rops@rops-opole.pl 

Adres skrytki ePUAP: /o7wj260kg5/SkrytkaESP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/o7wj260kg5  

Dyrektor Adam Różycki 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Województwie Opolskim 

sekretriat@pcprbrzeg.pl 

sekretariat@pcprglubczyce.pl 

sekretariat@pcprkkozle.pl 

kluczbork@pcpr-kluczbork.pl 

pcpr@powiatkrapkowicki.pl 

pcpr@namyslow.pl 

pcprnysa@poczta.onet.pl 

sekretariat@pcprnysa.pl 

pcprol@interka.pl 

pcprol@interia.pl 

sekretariat@mopr.opole.pl  

pcpropole@pcpropole.pl 

biuropodawcze@pcpr-prudnik.pl 

sekretariat@pcpr.strzelceop.pl 

opole@pfron.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zadanie pn. „SAS Obiektywnie edycja 2” finansowane przez Samorząd Województwa  

Opolskiego ze środków PFRON realizowane przez Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu. 

 „Ambasador Opolskich Niepełnosprawnych” redaguje zespół  

Redaktor naczelny Sybilla Fusiarz 

Redakcja -  Małgorzata Kurowska, Joanna Stolarczyk, Barbara Chimiak, Kamila Lasman, 

Sabina Lasman 

Druk i skład Lanko Opole 

Wydawca  OSTRL adres redakcji 45 - 011 Opole, ul Koraszewskiego 23, na zlecenie SAS,  

tel. 509255440, mail ambasadasukcesu@gmail.com 
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STRES 
Zaprzyjaźnij się ze swoim stresem. Ćwiczenia  

 

W codziennym życiu towarzyszą nam dwa rodzaje 

stresu: krótkotrwały  i długotrwały. Stres krótkotrwały 

charakteryzuje się wyrzutami do krwi niewielkich               

ilości adrenaliny i kortyzolu, może uratować nam 

życie, np. gdy potrzebna jest natychmiastowa 

ucieczka. Bardziej niebezpieczny jest stres                   

długotrwały, bo powoduje, że hormony stresu są 

pompowane do krwi  miesiącami czy latami.  

 

Rozpoznaj i zmień.  

Zauważ, że jesteś zdenerwowany i posłuż się  

słowem kluczem, żeby zmienić tę sytuację. Dobrym 

hasłem będzie  

słowo „zmiana”. 

Przyciśnij .  

Wyobraź sobie, że wciskasz wielki przycisk pauzy. 

Zmień.  

Jeśli to możliwe, zmień pomieszczenie, na jakiś czas  

skoncentruj się na rzeczach niezwiązanych ze              

sprawą. 

Zmień patrzenie.  

Popatrz na sytuacje z szerszej perspektywy,  

a potem spokojnie spróbuj odpowiedzieć sobie na 

cztery następujące  pytania: 

- w jaki sposób ta sytuacja wpłynie na moją                  

przyszłość? 

- czy będzie tak zawsze, czy z czasem coś się                 

zmieni? 

- co jest w moim życiu najcenniejsze? 

- czy ta sytuacja ma związek z moimi wartościami, 

czy je zmieniła? 

Zaplanuj. Przeanalizuj sytuację i okoliczności. Zasta-

nów się, na co masz wpływ i co możesz zrobić, a co 

musisz po prostu zaakceptować. 

Działaj. Pozwól sobie na chwilę namysłu i przejdź do  

działania. Zmień to, co możesz zmienić.   

Uśmiechaj się. Uśmiechaj się, staraj się myśleć opty-

mistycznie. Naucz się śmiać z siebie w sytuacjach, w 

których wiesz, że przesadzasz.  

Przyjrzyj się własnym emocjom, odczuciom. Będąc 

w kontakcie z nimi, będziesz w stanie szybciej                

odzyskać równowagę, a dzięki temu łatwiej znaj-

dziesz rozwiązanie gdy się rozluźnisz. 

Jak to zrobić? Skieruj kolejno uwagę na te części 

ciała, w których czujesz napięcie, i świadomie rozluź-

niaj mięśnie. Oddychaj przy tym spokojnie  

i głęboko. Spokojny oddech i rozluźnione ciało po-

mogą ci wrócić do tu  

i teraz, i zobaczyć sytuację we właściwych propor-

cjach i bez negatywnego prognozowania, co bę-

dzie dalej. Wtedy nadchodzi dobry moment, by  

zapytać siebie: co jest moim celem w tej sytuacji? 

Co mogę zrobić?  

I obmyślić plan działania. I do dzieła . Powodzenia sf 

Stres jest stanem nadzwyczajnej gotowości do                

poradzenia sobie z wyjątkowo dużym zagrożeniem. 

Tak dużym, że organizm w swoim normalnym                   

zrównoważonym stanie nie miałby wystarczającej 

mocy, żeby go skutecznie i definitywnie przezwycię-

żyć. Przełącza się więc w tryb awaryjny. Nie dlatego, 

że coś się zepsuło, lecz po to, żeby zmaksymalizo-

wać swoją szansę na przetrwanie. Kiedy mózg                 

odbierze sygnał o zagrożeniu, wprowadza cały             

organizm w stan najwyższej gotowości. Krótki, zdro-

wy, mobilizujący stres polega na tym, że następuje 

podwyższenie aktywności pewnych sfer organizmu            

(z jednoczesnym zamknięciem innych, chwilowo 

mniej ważnych obwodów), osiągasz swój cel, po 

czym następuje rozluźnienie, relaks, odpoczynek, 

regeneracja i powrót do pełnej równowagi.                    

Ponownie włączone zostają wszystkie wewnętrzne 

układy, które tworzą wspierającą się wzajemnie               

harmonię odczuwaną przez człowieka jako spokój, 

radość życia, sens. Przedłużający się stres powoduje 

nadmierne obciążenie pobudzanych adrenaliną 

układów, co po pewnym czasie prowadzi do ich 

osłabienia wraz z jednoczesnym rozregulowaniem 

wewnętrznej równowagi zarówno fizycznej, jak                      

i psychicznej i duchowej. Wtedy pojawia się                    

zmęczenie, bezsenność, niepokój, nerwowość,              

depresja, bóle głowy, trudność w zebraniu myśli                  

i koncentracji, kłopoty z pamięcią, problemy żołąd-

kowe, nadmierne tycie albo chudnięcie, nawroty 

alergii, bóle, bezpłodność, ciągłe problemy ze                       

zdrowiem, poczucie bezradności, braku                          

sensu.  Beata Pawlikowska odnosi się do przykładów 

ludzi, których miała okazję spotkać podczas swoich 

rozległych podróży i wyjaśnia, jakie są konsekwencje 

życia w ciągłym stresie. Książka została napisana 

bardzo przystępnym językiem, jest bogato ilustrowa-

na, ma motywujący i optymistyczny przekaz. Wyd. 



5 

 

Rehabilitacja                                        

laryngektomowanego  
Jerzy Jakubiszyn  

 
ma na celu przywrócenie tej osobie możliwości do 

czynnego udziału w życiu społecznym, pozwala                 

osiągnąć, przynajmniej częściowo, zdolność do                           

samodzielnego życia. 

Rehabilitacja społeczna laryngektomowanego jest 

integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi 

z innymi  metodami współdecydującymi  o jego               

ostatecznej  efektywności. Rehabilitacja jest prowadzo-

na w sposób kompleksowy i zawiera elementy                         

z różnych dziedzin z zakresu terapii zajęciowej , jednak                      

najbardziej bazuje na  podstawie autorskiego                    

programu „Od diagnozy do zakończenia rehabilitacji”.  

W zakres rehabilitacji wchodzi: nawiązywanie                               

i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego                   

z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem, rozpozna-

w a n i e  i  d i a g n o z o w a n i e   p o t r z e b                                             

bio-psycho-społecznych podopiecznego, planowanie 

indywidualne i grupowe działań terapeutycznych, 

uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby  

i zainteresowania laryngektomowanego , gimnastyka ruchowa, przygotowanie jadłospisu żywieniowego, 

dostosowanego do  potrzeb osoby w czasie rekonwalescencji po laryngektomii, nadającego możliwość                       

wzmocnienia układu odpornościowego, organizowanie działań  w zakresie terapii zajęciowej, w celu            

poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego  oraz jego integracji społecznej. 

 

Rak krtani i laryngektomia 

Pacjenci, którzy trafiają do leczenia operacyjne-

go w stadium zaawansowania lokoregionalnego, 

wymagającym radykalnej operacji węzłowej,       

powinni być uprzedzeni, że poza defektem                

kosmetycznym (ubytek masy tkankowej na szyi 

po stronie przerzutów), mogą odczuwać deficyty 

neurologiczne po tej stronie (utrudnione unosze-

nie ramienia, opadanie kącika ust, czkawka).                     

Wymaga to odpowiedniej rehabilitacji ruchowej, 

która może poprawić funkcję odpowiednich                 

mięśni. To jak długo utrzymywać się będą                   

trudności i czy wycofają się całkowicie jest                   

sprawą indywidualną. O tym czy nauka mowy 

przełykowej będzie pacjentowi przychodziła             

łatwiej czy trudniej w dużym stopniu decyduje 

przebieg gojenia po operacji (gojenie przez        

przetokę może prowadzić do większego usztyw-

nienia tkanek w okolicy gardła dolnego i wejścia 

do przełyku, co wymagać będzie większego        

ciśnienia w czasie ruktusu czyli odbijania              

połkniętego powietrza). W każdym przypadku,                  

o jakim mowa, bezwzględnie o rozpoczęciu              

nauki głosu przełykowego, powinien                                 

zdecydować lekarz. Laryngektomowani nieświa-

domi konsekwencji wykonywania zbyt wcześnie 

ćwiczeń w celu wytworzenia  ruktusu, mogą                

wrócić na oddział z nową   przetoką.  

Pewnych trudności można się spodziewać 

obserwując pacjenta jeszcze przed operacją. Otóż 

wytworzenie mowy przełykowej wymaga dobrej 

koordynacji kilku czynności fizjologicznych 

(oddychania, przełykania, odbijania). Pacjenci                 

nerwowi będą z tą koordynacją mieli problemy.                

Dobrze więc by było, aby w ich przypadku pracę nad 

ich nastawieniem do choroby i jej leczenia rozpocząć 

jeszcze przed operacją. 

Psychoterapia może dotyczyć – czasami wręcz                

trzeba powiedzieć, że powinna dotyczyć – także naj-

bliższej rodziny. Nadopiekuńczość i chęć wyręczania 

osoby laryngektomowanej z podejmowania decyzji               

w sprawach dla niej najistotniejszych, przynieść może 

efekt zupełnie  odwrotny od tego co rodzina                  

chciałaby uzyskać. Należy bardzo rozważnie                 

rozkładać akcenty między wyręczaniem w pewnych 

sytuacjach a mobilizowaniem do działania w innych. 

Dla niektórych pacjentów doraźne wsparcie 

psychologiczne może być wystarczające. Dla innych 

wskazane byłyby stacjonarne pobyty z działaniami           

w zakresie  rehabilitacji społecznej.  

Dla pacjenta, który ma się poddać operacji 

całkowitego usunięcia krtani nie do przecenienia jest 

bezpośredni kontakt z osobą, która jest już po takiej 

operacji i wykształciła mowę zastępczą.   

 

 dr n. med. Jerzy Jakubiszyn  
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Kolorowanki relaksacyjne z mandalami cz.2 

Ćwiczenie . Przygotuj kilka kredek, zaparz kubek gorącej kawy i zrelaksuj się w pełni!   

Mandale są różne, w  zależności od potrzeb i nastroju tworzącego. Zawsze są to koła.           

Chyba, że o czymś nie wiem . W przyszłym wydaniu pokażemy jak  tworzyć mandale, to 

trochę taka koloroterapia połączona … No właśnie, o tym już niebawem. sf 
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Alicja w Krainie Czarów – postać stworzona przez 

angielskiego wykładowcę matematyki Charlesa 

Lutwidge’a Dodgsona (pseudonim Lewis Carroll), 

który w swej opowieści nawiązuje do logiki snu            

przepełnionego aluzjami do swoich przyjaciół                     

i  w r o g ó w . 

Alicja jest główną postacią która wkracza                             

w surrealistyczną krainę gdzie wszystko wydaje się 

być postawione na głowie i tam przeżywa                    

p r z y g o d ę  s w o j e g o  ż y c i a . 

W pewnym momencie Alicja powraca do Krainy 

Dziwów przechodząc przez lustro niczym wrota do 

i n n e g o  w y m i a r u . 

Wyobraźmy teraz sobie Alicję zamkniętą w tej              

krainie bez możliwości wyjścia. Gdzie lustro                     

rozpłynęło się w nicość, a ona uwięziona w śnie             

czeka na naszą pomoc. 

 

A teraz wyobraźmy sobie osobę z niepełnosprawno-

ścią. Zamknięta w swojej rzeczywistości i otoczona 

przez niezrozumiały ją świat, który często atakuje 

nieznanymi bodźcami. 

Jakże by inaczej określić świat osoby z autyzmem 

jeśli nie zamkniętej w odmiennej od naszej                          

rzeczywistości? Czyż nie oddaje tego najlepiej Alicja 

po drugiej stronie lustra?  zeb.sf. 

Kontakt  

Prezes Stowarzyszenia / 

Dyrektor Centrum 

Elżbieta Sobolewska 

telefon: (+48) 600992840 

email: sobel8@wp.pl  

Stowarzyszenie na Rzecz 

Autyzmu 

„Uczymy się żyć razem” 

ul. Olsztyńska 21 

45-316 Opole 

Zespół Niepublicznych 

Szkół w Kup 

ul. Karola Miarki 10-12 

46-082 Kup  

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup               

im. Alicji po drugiej stronie lustra 

C z y m  j e s t  a u t y z m ?                

Zaburzeniem rozwojowym 

t o w a r z y s z ą c y m                      

człowiekowi przez całe życie 

czy naturalnie   występującą 

w świecie formą perspekty-

wy  poznawczej przypomina-

jącą geniusz? Obie odpo-

wiedzi są poprawne, choć 

nie do końca wyczerpują tę 

kwestię. Przyszłość naszego  

społeczeństwa zależy od jej   zrozumienia. 

Steve Silberman, dziennikarz „Wire”, odkrywa                      

tajemniczą historię autyzmu oraz rzuca nowe światło 

na to, co słynni naukowcy usiłowali stłumić                               

w zarodku, ukazując przy tym niezwykły potencjał 

osób dotkniętych autyzmem. Odwołując się do                

badań pionierów w dziedzinie autyzmu, jak i do                       

przewrotnej koncepcji różnorodności neurologicznej, 

teoria zaginionego plemienia głosi, że autyzm,              

dysleksja czy ADHD nie są bynajmniej nieprawidło-

wościami. To po prostu efekt naturalnych wariacji               

w genomie człowieka. Książka, która zredefiniuje 

ludzkie zrozumienie historii, znaczenia, funkcji oraz 

wpływu różnorodności neurologicznej na świat                        

człowieka. 

„Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera” 

Osnowę treści tej książki stanowią relacje matki 

dziecka dotkniętego zespołem Aspergera. 

Publikacja ma przybliżyć nauczycielom, rodzicom                

i wychowawcom kliniczny 

obraz choroby. Jak można 

pomóc dziecku autystyczne-

mu – oto podstawowe pyta-

nie, na które starano się w tej 

k s i ążce  odpowi edz ieć . 

W pierwszej części przedsta-

wiono istotę i swoiste                    

symptomy zespołu Aspergera 

jako jednej z postaci autyzmu, 

w drugiej – relacje matki 

chłopca dotkniętego ta chorobą, jego przeżycia i 

zachowania. Zgrupowano je w ramach poszczegól-

nych symptomów opisanych i zinterpretowanych w 

ś w i e t l e  w i e d z y o  a u t y z m i e . 

W aneksie książki zamieszczono tłumaczenie Austra-

lijskiej Skali Syndromu Aspergera, która może być 

wykorzystana we wstępnej diagnozie tego                         

zaburzenia. Zebrała sf 

Dlaczego wybrano kolor niebieski ? ...  

Niebieski jest uznawany za najgłębszy z kolorów,                 
rozpływający się w nieskończoności horyzontu. Jako                   
barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się              
najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw.  
Pewnie stąd jej skojarzenie z autyzmem."  
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Pływanie  

terapeutyczne 

 

 
Warto wiedzieć, że i takie są możli-

wości terapii.   Pierwszym istotnym 

kryterium prowadzenia terapii 

w wodzie jest stopień oswojenia 

z nią pacjenta. Nie można mówić 

o skuteczności oddziaływania fizjo-

terapeutycznego, jeśli chory źle się 

czuje w środowisku wodnym bądź 

go nie akceptuje. Kolejnym wy-

znacznikiem możliwości zastosowa-

nia terapii w wodzie jest poziom zaufania niepełnosprawnego względem fizjoterapeuty oraz znajomość 

i świadomość rehabilitanta w kwestii ubytków w sprawności fizycznej chorego. Dopiero po spełnieniu 

wszystkich powyższych wyznaczników można rozpocząć właściwą terapię. 

Obecnie na świecie najbardziej znane i popularyzowane są trzy metody terapii w środowisku wodnym.                

 Metoda Halliwick jest wśród nich zdecydowanie najpopularniejsza. Została stworzona w latach 60. XX w. 

przez Jamesa McMillana przy współpracy z Berthą i Karelem Bobath. Oparta jest na 10-punktowym progra-

mie nauczania, mającym na celu oswojenie pacjenta z wodą, a w późniejszych fazach uzyskaniu przez 

niego równowagi i mobilności w środowisku wodnym. Bazuje ona na podstawowych zasadach hydrome-

chaniki, czyli na zachowaniu się ciała w wodzie oraz na oddziaływaniu sił grawitacji, wyporu i turbulencji 

na organizm. Fizjoterapeuta uczy pacjenta kontroli własnego ciała w wodzie we wszystkich płaszczyznach 

oraz zmian pozycji, czyli wykonywania obrotów wokół osi ciała zgodnie ze stopniem trudności (od po-

przecznej, poprzez strzałkową, po podłużną). Istotą metody Halliwick jest zminimalizowanie styczności ciała 

chorego z terapeutą, tak aby osiągnąć pełną niezależność od fizjoterapeuty, dlatego też McMillan wyeli-

minował wszelkie przybory i przyrządy do ćwiczeń w wodzie (koła, pływaki itp.). Takie założenie, słuszne przy 

współpracy z pacjentem o lekkim stopniu niepełnosprawności, nastręcza wiele problemów przy prowadze-

niu terapii z chorym o znacznych ograniczeniach motorycznych, np. z porażeniem czterokończynowym [2, 

3].  

Metoda BRRM powstała w kąpielisku termalnym Bad Ragaz w Szwajcarii w latach 30. XX w. Przez wiele lat 

była modyfikowana, w obecnym kształcie istnieje od lat 70. ubiegłego stulecia dzięki dr. Knupferowi oraz 

fizjoterapeutkom Briget Davis i Verenie Laggatt, które włączyły wzorce metody torowania nerwowo-

mięśniowego (prorioceptive neuromuscular facilitation – PNF) w koncepcję BRRM. Pozwala to 

na zwiększenie możliwości oddziaływania na organizm chorego, dlatego też program ćwiczeń jest ustalany 

i prowadzony indywidualnie z pacjentem. Wymaga to bezpośredniego i stałego kontaktu manualnego 

między chorym a fizjoterapeutą. Ponadto głównym założeniem metody BRRM jest wykorzystanie przyborów 

i przyrządów zapewniających stabilizację i wyporność ćwiczącego – przede wszystkim w odcinkach piersio-

wym i lędźwiowym kręgosłupa oraz, jeśli jest to koniecznie, na dystalnych częściach ciała. Stabilizację wy-

konuje się jednak tak, aby nie blokowała swobodnego wykonywania pełnego wzorca metody PNF. Wła-

śnie ze względu na stały kontakt z pacjentem oraz ułatwienie wyporu metodę tę stosuje się najczęściej 

do pracy w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych, także tych ciężkich, np. w porażeniu cztero-

kończynowym [2, 4]. 

Metoda Watsu, będąca odmianą Shiatsu, połączoną z elementami masażu, stretchingu, akupresury 

i mobilizacji stawów. Powstała w 1980 r. w Harbin, dzięki współpracy Harolda Dulla z Shizuto Masunagi. Ba-

zuje na relaksacji pacjenta poprzez wykonywanie obszernych, rytmicznych ruchów oraz zastosowanie cie-

płej wody (powyżej 33°C), dlatego stosuje się ją u chorych ze spastycznością oraz zaburzeniami czucia głę-

bokiego. Ponadto wykorzystuje się tutaj dwa rodzaje pozycji: proste, zakładające wykonywanie ciałem 

chorego podstawowych ruchów w jednej płaszczyźnie, oraz kompleksowe, będące połączeniem stabiliza-

cji jednego odcinka i ruchu inną partią ciała w wielu płaszczyznach. Dodatkowo można włączyć w cykl 

terapii stretching w sekwencji: napięcie – 3 sekundy, rozluźnienie – 2 sekundy i rozciągnięcie – 6 sekund, 

dbając o odpowiednią stabilizację partii ciała wymagających unieruchomienia poprzez użycie przyborów 

bądź zastosowanie oporu manualnego terapeuty [2, 5]. 

Wykorzystano info ze strony https://www.praktycznafizjoterapia.pl/artykul/plywanie-terapeutyczne ( zeb sf ) 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich jest placów-

ką dziennego pobytu świadczącą pomoc osobom  z zaburzeniami                            

psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałym na                   

terenie gminy Strzelce Opolskie oraz gmin ościennych: Jemielnica,                          

Kolonowskie, Leśnica, Ujazd, Zawadzkie, Izbicko. 

Celem działalności placówki jest podnoszenie jakości życia,                       

zapewnienie oparcia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich             

stosunków  z otoczeniem. 

Zadania te realizowane jest poprzez: 

– treningi z zakresu samoobsługi i zaradności życiowej, 

– treningi umiejętności społecznych i spędzania wolnego 

czasu, 

– terapię zajęciową, 

– wsparcie procesu edukacyjnego dzieci, 

– terapię logopedyczną, 

– zajęcia z psychologiem, 

– pomoc pracownika socjalnego, 

– integrację ze środowiskiem. 

Dużą rolę odgrywa rehabilitacja medyczna, na którą składają się: 

– kinezyterapia, 

– fizykoterapia, 

– krioterapia, 

– hydroterapia, 

– masaże, 

– zajęcia sportowe. 

Różnorodność proponowanych zajęć pozwala na wybór takiej formy aktywności, która odpowiada                 

indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom psychofizycznym uczestnika. 

Podejmowane działania uczą samodzielności i wzmacniają wiarę we własne możliwości. 

Są także okazją do miłego i owocnego spędzania czasu wolnego.   

 

 

 

 

Pracownie. Uczestnicy mają możliwość korzystania z indywidualnych lub grupowych zajęć w pracow-

niach: edukacyjnej, rękodzielniczej, plastycznej, technicznej, kulinarnej. Ponadto objęci są oni zabiegami       

z zakresu rehabilitacji medycznej w ramach kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii czy krioterapii.  Uczest-

nicy korzystają również z zajęć sportowych w sali gimnastycznej, kręgielni i na basenie. (Zeb sf) 
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W WTZ w Nysie uczestniczą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności                         

posiadające wskazanie do uczestnictwa  w terapii zajęciowej. W ramach uczestnictwa korzystają  

- zajęcia terapeutyczne oraz kształtowanie umiejętności zawodowych w pracowniach: zabawkarstwa,             

informatyki, ceramiki, rękodzieła artystycznego, muzykoterapii, stolarstwa, 

- podnoszenie poziomu sprawności i aktywności ruchowej w pracowni kinezyterapii, 

- rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, kształtowanie zaradności osobistej                  

i samodzielności, 

- indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, zajęcia z logopedą oraz z zakresu podtrzymywanie 

wiedzy szkolnej. ( Zeb MK ) 

A w Pracowni Gospodarstwa Domowego dzieją się takie cuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A z okazji Dnia Chłopaka ... 

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas                  

Diecezji Opolskiej Rejon Nysa 
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Myszka Miki Wprawdzie to dopiero 18 listopada, ale warto 

wspomnieć  o tym już teraz, być może ktoś pokusi się o jakieś fajne 

wydarzenie z tej okazji. Znają ja na całym świecie. Myszka Miki.                

18 listopada cały świat celebruje ten wyjątkowy dzień. Dzień Myszki 

Miki — Mickey Mause Day, jest okazją do powspominania                         

dzieciństwa i wyjątkowych kreskówek z jej udziałem. Bohaterka             

filmów Disneya postrzegana jest jako wesoła, rezolutna i zawsze 

wspaniale ubrana.  Dzisiaj   wiemy, że świat oszalał na jej punkcie. 

Motyw jej ciągle powielany jest na ubraniach, przyborach szkolnych, 

rzeczach codziennego użytku. W 1928 roku powstał pierwszy                    

animowany film dźwiękowy z jej udziałem. Premiera filmu miała                 

miejsce  18  listopada i od razu stała się   wielkim   sukcesem. Podob-

no  głosu myszy udzielił sam Disney. Pomimo upływu wielu lat,                   

zainteresowanie Myszką Miki wciąż trwa i nie wyczerpuje się.              

W 1932 roku Disney otrzymał honorowego Oscara za  wykreowanie 

tej niezwykle przyjaznej postaci. Warto też  wspomnieć, że Miki jest 

pierwszą animowaną postacią, która doczekała się gwiazdy w Alei 

Gwiazd Hollywood. Dzisiaj jest to najbardziej rozpoznawalna postać 

na świecie.  

 

…Życie i przygody Mikiego są ściśle związane z moim  osobistym i zawodowym życiem.                   

Zrozumiałe zatem, że jestem przywiązany do tej maleńkiej  postaci, entuzjastycznie przyjętego 

na  całym świecie wesołego przyjaciela, który odegrał tak wielką rolę w firmie Walt Disney           

Productions. Mickey ciągle ze mną dyskutuje, a ja też wiecznie do 

niego mówię…” W.Disney  

 Może się to wydać dziwne, ale nie wiadomo, kto tak naprawdę stworzył                

najpopularniejszą postać  kreskówkową w historii, ani też kto był                            

pomysłodawcą jej imienia. Prawdopodobnie Walt miał dość mgliste                      

wyobrażenie nowej postaci po powrocie z Nowego Jorku i narysował                 

pierwszy szkic w oparciu o własne odbicie w lustrze. Anegdoty mówią też                  

o inspiracji “przyjaźnią” z myszą mieszkającą w starym studiu Walta. Przez 

“przyjaźń” trzeba tu rozumieć dokarmianie małego zwierzaka, który mieszkał 

w studiu filmowym braci Disneyów. Według Walta, mysz z wyraźnie widoczną 

w oczach rozpaczą patrzyła, jak jej ludzki przyjaciel wychodzi z pracy, a ona 

sama musiała zostać na noc w pustym budynku…” ( zeb sf ) zdj int 

Zdj. Int.  
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Wegańskie naleśniki  

 

Naleśniki wegańskie – składniki: 

na 5 dużych naleśników 

szklanka mąki pszennej (typ 550) 

150 ml wody mineralnej gazowanej 

125 ml mleka sojowego lub migdałowego 

4 łyżki oleju 

pół łyżeczki proszku do pieczenia 

szczypta soli 

Do miski wsypujemy przesianą mąkę, dodajemy proszek do 

pieczenia i sól. Wlewamy wodę gazowaną, mleko sojowe / 

migdałowe oraz dodajemy olej. Mieszamy trzepaczką do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawiamy na kilka minut 

na bok, by ciasto się przegryzło. Ciasto powinno być rzadkie, 

by łatwo rozprowadzało się na patelni. Jeśli przypadkiem 

Wasze (w zależności od użytego rodzaju mąki) będzie zbyt 

gęste, dodajcie więcej wody lub mleka.  

Rozgrzewamy patelnię. Można używam patelni teflonowej, 

której nie smaruje się  tłuszczem ani przed, ani w trakcie sma-

żenia. Kiedy jest rozgrzana po prostu nalać łyżką wazową 

ciasto i rozprowadzić je na powierzchni. Można przełożyć 

naleśniki wegańską nutellą.  

https://madameedith.com/przepis/nalesniki-weganskie/ 

 

Lista składników na 1 porcję: 

70g makaronu spaghetti 

90g tofu wędzone lub naturalne 

250g passata pomidorowa 

1 cebula (  bez ) 

1 ząbek czosnku ( można bez ) 

5g oliwy 

proponowane przyprawy: sól, pieprz,                   

papryka słodka wędzona, czosnek 

opcjonalnie – świeża bazylia 

Makaron gotujemy według instrukcji na 

opakowaniu. Na patelni rozgrzewamy              

oliwę. Kroimy cebulę, przeciskamy przez 

praskę czosnek i delikatnie podsmażamy 

na patelni. Tofu wyciągamy z opakowania, 

delikatnie odsączamy nadmiar wody                  

a następnie zgniatamy widelcem, tak aby 

miało konsystencję mięsa mielonego.                  

Możemy tofu delikatnie przyprawić sosem 

sojowym i pieprzem, a następnie dokładnie 

wymieszać. Następnie dodajemy tofu na 

patelnie i podsmażamy. Gdy tofu się               

zarumieni, wlewamy passatę pomidorową, 

przyprawiamy do smaku i całość gotujemy, 

aż sos się zredukuje. Podajemy z ugotowa-

nym makaronem, opcjonalnie dekorujemy 

bazylią  

https://dietetykpowszechny.pl/spaghetti-z-

tofu/ 

Zdj. Int.  

Spaghetti z tofu 

Smacznego  
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Czy jestem meteopatia? 

 
 

Meteopata to osoba, u której pojawiła się meteo-

patia bądź inaczej meteoropatia. Ta dolegliwość 

polega na nadwrażliwych reakcjach naszego               

organizmu, które zostały wywołane na skutek 

zmiany warunków pogodowych. Meteopaci                   

doświadczają różnych reakcji, gdy zachodzą             

zmiany atmosferyczne oraz podczas przesileń,                  

które pojawiają się pomiędzy kolejnymi porami                

roku. 

Meteopatami, którzy częściej borykają się z symptomami, są kobiety, dzieci, osoby starsze oraz ludzie                     

z niskim ciśnieniem tętniczym. Co ciekawe, według  danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

zmianę samopoczucia  związaną z pogodą odczuwa aż od 50 do 70 procent Polaków. Dostosowanie się 

do warunków pogodowych jest utrudnione, gdy nasze ciało jest osłabione.                                                    

Dlatego meteopaci bardzo dotkliwie odczuwają skutki zmian warunków  atmosferycznych. 

Jakie symptomy pojawiają się u meteopatów? 

Do głównych symptomów, które pojawiają się u meteopaty, należą  skoki ciśnienia tętniczego, nadmierna 

senność oraz uczucie zmęczenia.  Występują również kłopoty z koncentracją. Meteopaci są bardziej                 

nerwowi  i borykają się z częstymi bólami głowy. Takie osoby odczuwają ogólne rozbicie. Taki stan jest              

ł u d z ą c o  p o d o b n y  d o  t e g o ,  k t ó r y  s i ę  p o j a w i a  p r z y  p r z e z i ę b i e n i u .                                                                            

Wbrew pozorom warunki pogodowe mają spory wpływ na zaostrzenie się  objawów różnych chorób. 

Meteopaci, którzy dodatkowo chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego, także mogą doświad-

czyć nasilonych objawów swojej dolegliwości. Dotyczy to między innymi bólu wieńcowego, który związany 

jest z chorobą niedokrwienną serca. Wielu z nas zmaga się z różnymi alergiami. Alergik może być jednocze-

śnie meteopatą. Wtedy takie symptomy jak: odczyn alergiczny, katar sienny, duszności 

czy astma występują ze wzmożoną siłą. Niestety osoby, które są meteopatami, czyli rozpoznały u siebie 

dolegliwości związane ze zmianą    pogody, są częściej narażone na nieżyt nosa, gardła i krtani. Dochodzi 

do tego podczas kontaktu meteopaty z zimnym powietrzem. Nieżyt występuje na skutek oziębienia ciała, 

które następnie pogarsza ukrwienie tkanek oraz obkurczenie naczyń krwionośnych. 

Meteopatia nie jest chorobą, lecz dolegliwością. W związku z tym nie ma  konkretnego lekarstwa 

dla meteopaty. Organizm takiej osoby powraca do równowagi w momencie, kiedy przestają działać 

bodźce wywołujące dolegliwość. Mimo to istnieją sposoby, by wygłuszyć symptomy występujące 

u meteopaty.   

Meteopaci powinni zwrócić uwagę na swoją dietę. Dla takich osób najlepsze są lekkostrawne produkty, 

które są bogate w witaminy oraz minerały. Witaminy z grupy B są bardzo ważne dla organizmu meteopaty, 

ponieważ odpowiadają za prawidłowe działanie układu nerwowego. Dodatkowo zmniejszają zmęczenie                            

osłabiają objawy stresu. Te witaminy znajdują się w: orzechach, produktach zbożowych, płatkach, bana-

nach, ziemniakach, kapuście, rybach oraz mięsie. Innym ważnym elementem jest magnez, który wycisza, 

zwiększa odporność na stres,  a także reguluję pracę naszego serca. Źródłem magnezu są: pestki dyni, 

orzechy, produkty pełnoziarniste, kasze, rośliny strączkowe oraz banany. Na poprawę  humoru witamina D. 

Warto uzupełniać jej poziom w okresie jesienno-zimowym, kiedy ilość światła naturalnego jest niewielka. 

Można ją suplementować. Ważne jest jednak, by meteopata nie zapominał o spędzaniu czasu na                    

świeżym powietrzu, łączą to z uprawianiem sportu. Około 7-8 godzin snu również pomoże                                 

zmniejszyć symptomy związane z dolegliwością. (Zeb sf) 

Jak radzić sobie  z meteopatią? 

Każdy kto zauważa znaczny wpływ pogody na swoje samopoczucie i zdrowie, powinien pójść do lekarza 

pierwszego kontaktu i przebadać się, ale również zacząć prowadzić zdrowy tryb życia i hartować się jak 

najwięcej na łonie natury by pobudzać swój naturalny system ochronny. Spędzaj jak najwięcej czasu na 

powietrzu. Ciesz się słońcem, nie zasłaniając oczu ciemnymi okularami. Korzystaj z dobroczynnego wpływu 

otoczenia. Wracając z pracy czy szkoły wysiądź z autobusu przystanek wcześniej i zrób sobie krótki spacer, 

zwłaszcza jeśli przez cały dzień nie wstawałeś od biurka. Kiedy jesteś w domu, od czasu do czasu podejdź 

do okna i popatrz w niebo. Jesienne czy zimowe krajobrazy za oknem wcale nie popsują Ci nastroju, a na-

wet mogą pomóc. Wybierz się do parku by zobaczyć jak zmienia się szata roślinna. Jesień czy zima wcale 

nie są najbrzydszymi porami roku, musisz się tylko z nimi zaprzyjaźnić.  (Zeb sf ) 
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Uwaga !!! Rozwiązanie krzyżówki na stronie 16 
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Niepełnosprawna kobieta  

w ciąży   

 

 
Macierzyństwo to bez wątpienia jedna z najważ-

niejszych ról życia. Każda kobieta spodziewająca 

się rozwiązania, sprawna czy nie, myśli o dwóch 

sprawach: aby dziecko urodziło się zdrowe i aby 

znaleźć lekarza, który poprowadzi ciążę w sposób 

fachowy. Każda przyszła mama martwi się o swoją 

ciążę a u kobiety niepełnosprawnej obawy te są 

zwielokrotnione.  Mając na względzie komfort             

psychiczny niepełnosprawnej ciężarnej, warto by 

znała przysługujące jej prawa a także wiedziała na 

czym polega szczególna opieka jaką gwarantuje 

się kobiecie w ciąży. 

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia 

Obywatelom niezależnie od ich sytuacji material-

nej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze                

środków publicznych. Warunki i zakres udzielanych 

świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są 

zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 

zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 

niepełnosprawnym i osobom w podeszłym                           

wieku. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Art. 68 

Zapisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jasno 

określają, iż rolą państwa jest objęcie szczególną 

opieką kobiet ciężarnych oraz osób niepełno-

sprawnych. Ciężarna niepełnosprawna powinna 

pamiętać o tym, że prawa pacjenta są nie tylko jej 

uprawnieniami, ale także zobowiązaniem persone-

lu szpitala do ich respektowania. Przygotowania do 

porodu powinny być prowadzone zarówno               

w sferze fizycznej jak i mentalnej, z poszanowaniem 

godności kobiety, niezależnie od jej dysfunkcji. 

Prawo do wyboru szpitala 

Warto zawczasu skorzystać z prawa dotyczącego 

decyzji, w którym szpitalu urodzi się dziecko. Wybór 

dobrze jest poprzedzić poprzez zapoznanie się              

z opiniami kobiet, które rodziły w danej placówce. 

Pomocną stroną jest https://gdzierodzic.info. Dzięki 

szczegółowym filtrom w wyszukiwarce, przyszła                

mama może wyszukać szpital wyposażony w łóżko 

do USG dostosowane do potrzeb kobiet, które             

mają trudności w poruszaniu się itp.  

Prawo do obecności osoby towarzyszącej                

Prawo do informacji                                                        

Matka i ojciec noworodka od chwili jego narodzin 

są jego przedstawicielami ustawowymi, a więc per-

sonel medyczny jest zobowiązany informować ich 

o wszystkim, co dotyczy dziecka.  

( Zeb sf ) 

  
 

Poradnik można ściągnąć ze strony  

https://www.zus.pl/documents/10182/39531/

Poradnik_Rodzicielstwo+bez+ograniczeń.pdf 

/5ca509a0-8e3c-404c-a34c-80636e111e7a 
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Muzykoterapia  

 

 

Muzyka relaksuje, dodaje sił                                   

witalnych, przywołuje miłe wspomnienia,                  

a nawet zmniejsza odczuwanie bólu.   

   

Muzyka może wywoływać różne emocje, dlatego 

ważne jest, jakiego jej rodzaju słuchamy. Utwory 

spokojne potrafią unormować ciśnienie krwi 

i poprawiać nastrój, co wpływa na pozytywne 

efekty muzykoterapii. Muzyka, której towarzyszą 

bębny, a więc wyraźny rytm, pobudza pracę              

serca, podnosi ciśnienie krwi, rozbudza energię do 

życia i działania. Takie pozytywne właściwości                

może mieć muzyka kubańska, afrykańska czy                

bałkańska. 

Ale jeśli ktoś przeżywa głębokie stany depresyjne, 

wesołe rytmy niekoniecznie poprawią mu nastrój. 

Wewnętrzny stan osoby smutnej nie rezonuje 

z wibracją muzyki. Osoba ta jest na innej fali            

samopoczucia, tak dalekiej od radości, że nie             

przyjmuje wysoko energetycznej dawki zawartej 

w muzyce. Jej nastrój może się jednak poprawić, 

jeśli będzie słuchała utworów o umiarkowanym 

stopniu radości. Nierzadko punktem wyjścia będą 

w tym przypadku utwory smutne. Dobraniem               

odpowiedniej muzyki dla osób cierpiących na              

depresję (zdiagnozowaną) zajmują się muzykotera-

peuci. Muzykoterapię dla dorosłych i dzieci jako 

metodę psychoterapeutyczną wykorzystuje się 

w terapii grupowej. Zajęcia można prowadzić 

z osobami dorosłymi, doświadczającymi depresji, 

nerwicy oraz z dziećmi niepełnosprawnymi. 

 Muzyka relak-

sacyjna, co 

u d o w o d n i l i 

n a u k o w c y ,              

może złago-

dzić ból, np. 

p o d c z a s           

z a b i e g u                         

dentystyczne-

go, porodu 

czy migreny. Są również  instrumenty, których dźwięki 

mają niezwykle  dobroczynny wpływ na ciało, umysł 

i poziom energii człowieka: misy tybetańskie, gongi, 

dzwoneczki tybetańskie, harfa, flet. Pozytywne, ale 

nieco inne właściwości mają również dźwięki bębnów 

i grzechotek, które pobudzają energię w ciele 

i poprawiają nasze samopoczucie. Dobrej jakości 

muzyka relaksacyjna poprzez muzykoterapię                

pomaga wejść w stan alfa (częstotliwość mózgu 

związana z relaksem i kreatywnością). Nasz układ 

nerwowy się regeneruje, a mięśnie rozluźniają.                  

Wchodzimy w błogi stan odprężenia. Relaksacyjnie 

mogą też podziałać odgłosy przyrody. Tu jednak             

warto osobiście wybrać dźwięki, nie zawsze bowiem 

śpiew ptaków czy delfinów będzie działał na nas 

uspokajająco. Przy dużym napięciu psychicznym               

może być nawet drażniący. Podobnie szum oceanu 

i fal rozbijających się o brzeg – dla jednej osoby                 

irytujący, a dla drugiej bardzo relaksujący. Innym ra-

zem odgłosy przyrody będą wprawdzie piękne, ale 

już dźwięki syntezatora nam się nie spodobają – tak 

działa muzykoterapia. Efekty przyjdą z czasem -        

bądźmy więc cierpliwi w doborze odpowiedniej             

muzyki. Kierujmy się intuicją. Dobre będzie dla nas to, 

co nam się spodoba. 

Muzyka na poprawę nastroju 

G. Gershwin, „Błękitna rapsodia”, „Amerykanin w Paryżu” 

M. Ravel, "Rapsodia hiszpańska", koncert fort. G-dur, cz. I 

P. Czajkowski, walce z „Jeziora łabędziego” i „Śpiącej królewny” 

M. Rimski-Korsakow, „Szeherezada”, cz. II i IV 

W.A. Mozart, serenada G-dur, "Eine Kleine Nachtmusic", cz. I 

Muzyka na poprawę koncentracji: 

A. Vivaldi, sześć koncertów na flet, p.6 m kon-

cert C-dur na mandolinę 

J. S. Bach, koncert G-dur na flet i smyczki, largo, 

koncert F-dur na harfę 

W.A. Mozart, Sonata D-dur na dwa fortepiany 

M u z y k o t e r a p i a  D o g ł ę b n a  -  K o m ó r k o w a ,                                                                   

jest nowo odkrytą skuteczną metodą zwalczania nawet  najcięższych                

chorób. Opiera się na kilkunastu technikach opracowanych przez dr Barbarę 

Romanowską. Muzykoterapia komórkowa daje możliwość uwolnienia się od 

około 250 różnych schorzeń, dodatkowo  przynosi spokój wewnętrzny                      

i radość. Fale dźwiękowe o określonych częstotliwościach pochodzą                       

z prostych w użyciu instrumentów - KAMERTONÓW, które może zastosować 

na sobie każdy, bez względu na stan  wiedzy muzycznej czy zaawansowania 

choroby. To czyni je łatwymi i przyjemnymi w obsłudze narzędziami terapii, 

która jest absolutnie bezpieczna, nie zna skutków ubocznych. Zasada                  

działania, to m.in. dostrajanie chorych komórek ciała i organów                             

wewnętrznych do ich naukowo odkrytych częstotliwości zdrowia   podanych 

w odpowiednich kamertonach, czy też słuchanie lub śpiewanie                          

wytworzonych wibracji, celem uspokojenia psychiki i zrelaksowania się.                

Ta książka pozwoli ci zupełnie inaczej spojrzeć na muzykę.  (zeb sf) 
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Na łamach                  
prasowych                          

o  aktywności                  
opolskich ON   

  

Daniel Migdalski korzysta                

z wózka inwalidzkiego, jest 

wychowank iem Jacka                     

Frydrycha, trenera nurkowa-

nia, który został wyróżniony podziękowaniem “Stowarzyszenia                   

Ambasada Sukcesu”. – Mimo, że korzystam z wózka inwalidzkie-

go, uczestniczę w biegach, startuję w maratonach. Nurkuję                  

z butlą i sprzętem. Mogę zmierzyć się z tymi, którzy uprawiając 

sport nie mają ograniczeń – opowiada Daniel Migdalski. Joanna 

Stolarczyk porusza się o kulach. – Wiele osób zwraca uwagę na 

nasze potrzeby. Spotkania jak dziś i przyznawanie nagrody                  

zmienia mentalność w społeczeństwie. Jako uczestniczka                   

turnusów rehabilitacyjnych dostrzegam integrację naszego                  

środowiska– opowiada Joanna Stolarczyk. Znany sportowiec  

rajdowy korzystający z wózka  inwalidzkiego Tomasz                      

Kunecki zauważa zaś, że środowisko osób niepełnosprawnych                  

w ostatnich latach mocno się zintegrowało. – Tym osobom żyje 

się coraz łatwiej. Rozwija się sport, nauka, przychylne są uczelnie. 

Same Emile to niesamowita historia, która akcentuje idee                     

integracji . https://www.opolskie.pl/2021/07/dziekuja -

ambasadorom-osob-z-niepelnosprawnoscia/ 

zdjęcia, pasjonat fotografii Daniel Migdalski 

  

F
o
t
o
g
a
l
e
r
i
a
 
 

Na spotkaniu w Pałacu Izbicko z marszałkiem Andrzejem Bułą, Dyrektor Departamentu  Funduszy Europejskich 

Kariną Bedrunką i wice dyrektor ROPS Opole Agnieszką Gabruk. 

Grupa ON w czasie turnusów rehabilitacyjnych 

w Pałacu Izbicko 
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 O mocy drzew cz.2 

Jarzębina 

Uważa się, że błyskawice nie dosięgną tego drzewa- 

m. in. dlatego budowano z niego świątynie. Duch 

jarzębiny jest strażnikiem tajnych prawd: sekretów 

związanych z nieśmiertelnością bogów. W mitologii 

celtyckiej była uważana za magiczne drzewo, które-

go czerwone owoce („pokarm bogów”) były chro-

nione przez zielonego smoka. Te same owoce są sto-

sowane jako amulet chroniący przed złymi duchami i 

urokami. 

Można robić z niego również talizmany chroniące od 

pokus w trakcie duchowego rozwoju. Wierzono, że 

pomaga zachować silną wolę i przepędzić nieczyste 

moce, więc zawieszano ją nad drzwiami wejściowy-

mi. W przeszłości jarzębiny rosły w miejscu starożyt-

nych świątyń bogów, ponieważ chroniła je i sprzyjała 

przepowiedniom. 

Jest sprzymierzeńcem kobiet, które chcą odnaleźć 

przyjemność w fizycznym aspekcie miłości. Kontakt z 

jarzębiną pobudza seksapil. Działa najlepiej na ko-

biety w średnim wieku. 

Klon 

Pomaga zachować duchową równowagę, przynosi 

spokój i wiarę w siebie. Jest drzewem wewnętrznej 

siły i balansu. Wykorzystywane jest to tworzenia 

przedmiotów ochronnych. Tarcza słoneczna wyrzeź-

biona z klonu powieszona nad drzwiami chroni przed 

złymi siłami. Jego gałęzie włożone w ściany chronią 

dom przed nieszczęściami i zepsuciem. 

Świerk 

Reprezentuje aspekt boga śmierci, przewodnika po 

królestwie umarłych. Ze świerkowego pnia wykony-

wano trumny. Drzewo symbolizuje śmierć jako drogę 

wyzwolenia i oczyszczenia, ponowne narodziny na 

Kole Życia. Jego gałęzie wykorzystuje się do ochrony 

domu przed klęskami pogodowymi, huraganami                 

i gradami. Jednak w budownictwie nie można posłu-

giwać się jego pniami, również nie należy stosować 

go do rozpałki. 

Świerk oferuje swoje wsparcie energetyczne przez 

cały rok. Nie posiada szczególnie silnych właściwo-

ści, ale jego energia jest stale dostępna dla tych, 

którzy zimą odczuwają brak sił. Dostarczy tyle energii, 

ile dana osoba potrzebuje. 

Jaśmin 

Symbol księżyca i nocnych tajemnic. Używany do 

oczarowywania ukochanej osoby. Jego kwiaty wkła-

da się do worków z suszonymi ziołami, które poma-

gają przyciągnąć uwagę ukochanego człowieka,             

a także używa się ich podczas różnych rytuałów.              

Jaśmin przyciąga czystą miłość, pobudza kreatyw-

ność i powstawanie nowych pomysłów. Wzmacnia 

poczucie własnej wartości, samopoczucie, pomaga 

odnaleźć się w nowej sytuacji. Rozwija zdolności umy-

słowe, przyciąga też pieniądze. Pomaga 

przy bezsenności. (Zeb sf) 

 „Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie, I nasz,                 

i kwiatów cień pada na ziemię:                                         

Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.“  

Czesław Miłosz 
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Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego 

osobę z orzeczonym stopniem 

o niepełnosprawności  

Miesięczne dofinansowanie do                                

wynagrodzenia pracownika. 

Zwrot kosztów przystosowania stanowiska                   

pracy. 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 

Zwrot kosztów szkolenia pracownika. 

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika                        

pomagającego pracownikowi                                      

niepełnosprawnemu w pracy. 

Zwolnienie z wpłat na PFRON. 

Uprawnienia osoby z orzeczonym stopniem o 

niepełnosprawności zdolnej do pracy, posia-

dające status „bezrobotnego" lub poszukują-

cego pracy  

 

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia 

(pośrednictwo pracy). 

Możliwość nabycia, uzupełnienia, podniesienia 

kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia                       

doświadczenia zawodowego (szkolenia, studia 

podyplomowe, staż). 

Pomoc w wyborze odpowiedniego miejsca 

pracy przy uwzględnieniu predyspozycji zawo-

dowych i możliwości zdrowotnych oraz wyma-

gań w danym środowisku pracy (doradcy za-

wodowego). 

Osoby niepełnosprawne podejmujące                      

i prowadzące działalność gospodarczą lub                 

rolniczą  

Jakiej pomocy może oczekiwać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy? 

 

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: 

bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona 

m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego. 

poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest                             

uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego. 

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia                         

zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego" 

może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby 

bezrobotnej. 

Jakie przywileje w pracy posiada osoba                            

niepełnosprawna? 

Podstawowym aktem normatywnym regulu-

jącym prawa i obowiązki pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne, w 

tym również uprawnienia niepełnosprawne-

go pracownika, jest ustawy z dnia 27 sierp-

nia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. 

zm.). W stosunkach pracy, tak jak wszystkich 

innych pracowników, zasady regulują prze-

pisy prawa pracy, przede wszystkim Kodeks 

Pracy. 

https://psz.praca.gov.pl/-/14313-

dla-niepelnosprawnych 


