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Miasto. Do piątku, 25 stycznia, w filii nr 7 dla dzieci i młodzieży MBP Tychy, odbywa się
doroczny tydzień czytania z babcią i dziadkiem.
Start codziennie o godz. 11.
Zaproszeni goście, wśród nich
nasz kolega red. Jan Mazurkiewicz, czytać będą młodym słuchaczom baśnie polskie. Jednak
z racji tego, że obchodzimy właśnie „Rok Juliana Tuwima”, każde
spotkanie rozpocznie się od lektury jednego wiersza tego wybitego
poety dziecięcego.
ES

Kto superpływakiem?
SPORT, 26.01, godz. 19.
Na Krytej pływalni odbędzie się
podsumowanie trwającej cały rok
„korespondencyjnej” rywalizacji
o tytuł Złotego, Srebrnego i Brązowego Superpływaka oraz MegaSuperpływaka.
S e rd e c z n i e z apr a s z a my wszystkich uczestników
na wręczenie medali i dyplomów.
Po uroczystości będzie można
bezpłatnie skorzystać z pływalni.
Tego dnia obiekt będzie czynny
do 18.45.
r e k l a m a
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Chcą słyszeć

arc Eliza Madej

Babcia i dziadek
czytają

LS

www.tychy.pl

Magdalena Jawień zainicjowała powstanie Stowarzyszenia Dzieci z Wadą Słuchu
„Chcę słyszeć”. Pod opieką
stowarzyszenia znalazły się
nie tylko dzieci z Tychów, ale
też np. z Katowic, Oświęcimia
czy Olkusza.

J

ak mówi Magdalena Jawień,
nie było dotąd w województwie stowarzyszenia o takim profilu działania. – Naszym celem
jest poprawa warunków życia
i umożliwienie wszechstronnego
rozwoju dzieciom z wadą słuchu
– mówi. – Chcemy organizować
szkolenia i warsztaty dla rodziców, terapię dla dzieci i turnusy
rehabilitacyjne.

Wzajemna pomoc
Do powołania stowarzyszenia
skłoniły tyszankę doświadczenia
przy rehabilitacji syna, czteroletniego Witka. – Witek urodził
się zdrowy, ale gdy miał półtorej
roku, zachorował na inwazyjną
chorobę pneumokokową – opowiada Magda Jawień. – Przeszedł
ropne zapalenie opon mózgowordzeniowych i sepsę. Po chorobie
byliśmy dwa miesiące w izolatce
i wtedy zauważyłam, że on nie
słyszy. Zupełnie wtedy nie wiedziałam co mam robić.
Magdalena Jawień podkreśla,
jak ważne jest dla rodziców dzieci
niesłyszących wsparcie i kontakt
z innymi rodzicami. – Wzajemna pomoc jest bardzo skuteczna,
to zupełnie co innego niż kontakt z lekarzem – mówi. – Nasze
spotkania trwają czasem po trzy
godziny, bo każdy chce podzielić się doświadczeniami i informacjami, które zdobył. Rodzice
są różni, niektórzy sami dotrą
do wszystkich informacji i możliwości rehabilitacji, innych trzeba
nakierować. Dlatego chcemy im
pomagać.

Kim jesteśmy?
Jan Mazurkiewicz
j.mazurkiewicz@twojetychy.pl
eliza madej
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Magdalena Jawień dobrze wie, jak ważne jest dla rodziców
dzieci niesłyszących, wsparcie i kontakt z innymi rodzicami.

Terapia w domu

Chemia i logopedia

Współzałożycielką stowarzyszenia „Chcę słyszeć” jest Katarzyna Borys, surdopedagog, i nauczycielka w przedszkolu, do którego
chodzi Witek. – Poznałyśmy się,
gdy Witek trafił do przedszkola integracyjnego – mówi Magda Jawień. – Kasia zna problem
wady słuchu od podszewki, nie
tylko z racji wykształcenia, ale też
dlatego, że ma siostrę z głębokim
niedosłuchem.
Pod opieką stowarzyszenia
jest 20 dzieci w wieku od kilku
miesięcy do kilkunastu lat. – Wiele z tych dzieci ma, podobnie jak
Witek, implanty ślimakowe –
mówi Magdalena Jawień. – Te
dzieci muszą być nieustannie rehabilitowane. Dziecko z implantem musi usłyszeć jeden wyraz
około 350 razy, by go zapamiętać
i zrozumieć. Dlatego tak ważna
jest rehabilitacja w domu, oprócz
tej na zajęciach. Chcemy uczyć
rodziców jak pracować z dziećmi.
Nasze stowarzyszenie jest młode,
ale mamy entuzjazm i zaangażowanie naszych członków. Współpracujemy z urzędem miasta,
zamierzamy starać się o granty
na prowadzenie terapii.

Magdalena Jawień jest z wykształcenia chemikiem i pracuje
w laboratorium, ale obecnie myśli
o studiach podyplomowych z logopedii. – Muszę z synem ćwiczyć
w domu, więc to by i pomogło –
mówi. – A może w przyszłości też
mogłabym prowadzić terapię.
Razem z mężem Jackiem
mają też córeczkę, siedmioletnią
Hanię. Magda jest aktywną osobą.
Chętnie biega, jeździ na nartach
i towarzyszy Jackowi w górskich
wyprawach. Na razie tylko w tych
bliższych – mówi. – Dopóki dzieci
są małe, nie wybieram się na dalekie ekspedycje.

r e k l a m a
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a rocznica, 150 – wybuchu Powstania Styczniowego to dobry moment, by odpowiedzieć sobie
na pytanie, kim jesteśmy, my Polacy. Józef Piłsudski
był zwolennikiem powstania, napisał nawet na ten
temat książkę. Potrafił oddać hołd zarówno dyktatorowi powstania Trauguttowi, Padlewskiemu, czy Sierakowskiemu,
jak również docenić racje margrabiego Wielkopolskiego. W każdej
postawie potrafił doszukać się pozytywnych stron.
Minęły 23 lata od rozpoczęcia transformacji. Przeżyliśmy przez
ten czas tyle zwrotów, że wystarczyłoby na obdarowanie niejednego pokolenia. Co znaczy dzisiaj, w dobie globalizacji i migracji, być
Polakiem? Są naukowcy, publicyści, historycy idei, którzy uważają,
że zakończył się proces formowania polskiej świadomości narodowej, co nie oznacza, że w miejsce starych pojęć pojawiły się nowe.
Inni uważają, że nie mamy jeszcze tej tożsamości zdefiniowanej,
a wszystkie próby kończą się fiaskiem. Nie ma żadnych nowych idei,
koncepcji, wszystko jest zapożyczeniem z ostatnich 200 lat. Stały
repertuar to oskarżenia, pomówienia o brak patriotyzmu, o bycie
prawdziwym lub fałszywym Polakiem. A co to znaczy jak być Polakiem, a nie jak być patriotą? Przecież nie musimy ciągle wpadać
w te same pułapki myślowe. Kto odróżni dziś Polaka – patriotę
od Polaka – kosmopolity? Nie przerobiliśmy własnej historii, dlatego rośnie pokolenie „bez ojców”. Młodych ludzi, którzy nie wiedzą
do kogo się odwołać, nie widzą autorytetów, bo nasze „polityczne”
podejście do historii ich nie interesuje.
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Sylwia Witman

warto wiedzieć
Stowarzyszenie Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę
słyszeć”
www.chceslyszec.pl

t y dzie ń z k a lendar z a
23.01.1999 – Hospicjum św. Kaliksta obchodziło piątą rocznicę
istnienia.
23–24.01.2004 – Odbyła się
zimowa edycja festiwalu „Port
Pieśni Pracy”, wystąpiły zespoły Perły i Łotry, Banana Boat,
North Cape, Kochankowie Sally Brown. W konkursie, który jest częścią PPP, zwyciężyli Bukanierzy z Warszawy.

28.01.2003 – Wydarzyła się
największa w historii tragedia
w polskich Tatrach. W lawinie,
która zeszła ze stoku pod Rysami,
zginęło siedmiu młodych tyszan.
Byli oni uczestnikami wyprawy
szkolnego klubu wspinaczkowego
„Pion” działającego przy I LO im.
Leona Kruczkowskiego. Ta tragedia wstrząsnęła naszym miastem
i całym krajem.
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tel. 32 325 72 38
redakcja@twojetychy.pl
Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30.
Przy telefonie dyżuruje
red. Ewa Strzoda
b e z p Ł at n y t y s k i t yg o d n i k M i e j s k i
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