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współobywatelom. Nierzadko płacą za swoje poświęcenie cenę najwyższą, osierocając
własne dzieci.
Każdy z Was poprzez swoją pracę pokazuje
przywiązanie do Ojczyzny. Prawdziwy patriota to nie tylko dobry żołnierz, strażak, policjant, ratownik, ale także człowiek, który dba
o swoją rodzinę, który żyje nie tylko dla siebie. Każdy dzień pracy to egzamin z Waszego
poświęcenia i wierności złożonej przysiędze.

Szanowni Państwo!

Dobrze wiemy, że jesteście niezastąpie-

FUNDACJA DORASTAJ Z NAMI została zało-

walki z kataklizmami, zapewniania bezpie-

żona w podziękowaniu za pracę i poświęcenie

czeństwa obywatelom, w trakcie działań

wszystkich poszkodowanych lub poległych na

wojennych.

służbie oraz w poczuciu odpowiedzialności za

Zadaniem Fundacji Dorastaj z Nami jest two-

los dzieci tych spośród nich, którzy w służbie

rzenie dla takich ludzi jak Wy i dla Waszych

ni w najtrudniejszych sytuacjach: podczas

innym poświęcili zdrowe a nawet życie.

rodzin jak najlepszych warunków funkcjono-

Wspieramy rodziny a szczególnie dzieci ludzi,

wania w pracy i życiu prywatnym. Dlatego

którzy zaświadczyli swoim poświęceniem, że

przygotowaliśmy, specjalnie dla Was, nowy

ich służba publiczna miała głęboki wspólno-

program pomocy i integracji SŁUŻBA I PO-

towy i obywatelski sens. Żołnierze, policjan-

MOC.

ci, strażacy i ratownicy – to oni nieustannie

Dziękując Wam za pełną poświęcenia służ-

udowadniają, że są doskonałymi przykłada-

bę, serdecznie zapraszam do lektury naszego

mi patriotyzmu dnia codziennego. Ich służba

poradnika.

ma często miejsce w warunkach trudnych,
dramatycznych, ekstremalnych. Właśnie

			

wtedy w najpełniejszy sposób ujawnia się

Magdalena Pawlak

etos pracy ludzi służb publicznych, ich gotowość do ruszenia z natychmiastową pomocą
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Na dobry początek

Program SŁUŻBA I POMOC jest nowym projektem Fundacji Dorastaj z Nami adresowanym do pracowników
służb publicznych i ich rodzin. Jego uczestnikom chcemy
dać poczucie bezpieczeństwa, by mogli pełnić służbę
z pełnym poświęceniem i całkowitym oddaniem. Każdy
z Was musi mieć przekonanie, że gdyby podczas służby
przytrafiło mu się coś złego, jego dzieci i rodzina nie
zostaną sami.
Jednym z głównych zadań programu jest otoczenie
opieką rodzin poległych lub poszkodowanych na służbie. Program ma również na celu integrację środowiska
i przywrócenie poczucia więzi zawodowej.
Będziemy systematycznie wysyłać Państwu materiały zawierające porady
i podpowiedzi ułatwiające rozwiązywanie rozmaitych problemów zawodowych
i prywatnych oraz aktualności dotyczące
działań i inicjatyw Fundacji.
Zapraszamy Państwa serdecznie do aktywnego i regularnego uczestnictwa
w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Fundację.

Główne Zadania Programu:
• opieka nad rodzinami
poległych lub
poszkodowanych na służbie
• porady zawodowe i rodzinne
• integracja środowiska
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Prosimy o przekazanie
informacji o Programie
SŁUŻBA I POMOC

Odwiedzajcie nas również w me-

i Fundacji Dorastaj z Nami

diach społecznościowych – na

Państwa koleżankom

witrynie www.dorastajznami.org

i kolegom z pracy.

oraz na Facebooku.

Zainteresujcie swoich
przyjaciół i znajomych
naszą ofertą pomocy
i wsparcia. Przekażcie
im nasze ulotki!
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O FUN DAC JI

Misja Fundacji
Dorastaj z Nami
„Jesteśmy po to, by spełnić ostatnią
wolę każdego, kto zginął lub został
poszkodowany na służbie, wyrażoną
w słowach: „Gdyby coś się stało, pamiętaj o moich dzieciach”. Pamiętamy
i niesiemy realną pomoc”.
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Co robimy?
• Od chwili powstania Fundacji
w 2010 roku objęliśmy opieką ponad 200 dzieci i wciąż przyjmujemy
nowe.
• Wychowanie dziecka i jego wykształcenie to proces długotrwały,
wspieramy naszych podopiecznych
nawet do 25 roku życia.
• Pomoc dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
• Finansujemy edukację młodych
ludzi, pokrywamy koszty podręczników, korepetycji, zajęć pozalekcyjnych.
• Zapewniamy dzieciom i samotnym
rodzicom opiekę doradców edukacyjnych oraz pomoc psychologiczną.
• Organizujemy warsztaty terapeutyczne, publikujemy poradniki dla
funkcjonariuszy i ich rodzin.
• Kształtujemy postawy i wzorce zachowań społecznych obowiązujące
podczas zagrożeń bezpieczeństwa
publicznego.
• Nawiązując porozumienia pomiędzy
fot. Andrzej Świetlik

różnymi służbami oraz nagłaśniając
w mediach Wasze dokonania, pragniemy, aby Ci, którzy na co dzień
kierują się dobrem innych, docenili
samych siebie i mieli poczucie, że
ich rodziny są objęte opieką.
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Jak rozmawiać
z dzieckiem o tym,
że Twoja służba
i praca jest
szczególna, trudna
i odpowiedzialna?

Naukowcy biją na alarm: stres nie opuszcza nas obecnie ani na chwilę. „Idzie” za nami z miejsca pracy do
domu. Jeśli nie postawimy mu tamy, zaleje nasze życie
rodzinne. Co robić, kiedy pracy nie da się po prostu
wyrzucić za drzwi, a na jej pukanie odpowiadać trzeba
natychmiast? Jak rozmawiać o pracy z rodziną? O czym
warto rozmawiać? Czy w ogóle rozmawiać o trudnościach, jakie niesie ze sobą ryzykowny zawód żołnierza, policjanta, strażaka czy ratownika? Przed takimi
dylematami staje wiele osób, które na co dzień pracują
dla dobra innych – bo to wyjątkowa praca dla wyjątkowych ludzi, która nieraz wyciąga człowieka z łóżka
w środku nocy, musi stresować. Oto kilka przydatnych
wskazówek, jak rozmawiać w domu o pracy – zwłaszcza z dziećmi.
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1. Buduj w swoim dziecku dumę
Dzieci mają dużą potrzebę aprobaty ze strony swoich kolegów i koleżanek.
Jeśli mogą poczuć się wyjątkowe z jakiegoś powodu – to nie przegap okazji. Pozwól dziecku być z siebie dumnym. Jeśli bierzesz udział w wydarzeniu nagłośnionym medialnie – pozwól mu się pochwalić. Przyjdź do szkoły
opowiedzieć o swojej pracy i służbie. Zaangażuj się w akcje prewencyjne
w środowisku Twojego dziecka. Dla niego to bardzo dużo znaczy, buduje
pozytywne skojarzenia i zjednuje sympatię rówieśników.

2. Nie strasz
Część rodziców, którzy na co dzień mają do czynienia z widokiem przemocy, poranionych ciał, wypadków itd. może spotkać się z tym, że dziecko
będzie ciekawe i będzie chciało zobaczyć, jak takie rzeczy wyglądają.
Część rodziców może nawet w ten sposób próbować tłumaczyć, na czym
polega ich praca, obrazem lub słowem wzbudzając w dziecku poczucie
winy – popatrz, z czym obcuję na co dzień, Ty nie masz takich problemów, więc przestań narzekać. Jeśli dziecko samo pyta, spróbuj poznać
jego motywację, zapytaj wprost: „– Po co chcesz to zobaczyć?”. Lepiej
nie odpowiadać na tę potrzebę dziecka i wyraźnie postawić granicę. Są
to widoki trudne do zniesienia – nawet dla dorosłych.

3. Odmierzaj czas
Póki dzieci są małe, czas jest dla nich pojęciem niezrozumiałym. Twoja
nieobecność w nietypowych porach, nagłe wyjścia, długie nieobecności
wynikające z wyjazdów służbowych – mogą budzić w dziecku niepokój.
Zadbaj o jego komfort, przygotowując harmonogram – swoich dyżurów,
swoich nieobecności. Koniecznie zaznacz na nim, kiedy jesteś dostępny.
Umieść go w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, żeby dziecko w każdej chwili mogło się z nim zapoznać. To da mu poczucie bezpieczeństwa.
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4. Pozwól na bunt
Starsze dziecko może czuć złość, że Cię nie ma albo że coś mu
obiecałeś i nagle musiałeś zmienić plany. Może mieć żal, że nie ma
Cię w ważnych dla niego chwilach. Pozwól mu na to. Nie wmawiaj,
że nie może czuć tych nieprzyjemnych emocji. To jego prawo.
Wyraź skruchę: „– Też mi przykro, że nie możemy razem spędzić twoich urodzin. Może będziemy świętować innego dnia?”. Nie
wywołuj poczucia winy i nie przenoś na nie swoich obowiązków.
Dziecko pozostaje dzieckiem bez względu na wiek. Licz się też
z tym, że w głębi serca dziecko może czuć się nieważne. Zapewniaj
je o swojej miłości jak najczęściej.

5. Trzymaj dziecko z dala od czarnych myśli
Nawet jeśli czasem zastanawiasz się: „– A jeśli coś mi się stanie…?”, nie strasz dziecka obawami. Dzieci są bystre – szybko
mogą wyczuć zagrożenia. Nie szantażuj malucha emocjonalnie
tym, że codziennie się narażasz, w związku z czym powinien być
miły dla Ciebie cały czas.

6. Rozmawiaj z najbliższymi o różnych scenariuszach
To ważne z wielu powodów! Przede wszystkim, jeśli ulegniesz
wypadkowi, Twoja druga połowa zostanie obciążona wieloma nowymi obowiązkami. Dobrze rozmawiać o uczuciach, jakie budzi
taka ewentualność, ale też o praktycznych aspektach tej sytuacji.
Upewnij się, że oboje macie poczucie bezpieczeństwa i jesteście
przygotowani na taką okoliczność. Rozmowy powinny się odbywać
w atmosferze spokoju, szczerości, bez pośpiechu. Możesz uprzedzić, że potrzebujesz specjalnego czasu na taką rozmowę. I lepiej
pozostawić takie tematy poza sypialnią – to miejsce Waszego odpoczynku i schronienia.
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7. Naucz się mówić „nie”
Choć ciąży na Tobie wielka odpowiedzialność, Ty również masz
prawo powiedzieć czasem swojej pracy „nie”. Ustal z przełożonym
momenty, w których jesteś poza zasięgiem, a czas wolny wykorzystuj, by dbać o siebie i swoje zaplecze rodzinne. Jeśli w domu
masz oparcie, będziesz silniejszy psychicznie również na służbie.

8. Zaangażuj się w grupy wsparcia
Zaproponuj żonie zaangażowanie w swoje środowisko pracownicze
i sam czerp z niego wsparcie. Są tam często kobiety, które przeżywają podobne problemy i trudności. W mniejszych miejscowościach
ludzie z jednostek często spotykają się poza służbą. Fundacja
Dorastaj z Nami organizuje również warsztaty dla rodzin mundurowych, podczas których można nawiązać przyjaźnie i uzyskać
pomoc.

9. Zadbaj o prawne sprawy
Pełnomocnictwa, emerytura, testament, dostępy do kont, namiary
na organizacje, które mogą pomóc w razie wypadku – to są tematy,
o które koniecznie powinieneś zadbać i omówić je z żoną.

10. Powiedz domownikom o Fundacji Dorastaj
z Nami i przekaż kontakt do nas. W razie potrzeby –
pomożemy!
Autorki: Anna Kubicka, Marta Łącka

:)

?
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(Źródło ,,Panowanie nad stresem”.

Test na stres

M. Kamińska, B. Siwierski, A. Skwara, A. Szóstak)

Sprawdź, czy kontrolujesz stres, czy stres
kontroluje Ciebie. Odpowiedz TAK lub NIE.

1.

Czy w codziennej rozmowie dobitnie ak-

większej ilości rzeczy niż do rozwoju

centujesz ważne słowa?

własnej kreatywności i zajęcia się życiem

2.

Czy zwykle jesz i chodzisz szybko?

towarzyskim?

3.

Czy uważasz, że dzieci należy wychowywać w duchu rywalizacji?

4.

Czy irytuje Cię widok człowieka pracującego powoli?

5.

Czy w rozmowie ponaglasz innych, by
powiedzieli wreszcie, o co chodzi?

6.

Czy utknięcie w korku lub oczekiwanie
na stolik w restauracji odczuwasz jako
poważną przykrość?

7.

Czy słuchając innych, nadal myślisz

8.

Czy usiłujesz jednocześnie wykonywać

o swoich problemach i sprawach?
różne czynności: np. jeść i golić się, przeglądać notatki, prowadząc samochód?
9.

Czy podczas urlopu starasz się być na
bieżąco ze swoją pracą?

10. Czy starasz się sprowadzać rozmowę na
tematy dotyczące Ciebie i Twoich spraw?
11. Czy masz poczucie winy, poświęcając
czas na wypoczynek?
12. Czy jesteś tak pochłonięty pracą, że przestałeś zauważać wystrój miejsca pracy
i krajobraz mijany po drodze do pracy?
13. Czy dążysz raczej do zdobycia coraz
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14. Czy usiłujesz załatwić coraz więcej spraw
w coraz krótszym czasie?
15. Czy zawsze przychodzisz na spotkania
punktualnie?
16. Czy zaciskasz pięści, machasz nimi lub
stosujesz podobne gesty w celu podkreślenia swojego zdania?
17. Czy swoje osiągnięcia zawdzięczasz zdolności do szybkiego wykonywania pracy?
18. Czy czujesz, że sprawy należy załatwiać
zaraz i to szybko?
19. Czy stale próbujesz znaleźć coraz wydajniejsze sposoby wykonywania czynności?
20. Czy grasz po to, by zwyciężyć — raczej
nie dla samej przyjemności gry?
21. Czy często przerywasz innym?
22. Czy denerwujesz się, gdy inni się spóźniają?
23. Czy odchodzisz od stołu natychmiast po
skończeniu posiłku?
24. Czy czujesz się zabiegany?
25. Czy jesteś niezadowolony ze swojego
obecnego poziomu umiejętności i kompetencji?

fot.auromar/fotolia
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Suma
Twórcy tego testu sugerują, że jeżeli
uzyskana suma odpowiedzi TAK przekracza liczbę 10, należałoby zastanowić
się, czy nie jest tak, że niejednokrotnie
własnym zachowaniem prowokujesz reakcję stresową. Jeśli tak jest, to w dużej mierze od Ciebie zależy, czy takich
sytuacji unikniesz i ograniczysz wpływ
stresu na własne życie – z korzyścią dla
Ciebie i Twoich bliskich.
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JAK SIĘ NIE WYPALIĆ
ZAWODOWO?
3. Zielone otoczenie
Przebywanie w otoczeniu kwiatów i roślin

Skoro to czy pracownik doświad-

pomaga redukować stres. Badania dowo-

czy stanu wypalenia w przewa-

dzą, że osoby, które więcej czasu mogą

żającej mierze zależy od niego

spędzić na łonie natury, mają niższy po-

samego, to co można na co dzień

ziom kortyzolu, zwanego hormonem stre-

robić, by się nie wypalić?

su. Jeśli nie mamy możliwości codzienne-

Eksperci serwisu Praca.pl radzą:

go spaceru po parku, warto wnieść nieco
zieloności do biura – np. w postaci kwiatów doniczkowych. Jak wynika z badań
Dr. Tiny Marie Cade, w biurach z większą

1. Higiena snu

ilością roślin pracownicy są szczęśliwsi.

Prawidłowy sen to nie tylko odpowiednia
dla organizmu ilość godzin, ale również

4. Przerwy w czasie dnia

komfortowe warunki snu – wygodne łóż-

Intensywna praca może być efektywna

ko, przewietrzony pokój, cisza. Przy pro-

wtedy, kiedy po wysiłku mamy chwilę

blemach z zasypianiem można wspomóc

przerwy. Jeśli pracujemy zbyt długo, nasz

się naparami ziołowymi przed snem czy

umysł męczy się, a wykonanie każdej ko-

medytacją.

lejnej czynności zajmuje nam coraz więcej czasu. Zaleca się około 5-10-minutowe

2. Aktywność fizyczna

przerwy co godzinę pracy.

Przemęczenie psychiczne i umysłowe
wpływa również na odczuwane zmęcze-

5. Śmiech w pracy

nie ciała. Podczas ćwiczeń i aktywności

Uśmiech niesie ze sobą same korzyści – nie

fizycznej nie tylko dbamy o ciało i kon-

tylko wpływa pozytywnie na relacje z in-

dycję, ale również uwalniamy endorfiny,

nymi, ale również poprawia humor osobie,

które poprawiają nastrój i zadowolenie

która się uśmiecha. Badania firmy iOpe-

z życia. Wystarczy już 20 minut ćwiczeń

ner mówią też, że osoby, które są radosne

3 razy w tygodniu, by lepiej radzić sobie

w pracy, są również o 155% bardziej z niej

ze stresem.

zadowolone niż ponuraki.
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6. Rozsądna ilość godzin pracy

prawdziwie odpocząć, powinniśmy przy-

Praca powyżej 40 godzin tygodniowo

najmniej dwa razy do roku porządnie

szybciej prowadzi do wypalenia. A najczę-

odprężyć się – najlepiej przynajmniej raz

ściej nie jest konieczna. Działa tu bowiem

przez pełne dwa tygodnie.

spirala zmęczenia – pracując dłużej, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni i coraz dłużej

9. Hobby

trwa wykonanie każdego zadania – zatem

Nie tylko aktywność fizyczna pozwala

znów zostajemy po godzinach. Z takiej

oderwać się od codziennych problemów.

spirali może nas wyrwać jedynie dłuższy

Świetne efekty daje również hobby. Dzięki

odpoczynek.

pasji zachowujemy poczucie sensu i celu
naszego życia. Poza pracą i domem jest

7. Wyzwania

w nim bowiem jeszcze coś więcej. Nie

To, co napędza nasze zaangażowanie

masz czasu na hobby, bo musisz zająć się

w pracę to również chęć rozwoju. Bar-

dziećmi? Znajdź takie, które będzie można

dzo często osoby wypalone mają poczu-

uprawiać wspólnie – to pomoże również

cie tego, że od dawna nie rozwijają się

budować z dzieckiem relacje.

w swojej pracy. Nowe wyzwania zapewnić
może nie tylko pracodawca – pracownik

10. Priorytety

również może ich w swojej pracy szukać.

Brak jasnych celów i priorytetów w ra-

Warto przynajmniej raz w tygodniu zada-

mach pracy zawodowej przyspiesza wy-

wać sobie pytanie: „– Co rozwojowego

palenie zawodowe – tracimy wtedy poczu-

wydarzyło się dla mnie ostatnio?”.

cie sensu tego, co robimy. Dlatego warto
zatrzymać się i zastanowić, czy na pewno

8. Urlop

to, co robisz jest tym, na czym ci zależy.

Z badań PAYBACK Opinion Poll wynika,

Może czas na odważne decyzje i zmiany?

że niemal połowa Polaków spędza urlop

Jeśli robimy to, co lubimy i co nas inte-

w domu. Cześć z nich w czasie urlopu pra-

resuje, szanse na wypalenie są znacznie

cuje (czy to dodatkowo, by podreperować

mniejsze.

budżet, czy realizując te czynności domowe, na które normalnie, w czasie pracy,

Źródło:

nie ma czasu). Ankieta przeprowadzona

http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-

przez rynekpracy.pl pokazała, że 28%

prasowe/10-sposobow-na-wypalenie-zawodowe_cp-719.html

badanych wcale na urlop się nie wybiera.
Takie zarządzanie własnym odpoczynkiem
nie może przynieść niczego dobrego – jedynie przyspiesza wypalenie. Aby móc
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Porady z naszej strony

Od kliku lat prowadzimy warsztaty
psychologiczne dla pracowników
służb mundurowych i ich rodzin.
Jednym z efektów tych spotkań są
bardzo praktyczne i pomocne poradniki z cyklu POROZMAWIAJMY
O…, których przykłady przedstawiamy obok. Ich autorami są trenerzy
prowadzący warsztaty. Zapraszamy
do bezpłatnego pobrania publikacji
z naszej strony www. Życzymy ciekawej lektury!

Publikacje dostępne
w wersji elektronicznej
na stronie
www.dorastajznami.org
w zakładce poradniki.
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Rodzicielstwo to jedna z najciekaw-

Śmierć to trudny temat. Zwłaszcza je-

szych ról życiowych, ale i najpoważ-

śli z żałobą i żalem po stracie mierzy

niejsze wyzwanie. Czy istnieje uniwer-

się rodzina, w której są dzieci.

salny „poradnik dobrego rodzica”? Skąd

My dorośli, chcąc chronić najmłodszych,

wiemy, jak wychowywać dzieci — co robić,

często tłumimy swoje uczucia, nie wiemy

a czego nie robić?

też, jak rozmawiać o tym, co się stało.

Choć nie ma poradnika, który rozwiąże

Jak wspólnie z dzieckiem przeżyć żałobę,

każdy problem, są poradniki, z których

zwłaszcza kiedy samemu przeżywa się

powinien korzystać każdy rodzic.

bardzo trudne chwile…

Kiedy ktoś wyjeżdża, w świecie bli-

Kiedy w rodzinie pojawia się niepeł-

skich sobie ludzi zachodzi duża zmia-

nosprawność, zmienia się wszystko.

na. Partnerzy, oddaleni od siebie, mierzą

Trzeba poukładać życie na nowo, a prze-

się z samotnością i niepewnością, a wytrą-

cież każdy chciałby, aby było tak jak daw-

ceni z codziennej stabilizacji próbują zbu-

niej, tak jak przed wypadkiem…

dować rzeczywistość na nowo. Również ci

To swoisty miniporadnik o tym, jak oswo-

najmłodsi — nasze dzieci. Bez względu na

ić niepełnosprawność, jakie emocje mogą

wszystko warto zadbać o to, żeby więzi,

temu towarzyszyć i przez jakie etapy

które nas łączą, pozostały silne i trwałe.

przechodzi osoba niepełnosprawna, zanim
odzyska równowagę.
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Jechałem na pomoc i nagle…
sam potrzebowałem pomocy!

Wywiad z Panem Sławomirem
Wilczyńskim – strażakiem, który
w 2011 roku uległ wypadkowi
podczas akcji ratowniczej. Stracił
obie nogi. W tym samym roku Pan
Sławek i jego rodzina (żona i dwoje
dzieci) trafili do Fundacji Dorastaj
z Nami, pod której opieką pozostają
do dziś.
fot. Maksymilian Rigamonti

– Czy można się przygotować na nieszczęśliwe zdarzenie?
– Każdy z nas na początku nie dopuszcza
do siebie myśli, że coś stanie się właśnie

skorzystania z poradników, w których są
opisane sytuacje, gdy dotykają ludzi tragedie.
– A jak Pan sobie radził po wypadku?

jemu. Każdy widzi tragedię u sąsiada albo – Bardzo ważny jest twardy charakter. Ja
gdzieś daleko. Na moim przykładzie widać

taki twardy charakter po prostu mam. Już

bardzo dobrze, że to nieprawda, że w każ-

w szpitalu chciałem walczyć, żeby wrócić

dej chwili w naszym życiu, w naszym oto-

do normalności, żeby wrócić do zdrowia.

czeniu może dojść do nieszczęścia. Myślę,

Nie tylko żyć, żeby żyć. Uważam, że każ-

że częściej rozmawiamy o tym, jak coś

dy jest takim samym obywatelem tego

się już stanie, niż wcześniej. Ale dobrze

świata i ma prawo żyć normalnie. A naj-

być przygotowanym na różne spotkania

ważniejsze jest samozaparcie, charakter.

z losem. Staram się zawsze zachęcać do

– To zupełnie sam dał Pan sobie radę?

18
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– Sam nie. Bardzo pomogli mi bliscy – – Żeby odnosić takie sukcesy sportorodzina, znajomi. Nie pozwolili, żebym

we, trzeba utrzymywać odpowiednią

myślał, że jest źle. Może też wpłynęła

kondycję. Czy ćwiczy Pan regularnie?

na to moja praca. Wiedziałem, w jakim – Różnie bywa, ale staram się utrzymyzawodzie pracuję. Bardzo dużo ludzkich

wać dobrą kondycję. Zrobiłem protezy do

nieszczęść obserwowałem w pracy. Dra-

biegania. Nie są przeznaczone na dłuż-

maty, śmierć – i starszych, i młodszych,

sze dystanse, np. 3 kilometry, raczej na

i dzieci – cierpienie, ludzi spalonych. Idąc

krótkie, np. 100 metrów. Mam też protezy

do straży pożarnej, wiemy, że takie coś

do pływania. Wcześniej nie byłem jakimś

może też nam się przydarzyć. Jesteśmy

zawodowym biegaczem. Biegałem tylko,

z tym oswojeni. Dzięki temu łatwiej umie-

grając w piłkę. Po wypadku, kiedy nagle

my sobie poradzić.

człowiek nie może przebiec

– Kto jeszcze panu pomógł?
– Szczególne znaczenie
miała dla mnie pomoc
i obecność w trudnych
chwilach moich kolegów
z pracy, a także przeło-

nawet 10 metrów, przycho-

Myślę, że częściej
rozmawiamy
o tym, jak coś
się już stanie,
niż wcześniej.

żonych. Przychodziła też
do mnie pani psycholog
i pani psychiatra w szpitalu.

dzi myśl: „– Ale bym sobie
pobiegał”. Na protezach
mogę spełniać te marzenia.
– Zatem możliwe jest
praktycznie normalne
życie?
– Tak. Ważne jest też, że dostałem dofinansowanie od

ubezpieczyciela. Jeśli ktoś straci kończynę

– Duże znaczenie w udanej rekon-

ze swojej winy i nie ma dofinansowania,

walescencji ma pozytywna postawa

to już gorzej. Wielu osób nie stać, żeby

pacjenta. Zgadza się Pan z tą opinią?

kupić sobie protezę za 50 tysięcy. Kupu-

– Zacząłem trenować koszykówkę… na

ją taką, na jaką daje pieniądze NFZ. Jest

wózku. Nigdy koszykówka nie intereso-

to kwota 1500 zł. Nie wiem, czy za taką

wała mnie tak bardzo jak piłka nożna. Jed-

kwotę ktokolwiek może coś… „wystrugać”.

nak po wypadku, jak usiadłem na wózek,

Dlatego przy pojedynczej amputacji czło-

zacząłem grać w koszykówkę. Teraz gram

wiek nie jest w stanie spacerować. Musi

w klubie z Wrocławia. Mamy rozgrywki li-

jeździć na wózku albo chodzić o kulach. Ja

gowe. Jeździmy po całej Polsce. Gramy

przy podwójnej amputacji mogę normal-

też ligę czeską. Zdobyliśmy mistrzostwo

nie funkcjonować i wytrzymać na prote-

Czech.

zach cały dzień.
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fot. Koszykówka na wózkach – Wrocław

– Panie Sławku, niech Pan nam jeszcze opowie, jak pomaga Pan innym
poszkodowanym.

toku, zakładania opasek uciskowych, podawania antybiotyków, odbarczenia płuc.
– Wróćmy do wypadku, do oswajania

– Działam jako model – osoba niepeł-

traumy. Jak zareagowała rodzina –

nosprawna, która na żywo pokazuje się

żona, dzieci? Jak radziliście sobie ze

z różnymi służbami, a te na moim przy-

stresem?

kładzie się szkolą. Jeżdżę na manewry – Po wypadku pierwszy raz zobaczyłem
medyczne, żeby ratownicy mogli sobie na

dzieci po miesiącu. Po intensywnej tera-

żywo przećwiczyć, jak zachować się przy

pii i wybudzeniu ze śpiączki. Dzieci zo-

amputacji. Leżę, jestem ucharakteryzo-

stały do tego spotkania przygotowane, bo

wany, a biorący udział w szkoleniu ćwi-

na początku nie wiedziały, że coś mi się

czą przy mnie. Są to na przykład ludzie,

stało. Wiedziały tylko, że miałem stłuczkę

którzy jeżdżą do Afganistanu, do Iraku

i leżę w szpitalu. Plan był taki, że dzieci

i muszą być przygotowani na ciężkie ob-

mnie odwiedzą, a ja będę leżał, żeby nie

rażenia. Mają za zadanie udzielić fachowej

doznały szoku. Jednak jak się dzieci nie

pomocy – począwszy od tamowania krwo-

widzi miesiąc,… to jak one tylko pokazały
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się w drzwiach, od razu wystartowałem

zajęcia edukacyjne. Pomaga też w zakupie

i wyjąłem „nogi”, i usiadłem na łóżku.

przyborów szkolnych. Opłaca korepetycje,

Uważam, że dzieci poradziły sobie dobrze

kursy, naukę języków, zajęcia sportowe

z tą sytuacją. Moi koledzy strażacy jeź-

i artystyczne. Jest to potężna pomoc.

dzili potem po szkołach, byli też w szkole

Zawsze też możemy liczyć na Fundację.

moich dzieci, opowiadali o tym wypadku

Mamy bardzo dobry kontakt. Możemy

i wygłaszali prelekcje na temat charakteru

dzwonić nawet w nocy. Jeśli pojawi się

pracy strażaków oraz niebezpieczeństw,

jakiś problem, w każdej chwili możemy

na jakie są narażeni. Mnie przedstawiali

go rozwiązać dzięki Fundacji.

w ten sposób, że moje dzieci mają teraz – Fundacja Dorastaj z Nami przygotoojca bohatera. Mówili, że gdy niosłem po-

wała nowy program, aby wyjść z po-

moc innym ludziom, wydarzył się wypa-

mocą do wszystkich pracowników

dek i teraz ja potrzebuję pomocy. To było

służb, także tych zdrowych, których

tak przedstawione, więc myślę, że były

nie dotknęła żadna tragedia. Chcemy

dumne z taty. Były też wtedy małe, nie

im dać poczucie bezpieczeństwa, że

wiedziały, że stała się taka tragedia. Teraz

gdyby coś im się stało na służbie, to

są większe, rozumieją.

nie zostaną sami, bo zaopiekuje się

– Jak długo jesteście w Fundacji Dorastaj z Nami?
– Jeszcze leżałem w szpitalu, jak już do

nimi Fundacja. Czy uważa Pan, że to
jest wychodzenie przed szereg, czy
dobra inicjatywa?

mojej rodziny odzywała się Fundacja Do- – My na co dzień, tak jak wspominałem,
rastaj z Nami. Około rok po wyjściu ze

nie myślimy o tym, że coś złego nam się

szpitala zaczęliśmy na dobre współpraco-

stanie. Tak jak ja po wypadku – wybudzi-

wać z Fundacją.

łem się ze śpiączki w innej rzeczywistości.

– W czym pomogła Wam Fundacja?

Musiało upłynąć dużo czasu, zanim dotarło

– Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo dzięki

to do mnie i pozbierałem się. Myślę, że

współpracy z Fundacją nasze dzieci mogą

takie działania Fundacji podpowiedzą, jak

uczestniczyć w różnych zajęciach rozwo-

odnaleźć się w trudnej sytuacji. Nie będzie

jowych. Miały zapewnioną pomoc psycho-

to łatwe, ale my, ludzie służb, będziemy

logiczną. Mogą wyjeżdżać na różne obozy

już wiedzieli, od czego zacząć i przypomni-

– letnie i zimowe. Fundacja pokrywa koszty

my sobie w trudnej chwili, że możemy się

uczestnictwa dzieci w różnych kołach zain-

zwrócić do Fundacji po pomoc.

teresowań, koszty wyjazdów naukowych,
koszty dojazdów do szkoły i na dodatkowe
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WESOŁE ROZKAZY
To bardzo prosta, ciekawa, rozwijająca i pełna śmiechu
gra dla dzieci i rodziców.
•

Zbierzcie karty, potasujcie i ułóżcie w stos na środku stołu.

•

Każdy gracz ciągnie pierwszą z góry kartę i wykonuje zapisany

•

Gracze ciągną karty kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

•

Grę zaczyna najmłodszy uczestnik.

•

Radzimy grać w dużym pokoju lub w plenerze, ponieważ niektóre

na niej wesoły rozkaz, po czym odkłada zużytą kartę na bok.

polecenia wymagają wolnej przestrzeni.
•

Najprzyjemniej gra się przy ulubionym rodzinnym deserze.
fot.drubig-photo/fotolia
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Stwórzmy razem galerię RYSUNKÓW!

rys. Michał

Poproś swoje dziecko, żeby…
narysowało Cię w pracy!

rys. Antek

Opowiedz mu, czym się zajmujesz i dlaczego wykonujesz tak ważny i potrzebny zawód.
Opowiedz, jak pomagasz innym. Niech
Twoje dziecko będzie z Ciebie dumne.
A rysunek na pewno wyjdzie przepięknie!
Oryginał rysunku wyślij pocztą pod adresem
Fundacji: Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa
lub skan rysunku wyślij na nasz adres
e-mail: biuro@dorastajznami.org

Do dzieła!

rys. Filip

Wszystkie rysunki
opublikujemy na stronie
internetowej Fundacji.
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Fundacja Dorastaj z Nami
Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa,
tel.: 22 652 20 22
dorastajznami.org,
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