
Nr 1/2011r.

FENIKS  dla  Ciebie

kwartalnik  osób  niepełnosprawnych

Stowarzyszenie  Amazonek  Warszawa - TargówekWydanie bezpłatne. 
Nakład sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.



       Jeszcze raz

Jeszcze raz

Zacznij od początku

Jeszcze raz

Przeżyj to

Jeszcze raz

Miało być tak dużo

Jeszcze raz

Przeżyłaś tak mało

Jeszcze raz

Porusz swój umysł

Jeszcze raz

Zajrzyj w serce

Jeszcze raz

Aż wszechmocny Bóg

Jeszcze raz

Odmieni dla ciebie

Jeszcze raz

Zły czas

Jeszcze raz

G.J.

2. 3.

Droga Czytelniczko,
Drogi Czytelniku,

To pierwszy numer naszego kwartalnika. 
Nazwałyśmy go „FENIKS dla Ciebie”. 
Prawdę mówiąc nazwałyśmy go tak, 

ponieważ nic lepszego nie przyszło nam do głowy.
Chciałyśmy, by powstało pismo osób niepełnosprawnych,

ale nie tylko dla nich; pismo dla wszystkich.
Pismo, które przedstawiałoby codzienność tych osób, 

ale nie tę szarą, pełną przeszkód, 
a tę kolorową, która przecież też w ich życiu istnieje.

Autorami tego, co w nim znajdziecie, są głównie ludzie niepełnosprawni.
Nie tylko napisali, ale też zebrali informacje w nim zawarte,

uporządkowali je, wszystko zorganizowali.
Bardzo im za to dziękuję.

Bez nich kwartalnika by nie było.
Dziękuję również Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej,

które wyasygnowało środki na jego wydanie.
Wszystkim bardzo dziękuję!

Zapraszam do lektury.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grażyna Jelenkiewicz
Prezes „FENIKS”

Stowarzyszenia Amazonek
Warszawa-Targówek 

W  tym numerze:

str. 4 - rozmowa z Krzysztofem Mikołajewskim
zastępcą burmistrza dzielnicy 
Warszawa-Targówek

str. 6 - opowieść o pękniętym dzbanie

str. 8 - psycholog Danuta Jankowska o tym, 
po co nam psycholog

str. 10 - o tym gdzie była Grażyna J. 

str. 12 - o tym co lubi Irenka J.

str. 14 - spektakl teatralny poleca Grażka B.

str. 15 - Łąki na Kaszubach poleca Ewa Sz.
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str. 18 - coś na ząb poleca Zosia L.
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str. 21 - o orzeczeniu o stopniu 
niepełnosprawności
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rehabilitacyjny
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Co przychodzi Panu  do głowy, gdy
słyszy Pan : „osoba niepełnosprawna”? Jak
Pan sobie wyobraża taką osobę?

Zupełnie szczerze nie mam żadnych
specjalnych skojarzeń, dla mnie to po prostu
zwyczajna osoba. Dziś wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że niepełnosprawność ma
wiele obliczy, może być wynikiem
przewlekłej choroby, inwalidztwa czy cechy
wrodzonej. Osoby niepełnosprawne są
pośród nas, pracują i mają problemy życiowe
jak wszyscy, niepełnosprawność zaś często
traktują jako sprawę intymną. Zdaję sobie
jednak sprawę, że wymogi życia społecznego
stawiają niepełnosprawnym wyżej
poprzeczkę niż innym ludziom, dlatego
należy działać, aby wspierać te osoby tam,
gdzie tego potrzebują.

Mój znajomy jest miłym, otwartym, 
bezkonfliktowym, mądrym, wykształconym
człowiekiem z poczuciem humoru. Szukał
pracy. Po złożeniu CV i  po zapoznaniu się
przez przyszłego pracodawcę z jego 
kwalifikacjami,  został zaproszony na 
rozmowę. Gdy wszedł do gabinetu,
człowiek, z którym był umówiony, po spoj-
rzeniu na niego powiedział: „Przykro mi, ale
nie możemy pana zatrudnić”. Znajomy ma
widoczną niepełnosprawność nóg. Jak Pan
to skomentuje?

No cóż, żenujące. Wciąż u wielu osób
pokutują zaściankowe stereotypy. 
Na szczęście ustawodawstwo polskie 
zabrania dyskryminacji ze względu na
niepełnosprawność. Wiele osób powinno
sobie uzmysłowić względność pojęć
niepełnosprawność i sprawność, przecież
ktoś pod jakimś względem niepełnosprawny
ruchowo może być bardzo sprawny 
intelektualnie.

Czy Pana zdaniem bycie osobą
niepełnosprawną dyskwalifikuje człowieka,
sprawia, że jest on kimś gorszym, jest 
powodem do wstydu?

Żadna cecha czy choroba nie może
dyskwalifikować człowieka. W pewnym 
momencie życia wszyscy stajemy się na swój
sposób niepełnosprawni. Stwierdzenie takie
eliminowałoby z życia społecznego całe
grupy społeczne. Niepełnosprawność jest 
w pewnym sensie czymś naturalnym 
w społeczeństwie. Społeczeństwo istnieje
właśnie po to, aby nawzajem się wspierać, 
a nie wykluczać. To że choroba czy kalectwo
nas zmienia jest rzeczą oczywistą i czeka
wszystkich starzejących się ludzi, nie widzę tu
żadnego pola do wstydu. Wstyd powinien
wzbierać pośród osób, które chcą wykluczyć
z życia społecznego niepełnosprawnych.

Słyszymy często, że osoby niepełno-
sprawne tylko biorą od społeczeństwa nic 
w zamian nie dając. Czy podziela Pan ten
pogląd?

Jest to kolejny, często powtarzany, 
idiotyczny mit. Po pierwsze, wiele osób
niepełnosprawnych w znakomity sposób
przyczynia się do rozwoju społeczeństwa jak
choćby fizyk Stephan Hawking czy polski
malarz Nikifor. Po drugie, wiele osób
niepełnosprawnych zupełnie dobrze
funkcjonuje na rynku pracy tworząc dochód
narodowy. Po trzecie, każdy człowiek 
niezależnie od stopnia swojego kalectwa czy
choroby wnosi swoją niepowtarzalną 
indywidualność, bez której nie byłoby
społeczeństwa. 

Stereotypowo, osoba niepełnosprawna
to ktoś starszy, zgorzchniały, zrzędliwy,
zaniedbany, wiecznie narzekający i to bez
powodu. Czy podziela Pan ten pogląd?

Absolutnie nie zgadzam się z tym 
wizerunkiem, znam wiele osób
niepełnosprawnych, które tryskają energią 
i są pełni życia.

Czego Pana zdaniem potrzebuje
osoba niepełnosprawna i skąd Pan o tym
wie?

Intuicja mi podpowiada, że jak my wszyscy
przede wszystkim potrzebuje wsparcia 
innych osób, zrozumienia swojej indywidualnej
sytuacji życiowej, w przypadkach trwałego
inwalidztwa stałej opieki, niekiedy prostych
funkcjonalnych ułatwień, jak choćby 
podjazdy pod wózki inwalidzkie, niskie
krawężniki, szerokie przejścia. Najważniejsze

to zrozumienie i akceptacja, jak to jest, to
resztę będzie można rozwiązać.

Czy zarząd Targówka robi coś dla
osób niepełnosprawnych, a jeżeli tak – to co?

Tak, Dzielnica od lat stara się wspierać
osoby niepełnosprawne. Współpracujemy 
z fundacją „Joni i przyjaciele” przy zakupie
wózków dla osób niepełnosprawnych, urząd
został dostosowany do potrzeb osób
poruszających się na wózkach, z ramienia
OPS działają dwa domy środowiskowe 
oferujące pomoc osobom niepełno-
sprawnym intelektualnie i ruchowo, OPS
wspiera także rehabilitację niepełno-
sprawnych. Tych inicjatyw i wysiłków jest
podejmowanych bardzo wiele, choć na
pewno nie spełniamy jeszcze wszystkich
oczekiwań.

Co w Pana opinii osoby pełnosprawne
mogą dostać od osób niepełnosprawnych? 
Czy w ogóle mogą coś dostać, wziąć sobie?

Oczywiście, wszyscy czerpiemy od
siebie nawzajem. Wiele osób niepełno-
sprawnych ma doświadczenie walki 
z chorobą lub kalectwem, którego osoby
pełnosprawne nie mają. Możemy uczyć się
hartu ducha i radzenie sobie w ekstraordy-
naryjnych sytuacjach. Myślę, że tylko razem,
rozmawiając ze sobą i ucząc się od siebie
nawzajem stanowimy pełnowartościowe
społeczeństwo.

Bardzo dziękujemy za poświęcony
nam czas.

w imieniu „FENIKS dla Ciebie” rozmawiały
Grażyna Jelenkiewicz i Sylwia Perlikowska

Pan  Krzysztof  Mikołajewski
Zastępca  Burmistrza Dzielnicy    Warszawa – Targówek

rozmawia z nami o osobach niepełnosprawnych:



Pęknięty dzban

Pewna legenda hinduska opowiada o człowieku, który
każdego dnia nosił wodę do swojej wioski, w dwóch ogromnych
dzbanach przytroczonych do drewnianego nosidła na jego
ramionach. Jeden z dzbanów był nowy i cały, drugi zaś był
pęknięty. Za każdym razem, kiedy mężczyzna wracał ścieżką do
domu, tracił połowę wody z drugiego dzbana.

Pierwszy dzban był zawsze bardzo dumny ze swojej pracy 
i z tego, że nigdy nie uronił ani kropli 

z powierzonej mu wody. Drugi dzban
zaś śmiertelnie się wstydził, że

wyciekała z niego woda i był 
w stanie swoje zadanie wypełnić

tylko w połowie, chociaż zdawał
sobie sprawę z tego, że 
pęknięcie nie nastąpiło z jego
winy. Pęknięty dzban był tak
zawstydzony swoją ułomnością,

że pewnego dnia, gdy
mężczyzna napełniał go wodą ze

studni, postanowił przemówić:

- "Chciałbym cię bardzo przeprosić, że jestem
pęknięty i nie mogę utrzymać wszystkiej wody, 
którą mnie napełniasz."
Człowiek uśmiechnął się tylko i łagodnie rzekł :

- "Kiedy będziemy wracać do domu, przyjrzyj się
bacznie ścieżce, którą od wielu już lat chodzimy od
studni do domu." 
Dzban uczynił tak jak kazał mu jego chlebodawca 
i zauważył wiele kwiatów i warzyw rosnących wzdłuż
drogi z jednej tylko strony.
-" Czy widzisz, o ile piękniejsza jest roślinność po 
twojej stronie ścieżki?" - spytał mężczyzna. 
"Wiedziałem, że masz pęknięcie, ale postanowiłem
je wykorzystać. Posiałem więc nasiona, a ty
każdego dnia podlewałeś je po trochu. Ściąłem
już dziesiątki róż, które zdobiły mój dom, 
a moja żona i moje dzieci mogły jeść sałatę,
kapustę i cebulę, które urosły dzięki
twojej pracy.
Gdybyś nie był taki jaki jesteś, 

nigdy nie miałbym tego,
co mam”.

6. 7.Ilustracja  -    Danuta M.
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Wszystko dookoła pędzi coraz
bardziej. Mamy nadmiar informacji.
Przestajemy sobie radzić nie tylko 
z poważnymi problemami, ale i ze
sprawami dnia codziennego.  
Potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam 
zatrzymać się w tym pędzie i pozwoli
uporządkować sprawy ważne i mniej
ważne. Sami czasem nie mamy ani siły,
ani pomysłu na rozwiązanie trudnej
sytuacji.
Psychologia jest odpowiedzią na
potrzeby ludzi, na to co się dzieje 
z nami i dookoła nas.
Stereotypem jest myślenie, że
szukamy psychologa kiedy nie ra-
  dzimy sobie ze śmiercią bliskiej osoby,
niepełnosprawnością w wyniku
wypadku lub choroby, utratą dorobku
całego życia na skutek powodzi czy
pożaru.
Coraz częściej do psychologa idziemy
gdy mamy problem w komunikacji 
z innymi, ale też i sami ze sobą.
Szukamy pomocy, gdy uzależnienie

np. od alkoholu rujnuje nasze życie,
kiedy wypieramy rzeczy, których nie
chcemy pamiętać i spychamy takie
zdarzenia do podświadomości.  
Psychologia pomaga w szukaniu
rozwiązań naszych problemów, 
reagując np. tworzeniem specjalizacji.

Takim przykładem może być 
PSYCHOONKOLOGIA nastawiona na
łagodzenie psychologicznych
następstw choroby i leczenia 
u pacjentów onkologicznych oraz ich
rodzin. Pomaga zrozumieć, jaki wpływ
na rozwój choroby mogą mieć takie
czynniki jak: poświęcanie się, uległość
wobec innych, rezygnacja ze swoich
potrzeb, tłumienie emocji, problemy 
w komunikacji.
Diagnozie i leczeniu choroby 
nowotworowej towarzyszą zawsze
emocje, takie jak lęk, strach, obawa 
i stres. Członkowie rodzin osoby
chorej potrzebują na nowo 
zorganizować swoje życie, czasem
przyjąć nowe obowiązki. Bardzo

trudno jest z dnia na dzień porzucić
dotychczasowe zajęcia i przeznaczyć
ten czas dla chorego. Zaczynamy żyć
w poczuciu winy, pokrzywdzenia.
Warto wtedy porozmawiać 
z psychologiem. Powiedzieć, jakie
mamy obawy lub z czym sobie nie
radzimy.
W sytuacjach stresowych, które nas 
przerastają, zaczynamy szukać 
szybkiej poprawy nastroju, np. 
w jedzeniu. Problem dotyczy coraz 
większej grupy ludzi. Odpowiedzią 
jest PSYCHODIETETYKA zajmująca
się między innymi psychologicznymi 
aspektami jedzenia. Jedzenie (poza
żywieniem) pełni w naszym życiu
mnóstwo dodatkowych funkcji. Jest
sposobem na nudę, sposobem na 
szybką poprawę samopoczucia, 
redukuje stres, pozwala uciec od 
trudnych emocji czy problemów.
Bywa, że stanowi substytut wsparcia, 
akceptacji. Pół godziny po „porządnej”
kolacji zaczynamy znowu jeść. Jemy 
z różnych powodów: ze smutku, 
z radości, z tęsknoty, bo nam się coś
nie udało, bo nie umiemy odmówić.
Każdy powód jest dobry. Jemy, aby
poczuć się bezpiecznie. Jemy dużo
więcej niż potrzebujemy.
Niestety, jak wiemy, problemem jest
nie tylko nadmiar jedzenia, ale i jego

niewystarczająca ilość, czego 
przykładem jest anoreksja. Inne 
uzależnienia, np. tytoń, alkohol, seks,
przymus kupowania, internet są na
tyle trudne do wyeliminowania, że 
wymagają pomocy specjalisty. 
Pomocy szukajmy nie tylko wtedy
kiedy doświadczamy przeżyć trau-
matycznych, ale kiedy zauważamy, że
nie do końca radzimy sobie z zaistniałą 
sytuacją i reagujemy lękami,
kłopotami z zasypianiem, uczuciem
stałego zmęczenia, bólem fizycznym 
i psychicznym niewiadomego
pochodzenia, kiedy zaczynamy mieć
kłopoty w związku, kłopoty w relac-
jach z dziećmi, miewamy nieuzasad-
nione wybuchy gniewu, wycofujemy
się z życia społecznego. Siebie, a właś-
ciwie swoje myślenie o kłopotach,
możemy zmienić i zależy to tylko od
nas samych. 

Danuta Jankowska psycholog 

Koordynowała pracę wolontariuszy 
w szpitalu onkologicznym. Pracowała 
z osobami chorymi na nowotwory
metodą Simontona. Obecnie prowadzi
własną działalność.

KOMU POTRZEBNY JEST PSYCHOLOG
Na pytanie jakie są różnice między Ameryką i Polską,
padła odpowiedź: 
„ W Polsce ludzie mają przyjaciół, 
w Ameryce  psychoanalityka”. 

Czy dziś ta anegdotka też jest prawdziwa?



Machu   Picchu.

Tak,
byłam  tam! 

Spełniło się jedno z moich
marzeń. Byłam na ziemi, którą kiedyś
władali i zamieszkiwali Inkowie. 
Po kilkunastu dniach pobytu 
z przyjaciółmi w Peru wreszcie
wysiedliśmy na stacyjce w Aquas
Calientes. Byliśmy tuż tuż u celu naszej
podróży, a może pielgrzymki?
Znaleźliśmy nocleg. Przed snem
postanowiliśmy wykąpać się 
w gorących źródłach. Woda 
w hoteliczku tylko zimna, więc korzyść

podwójna. Noc w Peru zapada 
momentalnie, jakby  ktoś zgasił
światło. Pstryk i noc, pstryk i dzień. Nie
znają zmierzchów ani poranków. 
Wyszliśmy w atramentową noc. 
Temperatura około zera. Stacyjka
zniknęła. Tam, gdzie były tory, na
podestach z desek wyrosły oświetlone
lampami stragany ze wszystkim:
jedzeniem, piciem, owocami, 
warzywami, ozdobami, swetrami 
z wełny owczej lub alpaki, 
charakterystycznymi czapkami,
makatkami. Do basenu z gorącą, 
źródlaną wodą trzeba iść wzdłuż
strumyka górską ścieżynką pod górę
kilkanaście minut. Przyświecamy sobie
latarkami. Nad basenem opary. Obok
barek i ławki, na których leżą ubrania.
Ściągam kurkę a potem całą resztę,
szybko, bo zimno i wchodzę do
gorącej wody. 
Pierwsze wrażenie nieprzyjemne, bo
trochę parzy, ale potem ciało 
przywyka. Pływać nie za bardzo
można, ale pławić się można do woli.
Wyjście i ubranie się nie było zbyt
nieprzyjemne; rozgrzane ciało długo
trzymało ciepło. 
Wstaliśmy jeszcze w nocy, aby gdy
tylko zrobi się widno wyjść. Podkłady
kolejowe pod nogami wskazują drogę.
Po bokach dżungla. Opary unoszą się
i znikają w miarę jak idziemy. Na 
stacyjce u podnóża góry ruch
niewielki – pociąg przyjedzie za około
godzinę. Nie skorzystamy z propozycji
jazdy autobusem. Idziemy pieszo

dróżką trawersującą
zbocze wśród krzaków.
Wyżej i wyżej. Na początku
raźno, potem noga za
nogą. Widoki niesamowite.
Na górze zatrzymujemy się
na parkingu, kupujemy
bilety i już przed nami 
miasto legenda, nigdy nie
zdobyte przez Hiszpanów
Machu Picchu. To tu wieki
temu ostatni król Inków
Manco Tapac władał tym co pozostało
z imperium jego przodków. Cud sztuki 
budowlanej. Dzisiaj to ruiny. ALE JAKIE
RUINY ! 
Chodzę po dawnych uliczkach.
Wchodzę do domów; tu chyba były
żarna, a tu  zbiornik na wodę. Nikt nie
zabrania wejścia do świątyni. Taras 
z zieloną trawą, a na nim pasą się
wikunie. Kiedyś mógł być tu plac, na
którym się spotykano, targowano.
Dzisiaj nie bawią się tu dzieci, nie 
krzątają się dorośli. Cisza. Turyści ją
szanują.

Przysiadam na schodach, na murkach.
Chłonę tę ciszę. 
Ze skraju urwiska patrzę w dół na 
wijącą się Urubambę, na zalesione
zbocza, przepływające chmury.
Nad miastem góruje Wayna Picchu.
Stroma, kamienna ścieżka  wspina się
na szczyt. Trzeba zatrzymać się 
i uważnie patrzeć, by zobaczyć kolibra.
Jest tak mały, że łatwo go przeoczyć.
Na szczycie Wayna Picchu ruiny mini
fortecy. Widok na okolicę, na sławną
Drogę Inków i na Machu Picchu 
zapiera dech w piersiach. Ile trudu

wymagało zbudowanie tu
czegokolwiek. Jakiegoż kunsztu.
Inków nie ma, odeszli stąd,
nikt nie wie kiedy i dlaczego.
Pozostały kamienne ściany ich
miasta, dżungla i lamy. 
Pozostał podziw dla tych,
którzy to wymyślili 
i zbudowali. 

Grażyna  J.

10. 11.

tu byłam tu byłam tu byłam tu byłam tu byłam tu byłam tu byłam tu byłam



Uwielbiam niedzielne spotkania z moim ukochanym Fryderykiem Chopinem 
w Łazienkach.
W tym cudownym miejscu, pełnym zieleni,  drzew i tysiąca róż, moje serce bije
sercem Łazienek Królewskich. Fryderyk to jedyny powiernik moich zwierzeń,
źródło marzeń. Jego postać wykuta w kamieniu przyciąga mnie jak magnes. 
Zaprasza, by słuchać dźwięków jego nieśmiertelnej muzyki. Łagodne akordy
odprężają mnie, uspakajają, sprawiają, że opadam w nie jak w mięciutki puszek.
Te mocne zaś inspirują mnie szczególnie  do marzeń, analizy mojego życia,
podejmowania decyzji, wspomnień, planów i nabieram chęci, żeby tak:

„Jeszcze  Raz ” 

Fryderyku! Ty koisz i rozpalasz

Moje myśli aż do wrzątku

Twoje akordy skąpane w słońcu

Zawisły nad nieba błękitem

Ty choć umarłeś – żyjesz!

Twoja muzyka przywołuje mą 

zbłąkaną duszę

Wciąż do porządku

Zasłuchana w mocne akordy

Twej nieśmiertelnej muzyki

Wyławiam podpowiedź:” zacznij 

znów od początku.

Jeszcze raz przeżyj to

Czego przeżyć ci się nie udało

Miało być tak dużo

Przeżyłaś tak mało

Uderz w strunę swego życia

Jeszcze raz

I jeszcze raz

Aż wszechmocny Bóg

Odmieni dla ciebie ten zły czas.”

………..i odmienił.

12. 13.

To lubię To lubię To lubię To lubię To lubię To lubię To lubię To lubię

To lubię najbardziej. 
Stwierdzenie to jest jednak zbyt delikatnie zaakcentowane ;      

j a   t o    u w i e l b i a m !

Odmienił, tylko musiałam sama tego chcieć. I zaczęłam od początku i wszystko
się udało.
W Łazienkach jest mnóstwo uroczych zakątków. Odbywają się różne imprezy.
Można cały dzień spędzić i nie nudzić się ani przez chwilę. Niezależnie od aury
zewnętrznej.

Drogi czytelniku. Nie musisz lubić tego co ja lubię. Ty masz swoje to co 
lubisz, może uwielbiasz. Pamiętaj o tym zawsze. Pamiętaj, że to jest.

Irenka J.



Spektakl bardzo mnie zaskoczył. Zadziwiające, jak można praktycznie
bez scenografii,  z użyciem jedynie mikrofonu i gitary, będąc samemu

na scenie, utrzymać  ludzi na widowni przez  planowane 90 minut, 
a nawet dłużej. Okazało się, że można. Co więcej, gromkie oklaski 
w czasie przedstawienia, a także po jego zakończeniu skłoniły artystę do
bisowania. Dokonał tego pan Emilian Kamiński.
Był to spektakl, w którym pan Emilian przybliża widzom sekrety drugiej
strony teatru. Znalazły się w nim wspomnienia z przedstawień, 
w których występował ze wspaniałymi starszymi kolegami, były żarty,
anegdoty, a także parodie znanych aktorów. Wszystko to przeplatane
piosenkami francuskich i rosyjskich bardów w niepowtarzalnym
wykonaniu pana Kamińskiego. Nie brakowało również momentów
wzruszeń, gdy wspomnienia i dedykacje kierowane były do 
artystów już nieżyjących. Podczas tego wieczoru ten wspaniały
artysta, będąc jednocześnie reżyserem spektaklu, pokazał swój
niesamowity kunszt aktorski.
Spędziłam pełen wrażeń wieczór. Serdecznie polecam więc 
obejrzenie tego spektaklu.

Grażka B.

Polecam Polecam Polecam Polecam Polecam Polecam Polecam Polecam

Łąki nad 
jeziorem Wiejskim      

Bardzo mile wspominam wczasy na Kaszubach 

w miejscowości Łąki nad jeziorem Wiejskim. 

Jest to maleńka miejscowość na Równinie 

Charzykowskiej w powiecie bytowskim. 

Otaczają ją jeziora polodowcowe, obfitujące 

w ryby i lasy pełne jagód ( jesienią zapewne 

pełne grzybów). Miejsce stanowi fajną bazę 

wypadową np. na spływ kajakowy.

W okolicznych lasach znajduje się 

sieć ścieżek rowerowych.

Jest to bardzo spokojne miejsce 

odpowiednie na wypoczynek 

dla wszystkich zmęczonych 

zgiełkiem miasta.

Serdecznie polecam.

Ewa Sz.

Bardzo mile wspominam wczasy na Kaszubach 

w miejscowości Łąki nad jeziorem Wiejskim. 

Jest to maleńka miejscowość na Równinie 

Charzykowskiej w powiecie bytowskim. 

Otaczają ją jeziora polodowcowe, obfitujące 

w ryby i lasy pełne jagód ( jesienią zapewne 

pełne grzybów). Miejsce stanowi fajną bazę 

wypadową np. na spływ kajakowy.

W okolicznych lasach znajduje się 

sieć ścieżek rowerowych.

Jest to bardzo spokojne miejsce 

odpowiednie na wypoczynek 

dla wszystkich zmęczonych 

zgiełkiem miasta.

Serdecznie polecam.

Ewa Sz.

15.14.

Wieczór  w  teatrze  „Kamienica”



Idea pojawienia się Amazonek na
Targówku zaczęła kiełkować właśnie 
w takie letnie dni dwa lata temu. Może
dlatego właśnie teraz, a nie na początku
roku budzą się skłonności do spojrzenia
za siebie. 

Stowarzyszenie nasze powstało 
w celu wszechstronnego działania na
rzecz edukacji prozdrowotnej 
w ramach profilaktyki onkologicznej
osób przed, w trakcie i po leczeniu raka
piersi oraz ich rodzin i bliskich.  
Najważniejszym dla nas jest wzajemne
wspieranie się członkiń oraz udzielanie
wsparcia wszystkim, którzy tego
potrzebują. Przychodzą do nas osoby, 
o których można powiedzieć, że są po
przejściach zdrowotnych.

Robimy wspólnie różne rzeczy:
• Na poniedziałkowych spotka-
niach rozmawiamy o naszych sprawach,
dzielimy się nie tylko problemami, ale
też radościami, wymieniamy doświad-
czenia, planujemy wspólne działania.

Zawiązały się sympatie, przyjaźnie.
Znajdujemy w naszym gronie
przede wszystkim zrozumienie.
Jesteśmy razem. 

• Spędzamy razem wolny czas.
Chodziłyśmy na spacery 
z przewodnikami po Warszawie.
Obejrzałyśmy razem kilka 
spektakli teatralnych. Na długo 
pozostało w naszej pamięci to, co
zaprezentował leningradzki balet
męski. 

• W marcu uczestniczyłyśmy w ob-
chodach Dnia Kobiet w Teatrze
Rampa, zorganizowanych przez

Urząd Dzielnicy Warszawa-Targówek
nie tylko jako widzowie, ale także jako
współorganizatorzy.

• Październik to miesiąc walki 
z rakiem piersi. W zeszłym roku z tej
okazji pojechałyśmy na XIII. 
Ogólnopolską Pielgrzymkę Amazonek
do Częstochowy oraz wzięłyśmy udział
w organizowanym corocznie Marszu
Różowej Wstążki w Warszawie. 

• Szkolimy się, bierzemy udział 
w różnych warsztatach. 

• Uczestniczyłyśmy w akcjach
prozdrowotnych na terenie dzielnicy, 
w obchodach Światowego Dnia
Zdrowia i Światowego Dnia bez 
Papierosa. 

• 6. grudnia 2010 r. odbyła się 
zorganizowana przez nas konferencja,
poświęcona obrzękowi limfatycznemu.

• Zorganizowałyśmy kilka wykła-
dów o tematyce prozdrowotnej
skierowanych do wszystkich, dla
których stan ich zdrowia ma znaczenie.

• Uczestniczyłyśmy w konferencji
Mazowieckiej Unii Amazonek poświę-
conej genetycznym aspektom chorób
nowotworowych. 

• Dbamy o zdrowie poprzez różne
formy aktywności fizycznej; ćwiczymy
jogę, uczestniczymy w zajęciach terapii

tańcem i nordic walking. 

• Artykuły o Stowarzyszeniu oraz 
o problematyce nowotworu piersi 
autorstwa pań z FENIKSA były 
zamieszczone w piśmie „Kwartalnik 
Pacjenta” oraz w „Biuletynie” Dzielnicy
Warszawa -Targówek.

• Działałyśmy i działamy społecznie;
odwiedzałyśmy osoby z rakiem piersi
na oddziałach szpitalnych, organizu-
jemy wykłady o tematyce prozdrowot-
nej.

• Przez cały czas prowadziłyśmy
starania o pozyskanie środków na naszą
działalność. Niekiedy odnosiłyśmy
sukcesy; udawało się zapewnić 
realizację niektórych zadań. W dużej
części przypadków nasze starania
kończyły się niepowodzeniem. 

Mamy ambitne plany na 
  najbliższe miesiące 2011 roku.
Będziemy nadal się wspierał, a do tego
tańczyły, ćwiczyły, chodziły do teatru,
na koncerty, wyjeżdżały razem.

Zapraszamy wszystkie osoby po 
leczeniu raka piersi, które chcą do nas
dołączyć na nasze zebrania. 
Spotykamy się w każdy poniedziałek 
o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej
Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
przy ul. Pomorzańskiej 6.

Grażyna  J.                  
16. 17.

co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie co w FENIKSie

To my - Amazonki z Targówka



18. 19.

Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb Coś na ząb    

Kaszanka czyli makowiec z jabłkiem

Przepis na to wyśmienite ciasto, nazwane przez Zenka „kaszanką”, dostałam
od sąsiadki 35 lat temu. Pierwszy ram miałam okazję skosztować je na jej 
imieninach. Tak mi posmakowało, że odtąd stało się ciastem okolicznościowym
w moim domu.

Kiedy po raz pierwszy poczęstowałam nim swoich gości, ktoś zapytał: „Co
to jest?”. „Kaszanka” – odpowiedział Zenek, a goście zdziwili się: „Kaszanka do
kawy? Co za dziwaczny zestaw”. „Tego się nie da pogodzić”. „To żarty?”. 
Oczywiście, że żarty. Kaszanka okazała się ciastem. Pytań było wiele. Jak to się
robi? Ile maku? Jakie jabłka? i.t.p. 

Goście ciasto chwalili, wzięli przepisy, ale u żadnego z nich na przyjęciu
tego ciasta nie było nigdy. Zastanawiałam się, czy byli szczerzy w pochwałach,
czy może przepis był zbyt skomplikowany. Wtedy mak trzeba było zemleć
samemu. Teraz można kupić gotowy mak w puszce. 
Czy ciasto będzie smakowało czytelnikom? Oceńcie proszę sami..

Składniki:

1 i 1/3 szklanki suchego maku 
(lub puszka gotowego)
2 razy po 15dag cukru
5 jaj
40dag jabłek 
(antonówki, boikeny, itp.)
1,2 kostki masła
1,2 małej paczki proszku 
do pieczenia
6 łyżek kaszy manny
zapach cytrynowy 
lub otarta skórka z cytryny
sok z ½ cytryny
bułka tarta do wysypania formy

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Sposób zrobienia:

- Mak sparzyć i 10 minut potrzymać na ogniu; 
osączyć na sitku: zemleć 2 razy używając sitka 
z drobnymi oczkami; utrzeć z 15dag cukru. 

- Masło utrzeć z 15 dag cukru i żółtkami 
oddzielonymi od białek.

- Zetrzeć jabłka na tarce o grubych oczkach.
- Zrobić masę dodając kolejno po łyżce kaszy, 

maku, jabłek; po troszku dodawać proszek 
do pieczenia i skórkę z cytryny i lekko mieszać.

- Ubić białka na sztywną  pianę, dodać do masy
i lekko przemieszać. 

- Ciasto powinno mieć bardzo gęstą 
konsystencję. 

- Tortownicę lub blaszkę posmarować masłem 
i oprószyć bułką tartą. 

- Wyłożyć ciasto do formy, wyrównać wierzch 
i wstawić do piekarnika o temperaturze 160 
stopni na 1 godzinę.

Jeśli użyjemy maku z puszki, może on być zbyt mokry. Trzeba wtedy dodać
więcej kaszy manny lub mniej maku.

Wierzch ciasta można posypać migdałami lub wiórkami kokosowymi.
Można do maku dodać bakalie. Po upieczeniu ciasto można polukrować.

Życzę  smacznego.
Zosia  L.



20. 21.

Orzeczenie  o  niepełnosprawności
O stopniu niepełnosprawności orzeka się tylko 

w przypadku osób, które stan zdrowia do tego 
upoważnia, i które ukończyły 16 rok życia. Dzieci do 16
roku życia zalicza się do osób niepełnosprawnych bez
określania stopnia niepełnosprawności.

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest, 
w myśl ustawy, orzecznictwem dla celów pozaren-
towych. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie
może być bowiem podstawą ubiegania się o rentę 
z ubezpieczenia społecznego (czyli tzw. renty ZUS).
Służy ono osobom, które chcą uzyskać prawne
potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej,
umożliwiające korzystanie z przewidzianych dla nich
świadczeń i przywilejów (jak np. odliczenia podatkowe,
zasiłki, ulgowe przejazdy, umieszczenie w domu 
pomocy społecznej i inne). Ponadto orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać
wskazania do szeroko pojętej rehabilitacji. Orzeczenie
powinno służyć pomocą w ukierunkowaniu działań
osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekunów,
związanych z prowadzoną terapią i rehabilitacją. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (na cele
pozarentowe) jest, dla prawnego potwierdzenia
niepełnosprawności, równoznaczne z orzeczeniem
lekarza orzecznika ZUS oraz dawnym orzeczeniem
Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (na cele ren-
towe). Zasadniczo, by korzystać ze specjalnych świad-
czeń i przywilejów, osoby posiadające orzeczenie
lekarza orzecznika ZUS lub d. KIZ nie muszą uzyskiwać
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Jest to 
jednak konieczne jeśli dla uzyskania określonych
świadczeń jest potrzebne precyzyjne ich wskazanie
(np. skierowanie do uczestnictwa w warsztacie terapii
zajęciowej). 

Orzekaniem o stopniu niepełnosprawności zaj-
mują się powiatowe zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności. Przy każdym zespole
powinien działać punkt udzielający informacji o trybie
i zasadach postępowania w zakresie orzekania o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.  

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności należy: zgłosić się do właści-
wego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, powia-
towego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 
( w Warszawie mieści się on przy ul. Andersa 1.) lub
ośrodka pomocy społecznej, lub powiatowego 

centrum pomocy rodzinie,  pobrać formularze
(wniosku i zaświadczenia lekarskiego) oraz zorien-
tować się w szczegółach obowiązującej w danym
powiecie procedury. Następnie należy skompletować
potrzebną dokumentację (wypełnić wniosek, uzyskać
wpisy lekarza rejonowego i lekarzy specjalistów, którzy
prowadzą leczenie lub załączyć kopie posiadanej
dokumentacji ) . Kompletny wniosek wraz z za-
łącznikami (dokumentami dotyczącymi stanu zdrowia
lub/i stopnia niezdolności do pracy) złożyć w powia-
towym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności
(lub w ośrodku pomocy społecznej, powiatowym cen-
trum pomocy rodzinie). Stawić się na wezwanie komisji
w wyznaczonym terminie na badanie i posiedzenie 
zespołu orzekającego. 

Ocena stanu zdrowia, sporządzona przez 
przewodniczącego składu orzekającego, jest podstawą
do orzeczenia niepełnosprawności (dziecka) lub
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Powiatowy
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje 
(w odniesieniu do osób, które ukończyły 16 rok życia)
orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim
stopniu niepełnosprawności.

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba
niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełno-
sprawności lub o stopniu niepełnosprawności może
wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia
uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Po uzyskaniu decyzji o stopniu niepełnosprawności
należy zwrócić się o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej - legitymacja ta jest rodzajem
dowodu tożsamości (ze zdjęciem) i ułatwia wszelkie
formalności związane z dostępem do uprawnień dla
osób niepełnosprawnych. 

Od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności przysługuje
odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie należy
złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia - zgodnie
z pouczeniem zawartym na orzeczeniu - za 
pośrednictwem powiatowego zespołu.

Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności może liczyć na pomoc 
pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej
lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

uśmiechnij się uśmiechnij się uśmiechnij się uśmiechnij się

U lekarza

Do gabinetu chirurga wchodzi kobieta.                            
- Co się stało? - pyta lekarz
- Uderzyłam się w krzyż na cmentarzu.
- W co się pani uderzyła? – pyta chirurg
- W krzyż, na cmentarzu. – powtarza kobieta.
- To dlaczego leci pani krew z głowy?- 

  pyta nadal zdziwiony lekarz.

Milusińscy
* * *

- Mamo, ile jest pasty do zębów w tubie?
- Nie mam pojęcia syneczku.
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!

* * *
- Wiesz mamo, Kazik wczoraj przyszedł 

do szkoły brudny i pani za karę 
odesłała go do domu.

- Czy to pomogło?
- Tak, dzisiaj połowa klasy przyszła nie umyta.

Z protokołów sądowych

--------OooO--------

W bójce udziału nie brałem, ponieważ się spóźniłem.

 --------OooO--------

- Jak stwierdzono, pozwany mieszkał w dniach 16-17 
sierpnia br. w hotelu nie z kobietą, lecz z żoną.

--------OooO--------

- Jestem niewinny i dlatego proszę Wysoki Sąd 
o wymierzenie mi łagodnej kary.



22.

tam pomagają tam pomagają tam pomagają

www.antar.net
www.farmedica.pl

SKLEP REHABILITACYJNY
FARMEDICA

Ul. Łabiszyńska 21 A paw C.
03-204 Warszawa

tel: 22 423 65 11

Specjalistyczny  Sklep

Zaopatrzenia  Medycznego

03-368 Warszawa
ul. Pomorzańska 6

tel. 22 519 85 54 

gdzie po zakupy gdzie po zakupy gdzie po zakupy

23.

Beaute  de  Femme

Salon  Perukarski • Sklep dla Amazonek

Ul. Targowa 12, 03-791 Warszawa

tel.22 648 14 00/fax 22 648 14 01

e-mail: warszawa@rokoko.com.pl

godz. otwarcia: pon.-piątek  10.00 - 18.00

sobota 10.00 – 15.00

www.rokoko.pl

APARATY  SŁUCHOWE

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
UL. WYSZOGRODZKA 1

REJESTRACJA I ZAPISY - 22 674 66 06

www.audiomed.com.pl

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Warszawska "Niebieska Linia"

Tel. 22 668-70-00

•
Fundacja Psychoonkologii "Ogród Nadziei"

ul. Puławska 158/164 m.3
02-670 Warszawa

Tel/Fax: (0-22) 843 24 11
e-mail: fundacja@ogrodnadziei.org.pl

www.ogrodnadziei.org.pl

•
Akademia Walki z Rakiem Warszawa

01-871  Warszawa 
ul. Kasprowicza 16 

022 633 98 54, 661 411 520
e-mail: awzr.warszawa@gmail.com

•
Fundacja Rak'n'Roll. Wygraj życie!

ul.Chełmska 19/21
budynek "Lipsk", lok.409

00-724 Warszawa
tel. 601 723 924

e-mail:biuro@raknroll.pl

•
Stowarzyszenie "Amazonki" 

Warszawa - Centrum
ul. W. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa
tel. 22 546-28-97
fax: 22 546-31-71

mail: amazonki@coi.waw.pl

•
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób

Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11,

00- 513 Warszawa
Tel.(0 22) 529 06 00 lub (0 22) 529 06 01

•
Polska Fundacja Limfologiczna

ul. Soczi 8/23, 
02-760 Warszawa

•
Poradnia Leczenia Uzależnień

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
ul. Rembielińska 6
03-337 Warszawa
Tel.022 674 55 21

(czynna: pon-piątek 9-19)

Poradnia Leczenia Bólu
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

ul. Rembielińska 6
03-337 Warszawa
Tel.022 51 98 363

•
„FENIKS”

Stowarzyszenie Amazonek
Warszawa – Targówek

ul. Wyszogrodzka 1 m. 117
03-337 Warszawa

tel. 22) 245 32 87/721 565 907
e-mail: feniksamazonki@gmail.com

•
Stowarzyszenie "Joni i Przyjaciele" Polska

03-285 Warszawa,
ul. Kondratowicza 20

tel./fax 022-675-81-68
e-mail: Jonipolska@op.pl

http://www.Joniandfriends.org/Poland

•
Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki 

z Rakiem Szyjki Macicy
"Kwiat Kobiecości”

ul Kasprowicza 16 
01-871 Warszawa
tel.: 022 832 24 06 

e-mail: biuro@kwiatkobiecosci.pl
gg: 13142258

skype:  organizacja.kwiat.kobiecosci

•
Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami

Prostaty"GLADIATOR"
02-782 Warszawa

ul. W.K. Roentgena 5 
Tel. zaufania: 22/643-92-31 

(czynny w piątki w godz.16-18) 
Tel. kontaktowy: 0603-590-944 (czynny: pon.-piątek

w godz.8-20)

•
Fundacja AVALON

Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
Budynek CH PANORAMA
Al. Witosa 31 lok. 108, I p.

00-710 Warszawa
Tel: (22) 640 14 64; 696 969 627

•
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii

Amazonki Praskie
04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Tel. 791 54 74 35
e-mail: izi33@vp.pl


