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Wśród zgromadzonych
w sobotę 29 wrzeŚrua 2012
w Domu Kultury ,,Pod Lipami" _ widzieliśmyzarówno
chorych, ich rodziny, przyjaciół' jak i innych zatnteresowanych tematyką najnowszych światowych metod w
dziedzinie leczenia i rehabilitacji stwardnienia rozsianego. Tradycyjnie juz - spodziewaliŚmy się omÓwienia
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porady, jak żyĆ z SM, zawierają książki z serii SoB]E MoC
- poradniki, których aktualizowane wydania lub tema-

tyczne dodatki ukazują się
w Polsce niemal co rok. Na

spotkaniu odbyła się prezentacja świeżowydanej części
pt. ,,Epigenetyka dla osob z
SM". Warto dodac, Że ksiąŻki zawieraią sporo wypowiedzi samych chorych, których
doświadczenia Pani dr Woy-

ofiarowanego po raz kolejny
przezfirmę GLUTENEX Z Sadów koło Poznania.

Po przerwie dr Woyciechowska rozmawiała indy'
widualnie z każdym chętnym i podpisywała książki.
Kolejna książka dr Joanny
Woyciechowskiej, jest kon-

tynuacją i rozwinięciem poprzednich pozycji. Zawiera
przeg\ąd najnowszych ba-

dań naukowych, jak

chorobę.

Po porvitaniu i wspomnieniach ze spotkania zeszłorocznego Pani Doktor przedstal'viła rr' formie pr Zystępne-

go trr'kładu swo;'ą wledzę na
temat tego, co obecnie stanorr'i najnorł,'sze trendy w
klinicznlm i naukowym postrzeganiu przyczyn chorobv oraz kierunki jej leczenia
i rehabilitacji chorych na SM.
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sza wszystkich chętnych poszukująrych

p r acy,

którzy mają

problemy ze wzrokiem, na
bezpłatne warsztaty. Proiekt

,Wsparcie na starcid' ma za zadanie pr4lgotować osoby do

poruszania się po rynku pracy,
rozmowy kwal ifikaqĄnej, pr zy gotowania dokumentów aplikaryjnych. Program warsztatów jest bardzo bogaĘl, rozłożony na 7 dni zajęć. Uczest-

nikom gwarantujemy Wrywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe.

Liczba miejsc jest ograniczona

_ chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny6l 847 46 16.
Projekt realizowany będzie

wedfug wstępnych zaloŻeń od
19 listopada ze środkÓw Wojewódzkiego Urzędu Pracy W Poznanlu.
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bie rłryrażaniaemocji w szfuce rozmawiano podczas konferencji prasowej w piątek 19
pażdziemka z udziałem historyka sztuki doktor Elizabeth

Telsnig, która prowadzi pracownię lrłrapii przez szfukę w
lebenshilfe w Austńi.

W Galerii,Tak' przy ulicy Miel-

oceny reklamowanych co-

raz częŚciej,,cudownych'' lekÓw, dających nadzieję na
powstrzymanie, a nawet cofnięcie zniszczeń w organizmie, poczynionych przez tę
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Pozostaje W Stałym kontakciąŻ ossbadiiał;
jeżdŻa na otwarte spol'kania,
wiedzą i doświadczeniem.
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Poznaniu

można było zobaczyĆ prace )osefa Hofera, o ktÓryCh obszemie

w paŹdziemikotł'1m
wydaniu,,Filantropa" (s. 51). Telsnig powiedziała, ze sztuka Hofera, twórcy o światorłł,,rnrozgłosie, jest swego rodzaju pamiętnikiem' ry którym odkłada_
ne są wrażenia zlnązane z seksualnością. Niestet}4 problema$ka ta w twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością
pozostaje chyba poza obszarem
zainteresowań dziennikarzy Bo
jak u1,tfumaczyĆ brak obecnoŚci
mediów na wspomnianei kon|erencji prasowej?
pisaliŚmy
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