20 LAT CENTRUM NIEZALE˚NEGO ˚YCIA I AKTYWNEJ REHABILITACJI „SAJGON”

˚YCIE, MIMO TRUDNOÂCI,
NIE UMYKA OBOK…

31 sierpnia 2013 roku w Teatrze Letnim swój jubileusz Êwi´towali cz∏onkowie Centrum Niezale˝nego
˚ycia i Aktywnej Rehabilitacji „Sajgon”, którzy ju˝
od 20 lat niosà pomoc niepe∏nosprawnym. Prezes Zarzàdu Stowarzyszenia, instruktor Aktywnej Rehabilitacji, Pe∏nomocnik Burmistrza ds. osób niepe∏nosprawnych Jerzy Szymaƒski opowiedzia∏ w wywiadzie o dzia∏alnoÊci „Sajgonu”, o bolàczkach i radoÊciach osób
z niepe∏nosprawnoÊciami.
- To ju˝ 20 lat Centrum Niezale˝nego ˚ycia „Sajgon”.
JesteÊ dumny?
- Trudno uwierzyç, ˝e to ju˝ 20 lat. Pewnie, ˝e jestem dumny. To jest nawet wi´cej ni˝ 20 lat. 20 lat
to tak oficjalnie - od pierwszego obozu, który zorganizowaliÊmy. Natomiast w Ciechocinku jestem od oko∏o
1991 roku. Tu pozna∏em swojà ˝on´ i od 1993 roku
osiad∏em w Ciechocinku ju˝ na sta∏e.
- A co Ci´ sprowadzi∏o do uzdrowiska?
- Tu nale˝a∏oby chyba wyjÊç od poczàtku ca∏ej historii. Otó˝ w 1984 roku z∏ama∏em kr´gos∏up - by∏em
kierownikiem budowy i w trakcie pracy spad∏em
z dachu. W ciàgu tych pierwszych lat po urazie dzia∏o
si´ ze mnà bardzo ró˝nie, nie by∏em w najlepszej
formie psychicznej. Wówczas mój kolega Krzysiek
z Grupy Aktywnej Rehabilitacji przyjecha∏ do mnie
na tzw. wózku aktywnym, a co najlepsze w∏asnym
samochodem. Dzi´ki niemu otworzy∏em oczy na to,
˝e na wózku te˝ mo˝na ˝yç i funkcjonowaç. Dzi´ki
Jego namowom wyjecha∏em na Obóz Aktywnej Rehabilitacji do GoÊcimia w województwie lubuskim,
gdzie spotka∏em ludzi, którzy mieli podobnà niepe∏no-

sprawnoÊç co ja. Nast´pnie by∏ obóz we Wroc∏awiu.
Tutaj naprawd´ przejrza∏em na oczy. Po raz pierwszy
po urazie wszed∏em do basenu, nauczy∏em si´ swobodnie poruszaç na wózku, uwierzy∏em w ˝ycie z niepe∏nosprawnoÊcià. Od jednego z kolegów dowiedzia∏em si´, ˝e w Ciechocinku znajduje si´ oÊrodek, który
mo˝na zaadaptowaç na miejsce do organizowania
Obozów Aktywnej Rehabilitacji. Pokaza∏ nam je Tadeusz Wojtasik, wówczas miejscowy artysta rzeêbiarz
i nauczyciel. Kiedy dotarliÊmy na ulic´ Wojska Polskiego okaza∏o si´, ˝e budynek - choç pi´kny, to jego
stan w dos∏ownym znaczeniu mo˝na by∏o okreÊliç
jako jeden wielki „sajgon”, czyli chaos i bez∏ad. Tak
powsta∏a obiegowa i nieoficjalna nazwa oÊrodka.
Mimo tego postanowiliÊmy coÊ z tym zrobiç. Na poczàtku dzier˝awiliÊmy budynek od w∏aÊcicielek sióstr zakonnych. Ja, Krzysiek „Broda” Sieradzki wraz
z innymi kolegami zacz´liÊmy powoli doprowadzaç
to miejsce do u˝ytku. Kiedy w 1993 roku zorganizowaliÊmy pierwszy obóz, tylko kadra by∏a zakwaterowana w „Sajgonie”. Z kolei uczestnicy mieszkali
w Sanatorium „¸àcznoÊç”. Po tym pierwszym obozie,
wraz z ca∏à dokumentacjà remontowà oraz zdj´ciami
pojechaliÊmy do siedziby Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych. Dzi´ki ówczesnemu Prezesowi PFRON otrzymaliÊmy Êrodki na wykupienie budynku oraz na podstawowy remont. Wtedy naprawd´ zacz´∏o si´ dziaç. Ju˝ w trakcie prac
remontowych i adaptacyjnych przyje˝d˝a∏o do nas
coraz wi´cej osób, nawet grupy zorganizowane,
w tym dzieci. To by∏a wielka odpowiedzialnoÊç.
- Z tego co opowiadasz, to musieliÊcie poradziç
sobie z naprawd´ niez∏ym sajgonem. To by∏a ci´˝ka,
mozolna praca. Co was motywowa∏o?
- Chcia∏em si´ wyrwaç z marazmu, z domu. Musia∏em dzia∏aç, bo inaczej nie wiem jak potoczy∏oby
si´ moje ˝ycie… Na prac´ w swoim zawodzie nie mia-

Wyprawy trekkingowe Korona Kontynentów

Zaj´cia na p∏ywalni

„GdzieÊ obok nas, obok nas ˝ycia nurt, obok
nas Êwiate∏ blask, miasta rytm, gwar i szum.
Obok nas p∏ynie t∏um, obok nas tyle zmian.
Niesie czas, dzieje si´ tyle spraw...”.
Janusz Radek
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∏em co liczyç. Pozostawa∏o siedzieç w domu i sp´dzaç
czas z kolegami, a nie by∏y to tylko spotkania abstynenckie. Ten przyjazd do Ciechocinka sprawi∏, ˝e mog∏em zaanga˝owaç si´ w jakàÊ wa˝nà inicjatyw´,
stworzyç coÊ od podstaw, znów mia∏em cel w ˝yciu.
- Przyje˝d˝ajà te˝ do was osoby w bardzo ci´˝kim
stanie?
- Tak, pomagamy ludziom po uszkodzeniu rdzenia
kr´gowego, w tym tetraplegikom, którzy doznali z∏amaƒ w odcinku szyjnym kr´gos∏upa. Sà to osoby, które maja pora˝enia koƒczyn dolnych oraz górnych.
Usprawniamy równie˝ osoby z dysfunkcjami neurologicznymi oraz po urazach i uszkodzeniach mózgowych. Takie osoby wymagajà pomocy przez ca∏y dzieƒ,
praktycznie podczas ka˝dej czynnoÊci. Na szcz´Êcie,
oprócz instruktorów i terapeutów, pomagajà nam
wolontariusze, którzy wykonujà bardzo ci´˝kà i odpowiedzialnà prac´.
- Kto mo˝e zostaç wolontariuszem w „Sajgonie”?
- Podstawowym warunkiem jest ukoƒczenie 18 lat.
Wiadomo, ˝e m∏odsze dzieciaki równie˝ zg∏aszajà
si´ do nas, jednak z przykroÊcià nie mo˝emy pozwoliç
sobie na pomoc z ich strony. Zajmowanie si´ osobà
z niepe∏nosprawnoÊcià to wielka odpowiedzialnoÊç.
Wolontariusze muszà byç Êwiadomi tego, co robià.
Osoby ch´tne nieÊç pomoc muszà ukoƒczyç cykl szkoleniowy w trakcie Warsztatów Wolontariatu i Opieki
Pourazowej. Jak ju˝ wspomina∏em to trudna praca,
ale satysfakcjonujàca.
- WczeÊniej wspomnia∏eÊ, ˝e kiedy w latach `80
mia∏eÊ wypadek, nie mog∏eÊ liczyç na to, ˝e jako osoba
na wózku znajdziesz prac´. A jak to jest dziÊ? MyÊlisz,
˝e sytuacja osób niepe∏nosprawnych na rynku pracy
jest satysfakcjonujàca?
- Nie mo˝na na pewno popadaç w wielki optymizm, jednak porównujàc lata `80 a dzisiejsze, jest
o wiele lepiej. To jest przepaÊç. Âwiadczy o tym chocia˝by fakt, ˝e konstruujàc wnioski o dofinansowanie
projektów kierowanych do Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych musz´ okreÊliç
pewne wskaêniki - na przyk∏ad ilu uczestników obozu
aktywnej rehabilitacji b´dzie pracujàcych, a ilu bezrobotnych. I co si´ okazuje… ˚e tych, którzy nie majà
pracy, jest coraz mniej. To cieszy. Wiele mo˝liwoÊci
we wspó∏czesnym Êwiecie daje tak zwana telepraca
- przez komputer czy telefon. Na szcz´Êcie coraz wi´cej
osób z niepe∏nosprawnoÊciami dzia∏a na otwartym

rynku pracy. Znam chocia˝by paru in˝ynierów architektów. JeÊli ktoÊ ma dobrze pouk∏adane w g∏owie,
to wózek mu nie przeszkodzi w dzia∏aniu. Jest on
tylko protezà, która zast´puje nogi, a umys∏ jest taki
sam.
- Ale do „Sajgonu” nie przyje˝d˝ajà tylko osoby
na wózku…
- Tak, to prawda. KiedyÊ tak by∏o, poniewa˝ usprawnialiÊmy tylko osoby po urazach rdzenia kr´gowego..
Jednak wyszliÊmy naprzeciw oczekiwaniom ludzi
z innymi niepe∏nosprawnoÊciami. Ograniczamy si´
natomiast do przyjmowania osób z dysfunkcjami
narzàdu ruchu, bo tak naprawd´ na tym si´ znamy
najlepiej. Czasem trafiajà do nas osoby z niepe∏nosprawnoÊciami sprz´˝onymi, w tym g∏ównie z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà i intelektualnà.
- Cz´sto powtarzasz ˝e, „Niezale˝nym mo˝e staç
si´ tylko ten, kto zrozumie filozofi´ niezale˝noÊci,
choçby poruszyç móg∏ jedynie powiekami”. Skàd
u Ciebie taka wiara w tych, którzy sà czasem „wyrzucani” na margines?
- Podam przyk∏ad kolegi, który z∏ama∏ kr´gos∏up
na odcinku szyjnym. Przez kilkanaÊcie lat po wypadku
nie wychodzi∏ z domu. By∏ ca∏kowicie uzale˝niony
od rodziców oraz innych opiekunów. KiedyÊ, mimo
niech´ci z jego strony, wys∏ano go do sanatorium
w Ciechocinku. Moja ˝ona Ela pracowa∏a wówczas
w oÊrodku, do którego trafi∏ i tak si´ poznaliÊmy
z Piotrem. Zacz´liÊmy przekonywaç go do aktywnej
rehabilitacji, co by∏o bardzo trudne. Nawet siedzenie
na wózku by∏o dla niego ogromnym wysi∏kiem.
Ale nie poddawaliÊmy si´. Z ka˝dym dniem udawa∏o
nam si´ namówiç go na par´ minut d∏u˝szego treningu. ZaprzyjaêniliÊmy si´. Piotr zaczà∏ regularnie
przyje˝d˝aç do naszego „Sajgonu”, gdzie dzi´ki wspó∏pracy z kilkoma uczelniami, ch∏opak skoƒczy∏ studia
jako jeden z najlepszych uczniów. DziÊ ma on Êwietnà
firm´ reklamowà, w której zatrudnia ludzi. Przesiaduje na wózku elektrycznym po kilkanaÊcie godzin,
jest ekspertem komputerowym. I stàd moja wiara cz∏owiek mo˝e mieç wiele dysfunkcji, mo˝e ruszaç
zaledwie powiekami, ale jeÊli jego umys∏ jest sprawny,
to mo˝e zaprowadziç go, gdzie tylko zechce. Jest tylko
jeden warunek - taki cz∏owiek musi uwierzyç w siebie,
nie mo˝e si´ poddaç. Wówczas ˝ycie, mimo trudnoÊci,
nie umknie gdzieÊ obok…
Marta Gabrysiak, Karolina Jasiƒska

fot. nades∏ane
Zaj´cia poprawiajàce koordynacj´ wzrokowo – ruchowà
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Zaj´cia z techniki jazdy na wózku, nauka pokonywania przeszkód
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