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Jak już czytelnicy „Filantropa 
Naszych Czasów” wiedzą, 

niedawno ukazał się tomik po-
ezji Magdaleny Molendy-Sło-
mińskiej „Teraz zaśpiewa słoń-
ce”. W listopadowym wydaniu 
naszego miesięcznika mieli-
śmy bowiem okazję przeczytać 
recenzję autorstwa Eweliny 
Węglewskiej tego kolejnego już 
wydawnictwa Fundacji Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym 
„Filantrop”. 

Natomiast kilka dni po uka-
zaniu się recenzji, 23 listopada, 
w Teatrze Animacji w Centrum 
Kultury Zamek w Poznaniu od-
był się nastrojowy, uroczysty 
wieczór autorski Magdaleny 
Molendy-Słomińskiej, będą-
cy swego rodzaju premierą jej 
znakomitego, oryginalnego to-
miku. Zgromadzeni miłośnicy 
poezji w skupieniu wysłuchali 
wierszy Magdy w interpretacji 
Magdaleny Dehr i Krzysztofa 
Dudkiewicza – aktorów Teatru 
Animacji oraz przyjaciela poetki 
Dariusza Kujawy. Tomik „Teraz 
zaśpiewa słońce” omówił znany 
poeta poznański Jerzy Grupiński, 
a niżej podpisany przypomniał 

WIECZÓR AUTORSKI 
M. MOLENDY-SŁOMIŃSKIEJ

Słoneczna 
poezja 
w Zamku

Magda z kwiatami, którymi 
obdarowali ją uczestnicy

wieczoru autorskiego. 

Stoją od lewej: rodzice Magdy Marianna i Jerzy Molendowie 
oraz teściowa Barbara Słomińska. Siedzą od lewej: plastyczka 

poznańska Beata Majchrzak-Gurajdowska, bohaterka wieczoru 
Magda i jej mąż Sławomir Słomiński.

wieloletnią już współpracę Mag-
dy z miesięcznikiem „Filantrop”, 
którego jest współredaktorką 
(jej nazwisko widnieje w stopce 
redakcyjnej). Zwrócił też uwagę 
na obecność w książce „Moje Ki-
limandżaro” jej znakomitej prozy 
„Słoneczny blog”, nagrodzonej w 
ogólnopolskim konkursie „Moje 
losy”. 

Ciąg dalszy wieczoru autor-
skiego Magdy trwał w pobli-
skiej restauracji „Pretekst” (stąd 
pochodzą zamieszczone obok 
zdjęcia), w którym udział wzię-
ła rodzina Magdy oraz najbliżsi 
przyjaciele i znajomi. mb 
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Wielkopolski Związek In-
walidów Narządu Ruchu 

obchodził swój srebrny jubi-
leusz. Ta prężnie działająca 
w Poznaniu i naszym regionie 
organizacja pozarządowa po-
wstała w grudniu 1983 roku. 
Jednym z jej założycieli i 
pierwszym prezesem był nie-
żyjący już Edward Niemczyk. 

Dzisiaj Związkowi szefuje 
Mirosława Rynowiecka. Ona 
też była gospodynią roczni-
cowego spotkania w klubie 
Angelo 13 grudnia 2008 roku. 
Całość prowadził Ireneusz Le-
sicki. W obchodach tej jakże 
zacnej rocznicy, obok człon-
ków WZINR i jego działaczy, 
uczestniczyli również: poseł 
Jan Filip Libicki, przedstawi-
ciele władz miasta, powiatu 
i województwa z dyrektorem 
MOPR Włodzimierzem Kał-
kiem i dyrektorem Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecz-
nej Lidią Wrocińską-Sławską, 
zaproszeni goście z innych 
organizacji pozarządowych i 
ci, którym bliska jest działal-
ność WZINR. Koła związku 
w Gnieźnie, Śremie, Środzie, 
Wrześni i Owińskch zaprezen-
towali ich prezesi. 

Śpiewają dziewczyny z „Pawełka”.

Chór kameralny Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego.

Śpiewa Beata Adamska.

Koło Związku w Owińskach 
w sierpniu 2004 roku utworzy-
ło Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej „Pawełek”. Dziewczyny z 
„Pawełka” swoim artystycznym 
występem uświetniły spo-
tkanie. W części artystycznej 
wystąpił też Chór Kameral-
ny Towarzystwa im. H. Wie-
niawskiego i Beata Adamska. 
Kolędy przez nią śpiewane 
wprowadziły wszystkich w at-
mosferę zbliżających się świąt.

Jak to zwykle u niepełno-
sprawnych WZINR bywa, spo-
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WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

25 lat minęło

nością ludzi pełnosprawnych i 
inwalidów. Jak jest to niezwy-
kle istotne i ważne, doskonale 
wie WZINR, od 2005 roku nasz 
wydawca. 

Z dumą wiec braliśmy udział 
w tym jakże pięknym jubile-
uszu. Wspólnie z naszymi czy-
telnikami życzymy stu i więcej 
lat takiej działalności. 

Wspaniały jubileusz w Klu-
bie Angelo odbył się dzięki po-
mocy Fundacji Królowej Polski 
Świętej Jadwigi w Puszczyko-
wie, Cukierni Hanusia i Firmy 
Compsystem Paweł Wantow-
ski. 

 EWELINA WĘGLEWSKA 

Jubileuszowe gratulacje składa 
poseł Jan Filip Libicki.

Gratulacje i kwiaty dla przewodniczących kół. Od lewej: Ireneusz Lesicki, prezes Koła WZINR
w Gnieźnie Bolesław Ciesielczyk, prezes Zarządu Głównego WZINR Mirosława Rynowiecka

i wiceprezes ZG WZINR Piotr Der.

Listy gratulacyjne i kwiaty od władz Poznania. Na pierwszym 
planie dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Lidia Wrocińska-Sławska i dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie Włodzimierz Kałek.
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tkanie zakończyło się wspólną 
zabawa i tańcami. Wszyscy 
życzyliśmy pani prezes następ-
nych 25 lat i złotego jubileuszu. 

Ten srebrny i grudniowa uro-
czystość potwierdziły, jak waż-
ne są działania WZINR, które 
określa statut organizacji. 

Dla mnie najważniejszym 
jego punktem jest ten, który 
mówi o kształtowaniu partner-
skich postaw między społecz-
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„Nie ma co patrzeć na swą 
kartę zdrowia, tylko ły-

kać życie i się delektować. Brać 
wszystko, co jeszcze do wzię-
cia zostało, póki posłuszeństwa 
nie odmówi ciało”. 

Tak wyraził się kiedyś Zdzi-
sław Bączkiewicz w jednym ze 
swych wystąpień. One właśnie 
obrane zostały jako motto od-
bytych 12 grudnia 2008 roku w 
wągrowieckim Ośrodku Reha-
bilitacyjno-Wypoczynkowym 
„Wielspinu” uroczystości poże-
gnania Go jako wieloletniego 
Prezesa Zarządu tej organizacji 
(Wielkopolskiego Zaplecza Re-
habilitacyjnego Spółdzielni In-
walidów w Poznaniu). 

Odejście Prezesa Bączkiewi-
cza ma związek z ukończeniem 
przez Niego 75 roku życia. Droga 
zawodowa Jubilata trwała wyjąt-
kowo długo, bo aż 52 lata. Trzy-
dzieści pięć lat Z. Bączkiewicz 
przepracował w spółdzielczości 
inwalidów, kierując w latach 
1973-74 Okręgowym Związkiem 
Spółdzielni Inwalidów, 1975-
-1990 Regionalnym Związkiem 
Spółdzielni Inwalidów, a po jego 
likwidacji, przez ostatnich 18 lat, 
spółdzielnią osób prawnych, 
jaką właśnie od początku istnie-
nia – od 1990 roku – jest „Wiel-
spin”. 

Zdzisław Bączkiewicz po Li-
ceum Ekonomicznym chciał 
poświęcić się zawodowi lekar-
skiemu. Ostatecznie jednak 
zdecydował się na ekonomikę 
handlu w Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Poznaniu. Jego 
drogę zawodową rozpoczęła 
praca w Wojewódzkim Związ-
ku Spółdzielni Mleczarskich 
w latach 1956-1960. W latach 
1960-1973 służbowo związał się 
z działalnością w Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Poznaniu kolejno na stano-
wiskach: statystyka w Wydziale 
Statystyki; instruktora zaopa-
trzenia materiałowego drobnej 
wytwórczości (w tym spółdziel-
czości inwalidów na zasadach 
priorytetowych) w Wydziale 
Przemysłu, kierownika oddziału 
zaopatrzeni materiałowego, a 
następnie w latach 1968 do 1973 
kierownika Wydziału Przemysłu, 
do momentu jego likwidacji. W 
tych latach spółdzielczość inwa-
lidów, za poparciem Wydziału 
Przemysłu, otrzymała znaczącą 
dotację ze strony Państwa na 
rozbudowę modernizację za-
plecza produkcyjno-rehabilita-
cyjnego. 

Po likwidacji Wydziału Prze-
mysłu i podjęciu, na krótki okres, 
stanowiska zastępcy kierownika 
w Wydziale Rolnictwa i Skupu, 
w 1973 roku przeszedł już na 
zawsze do pracy w spółdziel-

czości inwalidów, obejmując 
prezesurę Zarządu Okręgowego 
Związku Spółdzielni Inwalidów 
w Poznaniu, przekształcone-
go w 1975 roku w Regionalny 

oraz wiceprzewodniczącego 
Wielkopolskiej Społecznej Rady 
Programowej d.s. Rehabilitacji. 
Będzie zapewne też nadal ini-
cjował i współorganizował wiele 
przedsięwzięć aktywizujących 
środowiska osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami, m.in. in-
telektualną, w działalności arty-
stycznej i sportowo-turystycznej 
(warsztaty plastyczne, literackie 
i muzyczne, europejskie przeglą-
dy wokalno-instrumentalne oraz 
spartakiady sportowe). 

Wągrowiecka uroczystość 
pożegnania Prezesa Bączkie-
wicza z „Wielspin”-em odbyła 
się w konwencji telewizyjnego 
„show”. Moderatorem spotkania 
był Zbigniew Grochal, aktor scen 
poznańskich, od lat współpra-
cujący ze środowiskami osób 

Odchodzi, lecz nie ze 
wszystkich frontów

Związek Spółdzielni Inwalidów. 
W 1990 roku w miejsce dotych-
czasowych struktur związko-
wych, wielkopolskie spółdziel-
nie inwalidów powołały do życia 
„Wielspin”, który pod kierunkiem 
Prezesa Z. Bączkiewicza spełniał 
wiele funkcji doradczo-wspo-
magających w stosunku do spół-
dzielni inwalidów Województwa 
Wielkopolskiego. 

Odchodząc na emeryturę 
Zdzisław Bączkiewicz deklaruje 
wspierać społecznie działalność 
„Wielspinu” jako pełniący nadal 
funkcję Prezesa Stowarzysze-
nia Centrum Wspomagania i 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych „Bratek” w Poznaniu 

niepełnosprawnych, w tym z 
„Wielspinem” i osobiście z pre-
zesem Bączkiewiczem. Salę 
Zieloną wągrowieckiego ośrod-
ka szczelnie wypełnili liczni i 
zacni zaproszeni goście: Prezes 
Krajowej Izby Gospodarczo-Re-
habilitacyjnej, przedstawicie-
le Wojewody, Marszałka Woj. 
Wielkopolskiego, Starosta Pow. 
Wągrowieckiego, wiceprezes 
Zarządu MTP, członkowie pre-
zydium Wielkopolskiej Społecz-
nej Rady ds. Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, współpra-
cujący dyrektorzy z zakładów 
dla niepełnosprawnych z Dolnej 
Saksonii oraz Coventry Mind, 
przyjaciele z Wrocławia, Rada 
Nadzorcza oraz byli i aktualni 
prezesi członków ”Wielspin”, byli 
prezesi i pracownicy RZSI. Byli 
również obecni aktualni pra-
cownicy „Wielspin” oraz media. 
Podziękowaniom, serdeczno-
ściom i życzeniom pomyślności, 
składanym Jubilatowi, nie było 
końca. 

„Modernizacja i rozbudowa 
ośrodka w Wągrowcu – mówił 
m.in. Z. Bączkiewicz w swoim 
wystąpieniu nie byłaby moż-
liwa bez współpracy z Dolną 
Saksonią poprzez nawiązanie 
kontaktów z zakładami pod 
kierownictwem: Heinza Schro-
dera, Friedricha Wilhelma, Han-
sa Thona Gerharda Helwinga, 
Wilfrieda Windmollera, Reiharda 
Kleina oraz podpisaniem umo-
wy partnerskiej o współpracy. 
Dzięki umowie uzyskaliśmy po-
moc finansową na rozbudowę 
Ośrodka w Wągrowcu z Fundacji 
Współpracy Polsko–Niemieckiej, 
a także z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Dzisiejsza uroczy-
stość jest m.in. okazją, aby za 
tę i inną wszechstronną pomoc 
materialną podziękować”. 

Zdzisław Bączkiewicz bardzo 
serdecznie podziękował wszyst-
kim działaczom spółdzielczości 
inwalidów za stworzenie przy-
jaznych i twórczych warunków 
pracy na rzecz doskonalenia 
form rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych.

Uroczystość uświetniła część 
artystyczno-muzyczna z udzia-
łem Haliny Benedykt, Wojciecha 
Kordy i wągrowieckiego zespo-
łu beatowego TAK z wokalistą 
Krzysztofem Koniarkiem. 

MACIEJ SIERADZKI

Na takim oto okolicznościowym fotelu
prezes Zdzisław Bączkiewicz żegnał się z Wielspinem

po 52 latach pracy (w tym 35 w spółdzielczości inwalidów) 
i zarazem obchodził 75 urodziny.

Starosta wągrowiecki
Michał Piechocki uhonorował 

Jubilata herbem powiatu. 

Pamiątkowy kubek wręcza 
Zdzisławowi Bączkiewiczowi 
Steven Hill z Coventry Mind

w Anglii.
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Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Pawełek” w Owińskach, 

prowadzony przez tamtejsze 
Koło Wielkopolskiego Związ-
ku Inwalidów Narządu Ruchu, 
powstał w 2004 roku. Od tego 
czasu do dzisiaj trwa nieustan-
ny rozwój „Pawełka”: remonty i 
adaptacje jego zabytkowej sie-
dziby czyli malowniczo położo-
nego pałacyku w starym parku, 
tworzenie nowych pracowni, 
zwiększanie liczby uczestni-
ków. Dzisiaj jest ich tutaj 35, 
dzięki czemu WTZ w Owiń-
skach należy do największych 
w powiecie poznańskim

Swoją rozwojową ekspansję 
potwierdził „Pawełek” 9 grudnia 
ubiegłego roku. Tego dnia bo-
wiem odbyło się tu uroczyste 
otwarcie z udziałem dyrekto-
ra PCRR w Poznaniu Elżbiety 
Bijaczewskiej, dwóch nowych 
pracowni (pracujących od 1 
grudnia): wyrobu świec i stolar-
skiej. Szczególnie oryginalną i 
atrakcyjną dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną wy-
daje się jest ta pierwsza. Mieści 
się w niej bowiem najpraw-
dziwsza linia produkcyjna do 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK”

Dwie nowe pracownie

wyrobu świec najróżniejszych 
kształtów i barw, także okolicz-
nościowych i pamiątkowych, 
przy której z zapałem i ogromną 
cierpliwością pracują uczestnicy 
„Pawełka”. Są dumni ze swoich 
wyrobów. Także w pracowni 
stolarskiej, utworzonej dzięki 
pieniądzom Starostwa Powiato-
wego i PFRON, chętnie pracują 
zwłaszcza mężczyźni, tworząc 

produkty o konkretnym i prak-
tycznym przeznaczeniu. W dniu 
otwarcia pracowni zastaliśmy 
ich przy wyrobie budek dla pta-
ków. Oprócz nowo otwartych w 
„Pawełku” są także pracownie: 
gospodarstwa domowego, pla-
styczna, komputerowa, tkacko-
-krawiecka i muzyczna. 

Podkreślić trzeba, że linia 
produkcyjna do wyrobu świec 

jest darem Roberta Engelsmana 
i jego przyjaciół z holenderskiej 
gminy Mide Drenthe, z którą 
„Pawełek” współpracuje od po-
czątku swojego istnienia. Ho-
lendrzy mają ogromne zasługi 
dla rozwoju WTZ w Owińskach. 
Pośród wielu innych wymieni-
my tylko zasługę ostatnią: Ro-
bert Engelsman (kontynuator 
współpracy prowadzonej przez 
Hansa Smitha), wraz z siostrą, 
zorganizowali zbiórkę pieniędzy 
na wyposażenie pokoju relak-
sacji w „Pawełku”, dzięki czemu 
uczestnicy już z niego korzy-
stają. Jest w nim między inny-
mi podgrzewane łóżko wodne, 
sprzęt nagłaśniający i kolorofony 
pozwalające uzyskać bajeczne 
efekty świetlne w zaciemnionym 
pokoju. 

W dniu otwarcia pracowni 
żona właściciela niemieckiej 
firmy w Bolechowie Dagmara 
Otto przekazała „Pawełkowi” 
na ręce prezesa Koła WZINR 
w Owińskach Piotra Dera 4.210 
złotych. Był to dar na cele chary-
tatywne, pochodzący ze zbiórki 
w wymienionej firmie. mb
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Nowo otwarta pracownia świec.

Obchody Dnia Pracownika 
Socjalnego miały szcze-

gólny charakter, gdyż połą-
czone były z 40-leciem zawo-
du pracownika socjalnego w 
Wielkopolsce. Główne uroczy-
stości odbyły się 24 listopada 
w Auli Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. 

W tej najpiękniejszej w Po-
znaniu Sali nagrodzono tego 
dnia 31 wyróżniających się pra-
cowników socjalnych. Imienne 
listy gratulacyjne i pamiątkowe 
nagrody rzeczowe wręczyła 
Krystyna Poślednia – członek 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego. Pamiątki i kwiaty 
otrzymały też osoby zasłużone 
w długoletniej współpracy w 
dziedzinie polityki społecznej 
oraz pierwsi absolwenci (z roku 
1968) pierwszej państwowej 
szkoły pracowników socjalnych 
w Poznaniu.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Nauczyciele samodzielności

Zadaniem współczesnych 
kierunków pracy socjalnej jest 
usamodzielnienie jednostek 
i grup społecznych oraz uzy-
skanie przez nie zdolności do 
kierowania swoim życiem w 

ramach naturalnych wspólnot i 
instytucji społecznych.

Historia pracy socjalnej w Pol-
sce sięga okresu międzywojen-
nego, który sprzyjał tworzeniu 
nowych instytucji i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 
oraz rozwojowi opieki społecz-
nej.

W 1907 roku zorganizowano 
pierwsze kursy społeczne, a w 
1916 roku utworzono w Krako-
wie Wydział Pracy Społecznej. 
W 1925 roku Helena Radlińska, 
profesor Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, utworzyła Studium 
Pracy Społeczno-Oświatowej. 
W 1925 roku powstały również: 
Szkoła Pracy Społecznej im. A. 
Branickiego w Krakowie i Ka-
tolicka Szkoła Społeczna w Po-
znaniu.

Od czasu, gdy mury Pań-
stwowej Szkoły Pracowników 
Socjalnych w Poznaniu opu-
ścili pierwsi absolwenci, ponad 
4.700 osób w Wielkopolsce 
ukończyło edukację na kierun-
ku „praca socjalna”. Obecnie w 
jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej na terenie 
naszego województwa zatrud-
nionych jest ponad 10.450 osób 
różnych zawodów i specjalno-
ści: pracowników socjalnych, 
socjologów, terapeutów, peda-
gogów, psychologów, prawni-
ków, ekonomistów i innych. na

Uroczystość w Auli UAM w Poznaniu.
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Turnus w Ośrodku Reha-
bilitacyjno-Wypoczynko-

wym „Wielspin” w Wągrow-
cu w dniach od 28 listopada 
do 12 grudnia 2008 roku był 
swego rodzaju wydarze-
niem dzięki przebywającym 
tu w tym czasie uczestni-
kom. Byli nimi członkowie 
grupy wokalno-instrumen-
talnej Coventry Mind z An-
glii, tancerze na wózkach 
Lubuskiego Stowarzyszenia 
Inwalidów Narządu Ruchu 
z Zielonej Góry, a także nie-
zorganizowani seniorzy i 
matki z dziećmi.

Wszyscy ci goście i kura-
cjusze podjęli trud zgłębienia 
tajników twórczości w dzie-
dzinie ceramiki artystycznej 
i użytkowej oraz malarstwa. 
W salach ośrodka pomarań-
czowej, zielonej i niebieskiej 
każdego dnia był ruch jak w 
ulu, ponieważ wymienione 

Tuż przed świętami Boże-
go Narodzenia członków 

klubu dla młodzieży niepeł-
nosprawnej TACY SAMI od-
wiedził niezwykły artysta ze 
Słupska Piotr Steć, by opo-
wiedzieć o swoich pracach. 
A jest on autorem… pisanek 
wielkanocnych.

Trochę dziwna pora jak na 
wielkanocne pisanki, ale oka-
zało się, że pan Piotr zapropo-
nował uczestnikom spotkania 
wspaniałe bombki choinkowe 
wykonane oczywiście z wy-
dmuszek.

– Jajka o tematyce bożo-
narodzeniowej, podobnie jak 
wielkanocne, są robione me-
todą wydrapywania warstw 
farby – mówił pan Piotr. – Jajo 

grupy ćwiczyły śpiewy so-
lowe i zespołowe, tańce na 
wózkach, a także malowanie 
i lepienie w glinie. Jedni przy-
gotowywali się do galowe-
go XV Przeglądu Zespołów 
Muzycznych i Tanecznych 
Osób Niepełnosprawnych z 

ufarbowane jest w barwniku 
naturalnym lub pokryte farbą 
akrylową, potem za pomocą 
ostrego nożyka, na przykład 
do tapet lub skalpela chirur-
gicznego, zdrapuje się odpo-
wiednie fragmenty wzoru. Dla 
mniej wprawionych polecam 
naniesienie wzoru przy po-
mocy ołówka i dopiero póź-
niej zdrapywanie fragmentów 
wzoru. Po zakończeniu prace 
pokrywam warstwa lakieru 
dla utrwalenia i zabezpiecza-
nia wzoru, a jako zawieszki 

AGA – Andrzej
Grzelachowski
POZNAŃ

Pomóc marzeniom
Polski i Anglii, a inni, w tym 
niepełnosprawni z Coventry, 
w wolnych od prób chwilach 
malowali obrazy i wykony-
wali rzeźby ceramiczne dla 
siebie i na powarsztatową 
wystawę.

W programie malarstwa 

sztalugowego był pejzaż, 
a dziedzinie ceramiki arty-
stycznej – wykonanie rzeźby: 
kota, kuny, bałwanka, anio-
ła, myszy, drzewa. Uczest-
nikiem tych warsztatów był 
też niewidomy Anglik z Co-
ventry. Wiele osób w grupie 
plastycznej po raz pierwszy 
miało okazję lepić z gliny i 
malować. Bez względu na 
wiek wszyscy byli zadowole-
ni z tego, co robili.

Prawie każdy z uczestni-
ków grupy plastycznej, bez 
względu na wiek, był zado-
wolony z tego, co robił. Pra-
wie każdy też przyznawał, 
ze tu, w ośrodku Wielspinu, 
spełniły się jego marzenia. 
Dla jednych było to śpiewa-
nie i taniec na wózkach, a dla 
innych tworzenie rzeźb w gli-
nie czy malowanie.

Od redakcji: autor powyż-
szego tekstu prowadził omó-
wione przez niego zajęcia 
plastyczne.

Jajka na choince

stosuję te od bombek choinko-
wych.

Na pytanie „skąd ta pasja i 
zdolności”? – żartobliwie od-
powiada, że to po pradziadku, 
który lepił garnki z gliny. Na-
leży do nielicznych twórców 
na Pomorzu, którzy wykonują 
wielkanocne pisanki według 
wzorów z haftów kaszubskich 
szkoły słupskiej, wejherow-
skiej i puckiej, promując swój 
region. Pisanki są przewierco-
ne z obu stron, by umożliwić 
przeciągnięcie wstążki do za-
wieszenia.

Pan Piotr zajmuje się również 
sztuką robienia ażurowych 
pisanek. Prace te są bardzo 
pracochłonne i wykonywane 
przy pomocy specjalistycz-
nego sprzętu. W szkatułkach 
ze strusich jaj, jako element 
dekoracyjny wykorzystywany 
jest bursztyn bałtycki. Prace 
pana Piotra zdobią stoły wiel-
kanocne oraz kolekcje w USA, 
Kanadzie, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii oraz w RPA. Znajdują 
się one również w zbiorach 
Muzeum Pomorza Środkowe-
go w Słupsku.

PAWEŁ GROCHOWSKIFO
T.
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W roku 2008 Międzynaro-
dowy Dzień Osób Niepeł-

nosprawnych, przypadający 
na 3 grudnia, obchodzony był 
niezwykle uroczyście i z wielką 
troską o przybliżenie proble-
matyki tych osób całemu spo-
łeczeństwu.

Postarali się o to jego znako-
mici organizatorzy: Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej, 
Stowarzyszenie Centrum Wspo-
magania i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych „Bratek”, 
Komisja Rehabilitacji i Integracji 
Społecznej Oddziału PAN w Po-
znaniu oraz WIELSPIN – Wiel-
kopolskie Zaplecze Rehabilita-
cyjno-Techniczne Spółdzielni 
Inwalidów w Poznaniu. 

3 grudnia z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Osób Niepełno-
sprawnych w Oddziale Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu przy 
ulicy Wieniawskiego odbyła się 
konferencja naukowa pod ha-
słem „Godność i sprawiedliwość 
dla wszystkich”. Takie też było 
hasło Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych w 
roku 2008, zgodnie z konwencją 
ONZ. Obszerne sprawozdanie z 
tej konferencji, pióra dra Macieja 
Sieradzkiego, opublikujemy w 
lutowym wydaniu „Filantropa”.

Tego samego dnia w koście-
le farnym w Poznaniu odbyła 
się okolicznościowa msza, na-
wiązująca do obchodzonego 
właśnie Dnia, koncelebrowana 
przez arcybiskupa metropolitę 
poznańskiego Stanisława Gą-
deckiego. 

Natomiast 8 grudnia wszyscy 
zainteresowani poznaniacy mieli 
okazję wysłuchać w auli UAM w 
Poznaniu wspaniałego, Między-
narodowego Koncertu Wokal-
no-Instrumentalnego w wyko-
naniu osób niepełnosprawnych 
z udziałem zespołu LOMBARD. 
Był to prawdziwy festiwal radości 
i godnych podziwu umiejętności 
śpiewaczo-muzycznych oraz 
tanecznych członków Lubuskie-
go Stowarzyszenia Inwalidów 
Narządu Ruchu, uczestników 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Wągrowcu, Warszta-
tów Terapii Zajęciowej „Pawełek” 
w Owińskach, zakładów aktyw-
ności zawodowej w Gołaszewie 
i Słupcy, WTZ w Zbąszyniu oraz 
WTZ „Ognik” przy Stowarzysze-
niu Przyjaciół Niewidomych i 

Słabowidzących w Poznaniu. 
Wspaniałymi umiejętnościami 
muzycznymi i wokalnymi popi-
sali się także członkowie grupy 
wokalno-instrumentalnej Co-
ventry Mind z Anglii. 

Koncert prowadził znakomity 
aktor scen poznańskich Zbi-
gniew Grochal. mb

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O godność
i sprawiedliwość

Zespół „Przystań” z WTZ „Ognik” w Pozaniu. 
Śpiewa znakomita wokalistka 

Agnieszka Kubicka.

Grupa wokalno-instrumentalna Coventry Mind z Anglii.

Śpiewają uczestnicy WTZ „Pawełek” w Owińskach.

Zespół „Tamburyno” WTZ w Zbąszyniu.
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Iwona Majewska z ZAZ
w Gołaszewie.
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Jestem jedną z wolontariu-
szy Fundacji Mam Marzenie 

(www.mammarzenie.org), któ-
rzy próbują zrealizować ma-
rzenie piętnastoletniej Natalki z 
Lubasza, cierpiącej na wrodzo-
ną łamliwość kości. Marzenie 
jakże niezwykłe i wzruszające.

MARZENIE
Historia mojej znajomości z 

Natalką rozpoczęła się w pewien 
lipcowy poranek, kiedy to po raz 
pierwszy odwiedziłam ją w jej 
domu. Przybyłam do Lubasza 
z ramienia Fundacji Mam Ma-
rzenie wraz z trójką innych wo-
lontariuszy, by dowiedzieć się, 
czego najbardziej pragnie nasza 
podopieczna. Wtedy ujrzałam 
dziewczynkę niezwykle wesołą, 
uśmiechniętą i pogodną, która 
zabawnymi anegdotami zaba-
wiała wszystkich gości. Dziew-
czynkę, która nie poddawała się, 
która robiła wszystko, co w jej 
mocy, by walczyć z chorobą. Jej 
łatwość w nawiązywaniu kon-
taktów i gadatliwość zaskoczyła 
mnie samą. Jednak prawdziwe 
niedowierzenie przyszło wtedy, 
gdy spojrzałam na rysunek Na-
talki, na kartkę papieru na którą 
dziewczynka przelała swoje naj-
większe marzenie. 

Spotkanie opłatkowe było 
kolejną okazją do spotkania 

się członków Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych, Ich 
Rodzin i Przyjaciół „Zawsze 
razem”. To rodzinne spotkanie 
odbyło się 14 grudnia w Domu 
Kultury Orle Gniazdo. 

W radosny nastrój uczestni-
ków spotkania wprawiła zaprzy-
jaźniona z naszym stowarzysze-
niem Dziecięca Grupa Teatralna, 
działająca tak jak i my na osiedlu 
Czecha w Poznaniu. Po przeza-
bawnym przedstawieniu wraz 
z dzieciakami zaśpiewaliśmy 
kilka kolęd.

Nim zasiedliśmy do bogato 
zastawionych stołów, ze wzru-
szeniem złożyliśmy sobie świą-
teczne życzenia łamiąc się opłat-
kiem. 

Słowa uznania należą się na-

szym paniom kucharkom – Marii 
Mocińskiej, Marii Wajs i Urszuli 
Buczkowskiej. Przygotowane 
przez nie ryby, kapusta z grzyba-
mi, czerwony barszcz z uszkami 
były tak cudownie smaczne, że 
znikały z talerzy w zastraszają-
cym tempie. 

Gwiazdor, jak co roku, wymy-
ślał najróżniejsze zadania, któ-
rych spełnienie było warunkiem 
odebrania świątecznej paczki ze 
słodyczami. Zabawa była przy 

tym znakomita. Dobry nastrój 
udzielił się również Gwiazdo-
rowi, dzięki czemu złagodniał i 
nikomu nie zostawił w tym roku 
rózgi. 

Ponieważ było to nasze ostat-
nie spotkanie w tym roku wie-
czerzę zakończyliśmy lampką 
szampana, i życzeniami, by nad-
chodzący rok był przynajmniej 
nie gorszy, niż odchodzący.

PAWEŁ GROCHOWSKI

RODZINA
ZASTĘPCZA
Natalka ma kochających ją ro-

dziców i starszego brata. Na co 
dzień jednak przebywa w Domu 
Dziecka i Rodziny w Krzyżu 
Wielkopolskim. Tam się uczy, 
tam się rehabilituje i tam spę-
dza wszystkie wolne chwile. Jej 
biologiczni rodzice nie mogą 
otoczyć dziewczynki fachową 
opieką, nie mają warunków, któ-
re zapewniałyby bezpieczne ży-
cie Natalki w ich domu. Lubasz 
to małe miasteczko, na którego 
terenie nie ma uniwersytetu, a 
nasza podopieczna po ukończe-
niu szkoły średniej nadal chce 
się uczyć. W przyszłości praw-
dopodobnie zostanie psycholo-
giem i będzie pomagać innym 
uporządkować swoje osobiste 
sprawy. Ale Natalka także bar-
dzo lubi rysować, może więc jej 
życie ułoży się tak, że zostanie 
malarką?

WYZWANIE…
Marzenia Natalki chyba nie 

można zamknąć w żadnej z 
czterech kategorii marzeń (chce 
mieć, chce być, chce spotkać się 
z… i chcę zobaczyć, wyjechać 
do…). Jest wyjątkowe. Jest pięk-
ne. Ale jednocześnie jest bardzo 

trudne. To wyzwanie, z którym 
musimy się zmierzyć. Polska 
bowiem boryka się z problemem 
braku rodzin zastępczych. W 
naszym pięknym kraju ciągle do 
rzadkości należą ludzie gotowi 
przyjąć pod swój dach chorą i 
wymagającą rehabilitacji, ale za-
razem bardzo ciepłą, kochającą, 
uczynną i zdolną dziewczynkę.

WIARA, NADZIEJA… 
MIŁOŚĆ?

Nie tracę nadziei – szukam. 
Już prawie pół roku, ale nie spo-
cznę dopóty, dopóki nie znajdę 
kogoś, kogo Natalka zauroczy 
tak jak mnie, a może nawet jesz-
cze troszkę bardziej. Wierzę w 
ludzi. Wierzę w dobro. Wierzę, 
że będziecie Państwo szukać 
rodziców dla Natalii razem ze 
mną, bo razem możemy więcej. 
Wierzę, że w końcu uda nam się 
znaleźć ludzi, którzy stworzą 
Natalce dom, którzy zapewnią 
jej warunki do nauki i rehabi-
litacji, którzy dadzą jej miłość. 
Wierzę, że podarujemy Natalce 
magiczną moc marzenia!

MONIKA PAWŁOWSKA 
WOLONTARIUSZ FMM POZNAŃ

KONTAKT: MAILOWY:
NIKA.POZNAN@GMAIL.COM

LUB TELEFONICZNY: 668 996 203

Prezentowany wyżej koncert 
w Schronie Kultury „Europa” 

pod nazwą „Sztuka nie jedną 
ma twarz” jest częścią więk-
szej inicjatywy kulturalnej czyli 
projektu „Mimo wszystko… w 
Przystani”. 

Przedsięwzięcie to realizuje 
Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne „Przystań” w Poznaniu, 
we współpracy z Fundacją Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko” i Wiel-
kopolskim Oddziałem Ruchu Lu-
dzi Dobrej Woli, pod honorowym 
patronatem prezydenta Pozna-
nia Ryszarda Grobelnego oraz 
medialnym Telewizji Poznań, 
Radia Merkury, Portalu Interne-
towego Ezoteryczny Poznań, a 
także naszego miesięcznika „Fi-
lantrop Naszych Czasów”.

Projekt polega na organizo-
waniu szeregu koncertów takich 

„Sztuka nie jedną ma 
twarz” – taką nazwę 

nosił koncert w sobotę 29 li-
stopada w Schronie Kultury 
„Europa” przy ulicy Rolnej 24 
w Poznaniu. Sztuka miała tu 
bowiem roześmiane twarze 
21 artystów z różnych miejsc 
Polski, a także gości z Afryki. 
Gorąco oklaskiwany koncert 
dowiódł, że dla prawdziwych 
artystów nie ma granic i ba-
rier, ani geograficznych, ani 
mentalnych.

Był to już drugi wieczór 
wokalno-muzyczny z cyklu 
organizowanego przez Sto-
warzyszenie Społeczno-Kul-
turalne „Przystań” w Pozna-
niu, Fundację Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” w Krakowie 
i Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Rolna” we wspomnianym 
Schronie Kultury, urządzonym 
w starym schronie przeciwlot-
niczym.

– To miejsce jest niesamo-
wite – mówiła Iwona Zięba z 
Krakowa, która, podobnie jak 

Wiara, Nadzieja… 
Miłość?

Wigilia „Zawsze Razem” Marian Grześkowiak, autor 
„Masek Świata”.
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jak omówiony, w konwencji ka-
wiarni literacko-muzycznej. Wy-
stępować będą artyści rekomen-
dowani przez Fundację Anny 
Dymnej, Ruch Ludzi Dobrej Woli 
i Stowarzyszenie „Przystań”. 
Koncertom towarzyszyć będą 
wystawy artystów plastyków 
i prezentacje utworów literac-
kich.

W roku 2008, oprócz przed-
stawionego, odbyły się jeszcze 

dwa koncerty: 25 października 
i 27 grudnia. W tym roku plano-
wane są koncerty w terminach: 
31 stycznia, 28 lutego, 28 marca, 
25 kwietnia i 30 maja – zawsze 
o godzinie 18.00 i zawsze w 
Schronie Kultury „Europa” przy 
ulicy Rolnej 24.

Myślą przewodnią koncertów 
jest integracja różnych trendów 
kultury, sztuki profesjonalnej i 
amatorskiej, a przede wszystkim 

integracja artystów pełnospraw-
nych i o ograniczonej sprawno-
ści. Chodzi też o integrację we 
wspólnej zabawie publiczności 
i artystów. Każdy koncert zakoń-
czy się spotkaniem przyjaciół 
przy kawie i herbacie, połączo-
nym ze wspólnym muzykowa-
niem.

Zainteresowani artyści, dar-
czyńcy i ludzie z ciekawymi 
pomysłami mogą się kontakto-

Zuzia Osuchowska z Żyrardo-
wa, wystąpiła z rekomendacji 
Fundacji Anny Dymnej. Obie 
niewidome wokalistki za-
chwyciły swoją sztuką śpiewu 
i oryginalną interpretacją.

Szczególnie entuzjastycz-
nie przyjęła publiczność nie-
zwykły koncert autentycznej, 
afrykańskiej gry na bębnach, 
połączony ze śpiewem, w wy-
konaniu mieszkających w Pol-
sce studentów i absolwentów 
wyższych uczelni, pochodzą-
cych z Afryki i występujących 
pod nazwą grupy YUGUS. Je-
den z wirtuozów prawdziwe-
go, afrykańskiego bębna, prze-
łożył nawet dyżur w szpitalu, 
aby wziąć udział w koncercie. 
Ponadto wystąpiła grupa mu-
zyczna Bre-Bre i zespół tańca 

wać z organizatorami poprzez 
e-mail: roman.kawecki@smrol-
na.poznan.pl lub telefon: 607-
-067-803. 

A sam Schron Kultury „Europa” 
to miejsce koncertów niezwykłe 
i magiczne. Jest to bowiem daw-
ny schron przeciwlotniczy, który 
przez 40 lat czekał sześć metrów 
pod ziemią na swoje odkrycie. 
Dokonała tego grupa zapaleń-
ców, która potrafiła wypełnić no-
wym życiem stare, zapomniane 
piwnice. 

W IMIENIU ORGANIZATORÓW:

LIDIA BUKOWSKA
RZECZNIK PRASOWY PROJEKTU

TEL. 692-493-598
LIDIA.BUKOWSKA@INTERIA.EU

ROMAN KAWECKI
DYREKTOR PROJEKTU

TEL. 607-067-803
ROMAN.KAWECKI@SMROLNA.POZNAN.PL

„Mimo Wszystko” 
w… „Przystani”

KONCERT W SCHRONIE KULTURY „EUROPA”

Sztuka nie jedną ma twarz
brak-dance „Uniwersal Bra-
ekers”.

Przy okazji koncertu przed-
stawił się też publiczności 
starszy pan Marian Grześ-
kowiak, rzeźbiarz – meta-
loplastyk, który tym razem 
przyozdobił ściany Schronu 
Kultury setkami niezwykłych 
masek, wykonanych w bla-
sze przy pomocy młotka i 
gwoździa, a nawiązujących 
do najróżniejszych motywów 
rytualnych i rozrywkowych 
w różnych częściach świata. 
Tak się też ta wystawa nazy-
wa: „Maski świata”. 

MARTA KĄDZIELA
WWW.ZACZAROWANA.PL

Grupa YUGUS koncertuje na bębnach.
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Cała sala w Schronie Kultury śpiewa.
W tle wystawa „Maski Świata”.

Zuzanna Osuchowska.

Iwona Zięba.
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Wielką salę Rogozińskie-
go Centrum Kultury 

szczelnie wypełnili 5 grud-
nia mieszkańcy Rogoźna i 
okolic, w tym w większości 
młodzież szkolna wraz z 
nauczycielami z całej gmi-
ny i powiatu obornickiego. 
Byli też przedstawiciele 
miejscowych władz ze sta-
rostą obornickim Gustawem 
Wańkowiczem, burmistrzem 
Rogoźna Bogusławem Janu-
sem i wójtem gminy Ryczy-
wół Jerzym Gackiem.

Wszyscy w skupieniu obej-
rzeli tradycyjne Widowisko 
Bożonarodzeniowe w wyko-
naniu uczestników Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Wiar-
dunkach, gmina Ryczywół, 
należącego do Wielkopol-
skiego Stowarzyszenia „Re-
habilitacja” w Wągrowcu.

Osoby z niepełnospraw-
nością nastrojowo i z wiel-
kim przejęciem a zarazem 
swobodą odegrały całą hi-
storię narodzenia Chrystusa, 
od Zwiastowania po sceny 
w Betlejem. Była Maryja z 
Dzieciątkiem w żłóbku, świę-
ty Józef, pokłon trzech króli, 
pastuszkowie i wiele kolęd 
śpiewanych przez aktorów 
z WTZ bardzo melodyjnie, a 
także podejmowanych przez 
całą salę. 

Widowisko rozgrywało się 
w starannie przygotowanej, 
pięknej scenografii, a towa-
rzyszyła mu nastrojowa mu-
zyka. 

Artyści z WTZ zostali przy-
jęci przez widzów nie tylko 
życzliwie, ale i z entuzja-
stycznym aplauzem, które-

Wszystkie dzieci są nasze; 
stop przemocy w rodzi-

nie; kochaj je, a nie bij; dzieci 
to nasza przyszłość. Takie i po-
dobne hasła słyszymy często. 
Czy jednak zastanawialiśmy 
się kiedyś, jakie te nasze dzieci 
są naprawdę? Czy potrafimy je 
kochać i rozumieć? 

Wszystkim, którzy chcieliby 
poznać odpowiedź na to pyta-
nie, polecam lekturę kolejnej, 
piątej już z kolei książki Ireny 
Obuchowskiej z serii „Kochać i 
rozumieć”, zatytułowanej „Nasze 
dzieci. Jak je kochać i rozumieć” 
i wydanej przez wydawnictwo 
Media Rodzina.

Irena Obuchowska jest zna-
nym i cenionym profesorem psy-
chologii. Od wielu lat związana 
jest z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jest 
autorką wielu prac naukowych 
z dziedziny psychologii dziecka 
i jego rozwoju. 

Obok licznych publikacji na-
ukowych ma w swoim bogatym 
dorobku prawie 600 felietonów 
popularyzujących osiągnięcia 
nauki w dziedzinie rozwoju i 
wychowania dzieci i młodzieży. 
Te felietony zebrała w swoich 
książkach w serii „Kochać i ro-
zumieć”. 

Ostatnia pozycja w tej serii 
„Nasze dzieci. Jak je kochać i 
rozumieć”, to zbiór felietonów 
drukowanych w ciągu ostatnich 
kilku lat w „Świecie Rodzinnym”, 
będącym sobotnim dodatkiem 
do „Głosu Wielkopolskiego”.

Zebrane w książce felietony to 

Na poczcie starszy pan na-
chyla się nad okienkiem, 

przysuwa głowę do otwartej 
części, a obsługująca go mło-
da kobieta coś mu wyjaśnia. 
Po chwili wyjaśnia głośniej, 
ale to nie wystarcza. „Nie sły-
szę” – mówi starszy pan. Pani 
w okienku wyjaśnia powoli, 
jeszcze głośniej. Jest cierpliwa 
i miła. Wreszcie sprawa zosta-
je wyjaśniona i załatwiona.

Czekający w kolejce ludzie 
nie denerwują się, ale pytają 
i doradzają, jeden przez dru-
giego. Pytania dotyczą tego, 
„dlaczego nie nosi pan aparatu 
słuchowego”; natomiast porady 
– gdzie tanio można zbadać 
słuch, jakie są aparaty, gdzie co 
załatwić. Starszy pan onieśmie-
lony takim zainteresowaniem 
kłania się, dziękuje i odchodzi.

Mam szczęście: od dłuższego 
czasu nie natknęłam się na ta-
kie zachowanie przechodniów 
w stosunku do młodszych czy 
starszych niepełnosprawnych 
osób, które mogłoby je zaboleć. 

JASEŁKA W WYKONANIU UCZESTNIKÓW WTZ W WIARDUNKACH

Wśród nocnej ciszy…

mu najbardziej spontanicz-
nie dawała wyraz młodzież. 
Aktorzy, dziękując widowni, 
składali wszystkim piękne 
życzenia wiary w dobro. Im 
natomiast podziękował w 
imieniu widzów starosta, 
który na koniec zaintonował 
kolędę „Wśród nocnej ciszy”, 
odśpiewaną przez wszyst-
kich obecnych.

Rogozińskie jasełka świad-
czą, że poszanowanie god-
ności osób z niepełnospraw-
nością i ich rehabilitacja 
społeczna to w Rogoźnie nie 
tylko słowa. mb 

Sala pełna młodzieży szkolnej i nauczycieli.

Przybyli trzej królowie.

Zwiastowanie.
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zbiór obrazków z życia dziecka. 
Autorka przytacza w nich auten-
tyczne słowa, zachowania i zda-
rzenia, których podmiotem jest 
dziecko i które albo sama obser-
wowała, albo zostały jej opowie-
dziane. Te obrazki z dziecięcego 
życia pozwolą nam, zdaniem 
autorki, zajrzeć za zasłonę nie-
których tajemnic dziecięcego 
świata. 

Świat dziecka to wielka za-
gadka i tajemnica. Dziecko od 
pierwszych chwil swojego roz-
woju uczestniczy w świecie 
dorosłych, pragnie go poznać i 
zrozumieć. Stopniowo rozszy-
frowuje intencje i zamiary osób 
je otaczających. Zbliża się do 
nich, oddala, współdziała z do-
rosłymi, przeciwstawia się im, 
otwiera swój wewnętrzny świat 
lub chowa w jego zakamarkach. 
To barwny kalejdoskop z dziec-
kiem w roli głównej.

Dorośli cały czas zadają sobie 
trud zbliżenia się do wewnętrz-
nego świata dzieci. Chcą poznać 
ich myśli i uczucia, zrozumieć, 
co nimi kieruje i jaka jest dziecię-
ca motywacja. Nieraz niepokoi 
nas reakcja dzieci, niekiedy je-
steśmy wzruszeni ich czułością 
albo oczarowani niezwykłością 
dziecięcych pomysłów.

O tym wszystkim jest ta książ-
ka i naprawdę warto ją przeczy-

tać. Nie jest to praca naukowa, 
ani kolejny samouczek wycho-
wywania dzieci. Jest to raczej 
klucz do lepszego ich zrozumie-
nia i postępowania z nimi.

własne dzieciństwo i jego pro-
blemy, które były jedyne i naj-
większe na świecie. 

Tę niezwykle mądrą książkę 
powinni przeczytać nie tylko 
rodzice i opiekunowie dzieci, 
ale wszyscy, którzy chcą lepiej 
zrozumieć i poznać niezwykły 
dziecięcy świat, a także siebie 
samych.

W ciekawych i barwnych dzie-
cięcych portrecikach niejeden 
z czytelników odnajdzie siebie 
sprzed kilku czy kilkudziesię-
ciu lat, albo dziecko własne czy 
przyjaciół.

Autorka bardzo wyraźnie 
określiła cel swojej książki i my-
ślę, że wszyscy, którzy po nią 
sięgną, nie będą żałowali. 

„Każde dziecko – pisze Ire-
na Obuchowska – jest pełne 
tajemnic, przy tym tajemnice 
jego psychiki nie są stabilne, 
bo dzieci znajdują się w okre-
sie rozwojowym. Zmienia się 
także świat wokół nich, za-
równo ten najbliższy, jak też 
ten bardziej oddalony. Cywi-
lizacyjnych przemian nie da 
się powstrzymać, stawiają 
one nowe wyzwania, w tym 
także pogłębionego rozumie-
nia dzieci i większych umie-
jętności postępowania z nimi. 
Pragnę, żeby ta książka była w 
tym pomocna”.

EWELINA WĘGLEWSKA

Poniżej jeden z felietonów, za-
wartych w książce profesor Ireny 
Obuchowskiej „Nasze dzieci. Jak je 
kochać i rozumieć”. 

Wręcz przeciwnie: wspierającej 
się o laskę starszej pani prze-
chodząca obok młoda dziew-
czyna proponuje poprawienie 
podwiniętej nogawki spodni. I 
czyni to z uśmiechem. 

Do pani, z widocznym wysił-
kiem pchającej wózek z dużym 
dzieckiem o zniekształconej 
głowie, przed przejściem dla 
pieszych podchodzi młodzie-
niec i proponuje wspólne przej-
ście przez jezdnię. Ona przeka-
zuje mu wózek i idzie obok.

Takie obrazki cieszą. Wpraw-
dzie bywa też inaczej, jednak już 
nie tak często jak dawniej prze-
chodnie wpatrują się w twarz 
dziecka z zespołem Downa, od-
prowadzają wzrokiem osobę o 
niskim wzroście, pierwsi wsia-
dają do tramwaju, nie czekając, 
aż wejdzie osoba opierająca 

się o kule, a widząc niespokoj-
ne zachowanie autystycznego 
dziecka, wyrażają swój pogląd 
na temat wychowania dzieci. 

Pod tym względem naprawdę 
wiele się zmieniło, co wydaje się 
łączną zasługą mediów, filmów, 
literatury, stowarzyszeń osób 
niepełnosprawnych, ich rodzin, 
przyjaciół i wszystkich ludzi do-
brej woli, w tym niekiedy polity-
ków. Naukowcy też nie zawiedli, 
uczestniczą bowiem w działal-
ności stowarzyszeń, doradzają, 
kształcą studentów do pracy z 
osobami niepełnosprawnymi, 
organizują konferencje, w któ-
rych często uczestniczą także 
sami niepełnosprawni. Tak 
więc nie tylko dyskutuje się o 
nich, ale także z nimi. 

W szerszej, europejskiej per-
spektywie prowadzone są obec-

nie badania określane jako „Ak-
tualne, medialnie przekazane 
spojrzenie na osoby niepełno-
sprawne”, na podstawie których 
wyróżniono (V. Schoenwiese) 
następujące „spojrzenia”: zdzi-
wione; niszczące: współczują-
ce; podziwiające; instrumenta-
lizujące; wykluczające.

Zapewne każde z tych „spoj-
rzeń” występuje w naszym spo-
łeczeństwie, nie znamy jednak 
proporcji między nimi. Jak wy-
nika z mojego doświadczenia, 
mniej jest obecnie spojrzeń 
zdziwionych i niszczących – co 
dobrze świadczy o wzrastającej 
humanizacji życia. Chyba tak-
że mniej jest „spojrzeń wyklu-
czających”, jakkolwiek osoby 
pod różnymi względami mniej 
sprawne nadal często czują się 
wykluczone. Jest to więc ważny 

obszar dla społecznych działań. 
Osoby niepełnosprawne czują 
się też niejednokrotnie wyko-
rzystywane, bowiem niektórzy 
ludzie posługują się nimi dla 
własnych celów – trafne byłoby 
więc określenie „spojrzenie in-
strumentalizujące”. 

A czy osoby niepełnospraw-
ne są podziwiane? Z całą pew-
nością tak, ale nie zawsze o 
tym wiedzą. Są podziwiane za 
odwagę w podejmowaniu wy-
zwań, za dzielność w pokony-
waniu trudów, za wytrwałość 
w dążeniach, za mądrość ma-
rzeń i działań, także za dobroć 
okazywaną słabszym od siebie 
i również silniejszym. Za każ-
dy krok na drodze okupionej 
wysiłkiem, nawet wtedy, kiedy 
tych kroków nie może być wie-
le. Czyli że są oni podziwiani za 
te wszystkie cechy charakteru, 
za które podziwiamy każdego 
człowieka, niezależnie od jego 
sprawności. 

PROF. DR HAB.

IRENA OBUCHOWSKA

Spojrzenia na ludzi

KSIĄŻKA

Kochać i rozumieć

Czytając „Nasze dzieci. Jak je 
kochać i rozumieć” Ireny Obu-
chowskiej czasami uśmiechnie-
my się, czasami zastanowimy, 
a czasami przypomnimy sobie 
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Sztuka współczesna zapre-
zentowana na Biennale Me-

diations okazała się świetnym 
przyczynkiem do rozmowy 
o życiu, wartościach i naszej 
tożsamości. Do udziału zostały 
zaproszone również osoby nie-
pełnosprawne. 

Najpierw idziemy do sali na 
samym końcu wystawy. Z Szy-
monem jedziemy windą, bo ma 
kłopot z chodzeniem. Jesteśmy 
w miejscu, w którym jest bardziej 
tradycyjnie niż współcześnie. 
Krucyfiksy, polichromie, portrety 
trumienne na ścianie. Kilka sto-
jących rzeźb. Na dwóch coko-
łach popiersia Jana Fabre. Jeden 
ekspresyjnie, błyszcząco zielony, 
drugi tradycyjny, ale z przewie-
szonym wokół szyi kołnierzem 
z lisa. Nietrudno wskazać na te 
dwie odmiennie rzeźby. To one 
leżą w centrum naszego zainte-
resowania, a nie te dobrze zna-
ne olejne portrety i marmurowe 
wizerunki świętych.

OSWOIĆ
Zastanawiamy się, dlaczego 

te popiersia nie pasują do po-
zostałych eksponatów, co takie-
go w nich zaskakuje? Dlaczego 
drugi autoportret Jana Fabre ma 
przewieszonego lisa, czym my 
sami moglibyśmy go ozdobić, 
żeby był bardziej „nasz”, swoj-
ski, żeby zszedł z cokołu i nabrał 
autentyczności. Pan Jacek, pod-
opieczny dziennego ośrodka dla 
chorych na Alzheimera przymie-
rza Janowi Fabre okulary. Pasują. 

SZTUKA WSPÓŁCZE-
SNA NIE ODTWARZA 
RZECZYWISTOŚCI, 
ALE JĄ KREUJE

Przechodzimy do sali, gdzie 
na jednej całej ścianie wyryso-
wane są jakby słoje drewna. W 
samym środku maleńki w po-
równaniu do całości – odcisk 
palca. Linie słojów otaczające 
linie papilarne tworzą wrażenie 
echa, rezonansu płynącego od 
śladu człowieka w przestrzeń. 
Staramy się to wszystko na-
zwać i określić, zastanowić się 

nad tym zestawieniem. Każ-
dy może wypowiedzieć jak to 
czuje i rozumie. 

– Fascynujące było to, co z 
tych wypowiedzi się rodziło 
– mówi Renata ze stowarzy-
szenia „Eko Salus”. – Czyjaś 
myśl wypowiedziana głośno, 
ułatwiała wchodzenie głębiej 
w temat drugiemu, a trzeciemu 
przemywała oczy.

W następnym pomieszcze-
niu, na podłodze, w kształcie 
spirali poukładane domki z 
papieru. Jeśli się przyjrzeć – 
wszystkie misternie ozdobione 
haftowanymi dachówkami i 
kwiatami w oknach. Każdy 
inny. Im bliżej środka – tym 
jaśniejsze światło bije z okien. 
Tytuł: „Domy wschodzącego 
słońca”. Dla Szymona ta praca 
obrazuje stawanie się: 

– Dochodzimy długo do 
odkrycia swojej wartości, z 
czasem to światło w nas staje 
się silniejsze, aż możemy „pro-
mieniować” i obdzielać tym 
ciepłem innych. Tak jak tam 
promieniował odcisk palca na 
całą ścianę – porównuje Szy-
mon.

Ostatnie obrazy przedsta-
wiają mężczyznę w młodym 
wieku z narzędziami ideolo-
gicznymi w ręku: sierpem i 
młotem oraz starego człowie-
ka zaciskającego pięści. Stary 
został pozbawiony narzędzi, 
ale ma wciąż tę siłę co pierw-

szy. Obok – ci sami mężczyźni. 
Obaj wkładają rękę „pod skórę” i 
sprawiają wrażenie jakby chwytali 
za serce. Ich oczy nie mają zacię-
tości tamtych. Są może bardziej 
smutni, bardziej zmęczeni. Ale 
prawdziwsi.

– Stary człowiek kierujący się 
w życiu sercem będzie mimo 
zmarszczek kolorowy, szczęśliwy i 
pogodny – podsumowuje Renata.

INTEGRACJA
– Dla osób po kryzysach psy-

chicznych bardzo ważnym ele-
mentem w obcowaniu ze sztuką 
nowoczesną okazał się dialog 
w celu poszukiwania znaczeń 
– mówi Agnieszka Skołuda ze 
Stowarzyszenia „Zrozumieć i po-
móc”.

– Zebrani wszyscy przed jedną 
pracą czuliśmy, że to właśnie jest 
prawdziwa integracja – stwierdza 
Iwona. – Poczuliśmy, że wobec 
sztuki jesteśmy tacy sami.

_ Sztuka, jeśli jest autentyczna, 
jest wypowiedzią z całych sił, ca-
łym sobą – podsumowuje Tomasz 
Wendland, dyrektor Mediations 
Biennale. – W tym sensie zarów-
no osoby niepełnosprawne i arty-
ści biorą życie na serio. Nie ma u 
nich miejsca na udawanie. Mam 
nadzieję, że uda nam się włączyć 
osoby niepełnosprawne w pro-
gram następnego biennale tak, że 
okaże się to jego specyfiką i wy-
różnikiem. 

AGNIESZKA JANKIEWICZ

„Być potrzebnym” – tak 
brzmiało hasło i zara-

zem przesłanie tegorocznego, 
trzeciego już koncertu niewi-
domych artystów, zorganizo-
wanego przez Stowarzyszenie 
Pomocy Niewidomym i Sła-
bo Widzącym Absolwentom 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach oraz przez sam 
wymieniony Ośrodek.

Koncert odbył się w sobotę 22 
listopada w auli Szkoły Muzycz-
nej w Poznaniu przy ulicy Solnej, 
a prowadził go z werwą i humo-
rem, wraz z wychowawczynią 
Małgorzatą Szmaj, sam Henryk 
Wereda, znakomity niewido-
my muzyk, wychowawca wielu 
pokoleń niewidomych artystów 
w Ośrodku w Owińskach. To 
z rezultatami jego wieloletniej 
pracy pedagogicznej, w dużej 
części przynajmniej, mieliśmy 
do czynienia podczas koncertu 
„Być potrzebnym”. Wykonaw-
cy bowiem, w większości wy-
chowankowie pana Henryka, 
którzy przyjechali na poznań-
ski koncert z wielu stron kraju, 
zaprezentowali najwyższy, pro-
fesjonalny poziom jako artyści 
estradowi, imponując swobodą 
interpretacji wokalnej, a także 
gestu i ruchu. Koncerty z cyklu 
„Być potrzebnym” godne są jak 
najszerszego zainteresowania 
odbiorców. Niewidomi artyści 
mogą być naprawdę potrzebni 
słuchaczom, szkoda więc, że 
ich sztuka jest jeszcze zbyt mało 
spopularyzowana.

Na wstępie swoim wspa-
niałym, ogromnym basem za-
czarował wszystkich Armand 
Perykietko z Gorzowa Wielko-
polskiego, który wykonał między 
innymi „O matce pieśń” i pieśń 
góralską „Hawrań”. Armand 
Perykietko nie jest wychowan-
kiem Owińsk. Równie czaro-
dziejska była poezja śpiewana 
w wykonaniu małżeństwa Aliny 

BIENNALE MEDIATIONS Z UDZIAŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wobec sztuki
– tacy sami

Niezrównany 
Armand Perykietko

z Gorzowa Wielkopolskiego.
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NIEWIDOMI ARTYŚCI POZNANIOWI I WIELKOPOLSCE

Być potrzebnym
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i Krzysztofa Galasów z Pozna-
nia, z akompaniamentem pana 
Krzysztofa na gitarze. Wokalistą 
z pierwszej półki okazał się też 
Łukasz Baruch-Skoniecki z Dą-
browy Górniczej, który z wielka 
ekspresją i dramatyzmem śpie-
wał o miłości. Przejmującą pieśń 
górali beskidzkich i inne utwory 
wykonali małżonkowie Irena i 
Józef Głąbowie z Krakowa. W 
ten sposób można by pisać o 
wszystkich wykonawcach kon-
certu, widocznych zresztą na 
zdjęciach. Wszelkie oczekiwa-
nia przeszedł na koniec występ 
Dzieci Papy Henryka Weredy, 
ze swoją cudownie opanowaną 
sztuką i radością śpiewu. mb

Radością śpiewania zachwycały Dzieci Papy z Owińsk.

Zespół „Szósty zmysł” z Gdańska gra „Cztery pory roku”
Antonio Vivaldiego.

Irena i Józef Głąbowie
z Krakowa.

Koncert prowadzili
Małgorzata Szmaj
i Henryk Wereda.

Poezję śpiewał Krzysztof 
Galas z Poznania. Marta Wieczorek.

Krzysztof Wysocki 
z Bydgoszczy.

O miłości z wielkiem
dramatyzmem śpiewał

Łukasz Baruch-Skoniecki
z Dąbrowy Górniczej.

Piotr Mikołajczyk.
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W piątek 28 listopada 2008 
roku w Domu Bretanii 

ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego „Anioły wokół 
nas”, zorganizowanego przez 
ośrodek aktywizacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych 
„Otwarte serca”, prowadzony 
przez Fundację Polskich Ka-
walerów Maltańskich „Pomoc 
Maltańska”. 

Na konkurs wpłynęły prace 
z całej Polski, wykonane róż-
nymi technikami. W kategorii 
form przestrzennych I miejsce 
zdobył Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Henrykowie, 
II – Sandra Roszak z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 w Po-
znaniu i III – Justyna Szczerbal 
z Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego 

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy i Stowarzysze-

nie na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie 
„Więzi” w Drezdenku po raz 
trzeci zorganizowały między-
wojewódzkie Spotkania Grup 
Teatralnych Środowiskowych 
Domów Samopomocy i Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej „Baj-
landia” 2008. Impreza ta jest 
coraz bardziej popularna w 
wśród niepełnosprawnych. 

W tym roku mieli oni po-
nownie okazję ujawnić swoje 
nieprzeciętne talenty aktorskie. 
Przez cały dzień trwała barwna 
rewia wieloosobowych zespo-
łów. Były to fascynujące pre-
zentacje i popisy teatralne. Na 
scenie miejscowego Domu Kul-
tury zaprezentowało się dwa-
naście zespołów. Obejrzeliśmy 
kilkanaście przedstawień w 
wykonaniu niepełnosprawnych 
intelektualnie artystów, którzy 
pokazali różnorodne formy 
teatralne i ujawnili duże zdol-
ności aktorskie. Wszystkich 
przybyłych serdecznie powitała 
kierownik ŚDS w Drezdenku 
Małgorzata Szcześniak–Mro-
ziewicz, a imprezę otworzył 
burmistrz miasta i gminy Drez-
denko Roman Cholewiński.

im. Piotrusia Pana w Lesznie. 
Wyróżniono Stanisława Kulkę 
z tegoż ośrodka w Lesznie, Ka-

tarzynę Piasecką z WTZ w Ja-
nowicy, Stanisława Woźniaka 
z Powiatowego ŚDS w Skarży-
sku Kamiennej, Tomasza Maty-
nia z tegoż ŚDS i Dom Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie.

W kategorii prac wielkofor-
matowych I był Mateusz Kłos z 
Zespołu Szkół Specjalnych im. 
J. Korczaka w Mielcu, II – Mag-
dalena Jankowska i Agata Wró-
blewska z WTZ przy Stowa-
rzyszeniu Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży „Światło Nadziei” w 
Kościanie, III – Dom Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie. 
Wyróżnienia: Marta Kwiecień 
z ZSZ nr 2 w Poznaniu i zespół 
Fundacji Pomocy Ludziom Nie-
pełnosprawnym w Warszawie. 

W kategorii prac małoforma-
towych I były Anna Lorenz z 

Problematyka osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
coraz częściej zaczyna być 
obecna w naszym życiu, dla-
tego przedstawienia w ich wy-
konaniu mogą uwrażliwiać nas 
i zmieniać nasze spojrzenie na 
niepełnosprawność. „Bajlandia” 
niewątpliwie odgrywa doniosłą 
rolę w wychowaniu i kształ-
ceniu ludzi w duchu integra-
cji. Niezwykła była atmosfera 
i wyraz artystyczny imprezy i 
chociaż wielu aktorów debiu-
towało, to był to wspaniały po-
kaz aktorstwa. Dowodem były 
nieustające owacje. Widownia 
była wypełniona po brzegi, nie 
zabrakło mieszkańców Drez-

denka, którzy chcieli zobaczyć 
występy.

Rada Artystyczna w składzie: 
Halina Benedyk – przewodni-
cząca oraz członkowie: Teresa 
Lisowska, Edyta Milczarek i Ar-
tur Beling, po obejrzeniu i wy-
słuchaniu prezentacji konkur-
sowych, postanowiła przyznać 

KONKURS PLASTYCZNY „POMOCY MALTAŃSKIEJ” ROZSTRZYGNIĘTY

Anioły wokół nas
WTZ w Kościanie i Małgorzata 
Chudzik ze „Stowarzyszenia 
dla Was” z Mielca. II – Mar-
celina Mucha ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Słabo-
widzących i Niewidomych w 
Dąbrowie Górniczej i Patryk 
Sierpina ZSS im. J. Korczaka w 
Mielcu. III – Grzegorz Glapiak 
z Ośrodka „Piotrusia Pana” w 
Lesznie i Justyna Dudajek ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Mielcu. 
Wyróżniono Dawida Hylaka z 
Ośrodka im. „Piotrusia Pana” 
w Lesznie, Monikę Kobędzę z 
Ośrodka Piotrusia Pana, Ma-
riusz Pietrzykowski z „Piotru-
sia Pana”, Izabela Kotus ze 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Gostyniu i Krzysztof 
Wołowiec z ośrodka w Mielcu.

Dodatkowe wyróżnienia wrę-
czono Wiesławie Szymańskiej 
z Ośrodka Pomocy „Otwarte 
serca” w Poznaniu i WTZ z Ja-
nowicy za przygotowanie pre-
zentacji multimedialnej. 

HONORATA CIESIELSKA

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

Wspaniały
pokaz aktorstwa

równorzędne nagrody wszyst-
kim uczestnikom. Były nimi 
maski aktorskie, pomysłowo 
i gustownie wykonane przez 
pensjonariuszy w ramach za-
jęć w pracowni witrażowej pod 
nadzorem terapeutów Anety 
Pikć, Agnieszki Stroińskiej i Da-
niela Moroza. Wszyscy uczest-
nicy „Bajlandii” 2008 otrzymali 
okolicznościowe kalendarze 
„Bajlandia”2008 na 2009 rok, 
wykonane w pracowni kom-
puterowej przy współpracy pań 
Magdaleny Nowik, Elżbiety Tu-
rostowskiej i Krystyny Suszek.

Słowa uznania należą się 
głównym organizatorom tak 
wspaniałej imprezy: Marii Bo-
renstein i Małgorzacie Szcze-
śniak–Mroziewicz. Serdecznie 
podziękować trzeba wolon-
tariuszom, rodzicom, lokal-
nym sponsorom i wszystkim 
osobom, które pomogły przy 
organizacji przeglądu oraz pa-
tronom honorowym: Dorocie 
Karcz–Więckiewicz, Wiesławie, 
Marcie i Witoldowi Góreckim 
oraz Leszkowi Ziółkowi. 
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Scena Teatru Nowego w 
Poznaniu wypełniona po 

brzegi. Na scenie pojawia się 
pierwszy obraz, stare czarno-
-białe zdjęcie, z głośników 
płynie dźwięk kroniki filmo-
wej. Przesuwają się obrazy, 
stare zdjęcia, wycinki z gazet, 
maszynopisy, dawne twarze i 
miejsca.

Tak rozpoczęły się obchody 
45-lecia Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło 
w Poznaniu. Sala Nowa Teatru 
Nowego stała się miejscem 
spotkania członków, przyjaciół, 
wszystkich pracowników Sto-
warzyszenia, przedstawicieli 
władz samorządowych i woje-
wódzkich. 

45 lat temu organizacje po-
zarządowe niemal nie istniały 
w Polsce. Historia Stowarzysze-
nia to również dzieje inicjatyw 
społecznych, samorządności, 
kształtowania się organizacji 
pozarządowych. 

Początków działalności Sto-
warzyszenia można doszukiwać 
się w 1957 roku. Wówczas to ro-
dzice, na czele z panią Żehulak, 
zwrócili się z prośbą o pomoc 
dla dzieci głębiej upośledzonych 
do ówczesnych władz. Dzięki 
temu rok później powstała w 
Poznaniu pierwsza klasa dla 
dzieci z głębszą niepełnospraw-
nością, pod patronatem Szkoły 
Specjalnej nr 1. Kolejne dwa lata 
to walka rodziców o utworzenie 
organizacji, która działałaby na 
rzecz dzieci z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Była akcja in-
formacyjna, spotkania rodziców, 
negocjacje z władzami. Działa-
niom tym przewodniczyła Ur-
szula Lausch. W marcu 1963 roku 
ukonstytuowany rok wcześniej 
zarząd Komitetu Akcji Rodziców 
wystąpił z wnioskiem do władz 
o utworzenie szkoły z półinter-
natem, przedszkoli specjalnych, 
oraz Zakładu Pracy Chronionej. 
Zarząd Komitetu Akcji Rodzi-
ców włączono do Towarzystwa 
Walki z Kalectwem. 

W tym też roku rodzice zre-
zygnowali z patronatu Towa-
rzystwa Walki z Kalectwem, 
co dało początek Kołu Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski przy 
Zarządzie Wojewódzkim Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci. Pierw-
szą przewodniczącą została Ur-
szula Lausch. Powstały komplety 
przedszkolne, pierwsze kolonie 

i wyjazdy dla dzieci z głębszą 
niepełnosprawnością. Powołano 
pierwsze Zespoły Przygotowaw-
cze do Pracy. W 1965 Stowarzy-
szenie zyskuje lokal przy ulicy 
Kościelnej 5. W 1966 powstały 
3 klasy dla dzieci z głębszą nie-
pełnosprawnością, rok później 
powołano pierwszy Zakład Pracy 
Chronionej przy Spółdzielni In-
walidów „ Zjednoczenie”. 

W 1970 roku Komitet Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski został 
przyjęty do Międzynarodowej Ligi 
Stowarzyszeń na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym. W 
1973 roku po raz pierwszy Wy-
dział Zdrowia i Opieki Społecznej 
pozytywnie zaopiniował pomysł 
utworzenia hostelu dla młodzie-
ży z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Jednak na realizacje 
tego pomysłu Stowarzyszenie 
czekało dwadzieścia lat. W 1975 
roku Urszula Lausch zrezygno-
wała z funkcji przewodniczącej, 
jej następcą został Marian Becz-
kowski, a po trzech latach Fran-
ciszek Zielewicz, który zarządzał 
Kołem do 1983 roku. Stowarzy-
szenie inicjowało coraz to nowe 
akcje, tworzyło wzory profesjo-
nalnej pomocy na rzecz środowi-
ska osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 

Tego samego roku przewod-
nictwo objęła Honorata Wójcicka, 
która prowadzi Stowarzyszenie 
do dziś. W 1991 roku Stowarzy-
szenie zmienia nazwę na Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Poznaniu, pod którą dzia-
ła do dnia dzisiejszego. 

Organizacja rozwijała się, 

powstawały nowe placówki i 
inicjatywy. Zatrudniano spe-
cjalistów z różnych dziedzin: 
psychologów, logopedów, so-
cjologów, pracowników socjal-
nych, specjalistów z zakresu 
doradztwa zawodowego oraz 
marketingu i zarządzania. To 
oni gwarantują profesjonalność 
świadczonych usług.

Dziś w skład poznańskiego 
Koła wchodzą między innymi: 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy ,,Pogodni”, Zastępczy 
Dom Rodzinny „Hostel”, Ośro-
dek Wczesnej Interwencji oraz 
dwa Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej, „Przyjaciele” i „Pomost”. 
W 2006 roku pod patronatem 
stowarzyszenia powstało Cen-
trum Doradztwa Zawodowego 
i Wspierania Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną „Cen-
trum Dzwoni”, które za główny 
cel obrało kompleksowe wspar-
cie osób z niepełnosprawnością 
w procesie zatrudnienia, przy 
jednoczesnym monitoringu i 
wsparciu środowiska praco-
dawcy. Przez wszystkie lata 
działalności Stowarzyszenia 
zawsze na pierwszym miejscu 
było wspieranie osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną i 
ich rodzin, działalność na rzecz 
integracji społecznej i wyrówny-
wania szans. 

W 2002 roku PSOUU zostało 
wyróżnione Honorowym Tytu-
łem Pro Publico Bono „Inicjaty-
wa Roku 2002” za konsekwent-
ną i wytrwałą pracę na rzecz 
zapewnienia osobom z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
warunków do jak najlepszego 

uczestnictwa w życiu społecz-
nym i rozwoju osobowości. 

Stowarzyszenie realizuje dzia-
łalność edukacyjną i szkolenio-
wą. Organizuje sympozja, kon-
ferencje, bierze udział w różnego 
rodzaju akcjach społecznych, 
między innymi w Europejskim 
Roku Osób Niepełnosprawnych, 
prezentacjach i przemarszach z 
okazji Dni Godności. Idee gło-
szone przez Stowarzyszenie są 
widoczne dzięki licznym wysta-
wom, publikacjom oraz obecno-
ści w mediach. 

Poznańskie koło nie boi się wy-
zwań. Realizuje się poprzez licz-
ne, nowatorskie projekty. Warto 
tu wymienić obok tradycyjnych 
form terapii pierwszą w Polsce 
działającą grupę Tai Chi, trenin-
gi samoobrony i asertywności 
dla kobiet i dziewcząt – Wen Do, 
warsztaty antydyskryminacyjne, 
z zakresu wiedzy seksuologicz-
nej, kursy udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, kursy 
BHP. Współpracuje z licznymi or-
ganizacjami nie tylko w Polsce, 
ale również za granicą. Dzięki 
tym kontaktom możliwe jest 
odbywanie na przykład praktyk 
zawodowych w różnych miej-
scach, przyswajanie nowych 
doświadczeń i podpatrywanie 
dobrych rozwiązań. 

Nie sposób wymienić wszyst-
kich inicjatyw, jakie podejmowa-
ło i realizowało PSOUU. Pewne 
jest natomiast, że stawia przed 
sobą ciągle nowe wyzwania i 
ciągle posiada jasną misję i cel. 
W najbliższej przyszłości Stowa-
rzyszenie, obok dotychczasowej 
działalności, chce uruchomić 
i nadzorować prowadzenie 
mieszkań treningowych, które 
pozwolą na rozwój w Poznaniu 
mieszkalnictwa chronionego. 
Obok zatrudnienia wspomaga-
nego, samodzielne lub wspiera-
ne mieszkalnictwo jest kolejnym 
ogniwem do pełnej integracji 
i włączenia osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną do 
życia społecznego. 

Ideą przewodnią stowarzy-
szenia jest hasło „Otwórzmy 
przed nimi życie” i właśnie w 
to hasło doskonale wpisuje się 
45 lat działalności Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Upośledzonych Umysłowo.

 AGNIESZKA LIBERACKA
 PSOUU KOŁO W POZNANIU

45 LAT POZNAŃSKIEGO KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 

Otwórzmy przed nimi życie

Prezes Honorata Wójcicka podczas uroczystości 45-lecia
poznańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym wręcza dyplomy uznania
pracownikom podległych placówek. 

 F
O

T.
 M

A
RC

IN
 B

A
JE

RO
W

IC
Z



STRONA16 STYCZEŃ 2009

Kochani Ludzie Dobrej Woli, przekazuję Wam apel o pomoc dla 
3-letniego Mateuszka, który przygotowali jego rodzice:

Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy rodzicami niepełnospraw-
nego trzyletniego Mateusza, który ma orzeczony autyzm wczesno-
dziecięcy. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, a jego 
szczególną cechą jest brak kontaktu z dzieckiem oraz trudności
w przyswajaniu wiedzy. Na podstawie badań, które już wykonaliśmy, 
wynika, że Mateusz ma organizm zatruty pierwiastkami toksycznymi 
z powodu braku prawidłowej pracy systemu obronnego organizmu 
oraz jelit. Dodatkowo ma problemy z integracją sensoryczną, czyli 
czuciem własnego ciała. Od urodzenia ma lęki nocne, od pewnego 
czasu pojawiają się także w dzień. Lekarze podejrzewają padaczkę. 
Ponadto nie mówi i nie rozumie, ma duże problemy z uczeniem się, 
ogólnie ma deficyty związane z przyswajaniem wiedzy i nauką za-
chowań społecznych.

Ale to nie znaczy, że Mateusz nie ma uczuć. Śmieje się, płacze, 
odczuwa ból. Robimy wszystko dla naszego syna. Próbujemy wszel-
kimi sposobami pozyskiwać środki na rehabilitację, leki i leczenie, a 
także na poprawę bytu materialnego, niejednokrotnie narażając się 
na nieprzyjemne komentarze. Wierzymy w ludzi dobrej woli, dla któ-
rych los Mateusza nie jest obojętny. Nasz syn ma ogromne szanse na 
wyleczenie, ale nie możemy nic zrobić, gdyż każda decyzja niesie za 
sobą wydatki, na które nas nie stać. Badania, terapie, leki, pomoce do 
terapii i tak dalej.

Nie chcemy, aby nasza zła sytuacja finansowa decydowała o wy-
leczeniu lub dzieciństwie Mateusza. Utrzymujemy się z niewielkiego 
wynagrodzenia taty Mateusza. Mama nie może podjąć pracy z po-
wodu konieczności opieki nad Mateuszem. Mamy także młodszego 
syna Pawełka.

Czas bez rehabilitacji jest czasem nie do odpracowania. Kosztow-
na i długotrwała rehabilitacja to jedyna nadzieja dla naszego syna. 
Prosimy o wpłaty na rehabilitację, leczenie i leki dla Mateuszka na 
konto: Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą” Pekao S.A., Oddział 1 
Warszawa 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 z dopiskiem „darowizna 
na leczenie, rehabilitację, pomoc i poprawę bytu materialnego dla 
Mateusza Lasaka”.

Z góry dziękujemy za pomoc

Wdzięczni rodzice”

Pamiętajmy, że liczy się każda złotówka, a dobro do nas wróci.

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIALU

RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI

Jest listopadowy, chłodny 
wieczór 14 listopada 2008 

roku. Ulice Poznania są pełne 
ludzi. Pod Rondem Kaponiera, 
przed Muzeum Motoryzacji 
Automobilklubu Wielkopol-
ska, gromadzą się ludzie. Za 
chwilę odbędzie się tu Aniel-
ski Koncert Charytatywny dla 
Mikołaja Tomczyka. 

Dziś to już ciepło wspomi-
nana historia. Koncert, zor-
ganizowany przez Wielkopol-
ski Ruch Ludzi Dobrej Woli i 
Automobilklub Wielkopolski, 
skupił znajomych i przyjaciół 
sześcioletniego Mikołaja. Było 
dużo muzyki, poezji, radości, 
łez szczęścia i Aniołów. Dla 
Mikołaja zaśpiewali i zagra-
li Chór Dysonans, Anna Gir-
dziejewska, Grzegorz Florecki 
i zespół Rocksun, a emocje i 
doznania z życia ubrali w po-
etyckie strofy Paulina Szulc i 
Niezależna Grupa Artystyczna 
SPAM.

Dopiero rok temu w Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie 
zdiagnozowano przyczynę do-
tychczasowych problemów 
zdrowotnych Mikołaja, takich 
jak pałeczkowate palce, prze-
wlekły i napadowy kaszel, ze-
spół złego wchłaniania, obfite, 
nie uformowane, cuchnące i 
tłuszczowate stolce, wzdęty i 
bolący brzuch, częste wypa-
danie odbytnicy, nawracające 
infekcje górnych dróg odde-
chowych (zatoki, polipy), słabe 
przyrosty masy ciała, a co za 
tym idzie szybka męczliwość 
i brak mięśni (np. pośladków). 
Skutkiem tego były ciągłe wi-
zyty u różnych specjalistów w 
ciągu tych kilku lat. 

Diagnoza brzmi: mukowi-
scydoza – choroba genetycz-
na, w której stwierdzono mu-
tację genu CFTR, prowadzącą 
do produkcji nieprawidłowego 
białka, regulującego przepływ 
jonów chlorkowych przez ko-
mórki nabłonka. Jest to choro-
ba nieuleczalna, o której ist-
nieniu dowiaduje się w Polsce 

rocznie 40 dzieci, a według 
statystyk rocznie przybywa 
120 chorych na tę chorobę. 
Wiele jest jeszcze do zrobie-
nia w kwestii diagnostyki mu-
kowiscydozy wśród noworod-
ków i umożliwienia chorym i 
ich rodzinom odpowiedniego 
leczenia i świadomego życia 
z chorobą. Właściwa diagno-
za zapobiega wyniszczają-
cemu przyjmowaniu leków 
zwalczających choroby takie 
jak astma, nietolerancje po-
karmowe, alergie itp. 

Diagnozę mukowiscydozy 
w Polsce stawia się dzieciom 
średnio w wieku 3,5 do 5 lat. 
Dla porównania w krajach 
Europy Zachodniej choro-
ba rozpoznawana jest już w 
pierwszych miesiącach życia. 
Zmiany chorobowe dotyczą 
układu oddechowego – utrud-
niając oddychanie, pokar-
mowego – atakując narządy 
układu pokarmowego takie 
jak trzustkę i wątrobę oraz 
układu rozrodczego. Kluczem 
do zwiększenia szansy na 
lepsze i dłuższe życie jest jej 
wczesne rozpoznanie oraz 
wczesne rozpoczęcie prawi-
dłowego, systematycznie pro-
wadzonego leczenia.

Dość jednak o chorobie.
Celem spotkania z Mikoła-

jem w czasie koncertu była 

APEL RODZICÓW DO LUDZI DOBREJ WOLI

Mateuszek
potrzebuje pomocy
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PAULINA SZULC

Dla Mikołajka

Widziałam anioły
Zjechały z nieba
Zielonym automobilem
Rozsiadły się
Na ławeczkach
weszły w ludzkie serca
i też w to jedno
dziecinne
jakże roześmiane
otoczone dłonią
matczynej miłości
i tylko skrzydła
zostawiły 
na pamiątkę

ANIELSKI KONCERT CHARYTATYWNY W MUZEUM MOTORYZACJI 

Dla Mikołaja

Anielski Koncert dla Miko-
łaja udowodnił, że marzenia 
się spełniają. Marzenie Miko-
łaja nie należy do najtańszych. 
W czasie koncertu, z aukcji 
przedmiotów podarowanych 
przez artystów, a były m.in. 
płaskorzeźby, biżuteria, na-
czynia z ceramiki oraz książki 
o PRL-u – zebrano 2.600 zł. 
Dzieła, które nie zostały zli-
cytowane, będą wystawione 
do licytacji na Allegro. Miejmy 
nadzieję, że tegoroczne Miko-
łajki będą dla Mikołaja Tom-
czyka wyjątkowe. Stać się tak 
może dzięki wsparciu inicja-
tywy rodziców i ludzi dobrej 
woli, polegającej na zebraniu 
kwoty 27.000 zł na kamizelkę 
do drenażu dla Mikołaja. 

ARLETA KAŁĄŻNA

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Artyści
Wierzymy, że każdy z 

Was w sytuacji trudnej dla 
Waszych bliskich zrobiłby 
wszystko, aby im pomóc. 
Taka postawa świadczyć 
może o naszym człowieczeń-
stwie, o tym że żyjemy, czuje-
my i nie jesteśmy tu tylko dla 
siebie samych.14 listopada 
łączyła Was pasja i wiara w 
marzenia, a nade wszystko 
wspólny cel, spełnienie ma-

rzeń Mikołaja. Dzięki Wam 
staną się one rzeczywisto-
ścią! Anielski Koncert dla Mi-
kołaja, dzięki Wam, jest do-
wodem na to, że MARZENIA 
SIĘ SPEŁNIAJĄ! Potrzebne są 
tylko: dobra wola i chęci! Za 
to Wam z serca dziękujemy: 

Annie Girdziejewskiej, 
Grzegorzowi Floreckiemu, 
zespołowi Rocksun, 
chórowi Dysonans,
Paulinie Szulc 
oraz Niezależnej Grupie 

Artystycznej SPAM.
Specjalne podziękowania 

należą się Alanowi Celerowi, 
który podjął się zarejestro-
wania tego niezwykłego wy-
darzenia.

Szanowni Sponsorzy
Bez Waszej DOBREJ WOLI 

spełnienie marzeń Mikołaja 
trwałoby być może wiele lat… 
Dzięki Wam spełniają się one 
dziś! Dziękujemy Wam za 
okazaną hojność serc, która 
dzisiejszego wieczoru przy-
brała różne kształty. Dzię-
kujemy za to, że przyjęliście 
nasze zaproszenie i byliście 
razem z Mikołajem i ludźmi 
dobrej woli, z których każdy 
dał to, co dla niego jest war-
tościowe. Z serca dziękujemy 
partnerom: firmie Elektro-
-Miz, firmie Welmax, firmie 
Mia Mia, Pracowni Projek-
towej Violetty Wilkos, firmie 
Usługi Gastronomiczne Piotr 
Nowakowski, Salonowi Ma-
sażu Pawła Kuczmy, Drukar-
ni Druk w Poznaniu, Salono-
wi Fotografii www.shrek.pl, 
firmie Chocolissimo, Studio 
Jack, Agencji Ochrony Ma-
gielski Patrol, Związkowi Ce-
ramików Polskich, Polskiemu 
Związkowi Motoryzacyjne-
mu, Portalowi Dziecko PRL, 
Studio Reklamy, Auto Pre-
mium oraz Spółdzielni Wie-
lobranżowej USI.

Dziękujemy mediom: Ra-
dio Merkury, Radio OFF, Ra-
dio Twoje Radio, Filantropo-
wi Naszych Czasów, Głosowi 
Wielkopolskiemu, Tygodni-
kowi Pilskiemu, Portalowi 
Ezoteryczny Poznań oraz Te-
lewizji PTV3.

Dziękujemy tym wszyst-
kim, którzy z imienia i nazwi-
ska nie zostali przedstawieni, 
a przyczynili się do zorgani-
zowania koncertu.

ROBERT WERLE
PREZES AUTOMOBILKLUBU 

WIELKOPOLSKI

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU

RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI

świetna zabawa i zebranie 
pieniędzy na kupno kamizelki 
drenażowej, ułatwiającej co-
dzienne życie zarówno Miko-
łaja jak i jego najbliższym.

A zabawa była przednia! 
Rozbrykany Mikołaj odbywał 
„jazdy próbne” w takich mo-
delach jak: najstarszy zareje-
strowany jeżdżący samochód 
na polskich drogach – REO 
(1908 r., USA), Mercedes 190 
SL (1957 r., Niemcy) i samo-
chód strażacki DKW F5 (1936 
r., Niemcy). Mikołaj intereso-
wał się motocyklami, rowe-
rami i zaszywał się w kącik 
militarny. Tam można było 
poszaleć. Wszystkie atrakcje 
spełniły swoja rolę: uszczęśli-
wiły Mikołaja i pozwoliły mu 
na wspaniałą zabawę mimo 
choroby. Muzeum tonęło w 
dźwiękach, a bohater wieczo-
ru skakał, śpiewał i był w swo-
im żywiole.

Gośćmi specjalnymi byli Mi-
chał Włodarczyk z rodzicami, 
dla którego Ruch Ludzi Dobrej 
Woli zorganizował w kwiet-
niu tego roku koncert. Dochód 
z tego wydarzenia umożliwił 
zrealizowanie marzeń Micha-
ła, którym była gitara elek-
tryczna. Michał w czasie kon-
certu dla Mikołaja skrzętnie 
podglądał grę zawodowców z 
zespołu Rocksun.

I choć „Dziwny jest ten 
świat”, jak śpiewał niegdyś 
Czesław Niemen, a dla Miko-
łaja zaśpiewał Florek, to kon-
cert zgromadził wielu ludzi 
dobrej woli. Może dzięki nim 
Mikołaj, ubrany w „magiczną 
kamizelkę”, zaśpiewa jak Flo-
rek 14 listopada: „I feel good!” F

O
T.

 (6
X

) W
W

W
.S

H
R

EK
.P

L



STRONA18 STYCZEŃ 2009

Zwłaszcza chodziłoby 
o wolontariuszy, któ-

rych w małych miastach, 
jak Koło, po prostu brakuje, 
o fizjoterapeutów, którzy 
często rezygnują, gdy przy-
padek wydaje się im bezna-
dziejny, a wreszcie także i o 
członków bliższej i dalszej 
rodziny, z których każdy 
jest przecież zajęty własny-
mi codziennymi sprawami. 

Toruńscy naukowcy stwo-
rzyli dla Maciusia metodę 
usprawniania, polegającą na 
rytmicznym pobudzaniu od-
powiednich części ciała, przy 
czym ćwiczenia te wymagają 
pomocy trzech osób. Jest to 
metoda Domana i Delacaty, 
opracowana w Instytucie Te-
rapeutycznym Fundacji „Daj 
szansę”. Polega ona między 
innymi na tym, że chłopca 
trzeba by przeprowadzać po 
powierzchni pochyłej, niby 
drewnianej ślizgawce. 

W praktycznym wdrożeniu 
w życie tej metody trudności 
są jednak dwojakie: nie ma 
kto wykonać równi drewnia-
nej według projektu Instytutu 
i potrzebne są osoby do po-
mocy przy ćwiczeniach. 

Robert – ojciec Maciusia 
– jest kierowcą i przez pra-
wie cały dzień przebywa 
poza domem. Sam nie jest 
jednak w stanie zarobić na 
pokrycie wszystkich potrzeb 
syna. Tylko on jeden zarabia 
na rodzinę. 

Lamprychtowie nie są za-
tem zamożni, a przychodzi im 
się borykać z pokrywaniem 
dużych kosztów rehabilitacji 
syna. Zasiłek z tytułu niepeł-
nosprawności miesięcznie 
wynosi u Maćka 650 złotych, 
zaś koszt 2-tygodnniowego 
turnusu rehabilitacyjnego w 
Wągrowcu – 3.500 złotych. 
Stan chłopca wymaga udzia-
łu w kilku takich turnusach 

rocznie, a przecież koszt tur-
nusu wypada podwójnie z 
uwagi na konieczny udział 
w nim opiekuna. Wózek dla 
Maćka kosztuje 5.000 zło-
tych, godzina rehabilitacji u 
fizjoterapeuty – kilkadziesiąt 
złotych. 

Znacznej pomocy udzie-
liła Lamprychtom Fundacja 
„Polsat”: kupiła Maciejowi do 
domu sprzęt rehabilitacyj-
ny oraz pokryła mu koszty 
udziału w turnusach rehabi-
litacyjnych. „Polsat” nie może 
jednak finansować kosztów 
pobytu na turnusie opiekuno-
wi, którym zawsze jest mat-
ka. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Dom Pomocy 
Społecznej w Kole organizują 
wsparcie, starając się m. in. o 
pozyskanie wolontariuszy. 
Do niedawna w ćwiczeniach 
z Maćkiem uczestniczyła 
studentka Natalia, która jed-
nak musiała z Koła wyjechać 
z chwilą rozpoczęcia zajęć 
akademickich. 

MOPS i DPS wraz z radą 
miejską wśród zamierzonych 
form pomocy uwzględniają 
sfinansowanie równi pochy-
łej niezbędnej do ćwiczenia 
jego koordynacji ruchowej. 
Zakupiono już dla chłopca 
rzutnik celem umożliwienia 
mu lepszego dostrzegania 
kolorowych obrazków na 
ścianie w związku z jego po-
garszającym się wzrokiem. 

W BGŻ S.A. oddział Piła filia 
Złotów otwarte jest konto „na 
leczenie Macieja Lamprych-
ta” z aktualnym stanem zale-
dwie 100 złotych. Przykre to, 
że wśród ludzi utrzymuje się 
wizerunek matki zarabiającej 
na żebraninie dla syna. Zda-
rzyło się i tak, że ciemnowło-
sa kobieta na ulicach kolskiej 
„wyspy” wyłudzała od ludzi 
pieniądze rzekomo na reha-
bilitację chłopca – powołując 
się na jego matkę i na artykuł 
w jednej z gazet. 

Koło jest miasteczkiem, w 
którym są niewielkie moż-
liwości edukacji dla dzieci 
zwłaszcza o dużym stopniu 
niepełnosprawności. Braku-
je odpowiedniego ośrodka. 

Maciusia Lamprychta nie 
ma gdzie uczyć! Edukacyjne 
potrzeby Maćka przerastają 
możliwości oddziału integra-
cyjnego przedszkola, prowa-
dzącego w Kole zajęcia re-
walidacyjno-wychowawcze. 
Macieja nie przyjęto do grupy 
integracyjnej przedszkola, bo 
w nim są tylko dzieci z po-
rażeniem mózgowym oraz 
z zespołem Downa. Chłopcu 
zagraża samotność. Potrzeb-
ne jest mu towarzystwo in-
nych dzieci, gdy tymczasem 
na kilkugodzinny jego pobyt 
w przedszkolu nie wyrazili 
zgody rodzice innych dzieci 
i wychowawczynie. Indywi-
dualny tryb nauczania nie 
zadowala matki, albowiem 
uważa ona, że jej syn potra-
fiłby współpracować z inny-
mi. 

Chłopcu, ze względu na 
jego chorobę, potrzebna jest 
rehabilitacja, ale, jak każde-
mu człowiekowi, potrzebne 
mu są także kontakty z inny-
mi ludźmi. Przede wszystkim 
z kochającymi rodzicami, ale 
także z dziećmi.

Należy wierzyć, że jest 
gdzieś miejsce, w którym 
jest to możliwe. I wiara w to, 
że – dzięki dobrym ludziom 
– rehabilitacja nie będzie 
tylko epizodami w trudnym 
życiu chłopca, ale jego sta-
łym, konstruktywnym ele-
mentem. Dajmy Maciejowi 
szansę! 

KONSULTACJA TEKSTU:
DR BARBARA SZYCHOWIAK,

ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
WSE UAM W POZNANIU. 

Kto chciałby mu pomóc, 
może dokonać wpłaty

na konto:
BGŻ SA O/Piła F/Złotów 
25203000045 11100000

0078 2930,
SBL Zakrzewo 15

8944 0003 0000 1544
2000 0010 

z dopiskiem 
„Na leczenie

Macieja Lamprychta”.

Bardzo się cieszyłam, że 
udało mi się w tym dla 

nas nowym miejscu posze-
rzyć krąg znajomych. Szcze-
gólnie, że byli to niesłyszący. 
Zawsze ciepło wspominałam 
przyjaźnie z nimi i wiedzia-
łam, że z reguły są to ludzie 
od nas lepsi i pod niejed-
nym względem wrażliwsi. 
Może właśnie z tego powo-
du uległam ich namowom i 
poszłam do nieznajomego 
prezesa, który miał mieszkać 
gdzieś wyjątkowo blisko. By-
łam pewna, że przesadzają i 
przyjdzie mi iść kawał drogi 
tej ciemności.

Wkrótce okazało się jednak, 
że wystarczyło przejść ulicę i 
lekko skręcić – mieli rację.

Czując pewne zakłopotanie, 
szłam za nimi.

Gdy dziś o tym myślę, to 
wydaje mi się to szalenie lek-
komyślne, iść z dwoma obcy-
mi mężczyznami w nieznane 
miejsce. Zaufać całkiem ob-
cym osobom.

Jednak nigdy nie miałam 
złych doświadczeń z niesły-
szącymi, zawsze przyjaźnie 
się do mnie odnosili, nawet 
ci nieznajomi. Cieszyli się wi-
dząc, że całkiem zdrowa oso-
ba podjęła wysiłek, by nauczyć 
się migać tak jak oni. Nigdy 
nie czułam z ich strony jakie-
gokolwiek zagrożenia.

Doszliśmy do drzwi i je-
den z nich nacisnął przycisk, 
taki sam jak przy pozostałych 
drzwiach. Nie rozległ się ża-
den dźwięk, więc poznałam, 
że mieszkają tu same osoby 
niesłyszące (dla niewtajemni-
czonych dodam, że zamiast 
dźwięku po prostu zapala się 
wtedy światło rytmem pulsa-
cyjnym i wtedy wiadomo, że 
ktoś dzwoni do drzwi. Takie 
światło jest niemalże w każ-
dym pomieszczeniu, więc nie 
ma obaw, że ,,nie usłyszą” jak 
ktoś „dzwoni”).

Drzwi otworzyła na kobieta 
średnim wieku i od razu, nie 
pytając, kim jestem, zaprosi-
ła mnie do środka. Grzecznie 
więc się przywitałam w języ-
ku migowym. Zapytała, czego 
się napijemy, więc porosiłam 
o kawę. Wkrótce z pokoju 
wynurzył się pan na wózku 
inwalidzkim. Przywitał się ze 
znajomymi mu panami i ze 

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

Dajmy
Maciejowi szansę
DOKOŃCZENIE Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Eunika
Lech
POZNAŃ
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mną. Zapytał, czy jestem z 
Poznania. Gdy zaprzeczyłam, 
spytał, skąd przyjechałam. Nie 
zdążyłam mu na to pytanie 
odpowiedzieć, bo moi dwaj 
towarzysze ,,rozmigali” się na 
dobre: że jestem słysząca, że 
niedawno przeprowadziłam 
się do Poznania. Przekaza-
li wszystko, co na mój temat 
wiedzieli.

– Znaleźliśmy ją w sklepie 
– powiedział ten z jasnymi 
włosami.

Pamiętam to, bo fajnie się 
wtedy poczułam, jak bym się 
zgubiła, a teraz znalazła.

Po wszystkich wstępnych 
wiadomościach pan na wóz-
ku został mi przedstawiony 
jako prezes o imieniu Marek, a 
kobieta, która otworzyła nam 
drzwi, to jego żona Trudzia.

Gdy emocje opadły, mogłam 
trochę powiedzieć o sobie, o 
tym czym zawodowo się zaj-
mowałam i skąd się wzięłam 
w Poznaniu. Chwilę to trwa-
ło, ale widać było, że wszyscy 
mnie słuchają z zaciekawie-
niem. Kubuś wyszedł z wózka 
i ,,przykleił się” do pani Trudzi. 
Żeby go czymś zająć (bo wszę-
dzie za nią chodził: kuchnia, 
toaleta, pokój), dała mu kartkę 
i kredki, i razem coś rysowali.

Marek opowiedział o tym, 
jak z grupą niesłyszących 
sami założyli Stowarzyszenie. 
Byłam pełna podziwu dla ich 
odwagi, niewiele było wów-
czas Stowarzyszeń, trzeba 
było pokonać biurokratyczna 
drogę prowadzącą do reje-
stracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Wiedziałam, że dla 
osób niesłyszących to wielki 
wyczyn, ponieważ większość 
z nich nie czyta i nie pisze, 
język migowy, którym się po-
sługują, nie daje takiej szansy, 
ponieważ zawiera ponad 2800 
znaków, nie da się przełożyć 
wszystkiego.

Tym bardziej więc z za-
ciekawieniem słuchałam o 
utworzeniu stowarzyszenia, 
które jest prowadzone przez 
samych niesłyszących. Głu-
si dla głuchych. Pomyślałam, 
że nie może być nic lepszego, 
wiedzą, co dla nich samych 
jest najlepsze.

Dowiedziałam się również o 
tym, jaki problem mają z bra-
kiem tłumacza. Do dobrego 
funkcjonowania i rozwoju mu-
szą mieć sprawnego manage-
ra, który zna język migowy, o 
to bardzo trudno.

Marek zapytał, czy chciała-
bym u nich pracować na pró-
bę.

Oczywiście gdybym się zgo-
dziła, trzeba by było zebrać za-
rząd, musieliby mnie poznać i 
zgodzić się.

Nie miałam wątpliwości co 
do samej pracy – całe życie z 
przyjemnością pomagałam 
niesłyszącym, a język migowy 
był dla mnie czymś w rodzaju 
hobby.

Dziadek opowiadał mi, że już 
jako kilkuletni berbeć zamiera-
łam nieruchomo, gdy w telewi-
zji na drugim programie poja-
wiał się migający pan, starałam 
się odczytywać każdy znak.

Taka praca byłaby dla mnie 
przyjemnością, a funkcja wy-
zwaniem. Przecież dopiero za-
czynali swój rozwój, nie mieli 
nic. Ani lokalu, ani pieniędzy. 
Jest się w czym wykazać.

Martwiło mnie tylko jedno, o 
czym powiedziałam Markowi.

Bałam się o Kubusia. Było 
jeszcze za wcześnie, aby po-
szedł do przedszkola. Cały 
czas jeszcze smarowałam mu 
ranę na klatce piersiowej, która 
nie do końca się zabliźniła. Co 
będzie, jak ktoś go popchnie? 

W przedszkolu jest dużo dzie-
ci, nie mogę ryzykować.

– Nie ma problemu – powie-
dział Marek.

Jego żona od razu zapro-
ponowała, że zaopiekuje się 
Kubusiem, jak będę musiała 
gdzieś wyjść, a pracować będę 
u nich w domu, bo tu właśnie 
wszyscy głusi przychodzą po 
pomoc. Nie mają biura, ale 
dwa razy w tygodniu szkoła 
dzierżawi im salkę, gdzie się 
spotykają. Tam mogę przecież 
zabierać dziecko, a Trudzia się 
nim zajmie.

Wiedząc, że będę pracowała 
mając przy sobie dziecko, nie 
wahałam się wcale. Kto mógł-
by mi zaproponować wtedy ta-
kie warunki pracy i taką życz-
liwość?

W głębi duszy czułam, że to 
jakaś niewidzialna siła kieru-
je mną i moim życiem w tych 
trudnych dla mnie chwilach. 
Znalazłam się w obcym mie-
ście, gdzie nieznajomi ludzie 
pomogli mi zdobyć mieszka-
nie, otrzymać niezbędne fun-
dusze na utrzymanie, a teraz 
wychodzę ze sklepu wprost po 
to, aby otrzymać pacę i (co się 
wkrótce okaże) poznać nieza-
wodnych przyjaciół. Czasem 
myślę, że to nie mógł być tylko 
szczęśliwy zbieg okoliczności. 
Czuję, że jakaś większa siła 
czuwała nad nami. To, co się 
nam przytrafiło, do dziś mnie 
zadziwia.

Zgodziłam się więc. Sama 
zaproponowałam, że najpierw 
pokażę, co potrafię i przez 
jakiś czas popracuję społecz-
nie, a potem zobaczymy. Do 
końca nie wiedziałam jeszcze, 
z czym się mierzę, ale byłam 
pełna entuzjazmu i zapału do 
działania. Dziwne, że nawet 
nie zastanawiałam się wtedy, 
że nie mam żadnych kontak-
tów, znajomości i nie znam 
tutejszego rynku pracy, zasad. 
Przez trzy lata nie pracowa-
łam, całe moje życie kręciło się 
wokół Kubusia.

Ponadto nigdy nie prowa-
dziłam żadnego stowarzysze-
nia. Z organizacjami tego typu 
miałam tylko pobieżny kon-
takt, bo należeliśmy z Kubą 
do Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.

Ale jak pozyskuje się fundu-
sze, jak wygląda struktura or-
ganizacyjna, na jakich przepi-
sach prawnych się opiera – nie 
miałam o tym najmniejszego 
pojęcia.

A jednak wcale o tym nie 
myślałam. Wyszłam z zało-
żenia, że mam doświadcze-
nie, bo pracowałam w dużej, 
liczącej się firmie i na pewno 
z wszystkim sobie poradzę. 
Bardzo się cieszyłam, że będę 
mogła być aktywna i potrzeb-
na innym, nie tylko Kubusiowi. 
Myślę dziś, że to może kwestia 
wieku? Młoda byłam i tyle? Po-
dejmowałam decyzje tak od-
ważne, że teraz sama się sobie 
dziwię. Przyniosły one jednak 
dobre rezultaty i o dziwo, póź-
niej ich nie żałowałam.

Robiło się późno, martwiłam 
się o małego i szykowałam 
się do wyjścia. Marek zapro-
ponował, że na jutro zbierze 
członków zarządu i poprosił, 
żebym przyszła i sama o sobie 
opowiedziała. Oczywiście się 
zgodziłam, choć dziwił mnie 
trochę ten pośpiech.

Dziś wiem, że po prostu bali 
się, że gdzieś „zniknę”, albo, co 
gorsza, się rozmyślę, a zna-
lezienie jakiejkolwiek osoby 
wprawnie migającej jest bar-
dzo trudne.

Zgodnie z daną mi obietnicą 
pan ,,ze sklepu” czekał cierpli-
wie, aż skończymy, aby odpro-
wadzić mnie do domu. Miał na 
imię Ryszard. Pożegnaliśmy się 
więc z prezesostwem i wyszli-
śmy. Byłam mile zaskoczona, 
gdy okazało się, że odwiezie 
nas samochodem. Zapako-
wał wózek Kuby do bagażni-
ka i pojechaliśmy. Na miejscu 
życzliwie pomógł mi zanieść 
wózek do domu i powiedział, 
że jutro też się zobaczymy, bo 
jego żona jest skarbnikiem za-
rządu. Zaproponował, że przy-
jedzie po nas samochodem. 
Było to bardzo miłe.

Będąc już w domu położy-
łam pośpiesznie Kubusia spać. 
Miałam teraz trochę czasu na 
refleksje i przemyślenie tego 
wyjątkowego dnia.

cdn.

Poznałam
niezawodnych przyjaciół (32)
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Prawdziwie anielski nastrój 
zapanował w sali im. Jana 

Pawła II w Puszczykowie, gdzie 
6. grudnia odbył się „Wieczór z 
Aniołami 2008”, organizowany 
przez Dom Pomocy Maltań-
skiej.

Przybyło ponad 300 zaproszo-
nych gości, w tym około 200 nie-
pełnosprawnych, z Dopiewca, 
Chrzypska Wielkiego, Mosiny, 
Swarzędza, Poznania, Owińsk, 
Włoszakowic, Kowanówka, Ja-
strowia i… Puszczykowa. 

Spotkanie rozpoczął spek-
takl teatralny przygotowany 
przez gospodarzy „nie stawiaj-
my muru…”. Pod takim tytułem 
uczestnicy Domu Pomocy Mal-
tańskiej ukryli przedświąteczną 
przygodę pięciu Aniołów. Na 
czym polega istota Świąt Bożego 
Narodzenia? Najstarszy z Anio-
łów prosi braci o jak najszybszą 
odpowiedź... Bracia z wielką 
radością przynoszą olbrzymie 
prezenty – symbol, według nich, 
Świąt Bożego Narodzenia; tym-
czasem najstarszy Anioł z ol-
brzymim smutkiem obserwuje 
piętrzący się przed nim mur... z 
prezentów.

Potem powitanie, modlitwa, 
dzielenie się opłatkiem, składa-
nie życzeń… I już można już było 
podziwiać eksponowane prace. 
Zostały przygotowane (ponad 
sto) w ramach ogłoszonych 
przez nasz Dom konkursów: 
Magia Świąt Bożego Narodze-
nia, Świąteczne Drzewo, Bomb-
ka, Łańcuch i Bożonarodze-
niowa Szopka. Prace urzekały 
pomysłowością i jednocześnie 
prostotą, barwą i ciepłem. Część 
z nich można było obejrzeć w 
Starostwie Powiatowym w Po-
znaniu. 

Utwory nadesłane na kon-
kursy literackie wydaliśmy w 
postaci antologii „Pragnienia”. 
Część pierwsza, zatytułowana 
„Modlitwa przy wigilijnym stole” 
zawiera bardzo osobiste, wzru-
szające, pełne żaru podziękowa-
nia i prośby do Pana Boga. Część 
druga „Świąteczny prezent” – to 
jedyna w swoim rodzaju „skarb-
nica wiedzy” na temat świątecz-
nych pragnień autorów. Prace 
oceniało jury, wyłaniając pierw-
sze i drugie miejsca. Wszyscy 
autorzy w podziękowaniu za 
trud tworzenia otrzymali także 
dyplomy i podziękowania.

Na spotkaniu w Puszczy-
kowie byli m.in.: Ksiądz Prałat 
Kazimierz Królak, Ojciec Marek 
Smyk, Tadeusz Głębocki – dy-
rektor Wydziału Polityki Spo-
łecznej WUW, Burmistrz Mosiny 
Przemysław Pniewski, Elżbieta 
Bijaczewska – dyrektor PCPR, 
Włodzimierz Kałek – dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu.

„Wieczór z Aniołami 2008” 
odbył się dzięki finansowemu 
wsparciu m.in. Powiatu Po-
znańskiego, Urzędu Miasta w 
Puszczykowie, Gospodarczego 
Banku Spółdzielczego w Mo-
sinie oraz firmy NOVOL w Ko-
mornikach.

W trakcie spotkania firma 
Zepter Medical przekazała 
nam, jako świąteczny prezent, 
aparat medyczny Bioptron war-
tości ponad 2 tysięcy złotych. Z 
całego serca dziękujemy! 

Szczegółowe informacje o 
zastosowaniu aparatu można 
uzyskać pod telefonem: 0 601 
95 78 66 lub 061 29 72 980. 

JERZY PELOWSKI
MAŁGORZATA

KACZMAREK-ŁUCZKA

Aniołowie
w Puszczykowie
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W dniu 25 listopada w 
Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Słabo Widzących i Nie-
widomych w Dąbrowie Gór-
niczej odbył się II Integracyjny 
Miejski Konkurs Recytatorski 
„Poetyckie kreacje człowieka”, 
zorganizowany w 10 rocznicę 
śmierci Zbigniewa Herberta. 

INTEGRACYJNY KONKURS RECYTATORSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Poetyckie kreacje 
człowieka

Na uroczystości obecna była 
wiceprezydent miasta Iwona 
Krupa oraz lider kabaretu „Dno” 
Jarosław Cyba, których uhono-
rowano medalami Polskiego 
Związku Niewidomych za za-
sługi na rzecz osób z dysfunkcją 
wzroku.

W zmaganiach recytator-
skich wzięło udział szesnaścio-
ro uczestników z dąbrowskich 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych oraz ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Słabo Widzą-
cych i Niewidomych. W młodszej 
kategorii wiekowej jury przyzna-
ło drugie miejsce Zuzannie Bar-
tosik ze Szkoły Podstawowej nr 

13 i trzecie miejsce Darii Rapacz 
ze Szkoły Podstawowej nr 12. 

W starszej grupie wiekowej 
pierwsze miejsce zdobyła Justy-
na Gębicka z Gimnazjum nr 6. 
Drugie miejsce wywalczyły rów-
norzędnie Daria Pluta z Gimna-
zjum nr 4 oraz Anna Haupka z 
Gimnazjum nr 15. Wyróżnienie 
otrzymali: Karol Kliza, Wiktoria 
Szczepanik, Paulina Gogolak, 
Filip Lechowicz i Sonia Pawlik.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i zaprasza-
my na kolejną edycję konkursu, 
która odbędzie się w przyszłym 
roku szkolnym.

ELŻBIETA CHYCKA

Dnia 3 grudnia, w środę w 
sali EuroHotelu odbył się 

dziękczynny koncert dla ro-
dziców, darczyńców i przyja-
ciół Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu, 
zatytułowany „Są na świecie 
anioły”. 

Jednym z głównych punktów 
programu spotkania była pre-
zentacja portretów uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia, przygotowa-
nych przez Joannę Marcinkow-
ską. Pani Joasia jest malarką, 
która w bardzo ciepły i trafny 
sposób pokazała nas na płót-
nie. Wystawę wzbogacił film, w 
którym artystka pokazała proces 
tworzenia i uchwyciła zmien-
ność naszych nastrojów.

Podziękowaliśmy rodzicom 
za ich trud i opiekę nad nami, bo 
wiemy, że to oni są nasza podpo-
rą i wsparciem. Podziękowaliśmy 
również ludziom dobrej woli, 

SPOTKANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 
DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W SWARZĘDZU

Nasze portrety
którzy swoim sercem wspierają 
nasze Stowarzyszenie, władzom 
Samorządowym, sponsorom za 
pomaganie nam w codziennych 
sprawach, za ich dobroć i życzli-
wość, a także wszystkim, którzy 
zechcieli przekazać nam 1 pro-
cent swojego podatku.

Zaproszonych gości obdaro-
waliśmy aniołami wykonanymi 
przez uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Te anioły 
mają czuwać nad nimi tak, jak 
oni czuwają nad nami. Każdy z 
nas w swoim życiu potrzebuje 
opiekuna, a my dobrze wiemy, 
że kto daje, ma i tak dwa razy 
więcej. Naszą uroczystość uświet-

niły występy artystyczne. Nie 
zabrakło wierszy wyrażających 
naszą wdzięczność dla waż-
nych w naszym życiu osób i 
piosenek, które zgrały się z me-
lodią naszych serc. W tej części 
towarzyszyły zaprzyjaźnione z 
nami artystki: Halinka Benedyk, 
solistka opery poznańskiej Ur-
szula Jankowiak oraz akompa-
niująca jej Lucyna Klockiewicz. 
Wszyscy na pewno na długo 
zapamiętamy wzruszającą pio-
senkę dla rodziców.

Chcieliśmy również podkre-
ślić, że stowarzyszenie działa 
już 18 lat! Wielu naszych pod-
opiecznych prowadzi już do-
rosłe życie. Mamy nadzieję, że 
będziemy mogli dalej pomagać 
tym którzy się do nas zgłasza-
ją, a jest ich coraz więcej. 

AGATA KIEJDROWSKA 
ANIELA SKORUPIŃSKA
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Dnia 22 listopada w Domu 
Kultury ORLE GNIAZDO 

bawiliśmy się świetnie na 
kolejnej imprezie Andrze-
jekowej. Zwyczaj ten przy-
wędrował do Polski w wie-
ku XVI, a pierwsza polska 
wzmianka literacka o nim 
pojawiła się w 1557roku za 
sprawą Marcina Bielskiego, 
autora „Komedyji Justyna i 
Konstancyjej”.

Dzień świętego Andrzeja 
przypada na przełom jesieni 
i zimy oraz roku liturgiczne-
go. Jest to więc także ostat-
nia chwila przed adwentem 
(„Święty Jędrzej adwent przy-

Jasełka wystawiane co roku 
w Zespole Szkół nr 109 przy 

Szpitalu Rehabilitacyjnym 
dla Dzieci w Poznaniu-Kie-
krzu przy ulicy Sanatoryjnej 
– za każdym razem zaska-
kują swoją oryginalnością. 
18 grudnia 2008 roku mieli-
śmy okazję obejrzeć tutaj 29 
już przedstawienie o Bożym 
Narodzeniu. Również i to 
było absolutnie niepodobne 
do wszystkich poprzednich, 
wystawionych przez na-
uczycieli i uczniów na scenie 
tej szkoły jako wspólne ich 
dzieło. 

Tak więc możemy powie-
dzieć, że piękną tradycją są 
tutaj nie tylko doroczne jaseł-
kowe widowiska, ale zarazem 
– każdorazowo – ich artystycz-
na niepowtarzalność. Zawsze 
też są swego rodzaju wyda-
rzeniem kulturalnym, przy-
ciągają bowiem liczne grono 
rodziców, okolicznych miesz-
kańców, przedstawicieli władz 
i organizacji społecznych.

Tym razem było to spektakl 
urzekający swoim pięknem i 
dostojeństwem, zrealizowany 
według najlepszych wzorów 
klasycznych, staropolskich 
misteriów na Boże Narodze-
nie. Co najważniejsze, nie była 
to bynajmniej tania stylizacja, 
lecz autentyk: na szkolnej 
scenie mieliśmy bowiem oka-
zję obejrzeć najprawdziwsze 
jasełka z 1616 roku, napisane 
wspaniałym językiem Rene-

Magiczny wieczór 
„Zawsze Razem”

twierdzi”). W wierzeniach 
ludowych w okresie przeda-
dwentowym najczęściej poja-
wiały się istoty pozaziemskie, 
wróżby miały moc najwięk-
szą, a sprzyjać i pomagać im 
miały błąkające się po ziemi 
duchy.

Na szczęście, do nas ża-
den duch się nie przyplątał, i 
nie zakłócił tego magicznego 
wieczoru. Jednym z najpo-
pularniejszych zwyczajów, 
nieustannie kojarzącym się 
z wieczorem andrzejkowym, 
jest lanie wosku, nie mogło 
go więc zabraknąć i na na-
szym spotkaniu. Uczestni-
cy zabawy z wypiekami na 
twarzy wyczytywali swoją 
przyszłość z fantazyjnych 
kształtów woskowych figurek. 
Wiele emocji wzbudził kon-

kurs na najdłuższą obierkę z 
jabłka. Dziewczyny rzucały ją 
za siebie, by poznać pierwszą 
literę imienia kawalera, który 
to już na nie z utęsknieniem 
czeka.

Nadwyżki energii uczest-
nicy mogli wykorzystać pod-
czas szalonych tańców, a o 
zgłodniałych zadbała mło-
dzież ze stowarzyszenia „ZA-
WSZE RAZEM”, przygotowu-
jąc na to spotkanie wspaniałe 
pączki i sałatki warzywne, 
które to specjały własnoręcz-
nie zrobili na zajęciach kuli-
narnych.

Szkoda, że ten niezwykły 
wieczór tak szybko nam mi-
nął. Teraz z niecierpliwością 
czekamy, czy spełnią się na-
sze wróżby. 

PAWEŁ GROCHOWSKI

JANINA PARZY
PUSZCZYKOWO

Czasem

Za drzwiami 
rzeczywistości
rodzi się 
odpowiedź
jak zszyć pustkę
między nami
być przebaczeniem
jak świt odnowi
twarz zaufania
a perełka serca
bliskość 
poczuje

i tak po ludzku
szeroko 
otwarta
ręka
nie będzie
protezą
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Święta, Sylwester, Nowy Rok, 
karnawał, to czas licznych 

spotkań rodzinnych, towarzy-
skich oraz ogólnej radości i 
zabaw. Internetowy portal Na-
sza klasa też ma w tym swój 
niemały udział. Miło jest spo-
tkać się i pogadać z koleżanką 
czy kolegą, których często nie 
widziało się wiele lat, a dzisiaj 
nagle się odnaleźli. 

Niejeden z czytelników powie, 
czytając te słowa, że to prawda, 
ale że to świat ludzi zdrowych i 
sprawnych. Oni się spotykają, 
chodzą na zabawy i do pubów. 
Świat niepełnosprawnych jest 
inny i nie ma w nim miejsca na 
takie uciechy i swawole. 

Nic podobnego. W takim twier-
dzeniu nie ma ani krzty prawdy. 
Musimy wreszcie obalić wciąż 
jeszcze obecny wśród wielu 

mit, że my żyjemy gdzieś obok i 
nie dla nas takie zabawy i rado-
ści, a taniec na wózku to gdzieś 
tam daleko, w telewizji. Od razu u 
wielu też rodzi się myśl: jak to do-
brze, że mnie taki los nie spotkał. 

 Ciebie nie, ale może kogoś z 
twoich bliskich czy znajomych, 
a ty nie zawsze wiesz, jak za-
chowywać się wobec takiego 
niepełnosprawnego. Żałować go, 
litować się, czy i jak pomagać, a 
może traktować normalnie?

Właśnie, traktować normalnie! 
Nie zagłaskiwać na śmierć, ale 
też nie być zupełnie obojętnym. 
Pomoc osobom niepełnospraw-
nym musi być niezwykle wywa-
żona. My ani nie potrzebujemy 
ani nie oczekujemy litości. 

Niepełnosprawni niczym nie 
różnią się od tych niby zdrowych. 
Mamy te same pragnienia, ma-
rzenia, kłopoty, problemy i troski. 

Jedyna różnica, to stan naszego 
zdrowia i fakt, że niektóre czyn-
ności wykonujemy inaczej albo 
wolniej. 

Sami doskonale wiemy, kiedy 
i jakiej pomocy potrzebujemy. 
Coraz częściej potrafimy też 
głośno o tym mówić. I właśnie 
o to mówienie chodzi. Zacznij-
my rozmawiać. Nie możemy 
uciekać od ludzi i bać się ich. 
Tylko taka wzajemna symbioza 
i zrozumienie sprawią, że nasze 
życie znowu uśmiechnie się do 
nas, a na spotkaniu naszej kla-
sy będziemy bawili się tak samo 
dobrze, jak przed laty na stud-
niówce albo balu maturalnym, 
a może nawet lepiej.

Bywajmy więc na rodzinnych 
i towarzyskich spotkaniach. 
Nasza klasa niech nie będzie 
tylko wirtualnym spotkaniem 
po latach i wycieczką w prze-
szłość, bo w rzeczywistości 

może być równie fajnie. Otwórz-
my się tylko na ludzi, nie bójmy 
się ich i nie uciekajmy przed tymi 
wyzwaniami, które może nam 
przynieść takie nowe, odmienio-
ne życie. Naprawdę warto!. 

Życzę tego wszystkim Czytel-
nikom „Filantropa Naszych Cza-
sów” na ten nowy 2009 rok.

sansu przez ówczesnego po-
etę, Wielkopolanina Andrzeja 
Olszamowskiego i dedykowa-
ne przez niego Jaśnie Wiel-
możnej Reginie Działyńskiej. 
Tekst tego misterium odszu-
kała w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu 
Hanna Smoczek, dyrektorka 
Zespołu Szkół nr 109, pomy-
słodawczyni oryginalnego 
przedstawienia. 

Wzruszającym i pełnym ży-
cia tekstom Andrzeja Olsza-
mowskiego, przedstawiającym 
historię Bożego Narodzenia, 
odgrywaną przez szkolnych 
aktorów, towarzyszyła auten-
tyczna, renesansowa muzyka 
oraz pieśni religijne i kolędy 
z czasów Odrodzenia w wy-
konaniu Chóru Studenckie-
go Akademii Medycznej w 
Poznaniu, z solistką Dorotą 
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Prawda o Bożym 
Narodzeniu

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

Nie uciekajcie od ludzi

Autorka artykułu 
(siedzi z prawej) na spotkaniu 

swojej klasy po latach.

Lesicką. Teksty, wraz z mu-
zyką i scenografią, tworzyły 
jednolitą stylistycznie całość 
dawnego misterium, toczą-
cego się wolno i majesta-
tycznie. 

O nieprzemijających war-
tościach renesansowych 
jasełek mówił po przedsta-
wieniu ksiądz biskup Marek 

Jędraszewski, zastanawiając 
się nad prawdą o Bożym Na-
rodzeniu, którą przekazali 
nam tamci ludzie we wzru-
szającym języku sprzed czte-
rystu lat. mb

Zwiastowanie.

 F
O

T.
(3

X
) M

A
R

C
IN

 B
A

JE
R

O
W

IC
Z

Aktorzy jasełek i (z prawej) dyrektor Hanna Smoczek.

Chór Studencki Akademii Medycznej w Poznaniu.
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Zaznaczająca się widocz-
ność biologicznych, a 

zwłaszcza morfologicznych 
cech jednostek bywa przy-
czyną ułatwionej ich do-
strzegalności jako obiektu 
dyskryminacji. J.H. Turner w 
swej „Socjologii …” (wyd. pol. 
1998), zauważa, że łatwiej 
jest dyskryminować czarno-
skórych czy Azjatów niż na-
rodowości białe. Te ostatnie 
łatwiej przecież wtapiają się 
w społeczeństwo amerykań-
skie, szczególnie wtedy, gdy 
dobrze posługują się angiel-
skim. 

Owe fizyczne czy morfolo-
giczne wyróżniki – co ciekawe 
– w konkretnych sytuacjach 
sprzyjają także stawaniu się 
poszczególnych jednostek 
obiektem dyskryminacji pozy-
tywnej, którą oxfordzki „Słow-
nik socjologii…” (wyd. pol. 
2004) określa jako „politykę i 
praktykę faworyzującą grupy 
mające za sobą historyczne 
doświadczenie gorszego trak-
towania, zwłaszcza w sferze 
zatrudnienia i oświaty”. 

W realnie zachodzących 
okolicznościach ta sama ka-
tegoria lub zbiorowość spo-
tyka się niejednokrotnie ze 
strony reszty społeczeństwa 
z przejawami dyskryminacji 
to negatywnej, to pozytywnej. 
Kobiety z jednej strony skazy-
wane są na gorsze warunki w 
sferze pracy i zatrudnienia (B. 
Szacka, Wprowadzenie do so-
cjologii, 2003), z drugiej strony 
m.in. w Polsce „kobieta, która 
popełniła identyczny jak męż-
czyzna czyn, dostaje z reguły 
niższy wyrok” (A. Siemaszko, 
Granice tolerancji…, 1993). 

Jak pomagają czasem 
widoczne cechy niepełno-
sprawności w doświadcza-
niu dyskryminacji pozytywnej 
w codziennych międzyludz-
kich stosunkach, możemy się 
przekonać, widząc kogoś o 
ewidentnych wizualnych zna-
mionach kalectwa (najczę-
ściej fizycznego), załatwiają-
cego swoją sprawę w banku 
czy urzędzie poza kolejnością 
bądź korzystającego z formal-
nie wyznaczonego dla inwa-
lidów lub grzecznościowo mu 
udostępnionego miejsca w au-
tobusie czy tramwaju. 

Zdając sobie sprawę z tego, 
że dyskryminacja istnieje też 

w znaczeniu pozytywnym i że 
z jej przejawami nierzadko się 
przecież spotykamy, zauwa-
żamy jednocześnie, że spo-
łecznie (humanitarnie) o wiele 
bardziej doniosłym przedmio-
tem zainteresowań jest i pew-
nie jeszcze długo pozostanie 
dyskryminacja negatywna. Co 
więcej, wydaje się, że dyskry-
minacja negatywna w tradycji 
publicystyczno-naukowej sta-
nowi dyskryminację właściwą, 
a więc taką, którą tak napraw-
dę do tej pory się zajmowano 
(w znaczeniu „pozbawiania 
równouprawnienia, upośle-
dzania, szykanowania pewnej 
grupy ludzi…”, W. Kopaliński, 
Słownik…, 1989). 

W stosunku do osób z nie-
pełnosprawnościami (słowo 
„niepełnosprawność” w liczbie 
mnogiej od jakiegoś czasu sto-
sują oficjalne dokumenty ONZ-
-owskie) bardzo przydatne 
wydaje się rozróżnienie E. Gof-
fmanna („Piętno…”, wyd. pol. 
2005) pomiędzy widocznością 
i natarczywością dostrzegal-
nych (nie tylko wzrokiem, ale 
także słuchem, dotykiem itd.) 
atrybutów niepełnosprawności. 
Z rozróżnienia tego wynika, że 
dyskryminowalność upośle-
dzającej jednostkę widocznej 
jej cechy może być większa lub 
mniejsza w zależności od kon-
tekstu sytuacyjnego, w której 
cecha ta zostaje odkrywana, 
ujawniana czy postrzegana. 

Ktoś na wózku bardziej roz-
poznawalny bywa podczas 
przyjęcia bankietowego aniżeli 
przy konferencyjnym stole, na-
tomiast u niewidomego roz-
mowę z kontaktującymi się z 
nim właśnie osobami bardziej 
niż biała laska utrudnia cechu-
jąca go niezdolność do skiero-
wania twarzy w kierunku oczu 
swoich współrozmówców. 

Dyskryminacji niepełno-
sprawnych sprzyja więc – w 
świetle uwag Goffmanna – to, 
jak mocno naruszone są w wy-
niku ich ułomności warunki 
społecznej interakcji i mię-
dzyludzkiej komunikacji. W 
sposób szczególny dotyczy to 
ludzi z poważniejszymi wada-
mi wymowy. „To mechanizmy 
interakcji opartej na komuni-

kacji werbalnej – czytamy w 
„Piętnie…” – bezustannie kie-
rują uwagę na defekt, wciąż 
żądając szybkich i klarownych 
komunikatów, które to żądania 
nie mogą zostać spełnione. Za 
każdym razem, kiedy się ode-
zwie, będzie wprowadzać in-
nych w zakłopotanie”. 

Genetycznie dyskrymina-
cja może jednak wiązać się 
– jak wynika z analiz autora 
„Piętna…” – nie tylko z samą 
widocznością czy też dostęp-
nością percepcyjną niepeł-
nosprawności, ale także z 
używaniem przez jej nosicieli 
określonych przyborów celem 
kompensacji właściwych im 
braków, stanowiących przy 
okazji jednocześnie znak pięt-
na wiążącego się nie tylko z 
ułomnością cielesną, ale także 
i z nieuchronnie przychodzącą 
starością.

Stąd też właśnie – powia-
da Goffmann – od tego typu 
przedmiotów czy urządzeń 
wymaga się m.in. tego, aby 
jak najmniej były widoczne 
(„rzucały się w oczy”). Kiedyś 
– za czasów autora – miarą 
postępu pod tym względem 
były dwuogniskowe soczewki 
– rozwiązanie aktualniejsze w 
stosunku do o wiele łatwiej za-
uważalnych dwuogniskowych 
okularów – oraz wczesne re-
ceptory słuchu – w stosunku 
do korektorów niewidoczne 
i dlatego lepiej akceptowane 
przez ich użytkowników. 

Sędzia, policjant, robotnik, 
rolnik, przedsiębiorca, bezro-
botny itp. to przykłady statu-
sów czy pozycji społecznych, 
jakie socjologowie czy psy-
chologowie społeczni wyróż-
niają w swoich badaniach nad 
strukturą społeczną różnych 
krajów. H. Becker w książce 
„Outsiders” (New York, 1963) 
pisze, iż poza kwalifikacjami 
merytorycznymi, jakie się zwy-
czajowo czy formalnie wymaga 
od kandydatów aspirujących 
do posiadania poszczególnych 
statusów lub pozycji społecz-
nych, wyróżnić można jeszcze 
związane z owymi statusami 
(pozycjami) cechy związane z 
nimi nieformalnie, stereotypo-
wo, tzw. posiłkowe. 

Wiele z tych cech dotyczy 
nie do końca możliwych do 
precyzyjnego określenia wła-
ściwości konstytucji fizycznej 
osób ubiegających się o obję-
cie danych stanowisk potrzeb-
nych dla funkcjonowania spo-
łeczeństwa. Dlatego też – jak 
wspomina Becker – nietypowe 
cechy fizyczne, m.in. niepeł-
nosprawność, wykluczają ich 
posiadaczy z aspirowania do 
danego statusu czy pozycji 
społecznej, mimo iż jednost-
ki te legitymują się w pełni 
wymaganymi kwalifikacjami 
zasadniczymi. Osób o widocz-
nych fizycznych ułomnościach 
w USA nie powołuje się – we-
dług niego (cyt. za A. Siemasz-
ką „Granice tolerancji…”, 1993) 
– na stanowisko sędziego, 
mimo iż formalnie nic nie stoi 
temu na przeszkodzie. 

O istnieniu podobnych me-
chanizmów dyskryminacji 
społecznej w potocznym życiu 
społecznym na przykładzie 
stosunków zachodzących w 
Polsce możemy wznosić z 
życiorysów osób z niepełno-
sprawnościami choćby tylko 
na podstawie wspomnień za-
wartych w książce „Moje Ki-
limandżaro” (Filantrop, 2008). 
Dyskryminacja bierze się – jak 
się okazuje – ze zgenerali-
zowanych przekonań i wize-
runków dotyczących cech czy 
właściwości jednostek przy-
mierzających się do pełnienia 
ról społecznych w konkretnych 
instytucjach bądź grupach. 

Dotkliwe formy ostracyzmu 
społecznego spotykają oso-
by z widocznymi defektami 
czy ułomnościami, ubiegają-
ce się o pracę w określonych 
zawodach, czego przejawem 
są doznania, o których w tej 
książce pisze M. Molenda-Sło-
mińska w związku z długolet-
nimi staraniami o zatrudnienie 
w wyuczonym przez nią za-
wodzie pedagoga specjalnego 
(„Nareszcie dostałam szansę. 
Wszyscy inni skreślali mnie na 
dzień dobry tylko dlatego, że 
jestem osobą niepełnospraw-
ną”, „Moje…”, Słoneczny blog, 
s.140). 

cdn.

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

Widoczność
i dyskryminacja (I)
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W roku 1999 turnus przypada 
pod koniec maja. Poznaję 

świetnego faceta, Grzegorza 
z Poznania. Jest właścicielem 
firmy, ma żonę i kilkuletnią có-
reczkę. Grzegorz od wielu lat 
choruje na kręgosłup, co unie-
możliwia mu chodzenie i poru-
sza się, niestety, na wózku.

Moją opiekunką jest Sylwia, 
która opiekuje się również Grze-
gorzem, a pomaga jej Domini-
ka. Dzięki Sylwii jestem bardzo 
częstym gościem u Grzegorza. 
W ten sposób mamy okazję za-
przyjaźnić się. Nasza przyjaźń 
trwa do dziś. Dowiaduję się póź-
niej, że moja obecność u niego 
podbudowała go psychicznie, 
bardziej uwierzył w siebie. 

W pokoju jest ze starszym 
panem, całkowicie sparaliżo-
wanym, nie może nawet mó-
wić. Opiekują się nim dwie 
pielęgniarki, Iza i Aneta, także 
pewien chłopak z kadry opie-
kunów. Sytuacja tego starsze-
go człowieka sprawia, że na 
tym turnusie wiele rozmyślam 
i zastanawiam się nad sensem 
ludzkiego cierpienia. Tak jak po-
przednio mam zabiegi, a dzięki 
wózkowi bywam to tu, to tam. 
Turnus minął i pozostawił mnie 
w filozoficznym nastroju. 

W czerwcu do Polski po raz 
ósmy przyjeżdża nasz kochany 
papież Jan Paweł II. Oglądam 
wszystkie transmisje telewizyjne 
ze spotkań. Niektóre nagrywam 
sobie na wideo. Papież jak za-
wsze lubi sobie ze wszystkimi 
pożartować. Jakiż niesamowity 
człowiek – myślę sobie. Wzru-
sza mnie jego wizyta w rodzin-
nym mieście Wadowice, gdzie 
zgotowano papieżowi gorące 
powitanie. Jego przemówienie, 
w którym wspomina młodość, 
również sprawia, że łzy stają mi 
w oczach… 

Uderza mnie jego niezwykłe 
podejście do ludzi, gesty pełne 
serdeczności, dobroci, pokoju 
i miłości. Ten człowiek potrafi 
rozmawiać z wielotysięcznymi 
tłumami. Papież jest dla mnie jak 
Ojciec i Przyjaciel. Chociaż nigdy 
nie było mi dane spotkać się z 
nim, zawsze czuje jego bliskość. 
Od 13 maja 1981 roku odma-
wiam w jego intencji różaniec. 
Wtedy, gdy dowiedziałem się o 
zamachu na jego życie, była to 
pierwsza rzecz, jaką zrobiłem: 
uklęknąłem przed obrazem Mat-
ki Boskiej i zacząłem się modlić, 
odmawiając różaniec za Jego 
zdrowie. 

Rok 2000 jest zaskakujący. Los 
sprawił, że na turnus ze Startem 
jadę w połowie lipca do Brenna 
niedaleko Leszna, a nie do Wą-
growca. Ośrodek położony jest 
w lesie nad wielkim jeziorem, 
składa się, składa się z niskich, 

murowanych domków, połączo-
nych ze sobą szeregowo. Teraz 
mam tu swój wózek. W pokoju 
jestem z dwoma chłopakami, 
Łukaszem i Marcinem, chodzą-
cymi o kulach. Po raz pierwszy 
chłopak jest moim opiekunem. 
To Tomek, siostrzeniec Pana 
Edwarda. 

Pewnego dnia organizatorzy 
turnusu robią nam miłą nie-
spodziankę. Wyjeżdżamy au-
tokarem na basen do Leszna! 
Bardzo mi się tam podoba, choć 
nie decyduję się na kąpiel. Na 
dworze jest chłodno, nie chcę się 
przeziębić. Wjeżdżam windą na 
górę, do kawiarni. Z góry widać 
niemal cały basen i wszystko, co 
się na nim dzieje. Pierwszy raz 
widzę tak luksusowy budynek, 
przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Pomimo niepogody na turnu-
sie panuje niezwykła, rodzinna 
atmosfera. Właśnie tu pozna-
ję Henia, z którym od tej pory 
utrzymuję ścisły kontakt. Także 
tu poznaję kogoś, kto staje się 
moją serdeczną przyjaciółką. 
Jola jest na tym turnusie pielę-
gniarką, studiuje pedagogikę 
terapeutyczna w Warszawie. 
Obecnie prowadzi turnusy w 
Wągrowcu i nadal co roku się 
tam spotykamy. Po wspomnia-
nej wycieczce na basen do 
Leszna Jola stopniowo zaczyna 
mi pomagać. Podoba mi się jej 
spokojne, miłe, naturalne i bez-
pośrednie podejście do mnie i do 

innych osób niepełnosprawnych, 
więc postanawiam poznać ją bli-
żej. Nasza znajomość zamieniła 
się w przyjaźń. Życzę każdemu, 
by mógł mieć takiego przyjaciela 
jak Jola. To jedna z najwspanial-
szych osób, jakie dane mi było 
poznać w życiu. 

W sierpniu razem z rodzicami 
wyruszam na jednodniową wy-
cieczkę do Ciechocinka. W wy-
cieczce biorą udział także inne 
osoby niepełnosprawne z gminy 
Miłosław. Podczas zwiedzania 
podziwiam między innymi ze-
gar kwiatowy, amfiteatr i wiele 
innych miejsc charakterystycz-
nych dla tej miejscowości. Wra-
cam do domu pod wrażeniem 
Ciechocinka.

W roku 2001 w czerwcu je-
stem wreszcie na turnusie w Wą-
growcu, gdzie spotykam prawie 
wszystkich moich znajomych z 
turnusu w Brennie, no i oczywi-
ście moją serdeczną przyjaciół-
kę Jolę! Moją opiekunką zostaje 
Beata z Poznania, z którą do dziś 
utrzymuję kontakt i co roku, jeśli 
tylko może, odwiedza mnie na 
turnusie w Wągrowcu. W ośrod-
ku jest fantastycznie jak zawsze. 
Kiedy odwiedza mnie kuzynka 
Tania i mija siostra Jola, mogę 
je zaprosić do kawiarni pana 
Mateusza na lody. Ośrodek jest 
już prawie całkowicie przebudo-
wany, otwarto basen na drugim 
piętrze, dwie kawiarnie, jest duża 
sala dla dyskotek zwana zieloną 
oraz kręgielnia. I to wszystko w 

jednym miejscu, w jednym bu-
dynku pod dachem. 

Na tym turnusie poznaję ko-
lejnych ciekawych ludzi, miedzy 
innymi dwóch braci chorujących 
na zanik mięśni. Robert i Ma-
rek poruszają się na wózkach 
elektrycznych, a ich mama jest 
niesamowita. Zawsze wesoła, 
uśmiechnięta i pełna nadziei. Z 
nimi również utrzymuję do dziś 
kontakt. Oprócz zabiegów re-
habilitacyjnych często pływam 
kajakiem i rowerem wodnym, a 
pogoda na szczęście w tym roku 
bardzo sprzyja takim wypadom. 
Pewnego razu dopłynęliśmy do 
miejsca, gdzie można było spo-
tkać przepiękne kwiaty, lilie wod-
ne. Widzę takie kwiaty pierwszy 
raz w życiu!

Na tym turnusie próbuję tro-
chę tańczyć na wózku, ale nie-
zbyt dobrze mi to wychodzi. 
Zacząłem więc podglądać, jak 
robią to inni. Tymczasem tańcu-
ję be wózka, przeważnie z Jolą. 
Na tym turnusie spotyka mnie 
miła niespodzianka, o której do 
ostatniej minuty nikt mi nic nie 
powiedział. Ani Jola, ani Beata 
ani nikt inny… na zakończenie 
turnusu zamiast balu mamy wie-
czorek pożegnalny połączony 
z dyskoteką. Na tym wieczorku 
razem z mamą Roberta i Marka 
wręczam prezent wiceprezeso-
wi Startu, Panu Edwardowi, z 
okazji 40-lecia istnienia Stowa-
rzyszenia. I to na oczach całego 
turnusu, gości i fotoreporterów! 
A jaka mam tremę! Trudno mi ją 
opanować! Pierwszy raz w życiu 
jestem w takiej sytuacji. 

10 września 2001 roku po cięż-
kiej chorobie umiera mój ojciec 
chrzestny, wujek Tadeusz. Bar-
dzo mi przykro z tego powodu. 
Wujek był osobą, która zawsze 
pamiętała o moich imieninach 
i co roku zjawiał się na nich. 
Wujek Tadeusz z ciocia Ireną 
przychodzili do nas na rodzinne 
uroczystości, ale często wpadali 
także na kawę lub herbatę i cia-
sto. Bardzo lubiłem mojego wuja, 
więc gdy tata powiedział mi, że 
wujek nie żyje, rozpłakałem się. 
Każdego roku w październiku w 
dzień imienin wujka Tadeusza 
na jego grobie zapalam znicz. A 
jeśli pogoda dopisuje, to chodzę 
na jego grób. 

cdn.
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Czas mija nieubłaganie 
szybko i ani się spostrze-

głam jak trzeba włożyć czap-
kę i brodę świętego Mikołaja. 
Może to i dobrze, bo już chcę, 
aby ten niedobry dla mnie 
rok się skończył. Za dużo w 
nim było kłopotów i emocji. 
Chciałabym już z Mamą odpo-
cząć i, jak to się mówi, złapać 
drugi oddech. Może wresz-
cie uszczknę coś dla siebie z 
tego świąteczno-adwentowe-
go nastroju? Lubię te wszyst-
kie kramy, kramiki, kolorowe 
światełka oraz tańczące ma-
skotki na straganach. Jednym 
słowem Wrocław ożył i przy-
ciąga tym turystów. Czuję, że 
teraz będę częstym gościem 
na naszym rynku.

Na razie jest Barbórka 4 gru-
idnia, a my z Mamą idziemy na 
oddział neurologii dziecięcej w 
szpitalu im. Marciniaka przy 
ulicy Traugutta z paczkami 
mikołajkowymi. Z uwagi na to, 
że jest ich 27 sztuk – pomogła 
nam sąsiadka. Żałuję tylko, że 
nikt nam nie zrobił zdjęcia, 
kiedy to trzydziesty czwarty 
raz weszłyśmy na oddział, za-
mieniając się w mikołajkowego 
PAJACYKA. Cieszę się, bo trzy 
dni temu robiłam EKG serca i 
nic groźnego nie wykazało. 

Po raz czwarty w dniu 20 
listopada 2008 roku na 

obiekcie lekkoatletycznym 
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji 
i Rekreacji w Kaliszu odbyły 
się Międzynarodowe Halowe 
Mistrzostwa Kalisza Osób 
Niepełnosprawnych w Lek-
kiej Atletyce. 

Zorganizowanie mistrzostw 
możliwe było dzięki dofinan-
sowaniu z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz z 
Departamentu Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego

W zawodach uczestniczy-
ło 16 ekip z kraju, głównie 
z Wielkopolski, oraz cztery 
ekipy z Kijowa, Lwowa, Char-
kowa i Odessy na Ukrainie. 
Udział brało około 150 zawod-
ników. Rywalizowali oni w 12 
konkurencjach: bieg na 60 m, 
wyścig wózków na 60 m, skok 
w dal (odbicie z belki), sztafe-
ta 4 x 60 m, tor sprawnościo-
wy (drużynami), skok wzwyż, 
rzut piłką lekarską, rzut piłką 
do kosza.

Za zajęcie 3 pierwszych 
miejsc w klasyfikacji indywi-
dualnej zawodnicy otrzymali 
medale, dyplomy i statuetki. 
Za zajęcie miejsc w klasyfika-

cji zespołowej drużyny otrzy-
mały puchary i nagrody rzeczo-
we. Wszystkie ekipy otrzymały 
pamiątkowe statuetki i piłki. 
Pierwsze miejsce zajęła ekipa 
z Kijowa, drugie z Charkowa, 
a trzecie Warsztat Terapii Za-

jęciowej w Gizałkach. Orga-
nizator – Fundacja Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” w Kaliszu ma 
nadzieję że i w roku przy-
szłym uda się zorganizować 
kolejną edycję mistrzostw. 

Współorganizatorami byli: 
Ośrodek Sportu, Rehabilita-
cji i Rekreacji w Kaliszu oraz 
stowarzyszenie „Wszystko dla 
Kalisza”. Imprezie patronowa-
li Janusz Pęcherz, Prezydent 
miasta Kalisza i Marek Woź-
niak, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego.

*

11 grudnia 2008 pracownicy 
i uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kaliszu oraz ich 
rodzice spotkali się w stołówce 
studenckiej kaliskiego oddzia-
łu Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu na tra-
dycyjnym opłatku. Spotkaniu 
towarzyszyła ciepła, rodzinna 
atmosfera. Po złożeniu sobie 
życzeń i wspólnym posiłku 
śpiewaliśmy kolędy. Mamy na-
dzieję, że za rok spotkamy się 
w dobrym zdrowiu na kolej-
nym wieczorze wigilijnym. 

MARIUSZ PATYSIAK

Pogoda wcale nie przypomi-
na grudnia i brakuje zapowia-
danego śniegu. Jestem z tego 
zadowolona, bo znając nasze 
służby porządkowe – utoniemy 
w błocie pośniegowym. Niech 
wiec będzie jak najdłużej taka 
aura. Przysłowie ludowe mówi: 
Barbara na wodzie – Boże Na-
rodzenie na lodzie. Ciekawe 
czy się sprawdzi ?

Na oddziale aż roi się od 
dzieci. Oprócz Mikołaja są też 
imieniny Doktor Ujmy. Cieszę 
się, bo mogę Jej osobiście zło-
żyć życzenia. I od tego zaczęły-
śmy z Mamą dzisiejszą wizytę. 
Powiem szczerze, że tak duże-
go tortu jeszcze nie widziałam. 
Smaczny był. Czekamy na ko-
rytarzu na obiad, którego długo 
nie przywożą. Chwilę poroz-
mawiałam z wychowawczynią, 
z Joasią psycholog. Miałam też 

czas, aby pomyśleć o Adzie 
z Domu Dziecka. Nie wiem 
gdzie Ona teraz jest, ani jak 
się czuje?

O, dostałam taką ładną 
gwiazdę z papieru zrobioną 
przez dzieci. Miło mi, że mimo 
swoich chorób pomyślały o 
PAJACYKU. Zupełnie tak, jak-
by czytały mój ostatni felie-
ton. Szkoda tylko, że jeszcze 
nie ma choinki. Dopiero jutro 
będą ją ubierać. 

Po późnym, ale smacznym 
obiedzie wkładam świecącą 
czapkę, brodę i razem z Joasią 
rozdajemy paczki. Dzieciaki 
podchodzą do mnie po kolei i 
dziękują. Nie przeszkadza im 
zupełnie mój wózek, a wręcz 
przeciwnie – pasuje do stroju 
świętego Mikołaja, bo też jest 
czerwony. Małe rączki chcą 
dotknąć migotających świate-

łek przy czapce i chociaż przez 
chwilę mnie powozić. Czuję się 
szczęśliwa i taka bezpieczna. 

Od lekarki dowiedziałam 
się, że warto by było zrobić ba-
dania na tarczycę, a w styczniu 
dla pewności założą mi coś i 
sprawdzą moje serduszko. Na 
razie o tym nie myślę, gdyż boli 
mnie głowa od tego hałasu, bo 
chłopcy puszczają samochody 
na baterie. Wychodzę z od-
działu z uczuciem, że już po 
raz któryś z rzędu udało mi się 
zrobić coś dobrego. 

W tym roku ma to dla mnie 
szczególne znaczenie, gdyż 
pokonałam chorobę nowo-
tworową. Dziękuję z całego 
serca mojej Mamie oraz oso-
bom, które we mnie uwierzyły 
i przyczyniły się do powstania 
tych paczek. 

KASIA

Czy są tu
grzeczne dzieci?

MISTRZOSTWA KALISZA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rzuty, skoki, biegi
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01.10.08.
JEDENAŚCIE LAT
W POZNANIU

W kalendarzu wykluł się 
październik. Zawiało chłodem i 
deszczem tak mocno, że pobie-
głam do sklepu i przyodziałam 
się w kozaki.

Dziś wiatr jest szalony. Targa 
drzewa jak opętany, a one pew-
nie ze wszystkich sił trzymają 
liście i nie chcą się z nich roze-
brać. Są jeszcze zielone. A te 
rudawo-żółte szczycą się swoim 
kolorem, padając nam pod nogi.

Mija jedenasty rok, jak miesz-
kam w Poznaniu. Zastanawiam 
się, co mnie przyciągnęło do 
wielkiego miasta i tak daleko 
od rodzinnego domu. Prestiż 
uczelni? Sama jej nazwa? Zna-
jomi? Uparłam się by studio-
wać w Poznaniu. Ba, uparłam 
się, że tu zostanę. I zostałam. Z 
początku byłam przerażona tą 
całą aglomeracją. Ale, jak widać, 
człowiek może przywyknąć do 
wszystkiego.

Stary Rynek, teatry, muzea, 
Malta, tramwaje czy gigantycz-
ne domy handlowe stały się 
chlebem powszednim. Mam w 
zasięgu ręki to, co inni mogą 
zwiedzać w czasie wycieczek. 
Przyglądam się nieraz zwie-
dzającym, jak podekscytowani 
zadzierają głowy do góry, by zo-
baczyć trykające się koziołki po-
znańskie i... cieszę się, że mam 
już to wszystko na co dzień. 
Może co niektórzy postukają się 
w czoło i będą się zastanawiać, 
co ja widzę w tym zatłoczonym, 
hałaśliwym mieście. Hmm... 
rzecz gustu. 

Polubiłam to miasto. Może 
to dziwnie zabrzmi, ale jestem 
dumna, że mieszkam w Pozna-
niu. W mieście wielu możliwo-
ści...

08.10.08.
NAUCZĘ SIĘ 
CIESZYĆ JESIENIĄ

Wgryzam się w soczysty i 
słodki miąższ owocu. To właśnie 
o tej porze roku jabłka przeży-
wają swój kunszt smaku, kuszą 
barwą i pełnym dojrzałym aro-
matem. 

Dziś złoto – czerwone liście 
zahaczyły o kawałek błękitnego 
nieba i jesień stała się cudna. 
Każda pora roku, gdy tylko mu-
śnięta jest promieniami słoń-
ca, staje się arcydziełem nie do 
podrobienia. Tak samo jak obraz 

malarza, odpowiednio oświetlo-
ny, jakże inaczej oddaje piękno 
niż w pochmurnym pokoju.

Na jutro też zapowiadają pol-
ską złotą jesień. I będę się upajać 
kolorem liści. Będę uczyć się cie-
szyć jesienią, choć już tęsknię za 
wiosną i latem. Będę wzrokiem 
łapać taniec liści i odblask kasz-
tanów.

13.10.08.
MUŚNIĘCIE WENY

Muchy, biedronki i inne pająki 
wychodzą z ukrycia i budzą się 
do życia. Przyroda zrobiła psi-
kusa i od paru dni jest ciepło. Jak 
temperatura znów spadnie do 
tak zwanych przygruntowych 
przymrozków, to pewnie owady 
zamarzną w locie. Liście całkiem 
zieleń swą oddały i na trawnik 
się poukładały. Przy błękicie nie-
ba rdzawe klony i jesiony przy-
odziały szarość miasta. Wieczór 
przykucnął przy zapachu palo-
nego drewna. Jeszcze nie jest 
ciemno, a księżyc już zawisł wy-
soko, zagląda teraz, cały okrągły, 
w moje okno. I wciąż wydaję się 
mi, że ma oczy, nos i buzię. Tak 
księżyc zakodowała moja dzie-
cięca wyobraźnia...

Moje kochanie kupił mi kwa-
dratowy kubek. Kanciasto się 
w nim miesza. Właśnie chlipię 
herbatkę z miodem i z cytryną. 
Wieczory są coraz chłodniejsze 
i dłuższe, więc będę piła więcej 
herbaty (na rozgrzanie) i może 
uda się poczytać więcej ksią-
żek...

14.10.08. 
SZARO-BURY DZIEŃ

Tak, dzisiaj herbatka zna-
cząco wypełniła rozgrzewający 
obowiązek. Jest zimno, mokro 

i szaro. Liście poprzyklejały się 
do asfaltu i już nie mogą tańczyć 
na wietrze. Ten sam widok z 
okna, gdzie wczoraj błękit nieba 
uśmiechał się od ucha do ucha i 
uskrzydlał mą duszę, dziś przy-
kryły szaro-bure chmury. I widok 
stał się depresyjny, przygnębia-
jący.

Jak ja nie cierpię takiej jesie-
ni. Najgorszy będzie listopad. 
Rozpocznie się melancholijnym 
zapaleniem zniczy. Już drzewa 
będą całkiem gołe i cała przy-
roda zacznie zapadać w sen. 
Dzień się skurczy, słońce prawie 
nie wyjdzie za chmur. Dopiero 
na koniec miesiąca rozgrzeje 
nas lanie wosku i perspektywa 
magicznych świąt. 

19.10.08.
ABSORBUJĄCY
TEMAT

Cztery dni temu byłam na wy-
kładzie inauguracyjnym Uniwer-
sytetu Każdego Wieku. Wykład 
poprowadziła pani prezydento-
wa Jolanta Kwaśniewska. Temat 
był absorbujący: ”Etykieta w pro-
tokole dyplomatycznym”. Pani 
Kwaśniewska mówiła o kano-
nach etykiety i dobrych obycza-
jach. Przekonywała, jak ważna 
jest znajomość etykiety nie tylko 
w relacjach z przedstawicielami 
światowego biznesu, ale rów-
nież w kontaktach zawodowych 
i towarzyskich. Opowiadała o 
elementach międzynarodowego 
savoir-vivre jak i o codziennym, 
nienagannym zachowaniu.

Każde społeczeństwo ma 
swój bukiet norm i zachowań, 
a nagminne ich łamanie przez 
jednostkę prowadzi do jej wy-
kluczenia społecznego. Pani 
prezydentowa ujęła to w zdaniu: 

„taki człowiek umiera śmiercią 
społeczną”.

Przyjemnie było tego wszyst-
kiego posłuchać. Pojawiła się 
refleksja, że byłoby miło, gdyby 
chociaż połowa mieszkańców 
globu znała odpowiednie zacho-
wania...

Niestety, chamstwo szerzy się 
wzdłuż i wszerz, czy to na are-
nie politycznej, czy to na szarym 
asfalcie, czy w szarych przewo-
dach internetowych...

21.10.08.
JAK NA BUDOWIE

Dziś znów jest cudnie. Polska 
złota jesień uśmiech na twarze 
niesie. O, nawet biedronka zasu-
wa mi po oknie. Podziwiam wi-
doki z nosem przyklejonym do 
szyby. Mam przymusowy urlop: 
pilnuję pana robotnika, co wy-
konuje u nas prace remontowe. 
Można dostać szału. Obok jest 
walenie młotem, a za ścianą, u 
sąsiada, jest wymiana pionów, 
więc wiertarka jeździ po ścianie 
i po moich bębenkach słucho-
wych. No i jak tu się skupić, żeby 
napisać coś sensownego. Nie 
da rady. Idę coś poczytać. Może 
gotowy tekst jest w tym hałasie 
bardziej przyswajalny, niż napi-
sanie czegokolwiek... 

22.10.08.
NA OKRĄGŁO

Jeszcze tego nie było, żebym 
jadła z komputerem. Nie mam 
już gdzie usiąść. Wszystko jest 
do góry nogami i jedynie kom-
puter i klawiatura jest (jeszcze) 
na swoim miejscu. 

Pod nogami pełno gruzu, 
wszędzie wszystko zakurzone 
i opylone od wiercenia. Każdy 
najmniejszy szczegół będzie 
trzeba myć i wycierać kilkakrot-
nie, bo cementowy pył tak szyb-
ko nie schodzi. Obłęd. Normal-
nie szał. Nienawidzę remontów. 
Pewnie, gdyby mąż był na archi-
tekturze, tak jak kiedyś się jemu 
marzyło, nie wymyślałby w 
domu niestworzonych rzeczy. 
Następny z wizjami szklanych 
domów. Wymyśla zaokrąglo-
ne sufity, zaokrąglone ściany i 
wszystko na okrągło przerabia. 
Dziś wpadł na genialny pomysł, 
żeby kafelki w kuchni ułożyć w 
koło. Czy na Marsie wszystko 
jest okrągłe, czy jak? Dobrze, że 
do toalety publicznej wchodzi 
do oznakowanej trójkątem, a 
nie kółkiem.

cdn.

Pokolenie wyżu
Pamiętając jeszcze kartki na cukier
Nie mamy siły dyskutować o Polsce
Polityka i tak rozdaje swoje karty i stołki
Jedno tylko było „pospolite ruszenie”
Kraj nasz już nie jest tak ukochany
Mamy o wiele szersze plany
Mamy otwarte drzwi, serca i umysły
Generałom dziękujemy
Do wojska na przymus nie idziemy
Nie mamy wizji szklanych domów
My po prostu je stawiamy
Umiemy liczyć – liczyć na siebie
Bo mamy babcie już w niebie

12 GRUDNIA 2008

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

Słoneczny blog (20)
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

NEGOCJACJE
Prędzej się dogadasz
Z wrogami za miedzą,
Niż z dwulicowcami,
Co w rodzinie siedzą.

ZMIANA
Życie nie znosi próżni,
Tę zasadę znamy.
Więc dziś zamiast 
hipisów
Hipokrytów mamy.

POWSTANIEC
Walcząc narażał życie,
Kiedy zagrażał wróg.
Dziś w uznaniu zasług
Wyrzucają go na bruk.

PLANY
Planowali od nowa
Budować wszystko.
Niszczenie się udało.
Z odbudową – nie wyszło.

BANAŁY
I BANIALUKI
Takie zmiany
To polityczne sztuki,
Gdy zamiast banałów
Plecie się banialuki. 

WYNIKI
Nowy system gospodarczy
Już daje wyniki:
Dla wielu utrzymanie
Dają wyłącznie śmietniki.

A JEDNAK!
Miało być lepiej,
Żyć mieliśmy jak w niebie.
Dotrzymali słowa:
Stworzyli raj – dla siebie. 

DEMOKRACJA?
Dzisiejsza demokracja
To rządzących prawo. 
Reszta niech słucha.
I może bić brawo.

OSTRZEŻENIE
Żyć coraz trudniej,
Więc przypomnieć czas.
Że strzyc można długo,
Zarżnąć tylko raz. 

WYCZYN
Gdy patrzę 
na minione lata,
Dręczy mnie pytanie:
Czy ktokolwiek więcej
Zniszczyć byłby w stanie?

FINANSE
Zarobione krocie
Na licznej biedocie.

SPRAWIEDLIWOŚĆ
Założyli opaskę 
Na oczy Temidzie,
Żeby nie widziała,
Od kogo zło idzie.

DOBRANI
Ala ma kota…
Jej mąż też idiota.

GWIAZDKA
Przy reklamie wzięcie
Ma i beztalencie.

KORZENIE
Ojciec na wsi,
A syn wrasta
Coraz głębiej
W beton miasta

WIERNA
Wierna żona
To taka istota,
Której wystraczy
Jeden idiota.

MIĘCZAK
U boku żony
Niewydarzony.

ROZBITKOWIE
Tonący brzytwy się 
chwyta.
A pływający koryta.

INFLACJA
Słabnie ecie-pecie
Trzymane w skarpecie.

NIEWIERZĄCY
Krew go zalewała,
Gdy patrzył na święte
Wielkich polityków
Mordy uśmiechnięte.Z pastelowych aluzji Aleksandra Wołosa. 
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

To nie jego ręka
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

– Stary – Pawoniaka wyrwał 
ze snu szept żony – wstawaj!...

– Daj spokój, kobieto, niedzie-
la przecież, chcę trochę dłużej 
pospać – odrzekł i okrył twarz 
kołdrą.

– Wstawaj – nalegała.
– Władzia, bój się Boga, że też 

nad ranem ci się zachciało. I to w 
tym wieku. W głowie ci się prze-
wraca – bronił się. Oboje byli w 
wieku przedemerytalnym.

– Już nawet dotknąć ciebie nie 
można, tylko jedno ci w głowie! 
Prócz głupot nic więcej. Wsta-
waj, włamanie było!

– Co?! Gdzie?! – Pawoniak ze-
rwał się na równe nogi.

– Do naszej komórki! Wszyst-
kie króliki ukradli! – głos żony 
przeszył go niczym nóż.

– Jasna popaprana – takie było 
jedyne przekleństwo ślusarza w 
Albie. – Skąd wiesz?! Może ci się 
tylko wydaje?!

– Byłam w komórce, aby im 
dać jeść, a tu puste klatki, po 
królikach ani śladu. Trzeba na 
milicję.

– Dobrze, biegnij – Pawoniak 
pospiesznie ubierał się. – Może 
znajdą.

Pawoniakowa wybiegła z 
domu. Posterunek milicji znaj-
dował się tuż za zakładami Alba, 
a domek Pawoniaków w pobli-
żu. Przed wojną wybudował go 
ojciec Pawoniaka, robotnik za-
kładów Adolfa Horaka (Alby), za 
pożyczkę Horaka.

*
Dzielnicowy milicji sierżant 

Biesiada dokładnie obejrzał całe 
podwórko. Przy klatkach próbo-
wał odnaleźć ślady.

– Trudno będzie, obywatelu 
Pawoniak – odezwał się z powa-
gą – ale miejmy nadzieję, że coś 
się da zrobić.

– To może obywatel sierżant 
wejdzie do mieszkania i napije 
się na rozgrzewkę? – zapropo-
nował uprzejmie Pawoniak.

– Chętnie, bo trochę zmarzłem 
– zaproszenie rozjaśniło twarz 
Biesiady. 

Weszli do pokoju zwanego 
stołowym. Biesiada zdjął czap-
kę, rozpiął mundur i z oddechem 
ulgi usiadł przy stole.

– Herbatki? – zapytał przydu-
szonym głosem Biesiada.

– Nie lubi obywatel sierżant 
Herbaty? – zapytał zdziwiony 
Pawoniak. 

– Stary zaczynasz się robić, a 
taki osioł jesteś – w głosie Pa-
woniakowej był gniew i ironia. 
– Króliki chciałby mieć odnale-
zione, a herbatką chce często-
wać takiego śmirusa. Tyle lat cię 
znam, ale nie wiedziałam, żeś 
taka fujara.

– Masz rację – przyznał Pawo-
niak. – Ale myślałem, że władza 
na służbie nie pije. 

– Jak mam tych głupot słu-
chać, to wolę iść do sąsiadki – 
Pawoniakowa gniewnie wyszła 
z mieszkania. 

*
Nastepnego dnia, w ponie-

działek, smutny Pawoniak nie-
wiele odzywał się do kolegów, 
i to nawet podczas przerwy 
śniadaniowej. Koledzy pytali, co 
się stało, ale on ciągle milczał. 
Aż Gienio Kluczyński, znany w 
osiedlu Ruda z ksywki Kluczyk, 
podszedł do niego:

– Coś pan taki smutny, panie 
Janku, żona w ormo poszła? 
– zagadnął rubasznie. – A może 
dlatego, że za miesiąc na emery-
turkę pan odchodzi? Nie martw 
się pan, wystarczy, że pan po 
flaszce na łeb przyniesie i coś na 
ząb, a resztą się zajmiemy.

– Panie Gieniu, moja żona 
stara, kto by ją chciał – Pawo-
niak ożywił się. – Gdyby nawet, 
to niewielka strata. Króliki mi 
wczoraj w nocy ukradli! Był Bie-
siada, ale ja fujarazamiast go-
rzałką chciałem go tylko herbata 
poczęstować…

– Biesiada i picie herbarty! 
– wesoło przerwali koledzy. – 
Przecież to pierwsza musztardó-
wa w dzielnicy! Oj panie Janku, 
już po królikach!

– Cicho! – przerwał groźnie 
Kluczyk. – Po co pan na mentow-
nię chodził. Oni teraz zajmuję 
się zrywaniem plakatów i zbie-
raniem ulotek. Nie w głowach im 
pańskie króliki. A nie trzeba było 
przyjść do swojego przyjaciela 
Gnienia Kluczyka?!

– Jak to – Pawoniak aż pobladł. 
– A pan by znalazł?

– Wczoraj na pewno, ale dziś 
czarno to widzę. Ale nie traćmy 
nadziei. 

Po czym pospiesznie założył 
kufajkę i wybiegł z warsztatu. 

Do końca zmiany już się w 
warsztacie nie pojawił.

*
Było około dwudziestej 

pierwszej, Pawoniakowie w 

milczeniu zaczynali przygoto-
wywać się do snu, gdy nagle 
ktoś energicznie zapukał do 
drzwi.

– Panie Janku, otwórz pan, to 
ja, Gienek! – usłyszał Pawoniak 
zza drzwi głos Kluczyka, a gdy 
je otworzył, ujrzał dwa tekturo-
we pudła, a za nimi uśmiech-
niętą twarz Kluczyka. 

– Są pańskie króliki – ode-
zwał się dziwnie ciepło. – No, 
prócz jednego, nie zdążyłem, 
już go na zagrychę jedli, ale 
inne są. Niech pan zobaczy, czy 
to aby pańskie.

– Tak, moje – ucieszył się Pa-
woniak i dodał: – Aż dziw, że 
pan je znalazł…

– Gdyby pan na mentownię 
nie szedł, byłyby wszystkie i na 
pewno wczoraj!

– Ale jak pan je znalazł? 
– dopytywał się uradowany Pa-
woniak.

– Tu, na Rudzie, mam jeszcze 
cos do powiedzenia. Dałem po 
mordzie jednemu i drugiemu, a 
trzeci przyznał się bez tego i za-
prowadził mnie do złodziei. Nie 
chcieli oddać! Uważasz pan? 
Mnie chcieli przekupić. Oddali, 
ale w lusterkach nie prędko się 
rozpoznają.

– Panie Gieniu, jest pan bo-
haterem – Pawoniak odzyskał 
dobry humor. – Niech tam, wy-
pijemy wódkę i powie mi pan, 
ile jestem winien…

– Nie obrażaj mnie pan. Gie-
nio Kluczyk od przyjaciół zapła-
ty nie bierze. A co do wódki, to 
mogę wpaść po pracy. I jeszcze 
jedno – tu Gienio pogroził pal-
cem, uśmiechając się znacząco 
– gdyby się znów coś przytra-
fiło, to do mnie, a nie na mon-
townię.

*
Taki był Gienio Kluczyk. 

Wielu na jego widok pociło się 
ze strachu, ale przyjaciołom 
odpłacał oddaną przyjaźnią. 
Dziś ma 63 lata, w więzieniach 
PRL-u przesiedział dwadzieścia 
kilka. Czy nie tęskni do wię-
ziennej celi? Odpowiada, że 
tam teraz nudno, bo siedzi się 
przy telewizorkach, rybkach i 
innych duperelach. Milicja zna-
ła go dobrze. Komendant milicji 
zapytany na spotkaniu w zakła-
dzie, czy Kluczyk jest też bity, 
odpowiedział:

– Nie ma sensu, bo gdyby go 
za rękę złapać, to powie, że to 
nie jego ręka. 

Wreszcie i na Gienia Kluczy-
ka trafiła ta jedna jedyna, któ-
ra pomogła zmienić mu życie. 
Emerytowana nauczycielka 
upatrzyła go sobie na męża. 
Kupiła „malucha”, Gienio zdobył 
prawo jazdy (nikt nie wie, w jaki 
sposób) i żyją sobie spokojnie w 
kamieniczce na osiedlu Ruda. 

MAGDALENA 
KRYTKOWSKA

Aforyzmy
�  Niekiedy prostowanie 

człowieka złamie. 
�  Nic tak nie dodaje 

pewności jak wygodne 
buty nogom.

�  Każdy z ludzi może
uczynić ziemię 
o niebo lepszą.

�  Gdy serce przyspiesza, 
trzeba zwolnić.

�  Zarozumialec
łatwo myli próżność
ze znajomością
swoich zalet.

�  W dobro wierzą tylko 
ci, co je praktykują
i doświadczają.

�  Twardość nie jest
najważniejszą cechą 
orzecha; liczy się
jego smak.

�  Nie każdy profesor
był w szkole życia.

�  Codziennie przenosimy 
się ze świata 
iemożności 
w świat ludzkich
możliwości.

�  Samotność jest stanem 
trudnym do zniesienia 
przez jednego
człowieka; to stan, 
w którym się czeka.

�  Samotność jest 
konfesjonałem,
w którym spowiada się 
sama z siebie.

�  Dla zagubionych drogą 
życia są bezdroża.

�  Mądremu najtrudniej 
jest znieść własną 
głupotę.

�  Postępując według
dobrego wzoru, 
dajesz dobry przykład.

�  Najdroższa w przyjaźni 
jest jej
bezinteresowność.

�  Bywają ofiary
ciężko doświadczone 
nieludzkim
zainteresowaniem.

�  Wrażliwość pogłębia
przeżycia, ale oddala
od prawdy.
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Mam 33 lata, mieszkam na 
osiedlu Kopernika w Po-

znaniu, jestem uczestnikiem 
warsztatu Terapii Zajęcio-
wej „Sokoły”. Lubię naszych 
pracowników. Lubię z nimi 
rozmawiać i obserwować, co 
robią. Mam cudowną mamę, 
która dzielnie się mną zajmuje, 
dba o mnie, stworzyła warsz-
taty dla mnie i dla wielu osób 
takich jak ja. Gdyby nie ona, 
to „Sokołów” by nie było. Lu-
bię się spotykać z ludźmi. Nie 
lubię zamykać się w czterech 
ścianach. W czwartki chodzę 
do miejsca zwanego Ciupą, 
gdzie spotykamy się ze studen-
tami. Jest to wspólnota Święte-
go Rocha. Często przychodzą 
tu nowi opiekunowie, którzy 
z początku nie umieją kiero-
wać wózkami, ale z czasem 
się uczą. Pierwsze chwile są 
dla nich trudne. Zawsze są w 
szoku. Ja staram się stopniowo 
oswajać ich z wózkami i oso-
bami korzystającymi z nich. 

DZIECIŃSTWO
Urodziłem się w Poznaniu, 

w szpitalu na Engla. Na skutek 
porodu nastąpiło u mnie nie-
dotlenienie mózgu. Doznałem 
dziecięcego porażenia mózgo-
wego, które przesądziło o całym 
moim życiu. Stylem korzystam z 
wózka inwalidzkiego. Z dzieciń-
stwa najlepiej pamiętam szkołę 
podstawową nr 101 przy ulicy 
Swoboda.

Język polski, matematyka, 
historia, muzyka, geografia. Po-
wtarzałem jedną klasę. W tej 
szkole bywały różne uroczysto-
ści, na które chodziłem z mamą. 
Były bale z okazji Dnia Nauczy-
ciela, a raz byłem przebrany za 
policjanta. 

Pamiętam, lubiłem patrzeć na 
orkiestrę jak się rozpakowuje i 
pakuje z powrotem. Nauczyciel-
ki, które mnie uczyły poszły na 
emeryturę i niestety ze szkołą 
już się „nie widuję”, chociaż bar-
dzo mi tego żal, zwłaszcza spo-
tkań z tymi nauczycielkami.

Pamiętam panią od polskiego, 
która przychodziła na naucza-
nie indywidualne do mojego 
domu. Siadałem przy dużym 
stole, u taty w pokoju. Ćwiczy-
liśmy czytanie. Szczególnie 
męczyło mnie czytanie drobne-
go, książkowego druku. Było to 
trudne, bo z mozołem musiałem 
składać literka za literką całe 
zdania. Nie mogłem sam pisać. 
Musiałem być linia za linią pro-
wadzony za rękę, bo sam nie 
mogę utrzymać długopisu czy 
ołówka w ręce. 

Pani z plastyki rysowała mi 
dość duży wazon i wyklejałem 
go kolorowym papierem. Brało 

się szwamkę zamoczoną w wo-
dzie i smarowało nią papier, po 
czym jednym palcem nakłada-
łem małe kawałeczki na naszki-
cowany obraz. Potem wykań-
czałem wazon plastelinowymi 
końcówkami, które ugniatałem 
w palcach i niemiłosiernie się 
nimi brudziłem, tak że moje 
palce mieniły się wszystkimi ko-
lorami tęczy. Za te dzieła też do-
stawałem oceny, ku mojej rado-
ści często to były piątki, gdyż z 
pracami manualnymi dawałem 
sobie lepiej radę niż z pisaniem.

Mama czasami bardzo się 
denerwowała, że nie umiem 
czegoś zrobić. Miałem taki duży, 
kratkowany zeszyt i w tym ze-
szycie pisałem matematykę, 
liczyłem, a nauczycielka stawia-
ła mi oceny od piątki do trójki, 
a nawet zdarzała się i dwója. 
Kiedy dostawałem trójkę lub 
co gorsza dwójkę to płakałem, 
bo nie wiedziałem, jaka będzie 
reakcja rodziców. Tak jak każde 
dziecko bałem się rodziców, gdy 
zdarzały się dwójki czy trójki.

Miałem liczydło w kolorze 
zielonym, a kiedyś nauczycielka 
przyniosła mi taką dużą tabli-
cę, na której też było liczydło z 
kolorowymi kulkami: żółtymi, 
niebieskimi. A na moim było 
dziesięć rządków po pięć zie-
lonych koralików. Był to mały 
przedmiot, ale dawałem sobie 
radę z przesuwaniem dziesiątek 
drobnych koralików.

Tablica służyła mi do ry-
sowania kredą. Dodawałem, 
mnożyłem i odejmowałem, 
rozwiązywałem zadania, które 
dawała mi nauczycielka. Kreda 
była duża, więc pisanie nią było 
dla mnie łatwiejsze niż piórem 
czy długopisem, gdyż kredę mo-
głem utrzymać całą dłonią. Gdy 
nauczycielka prowadziła moja 
rękę udawało mi się narysować 
kształty, linie, cyfry arabskie. 

WYCIECZKI
Byliśmy w Danii. Płynęli-

śmy tam z Władysławowa cały 
dzień do. O pierwszej po po-
łudniu dotarliśmy na miejsce. 
Przesiedliśmy się do autobusu 
i objechaliśmy stare uliczki Ko-
penhagi. Ze Starego Miasta po-
dążyliśmy pieszo do wesołego 
miasteczka pobawić się trochę. 
Byłem z kolega na młynie wod-
nym, na „filiżankach od kawy” 
– był to rodzaj karuzeli. Później 
koleżanka zafundowała nam 

przejażdżkę drezyną kolejową, 
przypominającą tę na Gubałów-
kę w Zakopanem. Jechałem tez 
innym pociągiem, tym razem... 
pod wodą. Tory były pod wodą 
i kolejka wolno wjeżdżała pod 
taflę wody.

Była to dla mnie pamiętna 
wycieczka, gdyż oprócz starej 
Kopenhagi poznałem także jej 
nowoczesną część. Widziałem 
Duńczyków, obserwowałem ich 
życie, słyszałem ich język, który 
mnie nieco śmieszył. Zwiedza-
liśmy kopenhaski szpital, gdzie 
opowiadano nam jego historię. 
Wielkie wrażenie zrobiło na nas 
nowoczesne wyposażenie szpi-
tala.

Polskie wycieczki. Gdańsk. To 
była także wycieczka autokaro-
wa. Przytrafiło nam się pechowe 
zdarzenie. Kierowcy urwał się 
wał korbowy. Huk był taki jakby 
sto dętek pękło nagle nad gło-
wą. Kierowca mimo to nadal 
prowadził autokar, jakby się nic 
nie stało. Dopiero po dłuższej 
chwili zdziwił się, że coś nie 
gra. Nacisnął na hamulec i wy-
krzyknął niecenzuralne słowo. 
Otworzył tył pojazdu i zadzwo-

nił po kolegę do Warszawy, żeby 
przywiózł nowy wał korbowy. 
Musieliśmy wiele godzin cze-
kać do wieczora zanim szkoda 
została naprawiona. Kierowca 
założył wał korbowy zamknął 
autobus i umorusany jechał 
dalej do Poznania. Po dwóch 
godzinach jazdy urwał się pas 
klinowy. Akurat minęliśmy fa-
bryczny zakład Autosanu i uda-
ło się naprawić usterkę, ale też 
nieprędko, bo trwało to do pół-
nocy. Tak że wycieczka gdańska 
była wyjątkowo pechowa, stała 
pod znakiem ciągłych awarii.

Byłem na wielu innych wy-
cieczkach, np. w Lourdes, Ta-
izee, ale najważniejsza dla mnie 
była wycieczka do Ojca Świę-
tego do Rzymu. Jechał z nami 
ksiądz Przemek, a także uczest-
nicy Koła 

Po przyjeździe do Rzymu, 
ksiądz zrobił przed autobusem 
zbiórkę do zdjęcia. Mówił nam 
jak trzeba się tutaj zachowywać, 
tzn. kazał wyciągnąć z kieszeni 
wszystkie metalowe rzeczy. Mó-
wił nam wiele o straży papieskiej 
i o Watykanie. Przechodziliśmy 
później kontrolę, bo papież miał 

Nie rozstaję się 
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swoim helikopterem wylądować 
pod baldachimem. 

 Papież przyleciał ze swojej 
rezydencji Castel Gandolfo na 
Plac Św. Piotra, gdzie odbyła się 
audiencja generalna. Miałem 
zaszczyt wręczyć Papieżowi 
wizerunek identyczny z rysami 
jego twarzy. Był też na obrazie 
ujęty pastorał. Gdy dotknąłem 
papieża za rękę czułem, że był 
zimny... Więcej z powodu wzru-
szenia nie pamiętam. Później 
utrwalił mi się w pamięci obraz 
odjeżdżającego papamobile. Pa-
pież błogosławił nas z daleka, a 
ja wcześniej byłem od niego na 
wyciągnięcie ręki. 

W Rzymie zwiedzaliśmy Ko-
loseum, stare mury, zamki, pa-
łace.

Ksiądz Przemek był niesamo-
wity. Brał wózek i sam pod górę 
wjeżdżał ze mną na najtrudniej-
szych podjazdach. Przepraszał 
w moim imieniu po angielsku, 
że najeżdża niekiedy na licz-
nych turystów. Ksiądz się dziwił, 
że przepraszam ludzi, ale prze-
cież szkoda tych nóg najeżdża-
nych przez wózek...

WÓZEK
Mam go wiele lat. Był już re-

montowany, bo nieubłagany 
czas zrobił swoje. Ma kształt 
wygodnego fotela z oparciem 
pod głową, cztery dość duże i 
wytrzymałe koła, które co ja-
kiś czas trzeba pompować. Jest 
wyposażony w hamulec. Ma 
podnóżek. Jego wielkość jest 
całkiem spora, bo i ja sam nie 
jestem taki mały. Ważnym ele-
mentem wyposażenia mojego 
wehikułu jest torba, w której 
mam potrzebne mi w każdej 
chwili rzeczy podręczne. 

Hamulec miałem czynny 
dwa lata temu, a później nigdy 
nie udało się go przywrócić do 
pierwotnego stanu. Gdy jadę 
autobusem, to trzeba pod koło 
podkładać nogę, aby wózek nie 
„tańczył”. Niszczą się wtedy buty 
opiekunowi. 

Raz jechałem w autobusie po 
imprezie i nagle czuję, że coś z 
wózkiem nie jest w porządku. 
Kolega nacisnął lekko ręką, a 
tu w oponie flak, aż wózek się 
ugiął, bo w momencie gdy nie 
ma powietrza, to tak jakby w 
chodniku była dziura. Musiałem 
wtedy wysiąść na Bułgarskiej z 
autobusu i starać się dojechać 
do domu na trzech kółkach, po-

mimo że to nie było takie łatwe, 
gdyż trzeba było podnosić koło, 
żeby pęknięta dętka nie uszko-
dziła do reszty opony.

Wózek dla mnie to środek lo-
komocji jak samochód, miejsce 
relaksu jak kanapa, miejsce za-
bawy.

Zamiast na dwóch tylnych 
kołach prowadzący mnie opie-
kun zjechał po schodach na 
czterech jak po płaskim terenie. 
Musiałem się znaleźć w szpita-
lu. Dzięki Bogu, kolega mamy 
pomógł, bo miałem rozwaloną 
brodę. Założono mi trzy szwy. 
Później po wypadku szczęka 
mnie długo bolała. Język zaczął 
puchnąć. Nie mogłem nic jeść 
ani pić. Ząbki miałem „ruszające 
się”. Miałem zakładane druty na 
zęby. Potrzeba było raz po raz je 
podkręcać, bo kłuło mnie to w 
dziąsła. Musiałem tęgo narze-
kać mamie, że mnie boli.

Po przyjęciu mnie do szpitala 
była kolejka, a ja z ręcznikiem 
pod brodą, bo leciała mi krew 
ciurkiem, tak jakby z odkręco-
nego kranu. Mama była prze-
rażona, ale nie spanikowała, 
bo zawsze mi mówi, żebym się 
niczym nie przejmował i nie bał. 
Gdy jadę na wakacje, powtarza 
zawsze: wróć cały i zdrowy.

Po przyjęciu mnie do tego 
szpitala, z ręcznikiem pod bro-
dą zostałem położony na stół 
i otrzymałem „głupiego Jasia”, 
żeby mogli zatamować krew. 
Po zszyciu brody bardzo źle się 
czułem, kolega mnie wielokrot-
nie za ten wypadek przepraszał, 
bo czuł się współwinny, a był to 
kolega – ministrant. Dzisiaj już 
zdążyłem zapomnieć o tej krak-
sie i nie mam do niego żalu, a 
kolega został księdzem.

Zrobiłem moim wózkiem na 
pewno kilka tysięcy kilometrów. 
Nie potrzeba do niego benzyny, 
ale niezbędna jest siła popycha-
cza. Najczęściej popychają mnie 
chłopcy, ale też lubię, jak prowa-
dzą mnie dziewczyny, aczkol-
wiek wiem, że jestem ciężki, 
zwłaszcza razem z wózkiem. 
Najdłuższą „rajzą wózkową” 
było 14 kilometrów. Z rodzicami. 
Na wakacjach w Kołobrzegu.

 Zdarzył mi się taki obóz – 
miałem dość nieodpowiedzial-
nego opiekuna, który tak mnie 
spakował, że zapomniał o mo-
ich rzeczach i nawet moja oso-
bista bielizna zaginęła, mimo 
że mam zawsze swoje rzeczy 

podpisane. Tymczasem on wło-
żył do mojego plecaka rzeczy 
swojego brata.

Mama później pojechała do 
tego opiekuna, do jego domu po 
rzeczy.

Najbardziej lubię obozy letnie 
w Zaborowcu. Długie space-
ry. Robimy sobie ogniska. Przy 
tym ognisku śpiewamy piosen-
ki, żartujemy, mówimy nawet 
nieraz o seksie. Wieczorem 
śpiewamy Apel Jasnogórski. Co-
dziennie wieczorem jest msza, 
do której służę. Raz umawiamy 
się, że ja biorę kielichy, a mój 
partner ampułki, albo ja biorę 
ręczniczek, a on kielichy, a ktoś 
trzeci „polewa ręce z grzechów”. 
W ten sam dzień od samego 
rana omawiamy, co nas czeka. 
Jak przychodzi popołudnie, to 
już się nakręcamy, śpiewamy. Po 
południu niektóre osoby idą na 
zakupy na wieczorne przyjęcie. 
Po chleb, keczup, sałatę, słodkie 
drożdżówki. Kiedy przychodzi 
ta godzina to wyciągamy ko-
lumny dla wielkiej orkiestry, no 
i zaczyna się zabawa. 

Ksiądz nas tylko ostrzega, 
żeby wózki były około dwunastej 
„położone”. Gdy nie ma księdza, 
bo też tak czasami bywa, to my 
ten przepis łamiemy i bawimy 
się do oporu, tylko że rano musi 
być posprzątane i nie można 
pokazać, że nam się chce spać. 
Rano wychodzimy wszyscy ra-
zem na kolejne jezioro, często o 
bardzo trudnym terenie dla jaz-
dy wózkiem. Wtedy dziewczyny 
mają kłopoty z jazdą, a chłop-
cy zaczynają nam pomagać. 
Po powrocie do obozu mamy 
obiado-kolację. Stołówka, któ-
rą tam mamy, ma bardzo długi 
korytarz i wielką ilość stołów. Są 
tam siostry zakonne, które nam 
udostępniają kuchnię. Wszystko 
robimy własnymi siłami, a wła-
ściwie siłami dziewczyn.

Inna wycieczka, która bar-
dzo mi się wbiła w pamięć, to 
całodzienna wycieczka nad ko-
lejne jezioro. Wstajemy wtedy o 
ósmej rano. Ci, którzy mają dy-
żur w kuchni, zmywają naczy-
nia. Chleb jest kupowany trochę 
wcześniej, a my jedziemy. Około 
drugiej jesteśmy nad jeziorem. 
Mamy tam obiad składający się 
z chleba, szynki, albo z serów 
i dżemów, jeżeli to piątek. Po 
przyjeździe nad jezioro wszyscy 
się kładą na trawie. Jeden obok 
drugiego. Leżymy na kocach. 
Kiedy przychodzi czas obia-

du jesteśmy karmieni. Mam w 
związku z tym szczególnie do-
brze, bo jestem karmiony przez 
dziewczyny, nawet na leżąco, z 
kolanami pod głową.

Szczególnie nie lubię dnia 
wyjazdu. Wszyscy są już spako-
wani, wózki też, ale jest jeden 
problem – wszyscy są smutni 
lub zmęczeni. Bywa tak, że au-
tobus jedzie tak jak z pogrzebu. 
Staramy się nie okazywać żalu, 
choć bywa też tak, że niektórzy 
są niezadowoleni, że coś im nie 
wyszło na turnusie. Siedząc w 
autokarze mam godzinę cza-
su na rozmyślania nad tym, co 
przytrafiło się na obozie. Raz 
miałem taki przypadek, że na-
wet kierowca zapytał mnie, czy 
coś jest ze mną nie w porządku, 
a ja mu odpowiedziałem, że że-
gnam się z przyjaciółmi. 

Praktycznie nie rozstaję się z 
wózkiem.

PRZYJACIELE
Grzesiu i Jarek, dwóch braci, 

mieszkali wspólnie na Osiedlu. 
Zanim zaczęli pracować, to się 
mną zajmowali. Ponieważ u 
mnie w klatce są schody, to trze-
ba było mnie we dwójkę nosić.

Jeździłem z nimi do kapli-
cy, do kościoła. I to tak trwało 
trzy, cztery lata. Odwiedzałem 
ich w domu. Lubię chodzić po 
mieszkaniach i przyglądać się 
życiu innych ludzi. Wychodząc 
z korytarza trzeba otworzyć 
dwoje drzwi, skręcić wózkiem 
i wyjechać przez długi korytarz 
do windy. I teraz najtrudniejsza 
rzecz, „zjechać” wózkiem po 
schodach, ale nie można tego 
zrobić tak, jak Małysz na nar-
tach. Trzeba mój wózek znieść 
po kilku schodach. Ponieważ w 
bloku nie ma podjazdu, jak w 
wielu, bo to by popsuło architek-
turę bloku, co z mojego punktu 
widzenia jest totalną bzdurą.

W momencie pożegnania się 
z Jarkiem i Grzesiem płakałem, 
bo myślałem, że już nikt się nie 
znajdzie na naszym Osiedlu, z 
kim mógłbym się przyjaźnić. 

Ale znalazł się Adam, co miał 
dziadka w Kórniku, i z nim za-
cząłem spotykać się, to trwało 
dłużej niż rok, ale przyszedł 
czas na jego małżeństwo i po-
żegnał się ze mną. Znowu długi 
czas oczekiwania i proszenia 
się kogoś o coś. Czasami trwa 
to dość długo. Lubię, kiedy moi 
przyjaciele pamiętają o mnie i 
zabierają mnie ze sobą w różne 
miejsca, do których sam nigdy 
nie mógłbym trafić.

WSPOMNIENIA 

DAMIANA MOŚKOWIAKA

SPISAŁA EWA HAUKE

z wózkiem
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Tradycyjne, doroczne Mi-
kołajki w Klubie Towa-

rzystwa Osób Niesłyszących 
TON w Poznaniu zgroma-
dziły w sobotę 6 grudnia 
kilkadziesiąt osób, zwłasz-
cza dzieci w różnym wieku, 
którym towarzyszyli rodzice, 
a wielu przypadkach także 
dziadkowie. W skromnych 
pomieszczenia klubowych 
TON-u było równie tłoczno 
jak wesoło.

I to wesoło tym bardziej, 
że tegoroczne Mikołajki roz-
poczęły się tutaj oryginal-
nie: od spotkania dzieci i ich 
rodzin z kilkoma pięknymi 
psami rasy golden retriever i 
labrador retriever, należącymi 
do Fundacji na Rzecz Wspo-
magania Rehabilitacji „Mały 
Piesek Zuzi” w Grzebienisku 
koło Poznania. Są to psy wca-
le nie małe, ale za to łagodne 
i ufne, szczególnie nadające 
się do dogoterapii. Wraz z 
nimi przyjechały do TON-u 
ich treserki i rehabilitantki, 
które przeprowadziły wraz z 
dziećmi i pieskami ćwiczenia 
i zabawy dogoterapeutyczne. 
Szczególnie fascynujące dla 
dzieci jak i dla dorosłych, było 
przechodzenie pod brzucha-
mi rzędem stojących retrieve-
rów, choć przechodziły tylko 
dzieci.

A potem w klubie pojawił 
się Święty Mikołaj, który przy 
pięknej choince hojnie ob-
darował dzieci wspaniałymi 
darami. Każde dziecko mogło 
sobie wybrać odpowiadający 
mu dar: lalkę, samochodzik, 
kuchenkę, kredki, instrumenty 
muzyczne, książki i dziesiątki 
innych upominków, każde też 
otrzymało torbę pełną słod-
kich smakołyków. 

Nie byłoby darów, a także 
gorącego poczęstunku dla 
wszystkich, gdyby nie wierni 
darczyńcy TON-u, dzięki któ-
rym dzieci niesłyszące i ich 
rodziny miały piękne i wzru-
szające Mikołajki. Ci darczyń-
cy to Hotel „Trawiński”, NICO 
Polska sp. z o.o., Reflex Pol-
ska sp. z o.o. oraz Drukarnia i 
Księgarnia Świętego Wojcie-
cha. mb

Święty Mikołaj
u niesłyszących
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Zabawa w przechodzenie pod psami Pokaz dogoterapii.

Było równie tłoczno jak wesoło.
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