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Można pomóc
F

undacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop” powstała w styczniu
2007 roku między innymi po
to, aby twórczość osób niepełnosprawnych, drukowaną na
łamach miesięcznika „Filantrop” i gromadzoną w trakcie
jego wydawania, publikować
w formie wydawnictw książkowych. W roku 2008 ukazały się
nakładem Fundacji „Filantrop”
trzy książki: zbiór autobiograﬁi
osób niepełnosprawnych „Moje
Kilimandżaro”, tomik poezji
Magdaleny Molendy-Słomiń-

skiej „Teraz zaśpiewa słońce”
i tom fraszek Jerzego Szulca
„Gdyby człowiek był człowiekiem”. W tym roku ukażą się
kolejne wydawnictwa książkowe.
Fundacja prowadzi też działalność charytatywną na rzecz
osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, pozostających w szczególnie trudnej sytuacji. Z ich
losami można się zapoznać na
stronie internetowej Fundacji:
www.ﬁlantrop.org.pl. Adres: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, osiedle

B. Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań, e-mail: mbajerowicz@wp.
pl, telefon 608-311-903.
Działalność Fundacji „Filantrop” można wesprzeć wpłatami
na konto: BZ WBK S.A. VI O/Poznań 28-1090-1362-0000-0000-0665-8259, z dopiskiem, dla
kogo ze strony internetowej chce
nadawca przeznaczyć pieniądze
lub z dopiskiem: „na pomoc charytatywną” albo „na statutową
działalność wydawniczą”. mb

D

nia 21 marca 2008 roku
zmarł dobroczyńca i
przyjaciel osób niepełnosprawnych w Polsce, Holender Hermanus Wolters.
Obszerny tekst o Nim i Jego
dziełach publikujemy poniżej. W rocznicę śmierci tego
człowieka o wielkim sercu,
właśnie 21 marca, w Archikatedrze Poznańskiej, zabrzmi
„Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Był to ulubiony utwór holenderskiego ﬁlantropa, który marzył o wysłuchaniu w Poznaniu
tego arcydzieła. Poznaniacy,
przyjaciele ukochanego Mansa, pomyśleli, aby to marzenie spełnić teraz, w pierwszą
rocznicę jego nieoczekiwanej

Doﬁnansowania do turnusów H
rehabilitacyjnych
W

ciąż jeszcze można składać wnioski o doﬁnansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w roku 2009 w
siedzibie Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR, ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu.
1. Druki na turnusy można pobierać w MOPR przy ul.
Wszystkich Świętych 1 (róg Za
Bramką) lub ze strony internetowej www.mopr.poznan.pl

2. Przyjmowanie wniosków
o doﬁnansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych trwa w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie: w poniedziałki od 7.30 do 16.00; wtorki,
środy, czwartki od 7.30 do 15.30
i w piątki od 7.30 do 15.00.
O doﬁnansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą
ubiegać się tylko i wyłącznie osoby niepełnosprawne,
tzn. posiadające orzeczenie o

niepełnosprawności wydane
przez Miejski/Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS, ewentualnie KRUS.

LIDIA LEOŃSKA
RZECZNIK PRASOWY MOPR
UL. CZEŚNIKOWSKA 18
60-330 POZNAŃ
TEL: (061) 8 609 926
TEL. KOM. 691 700 655
LIDIA_LEONSKA@MOPR.POZNAN.PL
WWW.MOPR.POZNAN.PL

O życie Martynki…
R

uch Ludzi Dobrej Woli
zwraca się z prośbą o pomoc dla chorej Martynki, która
choruje na nowotwór zwany
chłoniakiem. Niedawno rodzice usłyszeli od lekarzy, że
nastąpił nawrót choroby. Ich
zdaniem nie ma już dla niej
żadnych szans.
Apeluję do wszystkich! Jeśli ktokolwiek ma informację o
lekach dla Martynki niedostępnych w Polsce, a które można
kupić i sprowadzić zza granicy,
to proszę o kontakt mailowy: lidia.bukowska@interia.eu.
Chodzi o życie Martynki, która
dzielnie walczyła z chorobą od
lipca 2008 roku, przez cały czas
przebywając w szpitalu. Martynka znosiła godnie zabiegi,
badania oraz chemioterapię. Jej
domem stal się szpital... Teraz
wróciła do rodzinnego domu nie

po to, by cieszyć się zdrowiem,
ale po to, by czekać na chwilę,
kiedy aniołki zabiorą ją do siebie...
Rodzice wierzą, że jest jeszcze szansa na wyzdrowienie, że
jest jeszcze czas na walkę z chorobą. Ratunkiem dla Martynki
miał być przeszczep, ale z uwagi
na nawrót choroby lekarze nie
podjęli się go.

Może są jednak nowe metody leczenia, także niekonwencjonalne, lekarze, którzy
podjęliby się próby ratowania
Martynki…
Nie bądźcie obojętni! Jeśli
ktokolwiek mógłby podpowiedzieć jakieś rozwiązanie – to już
dużo!
Oto
adres
internetowy strony, na której można
obejrzeć ﬁlm o Martynce:
w w w. y o u t u b e. c o m / w a t ch?v=CjeyiehKwZU
<http://www.youtube.com/
watch?v=CjeyiehKwZU>
Za każdą pomoc, podpowiedź, za okazane serce bardzo
dziękuję.

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU
RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI
www.ruchludzidobrejwoli.republika.pl

ermanus Bernardus Wolters urodził się 19 lipca
1925 roku w Enter, w Holandii.
Wychował się w wielodzietnej
rodzinie, pośród jedenaściorga rodzeństwa. Własną pracą
stworzył, i prowadził, fabrykę
opakowań
styropianowych
WOLTERS B.V. w Enter, której
był właścicielem aż do przejścia na emeryturę. Firmę po
nim przejęli Jego synowie Henk
i Eryk Woltersowie.
W 1986 roku, podczas pobytu
w Lourdes we Francji, Hermanus
B.Wolters poznał grupę pielgrzymów z Polski, z Paraﬁi Chrystusa
Odkupiciela w Poznaniu, której
przewodził ksiądz proboszcz
Walenty Szymański, obecnie już
nieżyjący. Ksiądz Walenty Szymański zainteresował Hermanusa B. Woltersa naszym krajem, opowiadając o nim i jego
problemach oraz zaprosił Go
do odwiedzenia Polski, a przede
wszystkim Poznania, proponując
gościnę na terenie swojej paraﬁi.
Polska była wówczas dla Niego
„ziemią nieznaną”. We wrześniu
1986 roku Hermanus Wolters
przyjechał do Poznania. Po raz
pierwszy wówczas odwiedził
Polskę. Od pierwszego u nas pobytu poczuł wielką sympatię do
naszego kraju i Poznania.
To właśnie wtedy zaczęła
się Jego charytatywna misja
w Polsce, która wypełniła Jego
dalsze życie niesieniem pomocy naszym potrzebującym obywatelom. Misję tę zakończył 21
marca 2008 roku. Przez prawie
22 lata pomagał ﬁnansowo i rzeczowo ośrodkom pomocy społecznej, domom dziecka, szpitalom, ośrodkom terapeutycznym,
szkołom, przedszkolom, organizacjom pozarządowym, instytucjom Kościoła Katolickiego
i Prawosławnego, rodzinom,
zwłaszcza wielodzietnym oraz
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„REQUIEM” W. A. MOZARTA W ARCHIKATEDRZE POZNAŃSKIEJ

Pamięci Hermanusa
Woltersa
śmierci, dla uczczenia pamięci
wspaniałego człowieka, wzoru człowieczeństwa dla obecnych i przyszłych pokoleń w
Polsce i świecie.
Wykonawcami „Requiem”
w Archikatedrze będą soliści:

osobom
niepełnosprawnym
na terenie całego kraju. Jednak
szczególnie ukochał Poznań i
Wielkopolskę, które najwięcej
skorzystały z Jego pomocy. Polska stała się dla Niego drugą
Ojczyzną, o czym wiedzieli Jego
Rodacy, mówiąc o Nim – żartobliwie i z sympatią – Polender.
Działalność
charytatywna
Hermanusa B. Woltersa obejmowała dary rzeczowe, np. odzież,
obuwie, zabawki dla dzieci,
środki higieny osobistej, środki czystości, sprzęt medyczny i
rehabilitacyjny. Do Polski sprowadził i bezpłatnie przekazał
dla osób niepełnosprawnych
800 skuterów elektrycznych,
1000 wózków inwalidzkich, 100
podnośników hydraulicznych,
150 wózków toaletowych, 100
materacy przeciwodleżynowych
oraz inny sprzęt ułatwiający
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i chorym. Dla
jednego ze szpitali, zakupił i podarował wysokospecjalistyczny
sprzęt medyczny. Kilkakrotnie
organizował i ﬁnansował kolonie letnie w Błażejewku pod
Poznaniem dla dzieci z ubogich
rodzin. Sﬁnansował przeprowadzone w szpitalach w Holandii
cztery operacje chirurgiczne niewidomych dzieci z Wielkopolski.
Wspomagał ﬁnansowo placówki
pomocy społecznej, świeckie i
kościelne. Wspomagał ﬁnansowo osoby i rodziny, znajdujące
się w trudnym położeniu materialnym. Interesował się dalszymi losami osób i rodzin, którym
pomógł, aby w razie potrzeby
dalej je wspierać.
W marcu 1993 roku los nie
oszczędził również Jego. Ciężko
zachorował i na skutek powikłań
stracił jedną nogę. Od tej pory
pozostawał na wózku inwalidzkim, ale sytuacja ta w niczym nie
zmieniła jego aktywności i po-

Marzena Michałowska – sopran, Tomasz Raczkiewicz –
kontratenor, Piotr Friebe – tenor, Patryk Rymanowski – bas,
Poznański Chór Katedralny
pod dyrekcją księdza prałata
Szymona Daszkiewicza i Orkiestra Camerata Posnanien-

sis pod dyrekcją Aleksandra
Grefa.
Patronami honorowymi tego
wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, ważnego dla promocji Poznania i Wielkopolski
w krajach Unii Europejskiej są:

Jego Ekscelencja Arcybiskup
Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, Marek Woźniak
– Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny – prezydent Poznania
i Marnix Krop – Ambasador
Królestwa Niderlandów. mb

Pozostanie
w naszych sercach

trzeby niesienia pomocy innym
ludziom. Wielo-krotnie mawiał,
że Pan Bóg pozwolił Mu na zdobycie materialnego bogactwa, a
więc On czuje się zobowiązany
do dzielenia się swoją zamożnością z innymi ludźmi, którym
z różnych przyczyn, zwłaszcza
choroby i inwalidztwa, nie powiodło się w życiu.
Do ostatnich dni swojego życia
nie zaprzestał niesienia pomocy
potrzebującym w Polsce. Świadczył ją osobiście. Po raz ostatni
przyjechał do Poznania w lutym
2008 roku z pomocą rzeczową
dla rodziny Piotra Michalskiego
ze wsi Białęgi koło Murowanej
Gośliny. Rodzinie tej w pożarze domu spłonął cały dobytek.
Była to kolejna Jego pomoc dla
pogorzelców. Kilka lat wcześniej

wsparł materialnie rodzinę, która ucierpiała wskutek pożaru
domu na terenie gminy Kostrzyn
Wielkopolski.
Hermanus B. Wolters zmarł
21 marca 2008 roku w wieku 82
lat, w swoim rodzinnym Enter, w
Holandii. Przyczyną śmierci była
niewydolność krążenia.
W dniu 30 marca 2008 roku w
Katedrze Poznańskiej – podczas
uroczystej mszy św. odprawionej
w Jego intencji, z udziałem Jego
przyjaciół i bliskich – pożegnaliśmy Wielkiego Przyjaciela i Dobroczyńcę Polski i Polaków.
Pamięć o Nim i Jego dziele
trwa nadal, szczególnie wśród
osób, którym bezinteresownie przez 22 lata niósł pomoc
i nadzieję, a które osobiście
Go znały i otrzymały od Nie-

go niejedną chwilę radości w
życiu. Sam był człowiekiem
o bardzo pogodnym usposobieniu. Był przy tym osobą
niezwykle skromną, nigdy nie
zabiegającą o jakikolwiek rozgłos. Kochał ludzi i lubił z nimi
przebywać.
Za swoją działalność dla naszego kraju Hermanus Bernardus Wolters został odznaczony
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jednym z najwyższych odznaczeń, przyznawanych cudzoziemcom za zasługi
dla Polski: Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to, w
obecności rodziny i przyjaciół,
wręczył Mu Wojewoda Wielkopolski w dniu 10 lipca 2004 roku.
W 1989 roku, odznaczono Go
Honorową Odznaką Miasta Poznania, przyznaną przez Prezydenta Miasta Poznania. Ponadto
w 1991 roku Stowarzyszenie
„Lions Club” przyznało Mu Złotą Odznakę Lions za pomoc
dla osób niepełnosprawnych,
pozostających pod opieką Stowarzyszenia. W 2004 roku był
nominowany przez organizacje
i środowiska osób niepełnosprawnych do miana „Człowieka
Roku”, w plebiscycie organizowanym przez Poznański Ośrodek Regionalny TVP.
Odszedł wielki autorytet moralny, Wielka Postać, o której
pamięć pozostanie na zawsze w
naszych sercach.
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Kolędowanie w Czeszewie
18

tradycje świąteczne kultywuje
się w ich domach. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się „Jasełkami”
w wykonaniu uczestników WTZ
z Czeszewa. Następnie Urszula
Remisz, kierownik tego WTZ,
przywitała wszystkich i złożyła
im życzenia. Tak rozpoczęła się
wieczerza, którą przygotowali
uczestnicy i terapeuci WTZ Czeszewo wraz z rodzicami.
Ta pierwsza wspólna Wigilia była okazją do spotkania się
wszystkich ośrodków zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w powiecie wrzesińskim. Można było porozmawiać
i bliżej się poznać.

grudnia 2008 roku Warsztat Terapii Zajęciowej
w Czeszewie zorganizował
wspólną wigilię warsztatów
terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy
Powiatu Wrzesińskiego. Zaproszono WTZ-ty z Wrześni i Rudy
Komorskiej oraz ŚDS-y z Gozdowa i Pietrzykowa.
Obydwa typy placówek są
miejscami dziennego pobytu dla
osób niepełnosprawnych. Łączy
je także forma prowadzonych
zajęć praktycznych. Każdy z zaproszonych ośrodków przygotował stół, który został nakryty tak,
by zaprezentować wszystkim, w
jaki sposób u nich nakrywa się
do Wigilii. Goście w ten sposób
mogli pokazać wszystkim, jakie

MARTA MROZIŃSKA-PAWLAK
TERAPEUTA WTZ CZESZEWO

Gwiazdor
u Burych Misiów
W

niedzielę 21 grudnia
Wspólnota Burego Misia uczestniczyła w Kamionkach w Wigilii. Spotkanie
rozpoczęło się modlitwą.
Bury Niedźwiedź Gniewomir
Kujawa, kleryk z Poznania,
odczytał fragment Ewangelii
według św. Łukasza o narodzeniu Jezusa.
Uczestnicy spotkania łamali
się opłatkiem. Była wieczerza
wigilijna. Bure Niedźwiedzie
i Bure Misie zaprezentowały
jasełka w formie pantomimy. I
było wspólne śpiewanie kolęd.
Następnie pojawił się Gwiaz-

dor, wręczył prezenty Burym
Misiom. Nie zabrakło prezentów dla Burych Niedźwiedzi.

Jasełka
w „Promyku”

W imieniu rodziców Burych
Misiów Henryk Frąckowiak
stwierdził, że od 8 lat Wspólnota Burego Misia przyjeżdża
do Kamionek. Trudno wyobrazić sobie życie Burych Misiów
bez tych spotkań, na których
otrzymują one tyle serca. Sołtys Małgorzata Walkowiak nie
kryła satysfakcji z tego, że do
Kamionek przyjeżdża Wspólnota Burego Misia.

ROBERT WRZESIŃSKI

19

grudnia 2008 w Warsztacie Terapii Zajęciowej
„Promyk” w Dopiewcu odbyła
się uroczysta i tradycyjna już
tutaj wigilia. Do wigilijnego
stołu zasiadło około 120 osób,
w tym członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Komornikach,
uczestnicy miejscowego WTZ
z opiekunami, przedstawiciele władz samorządowych i
ośrodków pomocy społecznej
gmin Dopiewo i Komorniki,

radni Powiatu Poznańskiego i
gmin okolicznych.
Uroczystość rozpoczęła się
jasełkami w wykonaniu uczestników WTZ „Promyk”. Był opłatek i wspólne śpiewanie kolęd.
Potrawy na wigilijny stół przygotowali terapeuci i uczestnicy
WTZ. Po wieczerzy ogromną
radość sprawiły podopiecznym
upominki. Wigilijnej uroczystości w Dopiewcu towarzyszyła
Poznańska Telewizja. na
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adosny i podniosły nastrój
towarzyszył 22 grudnia
2008 roku Wigilii Bożego Narodzenia, przy barwnie przystrojonej choince, w Warsztacie
Terapii Zajęciowej „Pawełek”
w Owińskach, należącym do
tutejszego Koła Terenowego
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.
Na tej tradycyjnej uroczystości w zabytkowej siedzibie
„Pawełka” spotkało się około
50 osób: uczestników WTZ, rodziców, terapeutów, zaproszonych gości. Był Gwiazdor, który

5

Wigilia w „Pawełku”
nowy telewizor, zakupiony za
pieniądze, które 9 grudnia 2008
roku przekazała „Pawełkowi”
Dagmara Otto, właścicielka
niemieckiej ﬁrmy w Bolechowie. Był to dar (4.210 złotych)
pochodzący ze zbiórki w wymienionej ﬁrmie. Pisaliśmy o
tym w styczniowym wydaniu
„Filantropa”. Natomiast na piętrze można było skorzystać

Dagmara Otto przekazuje prezesowi Piotrowi Derowi
4.210 złotych dla „Pawełka”. Za te właśnie pieniądze
zakupiono nowy telewizor dla uczestników.
z pokoju relaksacji, wyposażonego w łóżko wodne, kolorofony, sprzęt nagłaśniający i
inny. Zbiórkę pieniędzy na jego
zakup zorganizował wraz z
siostrą Holender Robert Engelsman, od kilku lat wspierający
„Pawełka”.
wszystkich uczestników obdarował paczkami, a Piotr Der,
prezes Koła WZINR w Owińskach podziękował wszystkim,
którzy swoja pracą zasłużyli się
dla „Pawełka”. Jemu natomiast
podziękowania za pracę złożył
Konrad Kołbik, prezes Wielkopolskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych w
Poznaniu. Znakomite potrawy
wigilijne przygotowała własna kuchnia, czyli pracownia
gospodarstwa domowego w
„Pawełku”.

FOT. (6X) MARCIN BAJEROWICZ

Można też było obejrzeć

Wigilie
Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu odbyły się także w kołach terenowych w Gnieźnie,
Środzie, Śremie i Wrześni. mb

W pokoju relaksacji.

Oto i nowy telewizor, zakupiony dzięki zbiórce pieniędzy
w niemieckiej ﬁrmie w Bolechowie.
Jak widać, bardzo cieszy uczestników „Pawełka”.
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A zaczęło się od ciszy...
W

kwietniu 2007 roku podczas uroczystości 4 rocznicy Fundacji Mam Marzenie,
którą obchodziliśmy w Słodowni Starego Browaru, pierwszy
raz usłyszałam o Alanie. Marzył o kamerze cyfrowej, a jego
marzenie się spełniło. Dzięki tej
kamerze nakręcił ﬁlm „Cisza”,
który zaprezentowano wszystkim gościom.
Trudno opisać ten ﬁlm słowami. Na mnie zrobił on piorunujące wrażenie. Po policzkach
popłynęły mi łzy. Pomyślałam
wtedy: taki mały, a taki zdolny
chłopiec. Dokładnie tak właśnie
pomyślałam, że „mały”, bo nigdy
Alana nie widziałam, ponieważ
kiedy było spełnianie jego marzenie, nie byłam jeszcze wolontariuszem Fundacji Mam Marzenie. A potem zapomniałam o
Alanie i o ﬁlmie...
I wreszcie we wrześniu 2008
roku podczas organizowania I
Międzynarodowego Przeglądu
Kina Niezależnego SPAM Pleszew 2008 przypomniała mi
się... „Cisza”... Zadzwoniłam do
Artura – wolontariusza, który
opiekował się Alanem i zadbał o
spełnienie jego marzenia. Zapytałam, czy mogłabym poprosić
o ﬁlm i zgłosić go do konkursu.
Artur zgodził się i podkreślił, że
to bardzo dobry pomysł. Nie zapytaliśmy Alana... nie było już na
to czasu. Film został wyemitowany drugiego dnia Przeglądu
20 września 2008 podczas niecodziennego pokazu ﬁlmów pozakonkursowych. Na prośbę jury
ﬁlm został powtórnie wyemitowany w niedzielę i przyznano
Alanowi wyróżnienie.
Mnie przypadła bardzo miła
rola poinformowania Alana o
tym co się wydarzyło, ale, szczerze powiedziawszy, bardzo się
bałam, bo przecież nie zapytałam o zgodę... Alan się nie gniewał, ucieszyła go wiadomość,
był bardzo zaskoczony. Poprosiłam, aby pomyślał, jaką nagrodę
chciałby dostać, o tym rozmawialiśmy godzinami za pomocą
gadu gadu. A nasze rozmowy
nie miały końca... W rezultacie
nagroda została wybrana.
Myślałam, gdzie moglibyśmy
wręczyć Alanowi dyplom wraz z
prezentem. Na okazję nie trzeba
było długo czekać. Jako szefowa
wielkopolskiego oddziału Ruchu
Ludzi Dobrej Woli organizowałam wspólnie z Automobliklubem Wielkopolski anielski koncert charytatywny 14 listopada
2008 roku na rzecz 6-letniego

ALAN CELER

Chciałbym marzyć
Chciałbym marzyć,
mieć nadzieję,
Że się w życiu coś podzieje...
Dobrego.
Chciałbym parę
przygód przeżyć
Coś dokonać,
w sens uwierzyć
Życia mego.
Na perkusji chciałbym walić
jak chłopaki
Ale...
Urodziłem się nie taki.
Ciałem moim rządzi
mukowiscydoza.
Nazbyt szybko wciąga mnie
do śmierci łoża.
A ja nie chcę,
nie teraz jeszcze.
Ze strachu mą myślą
władają dreszcze,
Gorączka się wzmaga,
Kilogram mniej
pokazuje waga,
Brzuch w bólu pali,
oddech płytki.
Chwytam się życia
cieniutkiej nitki.
Nie mam widoków,
szansy brak,
A ja nie chcę, nie chcę tak.
Chcę żyć, wierzyć,
mieć nadzieję,
Że się w życiu coś podzieje...

Mikołaja chorego na mukowiscydozę. Zaprosiłam Alana na
koncert, z prośbą, żeby zabrał ze
sobą kamerę. Alan zgodził się z
radością. Podczas koncertu wręczyliśmy mu wyróżnienie. A on
sam sﬁlmował nasz koncert.
Kiedy zobaczyłam Alana po
raz pierwszy właśnie na anielskim koncercie charytatywnym,
nie myślałam, że nasze spotkanie przerodzi się w przyjaźń, a
on będzie dla mnie tak ważny.
Przypomniałam sobie obchody
rocznicy Fundacji w kwietniu
2007 roku. Wtedy myślałam o
Alanie jako o małym chłopcu
chorym na mukowiscydozę,
pełnym nadziei i marzeń... A
okazało się, że ten chłopiec to
już dojrzały mężczyzna pełen
planów, wspaniałych pomysłów,
niezwykle kreatywny i aktywny.
To ktoś, z kim nie można się nudzić, od kogo można się wiele
nauczyć. Nieważne, że Alan ma
19 lat, że jest tak młody...
29 listopada 2008 roku współorganizowałam jeden z koncertów „Mimo wszystko w Przystani”. Głównym organizatorem
tego cyklu jest Stowarzyszenie Przystań i Fundacja Mimo
Wszystko Anny Dymnej. Na jednej scenie spotykają się pełnosprawni i niepełnosprawni artyści, to wydarzenie niecodzienne.
Alan tym razem wystąpił w roli
fotoreportera, a jego zdjęcia były
naprawdę imponujące. Niestety,
nie udało się Alanowi dotrzeć
na kolejny koncert, który odbył
się 27 grudnia 2008 roku, ale na
następnym będzie już na pewno
ze swoją kamerą.
Wierzymy, że uda się Alanowi
nakręcić jeszcze wiele ﬁlmów.
Dopingujemy go do tego. Staramy się nie pamiętać, że ma
mukowiscydozę, ale on sam
musi o tym pamiętać i mówić,
a nas edukuje w tym zakresie.
Podziwiam go za to, co robi,
kim jest. Dla mnie kimś wyjątkowym. Jest moim prawdziwym
Przyjacielem. Mogę na niego liczyć zawsze, nigdy nie odmawia
pomocy.
Jest zdolnym operatorem kamery, kręci niezwykle ciekawe
ﬁlmy. Jest fotoreporterem, poetą,
świetnie prowadzi samochód.
Kocha dzieci, niejednokrotnie
pomagał mi przy akcjach prowadzonych przez Ruch Ludzi Dobrej Woli i wciąż deklaruje chęć
pomocy.
Dziękuję, Alanie, że jesteś.

LIDIA BUKOWSKA

W

pierwszy dzień poświąteczny, w sobotę 27 grudnia 2008 roku w Schronie Kultury „Europa” zorganizowano
kolejny koncert z cyklu „Mimo
Wszystko w Przystani”. Tym razem zatytułowany „Wieczór III
Święta, Święta i po Świętach”.
I jak zawsze na scenie pojawił
się ciekawy zestaw wykonawców. Wystąpili Tomasz Kowalik
i Łukasz Baruch Skoniecki, rekomendowani przez Fundację
Anny Dymnej oraz poznańscy
artyści: Anna Girdziejewska, zespół Waldemara Antczaka i grupa eksperymentalnych bluesmanów skupiona wokół Zbyszka
Cieślaka. Anna Girdziejewska
zaskoczyła publiczność niespodzianką, gdyż jeden z utworów
zaśpiewała z Jabbarem (śpiewającym fryzjerem). Koncert uzupełniły wiersze nawiązujące do
tematyki świątecznej, recytowane przez Paulinę Szulc. Plastyczną ozdobą imprezy była wystawa

Paulina Szulc.

S

chron Kultury „Europa” znany między innymi z cyklu
koncertowego „Mimo Wszystko w Przystani” zaprosił także w sobotę 10 stycznia 2009
swoich sympatyków na koncert świąteczno-noworoczny
zatytułowany „Bardzo Cicha
Noc”. Było pięknie, wzruszająco i bardzo rodzinnie.
W pierwszej części wieczoru aksamitnym głosem zauroczyła słuchaczy Katarzyna
Nowak. Akompaniując sobie
na gitarze akustycznej wykonała kilka pastorałek rodem z
krakowskiego kręgu artystycznego, a także wspólnie z publicznością zaśpiewała kilka
polskich, popularnych kolęd.
W przerwach pomiędzy utworami muzycznymi wiersz swojego
autorstwa oraz kilka utworów
ks. Jana Twardowskiego przedstawiła młoda wielkopolska poetka Paulina Szulc.
W drugiej części koncertu
publiczność zachwycił Reprezentacyjny Zespół Pieśni Myśliwskiej i Leśnej – Kwartet
Poznański, który wystąpił w
składzie: Janusz Zawadzki – tenor, Radosław Rastak – tenor,
Maciej Kościelski – baryton i
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„MIMO WSZYSTKO” W „PRZYSTANI”

Święta, święta i po świętach

Łukasz Baruch Skoniecki.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

ponowanych przez Antczaka,
Kowalika i Barucha-Skonieckiego, jak również bluesowe rytmy
zaprezentowane w ostatniej
części programu. A po koncercie
– wszyscy, którzy mieli jeszcze
choć trochę czasu, mogli napić
się gorącej kawy i podyskutować
z artystami o ich twórczych dokonaniach i planach.
Organizatorem głównym projektu jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Przystań”,
współorganizatorami Fundacja
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
i Wielkopolski Oddział Ruchu
Ludzi Dobrej Woli. Medialnie
projekt wspierają: Telewizja PolWaldemar Antczak (z lewej) z grupą bluesmanów.
„Europa” mają już swoja renomę
i swoją widownię. Znowu zabrakło miejsc siedzących. Publiczność wytrwała tym razem ponad
trzy godziny, mimo że planowany czas trwania koncertu był
o połowę krótszy. Obok utworów nawiązujących do świąt
Bożego Narodzenia mogliśmy
słyszeć standardy polskiej i zagranicznych estrad, a także kilka
oryginalnych utworów skom-

Tomasz Kowalik.

Anna Girdziejewska
z Jabbarem,
śpiewającym fryzjerem.

Bardzo cicha noc
„Ryby – Dwie Odsłony” oraz Jerzego Łuczaka „Oblicza Wiary”.
W ﬁnale wszyscy artyści
wspólnie z widzami zaśpiewali pastorałkę „Znak Pokoju”.
Organizatorzy wręczyli wykonawcom symboliczne wiatraki
z życzeniami pomyślnych artystycznych wiatrów w 2009 roku.
Warto podkreślić profesjonalny
poziom całego koncertu. Dzięki
takim inicjatywom Schron Kultury „Europa” w Poznaniu wyrasta

Reprezentacyjny Zespół Pieśni Myśliwskiej i Leśnej.
Krzysztof Kadlec grający na
waltornii.
Artyści przedstawili kilka
utworów bardzo ciekawie zaaranżowanych na waltornię i
głosy męskie. Od najstarszych
europejskich i polskich pieśni
świątecznych po współczesne
standardy amerykańskie. Narra-

cję wprowadzającą w tematykę
muzyki „bożonarodzeniowej” i
repertuaru zespołu przygotował
i zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności Maciej
Kościelski.
Ozdobą plastyczną koncertu
były dwie wystawy poznańskich
malarzy: Doroty Fornalczyk

ska Oddział w Poznaniu, Radio
Merkury, Radio OFF, Filantrop
Naszych Czasów oraz portal
Ezoteryczny Poznań.

ROMAN KAWECKI

na ciekawy „przybytek” kultury
niekomercyjnej.
Na kolejne koncerty Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne
‘Przystań” zaprasza w każdą
ostatnią sobotę miesiąca – zawsze o godzinie 18.00 i zawsze
do Schronu Kultury Europa.
A jeśli i wśród czytelników są
artyści, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności w
jednym z kolejnych koncertów
– Stowarzyszenie Przystań prosi
o kontakt za pośrednictwem adresu elektronicznego smrolna@smrolna.poznan.pl.

ROMAN KAWECKI
Paulina Szulc (z lewej)
i Katarzyna Nowak.

FOT. (2X) MARCIN BAJEROWICZ

Doroty Fornalczyk „Ryby – Dwie
Odsłony”. Malarka specjalizuje
się w tematyce marynistycznej i
do niej zbliżonej. Tytułowe dwie
odsłony okazały się prezentacją
dwustronnych prac artystki
Organizatorzy trochę obawiali się o frekwencję z uwagi na
okres świąteczny oraz obchody
90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, ale okazało się,
że imprezy w Schronie Kultury
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– Tradycyjnie już na początku roku spotykamy się, aby
podsumować rok, który minął i
porozmawiać o tym, co nowego w tym bieżącym. Jaki więc
był ten rok, który już za nami?
– Wydaje mi się, że był to bardzo dobry rok dla naszych beneﬁcjentów. W roku 2008 nastąpił
znaczny wzrost doﬁnansowań
udzielanych przez nasz oddział
na różne programy; z 36,9 milionów złotych w 2007 roku do
61,5 milionów w roku 2008.
Udzielaliśmy doﬁnansowań w
11 programach, z których część
była podzielona jeszcze na kilka
obszarów (np. program „Pegaz”
składał się z czterech obszarów:
doﬁnansowanie zakupu komputerów, doﬁnansowanie zakupu
wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, doﬁnansowanie zakupów mikrobusów
dla WTZ i ZAZ, doﬁnansowanie
napraw posiadanych wózków
o napędzie elektrycznym). Największym
zainteresowaniem
cieszył się program „Sprawny dojazd”, w ramach którego złożono
około 2200 wniosków. Pomimo
dosyć znacznych środków przeznaczonych na ten program, bo
ponad 22 miliony złotych, udało
się zaspokoić potrzeby jedynie
części wnioskodawców.
– W drugiej połowie ubiegłego roku było trochę zawirowań
wokół PFRON-u. Mówiło się, że
ma na „zniknąć” program „Partner”. Jakoś udało się już uporać
z tymi problemami?
– Istotnie z dniem 1 lipca 2008 r.
weszło w życie rozporządzenie

To był
wyjątkowy rok

K

Fotograf niezwykły

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym.
Zadania te mogą być realizowane ze środków PFRON na zlecenie samorządu województwa,
powiatu lub samego Funduszu.
Ponieważ katalog zadań wymienionych w powyższym rozporządzeniu pokrywa się w znacznej części z katalogiem działań,
które mogły być realizowane w
ramach programu „Partner III”,
realizacja tego programu na dotychczasowych zasadach skończyła się z dniem 31 grudnia
2008 roku. W programie „Partner
III” zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej PFRON począwszy od 1
stycznia 2009 roku ograniczeniu
uległ m.in. katalog podmiotów
uprawnionych do uczestnictwa
w programie wyłącznie do kościelnych osób prawnych oraz
związków wyznaniowych (podmioty te nie zostały objęte sys-

temem zleceń). Zmodyﬁkowany
program Partner III realizowany
będzie do końca 2009 r.
– Nie musimy więc obawiać
się, że PFRON zniknie z naszego życia?
– PFRON na pewno nie zniknie, chociaż może zmienić się
jego forma działania, ale to zależy wyłącznie od polityków.
– W I kwartale ruszał zwykle
program „Pegaz”, jak będzie
w tym roku? Kiedy będziemy
mogli starać się o komputery i
wózki elektryczne?
– Program „Pegaz” jak i inne
programy będą zapewne kontynuowane w 2009 roku, lecz
obawiam się, że będą na nie
przeznaczone niższe środki,
z uwagi na wzrost sztywnych
wydatków związanych z refundacją części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku ze stosunkowo znacznym wzrostem
minimalnego wynagrodzenia w

2008 roku, będącego podstawą
do wyliczeń refundacji.
– Jakie nowości czekają nas
w nowym roku?
– Zostanie prawdopodobnie
uruchomiony program „Telepraca” oraz inne elastyczne formy
zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Zainteresowanych
zasadami tego programu odsyłam na stronę internetową Funduszu : www.pfron.org.pl.
– Co będzie tym roku największym hitem PFRON-u?
– Nie przewiduję w tym roku
jakichś szczególnych hitów, gdyż
jak wcześniej wspominałem, na
programy mogą być przeznaczone nieco niższe środki ﬁnansowe.
– Życzę więc, aby przy
zmniejszonych być może środkach udało się zrealizować
wszystkie zamierzone na ten
rok programy, ale o tym porozmawiamy już za rok. Dziękuję
za rozmowę.

poszukuje fotograﬁcznego ideału. Nigdy nie odmawia pomocy,
gdy prosi się go o uwiecznienie
wydarzeń sportowych, turystycznych czy też charytatywnych.
Popularny, lubiany, znany

FOT. ARCHIWUM AW

ażdego z nas wyróżnia coś,
czego nie ma inna osoba.
Są to różnice ﬁzyczne, emocjonalne czy też uczuciowe.
Są jednak na świecie ludzie, w
których dobroć serca jest cechą
dominującą.
Jest wśród nich człowiek właśnie niespotykanego ciepła w
sercu i życzliwości. Można go
spotkać, gdy pochłonięty pasją
fotografowania całymi dniami

Z FERDYNANDEM ŁUKANOWSKIM dyrektorem Wielkopolskiego
Oddziału PFRON rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA

jako Shrek – Grzegorz Musiał –
z pewnością nigdy ciepła swego
serca dobrocią wypełnionego
nie zmieni. A potęga i urokliwość jego niezwykłego talentu
za każdym razem służyć będzie

innym sercom i ludziom... Tak
trzymaj, Grzegorzu!

MARCIN WOJCIESZAK
AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI

LIDIA BUKOWSKA
RUCH LUDZI DOBREJ WOLI
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Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

K

iedy we wrześniu ubiegłego roku pisałam czwarty
odcinek cyklu „Moje Borne Sulinowo”, myślałam, że długo, a
na pewno nie prędko, wrócę do
tematyki Centrum Rehabilitacji
dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Ja wprawdzie
jechałam jeszcze na jeden z
ostatnich turnusów 2008 roku,
ale co się tam mogło zmienić?
Przecież już w maju było super,
więc czy „moje Borne” mogło
mnie jeszcze czymś zaskoczyć?
Chyba nie. A jednak...
Przyjeżdżam tradycyjnie w
niedzielę, bo tak rozpoczynają
się turnusy. Pierwsza dostrzega
mnie pokojowa Teresa, witamy
się serdecznie, po czym pomaga
mi wysiąść z samochodu. Jestem
dość wcześnie, ale, jak się okazało, więcej było takich przedpołudniowych przyjazdów. Dzień
w połowie października jest już
przecież krótszy, a niektórzy
przyjechali z daleka i ci, którzy
ich przywieźli, muszą jeszcze
wrócić do domu.
Ja witam się z jedną i drugą
Grażyną i od razu zostaję skierowana do „mojego” pokoju
– tego samego, w którym mieszkałam w maju. Pierwszeństwo
w przyjęciach mają ci, którzy
przyjechali po raz pierwszy do
centrum, „weterani” mogą poczekać. Wszyscy wprawdzie
przyjechaliśmy tu do siebie, do
swoje ośrodka, ale ci, którzy
przyjechali już po raz kolejny,
czują się w Bornem jak u siebie
w domu. Ja też miałam wrażenie,
że z długiej podróży wróciłam do
domu, do przyjaciół, do miejsca,
gdzie wszyscy na mnie czekają i
gdzie nie jestem intruzem, a raczej kimś numer jeden.
Fajne to uczucie i SM-owcom
bardzo potrzebne. Stan psychiki
bardzo przecież wpływa na nasze zdrowie. Niektórzy terapeuci
twierdzą nawet, że 60% naszej
choroby jest „w głowie”. Jak się
„zaprogramujemy, tak potem
funkcjonujemy. Właśnie nad tym
prawidłowym funkcjonowaniem
pracuje się w ośrodku. Wszyscy
pracownicy od lekarzy poprzez
terapeutów, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe i pracowników
administracyjnych nakierowani
są na jeden cel – dobro pensjonariuszy i pomoc w walce z chorobą, która im towarzyszy.
Każdy, kto choruje na jakąś
przewlekłą chorobę i walczy z
nią, ciągle wierzy w cud. Może
wynajdą jakiś nowy, cudowny
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Cud
w Bornem Sulinowie

lek, może diagnoza była źle postawiona, a może choroba sama
w jakiś cudowny sposób się cofnie. Nic z tego, takie cuda raczej
się nie zdarzają, chyba że w
Centrum Rehabilitacji dla Osób
Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie. W tej
placówce pojęcie cudu tłumaczy
się w bardzo prosto. Tutaj CUD
to ciało plus umysł plus duch.
Właśnie w tych trzech płaszczyznach pracuje się w Centrum z
chorymi na stwardnienie rozsiane. Pacjenci, którzy przyjeżdżają do Bornego są w różnym
stadium choroby. Zwykle na turnusie jest zachowana proporcja,
to znaczy 50% stanów lepszych
i 50% stanów gorszych. W pracy
z pacjentami stosuje się różne i
zawsze bardzo zindywidualizowane metody.
Dla personelu nie ma gorszych czy lepszych pacjentów,
wszyscy są równi i wszyscy mają
tego samego przeciwnika – SM.
Właśnie walki z tym wrogiem i
prowadzenia jej uczą nas w Centrum. Często są to bardzo proste
sposoby i techniki. Takie, o których niby wszyscy wiemy, ale ze
stosowaniem ich w codziennym
życiu, różnie bywa. Trudno czasami powiedzieć „nie”, rozmawiać o swoich pragnieniach i
potrzebach. Nieraz mamy zaburzony proces komunikacji z bliskimi i środowiskiem. Często nie
bardzo wiemy jak, a przez to nie
umiemy radzić sobie z różnymi
dysfunkcjami, które spowodowała choroba. Czasami wystarczy odpowiednia rehabilitacja i

ćwiczenia, czasami trzeba zrozumieć procesy, jakie zachodzą
w naszym organizmie i zacząć
odpowiednio je stymulować, a
czasem i to bardzo często, nauczyć się kochać samego siebie.
Nie jest to wcale jakiś niezdrowy
egoizm, tylko normalne, ludzkie
uczucie, które ułatwi nam, a często pozwoli na nowo normalnie
funkcjonować. Jeśli akceptujemy
siebie, swoje niedoskonałości,
jesteśmy zaprzyjaźnieni sami ze
sobą, o ileż łatwiej jest nam żyć i
dobrze postrzegać innych.
Tego wszystkiego i jeszcze
wielu innych, jakże potrzebnych
w codziennym życiu i w miarę
normalnym
funkcjonowaniu
rzeczy, uczy nas przez miesiąc
sztab doskonałych fachowców,
a przede wszystkim wielkich
przyjaciół chorych z Centrum
Rehabilitacji dla Osób Chorych
na Stwardnienie Rozsiane. Dla
niektórych ta nauka jest trudna,
czasami może być bolesna, ale w
ogólnym rozrachunku na pewno
bilans będzie dodatni. Uwierzmy
w siebie i w swoje możliwości,
bo nie jest prawdą, że człowiek
chory, poruszający się o kulach,
czy na wózku inwalidzkim, to
ktoś drugiej kategorii.
W codziennym życiu liczą
się drobiazgi. Czasami jest to
uśmiech, czasami to, że możemy podnieść rękę, przytrzymać
długopis i podpisać się, czy przewrócić kartkę w książce, którą
chcielibyśmy przeczytać, a do tej
pory mieliśmy z tym problem.
Po pobycie w Bornem moja
koleżanka obiecała sobie, że w

domu też będzie malowała sobie
paznokcie i zwyczajnie, po babsku, zadba o swój wygląd, bo to
jest fajne i czuje się zdrowsza.
Nauczyła ją tego Marzenka – kosmetyczka, która przychodzi do
Centrum i za naprawdę symboliczną opłatę uświadamia nam,
że bycie chorym nie zwalnia nas
z obowiązku dbania o siebie.
Mój ostatni pobyt w Centrum
Rehabilitacji dla Osób Chorych
na Stwardnienie Rozsiane w
Bornem Sulinowie na pewno
różnił się od tego pierwszego.
Wydaje mi się, że teraz byłam już
bardziej „świadomym” pacjentem i mogłam zwrócić większą
uwagę na to, co umknęło mojej
uwadze w maju. Zrozumiałam,
że na malowniczej ziemi Pojezierza Drawskiego, w miasteczku, którego nie było kiedyś na
mapie naszego kraju, codziennie odbywa się CUD, a ten cud,
to ciało plus umysł plus duch.
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85 LAT AUTOMOBILKLUBU WIELKOPOLSKI

bchody 85.lat swej działalności Automobilklub Wielkopolski uświetnił koncertem
wieńczącym sezon 2008 w Auli
Uniwersyteckiej 9 stycznia. Był
ﬁlm przedstawiający dokonania Automobilklubu w ubiegłym

FOT. WWW.SHREK.PL

Za pomoc i serce

A

przy okazji symboliczny puchar
znajdzie zapewne honorowe
miejsce, bowiem były to podziękowania niezwykłe.
Automobilklub Wielkopolski zawsze będzie pomagał w
spełnianiu marzeń oraz organizacji przedsięwzięć charytatywnych – powiedział prezes
Robert Werle, zapraszając do
wysłuchania
wyśmienitego
koncertu „Słynne Marsze i Polki” w wykonaniu orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Wśród
zasłuchanych była również
Lidia Bukowska, planując zapewne następne akcje wspólnie z Automobilklubem Wielkopolski, by dobrocią wspólnie
czynić dalsze dobro.

MARCIN WOJCIESZAK

Rockowo, rajdowo,
orkiestrowo

FOT. (2X) ANNA SUDOŁ

utomobilklub Wielkopolski tradycyjnie już całym
sercem włączył się w koncert
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Delegatura Mosina
zorganizowała 11 stycznia 2009
IV Mosiński Rajd Orkiestrowy,
by kolejny już raz swoimi działaniami wspomóc ten szczytny
cel, zainicjowany 17 lat temu
przez Jurka Owsiaka.
Rajd Orkiestrowy to wyjątek w
swoim rodzaju. Tylko na tym rajdzie, jedyny raz w roku, oprócz
tradycyjnej klasyﬁkacji sportowej jest druga – orkiestrowa. I tu
właśnie można poprawić swoją
lokatę, „przekupując” komisję
obliczeń. I nikt tu nie szczędzi
kasy, bo przecież pieniądze idą
na naprawdę ważny cel – pomoc
chorym dzieciom.

roku, puchary dla 63 zawodników, a także listy gratulacyjne
dla prezesa Roberta Werle od
znamienitych gości, wśród których byli wojewoda Piotr Florek,
przewodniczący Rady Miasta
Poznania Grzegorz Ganowicz,
zastępca prezydenta Poznania
Maciej Frankiewicz, starosta
Jan Grabkowski i wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
Niezwykle wzruszające były
słowa podziękowania wyrażone
przez Lidię Bukowską z Ruchu
Ludzi Dobrej Woli, złożone na
ręce prezesa dla całego Automobilklubu Wielkopolski za dotychczasowa pomoc, okazane serce
i bezinteresowność w organizowanych przez Ruch akcjach
charytatywnych.
Przekazany

O 14.30 w orkiestrową niedzielę na Placu 20 października w Mosinie rozpoczęła się
tradycyjna licytacja numerów
startowych. Najdroższy okazał
się nr 2, wart 60 zł. Oprócz niego wylicytowano jeszcze 15 nie
mniej cennych numerów. Zanim
jednak załogi wystartowały do
próby sprawnościowej i dalej
na trasę, można było podziwiać
auto Xawerego Mielcarka – wielokrotnego mistrza Polski w wyścigach na ¼ mili oraz za jedyne
50 zł przeżyć niezapomniane
chwile, zasiadając obok Marka
Tokarczyka – pasjonata motoryzacji, zwycięzcy wielu imprez
rajdowych – w jego niebieskim
Subaru Impreza. Pierwszym odważnym okazał się Burmistrz
Mosiny Przemysław Pniewski.
Na fotelu pilota dzielnie zniósł
wszystkie „bączki” kręcone przez
Pana Marka. Wysiadając z auta
musiał jednak chwilę ochłonąć,
by świat przestał wirować.
Wszystkim obserwatorom i
oczekującym na start zawodnikom czas umilał zespół ROCKSUN, zaproszony przez Delegaturę AW Mosina, który specjalnie
na tę okazję przyjechał z Pleszewa.

Zakończenie rajdu i wręczenie pucharów w dwóch klasyﬁkacjach nastąpiło w Mosińskim
Domu Kultury, gdzie licytowano
również upominki przekazane
przez Automobilklub Wielkopolski, a na koniec porywającym
koncertem zakończył orkiestrowe rajdowanie zespół ROCKSUN.
Orkiestrowa zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci podczas
IV Mosińskiego Rajdu Orkiestrowego zakończyła się kwotą 2500
złotych.
Pierwsze miejsce w klasyﬁkacji sportowej zajęli: Tomasz
Duszczak, Danuta Imbierowicz
oraz Kacper, Mateusz i Mikołaj. Zwycięzcami w klasyﬁkacji

„orkiestrowej” zostali Aleksander Prusimski i Michał Prusimski. Tytuł najlepszego kierowcy
na próbach sprawnościowych
otrzymał Marek Tepper.
O godzinie 20.00 członkowie
Delegatury i zawodnicy włączyli się w tradycyjne „światełko do
nieba”. Migające koguty klubowych aut i kolorowe fajerwerki
rozświetliły niebo nad Mosiną.
Podsumowując rajd chciałoby
się powiedzieć: sprawmy, by nie
był to jedyny dzień w roku – nieśmy radość i pomoc każdemu,
kto tego potrzebuje, każdego
dnia... Do końca świata i jeden
dzień dłużej!

MARCIN WOJCIESZAK
ANNA SUDOŁ
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KONCERT NOWOROCZNY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Szanujmy wspomnienia
otrzymali z rąk Ryszarda Bartoszaka szczególnie zasłużeni
dla tej placówki darczyńcy:
Lech Pieprzyk, oﬁarodawca
między innymi wyrobów cukierniczych oraz małżeństwo
Magdalena i Bronisław Czerniewiczowie, reprezentujący
Apteki Wielkopolskie.

Dyrektor Ryszard Bartoszak dziękuje za występ Marcie Podulce z zespołu „Siedem sekund”.
Z lewej Jan Sawiński.

Wszelkie oczekiwania przeszedł, wzruszył słuchaczy do
łez i do łez rozbawił znakomity
spektakl pod nazwą „Szanujmy
wspomnienia” w wykonaniu
trójki aktorów Teatru Muzycznego w Poznaniu, z Danielem
Kustosikiem, dyrektorem tej
zacnej instytucji i zarazem
znakomitym wykonawcą piosenek kabaretowych. Taki też
charakter miał cały występ:
był swego rodzaju przeglądem
dawnych,
dwudziestolecia
międzywojennego sięgających,
mistrzowskich i popularnych
do dzisiaj przebojów kabaretowych. mb

Aktorzy Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Zabawna scenka w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego.
om Pomocy Społecznej
w Lisówkach, gmina Dopiewo, znany ze wspaniałych,
pełnych polotu i inwencji imprez kulturalnych, powitał rok
2009 urzekającym Koncertem
Noworocznym.
Ta tradycyjna już tutaj impreza integracyjna zgromadziła 15 stycznia nie tylko mieszkańców Domu, ale także liczne
grono gości z okolicznych gmin
i Poznania, w tym przedstawi-

cieli władz samorządowych,
instytucji pomocowych i Starostwa. Całość z werwą i humorem prowadził, jak zawsze,
dyrektor Domu w Lisówkach
Ryszard Bartoszak.
Wystąpili artyści z zespołu
„Siedem sekund”: wokalistka
Marta Podulka i Jan Sawiński
– akompaniament. Wspaniałe,
pamiątkowe choinki, dziełka
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach,

FOT. (4X) MARCIN BAJEROWICZ

D

Darczyńcy Magdalena i Bronisław Czerniewiczowie
uhonorowani choinką, wykonaną przez mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. W środku Ryszard Bartoszak.
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spółpracuję z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną i codziennie staram
się wspierać je w uzyskaniu autonomii również poprzez ubiór,
który jest ważny w wyrażaniu
siebie. A jak ważny, można się
przekonać, gdy ktoś zabierze
nam prawo do decydowania o
tym, w co się ubrać!
Na pierwszy rzut oka wydaje
się, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mają
potrzeby decydowania o własnej
garderobie. Ale trudno ją mieć,
gdy przez całe życie było się
pozbawionym możliwości decydowania w tej kwestii. Wskutek
tego właśnie spotykamy osoby z
niepełnosprawnością intelektualną w wieku średnim, a nawet
starsze, ubrane jak pierwszoklasiści: w zbyt krótkie spódniczki
lub nieodpowiednio do sytuacji.
Często gdy mówię, że pracuję z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, słyszę
stwierdzenia: o, to ciężka praca
z takimi dziećmi. I to jest słowo kluczowe – „dzieci”. Bo, jak

18

stycznia w Centrum kultury Zamek w Poznaniu
odbył się wernisaż wystawy
„Krok do…”, zorganizowanej
z okazji wspomnianego już w
artykule „Dobre wspieranie”
dziesięciolecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przyjaciele”.
Tytuł tej wystawy, która
trwała do 18 stycznia, zawiera w sobie niedopowiedzenie.
Chodzi o krok do odpowiedzialności (dorosłości, niezależności, samodzielności),
który, jako osoby wspierające,
staramy się urzeczywistniać
razem z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na
drodze do ich autonomii. Każdego dnia napotykamy na tej
drodze na przeszkody, ale celem naszego działania wciąż
pozostaje pełnia życia naszych
podopiecznych. To właśnie
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Ubiór nie zdobi?
wiadomo, dzieci i ryby głosu
nie mają. Przeważnie osoby
z niepełnosprawnością intelektualną nie funkcjonują
samodzielnie, lecz są zależne
od osób drugich. Jeśli włożyć
wysiłek i zamienić opiekę na
wsparcie, to nagle okaże się,
że również osobom z niepełnosprawnością intelektualną
można przypisać cechę, która
charakteryzuje osoby dorosłe:
odpowiedzialność.
Kobiecie, która o niczym nie
decydowała w swoim życiu,
dano możliwość samodzielnego wyboru i zakupu stroju. W
efekcie nastąpiła poruszająca
przemiana jej osobowości: z
dnia na dzień stawała się silniejsza, dbała o swój wygląd,
o siebie, zaczęła mówić własnym, pełnym głosem również
w innych kwestiach. Zmiana ubioru okazała się w tym

przypadku pierwszym krokiem do
wyzwolenia z pułapki stereotypu:
postrzegania osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako
istoty infantylnej, na której nie
można polegać i niczego od niej
wymagać.
Takie postrzeganie wyklucza te
osoby z pełnego funkcjonowania
w społeczeństwie, a przecież one
też chcą się spełniać w pracy, w
rodzinie, w miłości, czyli wszędzie tam, skąd człowiek czerpie
chęć do życia i poczucie jego pełni! Pytają mnie znajomi, dlaczego ci niepełnosprawni są ubrani
w ciuchy sprzed trzydziestu lat,
dziecięce, brudne. Bo nikt im nie
powiedział, że można inaczej. A
przecież można!
Pamiętam mój kontakt z grupą niepełnosprawnych z Niemiec
i Anglii. Na początku sama nie
mogłam dojść, kto jest kim: tera-

peutą, opiekunem, osobą niepełnosprawną. W każdym razie
nie można było tego stwierdzić
po ubiorze. Jeśli były różnice, to
tylko podkreślające tożsamość,
z którą dana osoba chciała się
identyﬁkować. I o to właśnie
chodzi!
Oczywiście, przedstawiłam tu
tylko ciemną stronę księżyca.
Na szczęście, jest coraz więcej
osób odkrywających razem z
osobami z niepełnosprawnością
intelektualną ich jaśniejszą przyszłość.

AGNIESZKA FRANKOWSKA
INSTRUKTORKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„PRZYJACIELE”
61-294 POZNAŃ
OSIEDLE LECHA 40
TEL. 061-877-81-61, 600-024-699
e-mail: wtzprzyjaciele@interia.pl

Z OKAZJI DZIESIĘCIOLECIA WTZ „PRZYJACIELE”

Wystawa „Krok do…”
chcieliśmy udokumentować
naszą wystawą.
Składała się ona z dwóch
części. Pierwszą stanowiły
fotograﬁe wykonane przez
uczestników i instruktorów
naszego WTZ, dokumentujące rehabilitację zawodową.
Były to migawki z ostatnich
lat naszej działalności. Jej
celem było ukazanie osoby
z niepełnosprawnością intelektualną jako dobrego pracownika, zasługującego na
miejsce na otwartym rynku
pracy. Zdjęcia dokumento-

wały, że wiele stanowisk pracy
można uczynić dostępnymi dla
osób z niepełnosprawnością, jeśli się dostrzeże ich możliwości i
potraktuje jako równych wobec
prawa do pracy.
Autorka drugiej części wystawy była Hanna Szłapka. Artystka
urodziła się w 1955 roku w Poznaniu. Od dziesięciu lat tworzy
w naszym WTZ. Brała udział w

kilku wystawach zbiorowych
w poznańskiej galerii „tak”. Tu
miała też indywidualną wystawę akwarel. Najczęstszymi
motywami jej prac są zwierzęta, martwa natura i pejzaż. Nie
brakuje też w jej obrazach gry
wyobraźni i fantastyki: zwierzokształtów, pejzokształtów,
myślokształtów.

AGNIESZKA FRANKOWSKA

STRONA

LUTY 2009

arsztat Terapii Zajęciowej „Przyjaciele”, należący do poznańskiego Koła
Polskiego
Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, obchodzi w tym roku dziesięciolecie swej działalności.
Niezmiennie przez ten czas
wspieramy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniu do autonomii i
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Nasz cel realizujemy dzięki
doświadczonemu zespołowi
terapeutów zajęciowych, doradcy zawodowego, psychologa, ﬁzjoterapeuty. Specjalizujemy się w prowadzeniu
indywidualnej
rehabilitacji
społecznej i zawodowej. Naszym klientom oferujemy terapię w pracowniach: umiejętności społecznych, komputerowo
–biurowej, plastycznej, motoryki małej, gospodarstwa
domowego, drewna i technik
różnych. Ponadto oferujemy

WOLNE MIEJSCA W WTZ „PRZYJACIELE”

Dobre wspieranie
przez dekadę naszego funkcjonowania! Niech naszym
wspólnym hasłem stanie się
GODNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ.
Zapraszamy na spotkania w
dni powszednie, w godzinach
od 8.00 do 15.00. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji! na

Praktyki zawodowe: usługi cateringowe.

Praktyki zawodowe: porządkowanie terenów zielonych.
szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, wyrównywania szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
Proponujemy także praktyki
zawodowe na otwartym rynku pracy i wyjazdowe „obozy
przetrwania”, służące przede
wszystkim kształtowaniu takich cech jak samodzielność i
odpowiedzialność.
Zapewniamy również indywidualne konsultacje z zakresu
rehabilitacji ﬁzycznej i medycznej, w ramach której prowadzimy zajęcia na basenie, siłowni,
kręgielni, ćwiczenia Tai Chi i
hipoterapię oraz dajemy możliwość korzystania z usług gabinetu dentystycznego.
Zachęcamy do skorzystania
z przedstawionej oferty. Chętnie podzielimy się z Państwem
sukcesami
wypracowanymi

Warsztat Terapii Zajęciowej
„Przyjaciele”
61-294 Poznań
os. Lecha 40
Tel. 061 877 81 61
e-mail:
wtzprzyjaciele@interia.pl
http:
//wtzprzyjaciele.w.interia.pl/

Pracownia komputerowo-biurowa.

W pracowni
stolarskiej.

FOT. UCZESTNICY WTZ „PRZYJACIELE”
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Krystynie Zdunik pisaliśmy
już w „Filantropie” kilkakrotnie. Przypomnijmy: jest
jedną z tych wspaniałych mam
niepełnosprawnych dzieci, które, jakby na przekór losowi, są
dzisiaj niezastąpionymi i pełnymi pasji liderkami ruchu pomocy osobom niepełnosprawnym.
Pani Krystyna jest mamą pięciorga dzieci, w tym dwóch niepełnosprawnych córek: Aliny lat
25 i Anny lat 37. Obie cierpią na
porażenie mózgowe i epilepsję.
Matka zapewnia im nieustającą
opiekę, przy czym jako wdowa
musi sobie radzić sama. Mimo
to znajduje także czas dla wnuków.
Jak to możliwe, że mimo
tych obciążeń znajduje czas na
szeroko zakrojoną działalność
społeczną, na organizowanie
pomocy dla wielu rodzin, wychowujących niepełnosprawne
dzieci? To jest możliwe – właśnie dzięki pasji, wewnętrznej
potrzebie. „To choroba córek
zmobilizowała mnie do tego, by
działać także dla innych dzieci” – mówi pani Krystyna. Prowadzi Koło Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo TPD, działa między

LUTY 2009

Cicha bohaterka
innymi w Radzie Osiedla, znana
jest setkom poznańskich rodzin,
którym organizowała pomoc
materialną, medyczną, duchową.
A mimo to należy do cichych
bohaterów swojego środowiska,
mało znanych szerokiej publicz-

ności, działających z potrzeby
serca, nie szukających taniego,
medialnego rozgłosu.
Ten rozgłos zdarzył się jednak pani Krystynie niedawno,
choć go nie szukała. Był dla niej
zaskoczeniem i niespodzianką. Otóż pod koniec ubiegłego

Krystyna Zdunik z dyplomem
„Cichego bohatera”.

Krystyna Zdunik (z lewej) w gronie uczestników plebiscytu
„Cichy bohater”, zorganizowanego przez dziennik „Echa Miasta”.

roku zwyciężyła w plebiscycie
poznańskiego dziennika „Echa
Miasta” pod nazwą „Cichy bohater”, o czym z satysfakcją
przypominamy. Startujący w
tym samym plebiscycie popularny aktor Bohdan Smoleń, który
również zajmuje się działalnością charytatywną, dotarł do
półﬁnału. Okazuje się, że ludzie
potraﬁą docenić cichych bohaterów, nawet najskromniejszych,
lecz autentycznych. mb

Daj szansę na życie!
KONCERT DLA SANDRY
Stowarzyszenie
„Razem do celu”
dla Dzieci Słabo Widzących
i Niewidomych
w Dąbrowie Górniczej
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Wybickiego 1
tel. (032) 261-22-45

S

andra jest młodą, ładną
i pogodną maturzystką.
Doskonale radzi sobie z przeciwnościami losu – jest osobą

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo
Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie „Razem do celu” organizują Koncert Charytatywny
na rzecz poszkodowanej w wypadku uczennicy Sandry Michoń. Koncert odbędzie się 1 marca 2009 roku o godz. 17.00 w
Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Patronat honorowy objęli Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Poseł na
Sejm RP Beata Libera-Małecka. Koszt biletu-cegiełki – 20 zł.
Zapowiada się bogaty program artystyczny!

ELŻBIETA CHYCKA
ANNA NOWAK

słabo widzącą. Sympatyczna i
skromna, ma wielu przyjaciół
zarówno w szkole, jak i poza
nią. Jak wielu przyszłorocznych
absolwentów szkół średnich
snuła plany na przyszłość... Te
bliskie, jak zabawa studniówkowa i te dalsze – koniec szkoły, matura, studia. Dziś jednak
jedynym, co ją czeka, jest szpitalne łóżko.
Wakacje to czas odpoczynku, wyjazdów, relaksu. Dzień 3
sierpnia 2008 na zawsze zmienił
życie Sandry i jej rodziny. Wypa-

dek samochodowy, śmierć bliskiej osoby i okrutna diagnoza
lekarska: przerwanie ciągłości
rdzenia kręgowego i wiotkie porażenie czterokończynowe. Sandra porusza głową, ramionami,
rękami i nadgarstkami. Tylko
intensywna rehabilitacja może
jej pomóc odzyskać częściową
ruchomość w kończynach.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia RAZEM DO CELU, działającego przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych i Słabo
Widzących, w którym do VI LO
uczęszczała Sandra, możecie
pomóc w zbiórce funduszy na
jej dalszą, długotrwałą rehabilitację.
Pamiętając, że „nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas
było na udzielenie pomocy bliźniemu”, prosimy o dokonywanie
wpłat na konto: Stowarzyszenie
„Razem do Celu” dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
41–303 Dąbrowa Górnicza, ul.
Wybickiego 1 ING Bank Śląski 76
1050 1272 1000 0022 6577 2166 z
dopiskiem Sandra.
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ANETA SZYNOL
POZNAŃ

Odwaga
Trzeba mieć niemałą odwagę
by żyć,
stąpać po linie czasu,
zgadzając się
na każdą uciekającą godzinę.
Trzeba mieć niemałą odwagę
by kochać,
nie oczekując nic w zamian,
po prostu być dla kogoś.
Trzeba mieć niemałą odwagę
by wierzyć,
w to czego nie widać,
czego nie można
dotknąć ani poczuć.
Trzeba mieć niemałą odwagę
by mieć nadzieję,
pomimo życia we mgle,
codziennych upadłych celów
i chwil na kredyt.
Trzeba mieć niemałą odwagę
by marzyć,
w to co odległe i prawie
nie do osiągnięcia.
Trzeba mieć niemałą odwagę
by śnić,
w za krótka noc
z niepewnym jutrem.
Trzeba mieć niemałą odwagę
by odważyć się spróbować
rzeczy najbardziej odległych
i na pozór nierealnych.
Trzeba mieć niemałą odwagę
by być tu i teraz
nie wiedząc
czy nadejdzie kolejna godzina.
Trzeba mieć niemałą odwagę
by zgodzić się na śmierć,
i powoli tracąc oddech
odchodzić
Aneta Szynol to dziewczyna
o wielkim sercu, która kocha
dzieci i pomaga przy organizacji koncertów charytatywnych Ruchu Ludzi Dobrej Woli.
Dzieli się swoimi pomysłami,
wnosi wiele nowych rozwiązań. Jest utalentowaną, wrażliwą poetką, wolontariuszką i
przyjaciółką. Dziękuję, Anetko,
że mogę zawsze na tobie polegać. Dziękuję w imieniu swoim
i dzieci, które wciąż ciebie potrzebują. Dla Ruchu Ludzi Dobrej Woli jesteś prawdziwym
skarbem.

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU
RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI
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Czym jest dla mnie
migowy?
J

ak zaczęłam naukę języka migowego i czym on
jest dla mnie? Można uznać
to pytanie za banalne, bo
przecież kolejny kurs czy też
rozpoczęcie zajęć w nowej
szkole czy na nowej uczelni
to tylko nowe umiejętności i
początek drogi… Do czego?
Czy tylko do spełnienia kolejnych wyznaczonych sobie
celów, albo, co gorsza „rodzice tak chcą, to cóż, muszę”?
A może to po prostu cel do
czegoś, co jest nie do określenia? Takich pytań można
zadawać sobie wiele.
Jako osoba niepełnosprawna próbuję coś robić, aby być
potrzebną innym. Po liceum i
długim leczeniu podjęłam się
spełnienia jednego ze swoich
marzeń. Był nim kurs dziennikarstwa dla początkujących.
Nie powiem, że zaraz czuję
się dziennikarką i umiem te
wszystkie prawa stosować,
wręcz przeciwnie, ale staram
się. Potem były różne kursy,
o czym pisała jedna z dziennikarek „Razem z Tobą”. Mogłabym już powiedzieć sobie:
zrobiłaś, co chciałaś, daj sobie
teraz spokój, jesteś przecież
chora. Jednak niepełnosprawność to nie powód, by zaraz
spocząć na laurach.
Przed wakacjami, chyba w
maju, Grześ, mój narzeczony,
zaprosił mnie na lekcje języka
migowego. Zarząd Towarzystwa Osób Niesłyszących się
zgodził się i na początku jako
wolontariusz miałam rozpocząć naukę. A potem już jako
członek.
Na początu byłam wprost
przerażona. Targały mną wątpliwości: są tu osoby głuche i
niedosłyszące jak Grzegorz,
czy ja się z nimi w ogóle „dogadam” kiedykolwiek, czy nie
porywam się z na słońce? Jednak namowy Grzesia i Niki,
szefowej Tonu, spowodowały,
że podjęłam się ryzyka.
„Miganie” zaciekawiło mnie.
Tyle, że tradycyjnie, jak w
czasach szkolnych, nie nadążałam za grupą. Do tego studentki były już na wyższym
poziomie, choć oﬁcjalnie zajęcia były od podstaw. Więc

siedziałam i przypatrywałam się coraz bardziej zniechęcona. Grzegorz szybciej
„łapał” to, czego Nika uczyła,
jednak przez mózgowe porażenie dziecięce miał pewne
trudności. Po paru lekcjach
poprosiłam Eunikę o e-maila. Stresowałam się, że nie
nadążam i przez dyskalkulię nie „łapię” tak szybko, co
zniechęca i frustruje. Napisałam o tym do Euniki. Okazało się, że to kobieta o złotym
sercu, tak samo zresztą jak
niesłyszący prezes „Tonu”
Marek Pater. Wyszło na to, że
będę z Grześkiem się uczyć
swoim tempem z Kariną Akseńczuk, dziewczyną, która
właśnie rozpoczęła pracę w
TONie.
Dzięki temu daję radę
mimo wielu trudności, poczynając od dotarcia do „Tonu”
na Kolejowej, poprzez nieco
wolniejsze „łapanie” tego, o
co chodzi. Mam tu na myśli
wyobrażenie sobie, jak zapisać dany znak, na przykład
rodzina/rodziny. Istna łamigłówka. Jednak po dłuższym
namyśle i podpowiedzeniu,
jak można to zapisać, radzę
sobie. W domu tylko przepisuję to Grzegorzowi na komputerze i przesyłam przez
Internet. Cierpliwość Kariny
i dostosowanie tempa nauki
do moich możliwości daje
dobre rezultaty, za co jestem
wdzięczna nauczycielce, Eunice i Prezesowi, któremu
usiłowałam zamigać coś nie
coś na wigilii. Chyba się udało, bo uśmiechnął się szeroko
i powiedział „dziękuję”.
Wykorzystałam więc daną
mi szansę, którą nową przygodą z językiem migowym,
przydatną w kontaktach z
osobami głuchymi. Na razie,
poza prostymi słowami, niewiele umiem powiedzieć. Ale
przecież dobrnęliśmy dopiero do piątej lekcji. Dzięki Karinie nadal z zapałem będę
pokonywała trudności w
słówkach i zdaniach. Moim
pierwszym wymiganym zdaniem zresztą jest:
„Ja lubię uczyć się migowego”

Zdanie krótkie, ale jakże
trudne do wymigania, gdy się
ma spastyczne ręce. Jednak
się udaje, mimo że trochę
koślawo. Najgorsza jest dla
mnie koordynacja migania
i ruszania ustami, jakby się
chciał słowa wypowiedzieć.
Chociaż nie mam jeszcze
wiary w to, że uda mi się porozumiewać z osobami głuchymi w Tonie, to cieszę się
samą to przygodą i tym, że
poznaję coś dla większości
osób nietypowego. Tak mało
ludzi zna język migowy. Wyjątkiem są tłumacze, osoby
głuche, czasem niedosłyszące i ich rodziny. Może jacyś
zapaleńcy? Ja się właśnie
nim czuję. Powodem był też,
między innymi, niedosłuch
narzeczonego, który migać
nie umie, ale uczy się. Miganie bardzo się nam przyda, a
mnie choćby teraz, gdy będę
chciała zamówić herbatę w
barku „Tonu”. W przyszłości
chciałabym wypowiadać się
w prostej rozmowie osób
niesłyszących.
Korzystam z szansy, jaką
dało mi życie. Nie jest to tylko
mozolne i nudne zdobywanie
wiedzy. Często jest to wspaniała przygoda, pełna nietypowych niespodzianek.

MARIA CZAJKOWSKA

BOLESŁAW BRYŃSKI
WARSZAWA

***
bo życie nasze
życie nasze
jest ciągłym
poszukiwaniem
poszukiwaniem
smaku
rajskiego jabłka
oddechu wieczności
siebie
ciepłej dłoni
słowa
światła

¤
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Twój Walenty…
W

alentynki – święto miłości, choć wciąż traktujemy je z przymrużeniem oka,
zadomowiło się u nas na dobre.
Przyzwyczailiśmy się do niego i
szczerze polubiliśmy. Legenda
mówi o dwóch świętych, którzy
zapoczątkowali tradycję Walentynek.
Jeden z nich to kapłan z początków chrześcijaństwa. Prześladowany i skazany na śmierć
za udzielanie ślubów chrześcijańskich, zakochał się bez pamięci w córce strażnika więziennego. Idąc na szafot zostawił list
w kształcie serca podpisany „Od
Walentego”.Do dziś Walentynek
nie podpisujemy swoim imieniem tylko „Twój Walenty” lub
„Twoja Walentynka”.
Drugi kapłan to włoski biskup
z miasta Termi. Nad jego grobem
wybudowano bazylikę, w której
przechowywany jest srebrny relikwiarz z jego prochami z napisem „Święty Walenty, patron
miłości”. Do dziś jest to miejsce
pielgrzymek zakochanych z
całego świata.Obaj święci posiadali ponoć moc uzdrawiania
szaleńców i chorych na epilepsję. Czyżby zostali patronami
zakochanych właśnie dlatego, że

¤

stan uniesienia miłosnego przypomina szaleństwo i opętanie?
Już w starożytnym Rzymie
kawalerowie w tym właśnie
dniu na progu ukochanych panien zostawiali kartki podpisane swoim nazwiskiem. Obecnie Walentynkami obdarzamy
członków rodziny, znajomych,
współpracowników w dowód
naszej sympatii.
Jeśli już mowa o święcie miłości, wypada wspomnieć o
lubczyku. Kiedyś nie mogło go
zabraknąć w ślubnym wianku
i pierwszej kąpieli niemowlaka,
bo ziółko to przynosiło szczęście. Dziś skończył w zupie i jest
podstawowym składnikiem kostek rosołowych. A jeszcze niedawno zakochane panny, i nie
tylko, podawały napój miłosny z
lubczyka wybrankom.
Oto przepis: 2 łyżki świeżych
nasion lubczyka zalej połową
szklanki winiaku lub Brendy. Nalewkę można pić samą lub dodawać do koktajli lub innych napojów. Prawdziwy, dziki lubczyk
rośnie tylko w włoskiej Ligurii i
Iranie. Co nam jednak szkodzi
poeksperymentować z naszym
ogrodowym?

LUTY 2009

W

spaniałą rewią uczniowskich talentów wokalnych,
aktorskich, tanecznych, muzycznych, plastycznych był piąty już Koncert Charytatywny 24
stycznia w Auli Nova Akademii
Muzycznej w Poznaniu, zorganizowany – jak zawsze – przez
poznańską Społeczną Szkołę
Podstawową i Społeczne Gimnazjum nr 1 imienia św. Urszuli
Ledóchowskiej
Społecznego
Towarzystwa Oświatowego.
Tegoroczny koncert prowadzony był z polotem i humorem
przez uczniów, a interesującą
oprawę zwartej całości tworzyła
między innymi kolorowa papużka, czyli przebrana za nią uczennica, która uwijała się zabawnie
i tanecznie zarówno wśród występujących na scenie artystów

V KONCERT

Dla
Ewa Wyganowska.

¤

¤

TERESA ADAMSKA

Jednym z licytowanych,
cennych przedmiotów
było logo szkoły.

Razem z uczniami aukcję
prowadziła mechaniczna lecz
żywa zarazem papuga…

Noworoczna „Klaudynka”

S

potkanie
Noworoczne
„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń” rozpoczęło kolejny
rok działalności Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Intelektualnie
i Ruchowo „Klaudynka”. W niedzielę 4 stycznia w restauracji
„Biała Dama” w Kórniku bawili
się podopieczni, ich rodzice,
opiekunowie i wolontariusze.
Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej, działający
w Kórnickim Ośrodku Kultury. Prowadzi go Małgorzata
Wyspiańska-Matysiak. Prezes
Anetta Szarzyńska podziękowała wszystkim pomocnikom
i przyjaciołom „Klaudynka”:
samorządowi
kórnickiemu,
Ośrodkowi Pomocy Społecznej,

Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie, darczyńcom, sponsorom, ludziom dobrej woli, wolontariuszom. Życzyła członkom
„Klaudynki” napotykania ludzi
życzliwych i dobrych. Mówiła też
o utworzeniu w Kórniku Środowiskowego Domu Samopomocy
w pomieszczeniach udostępnionych przez Siostry Miłosierdzia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek zapewniła,
że władze samorządowe będą
wspierać Stowarzyszenie.
Z koncertem kolęd oraz noworocznym wystąpił założyciel Zespołu Harmonijkowego
Mini Music ze Śremu Zygfryd
Dębczak. Burmistrz Jerzy Lechnerowski poinformował o staraniach o pieniądze na Środowiskowy Dom Samopomocy także
z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Była wspaniała zabawa noworoczna. Dotarł także Gwiazdor
ze wspaniałymi paczkami. W tej
sympatycznej imprezie wzięło
udział około 140 osób.

ROBERT WRZESIŃSKI

Zespół Agnes Strzelbickiej.

Finał loterii fantowej.
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CHARYTATYWNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

chorych dzieci
jak i wśród publiczności, szczelnie wypełniającej aulę. Druga
barwna papużka – symbol piątego koncertu – tym razem już mechaniczna, tkwiła na wysokim
stołku na scenie, komentując

Derwich, Stanisławy Jonczyk,
Pawła Michalskiego i Izabeli
Pileckiej-Lasik. Przygotowania
trwały już od września ubiegłego roku. Uczniowie zbierali
cenne przedmioty na aukcję,

Sonia Stachowiak (z lewej) i jej mama Beata.

FOT. (9X) MARCIN BAJEROWICZ

Pani Halina Łuczak z córką (z lewej) i Natalką,
uczennicą „zerówki” Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Zespół wokalno-taneczny Grażyny Przepierskiej.

Piosenka ﬁnałowa „Jesteśmy nadzieją świata”.
występy i pomagając w licytacji.
Publiczność była zachwycona
wysokim poziomem artystycznych prezentacji, pełnych fantazji i spontaniczności. Koncert
zakończył się wspólnym odśpiewaniem piosenki ﬁnałowej pod
znamiennym tytułem „Jesteśmy
nadzieją świata”.
Piąty koncert, jak wszystkie poprzednie, był wspólnym
dziełem uczniów, nauczycieli
i rodziców. Tegoroczny odby
się pod kierownictwem Ewy

która była punktem kulminacyjnym piątego koncertu, fanty na loterię, przygotowywali
prace plastyczne i – wspólnie z
rodzicami – ciasta na sprzedaż
na grudniowym kiermaszu, na
którym były też płatne pomiary
ciśnienia. Po sprzedaży biletów
na koncert, aukcji (najwyższą
cenę 4.000 złotych osiągnęła
piłka z autografem samego Leo
Benhackera) i loterii zorganizowanej podczas jego trwania,
było już wiadomo: dochód z

tych wszystkich działań charytatywnych, uwieńczonych koncertem w Auli Nova, wyniósł
34.537 złotych.
Sumę tę przeznaczono na
potrzeby Oddziału Dziecięcego
Kliniki Onkologii, Hematologii i
Transplantologii Pediatrycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, na operację nóżki dwu- i
półletniej Natalii Dobskiej, na zakup specjalistycznego wózka z
respiratorem dla dziesięciomiesięcznej Ady Wnuk, chorej na
rdzeniowy zanik mięśni oraz na
pomoc dla wielodzietnej rodziny
państwa Łuczaków.
Imponująca liczba uczniowskich zespołów i solistów,
którzy wystąpili podczas koncertu, dowodzi, że Społeczna
Szkoła nr 1 w Poznaniu niezwykle skutecznie wyłania i
wychowuje
utalentowanych
młodych ludzi w licznych kół-

kach zainteresowań. Oto wykonawcy piątego koncertu:
zespół wokalno-taneczny pod
opieką Grażyny Przepierskiej,
pianistka Ewa Wyganowska,
wokalistka Sonia Stachowiak i
jej mama Beata, dziecięca grupa tańca ﬁlipińskiego, tancerki Kalina Kolasińska i Natalia
Kozanecka, zespół wokalny w
składzie: Kajetan Karczewski,
Maksymilian Mikulski, Michał
Maliński i Andrzej Ilukiewicz,
grupa taneczna pod kierunkiem
Agnes Strzelbickiej, pianistka
Marika Nowak, duet taneczny
Karolina Przybył i Katarzyna
Ćwiertnia, zespół wokalny Joanny Kasprzyk, tancerze Olga
Dzieciątkowska i Patryk Korowajski, zespół wokalno-instrumentalny w składzie: Adam Koterski, Adam Meissner, Leonard
Basiński, Antoni Rokita, Hanna
Ludwiczak i Konrad Zaren. mb
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TATIANA HEYDT
WALDWEG
NIEMCY

***
Noc.
Już świt.
Znowu ja i ty,
Znowu słońce
Z kubka naszego
Pochłaniamy w mig.
W oczach twoich
Znajduję siebie.
Ustom moim daruję ciebie.
Moje ręce
Powojem w twoich.
Ja i ty,
Ty i ja.
Noc – rozłąka znika.
Nadzieja dzienna
Znów w nas.
Twoje myśli noszę
Jak własne dziecię.
Biorę kielich twych mąk
I piję za ciebie.
Wciąż rzęsami chwytamy
Z nieba szczęścia promienie,
W słońcu tańczą
Pijane zajączki.
Dotykają twe wargi moich
I nadchodzi lawina,
W której są dwa ciała.
W majaczenie, żar
Zanurzając się, płyniemy.
W jedno mgnienie
Jego częścią jesteśmy.
Słońce znika powoli
Jak płonący liść.
Bierzesz ręce moje.
Nasze serca
Pozostaną razem
W naszej pamięci.

***
Przecież były oczy
Jak niebo
Nie jeden raz.
Lecz do chmurki
Znów chmurka,
Do kropli kropla
I burzy się raj.

„B

Wiersze
O mój Boże!
Zawsze marzyłam
O słonecznych,
Jasnych dniach.
Malowałam też burze
Pod namiotem
Tylko dla nas.
Czy miłość z rozsądkiem
Są parą? Jak często?
Po każdej niepogodzie
Jest ślad…
Jak długo miłość
Zniesie cierpienie?
Czy dotrwa
Do złotego „tak”?
Czy będzie święcić
Złote „tak”?

***
Uczucia
Jak pogoda zmienne
Raz kwitną,
Raz znosi je wiatr.
O kwitnij! Kwitnij
Miłości w uczuciach.
Rzadki, nietrwały
Paproci kwiat.

Prawda
Ta wielka kraina
Nie ma granic.
I każdy, kto tu przebywa,
Wędruje do celu
Samotnie.
Tam szuka się
Prawdy własnej, jedynej
Lub spełnienia marzeń
W oazie.
Być może życie
To codzienny miraż,
A tylko pustynia
Jest prawdą.

***
Naprawdę żyć,
Żyć dalej.
Lecz jak?
Przez niespełnione
Marzenia?
Umrzeć powoli
Z tobą
Lub za ciebie.

Czasy Ziemi
Znów pełna
Nowej nadziei,
Lub w dalach
Ciepłem paruje,
Lub w wirach złotych
Marzy,
Lub wodospadem miłości.
Jej gniew,
Łzy w zapomnieniu.
Noc przyszła jak kotka
I tuli się do każdego.

***
Tak cicho, duszno.
Będzie deszcz.
Ty pytasz mnie
Czy kocham
I czekasz wciąż.
Ja milczę.
Tak cicho...

Geometria
i człowiek
Mówi się,
Że człowiek
Kręci się wokół…
Czyż życie
Nie jest okrągłe?
Być może niekiedy
Jest to trójkąt
Lub kwadrat?
I sterczy się w kącie
Swych długów serca,
Tylko dla niego
Jasnych.
Tak trudnych
Do spłacenia.

yło wesoło i bardzo fajnie…” – te słowa jednej z
uczestniczek naszego spotkania opłatkowo-gwazdkowo-karnawałowego to najlepsza
nagroda dla organizatorów,
wolontariuszy i sponsorów za
ich pracę i zaangażowanie,
które włożyli w przygotowanie
oraz przebieg całej imprezy.
Spotkały się dzieci i młodzież
widząca inaczej z rodzeństwem,
rodzicami, dziadkami, ciociami,
babciami. Rozpoczęliśmy mszą
świętą w nowobudowanym kościele pod wezwaniem Karola
Boromeuszka na osiedlu Pod
Lipami w Poznaniu. Diecezjalny duszpasterz niewidomych
ksiądz Konrad Zygmunt modlił
się w intencji wszystkich dzieci
niewidomych, słabowidzących i
rodziców z całej Wielkopolski.
Po mszy w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II
łamaliśmy się opłatkiem i kolędowaliśmy. Potem bawiły się
całe rodziny, młodzi, najmłodsi
i ci nieco starsi. Najmłodsza,
mała blond Oleńka – dwulatka
zawojowała wszystkich swoim
uśmiechem. Dla Sylwi, która
właśnie ukończyła 18 lat, to już
ostatnia taka impreza, w której
uczestniczyła od lat. Teraz Sylwię zapraszamy do Klubu Młodych „Do Przodu”, który prężnie działa przy Wielkopolskim
Okręgu PZN.
Dzięki pomocy wolontariuszy
z UAM rodzice mieli więcej czasu dla siebie. Mogliśmy porozmawiać, usłyszeć coś nowego,
wymienić doświadczenia. Był
spokojny czas i miejsce oddalone od głównego miejsca zabawy
dzieci, można było posiedzieć
razem, poplotkować.
Była loteria fantowa, której
głównym pomysłodawcą i realizatorem był czternastolatek Robert, a pomagała mu w trakcie
imprezy Martyna. Sam zbierał
fanty, gadżety, pisał z dobrym
skutkiem do TVP Poznań. Robert ma moc energii, pomysłów
i konsekwencji w działaniu. Loteria przyniosła dochód 354 złote, sprzedano prawie wszystkie
losy, a losowanie nagród głównych przysporzyło wiele emocji.
Zebrane pieniądze przeznaczymy na rajd do Nadleśnictwa Sieraków. Leśnicy zorganizowali
tam specjalnie dla niewidomych
i słabowidzących poznawanie
lasu. Wiosna sprzyja takim wyjazdom.
Wreszcie przyszedł oczekiwany pan z białą brodą, w czerwieni. Nie dał rady sam, miał
kilka czerwonych gwiazdeczek
wolontariuszek do pomocy i
wołał z uśmiechem każdego
z imienia po paczki czerwone,
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Wesoło, weselej,
najweselej…

Z lewej Robert, organizator loterii fantowej.

KATARZYNA GLEMA

FOT. (6X) MARCIN BAJEROWICZ

zielone i wielobarwne. Wszyscy
zasłużyli na jego dary. Podziękowaliśmy tym, dzięki którym zorganizowaliśmy imprezę. Trudno
wszystkich wymienić, tak wielu
znalazło się ludzi dobrej woli,
gotowych ucieszyć nasze dzieci.
Odwiedziny gościa specjalnego pana posła Jana Filipa Libickiego sprawiły nam dużo radości i pokazały, jak ważne jest
wychodzenie do ludzi. Wszystko
po to, byśmy wszyscy nauczyli
się traktować nasze niewidome dzieci jako widzące inaczej,
często głębiej i lepiej.
Spotkamy się kolejny raz z
dziećmi na odkrywaniu sekretów lasu, potem na Dniu Dziecka. Rodziców zapraszamy na
spotkania w co drugi czwartek
miesiąca o godzinie 17.00 w siedzibie PZN przy al. Niepodległości 29.
W środku, w otoczeniu dzieci i rodziców, poseł na Sejm RP Jan Filip Libicki.
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Będę sama pchała
ten wózek…
N

ie lubię pisać o sobie, bo
najtrudniej spojrzeć samej w głąb własnej duszy.
Wolałabym, aby to zrobił
ktoś inny. Mimo to postanowiłam przyjrzeć się temu, co
ostatnio robię i jak to mnie
zmieniło w oczach innych
ludzi.
Muszę cofnąć się do lat,
które wspominam z niechęcią, bo tam, gdzie wówczas
chodziłam, spotykały mnie
same przykre sytuacje i rozczarowania. Nie miałam wtedy jeszcze na tyle siły i poczucia własnej wartości, aby się
odezwać i zaprotestować. Bałam się panicznie, że jak będę
miała swoje zdanie, to mnie
wyrzucą z grupy, a wtedy już
całkiem niczego dla siebie
nie znajdę. Siedziałam więc
przy stole i chcąc nie chcącukładałam dziecinne puzzle
wraz z młodzieżą poszkodowaną psychicznie. Przyznam
szczerze, że niektórych z nich
naprawdę bardzo polubiłam.
Byli w stosunku do mnie mili,
życzliwi i pomagali mi we
wszystkim. Z uwagi na to, że
byłam jedna w tej grupie na
wózku – w czasie wyjść do
parku, kina lub teatru otaczali mnie szczególną troską
i opieką, oczywiście w miarę
swoich możliwości.

cie. Nie potraﬁłam wyobrazić
sobie, że mogę robić o wiele
ciekawsze rzeczy w życiu od
układania dziecinnych obrazków, co mnie na dłuższą metę
męczyło i przytłaczało.
Los jednak chciał inaczej i
uśmiechnął się do mnie. Pewnego dnia, siedząc na zajęciach w świetlicy, spotkałam
tam osobę, która się do mnie
odezwała, a była nią pani
psycholog z oddziału neurologii dziecięcej w szpitalu
imienia Marciniaka przy ulicy Traugutta we Wrocławiu,
gdzie parę dni wcześniej za
zgodą pani doktor ordynator zaniosłam dla dzieci parę
maskotek. Ta nasza krótka,
ale życzliwa rozmowa wprowadziła mnie w stan osłupienia. Pamiętam, że starannie
dobierałam wtedy słowa, bo
bałam się, że moja rozmówczyni po prostu odejdzie i
więcej jej nie zobaczę, byłoby
szkoda.
Nie sądziłam wówczas, że
w tym momencie rozpocznie
się nowy rozdział mojego życia.

Przychodząc jednak do
domu czułam się zmęczona
tamtejszą atmosferą i marzyłam tylko o jednym: aby z
kimś wreszcie rozsądnie porozmawiać i podyskutować o
trapiących mnie problemach.
Każdego dnia łudziłam się, że
ktoś zwróci na mnie uwagę i
zapyta: Kasiu, jak się czujesz
i co przeżywasz? Niestety, niczego takiego nie usłyszałam.
Było to przykre uczucie, bo
nikt ze mną nie chciał rozmawiać. Z zazdrością patrzyłam,
jak terapeutka lub psycholog
tłumaczyła coś chorej młodzieży, a ja stałam z wózkiem
obok. Byłam wśród nich, a
jakby mnie nie było!

Początkowo podchodziłam
do tego wszystkiego bardzo
sceptycznie i ostrożnie, bo
bałam się kolejnego rozczarowania. Myślałam sobie
tak: po co będę coś nowego
zaczynać, skoro na pewno
sobie z tym nie poradzę. Nie
ma sensu pchać się w nieznane, bo nie wiadomo, co mnie
czeka. I tak przecież nikt nie
chce ze mną rozmawiać, bo
jestem tą inną, nikomu niepotrzebną. Nie wato! W taki
oto przekonaniu przetrwałam
do następnej środy, kiedy to w
świetlicy po raz drugi spotkałam panią Joannę, psycholog,
która ku mojemu zdziwieniu
wymieniła ze mną adresy i numery telefonów. Mało, chciała
mnie odwiedzić, co sprawiło,
że się ucieszyłam. Dalej jednak mówiłam sobie w duchu
tak: Kaśka, uważaj…

Teraz, gdy o tym piszę, to
aż mnie ciarki przechodzą.
Wtedy jednak bałam się podjąć decyzję, cokolwiek powiedzieć, obrócić się na pięcie
i wyjść stamtąd tylko po to,
aby zaistnieć w innym świe-

Na całe szczęście pewnego
dnia było za późno na czujność i dzięki Bogu nie zwróciłam uwagi na zapalającą się
przez cały czas ostrzegawczą,
czerwona lampkę. Dałam się
ponieść nowej fali poznawa-

nia i uczenia się życia, a także
bycia nową osobą, co nie jest
takie łatwe.
W tej chwili mogę powiedzieć, że roczna terapia na
oddziale, rozmowy z cierpliwą panią psycholog oraz
przebywanie dziećmi, o których pisze artykuły sprawiły,
że powoli zmieniłam skórę
jak kameleon. Nie chcę tu
zbyt wiele mówić o sobie, tak
jak wspomniałam na początku, gdyż moje wypowiedzi
mogą być subiektywne, a nie
o to chodzi. Od dziecka nie
lubię taryfy ulgowej i dlatego wolałabym, aby ktoś inny
mnie ocenił. I wtedy będzie to
bardziej wiarygodne.
Na zakończenie sama od
siebie mogę dodać, że powoli
zmienia się mój tok myślenia.
Dzięki wizytom na oddziale
i rozmowom z dziećmi dużo
się nauczyłam, a także poznałam małą Adę z Domu
Dziecka w Cieplicach. Być
może był to tylko mały epizod, ale ta trzynastoletnia
dziewczynka, chora na rozszczep kręgosłupa, nauczyła
mnie wielu nowych rzeczy
i wpisała się bez pytania w
karty mojego życia, dodając
im kolorów i blasków.
Do niedawna wydawało
mi się, że jestem pchana na
wózku przez innych ludzi,
którzy momentami mną kierują i za mnie myślą. Miałam
swoje zdanie, ale bałam się
je wypowiedzieć. Teraz coś
się zmieniło i choć do doskonałości mi jeszcze daleko, to
z czystym sumieniem mogę
powiedzieć, że już staram się
nie być popychaną przez innych i obiecuję samej pchać
ten wózek poprzez dalsze
swoje życie, ucząc się odpowiedzialności i postępowania
w nowych sytuacjach. Bywa
jednak tak, że drogi i ścieżki,
którymi chodzimy, są pełne
wybojów i rozmaitych nierówności. Noszę jednak w
sercu cichą nadzieję, że jak
upadnę, to znajdzie się ktoś,
kto doda mi sił i wyciągnie
pomocną dłoń.

KASIA OWSIAK
WROCŁAW

Eunika
Lech
POZNAŃ

N

astępny dzień miał mi
dostarczyć wielu wrażeń. Zaczął się nowy okres w
moim życiu, choć tego jeszcze nie wiedziałam. Wstałam wcześniej, żeby się odpowiednio przygotować. Nie
miałam na tę okazje odpowiedniego ubrania, więc robiłam, co mogłam, aby sklecić coś bardziej oﬁcjalnego.
Spotkanie zarządu miało
się odbyć u Marka w domu,
więc mogłam dojść tam spacerem, tym bardziej, że okolica była bardzo ładna.
Włożyłam Kubę do wózka,
ledwie się w nim już mieścił,
ale była to konieczność, od
operacji minęło niewiele czasu i Kuba szybko się męczył.
Cieszyłam się na to spotkanie. Pamiętam, że wcale się
nie bałam, czy będą chcieli
ze mną współpracować, czy
nie. Byłam optymistycznie
nastawiona, co było dziwne,
bo nauczyłam się przez czas
choroby Kuby zawsze być
przygotowaną na najgorsze.
Czasem miałam wrażenie, że
przez te wszystkie przejścia
już całkiem zgorzkniałam.
Dobrze, że było inaczej .
Może nowe otoczenie mnie
tak pozytywnie nastawiło;
wiedziałam, że tu, w Poznaniu, może być już tylko lepiej.
Był ładny, słoneczny dzień.
Przed wizyta u Pana Marka
poszliśmy z Kubą do sklepu,
kupiłam mu jakieś drobiazgi,
żeby miał zajęcie, gdy my będziemy rozmawiać.
Byliśmy trochę przed czasem. Przyjęto nas, podobnie
jak poprzednio, bardzo wylewnie. Wzbudziłam spore zaciekawienie. Zarząd nie składał
się z samych niesłyszących.
Zadawano mi pytania, ale nie
typowo zawodowe, a raczej co
potraﬁę, co zamierzam robić
w Stowarzyszeniu, czy mam
jakieś pomysły.
O tym, jakie mam kwaliﬁkacje, mówiłam sama. Miałam przygotowane kserokopie dokumentów, dyplomu
itp. Niesłyszący przyjmowali
moje słowa entuzjastycznie,
chętni od razu zacząć ze mną
pracować. Słysząca cześć zarządu była nastawiona jednak
bardziej sceptycznie, a może
raczej z niedowierzaniem.
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Musiałam zasłużyć
(33)
na zaufanie
Wcale się nie dziwiłam, sama
bym tak zareagowała – osoba
z zewnątrz, nie zna miasta,
realiów... A jednak przyjęto
mnie do pracy. Zaproponowałam, że jakiś czas będę pracować w wolontariacie i przez
ten czas pokażę, co umiem.
Zbliżały się ,,Mikołajki’’,
więc pomyślałam, że fajnie
byłoby od tego zacząć. Zaproponowałam, że zorganizuję
zabawę dla dzieci. Pani prezesowa oczywiście podtrzymała swoją obietnice pomocy
przy Kubie. Już przy naszym
pierwszym spotkaniu Kubuś
obdarzył ją wielką sympatią.
Pięknie rysowała, pokazywała Kubie różne znaki z języka
migowego, a on to chłonął jak
gąbka, bardzo mu się podobało. Prócz mnie nie miał nikogo, więc widok wielu nowych
twarzy wzbudzał w nim zaciekawienie i radość .
Chciałam się jak najwięcej
dowiedzieć o funkcjonowaniu
Stowarzyszenia, jak jest ﬁnansowane i rozliczane. Były to
czasy, gdy komputery były tylko w dużych ﬁrmach, normalnych zjadaczy chleba nie było
na nie stać. Nie znano jeszcze
znaczenia słowa Internet. Nie
miałam więc innych możliwości, jak chodzić po urzędach i
pytać, telefonować, szukać
informacji w książkach. Edukowałam się wieczorami, a w
ciągu dnia opracowywałam
plan imprezy mikołajkowej
bez pieniędzy, których po prostu na ten cel nie było.
Pomyślałam, że dobrze byłoby rozmawiać z dyrekcja
większych sklepów i supermarketów, których w Poznaniu nie brakuje. Potrzebny był
jednak ktoś, kto dobrze zna
miasto. Pan Rysiu, którego
spotkałam wtedy w sklepie
jako pierwszego, zgodził się
na ochotnika. Zadanie nie
było proste, o do Mikołajek
zostało raptem kilka dni. Napisałam odręcznie kilka pism
z prośba o pomoc.
Objechaliśmy z Rysiem
centrum miasta. Wyniki były
zaskakujące. Dyrekcje wielu
sklepów chętnie coś przeka-

tam z Markiem. Tłumaczyłam
zebranie na język migowy i
notowałam
najważniejsze
informacje. Otrzymałam druk
wniosku na dotacje, wypytywałam inne osoby, jak działają ich organizacje.
Na tym właśnie zebraniu poznałam Edwarda Niemczyka,
który stał się moim wzorem.
Jego radosne usposobienie
pomimo niepełnosprawności
wielokrotnie dodawało mi sił
do pracy.

zywały. Nie spotkaliśmy się z
odmową, czasami ktoś dał coś
symbolicznie, inni tyle, że nie
mogliśmy zapakować się do
samochodu. Obracaliśmy kilka razy, zwożąc wszystkie darowizny do dwupokojowego
mieszkanka prezesa Marka.
Wkrótce cały pokój był pełen
zabawek, słodyczy, misiów,
lalek, samochodzików. Czułam się bardzo szczęśliwa, że
mogę coś zrobić dla innych.
Byłam potrzeba nie tylko Kubusiowi. To było nagrodą i
sprawiało mi wiele radości.
Zabawa Mikołajkowa udała się bardzo. Obsługiwałam
całą imprezę. Na poczekaniu
wymyślałam konkursy i zabawy. Wręczałam nagrody. Ileż
mi to przyniosło satysfakcji!
Dzieci było o wiele więcej, niż
się spodziewałam. Nagród nie
zabrakło. Zarząd był mile zaskoczony. Impreza uzmysłowiła, jak wielkie są potrzeby
tego środowiska i że jednorazowe Mikołajki nie wystarczą.
Zaczęłam się więc dopytywać, jak zdobyć dodatkowe
fundusze i wkrótce zostałam
zaproszona na zebranie dla
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych w Urzędzie
Miasta Poznania. Poszłam

Zaraz po powrocie do
domu zajęłam się wypełnianiem wniosków o dotacje.
Wszystkie dokumenty wypełniałam ręcznie. Wymagało to
de mnie dużej cierpliwości,
gdyż moje pismo nie należy
do najbardziej czytelnych.
Bardzo współczułam komisji
konkursowej. Prezes postanowił wesprzeć moje starania i
zdobył skądś maszynę do pisania, i to elektroniczną. Dla
mnie cud techniki. Opanowanie jej kosztowało mnie to
trochę nerwów. Później było
już z górki.
Czekając na wyniki konkursów zajęłam się pracą w
Stowarzyszeniu. Wynajmowali bezpłatnie, jeszcze przed
moim przyjściem, niewielką
salę przyszkolną. Spotykali się dwa razy w tygodniu.
Przychodziło tam wiele osób.
Szukały towarzystwa, potrzebowały pomocy w komunikowaniu się lub przy wypełnianiu dokumentów.
Przyjęto mnie mile, prezes mnie przedstawił obecnym. Pomyślałam, że muszą
być skrzywdzeni przez nasz
świat. Nie obdarzyli mnie od
razu zaufaniem. Musiałam
sobie na nie zasłużyć.
Siedziałam obok Marka przy
ławce nauczycielskiej. Naprzeciwko usadowili się niesłyszący. Ci, którzy mieli coś do załatwienia, najpierw podchodzili
do Marka i opowiadali mu o
swojej sprawie. Później Marek powtarzał mi to wszystko
jeszcze raz i przekazywał mi
pismo. Minęło kilka miesięcy, zanim zaczęli się zwracać
bezpośrednio do mnie.

Większość osób myślała,
że szybko się zrażę i odejdę.
Wiele razy słyszałam pytania, które budziły we mnie
żal: czy z nimi zostanę, czy
podoba mi się praca. Zapewniałam, że nie zamierzam ich
zostawić. Pracując dla niesłyszących miałam wiele satysfakcji. Pomagałam każdemu,
kto tego potrzebował. Towarzystwo liczyło wtedy tylko
kilkadziesiąt osób, więc nie
było to trudne. Jeździłam do
urzędów, różnych palcówek,
pisałam stosy pism, również
sądowych.
Poznałam miasto i po krótkim czasie wiedziałam, co
gdzie załatwić. Poznawałam
ciekawych i wartościowych
ludzi. Był to okres dużego
rozwoju. Czułam się, jakbym
chciała nadrobić w przeciągu
kilku tygodni trzy lata spędzone w odcięciu od świata, w
szpitalach.
Kuba czuł się dobrze, choć
nadal miałam duże problemy
z karmieniem go. Dwoiliśmy
się i troiliśmy – już z pomocą
żony prezesa Trudzi. Karmienie, a raczej podtykanie Kubusiowi pod nos kawałeczków
jedzenia trwało godzinami.
Nic nie połykał, ale chował w
policzkach jak chomik. Potraﬁł nawet zasnąć z kawałkami
parówki ustach, które wyciągałam mu z ust, bojąc się, że
się zakrztusi.
Wkrótce zarówno Trudzię
jak i Marka traktowałam jak
najbliższą rodzinę. Kuba
zresztą też.
Szybko uczył się języka
migowego i rozwinął nawet
własne znaki, rozumiane tylko przez nas. Tak dobrze szła
mu ta nauka, że wolał migać
niż mówić. Podobało mu się,
że wszystko może pokazać
i wkrótce musiałam z nim
pójść do logopedy, sugerując
się brakiem ,,r”, co dla osób
niesłyszących jest charakterystyczne. Wizyty pomogły, nawet na wyrost, bo teraz nawet
tam, gdzie powinien wymawiać ,,l”, było ,,r”.
cdn.

22 STRONA

LUTY 2009

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Godność i sprawiedliwość
dla wszystkich
odność i sprawiedliwość
dla wszystkich” – takie
było hasło obchodzonego 3
grudnia 2008 ONZ-owskiego
Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Hasło to obrała
Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) z uwagi na przypadającą 10 grudnia 2008 roku 60.
rocznicę proklamowania na III
Sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka.
Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN, Wielkopolska
Rada Społeczno-Programowa
ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Polskim
Towarzystwem
Rehabilitacji
i Stowarzyszeniem Centrum
Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Bratek” w Poznaniu
zorganizowały w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami 2008 otwarte
Sympozjum Naukowe, któremu
gościny udzielił Poznański Oddział Polskiej Akademii Nauk.
O ideach ONZ-owskiego Dnia
Osób z Niepełnosprawnościami
informował uczestników Sympozjum prof. dr. med. Aleksander Kabsch, jeden z twórców
polskiej szkoły rehabilitacji i bliskich współpracowników Profesora Wiktora Degi.
Wspominając dotychczasowe ONZ-owskie Międzynarodowe Dni Osób z Niepełnosprawnościami, Profesor Kabsch
(przewodniczący Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN) wskazał, że dni te są
kontynuacją dorobku myślowego zawartego w uchwalonym
przez Zgromadzenie Ogólne
w 1982 roku Światowym Programie na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz w proklamowanych w 1993 roku na 48.
Sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ Standardowych Zasadach
Wyrównywania Szans Osób z
Niepełnosprawnościami.
„Godność i sprawiedliwość dla
wszystkich” to hasło obchodów
Międzynarodowego Dnia Osób z
Niepełnosprawnościami w roku
2008, „żeby – jak powiedział Profesor Aleksander Kabsch – prawa były przestrzegane wobec
nas wszystkich na co dzień”.
W hasłach kolejnych dni osób
z niepełnosprawnościami prof.
Kabsch dostrzega pewną ewolucję w akcentowaniu określonych
obszarów problemowych uzna-

wanych przez ekspertów WHO
za ważne w odniesieniu do osób
z niepełnosprawnościami w skali światowej – „od sfery duchowej
i żądania możliwości niezależnego życia nacisk został następnie przeniesiony na zapewnienie
dostępności wszelkich dziedzin
życia, zwłaszcza Internetu i
wszelkich innych technik komunikacyjnych, szczególnie telefonii komórkowej”.
W Polsce – stwierdził prof.
Kabsch – notujemy od jakiegoś
czasu systematyczny wzrost
liczby osób z niepełnosprawnościami. W 1988 roku za osobę
niepełnosprawną uznawano u
nas co dziesiątego obywatela,
w 2007 roku – już co siódmego
W skali ogólnokrajowej oznacza
to równocześnie wzrost potrzeb
rehabilitacyjnych, czyli coraz
częstsze ujawnianie się stanów,
w których jednostka w związku
ze swoją niepełnosprawnością
potrzebuje pomocy z zewnątrz,
ponieważ sama nie jest w stanie
sobie poradzić.
Pomimo różnic dzielących
Polskę od najbardziej rozwiniętych krajów świata w zakresie
wspierania osób z niepełnosprawnością także jednak i u nas
dokonują się na tym polu zjawiska godne uwagi. Prof. Kabsch
określił je mianem „światełek
nadziei”, zaliczając do nich:
 działalność instytucji organizujących środki na poprawę
egzystencji niepełnosprawnych i
ich rodzin, zwłaszcza ROPS-ów
i PFRON-u,
 wzrost świadomości istnienia problemu niepełnej sprawności w społeczeństwie, powstawanie stosownych organizacji i
stowarzyszeń oraz coraz pełniej-

sza świadomość wśród samych
osób z niepełnosprawnością,
 wzrost wiedzy zbiorowej o
ich dokonaniach, zwłaszcza o
tym, jak bardzo bywają wyspecjalizowani w swoich przystosowaniach do życia przy istniejących rozległych ograniczeniach
sprawności,
 powstanie opracowanego
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego
Programu Działań do roku 2013,
jednego z lepszych w kraju nt.
integracji i dostępności środowiska dla niepełnosprawnych.
Ksiądz Doktor Paweł Deskur z
Wydziału Teologii UAM zestawił
Powszechną Deklarację Praw
Człowieka ONZ z 1948 roku z
dokumentami tej miary, co Magna Charta Libertatum angielskich feudałów z 1215 roku czy
francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1791 roku.
Człowiek jest drogą Kościoła
– to zdanie Jana Pawła II z jego
pierwszej encykliki „Redemptor
hominis”. Odmienna jest perspektywa Kościoła i państwa w
określaniu celu życia człowieka.
Kościół ma zawsze na uwadze
życie przyszłe człowieka, które
czeka go po śmierci.
Katalog praw człowieka żyjącego na Ziemi został najpełniej –
według ks. Deskura – określony
w encyklice Jana XXIII „Pacem in
terris” z 1963 roku, wymieniającej m.in. prawo do życia, do poziomu życia odpowiadającego
godności człowieka, do korzystania z wartości materialnych
i duchowych. Odwołując się do
Jana XXIII i dokumentów ONZ,
Jan Paweł II identyﬁkuje trzy
grupy praw: – zabezpieczające
ludzką egzystencję, – społeczne,
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Od prawej: dr Jadwiga Dembińska, prof. Kazimiera Milanowska,
prof. Irena Obuchowska, prof. Zbigniew Woźniak
i prof. Stanisław Kowalik.

– indywidualne prawa do wolności.
Prawa człowieka są zakotwiczone w określonych ﬁlozoﬁcznych założeniach dotyczących
koncepcji człowieka. W nauce
społecznej Kościoła koncepcja
personalistyczna zakłada, że
człowiek nie jest tylko trybikiem
w machinie społecznej, ale że
ma on istotne potrzeby materialne i duchowe. Żaden człowiek
– mówił ks. Deskur – nie może
być wyrzucony poza margines,
także oczywiście i ten niepełnosprawny.
Ludzie – czytamy w Deklaracji
(art. 1) – „rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są obdarzeni
rozumem i sumieniem, zatem
powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. „A co
z osobami, które rodzą się bez
możliwości posiadania rozumu?”
– to kolejne pytanie, pozostające
bez odpowiedzi w tym tak istotnym dokumencie.
Zgodnie z Deklaracją, wszystkie prawa i wolności w niej
wymienione jednostka posiada
„bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, poglądy polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne, majątek,
urodzenie lub jakiekolwiek inne
położenie” (art. 2). A co z różnicami, jakie ujawniają się pomiędzy ludźmi z uwagi na charakteryzujący ich poziom sprawności
psychoﬁzycznej – czy i w jaki
sposób one wywierają wpływ
lub modyﬁkują możliwości korzystania z owych rzekomo powszechnych praw i wolności?
Według ks. dra Deskura, te ważne i kluczowe pytania w Deklaracji nie zostały dostrzeżone.
„Mężczyźni i kobiety, bez jakiejkolwiek różnicy(…), mają
prawo po osiągnięciu pełnoletniości do zawarcia małżeństwa
i założenia rodziny” (art. 16). Za
nie podjęte przez Deklarację…
ks. Deskur uznał ustosunkowanie się do kwestii: co z prawem
osób niepełnosprawnych do posiadania potomstwa?
W korzystaniu ze swoich praw
i wolności jednostka podlega
jedynie takim ograniczeniom,
które są ustalone m.in. w celu
„uczynienia zadość słusznym
wymogom moralności, porządku publicznego i powszechnego
dobrobytu społeczeństwa demokratycznego” (art. 29). Zapis
ten – stwierdził ksiądz Deskur
– kryje w sobie możliwość niebezpiecznego wykorzystania go
m.in. przeciwko osobom z niepełnosprawnościami.
Dokończenie
w następnym numerze
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urnus w roku 2002 przypada
na początku czerwca. Tym
razem jest nieco mniejszy, ale
są wszyscy moi znajomi. Moim
współlokatorem zostaje Krzychu z Nowego Tomyśla, który
porusza się na wózku elektrycznym. Jest uczestnikiem
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Moja opiekunką pierwszy raz
jest Jola. Od tej pory zawsze się
mną opiekuje. Na pierwszą dyskotekę idę sam, bo Jola musi
komuś pomóc. Myślę sobie, że
zanim Jola przyjdzie, to ja zarezerwuję miejsce przy stoliku.
Tak też zrobię. Kupuję sobie coś
do picia i przypatruję się osobom tańczącym na wózkach.
Tak bardzo kusi mnie, żeby
spróbować!
Kiedy przychodzi Jola, zapraszam ją do tańca. Na początku
czuję się dziwnie tańcząc na
wózku, ale dzięki Joli idzie mi
coraz lepiej. I tak zacząłem tańczyć na wózku.
Z jolą idę także zobaczyć
zdjęcia z hipoterapii. Dzięki Joli
pierwszy raz mogę pogłaskać
konia. Z Jolą także pływam po
jeziorze kajakiem i rowerkiem
wodnym. Tuż przed zakończeniem turnusu pan Edward opowiada na wieczorku poezji o
mnie i o moim liście, który otrzymał na Święta Bożego Narodzenia. Mam wtedy łzy w oczach.
W sierpniu 2002 roku z pielgrzymką do Polski przyjeżdża
nasz kochany papież Jan Paweł
II. Wszystkie relacje z wizyty
oglądam w telewizji, niektóre nagrywam na wideo. Kiedy
kończy się pielgrzymka i papież
wsiada do samolotu o odlatuje,
bardzo mi przykro. Myślę sobie:
zostań z nami, kochany Ojcze
Święty, tu, w Twojej Polsce. Potem okazuje się, że była to ostatnia wizyta papieża w Polsce.
We wrześniu 2002 roku dowiaduję się, że w Czeszewie
ma powstać Warsztat Terapii
Zajęciowej. Informuje mnie o
tym mama mojego znajomego
Czarka. Zastanawiam się, czy
nie zostać uczestnikiem WTZ?
Ale co miałbym tam robić? Mam
niesprawne ręce, piszę, rysuję i
maluję na ziemi, bo tylko tak potraﬁę. O komputerach nie mam
jeszcze zielonego pojęcia. A kto
mi będzie tam pomagał? Przecież tylu rzeczy nie potraﬁę sam
zrobić! I czy znajdę osobę, której będę mógł zaufać tak, jak w
Wągrowcu? Moja mama mówi:
„może akurat będzie fajnie? Ty
wiesz… Zobaczymy…”
W listopadzie 2002 roku
wiem już, że jest potrzebna lista
trzydziestu uczestników, by móc
otworzyć WTZ. W tej sytuacji
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przedstawiają nam program
pobytu.
Po raz pierwszy kierownikiem
turnusu nie jest pan Edward. Została nim moja serdeczna przyjaciółka i opiekunka Jola! Mieszka niedaleko Leszna. Najpierw
została pielęgniarką, potem
studiowała w Warszawie pedagogikę terapeutyczną. Pracuje
w jednym z poznańskich WTZetów. Od tej pory Jola jest już
zawsze kierownikiem turnusu.
Oprócz Joli opiekunami są Bogna i Paweł. We trójkę dają sobie
radę wszędzie i ze wszystkim.
postanawiam pomóc, może dzięki WTZ osoby niepełnosprawne
z naszej gminy, siedzące do tej
pory w domach i nudzące się,
będą miały jakieś zajęcie. I tak
zapisuję się na listę uczestników.
Ale WTZ to już zupełnie inna historia…
W 2003 roku na turnus do Wągrowca jadę na początku czerwca. Okazuje się, że mój serdeczny
przyjaciel pan Edward jest niewidomy. Rok temu uległ poważnemu wypadkowi i stracił wzrok.
Mimo tego prowadzi turnus! Pomaga mu jego syn pan Piotr. To,
jak doskonale potraﬁ sobie poradzić, robi na mnie wielkie wrażenie. Spotykają mnie również miłe
rzeczy. Biorę udział w randce w
ciemno jako jeden z kandydatów.
Okazuje się, że to Jola jest dziewczyną, która zadaje pytania i
wybiera. Ale to jeszcze nic. Jola
wybiera mnie! Wydaje mi się, że
zemdleję z wrażenia! Nagrodą
jest wspólna kawa przy świecach
wieczorem nad jeziorem. Pogoda dopisuje i spędzamy razem
przemiły wieczór.
Okazało się, że to nie koniec.
Czeka mnie jeszcze jedna niespodzianka. Dostaję od „Startu”
niesamowitą koszulkę. Na lewym boku, małymi literkami,
widnieje napis: „Uwaga: to jest
koszulka tylko dla Bardzo Ważnych Osób”. Chociaż koszulek od
„Startu” mam więcej, ta jest dla
mnie wyjątkowa, bo dostałem
ją od wyjątkowej osoby, jaką jest
dla mnie pan Edward. Noszę ją z
dumą.
Na turnusie pan Edward poznaje mnie z osobą, która całkowicie ułatwia mi pisanie. Tą
osobą jest Pan Kazimierz. To on
pierwszy raz pokazuje mi, jak
działa komputer i jak się na nim

pisze. Po wakacjach we wrześniu wspólnie z rodzicami i
bratem jadę do Poznania na
naukę pisania na komputerze.
Oczywiście, jedziemy do pana
Kazimierza. Na miejscu pan
Kazimierz tłumaczy mi podstawy obsługi komputera. Ustawia komputer tak, abym mógł
moim jedynym sprawnym palcem obsługiwać klawiaturę.
Pisanie, jak na pierwszy raz,
wychodzi mi całkiem nieźle.
„Bardzo dobrze ci idzie” –
mówi do mnie pan Kazimierz,
klepiąc mnie po ramieniu. A
ja myślę sobie: lepiej tak, niż
ołówkiem na ziemi. I o wiele
łatwiej. W październiku kupuję w Poznaniu mój pierwszy
komputer. Prosto ze sklepu jedziemy do pana Kazimierza,
który przystosowuje komputer
do moich możliwości. Dzięki
komputerowi pisanie staje się
dla mnie o wiele łatwiejsze. I
to wszsytko dzięki moim kochanym rodzicom, którzy mi
ten komputer kupili. Dziękuję
Wam bardzo!
W grudniu 2003 roku zostaję uczestnikiem WTZ w Czeszewie. To wydarzenie wiele
zmienia w moim życiu. Jednak
na ten temat jeszcze kiedyś napiszę.
Rok 2004. Do Wągrowca zawozi mnie brat Tomek z mamą.
Po otrzymaniu kluczy do pokoju, rozpakowaniu się i przywitaniu z Jolą nadchodzi czas na
obiad. Po obiedzie mam badania lekarskie, otrzymuje kartę
zabiegów. Lekarz zaleca mi
ćwiczenia indywidualne, hydromasaż, wirówkę i laser na
kręgosłup. A po kolacji spotykamy się z organizatorami turnusu i kierownictwem ośrodka,

Pan Edward również jest na
turnusie razem z wnukiem Michałem, który się nim opiekuje.
Rozmawiam z nim w tym roku,
ale nieco mniej niż zawsze…
Pan Edward bardzo przeżywa
śmierć żony i kłopoty ze zdrowiem. To wszystko bardzo go
przygnębiło. Cieszy go jednak, że
co roku tu jesteśmy na turnusie
w Wągrowcu. Bogu dziękować,
że mamy tu jeszcze taką dobrą i
miłą osobę, jaką jest Jola!
Na tym turnusie poznaje
Pawła ze Śremu. Pewnego razu
przypadkowo zamieniamy ze
sobą parę słów na korytarzu,
później rozmawiamy trochę na
dyskotece. Paweł mieszka w
Luboniu, ma żonę Olę i dwie
córki. Jest wielki miłośnikiem fotograﬁi, robi przepiękne zdjęcia.
Przed odjazdem z Wągrowca
wymieniamy się adresami. Tak
zaczyna się nasza trwająca do
dziś przyjaźń.
W pokoju jestem pierwszy raz
sam, niesamowity luksus! Wieczorami na pogawędkę wpadają do mnie Heniu lub Jarek, ale
najczęstszym gościem jest Jola,
Jak co roku pływam z nią po jeziorze rowerem wodnym i kajakiem. Nowością na tym turnusie
jest podzielenie nas na cztery
grupy. Każda z grup w danym
dniu, codziennie inna, musi zorganizować jakąś imprezę lub
spotkanie, mogą to być również
zawody sportowe. Moja grupa
organizuje małą spartakiadę,
na której wszyscy świetnie się
bawili. Mamy także dyskoteki,
ognisko z kiełbaskami, puszczamy wianki… No i ta spokojna,
wesoła i przyjazna atmosfera.
Aż szkoda wyjeżdżać!
cdn.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
ORZECHOWO

24 STRONA

LUTY 2009

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

W

e wspomnieniu „Biała
laska” („Moje Kilimandżaro”, s. 325) I. Żuromska
daje świadectwo tego, jak jej
matka była ewidentnie niezadowolona, że jej córka chce
wyjść za niewidomego, a nie
za królewicza z bajki, tymczasem dla niej Henryk to był
właśnie królewicz. E. Niemczyk w swoim tekście „Szlachetne blizny” (tamże, s. 172 i
nast.) doskonale pokazał, do
jakiego konﬂiktu z rodzinnym
otoczeniem doszło w przypadku jego żony Bożeny, gdy
zdecydowała się na związek
z nim, jako mężczyzną z poważnym, bo aż potrójnym kalectwem.
Fizyczna czy cielesna wyróżniająca się cecha jednostki
– niekoniecznie musi to być
jakaś zdecydowana niepełnosprawność – w konkretnych
kręgach
społeczno-kulturowych może być różnie oceniana, tzn. że ludzie mogą do
niej przywiązywać różne znaczenia. W. Cahnman w „Piętnie
otyłości” (1968) wykazał to na
przykładzie tuszy. Wiadomo,
że w naszym euroatlantyckim,
powiedzmy, obszarze kulturowym otyłość uchodzi za cechę
wstydliwą, a nawet za ułomność czy chorobę, zaś osoby
z otyłością postrzega się jako
upośledzone, gorsze, a nawet
odpychające.
Jednakże Cahnman pokazuje, iż w wielu innych kulturach – raczej pozaeuropejskich
– otyłość traktuje się jako oznakę urody, zdrowia i dobrobytu,
natomiast kobieta szczupła ma
raczej małe szanse na korzystne zamążpójście (Siemaszko,
Granice tolerancji…).
Wykluczenie z określonych
dziedzin bądź obszarów życia czy ludzkiej działalności to
dla E. Goﬀmanna (2005) istotny przejaw dyskryminowania
ludzi z powodu posiadania
pewnych nietypowych cech
cielesnych bądź rodzajów niepełnosprawności. „Normalsi”
drogą arbitralnie i zbiorowo
zakładanych i przyjmowanych
koncepcji (uprzedzeń) uzgadniają wzajemnie między sobą –
w swoistej dla siebie przestrzeni kulturowej – najbardziej – ich
zdaniem – odpowiednie dla
nich miejsce w życiu społecznym. I tak – powiada Goﬀmann

Widoczność
(2)
i dyskryminacja
– na przykład we współczesnej
mu, północnoamerykańskiej
rzeczywistości „normalsi”:
– w odniesieniu do osób obdarzonych brzydotą ﬁzyczną
uznają, iż ludzie tacy w kontaktach towarzyskich nie powinni
uczestniczyć, oraz że stosownie do posiadanych kompetencji mogą uczestniczyć w
czynnościach
zawodowych,
choć już tylko z powodu samej
brzydoty można ich dyskryminować;
– co do osób z cukrzycą
uznają, że choroba może nie
mieć wpływu na przebieg ich
kontaktów z otoczeniem, może
natomiast wpływać na przydział zadań w miejscu pracy;
– w stosunku do osób z porażeniem mózgowym uznają,
że w kontaktach face to face
jednostka taka może być postrzegana jako uciążliwa oraz
że wzbudza ona wątpliwości
co do tego, czy potraﬁ samodzielnie wykonać powierzone
zadanie.
Te i podobne uzgodnienia
z czasem utrwalają się pod
postacią uprzedzeń trudnych
do zmiany w społecznej i indywidualnej świadomości. Pojedyncze przypadki i sytuacje
niekiedy empirycznie potwierdzają treści wyznawanych
uprzedzeń.
Widoczne różnice biologiczne zbiorowości rasowych czy
narodowych mogą – według
J.H. Turnera (1998) – dodatkowo
stawać się powodem wszczynania w stosunku do nich działań dyskryminacyjnych wtedy,
gdy łączą się z wyróżniającymi ich cechami wiążącymi się
z właściwymi im kulturami,
organizacjami
społecznymi,
wzorami zachowań, stosowanymi językami.
Odmienności językowe oraz
obyczaje wywodzące się z kultury latynoskiej, w połączeniu
z charakterystycznymi odcieniami koloru skóry, czynią łatwymi obiektami dyskryminacji
Meksykanów na południowym
wschodzie USA czy też Kubańczyków na Florydzie. Czynnikami wzmagającymi postawy
czy działania dyskryminujące
dane grupy czy zbiorowości

bywają też – według Turnera
– wysoki wskaźnik interakcji
wewnątrznarodowej oraz zamknięcie się poszczególnych
grup w gettach etnicznych.
W stosunku do ludzi z niepełnosprawnościami
(inwalidów, kalek, upośledzonych,
chromych itd.) utrzymuje się
z różną intensywnością stereotypowe przekonanie, że
inwalidzi chętnie przebywają
razem, a zakład czy dom pomocy społecznej to świat stworzony właśnie dla nich! Samo
organizowanie świata tylko dla
niepełnosprawnych, chorych
psychicznie czy upośledzonych
umysłowo stanowi z pewnością jedną z najbardziej zdecydowanych form społecznej
dyskryminacji, uzasadnianą –
według A. Giddensa (Nowoczesność i tożsamość…, wyd. pol.
2001) – tym, aby „codzienne
życie społeczne coraz bardziej
oddalało się od ‘prawdziwej’
natury i oddzielało od różnorakich doświadczeń związanych
z kwestiami i dylematami egzystencjalnymi”.
Z drugiej strony musimy
– zdaniem W. Dykcika (Pedagogika specjalna…, 2005)
– uwzględniać też to, że miejsca i sytuacje gromadzenia
się i przebywania razem izolowanych jednostek z niepełnosprawnością często nie są
rezultatem świadomie przez
nich odczuwanego wykluczenia. Dokonują się przecież tam
również wartościowe formy ich
zbiorowych działań kulturalno-artystycznych.
Elementy
dyskryminacji
tkwią tym niemniej we wzorach zachowań i postępowania
z pensjonariuszami instytucji
zapewniających im całodzienny pobyt i opiekę, które to
instytucje w socjologii od lat
60. są określane jako instytucje totalne. Zespół badawczy
E. Tarkowskiej (1994) zlustrował dosyć dokładnie sytuację,
jaka panuje w działających w
Polsce domach pomocy społecznej roztaczających opiekę
nad jednostkami z cięższymi
postaciami upośledzeń umysłowych.
Nie dość, że ich znamiona
w większości przypadków są

rzeczywiście wizualnie dobrze
postrzegalne, to jeszcze samo
zgromadzenie takich osób w
jednym budynku percepcję ich
czyni jeszcze bardziej wyrazistą.
Dyskryminacja pensjonariuszy DPS-ów przybierać może
najczęściej postać delegitymizacji, wyrażającej się szczególnie w ograniczaniu prawa do
podmiotowości, np. do wywierania wpływu na bieg zdarzeń
dziejących się w domu. Umysłowo upośledzeni w domu
pomocy społecznej – stwierdza
Tarkowska – mają ograniczoną
aktywność przez personel, dla
którego jest lepiej i wygodniej,
gdy oni są cisi i spokojni. Traktuje się ich jak dzieci, jako jedynie odbiorców i przedmioty
wykonywanych w stosunku do
nich zabiegów.
Co ważne, w faktach tych nie
trzeba widzieć dyskryminacji
zamierzonej ani też jednakowo
dotyczącej wszystkich pensjonariuszy jednocześnie, ponieważ są w DPS-ach jednostki
m.in. takie, których przecież
nie stać na żadną formę aktywności funkcjonalnej i niekiedy
nawet ﬁzycznej. Jak o tym pisze
Tarkowska¸ infantylizm w stosunku personelu do umysłowo
upośledzonych w DPS-ie wynika w dużej mierze stąd, iż wielu z nich jak dzieci trzeba dużo
rzeczy uczyć.
Warto wreszcie powiedzieć
także i to, że tendencje dyskryminacyjne traﬁają się również
instytucjom
rehabilitującym
czy wspomagającym osoby z
niepełnosprawnościami, które
wcale nie są instytucjami totalnymi, jak to można mówić o
DPS-ach.
Dyskryminacji w instytucjach
rehabilitujących lub wspomagających niepełnosprawnych
ulegają oni w tym sensie, że
każda taka instytucja kieruje
się w swojej działalności określonym stereotypem pacjenta
bądź klienta, zaś ludzi, którzy
mu nie odpowiadają, uważają one za przypadki nieistotne
albo nieuleczalne, z kolei w
stosunku do ludzi owym stereotypom
odpowiadających
instytucje takie wykazują niekiedy szczególną „pazerność”,
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M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

10.11.08.
CO WIDZI
TRAMWAJ
I znów uciekły tygodnie i
nic nie napisałam. Ostatnio
myślałam, by opisać, co widzi tramwaj. Otóż z rana ma
nie tylko zaziewane towarzystwo, ale przede wszystkim ma namiastkę szkoły.
Dzieciaki odrabiają lekcje,
piszą ściągi, czytają lektury,
wkuwają słówka z angielskiego. Dorośli przeglądają
gazety złapane między przystankami. Po południu zaś
ludzie zmęczeni, po pracy,
zamyśleni, polują na wolne
miejsca, by móc odpocząć. A
wieczorami, szczególnie w
weekendy, tramwaje przeżywają niekiedy chwile grozy,
gdy wsiądzie grupa nastolatków z piwem w ręku. Drą
się w niebogłosy i wymachują długimi kończynami
(które szybciej urosły niż
tułów i ich rozum). A tramwaj musi grzecznie snuć się
po szynach. I nieważne, czy
dojedzie z wybitą szybą,
połamanym siedzeniem czy
pomazgraną ścianą. Tramwaj musi dojechać.
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Słoneczny blog (20)
27.11.08.
DZIAŁO SIĘ...
Nie pisałam, bo działo
się, oj działo. Przed 23-cim
było wielkie sprzątanie nie
do końca jeszcze wyremontowanego mieszkania.
Nie zdążyliśmy pomalować
itp. Ale „co się odwlecze, to
nie uciecze”, więc kiedyś w
końcu skończymy to nasze
wieczne remontowanie. Teraz jeszcze doszła wymiana
pionów i już drugi tydzień nie
mamy w łazience wody. Normalnie można wyjść z siebie
i stanąć obok. Przypomniały
się mi lata dzieciństwa, kiedy to babcia grzała wodę na
piecu i wlewała do balii, bym
mogła się wykąpać. Teraz
też grzeję wodę i wlewam do
miski, i wyprowadza mnie to
z równowagi. Ale tak sobie
myślę, że jeszcze do dziś w
niektórych rejonach ludzie
nie mają kanalizacji i dla
nich miska do mycia to normalna rzecz. Człowiek stał
się wygodny. Jedni muszą się
zadowolić miską, inni pluskają się w jakuzzi z bąbelkami szampańskimi i kolorowym, podwodnym światłem.
Ale nie o tym chciałam
pisać. 23 listopada mia-

łam wieczór autorski. Dla
niewtajemniczonych – wydałam tomik poezji. Jak to
bywa, było całkiem inaczej,
niż przewidywała to moja
wyobraźnia. Mam nauczkę
– nigdy więcej nie pozwolić,
by było bez próby. Myślałam,
że aktorzy, którzy recytowali
wiersze, przeczytają je od A
do Z, a oni powiedzieli zaledwie kilka i się rozpłynęli za
zasłoną sceny. Konsternacja
totalna. Miałam kilka sekund, by na poczekaniu wymyślić, co dalej. Podeszłam
do mikrofonu i poprosiłam
mojego kumpla Darka o
przeczytanie wierszy. Darek
nie zdążył się nawet najeść
tremy. Też był zaszokowany.
Poradził sobie znakomicie.
Zresztą jego basowy głos
nie potrzebuje specjalnego
przygotowania. Wszystko,
co mówi, wydaje się być poezją... Następny szok: moje
kochanie zorganizował kolację w restauracji. Czułam
się, jakbym była na moim
weselu.
Teraz mam w domu kwiaciarnię. Emocje pomału
opadają. Tomiki się pomału
sprzedają.
Jutro wyjeżdżamy na Andrzejki. Potem wyskoczy

już w kalendarzu grudzień,
przyniesie nam świąteczny
nastrój i inny rodzaj emocji. Więc dopiero po Nowym
Roku zacznę myśleć o kolejnym wieczorze autorskim...

08.12.08.
KLĄTWA
REMONTÓW
Pisałam, że nie mieliśmy wody dwa tygodnie. To
znaczy wody nie było w łazience. Gdy wymienili piony,
myślałam, że koszmar się
skończył. Złudzenie. Przy
wymianie pionów naruszona została cała instalacja
wodna i rury zaczęły przeciekać. Więc wczoraj było
kucie łazienki, która pięć lat
temu była remontowana. Nic
dodać, nic ująć. A żeby jeszcze było bardziej remontowo,
to wysiadł nam junkers i nie
mamy ciepłej wody. Nie mam
zamiaru się bawić w morsa i
nie będę się hartować. Więc
znów muszę wrócić do ery
grzania wody i wlewania do
miski. Zastanawiam się, co
jeszcze, do cholery, może się
zepsuć i co jeszcze będzie
do wymiany. Klątwa remontów spadła na nasze mieszkanie czy jak?

KAROLINA KASPRZAK

Wyprawa
w nieznane

Orkiestra. Rysunek Natalki Wojewody, uczennicy „zerówki”
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu.
Zachęcamy dzieci do nadsyłania swoich prac na adres naszej redakcji.

Odwiedził anioł
W gwiaździstą noc
Złotowłosą
Dziewczynkę
Przyniósł
Pluszowego misia
Ułożył do snu
Na aksamitnej
Poduszce
Opowiedział
O podróży w nieznane
Do zaczarowanej
Krainy w Grenlandii
Gdy zasnęła
Mocnym snem
Wziął ją w ramiona
Podniósł ku górze
Wysoko
I poszybowali razem
Do nieba
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Biblioteka
dostępna dla
wszystkich?
G

minna Biblioteka Publiczna
w Obornikach to nie tylko
miejsce, gdzie możesz wypożyczyć książkę, to również ważny
ośrodek kulturalny w naszym
mieście, gminie i powiecie.
Szkoda tylko, że książki, które
znajdziemy na półkach, są dostępne wyłącznie dla tych, którym wzrok pozwala czytać.
W ubiegłym roku jako radny
gminny wyszedłem z inicjatywą
stworzenia dla osób niewidomych sekcji książki mówionej
w naszej bibliotece. Pisałem na
ten temat w numerze 159 czasopisma „Filantrop” z lutego 2008
roku oraz w numerze 210 Gazety
Powiatowej z dnia 17 marca 2008
roku. Po uzgodnieniach z panią
dyrektor zaczęliśmy szukać
sponsorów, którzy pomogliby
nam w zakupie czytaków (urządzeń do odtwarzania książek
mówionych) oraz auto-lektora
(urządzenia
komputerowego,
służącego do czytania głosem
syntetycznym, ze skanowanego
tekstu). Prośbę Biblioteki z załączoną kopią mojego artykułu,
rozniosłem do wielu ﬁrm w naszej gminie. Były obietnice, lecz
mało spełnień. Na nasz apel odpowiedziała jako pierwsza Firma
RAJBUD, potem Ludowy Bank
Spółdzielczy w Obornikach, a
najbardziej szczodrą była Firma
WALKO z Kiszewa.
25 kwietnia zaprezentowałem
posiadany przeze mnie sprzęt
lektorski na sesji Rady Miejskiej
w Obornikach. Sprzęt wzbudził szerokie zainteresowanie
obecnych na sesji radnych, burmistrzów i gości. Pani dyrektor
Biblioteki rozdała wszystkim
deklaracje zachęcające do darowizn na ten szlachetny cel. Tu
spotkało mnie kolejne rozczarowanie. Poza moją drobną wpłatą, poparli moją inicjatywę swymi wpłatami radni OKS-u: Anna
Dziarmaga z mężem i Andrzej
Walkowski.
Wszystkim darczyńcom, w
imieniu swoim, jak i pani dyrektor Krystyny Eichler, składamy
najserdeczniejsze podziękowania. Cały czas mamy nadzieję,
że znajdą się nowi sponsorzy,
dzięki którym zakupimy sprzęt

lektorski dla naszej biblioteki.
Dzięki czytakom, osoby niewidome i niedowidzące, osoby starsze i dyslektyczne, będą mogły
korzystać z książki mówionej.
Auto-lektor pozwoli wszystkim
tym osobom przeczytać każdą
książkę drukowaną, jaka znajduje się na półkach obornickiej biblioteki. Będzie to możliwe, kiedy
na naszą prośbę otworzą się nie
tylko ﬁrmy, ale także każdy z nas,
wpłacając dowolną kwotę na
konto Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Obornikach: 98
1020 4128 0000 1702 0005 1037 w
Banku PKO BP Oborniki.
Książka to ważny instrument
dotarcia do skarbnicy kultury. Pozwólmy, by wszyscy mogli z niej
skorzystać!
Dla niektórych z pośród nas
wzrok nie jest barierą dotarcia do
książki, lecz są przed nimi bariery
architektoniczne, które uniemożliwiają dotarcie do Biblioteki i
swobodne poruszanie się w niej.
Jeżeli na sprzęt lektorski wystarczyłaby kwota około 16 tysięcy
złotych, to likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie
jednej z sal dla osób na wózkach,
to koszt już znacznie większy,
przekraczający 100 tysięcy złotych. Liczę, że ten problem dostrzegą w końcu władze miasta,
liczę także na moich kolegów
radnych, którzy pozwolą znaleźć
mi choćby część tej kwoty, na
zrealizowanie tego zadania.
Dla Gminy kwota 100 tysięcy
złotych, przy prawie 70-cio milionowym budżecie, to nie jest kwota, której nie można uwzględnić
w wydatkach na rok przyszły.
Mam świadomość, że w naszej
gminie potrzeb jest wiele; mimo
to mam cichą nadzieję, że w znaczącej części uda się te pieniądze
znaleźć. Być może i to przedsięwzięcie pomogą nam zrealizować sponsorzy. Jednocześnie
zapraszamy na wiele pięknych
imprez kulturalnych w bibliotece.
Dzięki waszej hojności, wspaniałomyślności władz gminnych,
dotrą na nie osoby, dla których
bariery architektoniczne dzisiaj
stanowią przeszkodę nie do pokonania.

MAREK LEMAŃSKI

Edward
Bochnak
GDYNIA

Z

perspektywy kilku lat
oczywiście jestem bardzo
zadowolony, że wtenczas
zgodziłem się na przeszczep.
Każdemu dializowanemu jak
najbardziej polecam przeszczep, gdyż jest to jedyna
droga powrotu do normalnego życia. A że często piekielnie boli? Trudno. Lepiej
niech boli, byle nerka pracowała. No cóż? Człowiek czasami zbyt pochopnie stawia
wnioski i opinie. Ale taka jest
ludzka natura. Moje rozmyślania o śmierci teraz traktuję z przymrużeniem oka,
chociaż wówczas wcale się
nie wstydziłem, że mam już
wszystkiego dosyć.
Jakby na przekór rozmyślaniom o śmierci zostałem
członkiem Klubu Literackiego
w Gdańsku, gdzie staram się
odnaleźć inną ścieżkę zainteresowań i wytyczyć nowy kurs
na następne lata. Przecież
jestem sprawny umysłowo,
potraﬁę układać zdania, więc
cóż stoi na przeszkodzie, żeby
na papier przelewać myśli,
które czasami aż pieką, gdy
widzi się tyle nieprawości wokół nas. Postanowiłem zacząć
pisać. Napisałem już nawet
powieść obyczajową i szukam
wydawcy. Piszę również opowiadania.
Zapisałem się na Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie jak
niegdyś uczęszczam na wykłady. A wszystko po to, żeby dać
upust negatywnym myślom i
odnaleźć na nowo miejsce w
społeczeństwie. Przecież marynarze to taki zahartowany
klan, który z niejednego pieca jadł chleb i niejednej burzy
stawił czoła. Dlaczego by nie
podjąć nowego wyzwania?
Odeprzeć kolejną, ale jakże
inną nawałnicę? Mam już nawet na swoim koncie pierwsze
wyróżnienia i nagrody. Oby
tak dalej. Bo chociaż przemija czas, to umysł, a przede
wszystkim charakter, pozostaje nie zmieniony – wciąż
uparty, bezustannie szukający
nowych wyzwań.
Kiedy piszę te słowa, jest
to mój piąty rok po drugim
przeszczepie. Generalnie nerka pracuje wspaniale, choć w
pewnym momencie pojawiły
się poważne problemy z układem moczowym, ponieważ

przyplątała się bakteria Serratia marcescens, której w żaden
sposób nie można było zniszczyć przy pomocy antybiotyku
w tabletkach. Oczywiście położyłem się do szpitala zgodnie
z sugestią pani doktor, gdzie
podano mi dożylnie inny antybiotyk, o znacznie silniejszym
działaniu, jednak szybko okazało się, że moja wątroba prosi
o litość i w żadnym wypadku
dłużej nie zniesie tak intensywnego leczenia. Od czterech
lat jestem również pacjentem
poradni hepatologicznej, gdzie
usiłują zniszczyć wirusa wątrobowego, jednak z miernym
dotychczas skutkiem. Moje
próby wątrobowe najczęściej
są mocno przekroczone.
Po dwóch dniach leczenia
przewlekłego zapalenia dróg
moczowych próby wątrobowe, tak zwane transaminazy,
osiągnęły poziom 600 (dopuszczalna górna granica to
50). Na porannym obchodzie
zapytałem panią doktor, kiedy
zapadnę w śpiączkę i już się
nie obudzę. Roześmiała się i
odpowiedziała, że do śpiączki jeszcze mi daleko, chociaż
musi zmniejszyć, i to znacznie,
dawkę antybiotyku. Z niepokojem wyglądałem kolejnych dni,
które wcale nie jawiły się różowo. Po kilkunastu dniach leżenia w szpitalu, gdy się okazało,
że tego zapalenia nie można
skutecznie wyleczyć z uwagi
na tragiczny stan wątroby, wypisano mnie do domu.
Jeszcze przed wyjściem
zrobiono mi badanie radiologiczne celem ustalenia, która
z czterech nerek powoduje
ten nieszczęśliwy stan zapalny. Jako jeden z nielicznych
pacjentów mam cztery nerki:
dwie swoje i dwie wszczepione. Pracuje tylko jedna, ta przeszczepiona ostatnio. Badanie
jednoznacznie nie wykazało,
która nerka rozsiewa bakterie;
zapadła decyzja, że dokonana
zostanie resekcja kilku nerek.
Miano zacząć od pierwszej,
przeszczepionej kilkanaście
lat temu. Aż do skutku. Rzecz
jasna, o tej pracującej nie było
mowy. Miałem teraz czekać
na termin operacji. Na drogę
zaordynowano mi małą dawkę biseptolu, który jest lekiem
starszej generacji.
W domu za podszeptem dobrego ducha zacząłem wertować książki zielarskie, gdzie
wyczytałem, że na przewlekłe
zapalenia dróg moczowych
pomocny może okazać się olej
sezamowy. Tonący brzytwy się
chwyta. Dlaczego by nie spróbować – pomyślałem. Zacząłem
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Drugie życie

(8)

WYRÓŻNIENIE W DZIEDZINIE PROZY W KONKURSIE LITERACKIM
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MOJE LOSY”

go pić rano i wieczorem po łyżce stołowej. Olej ma przyjemny
smak i picie nie przysparzało
mi żadnych trudności.
Po kilku tygodniach zadzwonił telefon i pani doktor
oznajmiła, że za dwa dni wyznaczony jest termin usunięcia
pierwszej nerki. Odmówiłem,
gdyż byłem przeziębiony. W
międzyczasie zrobiłem posiew
moczu i okazało się, że owa
feralna bakteria znikła. Jeszcze
był jeden termin operacji, na
którą także się nie stawiłem.
Długo musiałem za to przepraszać panią doktor, która starała się leczyć mnie jak najlepiej,
zgodnie z wiedzą medyczną.
Trudno mi było ją przekonać
do swoich racji. Wiadomo, lekarz pozostanie lekarzem i
nigdy nie uwierzy w cudowną
moc natury. Jednak wyniki mówiły same za siebie. Trwam w
swoim postanowieniu i, niezależnie od wszystkich innych
przyjmowanych leków, olej sezamowy piję do dziś.
Od tamtej pory minęły trzy
lata. O feralnej bakterii zapomniałem i dziękuję Bogu, że
mnie natchnął tak zbawienną
myślą. Do oleju sezamowego
dołączyłem jeszcze olej orzechowy i piję je w zależności od
potrzeby. Oleje dodają mi siły
i witalności. Wbrew obawom
cholesterol mam na najniższym, dopuszczalnym pozio-

mie. Również trójgliceryrdy,
pokazujące poziom tłuszczu
we krwi, są w normie.
Od dnia, kiedy dowiedziałem
się, że mam torbielowate nerki,
minęło ponad dwadzieścia lat.
Szmat czasu. Dzisiaj jestem
inwalidą pierwszej kategorii
i cieszę się, że żyję. Mam dni
lepsze i gorsze. Dni, w których
mogę śmigać niczym jaskółka,
i dni takie, kiedy czuję się jak
przysłowiowa przebita dętka.
Ale żyję, a to jest najważniejsze. Piję oleje i mniemam, że
one wspomogą nerkę i pozwolą mi jeszcze ładnych kilka lat
utrzymywać się we w miarę
znośnym zdrowiu i dobrej kondycji.
Wiary i hartu ducha nauczyło
mnie morze, jego potęga i majestat, kiedy człowiek staje wobec konieczności porażki albo
wykrzesania z siebie nieznanej
wcześniej energii, dania więcej
niż można, bo tylko w ten sposób możemy pokonać słabość.
Spacerując bulwarem nadmorskim w Gdyni, obserwując roześmiane twarze czy widząc
na horyzoncie żagiel lub statki
na redzie, niezmiennie zadaję
sobie pytanie: dlaczego moja
przygoda z morzem została w
tak brutalny sposób przerwana? Dlaczego nie dane mi było
zdobycie szlifów kapitańskich
zgodnie z marzeniem, które zawiodło mnie na morskie

szlaki? Czemu swoim dzieciom nie mogłem zapewnić
takiego startu w życiu, jakiego
w skrytości ducha dla nich pragnąłem?
Na to pytanie nigdy nie
otrzymam odpowiedzi, ponieważ są to pytania do Stwórcy.
Z drugiej jednak strony opatrzność nade mną czuwała wielokrotnie i podszeptywała mi takie rozwiązania, które zawsze
bezpiecznie wiodły mnie do
domu. Chociaż nie byłem żołnierzem, kilkakrotnie otarłem
się o działania wojenne, unaoczniające brutalność wojny
oraz cały jej bezsens.
Zadaję sobie pytanie: czy
warto realizować marzenia wymagające aż tak krańcowych
wyrzeczeń i pokonywania
ekstremalnych trudności? A z
drugiej strony, czy wyrzekanie
się marzeń nie jest ucieczką
przed wyzwaniem? Tchórzostwem przed niespodziewaną
próbą? Może mi ktoś zarzucić, że byłem szalony, jadąc na
kontrakt dziewięciomiesięczny
z tak wysoką kreatyniną. Pewnie byłem szalony, ale na swoje
usprawiedliwienie mam fakt,
że nie byłem w pełni świadomy zagrożenia, jakie niesie ze
sobą niewydolność nerek. Nie
miałem też pojęcia o dializach
i przeszczepach. To jeszcze
nie funkcjonowało w mojej
świadomości.
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Dzisiaj, kiedy widzę, jak
pracuje nasza służba zdrowia, gdy słyszę, że dla ludzi
po przeszczepach (i nie tylko)
brakuje pieniędzy na niezbędne lekarstwa, które utrzymują człowieka przy życiu, to
całkiem inaczej postrzegam
swoje postępowanie. Niekiedy
mam ochotę wykrzyczeć dysydentom, że chory to nie saper,
którego można wypuścić na
pole minowe, licząc, że przeżyje, a jak nie, to będzie oﬁarą
własnej nieostrożności. Z premedytacją jechałem na wojnę
do Wietnamu, przez przypadek znalazłem się w Trypolisie, gdzie nieznane bojówki
ostrzelały statek. Ale takie jest
życie, które nas zazwyczaj zaskakuje.
Na frontonie Akademii Morskiej w Gdyni widnieje napis
„Per aspera ad astra” – przez
cierpienie do gwiazd. Czy moje
życie w drodze do kapitańskich
szlifów było cierpieniem daremnym? Czy fakt, że pomimo
tylu przeciwności losu jeszcze
żyję – pozwala mi domniemywać, że mimo wszystko
chociaż połowicznie zrealizowałem swój cel i powinienem
być zadowolony ze swoich
osiągnięć? Nie potraﬁę jednoznacznie odpowiedzieć na to
pytanie, ponieważ człowiek,
a przynajmniej ja, jest istotą,
która prze ciągle do przodu,
wybiega myślami hen poza
dotychczasową
wyobraźnię
i wtenczas, gdy uświadomię
sobie, że jednak nie wszystko
udało mi się doścignąć, ogarnia
mnie smutek. Moje wymarzone kapitaństwo pozostało tylko marzeniem, nie uzyskałem
także odpowiedniego poziomu
materialnego, pozwalającego
żyć na stopie porównywalnej
do wcześniejszych aspiracji.
Ale sam fakt, że mam się w
miarę dobrze i nie jestem notorycznym malkontentem, jest
świadectwem przywiązania do
życia, do rodziny i nadrzędnych
wartości. Moi synowie wyrośli
na porządnych obywateli, co
mnie bardzo cieszy i za co jestem wdzięczny żonie, której
wysiłek w dużym stopniu przyczynił się do ukształtowania
ich charakterów. Pomimo zaawansowanego wieku jeszcze
nie złożyłem broni i wciąż wytyczam sobie nowe zadania. I
niech tak zostanie, ponieważ
przede mną są jeszcze nieznane ścieżki, niekoniecznie
morskie, którymi pragnę podążać. Chciałoby się rzec: tak
trzymać! Ahoj!
Koniec
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KAMUFLAŻ
„W obronie pokoju!”
To hasło, które
Ma usprawiedliwiać
Każdą awanturę.

KRACH

Fraszki
POLITYKA

SPECJALNOŚĆ

Źródło konﬂiktów
Leży w tym,
Że nieważna przyczyna,
Ale kto z kim.

Dziś u decydentów
Specjalność jest
w modzie:
Budowanie domków
z kart
I zamków na lodzie.

ZARAZA

Brakuje pieniędzy,
Zadłużenia duże.
Zaledwie wystarcza
Dla tych, co na górze.

Ta choroba wybranych
Prześladuje jak zmora:
Wszyscy tracą pamięć
Zaraz po wyborach.

TROSKLIWOŚĆ

CO DALEJ?

ZMIANY

UWAGA BEZDOMNI

Rosnące bezrobocie
Martwi i przestrasza.
Miska zupki, zapomoga –
Czy to przyszłość nasza?

Jedno co jeszcze
Może zmienić się:
Komu było niedobrze,
Teraz będzie źle.

W trosce o bezdomnych
Rząd się skłania
Wydzielić w parku
Ławki do spania.

Podobno zarządzenie
Już gotowe prawie:
Nowy podatek
Za spanie na trawie.

RENCISTA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

POPRAWA
W nowe, lepsze jutro
Jedynie dziś wierzą
Ci, którzy nas jutro
Po kabzie uderzą.

Jeżeli bez przerwy
Będą drożeć leki,
To pójdzie do piachu,
A nie do apteki.

DOŚWIADCZENIE
Siła zdatna
Do roboty,
Mniej podatna
Na głupoty.

Fraszki

Z pastelowych aluzji Aleksandra Wołosa.

CHODY

BAŁAGAN

Gdy nie wierzysz lewej
Ani prawej nodze,
To możesz się potknąć
I na równej drodze.

Trudno tam
Porządek mieć,
Gdzie wszechwładny
Rządzi śmieć.

RADA

ŚWIR

Nie sil się
Na dowcip, Lechu,
Gdy już ludziom
Nie do śmiechu.

Poszło mu gładko,
Grał rolę główną,
Choć pod suﬁtem
Miewał nierówno.

POLSKI BIGOS

LEWATYWA

Wczoraj smak
Nadawały kaczany,
A dziś pichci się
Głąb kapuściany.

Nie licz, że poprawa
Nastąpi niebawem,
Gdy to, co na lewo –
Idzie zgodnie z prawem.

STRONA

LUTY 2009

Może paść
na łeb
J

estta na fakcie, że Ździchu
Maślana, co bez dwadzieścia lot robił w Garbulei, ni mo
zdrowia. Chemia mu żdżarła
cołki organizm. Tero mo robote u Nimca, czyli dojyżdżo do
Volkswagena wew Antoninku.
Godo:
– Czy kłak, czy wołna, byle sakwa była połna.
Ale wdoły mu sie korzonki. Za
dnia nie wiy, co jestta na mieście,
bo w dziyń pracuje. W nocy jedom do Antoninka i składajom
sie na bejmy…
Idzie winc na Lecha, bo chcioł
kupić kokotka abo tabletuszke
zes krzyżykiem. Zaś chwiłkę
daliyj nastympno aptyka, ale nie
dali bez receptu nic konkretnygó. Na Chrobrygó czyli Kareji
– aptyka Jana Pawła II, cheba dla
wierzuncych. Istny dostoł fefry i
nie wloz. Zaś na Łubieńskiygó
inszo farmacja, co mo ﬁliom na
targowisku. Na Rozenfelda wew
dwieście metrów pinć aptyków.
Tu tyż jakiysiś kobiecisko wydostało sie zes marketu Ziemowit, bo nie dostała amendyków
i blubrała, że musi iść bez ulice
na drugom strone do aptyki vis
a vis. Roz kiedyś mielim wew
Gniyźnie pinć aptyków, a tero
trzydzieści pinć. Zaś tyż co aptyka, to i bank. Czymu? Bo jak
bydom dawać recepty likorzom,
bydom óne ze śrybnom nitkom
na papiórze bankowym, żeby
wiaruchna nie robiła szmuchów.
Jest tyż tako ministerka – abo minystrojka, co jeij sie objawił tyn
pomysł na śpiku, ale zaś wyparowoł.
I tu wom powiym, żeby wom
było letko i żebyśta sie żdzieblutko ośmioli, a nie leczyli sie berbelom. Przypomnył mi sie Nyra,
nosz Gniyźniok, którny leczył
humorem. Wew Sundzie chcioł
przpodchlibnunć sie syndziymu
i godo:
– Wysoko Sprawiedliwości…
A syndzia się odetnył:
– Tu ni ma sprawiedliwości,
ino jest sund.
Innom razom była jakasiś
drobno sprawa, gdzie Nyra rzykomo naruszył prawo.
– Słuchejcie, Nyra – godo syndzia. – To cheba już sie nie zoboczymy?
A istny godo:
– A czy Wysoki Sund idzie już
na emenryture?
Winc wom godom: do przodu
ino gupiznom, inacyj Wom padnie na łeb!

WOSZ BOLECHNEK ZES
CIERPIENGI HILLS
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Zostawił narzeczoną
w Związku Radzieckim
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

L

ipiec 1974 roku utkwił w
pamięci wielu pracowników „Alby” w Łodzi. Tego miesiąca wyruszyli oni „pociągiem
przyjaźni” pod opiekuńczym
nadzorem pracownika Komitetu Łódzkiego PZPR towarzyszki Teresy Niewczas do
miasta Iwanowo w Związku
Radzieckim. Dlaczego akurat
tam? W tamtych latach w krajach Układu Warszawskiego
były tak zwane miasta zaprzyjaźnione. Dla Łodzi było nim
właśnie radzieckie Iwanowo.
Podczas tego typu imprez
wyłaniają się zwykle swego rodzaju bohaterowie. Tym razem
okazał się nim tokarz Józef Bugajak. Miał 23 lata, był zawsze
w dobrym humorze. Uważano
go za dobrą duszę każdej wycieczki. I bardzo ładnie śpiewał.
Zwłaszcza gdy zwilżył gardło
szlachetnym napojem, jak mówił. Rosjanie przyjmowali wycieczkowiczów suto zastawionymi stołami i „stoliczną”.
Przez pierwsze dwa dni Józek był wesół jak nigdy. Ale z
upływem następnych nagle
posmutniał i prawie zamilkł.
Zainteresowało to pozostałych.
Najbardziej ciekawski Edziu
Piotrowski nie wytrzymał i na
osobności zapytał Józka:
– Józiu, co tobie, kaca masz
czy chory jesteś?
– Widziałeś takiego młodego
faceta? Śniady na twarzy, Gruzin chyba?
– Kręci się taki w pobliżu. Ale
niech sobie łazi. We własnym
kraju jest. Wolno mu!
– Ale on zawsze jest w pobliżu mnie. Jakby mnie śledzil!
– Wydaje ci się. Udaj, że go
nie widzisz, to sam przestanie.
– Nie, Edziu! – Józek nagle
się ożywił. – To musi być ktoś z
tego ich UB.
– KGB! A dlaczego tak myślisz?
– Mój ojciec w czasie wojny
był partyzantem w AK…

– Co ty powiesz! Ale… skoro u
nas twojemu ojcu nikt tego nie
wypomina, to co Ruskie mają
do tego? Ale bądź ostrożny i nie
oddalaj się od nas.
– Tylko dziwne, że mnie, takiego pionka…
– Jest przecież na to rada!
– Edziu uderzył się dłonią w
czoło. – Od czego mamy naszą
towarzyszkę? Niech to wyjaśni,
przecież jest nie tylko po to, by
nas pilnować.
– Racja – zgodził się Józek
– niech wyjaśni, bo będę miał
wycieczkę spaskudzoną.
*
– Byłam w waszej sprawie –
Teresa Niewczas mierzyła Józka
groźnym wzrokiem. – Powiedzieli mi, że nic nie wiedzą, aby
kazano was śledzić. Nie dziwili się, bo wierzą, że w każdej
wycieczce uczestniczą pewni
towarzysze. A wiecie co?! – tu
towarzyszka spojrzała jeszcze
groźniej. – Nasłuchaliście się
tych bredni z „Wolnej Europy” i
teraz wam podejrzenia po głowie chodzą. Zejdźcie mi z oczu,
bo mnie zaraz coś traﬁ!
Józek wyszedł zdenerwowany
i zaskoczony taką informacją, a
jednocześnie czuł ulgę. Od tego
dnia już nie widział swojego
„prześladowcy” i dobry humor
mu powrócił.
Ale nie takie miało być zakończenie. Tajemnica dziwnego agenta wyjaśniła się podczas
kolacji pożegnalnej, którą zorganizowali towarzysze radzieccy w zajeździe pod nazwą, w
polskim tłumaczeniu, „Sosenka Bajka”. Zajazd zbudowany
był w całości z okrągłych bali
drewnianych, na wzór carskiego pałacu z bajek rosyjskich.
Józek, nieco podpity, w dobrym
humorze, udał się do ubikacji.
W chwili, gdy miał z niej wyjść,
w drzwiach zobaczył swojego
prześladowcę z bukietem czerwonych róż.
– Zaczekaj – odezwał się do
Józka po polsku. – Dłużej nie
mogę, jutro wyjeżdżacie…
– Kim jesteś i czego chcesz? –
Józek poczuł przenikliwy chłód,
obejmujący jego ciało. – Kto cię
nasłał?
– Nikt – domniemany agent
położył czule rękę na jego ra-

mieniu, a jego głos był dziwnie
ciepły. – Jestem Gruzinem, studiuję ﬁlologie polską, dobrze
mówię po polsku. Wiem, że
masz na imię Józek, pokochałem cię od pierwszego dnia,
chciałem być z tobą…
– Jak to być ze mną?! – Józek wystraszył się nie na żarty.
– Czego ty chcesz?!
– Józek, ja się w tobie zakochałem – Gruzin mówił dziwnym jak na mężczyznę głosem.
– Jestem mężczyzną, ale uczucia mam jak kobieta, pragnę,
abyś był moim chłopakiem…
Rozumiesz?
– Nie – jęknął Józek.
– Na imię mam Siergiej, ale w
sercu jestem dziewczyną, Nadią. A to kwiaty dla Ciebie, mój
najmilszy.
Chciał Józka objąć i pocałować, ale ten, pchnięty uczuciem
przypominającym
rozpacz
tonącego, odepchnął Nadię i
wyskoczył z ubikacji. Podbiegł
do stołu, przy którym siedział
wraz z innymi, chwycił butelkę
z wódką, nalał w szklankę po
herbacie i wypił duszkiem.
Pytano, co się stało, ale Józek
milczał. Dopiero w hotelu w pokoju opowiedział o wszystkim
kolegom. W pierwszej chwili
był wybuch rozbawienia, ale po
kilku kolejkach „Stolicznoj” zapomniano o wielbicielce Józka.
Nazajutrz wszyscy siedzieli
w autokarze, który za chwilę
miał ruszyć. Te chwile na długo
utkwiły w umysłach wycieczkowiczów i Józka. Bo nagle pojawił się Nadia, podbiegł z jakąś
paczką w ręku, usiłował wejść
do środka, ale autokar ruszył,
a on biegł obok, coś wołał, po
policzkach płynęły łzy. Autokar
przyspieszał, Nadia zniknął za
zakrętem. W autokarze zrazu
przycichło, niektórzy zaciskali
dłońmi usta, tamując wybuch
śmiechu.
– Nie, nasz Józio zostawia
narzeczona w Związku Radzieckim! – przerwał milczenie
Edzio, po czym ryknął śmiechem, do którego przyłączyli się
wszyscy.
Nawet towarzyszka Teresa
ocierała chusteczką łzy śmiechu. Odtąd każdy w Albie wiedział, że Józio zostawił narzeczona w Związku Radzieckim.
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Tina
Wieczorek
POZNAŃ

Dedykuję samotnym,
tym w parach, zakochanym,
rodzicom, dorosłym dzieciom.
Ponadto mojej Krysi i jej synowi
Łukaszowi, którzy odeszli
w mlecznej zamieci Stycznia
2006, Asi, Marice, Oli, Basi,
Lidce i Małgosi, Leszkowi,
Jackowi, Januszowi
i p. Marcinowi, Krzysiowi i Krysi
oraz pozostałym.
„Serce, które kocha,
nie jest już niczyje”
ks. Jan Twardowski

D

zięki Darkowi zaczęła rozumieć, że nie jest ważne
to, co myślą Justyna i matka
na temat jej wyborów. Ważne
jest to, jakie to są wybory. Dla
wielu będzie kobietą z fanaberiami, których nie wytrzymał ani mąż, ani kochanek.
Tylko ona wie, jak wiele zrobiła, by w ogóle otworzyć się
na mężczyzn, by ich nie znienawidzić.
A pamięć po latach? Przecież Hitler i Stalin podobno
dla swojego narodu chcieli jak
najlepiej. Darek mówił, że jeżeli dokonuje się dobrych wyborów, w zgodzie ze sobą, to i
pamięć o nas będzie dobra. A
tak w ogóle czy to jest naprawdę ważne?
– Nie żyjemy przecież dla pamięci – przekonywał.
Teraz nie będzie już myślała
o Darku. Musi pogodzić się z
jego drogą. Tak naprawdę bardzo go rozumiała.
Być może nie potraﬁłaby się
tak poświęcić, ale on tego by
nie uniknął. I nie dlatego, że był
takim bohaterem, że był taki
dobry. Bo naprawdę sprawił jej
ból, a kiedyś tam musiał jeszcze mocniej zranić Izę i Tymka. Podejmował irracjonalne
decyzje. Lepiej by wstąpił do
klasztoru, a nie wiązał się z
kimś, kto go kochał i później
cierpiał.
Jednak ona to rozumie. Bo
być może nie da się uniknąć
przeznaczenia...
Powrót do domu dał możliwość powrotu do dzieciństwa.
Magia świąt Bożego Narodzenia i okres adwentu sprawiły,
że zaczęła zapominać o nękających ją problemach. Takie
święta są tylko raz w roku i nic
teraz nie jest ważniejsze. W
duchu dziękowała, że urodziła
się w tej rodzinie i że ma swoją

Okno Darii
religię z obrządkami, które tak
pomagały nabrać dystansu do
cywilizacji. Współczuła tym,
którzy nie wierzą w nic i mają
dwa dni wolne, a przedtem
tylko radość ze świątecznych
zakupów. Ona mogła je przeżywać pełniej już w adwencie.
A oczekiwanie narodzin Boga
wzmagało oczekiwanie tego,
co najlepsze.
Współczucie w stosunku
do niewierzących wzbudzało w Darii grzeszne uczucie
wyższości. Ale przecież jakże
przyjemnie raz w roku było
się poczuć lepszym od reszty
świata i członkiem konkretnego społeczeństwa.
– Maa, będziemy robić ozdoby choinkowe jak kiedyś, gdy
byłam mała? – zapytała Agata.
Przypomniały się jej czasy wspólnego mieszkania z
dziadkami, krótko po ślubie z
Olkiem.
– Myślę, że będziemy, chyba
że babcia ma inne plany.
– Babcia jest jak najbardziej
za, a jutro przyjdą dziewczyny
od cioci Lucy i my się tym już
zajmiemy.
– Szkoda, też chciałabym w
tym uczestniczyć, ale może i
dobrze, musimy z ciotką Laurą
dekorować supermarket.
– Nie gniewaj się, Maa, ale
to fajnie, bo umówiłyśmy się z
babcią, że tym razem z Zosią,
Basią i Maryśką zrobimy wigilię. Wujek z ciocią dojadą na
ostatnią chwilę, bo pracują, a
my możemy, bo są wakacje.
– Naprawdę chcecie!? I babcia się zgodziła?
– Tak, bardzo ochoczo.
Za jej i Lucyny czasów to
było nie do pomyślenia. Nikt
nie zrobił takiego barszczu, jak
ich matka. Padała ze zmęczenia, ale stała i pilnowała, by się
nie zagotował, bo wtedy tracił
kolor. Przecież wigilia miała
być perfekt. I nie ważne, że w
zasadzie robiła ją sama, bo
nikt lepiej nie umiał. I nie ważne, że inni byli zmęczeni brakiem zajęć, a na koniec słyszeli
sakramentalne słowa:
– Wszystko musze zrobić
sama i już nóg nie czuję.
Dobrze, że chociaż choinkę
ubierały z ojcem bez jej udziału.
W tym momencie ich tata
stawał się bezradny. Nie wiedział, gdzie co powiesić i
usprawiedliwiał się, że nie ma
tego poczucia piękna, które
posiadają kobiety. Jednak za-
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Nie wpadnie jednak z tego
powodu w pierwsze lepsze ramiona. Jak zwykle sobie poradzi. Zresztą czy to już pierwszy
raz?

wsze podawał im kartony i
podtrzymywał je na stołkach.
Tak naprawdę teraz sobie
przypomina, że chyba bardzo
je kochał. To właśnie on nauczył swoje córki uśmiechu.
Zrobiłby wszystko, by tylko widzieć, jak się cieszą. Najmocniej odczuwały to w święta
Bożego Narodzenia
Patrzyła na pobłyskujące
ozdoby choinkowe i układała
lametę. Już wyłoży wszystko
dziewczynom pod rękę i wycofa się. Niech przygotowują
święta same.
Daria lubi zimę .
Jest jak proszek do prania,
wszystko czyści.
Czyści ulice, bo trzeba sprzątać je codziennie, a gdy przykrywa białą kołderką śmietniki,
to nawet one ładnie wyglądają.
Czyści mózg, bo szybko zapada zmrok, a mróz za oknem
skłania do snu. Nad ranem
myśli są czyste. I w ogóle biały
kolor jest czysty.
Mogłaby tylko być cieplejsza.
Za to Daria zimy nie lubi. Znowu pojawi się problem opału,
problem Rafaela i wynajmu
mieszkania.
Naprawdę nie lubi wszystkiego robić sama. Gdyby był Olek,
nic by ją to nie interesowało, a
i Rafael z Olkiem by się liczył.
Chociażby z uwagi na wysokość.
W relacji z nią to jej współwłaściciel patrzył z góry. A tak, jeśli
nie byłoby odwrotnie, to przynajmniej siły byłyby wyrównane.
W zasadzie to jej dzieci miały rację. Tak bardzo musiała
stać się babą Batmanem, że
stała się babą Jagą. Gdyby miała na to jakiś wpływ, wolałaby
być Jogi babą. Olka babą, Darka babą, byleby nie być babą
samotną jak palec.

– Mamo! nie uwierzysz, jaki
ojciec jest wielki! – wołała rozemocjonowana Agata.
– Wiem, zawsze pił mleko.
– Nie naśmiewaj się, Maa
– wtrącił Jurek – to dobra wiadomość. Wynajął kancelarię
prawna i w bardzo spokojny i
konkretny sposób rozwiązał
sprawę naszego mieszkania.
– O niczym nie wiem.
– To się dowiesz. Dzisiaj
dzwonił do mnie, bym odebrał
dokumenty z kancelarii.
– Pokaż, jakie dokumenty.
– Tata zadzwoni i wszystko
Ci wyjaśni. Mówiąc na skróty,
ustalili zniesienie współwłasności i wydzielenie ksiąg wieczystych. Tata nawet znalazł
osobę, która przeprowadzi inwentaryzację kamienicy. Wtedy zasady będą jasne i przejrzyste, poza tym będziemy
mogli bez przeszkód to mieszkanie sprzedać i zainwestować
w inne.
– Boże, naprawdę? A co jeszcze mówił?
– Że zadzwoni.
Wieczorem nie poszła do
pracowni na górę. Pod pozorem oglądania telewizji usiadła
najbliżej telefonu.
I tak sobie nie pogada, bo to
były godziny szczytu i kumulacja domowników w pokoju
„ogólnowojskowym” była wysoka. Najwyżej ucieknie z słuchawką do ubikacji.
Wśród szmerów i nienajlepszego odbioru usłyszała niski i
trochę niepewny głos Olka.
Jaki jego głos jest ciepły,
pomyślała. Dlaczego nigdy
wcześniej na to nie zwróciła
uwagi?
– Witaj, nie wiem, czy Jurek
już ci wspomniał, że musimy
wspólnie podpisać dokumenty?
– Tak, wspomniał.
– Wiesz, formalnie jesteśmy
małżeństwem i mieszkanie
jest własnością wspólną.
– Rozumiem, chcesz wnieść
o podział i rozwód? Stąd te
działania? – spytała sztywno
– Nie, tego nie chcę. Chcę
wam pomóc, bo słyszałem od
taty... twojego taty, że macie
kłopoty.
cdn.
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ieczysław Wojna miał
zawsze swoją ustabilizowaną granicę picia wódki.
Tak się złożyło, że gdy był
bardzo maleńki, jego ojciec
był kierownikiem hurtowni wódek. Brał więc małego
Miecia do biura i tam kazał
odrysowywać mapy całego
regionu, a na nie nanosić odbiorców alkoholu odpowiednimi znakami.
A że ciągle przybywało knajp,
restauracji i sklepów z wódką,
przeto mapy trzeba było ciągle
uaktualniać. Chociaż lata trzydzieste nie były lekkie, wódka i
tak szła jak woda. Przeważnie
czysta. Tyle, że były też ćwiartki i półćwiartki, czyli tak zwane
kruczki.
I właśnie Mieciu latał ojcu
stale po wódkę do sklepu, którego właścicielem był Goldingor.
Naturalnie tylko z zeszytem.
Tam ekspedient wpisywał należność. Chociaż od tego czasu
minęło wiele lat, Mieciu zapamiętał ową granicę, której ojcu
nie wolno było przekraczać. A
więc do śniadania przynosił ojcu
kruczki, a na obiad już ćwiartkę.
Przy imieninach, urodzinach,
komuniach i wszelkiego rodzaju
imprezach ojciec musiał dysponować co najmniej półlitrówką
na łeba.
I wszystko było w porządku, jeżeli te granice nie zostały
przekroczone. Jeśli tak się stało,
to albo bolała głowa lub nerki,
a przy poważniejszych imprezach na ogół większość haftowała. Ale nim do tego doszło,
stabilizacja poczynań bywała
naruszana. I wtedy kłócono się,
kto ilu zarąbał przeciwników w
czasie pierwszej wojny światowej, lub przestawiano w domu
meble. Najczęściej mąż wywracał meble w pokojach, a żona
załatwiała w tym czasie porcelanę w kuchni.
Naturalnie, były też przeróżne
indywidualne wyskoki. Sąsiad
Miecia na ten przykład smarował jodyną szyję i latał po osiedlu z okrzykami, że będzie sobie
podrzynał gardło, podczas gdy
pozostali gonili go, aby człowieka od nieszczęścia uratować,
a przede wszystkim wyrwać
szaleńcowi brzytwę z ręki. Inni
sąsiedzi, gdzie było trzech braci,
rozliczali się między sobą. Szły
w ruch już nie brzytwy, a drągi,
siekiery i kosy. Krew lała się obﬁ-
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O jeden za dużo
cie. Z reguły dopiero policja normowała sytuację rodzinną.
Najgorsze były święta. Tak
narodowe, jak i kościelne. Pito
według staropolskiej zasady: „A
kto nie wypije, tego we dwa kije,
łupu-cupu, po kożuchu, nich po
polsku żyje”. No i odchodziło
łupu-cupu że hej, szczególnie
gdy ktoś próbował w tańcu poderwać cudzą żonę lub narzeczoną. Mieciu pamięta Boże
Narodzenie, gdy doszło do bójki
o „pupę”, jak wyraziła się jedna
z pań. Nakręcał wtedy korbą
patefon, puszczając płytę „Umówiłem się z nią na dziewiątą”.
Doszło do awantury, bo Gwoździk pocałował w tańcu żonę
Wypycha. Z gramofonu pozostały fragmenty, nie mówiąc o
reszcie.
Od tej pory Mieciu znienawidził wódkę i te mapę, na której
dorysowywał coraz to nowe
punkty. Zdał sobie sprawę,
ile każdy z nich przynosi nieszczęść
Kiedy jednak przyszła wojna,
nie sposób się było od wódki
obronić. Ludzie głodowali, chleba nie było, za to bimbru nigdzie
nie brakło. Nawet Niemcy, posługując się polskim porzekadłem,
nim wlali trunek do ust, seplenili
ochoczo: „wszycko jedno wojna”. Polacy wyśpiewywali: „za
rok, za dzień, za chwilę razem
nie będzie nas” i tankowali bez
umiaru. W myśl tezy, że „dzisiaj
się żyje, a jutro gnije”, również
Mieciu wlewał w siebie ten
wstrętny bimber.
Bimbru było pod dostatkiem,
bo kawalerka przychodziła do
siostry, tylko żaden skurczybyk nie przyniósł nigdy choćby
kromki chleba. Trudno było
wtedy ustalać granice, skoro
piło się nieustannie za Polskę,
za wolność, za zwycięstwo, za
przeżycie… Tylko haftowało się
potem bez umiaru, że aż ﬂaków
człowiek o mało nie wypluł.
Po wojnie, kiedy sytuacja się
ustabilizowała, Mieciu starał
się ustalić owe granice. Tyle, ile
trzeba było dla odwagi, aby poprosić pannę do tańca, pocałować, zaproponować randkę. W
każdym bądź razie były trudności z uregulowaniem tej kwestii.
Stąd powtarzało się haftowanie,
które Miecia męczyło z reguły
trzy dni.
I pewnego dnia zbuntował się,
wbrew wszelkim racjom ideowym, tradycyjnym i świątecz-

nym. Pił tylko do granicy, chociaż wyzywano go od egoistów,
sobków i odszczepieńców, co to
nie chcą wypić jeszcze jednego
za czyjeś zdrowie. I było mu z
tym dobrze. No, potknięcia zdarzały się. Ale raczej nie wynikały
z jego winy.
Było to we Wrocławiu. Ukończyli kurs III stopnia. Naturalnie
na zakończenie oblewanko. No
bo jak: Polak, katolik, nie alkoholik? Wypił do granicy. Czuł
się świetnie. Wsiadł do pociągu,
który wcześniej podstawili i zasnął. Kiedy się obudził, pociąg
już mknął w stronę Krakowa.
Ludzi tyle, że ani szpilki wetknąć. A on w środku wagonu.
Poczuł, że jest z nim źle.
O dostaniu się do ubikacji
nie było mowy. Na szczęście,
siedział przy oknie. Kiedy więc
poczuł, że sztormowa fala przesuwa mu się do ust, otworzył
okno i wychylił głowę. A trzeba
wiedzieć, że była wtedy zima,
i to bardzo mroźna. Wyleciało z niego jak z procy. Ale silny
wiatr wepchał to wszystko z
powrotem do przedziału, tyle,
że rozmienił towar na drobne.
Wszyscy stojący i siedzący pasażerowie zostali nakropieni alkoholem i zagrychą. Wyglądali jak
boże krówki, tyle, że w innym
kolorze. Posypały się przekleństwa i wyzwiska. Jakaś jejmość
zdzieliła go nawet parasolką
przez łeb. Czapka Mieciowi spadła za okno. Wyglądał teraz jak
zbity pies.
– Pijak zatracony!
– Świnia!
– Skurwysyna kawał!
– Zapłacisz nam za to!
– Wypieprzyć go na najbliższej
stacji i do izby wytrzeźwień!
– Kryminalista jakiś! Za okno
z nim!

zakrywali się, czym kto mógł, bo
wiatr niezmiennie pchał wszystko do przedziału.
Wtedy Mieciu poprzysiągł, że
więcej jak trzy kieliszki nigdy nie
wypije. W Katowicach zaopiekowała się nim straż kolejowa,
potem policja, a na końcu izba
wytrzeźwień. Na domiar złego
w pociągu zginął mu portfel.
Widocznie ktoś go sobie przywłaszczył w ramach rekompensaty. Na końcu zainteresowało
się nim kolegium, gdzie wzięto
pod uwagę pejzaż galaktycznych tajemnic, uwieczniony na
zewnątrz kolejowego wagonu.
W izbie wytrzeźwień poczuł
się dobrze. Nie wiedzieć po co
wykąpano go w zimnej i gorącej wodzie dla otrzeźwienia.
W tym czasie był już trzeźwiejszy od dozorujących wykidajłów. Przy okazji poznał Mieciu
klientów izby. Byli tu bez mała
wszyscy: robotnik, chłop, aktor,
działacz wysokiego szczebla,
poeta i spekulant. Taka mozaika narodowych kwiatków. Jacy
oni byli śmieszni i obrzydliwi w
oczach Miecia. A nade wszystko śmieszni. Jeden się upił, bo
mu żona nie dała, inny, bo świat
sparszywiał i trzeba z niego
spieprzać, inny, bo nie dostał
orderu, jeszcze inny, bo dostał.
Przyczyn tysiące.
Przez całą noc słuchał ich
obrzydliwego, wulgarnego koncertu, a kiedy się trochę uspokoili, długo zastanawiał się nad
losem narodu, a nawet świata.
Ile przyczyn zła tkwi w wódce,
a ile w nuklearnym zagrożeniu?
Ile wreszcie zła i dobra tkwi w
nim samym?
I Mieciu Wojna doszedł do generalnego wniosku, że ten dzień
w życiu był mu bardzo potrzebny. Poznał lepiej ludzi i siebie.

– Każdemu się może przytraﬁć. Czasem kieliszek zaszkodzi.

Kiedy znudzony dyżurny włączył radio i usłyszał „Dziwny jest
ten świat” Czesława Niemena,
wtedy to przeraźliwe „nieeee!”
piosenkarza nabrało światowego wymiaru. Przypomniał sobie
mapę karczm kreślonych przez
niego w dzieciństwie w hurtowni wódek. Skojarzył ją z mapą
świata nuklearnych zagrożeń…

Ale reszta ich zagłuszyła.
Szkopuł w tym, że Mieciu musiał bez przerwy zamykać okno
i otwierać, ponieważ haftowanie
nie ustało do samych Katowic.
Ludzie pyskowali przy zamkniętym oknie, ale jak je otwierał, to

Późno po północy przywieziono jeszcze jednego „Górala”,
który śpiewał pieśń o tym, co
porzucił góry i hale. Mieciu wtedy inaczej, opacznie dosłyszał
znajomy refren: „człowieku, czy
ci nie żal…”

Jednomyślność rodaków była
zadziwiająca. Byli tacy, co próbowali go bronić:
– Może człowiekowi zrobiło
się słabo? Tu tak duszno.
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W

skromnej salce Zespołu Szkół Specjalnych nr
112 przy ulicy Obornickiej w
Poznaniu byliśmy 12 stycznia świadkami niecodziennego, głęboko poruszającego,
szkolnego wydarzenia kulturalnego: przeglądu zespołów kolędniczych, reprezentujących dzieci i młodzież z
niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim i
umiarkowanym.
Wprawdzie udział wzięły tylko trzy zespoły z trzech szkół:
z Zespołu Szkół Specjalnych nr
112 w Poznaniu, ze Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
przy ul. Mariackiej w Poznaniu i z Gimnazjum nr 14 przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gnieźnie.
Nie liczba zespołów była jednak w tym przypadku istotna,
lecz jakość zaprezentowanych
przedstawień. A te wzruszały
swoim autentyzmem i za dziwiły twórczą pomysłowością.
Oryginalną historię bez słów
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PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH W ZSS NR 112

Zwyciężyło serce
o zwycięstwie dobra i serca
nad złem wystawili uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych nr
112. Był to właściwie obraz
pantomimiczny, z ciekawą
symboliką gestów, ruchu, rekwizytów, wzbogacony o osobliwe działania magiczne.
W przedstawieniu uczniów
Szkoły Podstawowej przy ulicy
Mariackiej dominował taniec
i ruch, a także kolędy, które
śpiewali wszyscy obecni na
przeglądzie. Najbardziej tradycyjne, lecz równie piękne jasełka wykonali uczniowie z Gimnazjum w Gnieźnie, pięknie
recytując fragmenty Ewangelii.
Jury przyznało wszystkim zespołom równorzędne, pierwsze miejsca. mb

Grają młodzi aktorzy Szkoły Podstawowej przy ulicy Mariackiej.
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Jury (od lewej): Ewa Harmaciej z Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta Poznania, Krystyna Poradzewska – dyrektor ZSS nr 112,
przewodnicząca jury Joanna Borowicz – wizytator
Kuratorium Oświaty i Anna Bekas – przewodnicząca
Rady Osiedla Piątkowo-Zachód.

Kolędnicy z Gimnazjum w Gnieźnie.

Kolędnicy Zespołu Szkół Specjalnych nr 112 w Poznaniu.

Podziękowania za piękny występ.

