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''Ekozofia niepełnosprawnych - holistyczne podejście do terapii, rehabilitacji i edukacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną'' to tytuł dwudniowej konferencji, która odbywa
się w murach Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Podczas dwudniowych obrad naukowcy
i eksperci z Polski i z zagranicy dyskutują nie tylko o możliwościach wykorzystania
środowiska naturalnego w trakcie procesu edukacji i rehabilitacji, ale również o zaletach
biobudownictwa naturalnego.

Jak otaczające nas środowisko może korzystnie wpływać na proces rehabilitacji i edukacji podopiecznych?
Jak stymulować elementami natury osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Jak można
funkcjonować na co dzień w budynkach powstałych z naturalnych, ekologicznych materiałów
budowlanych? - odpowiedzią na te i wiele innych pytań jest konferencja pt.: O „Ekozoﬁi” naukowo, której
organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wraz z Wydziałem
Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (ﬁlia w Cieszynie) oraz z krakowską Spółdzielnią
Socjalną „Ekocentrycy”.
Konferencja nie tylko porusza wiele interesujących tematów, ale pozwala również zmienić spojrzenie na człowieka w
kontekście ekologii. Słowo wstępu, jako pierwszy wygłosił dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica. - Tego typu
konferencje mają głęboki sens, miedzy innymi dlatego, że otwierają się na wspólną dyskusję
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Mam nadzieję, że te różnopoziomowe spojrzenia pozwolą
na stworzenie holistycznej koncepcji rehabilitacji, wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. ...Na
wygenerowania tych śladów i szlaków, które nie są często podejmowane w teorii pedagogicznej. Wierzę,
że staną się one bardziej powszechne – podkreśla Zenon Gajdzica, Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
w Cieszynie.
Czym właściwie jest "Ekozoﬁa"? Dlaczego jest tak bardzo potrzebna? - Centrum Kształcenia i Wymiany
Doświadczeń ''Ekozoﬁa niepełnosprawnych'' w Bażanowicach zostanie zbudowane dla naszych
podopiecznych i to jest najważniejszym celem naszych działań. Chcemy, żeby w tym miejscu czuli się jak
najlepiej i mieli możliwość rozwoju własnych umiejętności i dawania czegoś od siebie... - mówi Rafał
Guzowski z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie - Ważnym
elementem naszego projektu jest powiązanie edukacji, rehabilitacji, terapii, oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z ekologią.
Przypomnijmy „Ekozoﬁa niepełnosprawnych” stanie w miejscu, gdzie jeszcze dzisiaj stoi nieruchomość, należąca
niegdyś do Habsburgów. To tam odbywać się będą konferencje, szkolenia, warsztaty... I to właśnie osoby
niepełnosprawne będą uczestniczyły w "życiu" tego miejsca. Na polu ornym, które ma powierzchnię 3,5 ha
powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. - To miejsce w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno nasi
podopieczni, jak również osoby które chciałyby skorzystać z usług w ramach ZAZ-u... - podkreśla R.
Guzowski.
Pierwszego dnia konferencji (10 grudnia), naukowcy Wydziału Etnologii i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach (ﬁlia Cieszyn) poruszyli tematy związane z pedagogiką ekologiczną, opowiedzieli również o
ekozabawach w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Nie zabrakło także tematów
związanych z wykorzystaniem środowiska do stymulacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Swoimi
przemyśleniami podzieliła się również z zaproszonymi gośćmi mgr Elżbieta Waliczek, dyrektor OREW w Cieszynie.
- Dzięki bezpośrednim, codziennym kontaktom z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
dostrzegłam w nich najwyższy poziom człowieczeństwa. Najwyższą wartość, która zawiera w sobie

czystość umysłu i ducha. Jest to wartość w którą wyposażony jest każdy człowiek, dlaczego więc nie
dostrzegamy tej wartości na co dzień? Obecny kapitalistyczny świat określa nasze potrzeby hierarchią
wartości, wyznacza nam materialną drogę egzystencji. Ważne jest posiadanie, kariera zawodowa,
podążanie za trendami... W tym materialistycznym świecie zapomina się o tym, co najważniejsze. O tym,
co tworzy warunki naszej egzystencji, zapomina się o środowisku naturalnym... - akcentowała E. Waliczek.
Przed nami (11 grudnia) drugi dzień konferencji. Tematem wiodącym będzie biobudownictwo, ekologiczna
technologia budowy domów oraz budynków użyteczności publicznej. Dodatkowym zagadnieniem będzie również
wpływ biobudownictwa na zdrowie człowieka.
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