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Piękno jest w nas
Tekst: Fundacja PODAJ DALEJ
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&bdquo;Piękno jest w nas&rdquo; Przed obiektywem aparatów fotograficznych stanęło osiem pięknych
kobiet. Niektóre z nich &bdquo;schwytane&rdquo;w ciało niedoskonale sprawne. Wszystkie radosne i z
dobrą energią. Ich portretów szukajcie od 3 do 10 marca w przestrzeni miejskiej Konina oraz TUTAJ . To już czwarta edycja kampanii &bdquo;Piękno jest w nas&rdquo;. Tym razem wzięły w niej udział
kobiety, którym w różny sposób towarzyszy niepełnosprawność. Czasem wprost. Czasem tuż obok. Ale
przekaz kampanii jest jeden &ndash; aby w człowieku widzieć człowieka, a nie jego wózek lub kule podkreśla Zuzanna Janaszek - Maciaszek, Prezes Fundacji PODAJ DALEJ, inicjatorka kampanii.
W tym roku w sesjach fotograficznych kampanii &bdquo;Piękno jest w nas&rdquo; udział wzięli:
Paulina Kiedyś uśmiechnięta, energiczna, kochała samochody, motocykle i quady. Pracowała jako
przedstawiciel handlowy i to jej sprawiało wielką satysfakcję. W sierpniu 2015 roku uczestniczyła w
wypadku samochodowym. Z niedowładem lewej części ciała i problemami neurologicznymi do dziś walczy
z bólem nie do opisania. To cud, że nie jeździ na wózku. Utyka, ale chodzi sama. Rok po wypadku
znalazła lekarstwo na ból. Trafiła do Fundacji PODAJ DALEJ, gdzie zrobiła kurs szybowcowy dla osób z
niepełnosprawnością ruchową. Zaliczyła ok. 40 lotów, w tym dwa kiedy samodzielnie wykonała start,
przelot po kręgu i lądowanie. Za każdym razem, gdy wzbijała się w górę ból znikał. Poznała świetnych
ludzi i ich bagaże doświadczeń. To był impuls, aby zacząć otwierać się na świat.
Weronika Ma
zaledwie 16 lat, a już brała udział w zgrupowaniu z Marcinem Gortatem. Dzień zaczyna bardzo
wcześnie. Budzi się o godzinie 5:50, myje, ubiera i czesze piękne długie włosy. Po śniadaniu szykuje
rzeczy do szkoły i czeka na busa. Do szkoły ma daleko, ponad 20 km. Chodzi do pierwszej klasy liceum o
profilu psychologicznym. Najbardziej lubi język polski, bo na tych lekcjach zawsze jest wesoło. Po szkole
wraca busem do domu albo jedzie do Fundacji PODAJ DALEJ, gdzie ma zajęcia z rehabilitantem. Weronika
musi wzmacniać mięśnie brzucha, żeby stabilnie siedzieć na swoim wózku, na którym porusza się od
dziecka. Ulubione zajęcie Weroniki to &bdquo;buszowanie&rdquo; po portalach społecznościowych.
Ulubiona drużyna &ndash; MUSTANG Konin. Ulubiony sport &ndash; koszykówka. Przygodę z piłką do
&bdquo;kosza&rdquo; Weronika zaczęła we wrześniu 2016 roku i wie, że to jest jej sport! Nie chce
próbować niczego innego.
Justyna Marzyła o tym, by zostać mechanikiem samochodowym. Marzenie
się nie spełniło, bo w pobliskiej szkole nie przyjmowali dziewczyn na ten kierunek, ale jej partnerem
życiowym jest Marcin, który ma swój warsztat samochodowy! Po wypadku motocyklowym przesiadł się
na wózek, ale pasja do motoryzacji pozostała. Obydwoje kochają samochody, szczególnie te stare.
Justyna potrafi zresetować elektrykę i podłączyć akumulator, wie do czego służą konkretne klucze.
Nauczyła się tego podczas rajdu samochodowego ZŁOMBOL, na który pojechali z Marcinem 18-letnim
Polonezem! Numer boczny 437. Kierunek Włochy. Dystans 7 tysięcy kilometrów! Justyna poznała
Marcina w Akademii Życia. To mieszkania treningowe prowadzone przez Fundację PODAJ DALEJ w
Koninie, gdzie osoby niepełnosprawne ruchowo przygotowują się samodzielnego życia. Marcin uczył ich
bezpiecznej jazdy na wózku, a Justyna rozpoczęła staż zawodowy. Z czasem okazało się, że Marcin jest
uroczy i romantyczny. Ma bardzo dobre serce i chciałby wszystkim pomagać.
Kaśka Matka, żona i
kobieta pracująca. Ma dwóch synów w wieku 14 i 24 lat oraz suczkę Yorka. Chwyta każdą chwilę, chce się
rozwijać i marzy o stabilizacji. Lubi czuć, że jest potrzebna. Swoją żywiołowością i szerokim uśmiechem
zaraża nawet najsmutniejszych. Uwielbia swoją pracę i nie wyobraża sobie bez niej choćby jednego dnia.
Kocha przebywać wśród ludzi, ponieważ od nich czerpie pozytywną energię i zapał. Nie lubi mówić o sobie
&bdquo;szefowa&rdquo;, choć od 2014 roku jest Prezesem Spółdzielni Socjalnej Blues Hostel w Koninie.
Każdy kto zna Kasię wie, że oprócz jej niekończącego się dobrego nastroju i pozytywnego temperamentu
jest jeszcze coś&hellip; SZPILKI. Ma ich mnóstwo. Większość jeszcze sprzed nieudanej operacji, po
której siadła na wózku inwalidzkim. -Tak je kocham, że mogłabym w nich spać - dodaje z uśmiechem.
Lidka Mama, która nigdy się nie poddaje. Nie umie i nie chce prosić nikogo o pomoc. Sama
wychowuje 10-letnią Igusię i 18-letniego Wiktora. Jak trzeba to sama napali w piecu i przerzuci dwie tony
węgla. Igusia od dzieciństwa porusza się na wózku inwalidzkim. Urodziła się z rozszczepem kręgosłupa.
Jej nóżki nie rozwinęły się na tyle, aby mogła chodzić. W przedszkolu miały trudny czas. - Mała Iga
mówiła, że mnie nienawidzi, że ją urodziłam, a ona nie może chodzić jak inne dzieci - wspomina Lidka.
Tłumaczyła Igusi, że jest dużo dzieci na świecie, które są niepełnosprawne, ale to nie wystarczyło.
Zaczęła więc szukać miejsca, gdzie Iga mogłaby spotkać inne dzieci i zobaczyć, że nie jest sama. Tak
trafiły do Fundacji PODAJ DALEJ w Koninie. Tutaj Iga uczyła się tańczyć. Tu spełniło się jej marzenie i od
niedawna gra w koszykówkę w drużynie Mustang Young. Igusia ćwiczy też z Markiem rehabilitantem, aby
troszkę urosnąć i lepiej oddychać. Nie wykonuje ćwiczeń usprawniających nóżki, w których są liczne
skostnienia po złamaniach. Lidka z dziećmi mieszka w domu po babci. Na pierwsze piętro prowadzą
strome, wąskie schody, po których trzeba wnieść i znieść wózek z Igusią. Jest drobniutka, ale to jednak
wysiłek i za każdym razem strach, aby nic się nie stało.
Ola Ola jest instruktorką w klubie fitness,
http://www.medyk.konin.pl
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prowadzi też zajęcia sportowo - rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci z Fundacji PODAJ DALEJ.
Marek jest reprezentantem Polski w koszykówce na wózkach i szefem drużyny Mustang &ndash; jedynej
w Wielkopolsce drużyny koszykarzy na wózkach, którą założył wspólnie z Olą. Teraz zarażają
niepełnosprawne ruchowo dzieci pasją do koszykówki, bo sport jest doskonałą formą rehabilitacji. Sport
jest ich sposobem na życie. Nadaje barw każdego dnia, pozytywnie nakręca i mobilizuje.
Ewa W życiu
Ewy ważną rolę odgrywa sztuka, która towarzyszy jej odkąd pamięta. Już w dzieciństwie marzyła, aby
zostać primabaleriną i ilustratorką książek dla dzieci. Dzisiaj nie rozstaje się z ołówkiem i pędzlem. Jest
wrażliwa na piękno i otaczający ją świat. Za swój najszczęśliwszy dzień uważa ten, w którym poznała
Krzysztofa, miłość swojego życia. Obydwoje pochodzą ze Śląska. Krzysztof od 14 lat trenuje
koszykówkę na wózkach. Początkowo z Tychów dojeżdżał do Konina kilka razy w miesiącu na treningi z
drużyną Mustangów. Jeden wyjazd to 680 km za kółkiem! Wytrzymał rok. W końcu przywiózł tu
ukochaną Ewę i&hellip; zostali. W Fundacji PODAJ DALEJ spotkali pomocnych i wartościowych ludzi.
Znaleźli pracę i swoje miejsce w życiu &ndash; DOM, w którym są szczęśliwi i czują się bezpiecznie. W
ubiegłym roku wzięli ślub, a w kwietniu przyjdzie na świat ich maleństwo.
Monika Monika jest młodą,
energiczną dziewczyną. Uczy się w szkole kosmetycznej i wie, że dobrze wybrała przyszły zawód. Jest
przekonana, że dobry makijaż może podkreślać urodę, zmienić kobiecy nastrój, odprężyć, a nawet dodać
seksapilu i pewności siebie. - Pragnę, aby kobiety odkrywały swoje piękno, bo wtedy będą lepiej się czuły
- mówi Monika. Daniela spotkała latem, podczas spaceru. Wracał z treningu koszykówki na wózkach
drużyny Mustang Konin. Nie spodziewali się, że właśnie tego dnia, na tej drodze spotkają miłość swojego
życia. Obydwoje kochają też motory i samochody. Uwielbiają czuć moc silnika, dlatego z utęsknieniem
czekają na odbiór swojej maszyny od mechanika i podróż w nieznane. Danielowi motor daje coś jeszcze pozwala zapomnieć o protezie nogi, która czasem przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu.
Wszystkich bohaterów kampanii połączyła Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina.
Tu się poznali, tu pracują albo korzystają ze wsparcia, tu przyjeżdżają na zajęcia i treningi. Tu zmieniło
się ich życie.
______
&bdquo;Piękno jest w nas&rdquo; to kampania społeczna Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, która od 13 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością w
zdobywaniu samodzielności życiowej (www.podajdalej.org.pl).
Tegoroczną, czwartą edycję kampanii Fundacja zrealizowała przy współpracy Aparatek - grupy
pasjonatek fotografii i Instytutu Kosmetologii &bdquo;Vera Estetic&rdquo;. Wystawa fotografii ośmiu
kobiet, którym towarzyszy w życiu niepełnosprawność, to część wydarzenia &bdquo;Konin miasto
kobiet&rdquo;, które odbywa się w dniach 3-10 marca.
Szczegółowych informacji o kampanii udziela:
Justyna Gach, e-mail: justyna.gach@podajdalej.org.pl , tel. 63 211 22 19.
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