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wiadomoci wydzia³owe

wydzia³ nauk pedagogicznych i spo³ecznych
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Kobieta - dziecko - rodzina wobec problemu wykluczenia spo³ecznego" to has³o przewodnie
konferencji naukowej z udzia³em goci zagranicznych, która odby³a siê w dniach 20-21 listopada
2003 w gmachu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zosta³a ona zorganizowana przy wspó³pracy
Wydzia³u Nauk Pedagogicznych oraz Oddzia³u Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat" w
Zielonej Górze. Patronat nad tym przedsiêwziêciem objêli: Pe³nomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych; Sekretarz Stanu Pe³nomocnik Rz¹du
ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Izabela JarugaNowacka; Wicemarsza³ek Senatu Jolanta Danielak.

Wykluczenie spo³eczne, czy inaczej marginalizacja jest obecnie bardzo istotnym problemem spo³ecznym. U¿ywaj¹c tego pojêcia mamy na myli osoby, które znalaz³y siê poza g³ównym nurtem spo³eczeñstwa. Zosta³y one niejako wy³¹czone z jego funkcjonowania. Niew¹tpliwie istniej¹ trudnoci w definiowaniu pojêcia marginalizacji, ze wzglêdu na nieprecyzyjne ród³o odniesienia (nale¿y posiadaæ wzór spo³eczeñstwa normalnego) oraz jej syndromatyczny charakter. Chodzi tu o konstruowanie pewnych grup
cech, np. bezrobocie, ubóstwo, miejsce zamieszkania itp., które poszukuje siê u jakich osób, okrelaj¹c je wówczas mianem zmarginalizowanych1.

wobec problemu wykluczenia spo³ecznego"

Czy osoby wykluczone spo³ecznie stanowi¹ jak¹
odrêbn¹ grupê, podklasê? Z przykroci¹ trzeba powiedzieæ, ¿e coraz czêciej w³anie tak siê dzieje.
Dahrendorf uwa¿a, i¿ po to, by powsta³a klasa, musz¹ zachodziæ systematyczne procesy jej wy³aniania
siê, a¿ do poziomu stanu chronicznego. Jej g³ównymi cechami charakterystycznymi s¹: brak kwalifikacji, bezrobocie, zamieszkanie w szczególnych rejonach miast i zale¿noæ od opieki spo³ecznej. Wielu
cz³onków podklasy nale¿y do mniejszoci etnicznej i
¿yje w niekompletnych rodzinach. ( ) Ci, którzy znaleli siê w stanie spo³ecznej izolacji, poddani s¹ efektowi koncentracji, który podkrela i usztywnia granicê pomiêdzy gettem a reszt¹."2 Mo¿na powiedzieæ,
¿e ludzie zmarginalizowani s¹ wyalienowani i wyobcowani. Bardzo czêsto sytuacja ta przechodzi na kolejne pokolenie, co stwarza jeszcze bardziej skomplikowan¹ sytuacjê. Podklasa wytwarza wówczas
etyczne normy zachowañ, odmienne od ogó³u spo³eczeñstwa, a zazwyczaj s¹ one po prostu nieakceptowane spo³ecznie.
W tych okolicznociach niezmiernie wa¿na jest
szeroko rozumiana profilaktyka wykluczenia spo³ecznego i rozwa¿ania na ten temat. Funkcjonujemy w
czasach, gdzie poza marginesem spo³eczeñstwa nie
¿yj¹ ju¿ tylko osoby odbywaj¹ce karê pozbawienia
wolnoci, ale ca³e rodziny, dzieci. Dlatego debata,
która mia³a miejsce by³a prób¹ odpowiedzi i rozwa¿ania na ten tak wa¿ny spo³ecznie temat. Nasze refleksje dotyczy³y m. in. kwestii spo³ecznego kontekstu funkcjonowania rodziny na Ziemi Lubuskiej, co
umo¿liwili nam swoim wyst¹pieniem dr Jacek Kurzêpa oraz dr Zbigniew Bartkowiak. Zjawiska wykluczenia spo³ecznego zosta³y przybli¿one miêdzy innymi przez Pe³nomocnik - Renatê Teodorczyk-Glinkê,
dr Ma³gorzatê Witkowsk¹. Tematykê zwi¹zan¹ z wykluczeniem i problemami dziecka niepe³nospraw-

nego przedstawi³a m.in. dr Bo¿ena Olszak-Krzy¿anowska. Wród uczestników konferencji znaleli siê zarówno
pracownicy naukowi, jak te¿ praktycy, którzy na co dzieñ
zajmuj¹ siê tym problemem. W panelach zwi¹zanych z
funkcjonowaniem kobiet w zak³adach karnych oraz formami pomocy postpenitencjarnej mielimy okazjê wys³uchania, gocinnie, wyst¹pienia m. in. prof. Piotra Stêpniaka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dyrektora Okrêgowego Inspektoratu S³u¿by Wiêziennej w
Poznaniu - p³k W³odzimierza Kosterkiewicza, przedstawiciela Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej w Warszawie - kpt Tomasza Wierzchowskiego, z-cê dyrektora Zak³adu Karnego w Krzywañcu - mjr Urszulê Nowak, Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów
S¹dowych - Andrzeja Martuszewicza, wiceprezesa Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat
- p³k Aleksandra Nawrockiego oraz goci z Poczdamu,
którzy przedstawili funkcjonowanie placówki pomocy wiêniom.
Organizatorzy pragn¹ jednoczenie podziêkowaæ za
uczestnictwo i wyst¹pienia wszystkich goci, w szczególnoci za trud i pracê prodziekan - dr hab. Gra¿ynie Mi³kowskiej-Olejniczak, która podjê³a siê przewodniczenia
konferencji. Ponadto swoj¹ wdziêcznoæ chcemy skierowaæ w kierunku Biura Pe³nomocnika Prezydenta Miasta
Zielona Góra ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Sekretarza Stanu Pe³nomocnika Rz¹du ds.
Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za ¿yczliwoæ i wsparcie finansowe,
bez którego nie moglibymy siê spotkaæ i poruszaæ tak
istotnych kwestii spo³ecznych.
P. Broda - Wysocki, Problemy definiowania marginalizacji, Warszawa 1999, za: K. W. Frieske, "Kumulacja
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R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt spo³eczny", Warszawa
1993, s. 237.
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REWALIDACJA

W listopadzie 2003 cz³onkowie Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek przeprowadzi³y wyk³ady i praktyczne szkolenie w
zakresie rehabilitacji kobiet po mastektomii.
W zajêciach uczestniczy³o ok. 200 studentów studiów dziennych. Tematami spotkañ
by³a idea Stowarzyszenia Amazonek, udzielanie wsparcia psychicznego kobietom po
mastektomii, zaopatrzenie ortopedyczne
oraz refundacja kosztów ich zakupu, zajêcia terapeutyczne i rehabilitacja ruchowa.
Studenci byli na sali gimnastycznej, gdzie
hospitalizowali prowadzone zajêcia. Zapewne przekazana wiedza przyczyni siê do propagowania i podniesienia poziomu wiadomoci m³odych Polek
w zakresie raka piersi.
W dniu 5 grudnia studenci II roku studiów
zaocznych policencjackich Rewalidacji
Osób Chorych mieli mo¿liwoæ odwiedzenia
i zapoznania siê z funkcjonowaniem Centrum
Us³ug Opiekuñczych w Zielonej Górze. Po
2 -g o d z i n n y m w y k ³ a d z i e , k t ó r y p r o w a d z i ³ a
mgr El¿bieta Sochacka - kierowniczka CUO,
studenci hospitowali placówkê. Zapoznali siê
ze statutem, zasadami funkcjonowania i formami pracy prowadzonymi w poszczególnych dzia³ach, w ramach struktury CUO.
Studenci z³o¿yli te¿ wizytê w Dziennym
Domu Pobytu przy ul. Reja 8. Tutaj rolê gospodarza pe³ni³a Anna Konopska. Studenci
zainteresowani byli g³ównie zasadami i metodami pracy, wytworami ich prac oraz opiniami osób korzystaj¹cych z placówki. Od
kilku lat wspó³praca z kierownikiem Centrum
Us³ug Opiekuñczych uk³ada siê bardzo dobrze. Studenci studiów dziennych i zaocznych maj¹ regularne spotkania nieodp³atne
(wyk³ady) z mgr El¿biet¹ Sochack¹.
W dniach 5-6 grudnia 2003 odby³o siê
zorganizowane przez Grupê Aktywnej Rehabilitacji REKRYTERINGSGRUPPEN w Zielonej Górze cyklicznie szkolenie studentów
kierunku Rewalidacja Osób Chorych - studiów zaocznych (II rok policencjacki). Nieodp³atne szkolenie objê³o na przestrzeni roku

6 godzin wyk³adów i 3 godziny æwiczeñ
praktycznych. Tematami wyk³adów by³y:
Idea i zadania Grup Aktywnej Rehabilitacji, kwestie prawne i zasady finansowania,
zaopatrzenie ortopedyczne i urologiczne,
seks osób z uszkodzonym rdzeniem krêgowym, obozy wakacyjne GAR.
Zajêcia praktyczne odbywa³y siê w grupach konwersatoryjnych a koncentrowa³y
siê na umiejêtnoci doboru i poruszania siê
p r z y p o m o c y a k t y w n e g o w ó z k a  o r a z
zmiany miejsca ulokowania (sadzanie i
przesadzanie) osób z uszkodzeniami rdzenia krêgowego. Wyk³ady prowadzili Irena
Baran (wiceprezes) i Bogdan Glaz (prezes)
Stowarzyszenia GAR oraz mgr Monika
Przybylak - rehabilitantka, specjalista ds.
seksualnoci osób z plegi¹. Zajêcia praktyczne prowadzili: Bogdan Glaz. Henryk
Dybalski, Przemys³aw Kaszubski, Robert
Pelc oraz studentki studiów dziennych IV
roku Rewalidacji Osób Chorych: Agnieszka Hensel. Dagmara Krzelak, Magdalena
Ma³ecka, Emilia Podwysocka i Monika
Chojnacka - studentka II roku studiów zaocznych ROC. Studentki te uczestniczy³y
i ukoñczy³y wakacyjny obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy GAR-u w lipcu b¹d sierpniu 2003. Od tej pory bior¹ czynny u d z i a ³
w ¿yciu i pracach spo³ecznych na rzecz
Stowarzyszenia GAR.
Bo¿ena Olszak-Krzy¿anowska

Od lewej: Wiceprezes GAR - Irena Baran,
mgr MonikaPrzybylak, Prezes GAR - Bogdan Glaz

Studenci kierunku rewalidacja osób chorych
w perspektywie przysz³ych dzia³añ
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