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Mija rok od momentu, w którym tak naprawdę damy-rade pojawiło się w sieci. Sam pomysł
jednak zakiełkował w mojej głowie dużo wcześniej. W trakcie szukania informacji na temat
niepełnosprawności, sprzętów i ogólnie całej tematyki związanej z niepełnosprawnością
właśnie. Przeczesując polskie i zagraniczne strony widziałam ogromną różnicę w jakości
prezentowanych tam treści. Nie tylko w jakości, ale też formie ?podania?, oraz traktowania
tematu bardzo serio, żeby nie powiedzieć sucho i beznamiętnie. Mowa oczywiście o polskich
stronach i zaznaczam nie o forach, które mylone są często z portalami. To co znalazłam nie
podobało mi się! Natomiast dobrze wiedziałam, co chciałabym zobaczyć i jaką formę miałoby to
przybrać.

Dzieląc się z kilkoma osobami pomysłem, usłyszałam sprowadzające mnie na ziemię słowa, że
?Proste to nie będzie, a nawet jest prawie awykonalne?. Przyznam, że w swojej naiwności nie
pomyślałam o podstawowych elementach. W zasadzie kluczowych. Choćby o fakcie, że KTOŚ 
portal musi przygotować od strony informatycznej, czyli mówiąc potocznie ?postawić? go w
sieci, umieścić na serwerze, podjąć się funkcji Admina itp. O szukaniu profesjonalnej firmy nie
było mowy z powodu braku finansów. Determinacja i niesamowite szczęście trafiania na
właściwe osoby we właściwym czasie sprawiły, że to, co wydawało się nierealnym marzeniem,
jest, istnieje i cieszy nie tylko mnie, ale wiele osób w Polsce i poza jej granicami.      

Pisząc te kilka  ?rocznicowych? słów od Naczelnej ;) chcę podkreślić, że damy-rade to Ludzie!!!
Prawdziwi!!! Wszyscy uczestniczą w tym projekcie zupełnie bezinteresownie!!! Bez nich to
wszystko, co się dzieje nigdy nie miałoby miejsca. I właśnie na nich chcę się skupić. Bo to, co
jest widoczne na stronie, to, co czytacie i oglądacie, przygotowywane jest właśnie przez nich.
Pozwólcie, że przedstawię ekipę damy-rade. Tę kluczową! - moich przyjaciół! Kolejność nie ma
tu żadnego znaczenia.Wszyscy są mi bliscy i tworzą to wyjątkowe miejsce. Panie i Panowie -
oto oni:

Michał Gorgol, wykonawca portalu, administrator. Absolwent Politechniki Lubelskiej, który
podjął się przygotowania naszej strony w ramach pracy magisterskiej. Stale ją ulepszający,
chętny do spotkań i pomocy. Skromny chłopak z Lublina.

Kasia Ziaja, pielęgniarka, ekspert, ale przede wszystkim fajna babka z jajami :). Zajmująca się
działem medycyny, tak bardzo istotnym dla rodziców i opiekunów chorych dzieci. Jej artykuły
pisane są w bardzo przystępny sposób, choć dotyczą spraw nader poważnych. Bardzo
doceniane przez naszych użytkowników i zawsze rzetelnie napisane. Niesamowita osoba, o
silnym kręgosłupie moralnym i nieoceniona, jeśli chodzi o dotrzymywanie terminów.
Zdyscyplinowany, kochany Ziaj. Pochodzi ze Starego Sącza, obecnie mieszka i studiuje w
Krakowie.

Rafał Wieliczko, dziennikarz, od samego początku dbający o poziom działu Publicystyki.
Piszący świetne, bardzo często kontrowersyjne artykuły, które niejednemu z ludzi spędzają sen
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z powiek i powodują ożywione dyskusje, często bardzo emocjonalne. Rafał jest również
grafikiem i dokonuje korekty wszystkich tekstów pojawiających się na damy-rade. Dzięki jego
talentowi, umiejętnościom i pomysłom to, co widzimy i czytamy, cieszy nasze oczy. To on
właśnie regularnie uaktualnia stronę, często błyskawicznie reagując na nasze prośby, pomimo
nawału innych obowiązków. Śmiało mogę powiedzieć ?Oddział Ratunkowy? damy-rade.
Lublinianin.

Anna Freifrau von Linden, rzeźbiarka, prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci w szkole
podstawowej i dla niepełnosprawnych umysłowo dorosłych w Karlsruhe (Niemcy). Mama
Tadeuszka, u którego stwierdzono autyzm i epilepsję. Na łamach portalu dzieli się z nami
doświadczeniami w wychowaniu synka, terapiami, niejednokrotnie pokazując nam różnice
systemowe między Polską a Niemcami. Jaja obecne!

Basia Jurkowska, psycholog z MPD, nasz ekspert w dziedzinie psychologii, pomysłodawczyni
kilku działów portalowych. Na co dzień prowadzi terapię osób niepełnosprawnych, robiąc to z
gracją i z pewnością z jajami. Mieszka w Lublinie.

Darek Naklicki, wieloletni rehabilitant, z dużym doświadczeniem w pracy z niepełnosprawnymi
dziećmi, nasz ekspert w dziedzinie rehabilitacji. Obdarzony dużym poczuciem humoru i
wrodzonym luzem. Lublin.

Magda Pełczyńska-Lots, psycholog. Pracuje jako terapeuta. Autorka ciekawych artykułów,
związanych z tematyką psychologii, edukacji i inkluzji osób niepełnosprawnych. Szczególnie
bliski temat jej sercu to autyzm. Kolejna babka z jajami. Lublinianka.

Jędrzej Jaxa Rożen, szalony paralotniarz na wózku, wariat pozytywnie zakręcony (wybacz
Jędrek ;) ) Człowiek o wielkim poczuciu humoru i z dystansem do swojej osoby. Ponad
wszystko wolny człowiek, któremu niepełnosprawność nie przeszkodziła w realizacji pasji, którą
kocha - latania. Wnoszący do portalu nutę szaleństwa, filozofii, uśmiechu i radości życia.
Tłumacz, podróżnik, kulturoznawca. Swoimi artykułami pokazujący istotę wolności, takiej bez
barier. Mieszka w pięknym mieście Wrocławiu.

Marylka Chodorowska, wierna użytkowniczka. Kochająca babcia, wychowująca cudowną,
bardzo chorą, maleńką Wiktorię. Pisząca poruszające artykuły, które powinni przeczytać
wszyscy dziadkowie, nie tylko chorych wnucząt. Wzór do naśladowania!!! Pierwsza liga jaj!
Białystok.

Karol Łukasiewicz, nasz ekspert od niełatwej dziedziny Prawa. Dbający o aktualizację
przepisów prawnych, związanych z tematyką interesującą naszych użytkowników. Chętnie
udzielający porad, stale wspierający projekty damy-rade. Lublinianin.

Sylwia Coolikowska, powiew młodości, entuzjazmu i pomysłów. Bardzo ciekawa młoda osoba,
jedna z naszych stałych użytkowniczek. Podsyła interesujące tematy i mobilizuje do pracy. Od
urodzenia zmaga się z MPD, jaja na miejscu ;). Bydgoszcz.

Gosia Milanowska, mama chorej Gabrysi, która co prawda odeszła, ale będzie z nami zawsze,
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w naszej pamięci i sercach. Gosia jest odpowiedzialna za Wolontariat na damy-rade. Kobieta
silna jak skała, pozornie ;) i dusza człowiek. Mega jaja. Z Lublina.

Dorota Nowakowska, mama niepełnosprawnego Adriana. Walcząca o zdrowie syna od
kilkunastu lat. Kobieta pełna energii, podsuwająca pomysły i pisząca dla nas artykuły o
ciekawych i nowatorskich terapiach. Jaja są. Szczecin.

Panowie, wybaczcie, że o Waszych jajach nie piszę, bo zakładam, że je posiadacie. Tak jakby z
natury ;), co zresztą niejeden raz udowodniliście!

Dziękuję Wam wszystkim kochani, za kawał dobrej roboty odwalony przez ten rok! Mam
nadzieję, że dalej będziemy dawać radę, wzajemnie sobie pomagając. Taki był zamysł tego
miejsca i stąd nazwa portalu, która zobowiązuje. Wielki szacunek dla wszystkich! Podkreślam,
że przedstawiłam kluczową ekipę, na stale współpracującą z damy-rade. Natomiast mamy
coraz więcej użytkowników, stale przybywających i ich również chcę zaprosić do czynnego
udziału w tworzeniu i pracy nad tą stroną. Jesteśmy otwarci na sugestie i pomysły. Mnie
osobiście marzy się spotkanie użytkowników i sympatyków damy-rade w ?realu", w jakimś
fajnym, ciekawym miejscu. Powoli wizja tego rysuje się w mojej głowie. Wiem, że nie będzie to
łatwe do zrealizowania, z powodu rozsiania nas po całej Polsce i poza jej granicami. Wierzę
jednak, że się uda, tak jak udało się wiele innych z pozoru nie do zrobienia rzeczy.

Kasia Łukasiewicz
Redaktor Naczelna
Mama Julki i niepełnosprawnej Hanki
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