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Od polskiego przełomu politycznego, który uruchomił intensywne przemiany w różnych sferach 
życia, mijają 22 lata. Wyrosło pokolenie ukształtowane w warunkach wolności obywatelskiej, 
zyskując inne ramy postrzegania świata i rozwiązywania problemów. W szybko zmieniającej się 
rzeczywistości odzyskana wolność i upodmiotowienie obywateli zaowocowało rozwojem ruchu 
społecznego i powołaniem do życia organizacji non-profit, w tym służących osobom 
niepełnosprawnym.       

Z inicjatywy rodziców w 1991 roku utworzono Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym, skoncentrowane na przeciwdziałaniu ich społecznej marginalizacji. Z 
upływem czasu zakres działania Stowarzyszenia na rzecz wyrównywania ich szans ulega poszerzeniu. 
Aktualnie oferuje ono rodzicom i ich niepełnosprawnym dzieciom różne formy wsparcia – od 
wczesnego wspomagania rozwoju aż po wsparcie w dorosłości.  

W Gdańsku – historycznym i współczesnym Mieście Wolności i Solidarności – Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, od dwudziestu już lat, udziela 
zróżnicowanego wsparcia kilkuset osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom.  
Działanie to, pozostawiając ślad w ich biografiach, zobowiązuje do krytycznego oglądu i rodzi 
pytania: Jak odzyskana wolność obywatelska przekłada się na egzystencję osób z niepełnosprawnością 
intelektualną? Co i jak zmieniło się w ich sytuacji życiowej w ostatnim dwudziestoleciu? Jaki udział w 
owych zmianach zajmuje Stowarzyszenie i jaka jest jego kondycja?  

W obliczu dynamicznych zmian i różnorodności współczesnego świata nie sposób pominąć 
społecznych powinności wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, troski o jakość ich życia. 
Czas miniony dopomina się o refleksję nad tym, co już się dokonało i z czym przyjdzie się zmierzyć w 
bliższej i dalszej perspektywie.  

Pragniemy, aby konferencja sprzyjała owej refleksji  i służyła lepszemu rozpoznaniu związku między 
sytuacją życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną a naszym, społecznym w niej udziałem; 
jednocześnie była przyczynkiem do poszukiwania nowych rozwiązań i obszarów solidarnego 
współbycia. 



Zapraszamy do wysłuchania wystąpień w sesji plenarnej, a w drugiej części konferencji do rozmów, 
czyli spotkania w konwencji Otwartej Przestrzeni, pozwalającej stawiać pytania i wspólnie 
poszukiwać na nie odpowiedzi. 

                               Komitet organizacyjny: 

Joanna Cwojdzińska – Przewodnicząca Koła PSOUU w Gdańsku 
Dorota Krzemińska – Uniwersytet Gdański 
Iwona Lindyberg  – Uniwersytet Gdański 
Patrycja Medowska - Europejskie Centrum Solidarności 
Ryszard Popowski –  PSOUU  
Jarosław Rebeliński – Gdański Archipelag Kultury 
Krystyna Rzedzicka – Uniwersytet Gdański 
Magdalena Skiba – Urząd Miejski Gdańsk 

 
 

 

PROGRAM 
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9.00 – 9.30  Rejestracja   

9.30 Otwarcie konferencji  

10.00 – 13.15        Sesja Plenarna – sala  S 205 

10.00  Wykład wprowadzający  Michał Boni – Zespół Doradców Strategicznych 
Premiera 

10.35 Niepełnosprawni intelektualnie czy upośledzeni 
umysłowo – różne terminologie, różne filozofie 
życiowe 

Prof. Elżbieta Zakrzewska–Manterys – Instytut 
Stosowanych Nauk Społecznych UW  

11.10 Paradoks upełnomocnienia niepełnosprawnych 
intelektualnie 

Dr Krystyna Rzedzicka – Instytut Pedagogiki UG 

11.40 Starość osób z upośledzeniem umysłowym  w 
różnych kontekstach społecznych 

Dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska 
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 

12.10 Przerwa na kawę  

12.25 Rozwój rzecznictwa interesów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną po transformacji 
ustrojowej - wyzwania jakie dziś stają przed 
organizacjami rzeczniczymi.   

Magdalena Skiba – Caravan 2000 – International 
Federation, Europejski Ruch na Rzecz 
Różnorodności i Zrozumienia „Karawana 2000”, 
Urząd Miejski w Gdańsku 

12.50 Amatorska kultura muzyczna osób z 
niepełnosprawnością intelektualną –spełnienie 
życia publicznego 

Dr Ryszard Popowski – Instytut Muzyki 
Wydziału Sztuki UWM 



13.25  Rodzic z dzieckiem niepełnosprawnym w dobie 
Internetu 

Joanna Jaworska-Kotarska – „Ja też” –sekcja 
rodziców dzieci z zespołem Downa PSOUU, koło 
Gdańsk  

13.45 Przerwa – lunch   

14.30 – 17.00  Granice samostanowienia – na czym polega dobre wspieranie osób  
z  niepełnosprawnością intelektualną - otwarta debata  prowadzona metodą  „przestrzeni 
otwartej” ( Open Space) – sala  A209-210,  A201, A202 

 
14.30 

 
Wprowadzenie do metody „przestrzeni otwartej” 

 
Ewelina Wilk, Jarosław Rebeliński – Gdański 
Archipelag Kultury 

14.45 Teatr obrazu – sceny z życia osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną 

Teatr „RAZEM ” – reż. Jarosław Rebeliński 

15.00 Dyskusja w grupach  

16.30 Podsumowanie dyskusji  

17.00 Zakończenie konferencji  

   

 

  
 Technologia Otwartej Przestrzeni 

Teatr Obrazu w wykonaniu Teatru Razem. 
Dlaczego Otwarta Przestrzeń? 

 

Otwarta Przestrzeń znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie temat spotkania stanowi istotną kwestię dla 
wszystkich osób biorących w nim udział. Kwestię, na której rozwiązaniu naprawdę zależy wszystkim 
uczestnikom, i która jednocześnie stanowi na tyle złożony problem, że jedna osoba lub mała grupa nie byłyby w 
stanie mu podołać, a znalezienie trafnego rozwiązania jest uzależnione od obecności osób o wysoce 
zróżnicowanych umiejętnościach.  

Otwarta Przestrzeń zaczyna się od postawienia pytania. Postawione pytanie musi oczywiście dotyczyć tematu, 
którym należy się zająć, w naszym przypadku będzie to pytanie: Granice samostanowienia – na czym polega 
dobre wspieranie osób z  niepełnosprawnością intelektualną  

Program konferencji jest tworzony w trakcie jej trwania, zaś rola prowadzącego ogranicza się jedynie do 
przedstawienia tematu uczestnikom i objaśnienia reguł.  

Na potrzeby konferencji Teatr Razem przygotuje historię opowiedzianą za pomocą Teatru Obrazu. Mówiąc w 
największym skrócie, będzie to polegać na pokazaniu serii stopklatek, czyli „zamrożonego obrazu”, w których  
zaprezentujemy kilka godzin z dnia dorosłej osoby z upośledzeniem. Wszystkie stopklatki będą dotyczyć 
głównego pytania postawianego na samym początku naszego spotkania.  

Po tej części wprowadzającej, następuje część zasadnicza, która zawsze posiada ten sam schemat. Uczestnicy 
prezentują przed całą grupą szczególnie interesujące ich tematy/problemy i na bieżąco spisują je na plakatach. 
Gdy wszystkie pomysły zostają wyczerpane, wyznaczany jest czas i miejsce każdej „sesji” – w ten sposób 
zostaje stworzony program konferencji. Następnie uczestnicy podejmują decyzje, w których sesjach chcą wziąć 
udział i na tej podstawie dzielą się na mniejsze grupy. Osoby, które zaproponowały dany temat, są 
odpowiedzialne za sporządzanie notatek podczas poświęconej mu sesji (najczęściej w postaci wypunktowanej 
listy). Notatki te zostają następnie zebrane przez organizatorów, którzy mogą wykorzystać je do stworzenia 
dokumentacji lub użyć jako materiału do dalszych badań. Następnie zaś, po uporządkowaniu ich według 
ważności i wyodrębnieniu najistotniejszych kwestii, planowane są działania zmierzające do rozwiązania 
wyłonionych najważniejszych kwestii – tworzone są strategie działania, wyznaczane są nowe kierunki polityki 
organizacji.  


