Wspomnienie o prof. Irenie Obuchowskiej
Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej Akademii
Nauk oddział Poznań
Pani profesor Irena Obuchowska przez dwie kadencje (2007-2011 i 2011-2014) była aktywnym
członkiem Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oddział Poznań.
Jak wspominają prof. Irenę Obuchowską w fundacji Instytut Rehabilitacji Dziecka, organizacji
noszącej jej imię, była, jest i pozostanie naszym Aniołem. Ciepła, serdeczna, uśmiechnięta. Dzieci
prosiła, by mówiły do niej Ciociu, a one to z radością powtarzały. Profesor psychologii, wybitna
specjalistka od rozwoju dziecięcego zmarła w niedzielę, 17 kwietnia.
Uczyła nas, dopingowała do pracy, pokazywała nowe drogi. Autorytet i Przyjaciel. Taka pozostanie w
naszych sercach - czytamy dalej na facebookowej stronie Instytutu Rehabilitacji Dziecka im. Ireny
Obuchowskiej.
Prof. Irena Obuchowska przez ponad 40 lat związana była z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.
Powiedziała kiedyś o sobie, że czuje się przeceniona. A powinna powiedzieć, że jest doceniona wspomina prof. Irenę Obuchowską Andrzej Twardowski, jej wychowanek. - Niezwykle skromna i dobra
osoba. Nigdy nie zabiegała o splendor, a ten niewątpliwie jej się należał - mówi o zmarłej prof.
Twardowski. - Całe swoje życie poświęciła dzieciom i pracy dla nich.

Kochać i rozumieć
Jej kariera naukowa wyrosła z praktyki: wcześniej przez 10 lat pracowała jako psycholog kliniczny: w
szpitalnym oddziale psychiatrii dziecięcej w Kościanie i w poradni zdrowia psychicznego w Poznaniu.
Przez całe życie w centrum jej uwagi były dzieci w kryzysie: przewlekle chore, niepełnosprawne, żyjące
w ubóstwie, dorastające w placówkach wychowawczych.
W latach 70. przeprowadziła prekursorskie badania na temat zachowań prospołecznych osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Autorka koncepcji autorewalidacji: stwierdziła, że to osoby
niepełnosprawne wypracowują najlepsze sposoby radzenia sobie z ograniczeniami.
Tuż po habilitacji otworzyła w Poznaniu jeden z pierwszych w Polsce kierunków pedagogiki specjalnej.
Kierowała nim nieprzerwanie do 1994 roku. Tytuł profesora uzyskała w 1990 roku.
Oprócz pracy naukowej profesor Obuchowska współpracowała z organizacjami społecznymi. Na stałe
wspierała m.in. Stowarzyszenie ProFuturo, które pomaga dzieciom z autyzmem, Komitet Ochrony
Praw Dziecka czy z Fundację "Dzieci niczyje". Za to, co zrobiła dla nauki i dzieci, otrzymała Złoty Krzyż
Zasługi, Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pisała felietony popularyzujące osiągnięcia nauki w dziedzinie rozwoju i wychowania dziecka, zebrane
później w trzech tomach pod wspólnym tytułem "Kochać i rozumieć". Za te felietony otrzymała w 1997
r. wyróżnienie honorowe im. Profesora Hugona Steinhausa, przyznawane przez Polską Fundację
upowszechniania Nauki oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk. W 2000 roku Niezależna
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Fundacja Popierania Kultury Polskiej POLCUL przyznała jej wyróżnienie za działalność i publicystykę
wychowawczą.
Na stronie Filmoteki UAM można obejrzeć poświęcony prof. Obuchowskiej film z cyklu "Wybitne
postacie Uniwersytetu". - Całe wychowanie jest przekazywaniem dziecku wartości i takim wpływaniem
na nie, by dążyło do tych wartości dobrych - mówi w nim o swojej pracy. Film poznański uniwersytet
nakręcił po tym, jak Obuchowska została uhonorowana najwyższym odznaczeniem UAM: Palmae
Universitatis Studiorum Posnaniensis. W pierwszym kadrze profesor całuje dziewczynkę z zespołem
Downa.

Pogrzeb
Pogrzeb w piątek, 22 kwietnia
Urna z prochami prof. Obuchowskiej zostanie umieszczona w kolumbarium na cmentarzu
junikowskim w najbliższy piątek, 22 kwietnia o godzinie 12.30. Rodzina zmarłej profesor prosi, by na
uroczystość nie przynosić kwiatów. W zamian żałobnicy proszeni są o wsparcie Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej oddział w Poznaniu, które wspiera hospicjum Palium.
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