Wład.ysławDykcik nie Żyte
I

flekroc dowiadujemy się

sprawnoŚcią

ka albo kogoś znanego,

go w Krotoszynie podjął stu-

lo

intelektual-

śmierci bliskiego na- ną. Po ukończeniu w 1961
Szemu sercu człowie- roku Liceum Pedagogiczne-

wszelkie codzienne sprawy chowają się w kąt, a
czas pł1mie wolniej niż

zazwyczaj. W tym właśniepołożeniuznalazlo
się całe poznańskie środowisko osób z niepełnosprawnościami. We wtorek 13 sierpnia 2013 roku
zmarł wybitny pedagog
specjalny - prof. zw. dr
hab. WładysławDykcik.

Urodzlł się 13 kwietnia

1942

w Pogorzałkach. Do-

rastał W Borzęciczkach

niedaleko

Krotoszyna,
gdzie znajdował się ośrodek dla dzieci z niepełno-

dia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu imienia Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. W 1973

roku ukończył takze

Stu-

dia w Państwowym Instytu-

cie Pedagogiki Specjalnej w

Warszawie. Rok pÓzniej uzyskał na UAM stopień doktora nauk humanistycznych w

zakresie pedagogiki, habilitację w 1988 roku, zaśtytuł
naukowy profesora w roku
2006. Przez wiele lat kierował Katedrą Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Studiow
Edukacyjnych UAM.

Wniis']ilu'l"ó.lP!fu
nie grupy Polskiego

,?x:

Towa-

rzystwa Stwardnienia Roz-

Fundację Przeciw Wyklucze-

niu Społecznemu,Będziesz"
na zlecenie Regionalnego
ośrodka Polityki Społecznej

w Poznaniu w ramach projeknie kwalifikacji kadr pomocy

rad naukowych wydawnictw

takich jak: Poznańskie

warzystwo

To_

Pedagogiczne,

NiepełnosprawnoŚc

_ Spoleczeńslwo'' oraz wie-

lu innych. Jest autorem ponad 150 publikacji dedyko-

wanych pedagogice specjalnej, peda3ogice społecznej

i

historii wychowania. Wydał
3 monografie naukowe, opu-

blikował l42 artykuĘ w CZasopismach naukowych i publikacjach zbiorowych.

Angazował się nie tylko
w działalnośĆnaukowo-dyd akty czn ą, al e le ż b

r

z

niepełnosprawno-

Ściami. Uwrazliwiał społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych' na ich szczegÓlne potrzeby' Wykształcił

,,Szkoła Specjalna",,,Czło-

wiek _

osób

ał udział

w wyjazdach i spotkaniach
integrujących środowisko

wiele pokoleń pedagogow.

Wobec wspoĘracownikow
Zawsze był zyczliwy i kolezeński. Pracował naukowo

niemal do ostatnich chwil
życia. Ceremonia załobna

prof. zw dr hab. Władysława Dykcika odbyła się w
piątek l6 sierpnia w koście
le pw św.Michała w BorZę'
ciczkach. Rodzinie, przyjaŚp.

ciołom oraz wspóĘracownikom składa my na)szczer
sze wyt azy wspołczucia.

-

KAROLINA KASPRZAK

Lipcowe grillowanie

WspieraĆ
chorych
psychicznie

tu systemowego,,Podnosze-

Śp. prof. zw dr hab. Władysław Dykcik był członkiem

i

sianego oddział Welkopol_
ska w ogrodzie Grazyny Gałki. Wśród zieleni i kwiatów
czekało przyjemne zacienione miejsce, idealne na piknik.

Gospodyni przygotowala wspaniałe wypieki. KaŻdy z uczestników wykładal na
wspólny stÓł sałat'ki, owoce i

napoje. Asystenci osoby niepełnosprawnej pomagali w do-

1eŻdzie na piknik osobom na

tkanie kilka osob przyszło po
razpierwszy. w rolę gospodyni
przez chwi\ę wcieliła się Róza

nie się usadowili.

ca Wielkopolskiego Oddziafu,
która sprawiła, że atmosfera

wózkach inwalidzkich, a pÓŹniej dbali, aby wszyscy tłygod-

_ crillowanie nie może się

obejŚĆ bez kiełbasek i kaszan-

ki _ mÓwi Wojciech Zieliński,
członek PTSR'

Ich przyządzaniem zajęli się wolontariusze. Na spo-

Korczyńska, przewodniczą-

szybko się rozluŹniła iwszyscy
poczuli się jak w rodzinie. Te'
matÓw do rozmów nie brakowało' Czas na wspÓlnych pogaduszkach szybko minął. Prawie nikt nie zauwaĄl, że zrobił się póŹny wieczor. awa

integracji społecznej w Wiel-

kopolsce" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Biorą w nim udział placownicy instytucji pomocy spo-

łecznej, organizacji pozarządowych i wolontariusze zainteresowani kompleksotłyn

wspieraniem osób dorosłych
po kryzysach psychicznych na
każdym etapie życia' Szkolenie jest prowadzone w formie
bezpłatnych, trzydniowych
warsztatów w 8 grupach na terenie ośrodkaKultury i Rekre-

acji Mickiewiczowskie

cen-

w Zerkowie. Do wyboru

było

trum Turystyczne
kilka.terminÓw.

- Hotel MCT

Pie'rw-szy zjazd

odbył się w dniach 7-9 sierpnia, a ostatni planowany jest
między 18 a 20 września.
KAROLINA KASPRZAK
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