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Podstawą do korzystania z 
wielu form rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz ulg 
i uprawnień zagwarantowa-
nych osobom niepełnospraw-
nym w przepisach prawa jest 
posiadanie orzeczenia o nie-
pełnosprawności, dotyczy to 
osób poniżej 16 lat lub stopnia 
niepełnosprawności dla osób 
powyżej 16 roku życia. 

O uzyskanie takiego orzecze-
nia mogą ubiegać się również 
osoby, które posiadają prawo do 
renty inwalidzkiej, renty rolniczej 
lub są w wieku emerytalnym.

Wniosek o ustalenie nie-
pełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności osoba za-
interesowana może składać 
osobiście lub przesłać listownie 
do zespołu do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, który jest 
właściwy ze względu na miej-
sce zamieszkania. Do wniosku 
należy dołączyć: zaświadczenie 
o stanie zdrowia wystawione 
przez lekarza rodzinnego lub 
lekarza specjalistę – ważne jest 
30 dni od daty jego wystawienia, 
dokumenty medyczne np. karty 
leczenia szpitalnego, wyniki ba-
dań, opinie specjalistów i inne 
dokumenty medyczne będące 
w posiadaniu osoby składającej 
wniosek. 

„Kreatywni, innowacyjni, 
przedsiębiorczy, wraż-

liwi społecznie” - pod takim 
hasłem w dniach 21 i 22 maja 
odbyły się II Wielkopolskie 
Targi Pracy i Wolontariatu na 
Wydziale Nauk Społecznych 
w Poznaniu. Celem organiza-
torów było skupić pracodaw-
ców wrażliwych na rozwój, 
potrzeby i otoczenie pracow-
nika.

Pierwsze targi odbyły się w 
ubiegłym roku w połowie maja 
i cieszyły się dużą popularno-
ścią. Około szesnaście wielko-
polskich organizacji pozarzą-
dowych zachęcało uczestników 
do aktywnego angażowania się 
w życie społeczne. 

Przy okazji targowych dni od-
było się wiele imprez towarzy-
szących. Wśród nich warsztaty, 
szkolenia, konkursy oraz kon-

Orzekanie
o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnospraw-
ności lub stopniu niepełno-
sprawności określa wskazania 
jakie są niezbędne do spełnie-
nia, aby osoba niepełnospraw-
na osiągnęła możliwość funk-
cjonowania stosownie do jej 
możliwości psychofizycznych w 
procesie integracji społecznej.

Wyróżnia się trzy stopnie 
niepełnosprawności: znaczny, 
umiarkowany, lekki.

Zaliczenie do znacznego 
stopnia niepełnosprawności 
możliwe jest wyłącznie wów-
czas, gdy osoba ma naruszoną 
sprawność organizmu i jest 
niezdolna do podjęcia jakiej-
kolwiek pracy lub jest zdolna 
do podjęcia pracy w zakładzie 
pracy chronionej lub zakładzie 
aktywności zawodowej. 

Uzyskanie przez osobę za-
liczenia do umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności 
wskazuje, że osoba jest zdolna 
do zatrudniania na stanowi-
sku odpowiednio przystoso-
wanym do jej potrzeb i możli-
wości, czyli stanowisko pracy 
spełnia wymóg dostępności, 
funkcjonalności, organizacji i 
bezpieczeństwa pracy, a także 
umożliwia prowadzenia reha-
bilitacji. 

Zaliczenie do znacznego i 
umiarkowanego stopnia nie-
pełnosprawności nie wyklucza 
możliwości podjęcia pracy na 
otwartym rynku pracy według 
aktualnie obowiązujących 
przepisów (poza zakładami 
pracy chronionej). Pracodawca 
chcący zatrudnić osoby o ta-
kim stopniu niepełnosprawno-
ści musi przystosować stano-
wisko pracy do potrzeby osoby 
niepełnosprawnej i uzyskać 
pozytywną ocenę Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Osoby posiadające ważne 
orzeczenie o zaliczeniu do 
jednego ze stopni niepełno-
sprawności mogą korzystać z 
ulg i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa, a także z 
różnych form rehabilitacji:

1. społecznej – są to: dofi-
nansowanie do uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych – z 
tej formy mogą korzystać rów-
nież osoby niepełnoletnie (jej 
rodzice lub opiekunowie) pod 
warunkiem posiadania prawa 
do zasiłku pielęgnacyjnego; 
dofinansowanie do likwidacji 
barier architektonicznych i w 
komunikowaniu się,

2. zawodowej w Powiato-
wym Urzędzie Pracy są to: 
pożyczki dla osób zamierza-

jących rozpocząć działalność 
gospodarczą; skierowania na 
nowoutworzone stanowiska 
pracy w zakładzie pracy chro-
nionej lub na stanowisko przy-
stosowane; skierowania na 
szkolenie umożliwiające uzy-
skanie nowych kwalifikacji.

Mieszkańcy Poznania wnio-
ski mogą składać w Miejskim 
Zespole przy ul. Kasprzaka 16 
w Poznaniu tel.061 86-53-963, 
a mieszkańcy powiatu poznań-
skiego w Powiatowym Zespo-
le mieszczącym się przy ul. 
Jackowskiego 18 w Poznaniu, 
parter pokój 028 wejście „D” 
od ulicy Kraszewskiego, któ-
re jest dostosowane do osób 
niepełnosprawnych. Wszelkie 
informacje w sprawach zwią-
zanych ze złożeniem wniosku 
można uzyskać pod nr telefo-
nu 061 8410 704.

Informacje i wnioski są do-
stępne również na stronach 
internetowych: www.bip.city.
poznan.pl/ www.bip.powiat.
poznan.pl/ 

Dodatkowe informacje: 
http//www.niepelnosprawni.
pl/ledge/x/3544

OPRAC.
JUSTYNA NOWAKOWSKA

Targi pracy
i wolontariatu
ferencja, w której udział wzięli 
prelegenci realizujący projekty 
w Instytucie Spraw Publicznych 
i Ogólnopolskiej Federacji Or-
ganizacji Pozarządowych. 

Tegoroczne targi były okazją 
nie tylko do promocji, ale także 
nawiązania nowych kontaktów, 
które w przyszłości zaowocują 
stałą współpracą. Tym bardziej, 
że udział wzięli przedstawiciele 
biznesu, zainteresowani propo-
nowaną tematyką. 

Nie zabrakło również do-
datkowych atrakcji, do których 
należał konkurs z nagrodami 
na najlepiej promującą się or-
ganizację pozarządową, insty-
tucję, firmę. Uczestnicy mogli 
zaprezentować własne plaka-
ty, ulotki i promować się na 
zaaranżowanych przez siebie 
stoiskach. Przewidziano także 
dyżur doradców zawodowych, 
warsztaty i szkolenia, multi-
medialne prezentacje organi-
zacji pozarządowych, urzę-

dów, firm odpowiedzialnych 
społecznie oraz panel dysku-
syjny, dotyczący integracji i 
aktywizacji społecznej. awa

kontakt 
Wielkopolska

Rada Koordynacyjna 
www.wrk.org.pl
targi@wrk.org.pl
tel: 061 62 32 145,

061 85 30 930
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W dniach od 8 do 10 maja 
odbyła się w Pokrzywnej 

koło Prudnika Międzynaro-
dowa Impreza Turystyczno-
-Nawigacyjna Rajd „KARLIK 
2009”, zorganizowany przez 
Zarząd Okręgowy Polskiego 
Związku Motorowego w Opo-
lu i Opolskie Stowarzyszenie 
Automobilistów. 

Rajd składał się z I rundy 
Turystyczno-Nawigacyjnych 
Mistrzostw Polski Osób Nie-
pełnosprawnych, I i II rundy 
Turystyczno-Motorowych Mi-
strzostw Polski, I i II rundy Na-
wigacyjno-Samochodowych 
Mistrzostw Polski oraz I i II 
rundy Pucharu Europy Środko-
wej.

Do Pokrzywnej zjechały 44 
załogi m.in. z Opolszczyzny, 
Warszawy, Gdańska, Rze-
szowa, Katowic I Poznania. 
W rajdzie wzięli udział także 
zawodnicy z Rumuni, Węgier, 
Słowacji i Czech.

Zawodnicy zobowiązani byli 
do przestrzegania przepisów 
Prawa o Ruchu Drogowym i za-
sad bezpiecznej jazdy. Uczest-
nicy rajdu zakwaterowani 
byli w ośrodku wczasowym 
„Chrobry” oraz w domkach 
kempingowych przy karczmie, 
w której były posiłki. Karczma 
zbudowana z bali potęgowała 
nastrój i klimat górski. Sło-
neczna pogoda sprzyjała nie 
tylko kierowcom. 

O sukcesie w rajdach na-
wigacyjnych decyduje orien-
tacja pilota kierowcy. Na 
starcie otrzymuje on zako-
dowaną mapę. Rolą pilota 
jest poprawne jej odczytanie 
i przejechanie zadanej trasy. 
Rajd rozpoczął się w piątek o 
godzinie 22.00 etapem noc-
nym. Niejedne opony zosta-
ły zdarte, pozostawiając za 
samochodem swąd palonej 
gumy. Z tej części rajdu ostat-
ni uczestnicy zjechali na metę 
dopiero o 1:30 w nocy. Jednej 
załodze przytrafiło się prze-
kroczyć granicę czeską, ale w 
końcu trafili na metę. 

W sobotę po pysznym i ob-
fitym śniadaniu zaczął się etap 

Międzynarodowy integracyjny rajd samochodowy „KARLIK 2009”

Z udziałem
niepełnosprawnych

dzienny. Następnie do pracy 
przystępował pilot, który poza 
mapą otrzymywał zdjęcia 
obiektów, które należało od-
szukać na trasie rajdu. Teraz 
zaczynała się dopiero zabawa. 
Jak tu skupić się na wskazów-
kach dotyczących trasy, gdy 
wokół okolice tak piękne, że 
aż dech zapierało w piersiach. 
Trasa wiodła raz po płaskim 
terenie, a już za chwilę oczom 
ukazywało się pasmo gór 
Opawskich, porośniętych świe-
żą o tej porze roku zielenią. 

Pierwsza połowa rajdu koń-
czyła się w Nysie. Organizatorzy 
pomyśleli, jak przyczynić się do 
zwiedzenia miasta z taką ilością 
kościołów, że co kilkaset metrów 

przed oczami wyrastały sakralne 
obiekty. Uczestnicy rajdu dostali 
mapę i wskazówki, jak odnaleźć 
obiekty wskazane przez organi-
zatorów. Przy okazji zwiedzania 
miasta można było zjeść wspa-
niałe lody, a następnie umyć się 
w fontannie.

Następna część rajdu po-
prowadziła uczestników 
przez zaporę na Nysie Kłodz-
kiej z pięknym rozlewiskiem 
na obrzeżach miasta Nysa, 
a także przez miejscowości 
znajdujące się u podnóża Gór 
Opawskich. 

Rajd zakończył się obia-
dem w Pokrzywnej. Na ko-
lacji-bankiecie ogłoszono 
wyniki i rozdano nagrody. 
Pierwsze miejsce w kategorii 
Turystyczno-Nawigacyjnych 
Mistrzostw Polski Osób Niepeł-
nosprawnych zdobyła załoga 
z Rzeszowa Jerzy Gierałt i Do-
rota Korab-Gierałt, pierwsze 
miejsce w klasyfikacji okręgów 
osób niepełnosprawnych wy-
walczył Okręg Wielkopolska, a 
pierwsze miejsce w klasyfika-
cji klubów zmotoryzowanych 
niepełnosprawnych przypadło 
Klubowi Centur z Poznania.

Cała impreza przebiegła w 
pogodnym i przyjaznym na-
stroju, podsycana emocjami 
współzawodnictwa.

TERESA KAŹMIERCZAK
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Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci ze Złożoną Nie-

pełnosprawnością „Potrafię 
Więcej” przygotowało bardzo 
interesujące zajęcia dla ma-
luchów w wieku przedszkol-
nym. Spotkania odbywają 
się w piątki, w godzinach od 
16.00 do 19.00, w Akademii 
Baltazara Gąbki na Podola-
nach.

Zajęcia proponowane ma-
łym podopiecznym mają nie 
tylko zapewnić miłe spędze-
nie wolnego czasu, ale także 
poszerzyć życiowe doświad-
czenia dzięki poznawaniu no-
wych miejsc, osób i zdarzeń. 
Dzieciom pomagają specjali-
ści, ale bardzo ważne jest to, 
że oddziałują one na siebie 
nawzajem.

Podstawowym celem świe-
tlicy nie jest prowadzenie te-
rapii, ale umożliwienie dzie-
ciom swobodnego nabywania 
nowych doświadczeń. Bardzo 
ważną rolę odgrywa także pra-
ca z rodzicami. Czas, jaki dzie-
ci spędzają na zajęciach, jest 
czasem tylko dla nich. Mogą 
wówczas porozmawiać ze 
sobą lub z psychologiem, ale 
też poczytać, odpocząć, pójść 
na zakupy.

– Podopieczni świetlicy 
uczestniczą również w zaję-
ciach muzycznych, twórczych i 
polisensorycznych czyli wielo-
zmysłowych – mówi pedagog 
Justyna Tyrakowska. – Zajęcia 
te są dostosowane do potrzeb 
i możliwości poszczególnych 
dzieci. Dużą wagę przykłada-
my do indywidualnego kontak-
tu opiekuna z podopiecznymi, 
tak, aby zaspokoić ich potrze-

W sobotnie popołudnie 
16 maja 2009 roku mini 

spektaklem teatralnym zaty-
tułowanym „Cudowne Odkry-
cie” rozpoczęła się wystawa 
nie z tej ziemi. Do wspólnego 
tworzenia w ramach trzech 
konkursów plastycznych: 
„Widok z Marsa”, Nie-ziemska 
istota”, „Kosmiczny pojazd” 
oraz konkursów literackich 
„Galaktyka marzeń” i „Elektry-
cerze” zaprosił Dom Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie.

Fantastyczna scenografia: 
powierzchnia planety uformo-
wana z pogniecionego papie-
ru, setka białych, maleńkich 
światełek, lustra, dym, kombi-
nezony kosmonautów z folii 
aluminiowej oraz narrator- 
Łukasz Młyńczak sprawiły, że 
widzowie bez trudu przenieśli 
się w niezwykłą podróż w prze-
stworza. Zofia, Albert i Tomasz, 
astronauci, których grali Mag-
dalena Zgoła, Mateusz Rosiński 
i Hanna Siąkowska, postano-
wili zbadać planetę G620, by 
przekonać się, czy jest na niej 
tlen i czy mogliby na niej żyć 
ludzie. I udało się, posadzone 
przez nich kwiaty nie więdły, a 
nawet zamieszkiwały tam ja-
kieś istoty. Spotkali ludzi: Emi-
lię Kucharczyk i Marię Wawrzy-
niak, gdyż planetą tą, okazała 
się Ziemia. Nie trzeba lecieć w 
przestworza, by wziąć udział w 
kosmicznej podróży, wystarczy 
spojrzeć w niebo, w głęboką 
noc. Za przygotowanie przed-
stawienia gratulacje należą się 
Małgorzacie Kaczmarek-Łucz-
ce, natomiast za scenografię i 
rekwizyty Agnieszce Przynodze 
i jej zespołowi: Jolancie Falbier-
skiej, Renacie Kaczmarek, Na-
talii Ratajczak, Marii Wawrzy-
niak, Mateuszowi Rosińskiemu, 
Tomaszowi Plucińskiemu, Da-
mianowi Nawrockiemu i Piotro-
wi Lewandowskiemu. 

Spotkajmy się 
w świetlicy

bę bezpieczeństwa, pozwolić 
nawiązać nową więź, inne-
go rodzaju i innej jakości niż 
związek z rodzicem.

W pracy świetlicy wykorzy-
stywane są elementy ruchu 
rozwijającego Weroniki Sher-
borne, programy aktywności M. 
Ch. Knillów, terapii SI, muzy-
koterapii, relaksacji. Odbywają 
się także zajęcia dogoterapii 
prowadzone przez terapeutę, 
posiadającego odpowiednie 
kwalifikacje. Priorytetem w 
pracy terapeutów jest rozpo-
znawanie i rozwijanie komu-
nikacji dzieci oraz przygoto-
wywanie ich do korzystania 
z komunikacji alternatywnej i 
wspomagającej.

W ramach pracy świetli-
cy planowane są także za-
jęcia psychoedukacyjne dla 
rodzeństwa dzieci niepeł-
nosprawnych. Osoby zainte-
resowane mogą się zgłaszać 
telefonicznie pod numery: 608 
311 327 lub 693 194 836. awa

Wystawa została otwarta 
przez przedstawiciela Związku 
Kawalerów Maltańskich – Jana 
Baehra. Serdecznie powitano 
zaproszonych gości. Najpierw 
Ojca Marka Smyka – probosz-
cza Parafii pw. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Puszczykowie. 
To dzięki Jego uprzejmości w 
Sali Jana Pawła II ma miejsce 
wiele ważnych spotkań. Nieod-
płatnie korzysta z niej nie tylko 
Dom Pomocy Maltańskiej, ale 
również emeryci i renciści. W 
tym miejscu odbył się także 
XVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Apolonia 
Wojciechowska, pełniąca obo-
wiązki dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w 
Poznaniu, podziękowała twór-
com i wyraziła słowa uznania 
dla Fundacji. Głęboki podziw 
dla artystów i organizatorów 
wyraził również Arkady Fiedler 
– poseł na Sejm RP. Piękne, cie-
kawe oryginalne prace, jestem 
oczarowany – powiedział. 
Stwierdził, że całe Puszczyko-
wo jest Ogrodem Kultur i To-
lerancji. Następnie odczytano 
gratulacje i podziękowania w 
imieniu Jana Grabkowskiego 
– Starosty Poznańskiego. Jerzy 
Pelowski – kierownik Domu 
Pomocy Maltańskiej w Pusz-
czykowie przedstawił wszyst-
kie osoby, które nie tylko były 
zaangażowane w zorganizo-
wanie wernisażu, ale na co 
dzień ciężko pracują u Jego 
boku: Małgorzatę Kaczmarek- 
Łuczko, Agnieszkę Przynogę, 
Lidię Łubińską, Magdalenę 
Strzelczyk i Mariusza Dąbrow-
skiego. Szokująca, porażająca, 
w taką brzydką pogodę dała 
wiele ciepła, wiary i nadziei 
– tak jednym zdaniem określi-
ła wystawę Elżbieta Bijaczew-
ska – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu.

Po poczęstunku rozpoczę-
ła się projekcja piętnasto-
minutowego filmu „Kosmos” 
autorstwa Grupy Środowisko 
z Dziennego Ośrodka Ada-
ptacyjnego nr 1 w Poznaniu, 
który nie tylko uatrakcyjnił 

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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wystawę, ale zawierał wiele 
dydaktycznych treści. Przez 
trzy miesiące ubiegłego roku 
grupa ta zdobywała wiedzę 
między innymi uczestnicząc w 
wycieczkach do Planetarium i 
Obserwatorium, by przekazać 
ją teraz innym. Po filmie przy-
znano nagrody laureatom. 
W konkursie poetyckim „Ga-
laktyka marzeń” wyróżnienie 
otrzymała Zuzanna Szklarska 
ze szkoły Podstawowej nr 1 w 
Puszczykowie, trzecie miej-
sce zajął Marcin Szambelan 
z Dziennego Ośrodka Ada-
ptacyjnego w Poznaniu, miej-
sce II przypadło Magdalenie 
Kalinowskiej z WTZ Fundacji 
Pomocy Maltańskiej, nato-
miast Rafał Wejchan z WTZ 
Promyk w Dopiewcu otrzymał 
pierwszą nagrodę. W konkur-
sie literackim „Elektrycerze” 
polegającym na dokończeniu 
fragmentu prozy Stanisława 
Lema, wyróżnienie otrzymała 
Olga Iwaszkiewicz ze szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczy-
kowie. III miejsce zajął Kornel 
Klorek z WTZ Promyk w Do-
piewcu, Piotrowi Pachurze ze 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Chrzypsku Wielkim 
przypadło II miejsce, a Michał 

Ogoniak z WTZ im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu został 
uhonorowany miejscem I. W 
konkursie plastycznym „Ko-
smiczny Pojazd” przyznano 
trzy drugie miejsca. Otrzymały 
je: WTZ Fundacji Pomoc Mal-
tańska w Poznaniu, WTZ im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu 
oraz Pracownia Terapii Przez 
Sztukę w Gnieźnie. Natomiast 

oraz Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy Zielone Centrum w 
Poznaniu.

Osiem osób przyjechało z 
Owińsk. Marta Florczyk była 
już wcześniej w tym miejscu 
na wigilii. Ania Krzyżaniak 
znalazła się tu pierwszy raz, 
ale obie na pytanie, co im się 
najbardziej podoba, zgodnie 
odpowiadają: wszystko! a naj-
smaczniejsza była bułka z sa-
łatką no i ciastka. Pani Elżbie-
ta Ignaszczak, nauczycielka 
z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Kowanówku mówi, że jej 
uczniowie biorą udział w kon-
kursach ogłaszanych przez 
Dom Pomocy Maltańskiej już 
kolejny raz. Wspaniały nastrój 
i atmosfera sprawia, że chęt-
nie przyjeżdżamy do Puszczy-
kowa. Uczestnicy z różnych 
placówek się już rozpoznają i 
korzystają z okazji, by poroz-
mawiać. Wracają zadowoleni 
z dyplomem, olbrzymim kom-
pletem farb oraz zestawem 
drewnianych elementów do 
zdobienia techniką Decoupa-
ge. Trzynaście osób z Oddziału 
Dziennego Rehabilitacji Psy-
chiatrycznej Zakładu Opiekuń-
czo Leczniczego z Poznania 
pierwszy raz znalazło się w 

Kosmos w Puszczykowie

dwa pierwsze miejsca zajęły: 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy we Włoszakowicach 
i WTZ „Pawełek” w Owiń-
skach. Również w konkursie 
plastycznym „Widok z Marsa” 
przyznano dwie drugie nagro-
dy: WTZ Promyk w Dopiewcu 
i WTZ w Jastrowiu. Pierwsze 
miejsca zajęły natomiast: Za-
kład Opiekuńczo Leczniczy 
w Poznaniu i Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Chrzyp-
sku Wielkim.

W konkursie plastycznym 
„Nie-ziemska istota” miejsca II 
zajęły Miejsko-Gminny Ośro-
dek Wsparcia w Swarzędzu i 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Mosinie, na-
tomiast I miejsce Zespół Szkół 
Specjalnych w Kowanówku 

tym miejscu. Jeden z uczestni-
ków Piotr Siedlecki tak komen-
tuje wystawę: każdy artysta ma 
inną wizję i punkt spojrzenia, 
widać śmiałość rozwiązań i 
włożone serce, a Waldemar 
Jóźwiak z nieskrywana dumą 
pokazuje swój rysunek na 
okładce wydawnictwa zawie-
rającego zbiór prac konkurso-
wych. Wewnątrz też są jeszcze 
moje rysunki – dodaje. Ten 
uśmiech, ten błysk w oczach. 
Tak wygląda szczęście. 

To wszystko nie byłoby 
możliwe bez instytucjonalne-
go i finansowego wsparcia: 
Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Powiatu Po-
znańskiego oraz Urzędu Mia-
sta Puszczykowo. Nie może 
więc zabraknąć podziękowań 
również dla nich za zrozu-
mienie i chęć wspierania nie-
pełnosprawnych artystów. To 
nieoceniony gest.
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– Zupełnie przypadkowo 
umówiliśmy się na rozmowę w 
pierwszą rocznicę wodowania 
Santa Marii 12 maja 2008 roku, 
aby porozmawiać o jubileuszu 
Muzeum Pracowni Literackiej 
Arkadego Fiedlera. Widzę jed-
nak, że dziś jest kolejna rocz-
nica…

– To prawda. Równo rok temu, 
po czterech latach pracy, spo-
sobem niemal gospodarczym, 
udało nam się zrealizować na-
sze marzenie i w naszym Ogro-
dzie Kultur i Tolerancji stanęła 
wierna replika w skali 1:1 legen-
darnego żaglowca, na którym 
3 sierpnia 1492 roku Krzysztof 
Kolumb wyruszył w swój rejs. 
12 maja 2008 roku Santa Maria 
została „zwodowana” w naszym 
Ogrodzie Kultur i Tolerancji. Uro-
czystego aktu przecięcia wstę-
gi dokonał Krzysztof Kolumb, 
książę de Veragua, potomek w 
linii prostej słynnego odkrywcy. 
Santa Maria jest symbolem nie 
tylko Wielkiej Przygody, ale tak-
że otwarcia na świat, przełamy-
wania trudności i schematyzmu 
myślenia, poszerzania horyzon-
tów. Trudno o ciekawsze wzor-
ce dla tysięcy gości naszego 
Muzeum, zwłaszcza tych mło-
dych o chłonnej wyobraźni. Nie 
zapominajmy, że Muzeum służy 
głównie dzieciom i młodzieży, a 
dzieci z Domów Dziecka, które 
otaczamy szczególną opieką, 
znajdują tutaj to, czego zwykle 
brak im na co dzień: twórczy 
optymizm i wiarę w siebie. Z 
powstaniem „Santa Marii” w 
puszczykowskim Muzeum-Pra-
cowni wiążemy szereg planów 
i nadziei. Statek Kolumba ma 
być przedłużeniem muzeal-
nej ekspozycji. Przestrzeń pod 
jego pokładami poświęcimy na 
przedstawienie czterech od-
krywczych wypraw Kolumba do 
Nowego Świata. Będzie tu rów-
nież miejsce na pokazanie licz-
nych dokonań polskich podróż-
ników i odkrywców ostatnich 
dwóch stuleci. To byli naprawdę 
wspaniali ludzie. Pełni pasji, za-
pału i gotowi do poświęceń.

– Arkady Fiedler otwiera-
jąc 35 lat temu to muzeum, w 
najśmielszych marzeniach nie 
przypuszczał zapewne, że z 
trzech małych pokoi z ekspo-
natami z jego wypraw powsta-
nie prawdziwe, duże muzeum.

– Jako kontynuatorzy dzieła 
naszego ojca staramy się god-
nie kontynuować jego spuściznę 

Często zachwycamy się 
pięknymi widokami, uro-

kliwymi miejscami i z zazdro-
ścią wzdychamy: „ale to tak 
daleko, wiadomo – zagranica, 
jak ja tam dojadę, to nie dla 
niepełnosprawnego…” i ty-
siące podobnych dylematów. 
Otóż nic podobnego. Wszyscy, 
którzy tak myślą, są w wielkim 
błędzie. Widok, jak z zagra-
nicznej pocztówki czy folderu 
biura podróży często mamy 
tuż obok, w najbliższej okoli-
cy, tylko nie zawsze potrafimy 
go dostrzec. 

Zaczyna się sezon wakacyj-
ny i „Filantrop Naszych Cza-
sów” postanowił przybliżyć 
Wam to, co piękne i gdzie moż-
na wypocząć i zrelaksować się 
w naszym powiecie, mieście i 
regionie. Wspólnie wybierzemy 
się na te wycieczki. Chcemy 
Was przekonać, że wcale nie 
trzeba wyjeżdżać setki kilome-
trów, aby znaleźć się w innym 
świecie, a niepełnosprawność 
nie jest żadną przeszkodą czy 
problemem. 

Nasz cykl zainaugurujemy w 
podpoznańskim Puszczykowie 
w Muzeum Pracowni Literac-
kiej Arkadego Fiedlera, w Wiel-
kopolskim Parku Narodowym. 

Do Puszczykowa dojechać 
możemy autobusem Eko-Ron-
do z poznańskiego Dębca lub 
samochodem. Droga jest krót-
ka, bo to tylko 15 kilometrów. 
Można też dojechać pocią-
giem do stacji Puszczykówko 
i stamtąd do muzeum na ulicy 
Słowackiego około 400 metrów 
spaceru przez teren Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Las 
jest przepiękny, a mikroklimat 
często porównywany do tego w 
znanym podgórskim uzdrowi-
sku Rabka. 

Muzeum Pracownia Literacka 
znanego pisarza podróżnika ma 
już 35 lat, swą działalność roz-
poczęło 1 stycznia 1974 roku. 
Placówka mieści się w starym 
domu rodziny Fiedlerów. Willę 
tę Arkady Fiedler kupił od pań-
stwa w roku 1946, po powrocie 
do kraju z wojennej emigracji. 
W 1948 sprowadził tu z Londynu 
swą żonę włoskiej narodowości, 
Marię z domu Maccariello, oraz 
dwóch nieletnich wówczas 
synów, Arkadego Radosława i 
Marka. Dziś to oni kontynuują 
dzieło swojego ojca. 

Niepełnosprawni nie będą 
mieli większych trudności przy 
zwiedzaniu Muzeum Pracowni 
Literackiej Arkadego Fiedlera. 
Także teren wokół samego bu-
dynku jest bardzo przyjazny. 
Zmęczeni zwiedzaniem może-
my zrelaksować się i odpocząć 
w kolejnym muzealnym ekspo-

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

Teraz budujemy 
Hurricana
Z ARKADYM i MARKIEM FIEDLERAMI rozma-
wia EWELINA WĘGLEWSKA

literacką i podróżniczą. Ekspo-
natów ciągle przybywa. Przy-
wozimy je z naszych wypraw, 
przekazują je goście odwiedza-
jący nasze muzeum i pozysku-
jemy je na różne sposoby, cały 
czas myśląc o tych, którzy nas 
odwiedzają. Trzy pokoje nasze-
go ojca to już wielka historia. 
Dziś można zwiedzać jeszcze 
wspomnianą już Santa Marię, 
odpocząć w „zmniejszonej” pi-
ramidzie Cheopsa, przenieść 
się w Tajemniczy Świat Indian, 
obejrzeć liczne ekspozycje i wy-
stawy czasowe, podziwiać rzeź-
bę Buddy, przespacerować się w 
Ogrodzie Kultur i Tolerancji.

– Czy Panów dzieci też zara-
żone są bakcylem muzeum?

– Nie musimy bać się o to, kto 
przejmie dzieło naszego ojca, a 
poniekąd i nasze. Rośnie nowe, 
młode pokolenie Fiedlerów. Tra-
dycja rodu raczej nie zaginie.

– Muzeum Pracownia Lite-
racka Arkadego Fiedlera, to 
bardzo dziwne muzeum. Moż-
na tutaj wszystkiego dotknąć, 
dokładnie obejrzeć, zrobić 
zdjęcie. Ma się wrażenie wiel-
kiej przyjazności tego miejsca. 
Każdy zwiedzający to mile 
oczekiwany i witany gość. 

– Tak było zawsze. Wtedy, 
gdy żył jeszcze nasz ojciec, tak 
jest teraz i miejmy nadzieję, tak 
będzie zawsze. My lubimy ludzi, 
a oni lubią nas. Muzeum po-
winno być przyjazne dla zwie-
dzających. Chętniej je wtedy 
odwiedzają i wracają do niego. 
Niepełnosprawni, którzy do nas 
przychodzą, też są mile witani. 
Do Piramidy mamy na przykład 

specjalny podjazd dla wózków. 
Nikomu nie odmówimy pomocy, 
bo muzeum jest dla zwiedzają-
cych, a nie odwrotnie.

– Miło to słyszeć. Kiedy roz-
mawiam z Panami, cały czas 
czuje się tę wielką pasję i en-
tuzjazm do tego, co robicie. 
Trudno więc oprzeć się pytaniu 
o plany na przyszłość, bo nie 
wierzę, że Santa Maria to było 
Wasze ostatnie słowo i marze-
nie... 

– Na pewno nie. Tych ma-
rzeń jest wiele, ale czy uda się je 
zrealizować? nie chcielibyśmy 
teraz o tym mówić, żeby nie za-
peszyć. Na pewno jednak nadal 
będziemy robili to, co robiliśmy 
i robimy dotychczas. Wszystkie 
tegoroczne imprezy w muzeum 
związane są, to zrozumiałe, z 
jubileuszem 35-lecia. Jest też 
proza życia i na bieżąco musi-
my dbać o nasze eksponaty. Coś 
trzeba naprawić, coś odświe-
żyć. Jak to w życiu. Jeśli chodzi 
o jakieś nowe eksponaty w stylu 
Santa Marii, to budujemy teraz 
wierny model Hurricana, też w 
skali 1:1. Angielskie samoloty 
tego typu brały udział w bitwie o 
Anglię i latały w legendarnym już 
Dywizjonie 303. Mamy bardzo 
dobrą dokumentację techniczną 
i plany Hurricana, możemy więc 
spokojnie „budować”. Prace idą 
pełną parą i jak wszystko do-
brze pójdzie, to jeszcze w tym 
roku jesienią Hurrican stanie w 
naszym Ogrodzie Kultur i Tole-
rancji. Mamy już nawet dla nie-
go miejsce: między Santa Marią 
a Piramidą.

– Dziękuję za rozmowę.

Marek (z lewej) i Arkady Radosław Fiedlerowie.
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Znane i nieznane (1)
NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI

nacie – słynnej Piramidzie, która 
stoi w parku przy Muzeum. Wy-
budowano ją na wzór piramidy 
Cheopsa, z zachowaniem jej 
proporcji. Wchodząc do Pirami-
dy znajdziecie się w miejscu o 
szczególnej mocy, gdzie z wiel-
ką siłą skupia się kosmiczna 
energia, a człowiek poddany jej 
dobroczynnemu działaniu staje 
się zdrowszy i lepszy, tym sa-
mym szczęśliwszy. 

Za miesiąc zaprosimy Was 
do… Ale to niespodzianka. 

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI 
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Ewelina Węglewska i Lech Mroczkowski u Arkadego Fiedlera.
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W Polsce, według różnych 
szacunków, żyje około 

dziesięć tysięcy dziewczy-
nek, dorastających dziew-
czyn oraz kobiet dotkniętych 
zespołem Turnera. Corocz-
nie rodzi się u nas 100-120 
dziewczynek z tą chorobą. 
Jak im pomóc funkcjonować 
w społeczeństwie zastanawia 
się Wielkopolskie Stowarzy-
szenie Wsparcia w Zespole 
Turnera. Ma wiele ciekawych 
pomysłów. 

Zespół Turnera to uwarun-
kowany genetycznie zespół 
wad wrodzonych, spowodo-
wany całkowitym lub częścio-
wym brakiem jednego z chro-
mosomów X we wszystkich 
komórkach organizmu lub w 
pewnej ich części. Występuje u 
1 na 2500 urodzonych dziew-
czynek. Najważniejsze cechy 
występujące u osób z zespo-
łem Turnera to: niski wzrost, 
słabo zaznaczone cechy żeń-
skie i wrodzona dysgenezja 
gonad, powodująca w więk-
szości przypadków bezpłod-
ność.

– Wielkopolskie Stowarzy-
szenie Wsparcia w Zespole 
Turnera zostało powołane 7 
lutego 2007 roku przez grupę 
założycieli, spośród których 
większość stanowili członko-
wie Stowarzyszenia Pomocy 
Chorym z Zespołem Turnera – 
mówi prezes Małgorzata Ław-
niczak. – Wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego uzyska-
liśmy w marcu tego samego 
roku. Starania o status orga-
nizacji pożytku publicznego 
dopiero przed nami. Według 
zarejestrowanego statutu, na-

Po załatwieniu wszyst-
kich formalności praw-

nych Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie Wolontariuszy 
Opieki Paliatywnej „Hospi-
cjum Domowe” zmieniło 
siedzibę, która teraz mieści 
się przy ulicy Bednarskiej 4 
w Poznaniu. 

Stowarzyszenie stanowi 
podmiot założycielski dla na-
stępujących Niepublicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej: 
Wielkopolskie Hospicjum dla 
Dzieci, Wielkopolskie Hospi-
cjum dla Dorosłych, Centrum 
Usług Leczniczych i Badań 
Profilaktycznych. Dokonano 
również wpisu zmian w reje-
strze zakładów opieki zdro-
wotnej wojewody wielkopol-
skiego dla tych zakładów w 
sprawie zmiany adresu reali-
zowanych świadczeń. awa

W ciągu piętnastu lat pu-
blikowania miesięczni-

ka „Filantrop Naszych Cza-
sów”, wydawanego aktualnie 
przez Wielkopolski Związek 
Inwalidów Narządu Ruchu, 
jego redakcja zgromadziła 
bogaty dorobek twórczy osób 
niepełnosprawnych w posta-
ci ich autobiografii, tekstów 
dziennikarskich, pamiętni-
ków, opowiadań i wierszy.

W 2007 roku powstała Fun-
dacja Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Filantrop”, 
aby całą tę twórczość udo-
stępniać czytelnikom także 
w postaci wydawnictw książ-
kowych, a także poszerzyć 
działania redakcji o organi-
zowanie konkursów, spotkań 
autorskich, wystaw oraz 
innych form promujących 
problematykę twórczych do-
konań osób niepełnospraw-
nych. 

Jedną z takich inicjatyw jest 
organizowany w tym roku 
przez Wielkopolski Zwią-
zek Inwalidów Narządu Ru-
chu i Fundację „Filantrop” 
cykl spotkań integracyjnych 
pod hasłem „Piśmiennictwo 
osób niepełnosprawnych 
bliżej czytelnika”. Ich celem 
jest ukazywanie szerokie-
mu gronu odbiorców, także 
pełnosprawnych, literackich 
dokonań naszych twórców, 
realizowanych zarówno na 
łamach miesięcznika jak i w 
wydawnictwach książkowych 
wspomnianej fundacji. Spo-
tkaniami tymi chcemy stwo-
rzyć całemu społeczeństwu 
szansę lepszego poznania au-
tentycznego świata doświad-
czeń, myśli i przeżyć osób 
niepełnosprawnych. Nikt tego 
świata nie przedstawi lepiej i 
bardziej prawdziwie, aniżeli 
oni sami w swoich własnych 
tekstach. Dlatego w sposób 
wyjątkowo skuteczny mogą 
one służyć zrozumieniu śro-
dowiska osób niepełnospraw-
nych, a tym samym – przybli-
żać ideę społecznej integracji.

Z tą myślą spotkaliśmy się 
9 maja w Ośrodku Wypoczyn-
kowym „Chrobry” w miejsco-
wości Pokrzywna koło Nysy 
Śląskiej z szerokim gronem 
miejscowych czytelników, a 
także zaproszonych gości z 
Opola, Poznania, Wrocławia i 
innych miejscowości. Miałam 
zaszczyt prowadzić to spo-
tkanie, a także zaprezentować 
fragmenty autobiografii za-
wartych w obszernej książce 
„Moje Kilimandżaro”, wiersze 
Magdaleny Molendy-Słomiń-
skiej z jej tomiku poetyckie-
go „Teraz zaśpiewa słońce” 

Hospicjum zmieniło siedzibę

szym terenem działania jest 
Wielkopolska. Aby realizować 
wyznaczone cele, stowarzy-
szenie może podejmować 
działalność na terenie całego 
kraju oraz poza jego granica-
mi. Oczywiście, na zasadach 
określonych we właściwych 
przepisach prawa. Wielkopol-
skie Stowarzyszenie Wsparcia 
w Zespole Turnera jest organi-
zacją o charakterze charyta-
tywnym, zrzeszającą rodziców, 
opiekunów dzieci, wchodzące 
w dorosłość dziewczyny i oso-
by dorosłe. Jest otwarte także 
dla innych osób zaintereso-
wanych problematyką tego 
zespołu. Działamy w sferze 
zadań publicznych, w rozu-
mieniu art.4. ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Na pytanie, jaki jest główny 
cel stowarzyszenia, Małgo-
rzata Ławniczak odpowiada, 
że stopniowe stworzenie ca-
łej populacji osób z zespołem 
Turnera i zapewnienie jej wa-
runków harmonijnego rozwo-
ju fizycznego, psychicznego 
i społecznego, który stworzy 
szansę na jakość życia nie róż-
niącą się istotnie od osiąganej 
przez ludzi zdrowych. 

– Dążymy do objęcia przez 
system ochrony zdrowia ogółu 
osób z zespołem Turnera, w 
całym okresie ich życia, opartą 
na najnowszych standardach 
specjalistyczną opieką me-
dyczną – dodaje Małgorzata 
Ławniczak. – Bardzo ważne 
jest także powiązanie opie-
ki medycznej z koniecznym 
wsparciem psychologicznym 
i edukacyjnym, wzmocnienie 

oparcia społecznego, w tym 
również prawnego.

Przewidziane są także inne, 
nieodpłatne i odpłatne działania 
stowarzyszenia, a w szczegól-
ności: powoływanie lokalnych 
grup wsparcia, stanowiących 
organizacyjną płaszczyznę in-
tegracji, wzajemnej pomocy, 
działalności informacyjno-edu-
kacyjnej i rozwoju aktywności 
członków, współdziałanie z 
wybitnymi profesjonalistami w 
zespole Turnera, by promować 
przez nich w sferze medycyny, 
oświaty, zatrudnienia i spraw 
socjalnych najnowszego sta-
nu wiedzy o możliwościach 
i standardach wspomagania 
rozwoju osób dotkniętych tą 
chorobą. Będzie także prowa-
dzone doradztwo oraz konsul-
towanie rodziców i opiekunów 
dzieci z zespołem Turnera oraz 
dorosłych osób z tą dolegliwo-
ścią z odpowiednimi specjali-
stami z dziedziny medycyny, 
psychologii, edukacji, pomocy 
społecznej i prawa. Planowane 
jest wydawanie literatury po-
pularno-naukowej na temat tej 
choroby i rozpowszechnianie 
jej wśród członków stowarzy-
szenia oraz w innych środowi-
skach.

– Chcemy organizować 
różne formy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży oraz im-
prezy integracyjne, szkolenia, 
seminaria i spotkania infor-
macyjno-edukacyjne. Myślimy 
o stworzeniu serwisu interne-
towego stowarzyszenia jako 
narzędzia wzmocnienia jego 
funkcji integracyjnych oraz in-
formacyjno-edukacyjnych.

dokończenie na str. 32 

Pomóc osobom
z zespołem Turnera

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Wolontariuszy

Opieki Paliatywnej
„Hospicjum Domowe”

60-571 Poznań, ul. Bednarska 4
tel. 061 855-11-76
fax 061 855-32-30

www.hospicjum-domowe.
poznan.pl 

list@hospicjum-domowe.
poznan.pl
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oraz fraszki Jerzego Szulca 
z jego tomu „Gdyby człowiek 
był człowiekiem”. Słoneczne 
wiersze poetki wprowadziły 
chwilę skupienia, a fraszki Je-
rzego Szulca zapewniły daw-
kę dobrego humoru na całą 
resztę dnia.

Dla przypomnienia dodam, 
że „Moje Kilimandżaro” to 
publikacja zawierająca plon 
konkursu literackiego „Moje 
Losy”, zorganizowanego w 
2006 roku przez Wielkopolski 
Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu i redakcję miesięcznika 
„Filantrop”. Dwanaście zawar-
tych w niej autobiografii osób 
niepełnosprawnych z całego 
kraju obrazuje dramaty ludzi 
walczących z losem o swoje 
człowieczeństwo. Jak czytamy 
we wstępie do niej, „książka 
ta może być atrakcyjna dla 
wszystkich czytelników także 
z uwagi na jej walory arty-
styczne: różnorodność indy-
widualnych stylistyk autorów, 
niepowtarzalność ich losów i 
bogactwo języka”. 

Uczestnicy spotkania w 
Pokrzywnej mieli też okazję 
obejrzeć prezentację multi-
medialną, obrazującą wspól-
ną działalność Wielkopol-
skiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu, miesięczni-
ka „Filantrop Naszych Cza-
sów” i Fundacji „Filantrop”, 
m.in. spotkań promujących 
książkę „Moje Kilimandżaro” 
i tomik poetycki „Teraz za-
śpiewa słońce”. Można też 
było nabyć wymienione wy-
dawnictwa Fundacji. W tym 

roku w przygotowaniu są 
kolejne wydania książkowe 
tej organizacji: autobiografia 
Marioli Wower ze Stęszewa, 
artystki malującej ustami i 
Euniki Lech, która opowiada 
o ratowaniu zdrowia i ży-
cia własnego dziecka. Obie 
autorki opublikowały swoje 
teksty w odcinkach w mie-
sięczniku „Filantrop”.

Wydobycie na światło 
dzienne zapisanych myśli 
autorów niewątpliwie budu-
je poczucie wartości własnej 
nie tylko w nich samych, ale 
również w całym środowisku 
społecznym osób niepełno-
sprawnych, są one bowiem 
w pewnym sensie także jego 
głosem jako całości. Przykła-

LITERATURA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bliżej czytelnika

dem może być tutaj choć-
by historia Olesi Kornienko 
z Warszawy, dziewczyny na 
wózku inwalidzkim, „której 
(jak czytamy w cytowanym 
już wstępie) życiową pasją 
jest prawdziwa górska wspi-
naczka, a więc pokonywanie, 
przy jej niesprawności, nie-
wyobrażalnych trudów. Po-
dobnie jak Olesia Kornienko 
w sensie dosłownym, każdy z 
prezentowanych w tej książ-
ce autorów pokonuje swoje 
symboliczne Kilimandżaro, 
którym dla osób niepełno-
sprawnych jest po prostu ich 
własne życie”. 

A tak naprawdę jest to tak-
że metafora losu każdego z 
nas.

 KAROLINA KASPRZAK
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Kubuś choruje na autyzm. 
Jest dzieckiem rokującym 

duże nadzieje, że w przyszło-
ści będzie zdolny do w miarę 
samodzielnego życia. Ale do 
tego jest niezbędna terapia 
behawioralna, na którą Ku-
buś od ośmiu lat uczęszcza 
do Ośrodka dla Dzieci z Au-
tyzmem w Gdańsku. Bartuś 
ma dziecięce czterokończy-
nowe porażenie mózgowe.

Niepełnosprawni, którzy tegoroczna Wielka-
noc chcieli spędzić z rodzinami czy u przy-

jaciół, mogli mieć z tym poważny kłopot. Skoń-
czyła się bowiem umowa na przewozy osób 
niepełnosprawnych specjalnie przystosowanymi 
busikami z korporacją taksówkową 9191 i busiki 
(właściwie jeden) przestały jeździć. 

Dla wielu niepełnosprawnych był to prawdzi-
wy cios. Co będzie dalej? Czy znowu powtórzy się 
sytuacja sprzed pięciu lat, kiedy tak zażarcie wal-
czyliśmy o transport dla nas? Prawie miesiąc nie-
pewności i nerwowego oczekiwania zakończył się 
jednak sukcesem. 

Konkurs na nowego przewoźnika osób niepeł-
nosprawnych wygrała firma Auto Kolor i oficjalnie 
od 1 maja busiki znowu jeżdżą, a więc transport 
dla niepełnosprawnych po miesiącu nerwówki zo-
stał przywrócony. 

Według Piotra Rudnickiego, szefa Auto Kolor, 
niepełnosprawni nie powinni mieć problemów 
przy zamawianiu transportu. Wystarczy z jedno-
dniowym wyprzedzeniem zatelefonować pod nu-
mer 061 822 33 33. Obecnie jeżdżą trzy samochody 
przystosowane do transportu osób niepełno-
sprawnych i na wózkach inwalidzkich. Wszystkie 
są sprawne i spełniają wymogi bezpieczeństwa. 
Kierowcy nie są przypadkowi, a cennik usług nie 
jest wygórowany. Przy stałych przejazdach stoso-
wana jest zniżka.

Poznańscy niepełnosprawni mają wreszcie swój 

transport. Czas pokaże, czy tak będzie. Bolesny dla 
wielu z nas problem nareszcie przestał istnieć. 

Cennik usług transportu dla niepełnospraw-
nych 061 822 33 33

�  opłata za pierwszy kilometr 5,00 zł
�  opłata za każdy następny kilometr 2,00 zł
�  opłata za taryfę nocną 2,50 zł
�  opłata za przejazdy pozastrefowe 2,50 zł
�  opłata za postój 25,00 zł
�  opłaty zniżkowe za przejazdy stałe
�  Jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu 1,80 zł
�  cztery razy w tygodniu 1,50 zł
�  opłata za przewozy grup zorganizowanych 2,00 

zł 
EWELINA WĘGLEWSKA

Co można zrobić, aby spełnić 
marzenia chorego dziecka? 

Dać z siebie wszystko, poświę-
cić się bez ograniczeń, stanąć 
na głowie albo po prostu zor-
ganizować koncert. Można 
uszczęśliwić drugiego człowie-
ka jednym gestem. Taką iskier-
kę dobroci płynącą prosto z 
serca ofiarowali organizatorzy, 
artyści, sponsorzy i wolonta-
riusze angażujący się w przy-
gotowywanie oraz realizację 
koncertu charytatywnego dla 
pięcioletniej Julii Staniewskiej 
dotkniętej chorobą zwaną ar-
trogrypozą lub inaczej wrodzo-
ną sztywnością stawów. 

Dziewczynka mimo swoje-
go młodego wieku ma za sobą 
wiele operacji. Charaktery-
styczne dla tego schorzenia jest 
występowanie grupy objawów 
o różnej etiologii, między inny-
mi wrodzonych, wielowarstwo-
wych przykurczy. W praktyce 
oznacza to, że Julia porusza się 
na pośladkach, a przykurcze 
rąk utrudniają jej samodzielne 
wykonywanie podstawowych 
czynności. Sytuacja rodziny Jul-
ki jest bardzo trudna nie tylko 
z uwagi na finanse, ale także 
z uwagi na brak ojca, który w 
październiku ubiegłego roku 
opuścił Julię i jej mamę.

Koncert charytatywny zor-
ganizowany został przez Ruch 
Ludzi Dobrej Woli i Automo-
bilklub Wielkopolski w dniu 
24 kwietnia 2009r. w Muzeum 
Motoryzacji Automobilklubu 
Wielkopolski. To niezwykłe, 
pełne atrakcji miejsce znajduje 
się pod poznańskim rondem 
Mikołaja Kopernika. 

Warto wspomnieć, że part-
nerem koncertu była Komisja 
Polityki Społecznej i Zdrowia 
Rady Miasta Poznania. Dla Ju-
lii tego wieczoru wystąpił Piotr 
Kuźniak – poznański wokalista, 
kompozytor, multiinstrumenta-
lista i aktualnie jeden z najdłu-
żej działających artystów sceny 
rozrywkowej. Popularność przy-
niosły mu interpretacje piosenek 
Czesława Niemena. Jest ponad-
czasową gwiazdą, który swoim 
wyjątkowo barwnym głosem 
przyciąga publiczność niczym 
magnes, a przy tym jest człowie-
kiem wielkiego serca, który nig-
dy nie potrafi przejść obojętnie 
obok potrzebującego pomocy. 

Zgromadzeni widzowie mieli 
również możliwość wysłucha-
nia polskich przebojów z lat 
dwudziestych oraz standardów 
jazzowych w wykonaniu Duetu 
Magnus. Zapowiedziana wcze-
śniej prezentacja tychże utwo-
rów była inspiracją do tytułu 
koncertu „Jak za dawnych lat…” 

Busiki znowu jeżdżą

Serce dla
Kubusia i Bartka

Obu chłopcom, bliźniakom, 
jest też potrzebna terapia 
poza Ośrodkiem, w domu. 
Zwiększa ona szansę na zdo-
bycie niezbędnych do życia 
umiejętności i lepsze pano-
wanie nad agresją. 

Samotnie wychowuję swo-
je dzieci. Oprócz bliźniaków 
mam jeszcze dwoje pociech 
w wieku szkolnym i 22-let-
nią córkę. Utrzymujemy się 
ze świadczeń z MOPS-u i 
alimentów. Jest tego niewiele 
ponad dwa tysiące złotych. 
Treningi, jedzenie, nagrody 
motywacyjne, pieluchomajtki 
i leki to duży koszt w ciągu 
miesiąca.

Państwo w tym roku ode-
brało dzieciom dofinanso-
wanie do turnusów reha-
bilitacyjnych i w związku z 
tym potrzebna jest pomoc w 
zebraniu ośmiu tysięcy zło-
tych na dwóch chłopców z 
opiekunem. Bardzo chciała-

Kubuś i Bartek.

bym pomóc swoim dzieciom, 
ale w sytuacji, w jakiej się 
znajduję, jest to niemożliwe. 
Bardzo proszę o pomoc dla 
moich dzieci. Każda, nawet 
najmniejsza wpłata może im 
bardzo pomóc.

Pieniądze można wpłacać 
na konto:

Fundacja Dzieciom Specjal-
nej Troski „Serce Dziecku” w 
Wejherowie

Bank Pekao S.A O/Wejhe-
rowo

Numer konta: 65-10201912-
-0000900200093393

Dopisek: dla Bartosza i Ja-
kuba Krasińskich

HALINA SALWOWSKA 

Przyłączam się do apelu 
matki i za każdą pomoc z ca-
łego serca dziękuję.

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU

RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI
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Rozradować serce dziecka

I rzeczywiście przy piosenkach 
Agnieszki i Przemka można było 
przenieść się na chwilę do prze-
szłości. 

Błyskotliwej Julce uśmiechu 
dodały podarowane od firmy 
Baron słodkie upominki, które 
wręczyła szefowa wielkopol-
skiego oddziału Ruchu Ludzi 
Dobrej Woli Lidia Bukowska 
oraz wiceprezes Automobil-
klubu Wielkopolski Alicja Ha-
lątka.

Zaśpiewała na scenie Ania 
Girdziejewska – dziewczyna, 
która dzieli się swym talentem 
muzycznym na koncertach 
charytatywnych. Jeden z utwo-
rów zaśpiewała w duecie ze 
śpiewającym fryzjerem Jabba-
rem Charlińskim.

Były nie tylko przeboje z lat 
dwudziestych, ale pojawiły się 
również utwory rockowe. Ponad-
to troszkę urozmaicenia wniosły 
kawałki hip-hopu w wykonaniu 
Grzegorza Floreckiego vel Flor-
ka. Wszystko po to, by rozrado-
wać serce małej Julki. 

Podczas koncertu dodat-
kowymi atrakcjami były: lo-
teria fantowa, upominki od 
sponsorów oraz możliwość 
fotografii z pytonem tygrysim 
– sympatyczną Pysią, którą 
specjalnie na tę okoliczność 
przywiózł pan Michał Bed-
narek.

KAROLINA KASPRZAK

PODZIĘKOWANIA
W imieniu organizatorów z 

całego serca dziękuję spon-
sorom: firmie Baron, pubowi 
Big Traf, Salonowi Muzycz-
nemu Music Store, firmie Ze-
pter, Firmie Gastronomicznej 
Pana Piotra Nowakowskiego, 
Drukarni Europrint, Panu 
Michałowi Bednarkowi, ar-
tystom: Piotrowi Kuźniako-
wi, Annie Girdziejewskiej, 
Grzegorzowi Floreckiemu 
vel. Florkowi oraz duetowi 
Magnus. Dziękuję również 
za nagłośnienie medialne 
patronom medialnym tj. Fi-

lantropowi Naszych Czasów, 
Radio Merkury, Radio Glob, 
IBIS-owi oraz Portalowi Ezo-
teryczny Poznań, a za wspar-
cie Telewizji Polskiej Oddzia-
łowi w Poznaniu oraz Polska 
Głos Wielkopolski.

Dziękuję wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy 
przyczynili się do zorganizo-
wania i przebiegu koncertu.

LIDIA BUKOWSKA
SZEF WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU 

RUCHU LUDZI DOBREJ WOLI

Lidia Bukowska z pytonem Pysią i Marcin Wojcieszak.

Anna Girdzijewska i Jabbar.

Julia Staniewska z mamą.

Grzegorz Florecki.

Piotr Kuźniak.
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Coraz bardziej odczuwamy, 
że ekonomia społeczna sta-

je się jednym z najważniejszych 
instrumentów przeciwdziała-
nia bezrobociu. Wkrótce nastą-
pią w jej obszarze, zwłaszcza 
w odniesieniu do organizacji 
pozarządowych, istotne zmia-
ny. W życie wejdzie noweli-
zacja ustawy o spółdzielniach 
socjalnych, umożliwiająca ich 
tworzenie przez NGO (organi-
zacje pozarządowe).

Fundacja imienia Królowej 
Polski świętej Jadwigi przygo-
towała specjalnie na potrzeby 
organizacji pozarządowych bez-
płatne szkolenia, które odbędą 

się w Dworze Niedźwiedzia w 
Chaławach. 

Szkolenie poprowadzą spe-
cjaliści w dziedzinie ekonomii 
społecznej, mający doświad-
czenie we wdrażaniu rozwią-
zań z nią związanych w pracy 
z osobami zagrożonymi wyklu-
czeniem społecznym. W pro-
gramie przewidziane są pod-
stawy prawne, merytoryczne i 
zasady finansowania ekonomii 
społecznej (w tym zakładanie 
spółdzielni socjalnych krok po 
kroku – obecnie i w świetle pla-
nowanych zmian), a także dobre 
praktyki oraz aspekty społeczne 
ekonomii społecznej.

Organizatorzy przygotowali 
pokazy multimedialne, materia-
ły i certyfikaty dla uczestników. 
Będzie również okazja do inte-
gracji i wymiany doświadczeń. 
W szkoleniu mogą wziąć udział 
przedstawiciele kadry zarzą-
dzającej (terminy od 22 do 24 
czerwca), a także pracownicy 
organizacji pozarządowych (ter-
miny od 15 do 17 czerwca, od 29 
czerwca do 1 lipca). Zgłosze-
nia przyjmuje Fundacja imienia 
Królowej Polski świętej Jadwigi, 
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Pusz-
czykowo, tel./fax 061 898 30 68, 
mail: karolina@jadwiga.org lub 
fundacja@jadwiga.org awa

Już po raz dziewiąty spo-
tkało się grono przyjaciół 

i sympatyków dobrej mu-
zyki na prezentacji koncer-
towej w Schronie Kultury 
Europa przy ulicy Rolnej 
24 w Poznaniu zorganizo-
wanej przez Stowarzysze-
nie Społeczno – Kulturalne 
„Przystań” we współpracy z 
wielkopolskim oddziałem 
Ruchu Ludzi Dobrej Woli, 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
Rolna oraz patronami me-
dialnymi.

„Wiosna – Cieplejszy Wie-
je Wiatr” – to tytuł koncertu, 
który w sobotę 25 kwietnia 
zgromadził jak zwykle sta-
łych bywalców pragnących 
spędzić wieczór w przyjaznej 
atmosferze, w klimacie mu-
zyki rockowej, bluesa oraz 
nieco spokojniejszych utwo-
rów. Publiczność przywitał 
dyrektor społeczny projektu 
Roman Kawecki. Jako pierw-
szy wystąpił zespół Walde-
mara Antczaka z piosenką 
„Dolina Pełna Słońca” będą-
cą znakiem rozpoznawczym 
dla cyklu koncertów „Mimo 
wszystko… w Przystani”. 

Energią napełniła widzów 
grupa Kaihoma przedstawia-
jąc utwory rockowe z mocnym 
brzmieniem perkusji i gitary 
elektrycznej. Zespół powstał 
zimą 2004 roku z inicjatywy 
perkusisty Michała Hejman-
na i basisty Kamila Krotofila. 
Kontynuacją prezentacji mu-
zycznej stylu rockowego był 
występ zespołu Black Night, 
który zaśpiewał ballady roc-
kowe oraz kawałki hardroc-

Jak poradzić sobie
z biznesem

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

������������	
�
���������	
������������	�������
�����	
����

� 
���
��	����
�����������	����
� 
������������������
� ��������	�
� �	����������������������
� ��	���	��	���������	���������
� ���
����
������

�� � 
	�������� � ��	� � ���	� � ���	� � ���� � ������ � 
������� � �	�� � �
�����	 � 	 � ���	��!��
�����"�����	���
����	��"��������	�#�$����
������%���	���	�% ��������% ����	�����������	&�	�
�	���&���������	������	��	#�'����	�����	�	���������������	��������	�%��	�� �������	����������

������&��	��
����(�����	��(#��	������������	���������	�
������	������������	��%��� ��	��%���)�

�����	� � ��������� � �� � *����� � ���� � ������ � 
����������# � $��� � �������� � �� � �������
�%	���%�%	�	����%�#�+"���������������������
����%�������,�	�%������%����������
������� �
�����%	������	���������������������
!�
	������-�����	��"����	��������	���� ���������	�����"�
���	� � ����# �. � ���� �
����� � ���	����� � � ���� � 
������ �- �%���� � �� ������ � ��%� � ���,& � 
����
�����	������������&� ��!��	�%�#������������������� ���������������%��������������	�!��
�������	���������	�����&/����������������#0��1����#2�.�����%���	����
�%���������	��������
��	�������
����������������	���������	����	��	��� �����%��	��,�	�����	)

.����������������������	�����	�3�������������	���%��	���&�����	�������	��	��
�������
�	����%���	��	��3�
��������������������	#�

���	����������������������	���������������		���������
����	�����������,������� ���!�"�
�����%���	��������
���	& ����%������%����������3�����
	�	���������3 ���������	����%���	��	��
����"&������	&#

4 � ��	"��� � � � ���	�����,�	" � ���������	� � 
������� � 	 � ���	�����,�	" � �	����������
�����		����	 �
�������		,%�����!�	&��	����
��,�"���
�%���������	 ���!����%��	��� 	����	�	�

�%!�����	#

5���	%��
�������������	��������������������������	��	������	���%	�������%�������	� �
�
�����"� � ����� � �	��	��" � ����� � �� � ��� � ����� � � � 6������	# � .� � ������" � 
�%�� � � � �!���
��	�����%�#�

4	�������������	�7���������������������

�����	�������	���������
���
���

6��������8�	��	�%�(.�"��&���5�%��"(

���
���9����5�����+#:#�;��34�������

�����0*�*�0��*�<=�****���*��*<�*�><1��
�	��������������	��	��
����	����������
����������
����������������*�><#

����������������	�
?������� �@%		�����
�
�#�4	��������>
�=-0*A��������9���	
��#���>�=1��0A�*B

������	����������	�������	�����
�������	�������������



STRONA 13CZERWIEC 2009

W SCHRONIE KULTURY „EUROPA”

Wiosenny wieczór
w towarzystwie sztuki

ka wzbudzające szczególne 
zainteresowanie nie tylko 
młodzieży, ale również nieco 
starszej publiczności zgro-
madzonej na widowni.

Niezapomnianych chwil 
z muzyką dostarczyła nam 
także Elżbieta Kuzio, która 
przyjechała aż spod Wrocła-
wia, z gminy Tąpadła koło 
Świdnicy. Nikt nie wie, czy 
najpierw zaczęła mówić, czy 
śpiewać. Ale odkąd pamięta, 
występowała na rozmaitych 
przeglądach i festiwalach. 
Śpiewała między innymi w 
„Szansie na sukces” i na pre-
zentacjach artystycznych w 
Ciechocinku, Lubusku, Kiel-
cach, Kozienicach. 

Dziewczyna przepięknym 
głosem zaśpiewała utwory 
góralskie oraz piosenkę „Cu-
downych rodziców mam”, 
która wzruszyła wszystkich.

Odwagą i pogodą ducha 
dodała energii wiosennej in-
nym wykonawcom, również i 
mnie, gdyż tuż po jej wystę-
pie prezentowałam wiersze 
Magdaleny Molendy-Słomiń-
skiej – współredaktorki na-
szego miesięcznika i autorki 
tomiku poetyckiego „Teraz 
zaśpiewa słońce”. 

Na scenie swoim talentem 
muzycznym podzielił się z 
nami także Darek Bernatek 

słynący z piosenek autor-
stwa Czesława Niemena. 
Tym razem również zaśpie-
wał piosenki Niemena, a jego 
znakomity głos sprawił, że 
publiczność nagrodziła jego 
występ gromkimi brawami.

Sobotniego wieczoru w 
Schronie nie zabrakło rów-
nież prezentacji malarskich. 
Autorem prac artystycznych 
był Roman Kosmala, rzeź-
biarz, rysownik, malarz. Ar-
tysta wziął udział w ponad 
trzydziestu wystawach w 
kraju i za granicą, uzyskując 
znaczące nagrody i wyróż-
nienia. 

Skoro mowa o wyróżnie-
niach, to nie można pominąć 
honorowego wyróżnienia 
„Otwartych drzwi – otwar-
tych serc”, jakie otrzymał 
tego dnia redaktor naczelny 
„Filantropa Naszych Czasów” 
Marcin Bajerowicz za za-
wsze otwarte serce dla ludzi 
potrzebujących pomocy. Na-
grodę wręczyła pani Janina 
Stachowiak – prezes Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego „Przystań”.

Po koncercie, jak zwykle, 
była tradycyjna agapa z pącz-
kami i kawą, przy której arty-
ści, organizatorzy i widzowie 
rozmawiali do póżnych go-
dzin wieczornych. F
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Osoby niewidome w na-
szym społeczeństwie to 

przeszło 500 tysięcy ludzi. 
Według światowych danych 
szacuje się, że poważne za-
burzenia widzenia występują 
u 1% populacji, a całkowita 
liczba niewidomych i sła-
bowidzących ulega zwięk-
szeniu. Niepełnosprawni 
wzrokowo potrzebują przede 
wszystkim dostosowania ar-
chitektonicznego i wyposa-
żenia w odpowiednie pomoce 
rehabilitacyjne, aby mogły w 
pełni korzystać z dóbr użyt-
kowych i uczestniczyć w ży-
ciu społecznym.

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom ludzi niepełnospraw-
nych z uszkodzeniami narządu 
wzroku, Biblioteka Raczyń-
skich w Poznaniu utworzyła 
specjalną filię dla osób niewi-
domych i słabowidzących.

Filia istnieje od połowy 1990 
roku, obecnie znajduje się na 
ulicy Mielżyńskiego 27/29. 
Ze zbiorów biblioteki mogą 
korzystać osoby niepełno-
sprawne, posiadające aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, osoby po sześć-
dziesiątym roku życia, a także 
dzieci i młodzież dyslektyczna, 
posiadająca orzeczenie z Po-
radni Pedagogicznej. 

W swej ofercie biblioteka 
posiada literaturę piękną, lek-
tury szkolne, literaturę popu-
larno-naukową dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. Książki 
dostępne są dla osób niewido-
mych dzięki systemowi Czy-
tak. Urządzenie to odtwarza 
książki mówione, zapisane 

Prezydium Międzynarodo-
wej Rady Stowarzyszeń 

Folklorystycznych, Festiwali 
i Sztuki Ludowej zainicjowa-
ło ogólnopolską akcję cha-
rytatywną „Kapele Serc”, po-
legającą na zorganizowaniu 
przez zespoły członkowskie 
koncertów na rzecz osób 
chorych, niepełnosprawnych 
i potrzebujących pomocy 
materialnej bądź wsparcia 
psychicznego. W przedsię-
wzięciu tym wykorzystano 
wieloletnie doświadczenie 
Zespołu Pieśni i Tańca Uni-
wersytetu Warszawskiego 
„Warszawianka” oraz Pol-
skiego Towarzystwa Stward-
nienia Rozsianego. 

Najpierw w Sali Senackiej 
Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyło się spotkanie Prezy-
dium Międzynarodowej Rady 
z władzami UW, PTSR oraz 
przedstawicielami zaintereso-
wanych zespołów, połączone 
z konferencją prasową. Przed-
stawiono założenia organiza-
cyjne akcji „Kapele Serc” oraz 
podpisano List Intencyjny, de-
klarujący udział poszczegól-
nych zespołów. Zaprezento-
wano także efekty działalności 
ZPiT UW „Warszawianka” na 
rzecz PTSR oraz zapoznano 
uczestników spotkania z sy-
tuacją ludzi chorych na SM w 
Polsce. Udział w akcji zade-
klarowały zespoły: „Małe Pod-

lasie” z Siemiatycz, „Powiśle” 
POK, „Dom Chemika” z Pu-
ław, „Lasowiacy” ze Stalowej 
Woli, „Wisła” POKiS z Płocka, 
„Nowa Ruda” z Nowej Rudy, 
„Zamojszczyzna” z Zamościa, 
„Kujon” z Łodzi, „Silesianie” 
z Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie, „MZPiT Ełk” z Ełku. 
Pierwszy koncert odbył się w 
Ełckim Centrum Kultury. Jego 
współorganizatorami byli 
Urząd Miasta w Ełku oraz Pół-
nocno-Wschodnie Stowarzy-
szenie Chorych na Stwardnie-
nie Rozsiane w Ełku.

Kolejny koncert zaplanowa-
no w sali widowiskowej So-
kołowskiego Ośrodka Kultury. 
Jego celem było zebranie pie-

Zagrały kapele serc niędzy i darów rzeczowych na 
rzecz Fundacji Stwardnienia 
Rozsianego. Organizatorem 
koncertu był Sokołowski Ośro-
dek Kultury. Wśród wykonaw-
ców znaleźli się ZPiT „Sokoło-
wianie”, FTN „Fatum Sokolik”, 
a także FTT „Contro”.

Natomiast Zespół Pieśni i 
Tańca „Silesianie” Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, 
Akademicki Zespół Tańca Poli-
techniki Śląskiej „Dąbrowiacy” 
oraz Studencki Zespół Pieśni 
i Tańca „Katowice” Uniwersy-
tetu Śląskiego wzięli udział w 
koncercie charytatywnym na 
rzecz Stowarzyszenia Cho-
rych na Stwardnienie Rozsia-
ne, ich Opiekunów i Przyjaciół 
w Siemianowicach Śląskich. 
Honorowy patronat objęła 
Krystyna Bochenek, wicemar-
szałek Senatu RP Krystyna Bo-
chenek. awa

cyfrowo na kartach pamięci 
w zaszyfrowanym formacie 
Czytaka. Poszczególne funkcje 
pozwalają na odtwarzanie na-
grania, zatrzymanie, przewija-
nie oraz szybki wybór książki. 
Możliwe jest także korzystanie 
z własnych, zapisanych na 
komputerze notatek lub innych 
skanowanych tekstów, które są 
odczytywane za pomocą syn-
tezatora mowy Ivona. 

– Takie rozwiązanie umoż-

liwia nieograniczony dostęp 
do skanowanych książek czar-
nodrukowych – tłumaczy pani 
Małgorzata Śmigielska, kie-
rownik filii Biblioteki. – Obec-
nie mamy 1100 zapisanych 
czytelników z czego 800 to 
osoby na bieżąco korzystające 
z usług bibliotecznych.

Ponadto w bibliotece odby-
wają się również konsultacje 
z zakresu obsługi komputera 
dla osób niewidomych, lekcje 
nauki pisma Braille’a, lekcje 
języka angielskiego oraz wy-
stawy prac plastycznych dzieci 
z przedszkoli, które przedsta-
wiają w swoich pracach spo-
sób postrzegania osoby niewi-
domej przez społeczeństwo.

W filii działa Wielkopolski 
Klub Turystyczny Niewidomych 
i Słabowidzących, który skupia 
nie tylko osoby niewidome, ale 
również pełnosprawnych. W 
Klubie organizowane są rajdy 
dwutygodniowe, turnusy re-
habilitacyjne i spotkania przy 
ognisku.

– Praca w tym miejscu jest 
szczególna, gdyż każda osoba 
musi być indywidualnie obsłu-

żona – mówi pani Małgorzata. 
– Trzeba pomóc dobrać lite-
raturę do zainteresowań czy-
telnika, nagrać na czytnik czy 
zeskanować dany fragment 
książki. Najważniejsze jest, 
aby osoba miała poczucie ak-
ceptacji, szacunku i zrozumie-
nia. To potrzebne jest każdemu 
człowiekowi, a osobom niepeł-
nosprawnym szczególnie. 

Wszystkie sale są wyposa-
żone w niezbędne pomoce 
techniczne i wolne od barier 
architektonicznych, a kadra 
pracownicza jest przyjazna 
i otwarta dla ludzi niepełno-
sprawnych. 

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy.

Filia 66 Biblioteki Raczyńskich
Specjalizacja dla Niewidomych

ul. Mielżyńskiego 27/29
61- 725 Poznań

Tel. (061) 8521189
e- mail: filia66@bracz.edu.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, środa, piątek

13.00–19.00
Wtorek, Czwartek

9.00–14.30

KAROLINA KASPRZAK

W POZNAŃSKIEJ BIBLIOTECE RACZYŃSKICH 

Dla niewidomych 
czytelników
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Nie znano kiedyś imienia 
Boga. Nikt darów nie niósł 

Mu do ołtarza. Mimo to Pan 
Bóg nawet dla pogan piękno 
tej nocy już w Raju stwarzał. 
Franciszek Kobryńczuk – Noc 
świętojańska 

Sobótka, to zaczarowa-
na noc, obchodzona dawniej 
wśród Słowian jako święto 
ognia i wody. Czary, wróżby, ta-
jemnicze znaki – tego wszyst-
kiego można się spodziewać w 
nocy z 23 na 24 czerwca. 

Ta noc, zwana też nocą świę-
tojańską, to również święto 
miłości oraz płodności. Nieraz 
gorszono się nią, zakazywano 
jej z ambon, bo aż wrzała od 
tańców przy ogniskach, nie-
przyzwoitych śpiewek, zalotów 
oraz zabobonów. 

Noc świętojańska, to także 
powitanie lata, a odpowiednie 
powitanie tej pory roku miało 
zapewnić pomyślność zbiorów, 
dobrą pogodę i obfitość plonów. 
Jednocześnie młode dziewczę-
ta i chłopcy wróżyli sobie, jakie 
powodzenie w miłości przynie-
sie im gorące lato.

Sobótkowe obrzędy musia-
ły zaczynać się przy ognisku. 
Jedno większe lub kilka małych 
ognisk musiało być rozpalo-
nych ze świeżego drewna, nad 
brzegiem rzeki lub na szczycie 

Czerwiec , to miesiąc, w 
którym zaczyna się kalen-

darzowe lato. Większość z nas 
bardzo lubi te porę roku. Długie 
dni, słońce przyjemnie grzeje i 
opala nas na ciepły brąz, a my 
ładujemy akumulatory na dłu-
gą jesień i zimę, bo letni czas 
przecież tak szybko mija. 

W czerwcu mamy też naj-
dłuższy dzień roku i najkrót-

Hej sobótka,
sobótka...
wzgórza. Wokół ognia tań-
czono, śpiewano i odprawiano 
magiczne obrzędy przez całą 
noc. Tradycyjnie skakano przez 
ogień w wieńcu lub opasce zro-
bionych z ziół, co miało chronić 
przed duchami, demonami, 
czarownicami oraz chorobami.

Do najpopularniejszych 
zwyczajów tej nocy należy 
rzucanie wianków na wodę. 
Puszczanie wianków na wodę, 
to wróżba dla panien i kawa-
lerów, ponieważ dotyczy za-
mążpójścia i wyczekiwanej 
miłości. Panie rzucające wian-
ki powinny się jednak trzymać 
pewnych zasad. Po pierwsze, 
wianek wrzucać należy do 
rzeki – nie do jeziora, bo woda 
stojąca jest symbolem zasta-
łych uczuć, starych miłostek. 
Po drugie, rzucamy nim z roz-
machem, aby nie utknął w sito-
wiu, ale również z wyczuciem, 
żeby nie uszkodzić płonącej na 

nim świeczki, bo to wróży mi-
łosne kłopoty. Po trzecie, przy 
brzegu musimy zapewnić so-
bie obecność kawalera – jeśli 
wianka nikt nie wyłowi, jego 
właścicielka nie zazna miłości 
przez cały rok. Jeżeli chłopak 
nie wyłowi żadnego wian-
ka, samotnie czekać musi do 
przyszłego roku. W Noc Świę-
tojańską szukano też kwiatu 
paproci, który miał znalazcy 
przynieść wielkie szczęście, 
mądrość i zdolność widzenia 
wszystkich skarbów ukrytych 
w ziemi. Niebieski kwiat pa-
proci zakwita tylko raz w roku 
– właśnie w noc śwętojańską. 
Znaleźć go może podobno tyl-
ko człowiek odważny i prawy. 
Ci, co twierdzą, że go widzieli, 
mówią, że jest mały oraz nie-
bieski. Z jednej strony kwiat 
paproci gwarantuje znalazcy 
szczęście, bogactwo oraz moż-
liwość wpływania na uczucia 
innych, ale niestety z drugiej 

– jego samego prawdziwych 
uczuć pozbawia. 

Dlatego jeśli nawet nocna 
eskapada do lasu okaże się 
bezowocna, nie ma co rozpa-
czać. Wystarczy zerwać pęd 
paproci – ten dużo łatwiej zna-
leźć – i nosić go w portfelu. To 
też przynosi szczęście.

Innym sobótkowym zwycza-
jem jest układanie świętojań-
skiego bukietu, którego ułoże-
nie proponujemy w dzisiejszym 
odcinku „Coś z niczego”. Taki 
własnoręcznie zrobiony bukiet 
na pewno przyniesie szczę-
ście. 

Szczęście i miłość przynie-
sie Wam też świętojański wia-
nek, nawet jeśli nie puścicie go 
na wodę, bo liczy się przecież 
dobra zabawa i kontynuowa-
nie tradycji, a te świętojańskie 
naprawdę są piękne.

EWELINA WĘGLEWSKA

szą noc. To imieniny Jana i noc 
Świętojańska, czyli popularna 
Sobótka. Przed wiekami była 
to noc szczególna, noc czarów 
i magii.

W dzisiejszym odcinku 
„Coś z niczego” poddajmy się 
tej tajemnej mocy nocy świę-
tojańskiej i w miarę naszych 
możliwości proponujemy wy-
konanie dwóch sobótkowych 
gadżetów. Zabawa będzie 
przednia, a i o tradycji tez 
warto czasami pamiętać

Powszechną praktyką – za-
chowaną także i w naszych 
czasach, było puszczanie 
przez dziewczęta wianków 
na wodę. Splatano je z ruty, 
różyczek, chabrów, rumian-
ków i innych kwiatów polnych 
oraz ogrodowych, przywiązy-
wano do deseczki, do której 
przylepiano również płonącą 
świeczkę. Nasz wianek, może 
trochę inny, ale równie pięk-
ny, ucieszy zapewne niejedno 
oko 

Drugi świętojański ele-
ment, którego wykonanie 
proponujemy dzisiaj naszym 
Czytelnikom, jest świętojań-
ski bukiet, który składał się 
najczęściej z siedmiu czaro-

dziejskich roślin: bylicy, ro-
siczki, szałwi, łopianu, ruty, 
dziewanny i dziurawca. Miały 
odstraszać złe duchy, chronić 
przed chorobą i gwarantować 
dobre zamążpójście. Współ-
czesne czarownice też mogą 
skorzystać z tej niezwykłej 
mocy, wystarczy tylko zawie-
sić bukiet w domu, najlepiej 
na drzwiach wejściowych i 
mimo, że nasz bukiet może 
nieco różnić się od oryginału, 
jego tajemna moc będzie taka 
sama, a może nawet większa. 

ŚWIĘTOJAŃSKI
BUKIET

Materiały: krepa – dowolne 
kolory, klej, nici, drut do kon-
strukcji kwiatu, koszyczek lub 
naczynie ceramiczne do ozdo-
by bukietu.

Wykonanie: z kawałków kre-
py wykonać dowolne kwiatki, 
bukiet ułożyć w koszyczku.

EWELINA WĘGLEWSKA 
LECH MROCZKOWSKI

Coś z niczego (4)

Bukiet wykonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na ulicy 
Ugory w Poznaniu (od lewej): Genowefa Szubert, Maria Górska

i Krystyna Langner.
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4 maja rozpoczęły się matu-
ry, czas emocji, przyspie-

szonego bicia serca, bólów 
głowy i brzucha. W ponad 
ośmiu tysiącach szkół w całej 
Polsce do egzaminu dojrzało-
ści przystąpiło ponad czterysta 
tysięcy zdających. 30 czerwca 
poznamy oficjalne wyniki.

W Poznaniu przy ul. Zmar-
twychwstańców 10 znajduje się 
wyjątkowa szkoła – V Liceum 
Ogólnokształcące im. Klaudy-
ny Potockiej. Wszystko zaczęło 
się 10 lat temu we wrześniu. 
W roku szkolnym 1993/1994 
została powołana pierwsza 
klasa integracyjna. Integracji 
uczyli się wszyscy: uczniowie 
– ci z niepełnosprawnością i 
sprawni, nauczyciele i rodzice. 
Z czasem wózek na korytarzu 
szkolnym stał się normą. Do 
pierwszej matury uczniowie tej 
klasy przystąpili w 1997 roku, 
a pierwszą niepełnosprawną 
absolwentką V LO z klasy inte-
gracyjnej była Natalia Łoś. Od 
tego czasu każdego roku do eg-
zaminu dojrzałości przystępują 
kolejni uczniowie niepełno-
sprawni. Dwa lata temu maturę 
zdał uczeń na wózku piszący 
ustami. W tym roku do egza-
minu maturalnego przystąpiło 
troje absolwentów na wózkach 
i jedna osoba poruszająca się 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rodziny i Osób Niepełno-

sprawnych „Pomocna dłoń” w 
Pniewach obchodzi pięciole-
cie swojej działalności. Jego 
prezesem jest Pani Danuta 
Strójwąs (z którą wywiad pu-
blikujemy poniżej).

Niejedna rodzina, osoba sa-
motna, starsza czy niepełno-
sprawna dzięki jej „Pomocnej 
dłoni” mogła urządzić święta, 
choć na chwilę zapomnieć o 
codziennych troskach i kło-
potach, a na twarzach nie-
pełnosprawnych dzieci znów 
zagościł uśmiech, bo dzięki 
pomocy Stowarzyszenia ru-
szyła ich rehabilitacja. 

 Szczęśliwy przypadek spra-
wił, że pięciolecie „Pomocnej 
dłoni” zbiegło się z długim 
majowym weekendem, a więc 
Świętem Pracy 1 Maja, roczni-
cą Konstytucji 3 Maja i 5 rocz-
nicą przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Było więc co 
świętować. Oczywiście, głów-
nym bohaterem uroczystości 
w pniewskiej restauracji „Za-
cisze” było Stowarzyszenie na 
Rzecz Rodzin i Osób Niepeł-
nosprawnych „Pomocna dłoń” 

– „Otwórz serce na oścież” to 
Pani życiowe motto. Również 
Stowarzyszenie, którym kie-
ruje Pani w Pniewach, wierne 
jest tej maksymie. Proszę nam 
opowiedzieć, jak się to wszyst-
ko zaczęło? 

– Prosto i zwyczajnie, jak to 
zwykle bywa w życiu. Pięć lat 
temu ciężko chorowałam, leża-
łam w szpitalu i wtedy zrodziła 
się chyba ta myśl, aby pomagać 
innym. Zawsze byłam bardzo 
aktywna i jako nauczycielka, 
pomoc miałam niejako we 
krwi. Dlaczego więc, będąc na 
emeryturze, miałam „spokojnie” 
siedzieć w domu? To nie leży w 
mojej naturze. Choroba i szpital 
były dodatkowym impulsem do 
działania. Wszyscy doskonale 
wiemy jaka jest sytuacja w na-
szym kraju. Wiemy, ilu jest po-
trzebujących i korzystających z 
pomocy społecznej. Jednak cią-
gle są ogromne potrzeby. Jako 
Stowarzyszenie mamy jeszcze 
jedna maksymę: cieszmy się, 
czyniąc dobro”. 

– Na czym polega działal-
ność Pomocnej dłoni? 

I znów zakwitły 
kasztany...

przy pomocy tzw. balkonika. 
Trzymamy za nich kciuki!

Właśnie z myślą o młodzieży 
mającej problemy z porusza-
niem się, uczącej się tu obec-
nie i w przyszłości, zbudowa-
no windę wewnątrz budynku. 
Pieniądze na sfinansowanie 
tego pomysłu zdobyła Barbara 
Płotkowiak – dyrektor „piąt-
ki” (z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych oraz z Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta Pozna-
nia). Wcześniej dużym ogra-
niczeniem i utrudnieniem dla 
uczniów z klas integracyjnych 
był brak możliwości korzystania 
ze specjalistycznych gabine-
tów: chemicznego, fizycznego, 
historycznego i innych, które 
mieszczą się na wyższych kon-
dygnacjach budynku. Obecnie 
niepełnosprawni uczniowie nie 
mają trudności z przemiesz-
czaniem się w szkole.

Przecież my wszyscy, i zdrowi, 
i Ci z jakąś dysfunkcją, mamy 
takie same potrzeby, takie same 
marzenia. Dla wielu jest to zdo-
bycie średniego wykształcenia. 
Dla osoby niesprawnej fizycz-
nie to pewnie ważniejsze niż 
dla osoby zdrowej, gdyż jej stan 
zdrowia często powoduje ogra-
niczenia przy poszukiwaniu pra-
cy. Zdana matura to doskonały 
start w dorosłe życie i większe 
szanse na odnalezienie się na 
rynku pracy. Mimo wielu prze-
szkód nie można się poddawać. 
Centralna Komisja Egzamina-
cyjna umożliwia przeprowa-
dzanie egzaminu maturalnego 
w szczególnych przypadkach 
na specjalnych warunkach, wy-
równujących szanse osobom z 
dysfunkcją, potwierdzoną sto-
sownym dokumentem. 

Wcześniej jednak należy za-
poznać się z Komunikatem Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej 
w sprawie szczegółowej infor-
macji o sposobie dostosowania 
warunków i formy przeprowa-
dzania egzaminu maturalnego 
i złożyć wniosek o zdawanie 
egzaminu maturalnego w spo-
sób określony w niniejszym ko-
munikacie (załącznik nr 14 do 
Procedur organizowania i prze-
prowadzania egzaminu matu-
ralnego), dyrektorowi szkoły 
– przewodniczącemu szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego wraz 
z deklaracją przystąpienia do 
egzaminu maturalnego. 

Na zdjęciach Marta Kubiak, 
która w tym roku przystąpiła 
do matury w V Liceum Ogól-
nokształcącym im. Klaudyny 
Potockiej.

Lech
Mroczkowski
POZNAŃ

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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„Pomocna dłoń” ma pięć lat

oraz podopieczni i wolontariu-
sze Stowarzyszenia. 

Na rocznicowych uroczy-
stościach nie zabrakło miej-
scowych włodarzy, takich jak 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Prętki, jego zastępca 
Wiesław Ratajczak, radny po-
wiatu szamotulskiego Andrzej 
Klieger czy Prezes SRH Krzysz-
tof Buszkiewicz. Byli też pod-

opieczni DPS w Łężeczkach, 
w którym „Pomocna dłoń” jest 
częstym gościem. 

Dzieci ze szkoły podstawo-
wej w Pniewach przygotowały 
specjalny program artystyczny, 
a zespół ludowy „Chełmianki” 
pokazał nam folklor tego re-
gionu.

EWELINA WĘGLEWSKA 
LECH MROCZKOWSKI
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Program artystyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Pniewach.

– Mamy około tysiąca pod-
opiecznych, w tym prawie 
trzysta dzieci i grupę niepeł-
nosprawnych. W największym 
skrócie nasza pomoc polega na 
organizacji rehabilitacji, pomocy 
żywnościowej i odzieżowej dla 
potrzebujących. Mamy tez wo-
lontariat. W tej chwili jest ok. 30 
aktywnych wolontariuszy. Z na-
szymi podopiecznymi, w zależ-
ności od posiadanych środków, 
jeździmy na wycieczki. Współ-
pracujemy z domem pomocy 
społecznej w Łężeczkach, orga-
nizujemy takie imprezy okolicz-
nościowe jak Dzień Babci i rocz-
nicowe jak Dzień Niepodległości 
i inne. To wszystko to teraz moje 
życie i choć nieraz trudno i pod 
górkę, ale sprawia mi to radość 
i satysfakcje. 

– Te trudności to pewnie 
kwestia pieniędzy? 

– Tak. Łatwo jest pomagać gdy 
ma się na ten cel odpowiednie 
środki. Gorzej gdy ich brakuje. 
Na szczęście mamy status or-
ganizacji pożytku publicznego i 
możemy pozyskiwać 1% podat-
ku przy rozliczeniach podatków. 
Dostajemy też niewielkie pienią-
dze od naszych władz lokalnych, 
współpracujemy z Bankiem 
Żywności, pomaga nam UE, cały 
czas szukamy sponsorów. Łatwo 
nie jest, ale cały czas działamy i 
chcemy działać jak najlepiej. Wi-
dzimy, że to, co robimy jest po-
trzebne, a to daje radość, chęć i 
siły do działania. 

– Życzę więc jak najwięcej tej 
siły, a jak najmniej kłopotów. 
Dziękuję za rozmowę.

Otwórz serce na oścież
Z DANUTĄ STRÓJWĄS – Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych „Pomocna dłoń” w Pniewach rozmawia LECH MROCZKOWSKI.

Zespół Ludowy „Chełmianki”.
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Nikogo nie trzeba przekony-
wać jak ważne jest wspiera-

nie rozwoju dziecka od samego 
początku życia, zwłaszcza kie-
dy pojawia się dodatkowo ja-
kakolwiek niepełnosprawność. 
Od wielu już lat w Polsce mamy 
ośrodki i specjalistów, którzy 
zajmują się właśnie wspiera-
niem rozwoju od pierwszych 
dni życia. 

Oni też zebrali się w dniach od 
23 do 25 kwietnia w Radomiu na 
Międzynarodowej Konferencji 
Wczesne wspomaganie rozwo-
ju dziecka oraz wsparcie jego 
rodziny. Pomysłodawcami kon-
ferencji są osoby zaangażowane 
w pracę w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka 
i wsparcia jego rodziny, pracu-
jące na co dzień w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowaw-
czy dla Dzieci Niewidomych i 
Słabo Widzących w Radomiu 
im. księdza prymasa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

Spotkali się psychologowie, 
pedagodzy, rehabilitanci, tera-
peuci, ale też pracownicy na-
ukowi, by podzielić się swoją co-
dzienną pracą, doświadczeniem 
bycia z dziećmi, ale też z całymi 
rodzinami. Zebrała się grupa bli-
sko 140 osób z Polski i z zagra-
nicy, przyjechali goście z Litwy, 
Ukrainy, Czech i Niemiec z wła-
snym bagażem doświadczeń, 
otwarci na nowości u nas. 

Wykład inauguracyjny wygło-
siła prof. dr hab. Zofia Palak z 
Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Mówiła o 
wczesnym wspomaganiu roz-
woju w świetle unijnych uwa-
runkowań i polskich rozwiązań. 

Ważne wsparcie
na starcie
Przedstawiła zebranym, czym 
tak naprawdę jest wczesne 
wspomaganie rozwoju – to 
zbiór świadczeń czy też usług, 
które oferowane są bardzo ma-
łym dzieciom i ich rodzinom, 
na prośbę tychże, w określonym 
okresie życia dziecka. Obejmuje 
ona wszystkie działania, które 
podejmuje się w odpowiedzi 
na specjalne potrzeby dziecka. 
Mają one na celu wspomożenie 
jego rozwoju, zwiększenie kom-
petencji samej rodziny dziecka 
oraz wsparcie prawidłowych w 
niej relacji. Działania te powinny 
odbywać się w naturalnym śro-
dowisku dziecka. 

Elżbieta Oleksiak, kierownik 
Centrum Rehabilitacji przed-
stawiła doświadczenia Polskie-
go Związku Niewidomych we 
wczesnym wspomaganiu roz-
woju dzieci niewidomych i sła-
bowidzących i ich rodziców na 
obszarze całego kraju. Mówiła, 
kiedy i jak rozpoczęły się działa-
nia na rzecz małych dzieci, które 
mają problemy wzrokowe i wie-
le innych, dodatkowych.

Konferencja potwierdziła, że 
funkcjonujące w kraju i za grani-
cą placówki, obejmujące pomo-
cą dzieci najmłodsze, posiadają 
już znaczne zasoby własnych 

doświadczeń, ale równocześnie 
poszukują bądź  sprawdzonych 
sposobów i metod pracy, bądź 
też nowych inspiracji. Spotka-
nie w Radomiu umożliwiło wy-
mianę opinii, doświadczeń oraz 
wiedzy na temat nowych kie-
runków rozwoju, dotyczących 
wczesnej interwencji. Przez dwa 
dni odbywały się sesje plenarne 
oraz sesje panelowe – zajęcia 
w formie warsztatowej. Zajęcia 
były sposobnością do aktywne-
go udziału dla uczestników kon-
ferencji poprzez zaprezentowa-
nie swoich osiągnięć, pomysłów, 
doświadczeń w pracy z małym 
niepełnosprawnym dzieckiem 
i jego rodziną, a także dyskusji 
na temat podjętego zagadnienia. 
Przedstawiono kilka nowator-
skich skal oceny rozwoju dzieci. 

Ostatni dzień poświęcono na 
wizytę i prezentację Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych 
i Słabo Widzących w Radomiu 
i wyjazd do Muzeum Wsi Ra-
domskiej, tam uczestnicy wzięli 
udział w zajęciach kulturoznaw-
czych „Wokół tradycji regionu 
Mazowsze”. Tam też uroczyście 
podsumowano i zakończono 
konferencję z udziałem przed-
stawicieli Zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego i wręczono 
uczestnikom certyfikaty.

Wielkopolska była reprezento-
wana przez Hannę Pracharczyk 
z Poradni Rehabilitacji Niewido-
mych i Słabowidzących, która 
przedstawiła formie warsztatów 
swoje doświadczenia z prowa-
dzenia zajęć z orientacji poru-
szania się małych niewidomych 

i słabowidzących dzieci. Była 
również grupa Terapeutów z 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach i Klub Rodziców 
Dzieci Niewidomych i Słabowi-
dzących, działający przy Okręgu 
Polskiego Związku Niewido-
mych w Poznaniu.

Wczesne wspomaganie roz-
woju to wczesna rehabilitacja, 
rewalidacja, stymulacja i wcze-
sna interwencja. Ważne jest, 
by pamiętać, że tak naprawdę 
potrzeby bio-psycho-społeczne 
osób z niepełnosprawnością 
nie różnią się od potrzeb ludzi 
zdrowych, ale zaspokajanie po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
wymaga dodatkowych wysiłków 
oraz zapewnienia warunków do 
pełnego rozwoju i uczestnictwa 
w życiu społecznym. Zawsze 
istnieje możliwość wspomaga-
nia rozwoju dziecka, tylko różne 
mogą być cele i efekty naszych 
działań. Różny też może być czas 
potrzebny na uzyskanie określo-
nego rezultatu i jego stabilność. 
Nie można o tym zapominać.

Wszyscy wyjeżdżali z przeko-
naniem, że nie był to czas stra-
cony, każdy zyskał coś dla siebie. 
W jednej z prezentacji padły sło-
wa: „Dzieci, którymi się opieku-
jemy, są kochane, czasem trochę 
smutne, czasem wesołe i nawet 
rozbrykane, a przy tym ciekawe 
świata i zainteresowane intrygu-
jącymi je zabawami i zajęciami 
– jak wszystkie dzieci”. 

Chciałoby się dodać: kochaj-
my je i wspierajmy.

KATARZYNA GLEMA

W gościnie na wsi.

Pismo Braille`a. 
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Polska Organizacja Praco-
dawców Osób Niepełno-

sprawnych zorganizowała już 
czwartą edycję konkursu „Lo-
dołamacze”. Ideą tego przed-
sięwzięcia jest nagradzanie 
firm, przedsiębiorców i osób 
prywatnych angażujących się 
w rozwiązywanie problemów 

Wielkopolskie Forum Or-
ganizacji Osób Niepeł-

nosprawnych zorganizowało 
szkolenie „Wiedza warunkiem 
skutecznej pomocy – jak pra-
cować z osobami dotkniętymi 
chorobą psychiczną”, skiero-
wane do pracowników Śro-
dowiskowych Domów Samo-
pomocy, Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Domów Pomocy 
Społecznej, którzy na co dzień 
pracują z osobami chorymi 
psychicznie. 

Szkolenie odbyło się 11 maja 
w Hotelu Camping Malta przy 
ulicy Krańcowej w Poznaniu. 
Uczestnicy mogli uzyskać in-
formacje z zakresu praktycznej 
psychologii oraz pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

Jak pomóc chorym 
psychicznie?

Zajęcia w formie wykła-
dów i warsztatów poprowa-
dziła pani Joanna Bratkow-
ska – psycholog kliniczny. 
Zainteresowani dowiedzieli 
się, czym jest choroba psy-
chiczna, jak rozpoznawać jej 
pierwsze symptomy, wczesne 
objawy ostrzegawcze nawro-
tu oraz w jaki sposób zapo-
biegać chorobom. Słuchacze 

poznali także konstruktyw-
ne sposoby reagowania w 
ostrych fazach psychozy, kie-
dy chory może przejawiać 
tendencje samobójcze i sta-
nowić zagrożenie dla siebie 
samego, a także najbliższego 
otoczenia.

Drugą część szkolenia pro-
wadził Leszek Nawrocki – ofi-
cer Straży Pożarnej w stanie 

spoczynku, wieloletni wykła-
dowca Szkoły Pożarnictwa w 
Poznaniu, który omówił za-
gadnienia pierwszej pomocy 
i udzielania jej osobom cho-
rym psychicznie.

Zdobyta na szkoleniu wie-
dza wyposażyła pracowni-
ków instytucji pomocowych 
w informacje niezbędne w 
pracy zawodowej. kk

LODOŁAMACZE 2009

Dla pracodawców 
wrażliwych społecznie

personalną, przełamują barie-
ry, a także walczą z niechęcią i 
obojętnością społeczeństwa.

22 kwietnia w Pałacu Dzia-
łyńskich w Poznaniu wręczone 
zostały statuetki wielkopolskiej 
edycji konkursu. Laureatami w 
kategorii Zakład Pracy Chronio-
nej zostały: firma Piecobiogaz 
S.A z Poznania, Zakład Aktyw-
ności Zawodowej ze Słupcy 
oraz Spółdzielnia Wielobranżo-
wa USI z Poznania. Natomiast 
w kategorii Otwarty Rynek Pra-
cy pierwsze miejsce i statuetkę 
„Lodołamacza” otrzymała firma 
Rosmosis – Wawrzyniak Sp. z 
o.o z Perzyc. W kategorii Praco-
dawca Nieprzedsiębiorca trzecie 

miejsce i brązowy medal otrzy-
mał Powiatowy Urząd Pracy z 
Ostrzeszowa, drugie miejsce 
i srebrny medal zdobył Urząd 
Miasta Kalisza a pierwsze miej-
sce i statuetkę „Lodołamacza” 
otrzymało Stowarzyszenie Na 
tak z Poznania. 

Szczególnym wyróżnieniem 
w kategorii Przedsiębiorca 
Osoba Niepełnosprawna zosta-
ła uhonorowana pani Justyna 
Łyczakowska z Międzychodu, 
prowadząca firmę UPSI – Usługi 
Porządkowe Sprawnych Inaczej. 
Pani Justyna jest osobą, u której 
zdiagnozowano cukrzycę insu-
linozależną oraz utratę wzroku. 
W swojej firmie zatrudnia czte-

rech pracowników. Samodziel-
nie prowadzi księgowość. Nie 
boi się podejmować nowych 
wyzwań.

Lodołamacza Specjalnego 
otrzymały Zuzanna Czworow-
ska oraz Katarzyna Błażejew-
ska za projekt „Język migowy 
dla wszystkich”. 

Celem głównym tej inicjaty-
wy jest likwidacja barier w po-
rozumiewaniu się z osobami 
niesłyszącymi oraz i psycholo-
gicznych w bezpośrednim kon-
takcie osób słyszących z osobą 
głuchoniemą. Projekt zrealizo-
wany został w Kępnie.

Super Lodołamacza otrzy-
mał Urząd Miasta Poznania za 
szczególne zaangażowanie w 
podnoszenie jakości życia nie-
pełnosprawnych mieszkańców 
Poznania.

Konkurs Dla Wrażliwych 
Społecznie „Lodołamacze” po-
kazuje i zachęca do wychodze-
nia naprzeciw potrzebom ludzi 
niepełnosprawnych, pomagania 
im w przezwyciężaniu oporów 
związanych z podjęciem pracy. 
Wszystko po to, by mogły one 
czuć się pełnowartościowymi 
członkami naszego społeczeń-
stwa. kk

ludzi niepełnosprawnych oraz 
tych, które dostrzegają sens i 
konieczność ich aktywizacji 
zawodowej.

Człowiek niepełnosprawny 
pragnie w pełni uczestniczyć 
we wszystkich sferach życia 
społecznego, dlatego należy ła-
mać stereotypy i uprzedzenia 
oraz dawać szansę na rozwój 
zawodowy poprzez tworzenie 
przystosowanych stanowisk 
pracy.

Statuetka „Lodołamacza” jest 
wyróżnieniem dla pracodaw-
ców decydujących się na zatrud-
nienie osób niepełnosprawnych, 
którzy jednocześnie prowadzą 
wobec nich przyjazną politykę 
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W piątek, 24 kwietnia w 
Hali Unii Swarzędz od-

były się XIV Gminne Igrzyska 
Sportowe Dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnej. Jak co 
roku, na terenie gminy było 
mnóstwo wybuchów śmiechu 
i radości. Pod opieką nauczy-
cieli, rehabilitantów i wolon-
tariuszy, biorąc udział w naj-
różniejszych konkurencjach 
sportowych, bawiły się dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Brzechwy, Gimna-
zjum nr 3 im. Polskich Nobli-
stów, Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Adama Wodziczki oraz 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej i Stowarzyszenia Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka. 

Najmłodszy uczestnik miał 
18 miesięcy, najstarszy około 50 
lat. Wszyscy tego dnia byli zwy-
cięzcami: otrzymali pamiąt-
kowe medale, dyplomy oraz 
paczki z prezentami, w których 
oprócz słodyczy, w tym roku 
znalazły się parasolki. 

Spartakiada oficjalnie została 
otwarta przez Annę Tomicką 
– burmistrza Swarzędza, bo to 
właśnie pod patronatem Urzędu 
Miasta i gminy Swarzędz zor-
ganizowane zostały tegoroczne 
Igrzyska. Impreza rozpoczęła 
się występem tanecznym ze-
społu ze szkoły podstawowej nr 
4, prowadzonego pod kierun-
kiem Agnieszki Ewertowskiej, 
nauczyciela wychowania fi-
zycznego. Jak stwierdziła Agata 
Rybicka z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Swarzędzu – im-
preza była super. Co prawda, 
Łukasz Kleszcz powiedział, że 
najbardziej podobał mi się po-
licjant i przebieranie, ale brał 
udział we wszystkich konku-

Pielgrzymka do 
Ziemi Świętej

Stowarzyszenie Społeczno-
-Kulturalne „Przystań” w Po-

znaniu, organizuje od 9 do 19 
grudnia 2009 roku, pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej. Na chętnych 
czekają jeszcze wolne miejsca.

Organizatorzy zapraszają do 
udziału w pielgrzymce do miej-
sca szczególnie ważnego dla 
osób wierzących. Zainteresowa-
ni mogą odwiedzić stronę inter-
netową www.smrolna.poznan.
pl (drzwiczki Przystań), na której 
zamieszczono program, koszty i 
szczegóły organizacyjne. Infor-
macje można także uzyskać pod 
numerem telefonu: 0618311662 
(w godzinach popołudniowych) 
lub skontaktować się z Toma-
szem Szcześniakiem telefon:664 
137642. Dostępny jest też adres 
poczty elektronicznej roman.ka-
wecki@smrolna.poznan.pl

Przyjęcie do grupy będzie 
uwarunkowane kolejnością 
zgłoszeń. awa

Wybrano
koordynatora 

Wielkopolskie Forum Or-
ganizacji Osób Niepełno-

sprawnych, mieszczące się na 
osiedlu Władysława Jagiełły w 
Poznaniu, ma już koordynatora 
projektu biura porad prawnych. 
Została nim Marta Grześko-
wiak. 

Do zadań pani Marty będzie 
należeć: dbanie o realizację pro-
jektu zgodnie z jego założeniami 
merytorycznymi, harmonogra-
mem i budżetem, sprawozdaw-
czość i monitoring projektu, 
przygotowanie i rzetelne pro-
wadzenie dokumentacji działań 
biura, umawianie klientów na 
spotkania oraz wsparcie admi-
nistracyjne radcy prawnego. Bę-
dzie ona także udzielać podsta-
wowych informacji telefonicznie 
i mailowo, prowadzić bazę bene-
ficjentów projektu, organizować 
szkolenia, prowadzić zakładkę 
projektu na stronie internetowej , 
aktualizować informacje oraz 
zamieszczać komentarze do 
najczęściej zadawanych pytań. 
awa

Wielkopolskie Forum 
Organizacji Osób

Niepełnosprawnych
os. Władysława Jagiełły 3

60-688 Poznań
tel. 061 823 47 91

tel./fax 061 825 96 97
e-mail: biuro@wifoon.pl 

www.wifoon.pl

rencki sportowych, a było ich 
dużo: rzut ringo na ruchomy cel, 
który nadzorowała Agnieszka 
Ewartowska, podbijanie piłe-
czek pod opieką Ewy Stasin-
skiej i łapanie piłki na rzepy 
pod okiem Ewy Gajdy. Nad sla-
lomem z piłką trzymała pieczę 
Elwira Machaj, a nad celnością 
rzutów woreczkami do kosza 
czuwała Jolanta Kuzemko. Przy 
zbijaniu kręgli asystowała Kry-
styna Pawelczyk, a wyniki za 
strzały do bramki, wpisywała 
w karty uczestników Ewelina 
Wdowiak. Mini-hokejem zajęła 
się Kasia Piechota, natomiast 
przy torze przeszkód opieku-
nem była Lucyna Kaźmierczak. 
Nie zabrakło też stanowiska 

manualnego, za które odpowie-
dzialną była Joanna Michalak. 

W zależności od stopnia nie-
pełnosprawności dzieci reali-
zowały zadania samodzielne 
lub tak, jak Sylwia Banaszak, 
z niewielką pomocą wolon-
tariuszy. Dzięki uprzejmości 
dyrekcji swarzędzkich szkół: 
gimnazjum nr 2 i 3 oraz zespo-
łom szkół nr 1 i 2, na około 100 
uczestników przypadało około 
100 wolontariuszy. Jedną z nich 
była Justynka Wierzbińska z 
gimnazjum nr 2, ale takich po-
godnych i życzliwych osób było 
wiele, najmłodsi pomocnicy to 
uczniowie klasy 6d ze szkoły 
podstawowej nr 4. Oczywiście 
nie zabrakło poczęstunku na 

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ



STRONA 21CZERWIEC 2009

Śmiech przez... sport
zregenerowanie sił. Były więc 
drożdżówki, pączki i soki. 
Ostatnim występem tego dnia 
był układ taneczny w wyko-
naniu uczennic z gimnazjum 
nr 2. 

– To druga tego rodzaju im-
preza w Hali Unii Swarzędz, 
wcześniej wszystkie odbywały 
się w szkole podstawowej nr 4 
– mówi Maja Szwanka, peda-
gog specjalny i neurologopeda. 
Pani Maja, pełniła rolę prowa-
dzącej tegoroczną spartakia-
dę. Uczestniczy w tym przed-
sięwzięciu od dziesięciu lat. 
Od samego początku, czyli już 
czternasty raz przy organizacji 
działał pan Jerzy Kot pracujący 
razem z Panią Mają w szko-
le podstawowej nr 4. Zgodnie 
twierdzą, że na to, by dzieci 
były tak szczęśliwe jak dzisiaj, 
złożyła się praca wielu osób, 
zespół odpowiedzialny za ro-
bienie zakupów, pozyskiwanie 
sponsorów i organizację kon-
kurencji sportowych. Oprócz 
wcześniej wymienionych osób, 
w igrzyska zaangażowane były 
również panie Elżbieta Siebert- 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego i rehabilitant oraz Sylwia 
Woźniczak pracująca z dzieć-
mi niepełnosprawnymi, obie z 
gimnazjum nr 3, a także Dorota 
Jagielska pracująca z dziećmi 
niepełnosprawnymi w szko-
le podstawowej nr 4. Chwaląc 
swarzędzką inicjatywę, nie 
można jednak nie wspomnieć o 
pani Elżbiecie Wieczorek – dy-
rektorze „czwórki”, szkoły, która 
jest pomysłodawcą i inicjatorem 
igrzysk sportowych dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z 
terenu gminy. 

oraz Barbara Sadowska, Kry-
styna Łybacka i Filip Kaczma-
rek. A więc są jeszcze ludzie 
wrażliwi, o złotych sercach, 
dzięki którym wiele dzieci tego 
dnia zapomniało o problemach 
i swoich codziennych smut-
kach, na ich twarzyczkach ma-
lowała się prawdziwa radość, 
to nie był śmiech przez łzy, to 
był śmiech przez… sport.

Na zakończenie podzięko-
wano sponsorom. Bez nich ta 
impreza nie miałaby takiego 
wymiaru i oprawy. Dyplom z 
wyrazami wdzięczności prze-
kazano między innymi na ręce 
pana Marka Wajera dla firmy 
Opel Szpot. Wśród sponsorów 
były także: Hurtownia Cybina, 
firma Utal, Cukiernia Magda-

lenka, Tombea, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Swarzędz, 
Urząd Miasta i Gminy Swa-
rzędz, Drukarnia Swarzędz, 
Piekarnia KMR Jankowskich, 
radni powiatu: Barbara Anto-
niewicz, Marek Lis, Arkadiusz 
Małyszka i Piotr Jaworski, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski w Swarzędzu 
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Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem ProFU-

TURO rozpoczęło prace nad 
projektem „Wsparcie Osób z 
Autyzmem” współfinansowa-
nym ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, reali-
zowanym w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 1.3.6.

Projekt ma charakter pilotażo-
wy i prowadzony będzie do 28 
lutego 2010 roku przez Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Zawo-
dowej Osób Niepełnosprawnych 
w partnerstwie z 9 Partnerami 
– organizacjami zrzeszonymi w 
Porozumieniu Autyzm-Polska, 
w tym Stowarzyszeniem ProFU-
TURO. Celem głównym projektu 
jest aktywizacja społeczna i za-
wodowa osób z autyzmem oraz 
wypracowanie na tej podstawie 
Koncepcji Systemu wspierania 
aktywizacji społecznej i zawo-
dowej całej populacji osób z au-
tyzmem.

Osoby uczestniczące w pro-
jekcie uzyskają diagnozę pod 
kątem kompetencji i umiejętno-
ści pracowniczych oraz stopnia 
samodzielności, a także uczest-
niczyć będą w zajęciach indywi-
dualnych lub grupowych.

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym Koło Te-
renowe Lwówek 26 kwietnia 
dzięki uprzejmości Nadleśnic-
twa Pniewy miało wspaniałe 
integracyjne spotkanie. 80-
-osobowa grupa osób niepeł-
nosprawnych z rodzeństwem i 

Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu 
oraz Centrum Kultury i Sztu-
ki w Koninie zapraszają na 
Warsztaty Fotograficzne dla 
osób niepełnosprawnych in-
telektualnie, które odbędą się 
w Wąsoszach koło Ślesina w 
dniach od 19 do 21 czerwca.

Celem warsztatów jest 
umożliwienie osobom z nie-
pełnosprawnością intelektu-
alną zdobycia nowych umie-
jętności w sferze poznawczej, 
intelektualnej i społecznej. Fo-
tografia jako element szeroko 
rozumianej arteterapii, rozwija 
postrzeganie wzrokowe i twór-
cze otaczającej nas rzeczywi-
stości.. Pogłębia wrażliwość i 
wzmaga chęć nawiązywania 
kontaktów z otoczeniem. Do-
starcza inspirujących wrażeń 
i przeżyć. Jest niezawodnym 
i niezastąpionym sposobem 
na poznawanie świata, z całą 
jego różnorodnością i urodą. 

Organizatorzy warsztatów 
mają nadzieję, że dla osób 
niepełnosprawnych spotkanie 
z fotografią będzie nie tylko 
interesującym wyzwaniem i 
twórczą przygodą ale również 

wspaniałą okazją do nawiąza-
nia nowych przyjaźni. 

Wykonane przez uczestni-
ków zdjęcia zostaną zapre-
zentowane publicznie w ostat-
nim dniu imprezy. Przewiduje 
się również zorganizowanie 
wystawy wybranych zdjęć 
(wrzesień 2009). Integracyjny 
wymiar imprezy realizowany 
będzie poprzez wspólne po-
siłki oraz zajęcia rehabilitacyj-
no-rozrywkowe takie jak rejs 
statkiem po jeziorze, ognisko 
(grill), prezentacje artystyczne 
itp. Równocześnie w godzi-
nach wieczornych prowadzo-
ne będą zajęcia warsztatowe 
dla instruktorów.

Organizatorzy zapewniają 
materiały fotograficzne, wywo-
łanie zdjęć i inne atrakcje zwią-
zane z programem. Uczestnicy 
płacą za noclegi i posiłki 120 zł 
od osoby. 

Wszelkie informacje pod te-
lefonami: 0-61 6640867 (WBPi-
CAK) i 607381330 (Władysław 
Nielipiński). Zgłoszenia należy 
przesłać do WBPiCAK w Po-
znaniu fax 0-61 6627366 lub 
email: foto@wbp.poznan.pl 
(adres: 60-819 Poznań, ul. Pru-
sa 3). wn

W związku z tym Stowarzy-
szenie ProFUTURO szuka do 
projektu osób w wieku od 16 lat z 
autyzmem, Zespołem Aspergera 
lub całościowym zaburzeniem 
rozwoju z Wielkopolski, które 
posiadają orzeczenie komisji 
do spraw orzekania o niepełno-
sprawności o umiarkowanej lub 
znacznej niepełnosprawności 
(nie chodzi o diagnozę psycho-
logiczną stwierdzającą stopień 
niepełnosprawności intelektual-
nej). 

Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne:
�  osobiście: od poniedziałku 

do piątku w godz. 9-12, ul. 
Szamarzewskiego 78/82, Po-
znań;
�  listownie: Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Autyzmem Pro-
FUTURO, ul. Szamarzewskie-
go 78/82, 60-569 Poznań;
�  e-mailowo: profuturo@pocz-

ta.onet.pl, stowarzyszeniepro-
futuro1@wp.pl;
�  telefonicznie: 0/61 843 40 38 

– proszę pozostawić wiado-
mość na automatycznej sekre-
tarce – imię nazwisko, numer 
telefonu oraz informację, że 
wiadomość dotyczy projektu 
„Wsparcie Osób z Autyzmem”.

Niepełnosprawni 
fotografują

Wsparcie dla osób 
z autyzmem

Wiosennie w Dąbrowie
rodzicami w Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej w Dąbro-
wie spotkała się z budzącą się 
do życia przyrodą. W pięknej, 
wiosennej scenerii i przy bardzo 
ładnej pogodzie wszyscy brali 
udział w zabawach i grach. 

Jak co roku, szukaliśmy spóź-
nionego zajączka. Wspólne bie-

siadowanie sprzyjało wszystkim 
uczestnikom. Była kawa, sło-
dycze i kiełbaski z grila. Liczna 
grupa zwiedzała ekspozycję 
„Las w kulturze i życiu czło-
wieka”. Poznaliśmy też ścieżkę 

przyrodniczą, po której oprowa-
dzał pan Maciej Bernad. Osoby 
niepełnosprawne na ręce pana 
Macieja złożyły podziękowanie 
Nadleśnictwu za wiosenne spo-
tkanie w Dąbrowie. bł
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3 maja przed Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury we 

Lwówku zebrały się osoby nie-
pełnosprawne ze swoimi opie-
kunami i władze gminne, aby 
z Lwówecką Orkiestrą Dętą i 
„Pomponistkami” przejść w ko-

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na lwóweckim Rynku

rowodzie na Lwówecki Rynek, 
gdzie przywitała nas liczna rze-
sza widzów. 

Po przywitaniu gości i otwar-
ciu VI Powiatowego Festynu 
rozpoczęły się występy Lwó-
weckiej Orkiestry Dętej i osób 
niepełnosprawnych. Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym re-
prezentował zespół „KWIATEK”, 
a Warsztat Terapii Zajęciowej w 
pobliskim Koninie – zespół „Nie-
zapominajka”. Swoje umiejętno-
ści prezentowali też uczestnicy 
środowiskowych domów samo-
pomocy w Opalenicy i Nowym 
Tomyślu oraz uczniowie klas 
integracyjnych w Szkoły Pod-
stawowej w Grońsku. Ponadto 
wystąpiła grupa teatralna przy 
Miejsko Gminnym Ośrodku Kul-
tury we Lwówku. Godziny popo-
łudniowe festynu umilały zespoły 
muzyczne z powiatu nowotomy-
skiego. 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym ze Lwówka w imie-
niu osób niepełnosprawnym 
dziękuje sponsorom imprezy: 
Państwowemu Funduszowi Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Powiatowemu Centrum 

oraz strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej we Lwówku za 
czuwanie nad bezpieczeństwem 
imprezy. bł

Pomocy Rodzinie w Nowym 
Tomyślu, Urzędowi Miasta i 
Gminy we Lwówku, Zakładowi 
Gospodarki Komunalnej, RKS 
Wilczyna, Irenie i Andrzejowi 
Skrzypkom, Jadwidze Borkow-
skiej oraz Adamowi Wremblo-
wi. Dziękujemy również policji 
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W dniach 27 i 28 kwietnia 
2009 roku uczestniczyli-

śmy w pielgrzymce do Warsza-
wy i Niepokalanowa. Wyruszy-
liśmy o szóstej rano. Pogoda 
na dworze była słoneczna, a 
w autokarze panowała rado-
sna atmosfera. Podróż umilały 
nam śpiewy i modlitwy. 

Do Warszawy zajechaliśmy 
w południe, gdzie czekał na nas 
przewodnik, który zapoznał 
nas z historią miasta. Ciekawie 
opowiadał nam o drugiej wojnie 
światowej, którą przeżył jako 
dziecko. W stolicy zwiedziliśmy 
miejsca związane z Powsta-
niem Warszawskim. Mieliśmy 
okazję zobaczyć zmianę warty 
na placu Piłsudskiego, a także 
Łazienki i cmentarz na Powąz-
kach, gdzie znajdują się groby 
ludzi zasłużonych dla Polski. 
Byliśmy również na lotnisku 
Okęcie, w Wilanowie i Łazien-
kach. Uczestniczyliśmy we 

Nadchodziło lato, robi-
ło się coraz cieplej. Po-

myślałam, że warto by było 
wyjechać gdzieś razem z 
Kubusiem, odpocząć. Pra-
ca oczywiście sprawiała mi 
wiele radości, ale wymagała 
dużego zaangażowania rów-
nież emocjonalnego, więc 
trochę odpoczynku by nam 
się przydało. 

Powiedziałam o tym w sto-
warzyszeniu i... oczywiście, 
wszyscy przyznali mi rację, a 
do tego stwierdzili, że oni też 
chętnie by odpoczęli. Może by 
zorganizować jakiś turnus re-
habilitacyjny – to moglibyśmy 
pojechać całym stowarzysze-
niem. Urlop w sumie prysnął 
jak bańka mydlana – ale prze-
cież gdzie będę się czuła lepiej, 
niż wśród przyjaciół?

Postarałam się, aby nasze 
stowarzyszenie otrzymało 
wpis do rejestru Organiza-
torów Turnusów Rehabilita-
cyjnych. Opracowałam kilka 
spraw merytorycznych i mie-
siąc później wszystko było już 
gotowe, otrzymaliśmy wpis. 
Wspólnie obejrzeliśmy oferty i 
wybraliśmy najkorzystniejszą.

Pojechaliśmy nad morze. Ta 
wyprawa była dla mnie dużym 
zaskoczeniem pod wieloma 
względami. Wiele się jednak 
nauczyłam.

Jechaliśmy samochodami 
osobowymi – ja z Kubusiem 
jechałam razem z prezesem 
i jego żoną. Spotkaliśmy się 
wszyscy w jednym miejscu i 
jechaliśmy jedno auto za dru-
gim.

Było to bardzo fajne. Czasa-
mi stawaliśmy jedno auto obok 
drugiego, na migi przekazywa-
liśmy sobie informacje, gdzie 
się zatrzymamy na przerwę. 
Mogliśmy się komunikować 
nie wychodząc z samocho-
dów. Wystarczyło się obrócić 
do tylniej szyby i już można 
było sobie porozmawiać. 

Po drodze zatrzymaliśmy się 
na obiad. Był to piękny zajazd, 
w pobliżu stał duży wrak stat-
ku, na który można było wejść, 
Kubuś był nim zachwycony. 
Było nas około pięćdziesiąt 
osób. Gdy wszyscy wyszli z 
samochodów, widać było tylko 
migające dłonie i zakłopotane 
miny obsługi. Przypuszczam, 
że gdy się odezwałam, żeby 

Nasza 
pielgrzymka

mszy świętej w kościele p.w. św. 
Stanisława Kostki, gdzie jako 
wikary służył ks. Jerzy Popie-
łuszko. Modliliśmy się przy jego 
grobie i zwiedziliśmy muzeum 
poświęcone jego pamięci. 

Po zwiedzeniu Warszawy 
udaliśmy się do Niepokalano-
wa, by oddać hołd Ojcu Mak-
symilianowi Kolbe, który oddał 
życie za jednego ze skazańców. 
Ze wzruszeniem obejrzeliśmy 
wystawiane tam Misterium 
Męki Pańskiej. Zwiedziliśmy 
muzeum poświęcone działal-
ności Ojca Maksymiliana Kolbe, 
wysłuchaliśmy opowieści o mi-
sji jego życia. Uczestniczyliśmy 
we mszy świętej odprawianej w 
starej kaplicy, którą zbudował 
Ojciec Maksymilian. Dowie-
dzieliśmy się, że jest to dzień 
rocznicy jego święceń kapłań-
skich. 

Mszę św. odprawił ksiądz 
Eugeniusz Guździoł, który to-
warzyszył nam podczas piel-
grzymki. Po nabożeństwie brat 
zakonny opiekujący się kaplicą 
opowiedział nam o powstaniu 
tego świętego miejsca. Po wzru-
szających przeżyciach w Nie-
pokalanowie wyruszyliśmy w 
powrotną drogę do domu. Wra-
cając zatrzymaliśmy się w Żela-
zowej Woli – dworku, w którym 
na świat przyszedł i spędził swo-
je dzieciństwo Fryderyk Chopin.

Pielgrzymka na długo pozo-
stanie w naszej pamięci. Mamy 
nadzieję, że jeszcze kiedyś uda 
się nam wrócić do miejsc, które 
wzbudziły w nas tyle wzruszeń. 
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złożyć zamówienie, kobiecie 
zrobiło się lżej na duszy.

Gdy już dotarliśmy na miej-
sce, szybko się okazało, że 
moje marzenia o wylegiwaniu 
się na plaży i beztroskich spa-
cerkach raczej się nie spełnią.

Od samego początku za-
częła się bieganina. Rozdanie 
kluczy, pościeli, narzekania, że 
pokoje nie takie jak na zdjęciu, 
do morza jakoś dalej niż napi-
sali...

Następnego dnia było gorzej. 
Czekało nas badanie lekarskie 
– wszyscy w grupie niesłyszą-
cy, więc nie pozostawało nic 
innego, jak tłumaczyć. Teore-
tycznie byłam w pracy, choć na 
ten pierwszy turnus jechałam 
jako opiekun Kuby, nie kierow-
nik. Trzeba było stanąć na wy-
sokości zadania. Po kilku go-
dzinach badanie mojej grupy 
się skończyło i każdy miał czas 
dla siebie. Ja jednak byłam tak 
zmęczona, że chciało mi się 
tylko położyć do łóżka. 

Następnego dnia tłumaczy-
łam program turnusu, plan 
pobytu itp. Zaplanowane były 
wycieczki autokarowe i inne 
atrakcje, trzeba było jeszcze 
dopilnować zajęć rehabilita-
cyjnych, żeby każda z osób 
niesłyszących wiedziała, gdzie 
i na jaką godzinę ma zabiegi. 

W pierwszych dniach na-
wet nie mogłam oddalić się od 
ośrodka, bo zawsze coś wy-
padało. Byłam rozczarowana. 
Miałam nadzieję, że wypocz-
nę, spokojnie spędzę czas z 
dzieckiem, a tu proszę. 

Po kliku dniach pogodziłam 
się już z faktem, że decydując 
się zabrać pół stowarzyszenia 
ze sobą, muszę liczyć się z tym, 
że oczekują ode mnie pomocy. 
Bo niby kto miałby im pomóc? 
Sama się sobie dziwiłam, że 
byłam tak mało przewidująca. 
Jak już wszystko poukładałam, 
postanowiłam zrobić wszyst-
ko, żebym się wszyscy dobrze 
bawili, w końcu przecież po to 
przyjechaliśmy. Gdy uśmiech 
wrócił na moja twarz, wszyst-
ko zrobiło się proste i fajne.

Gdy wychodziłam gdzieś po 
kryjomu, niesłyszący zaraz to 
zauważali i szli na poszukiwa-
nia. Wkrótce miałam już obok 
siebie cała grupę. Było to za-
bawne, bo udawali, że znaleźli 
się przypadkowo w moim po-
bliżu. Żal mi ich było, po pro-
stu myśleli (i słusznie), że przy 
mnie więcej się będzie działo 
i nie będą się nudzić. Nauczy-
łam się tego że jeśli decyduję 
się na wyjazd z pięćdziesięcio 
osobową rodziną to muszę o 
nią dbać i liczyć się z tym, że 
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będą chcieli spędzać ze mną 
czas. 

Kubuś bardzo się cieszył z 
obecności wielu znajomych 
twarzy. Chętnie chodził na 
spacery z ciocią Trudzią i 
wujkiem Markiem, z tych spa-
cerków zawsze przychodził z 
nową zabawką. Niesłyszący 
chcieli mu serca przychylić. Z 
moich opowiadań wiedzieli, 
co przeszedł, i troskliwie się 
nim zajmowali, gdy musiałam 
czymś pomóc lub coś przetłu-
maczyć. Z dnia na dzień sytu-
acja się stabilizowała i moja 
pomoc nie była już tak bardzo 
niezbędna, więc pracy mia-
łam coraz mniej. Chodziliśmy 
razem do różnych miejsc, tłu-
maczyłam piosenki śpiewane 
w pubach, co bardzo się po-
dobało, gdyż jest to sfera życia, 
która jest najmniej dostępna 
dla tego środowiska i wzbudza 
duże zaciekawienie. 

Cieszyłam się, że osoby sły-
szące też są zaintrygowane tym 
faktem, gdyż była to sposobność 
do pokazania tego środowiska, 
wskazania na ich bariery, oka-
zja do przybliżenia tych dwóch 
światów. Słyszące osoby, wi-
dząc takie tłumaczenie, chętnie 
prosili niesłyszących do tańca i 
wspólnych zabaw, pytali mnie o 
szczegóły, była to więc ciekawa 
misja do spełnienia.

Kubuś zyskał też wiele no-
wych babci i dziadków, któ-
rych nie miał na co dzień.

Chętnie spędzał czas z 
dziadkiem Edwardem (niesły-
szący pan). Chodzili razem na 
plażę, bawili się. Osoby niesły-
szące wykazywały przy tym 
wiele cierpliwości, co bardzo 
w nich podziwiałam. Godzina-
mi bawili się z Kubą w piasku, 
budowali zamki, szukali mu-
szelek.

Kuba bardzo tego potrzebo-
wał.

Na turnusie była też para 
osób niesłyszących z synkiem 
z zespołem Downa. Kubuś bar-
dzo się z nim zaprzyjaźnił. Był 
to dorosły chłopiec o wielkim 
sercu, bardzo miły i cierpliwy. 
Opanował też język migowy i 
bez trudu porozumiewał się ze 
swoimi rodzicami, co było dla 
mnie wzruszające. Niejedno-
krotnie zdrowe, słyszące dzie-
ci głuchych nie chcą się uczyć 
tego języka i mają z rodzicami 
o wiele mniejszy kontakt, niż 

ten chory na zespół Downa 
chłopiec.

Obserwowałam, jak bawi 
się z Kubą w pokoju. Wykłada-
li wszystkie autka i bawili się 
nimi nawet kilka godzin. 

Wspaniały widok. Taka pełna 
tolerancja i zrozumienie. Wzór 
dla dorosłych. Nie rodzimy się 
z niechęcią do niepełnospraw-
nych, tworzymy tę niechęć 

Tak bardzo się cieszę, że 
moje słowa są w nim do dziś. 
Udało mi się przekazać mu 
wartości, którymi sama kieruję 
się w życiu. Nie było to trudne, 
Kuba, może też ze względu na 
to, co sam przeszedł, ma wraż-
liwe serce. Szanuje niepełno-
sprawnych, a to jest podstawa 
relacji z każdym człowiekiem. 
Czasami wydaje mi się, że nie 
zauważa tej inności. Byłam do 

Gdy tak leżakowaliśmy, w 
pobliżu pojawił się pan z cho-
dzącymi maskotkami, z któ-
rymi można było zrobić sobie 
zdjęcie. Kuba od razu się tym 
zainteresował i pobiegł do 
brzegu.

Pobiegłam za nim. Koniecz-
nie chciał sobie zrobić zdjęcie. 
Oczywiście się zgodziłam. 
Kuba chciał chwilkę pobawić 
się tymi wielkimi maskotkami. 
Położyłam się w pobliżu i ob-
serwowałam go. Nagle pojawił 
się tłum osób śpiewających i 
tańczących na plaży, wyznaw-
ców wschodniej religii. Szli za 
nimi ludzie i dzieci. W sekundę 
straciłam Kubę z oczu. 

Zaczęłam go niecierpliwie 
szukać w tłumie tych osób, ale 
nie mogłam go znaleźć. Krzy-
czałam, wołałam, nie odpo-
wiadał. Trwało to może dzie-
sięć minut. Tłum przesuwał 
się w głąb plaży, coraz bardziej 
oddalając się od miejsca, w 
którym rozłożyliśmy koce.

Zawołałam na pomoc nie-
słyszących. W głowie miałam 
czarne myśli. A jeżeli wszedł 
do wody i porwała go fala? 
Nigdy go nie odnajdę. Zaczę-
łam płakać z bezsilności, dalej 
wołałam Kubę, ale muzyka i 
śpiewy wyznawców tej religii 
mnie zagłuszały.

W końcu Trudzia dostrzegła 
Kubę w tłumie. Schyliła się ni-
sko, tak, że wdziała tylko sto-
py i klatkę piersiową małego, 
wówczas trzy i pół letniego 
Kuby. Poznała go po długiej 
bliźnie, przechodzącej przez 
cały tors. Jakaś obca kobieta 
trzymała go za rękę i zakry-
wała mu twarz, dlatego nie 
mogłam go dostrzec. Trudzia 
weszła w tłum i wyprowa-
dziła Kubę. Cieszyłam się, że 
to ona go wyprowadziła, bo 
nie wiem, co bym zrobiła tej 
kobiecie. Jak można porwać 
cudze dziecko? Ukrywać jego 
twarz? Myślałam, że takie 
rzeczy nie zdarzają się w rze-
czywistości. Dobrze, że mia-
łam przy sobie ludzi, którzy 
widzą więcej, niż my, osoby 
słyszące. Wszyscy byliśmy 
przerażeni tym, co się stało. 
Od tamtej chwili wszyscy pil-
nowali Kuby jak oka w głowie. 
Prawie cały czas ktoś trzymał 
go za ręce, cieszyłam się, że 
na tym turnusie nie byłam 
sama, tak, jak początkowo 
tego chciałam.

Widzieć sercem

sami, bez powodu. Dzieci udo-
wadniają, że można inaczej. 
Warto wziąć z nich przykład. 
Nie widzą innych twarzy, dys-
funkcji, wszystko jest dla nich 
naturalne, widzą serduszkiem. 
Szkoda, że z wiekiem zatraca-
my tę zdolność.

Zawsze starałam się, aby 
Kuba pomagał słabszym od 
siebie. Czasami zadawał pyta-
nia, dlaczego ktoś tak wyglą-
da, nie ma ręki, lub nie słyszy. 
Zawsze odpowiadałam na te 
pytania. Nie wszyscy mamy 
szczęście urodzić się piękni 
i zdrowi. Ale przecież mogło 
to spotkać każdego z nas. Ty 
urodziłeś się słyszący, więc 
możesz pomóc tym, którzy 
nie słyszą. Możesz dawać coś 
innym, to wspaniałe uczucie 
móc pomagać. Dobro zawsze 
wraca.

niego bardzo podobna. Gdy 
byłam mała, myślałam, że 
osoby niesłyszące przyjechały 
do nas z zagranicy. Że po pro-
stu mówią innym językiem.

Pewnego dnia wybraliśmy 
się całą naszą grupą na pla-
żę. Pogoda była wspaniała. 
Idealna na opalanie. Wysłali-
śmy jedną osobę do przodu, 
aby poszukała nam miejsca, 
a potrzebowaliśmy go sporo, 
bo zawsze trzymaliśmy się ra-
zem ,,koc przy kocu”. Tak jest 
zresztą zawsze. Osoby niesły-
szące to naprawdę jedna wiel-
ka rodzina. Nawet na obiady 
nie chodziliśmy. Jak była ład-
na pogoda, to kilka osób szło 
na posiłek i zabierało go dla 
pozostałych, którzy byli na 
plaży. Wspaniała organizacja 
i wzajemne troszczenie się o 
innych.
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Turysta rzekł do przewodnika: 
– Ma pan rację, że czu-

je się pan dumny ze swojego 
miasta. To, co wywarło na mnie 
szczególne wrażenie, to liczba 
kościołów tutaj. Z pewnością tu-
tejsi ludzie muszą bardzo kochać 
Boga. 

– No cóż – odparł cynicznie 
przewodnik – być może, kocha-
ją Boga, ale nie ma najmniej-
szej wątpliwości, że wzajemnie 
śmiertelnie się nienawidzą.

Napisał te słowa franciszka-
nin Anthony de Mello w „Śpie-
wie ptaka”.

Tak, miłość chrześcijańska 
i tolerancja w naszym kraju 
chodzą różnymi ścieżkami. 
Byłam molestowana, cho-
ruję na raka, wyszedłem z 
alkoholizmu, jestem gejem, 
myślę inaczej, mam chorobę 
Parkinsona... Ludzie zaczęli 
ujawniać w prasie w telewizji 
swoje najintymniejsze tajem-
nice. Ale i tak są to tylko nie-
liczni odważni. To, w jaki spo-
sób społeczeństwo reaguje na 
każdą odmienność, stanowi o 
jego tolerancji. Gdy obserwu-
jemy stosunki między ludźmi, 
zwłaszcza scenę polityczną, 
zauważamy, że jest dokładnie 
tak, jak mówił de Mello: ludzie 
może kochają Boga, ale wza-
jemnie śmiertelnie się niena-
widzą. 

Powszechna Karta Praw 
człowieka uchwalona przez 
ONZ W 1948 roku stwierdza, 
że każdy człowiek ma prawo 
do życia, wolności i bezpie-
czeństwa swojej osoby. Nie 
wolno samowolnie ingerować 
w czyjekolwiek życie prywat-
ne, uwłaczać jego honorowi 
lub dobremu imieniu. Wycho-
dzeniu z ukrycia, obojętnie 
czy to dotyczy gwałtu, kazi-
rodztwa, molestowania, od-
miennej orientacji seksualnej 
czy choćby niepełnospraw-
ności, zawsze towarzyszy 
strach. Strach przed pogardą, 
nienawiścią, napiętnowaniem, 
wykluczeniem, utratą pracy, 
samotnością. Strach przed 
syndromem odmieńca, inne-
go ptaka, którego rozdziobuje 
stado. 

Głoszenie miłości do Boga 

Tym uroczystym akcentem 
przywitał zaproszonych 

gości i domowników gospo-
darz Domu Pomocy Społecz-
nej w Łężeczkach koło Pniew 
dyrektor Andrzej Gajewski .

Bal z okazji wiosny jest cy-
kliczną imprezą organizowaną 
przez tutejszy DPS, na który 
zaproszono mieszkańców z 
domów pomocy w Lisówkach 
i Poznań przy ulicach Ugory i 
Konarskiego, a także zaprzy-
jażnione instytucje i stowarzy-

W SOSW dla Dzieci Słabo 
Widzących i Niewido-

mych odbyła się 16 kwietnia 
niecodzienna uroczystość. W 
czasie Dnia Otwartego Ośrod-
ka działające w Dąbrowie 
Górniczej Stowarzyszenia na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych podpisały wspólną de-
klarację powołującą do życia 
Ruch Społeczny „Dąbrowa z 
Niepełnosprawnymi”. 

Podstawowym celem Ruchu 
będzie prowadzenie kampa-
nii upowszechniającej wśród 
mieszkańców Dąbrowy ini-
cjatywy budowy nowego spe-
cjalnego ośrodka dla dzieci. 
Poza tym zrzeszeni w Ruchu 
będą podejmowali starania o 
pieniądze z Unii Europejskiej, 
krajowe i lokalnych na projek-
ty dotyczące wspierania osób 
niepełnosprawnych oraz będą 
dążyli do podnoszenia wiedzy 
z zakresu funkcjonowania or-
ganizacji pozarządowej wspie-
rającej niepełnosprawność.

Deklarację powołania Ruchu 
podpisało pięć dąbrowskich 
stowarzyszeń i organizacji w 
obecności Prezydenta Dąbrowy 
Górniczej Zbigniewa Podrazy, 
senatora RP Zbigniewa Szaleń-
ca oraz samorządowców i par-
lamentarzystów z regionu.

Inicjatorem powołania Ruchu 
było działające od kilku lat przy 
SOSW Stowarzyszenie „Razem 
do celu”. Ośrodek dla Dzieci 

Porozmawiajmy 
o tolerancji

nie przeszkadza w piętno-
waniu innych, tak jak to zro-
bił Wojciech Wierzejski w 
2006 roku, poseł partii LPR, w 
związku z warszawską paradą 
równości: „Jeżeli dewianci za-
czną demonstrować, to należy 
dolać im pałą”. Manifestacja 
osób niepełnosprawnych też 
nie spotkała się aprobatą spo-
łeczną. Skończyło się tylko na 
deklaracjach. Nie ma znacze-
nia, czy osoba jest niepełno-
sprawna od urodzenia, czy też 
niepełnosprawność pojawiła 
się później. Każdy w równym 
stopniu obawia się odrzuce-
nia przez przyjaciół, rodzinę. 
Strach, co powiedzą, czy będą 
mnie akceptować? Czy będą 
mnie nadal kochać? 

Dobrze, że niektórzy z „od-
mieńców” mają odwagę mówić 
o sobie prawdę. „Czy to ważne, 
z kim sypiam? Ważne, jakim je-
stem człowiekiem” – powiedział 
aktor Jacek Poniedziałek. Na 
jego deklaracje nerwowo zare-
agowali twórcy serialu „M jak 
miłość”. Tewidzowie byli jed-
nak mądrzejsi, przyjęli to spo-
kojnie. „A ja i tak pana kocham”, 
powiedziała w TVN starsza 
pani, rumieniąc się. Stanisława 
Celińska jest na razie jedyną 
polską aktorką, która publicz-
nie przyznała się do choroby 
alkoholowej. „Byłam strasznie 
zagubiona. Walczyłam i upada-
łam. W pewnym momencie nic 
bez alkoholu nie było możliwe, 
nawet zapięcie guzika.” O swo-
im wyjściu z choroby mówi w 
kategoriach cudu. 

Przypadki gwałtu, molesto-
wania nie zawsze są ujaw-
niane. Ofiara boi się reakcji 
otoczenia, bo religijne społe-
czeństwo często odwraca się 
od ofiary, a nie od kata. Niby 
jesteśmy oburzeni, ale na co 
dzień swoim zachowaniem da-
jemy przyzwolenie. Szczegól-
nie tragiczny wymiar ma mole-
stowanie seksualne dzieci. Nie 
zawsze dzieje się to w patolo-
gicznej rodzinie. Ewa Wanat, 
redaktorka naczelna radia TOK 
FM opowiedziała, że gdy miała 
13 lat, była molestowana przez 
dziadka. Przeciętna , normalna 
rodzina, w której na pierwszy 
rzut oka wszystko jest świet-
nie. Powiedziała, że musiała to 

zrobić, bo z tym problemem 
żyje zbyt długo. Chciała po-
kazać, jak strasznie samotne 
jest dziecko, które w tej sa-
motności cierpi przez długi 
okres życia. Chciała uzmy-
słowić innym, którzy mogliby 
znaleźć się w podobnej sytu-
acji, że to wstyd dla sprawcy, 
a nie dla ofiary. 

Dlaczego nie powiedziała 
wcześniej? Nie wiedziała, kto 
się od niej odwróci, kto powie: 
przyniosłaś wstyd naszemu 
nazwisku i naszej rodzinie. 
Bała się, że będą ją wytykać 
palcami na ulicy i w szkole. 
Jakże często spotykam się w 
swojej pracy, że rodzice ukry-
wają autyzm swoich dzieci czy 
niepełnosprawność intelektu-
alną, bo co ludzie powiedzą. 
Odrzucenie społeczne najbo-
leśniej odczuwają chorzy na 
AIDS. Jeden z chorych, zara-
żony w czasie transfuzji krwi, 
ostrzegał: może to spotkać 
każdego z was. Tak naprawdę 
nikogo nie obchodzi los dzie-
ci z AIDS, zarażonych przez 
chore matki. Ich nieodłącznym 
towarzyszem jest samotność, 
a przecież nic nie zawiniły. 

Walczy się z aborcją, za-
miast prowadzić edukację 
seksualną. Toczą się boje o 
prawo do życia nienarodzo-
nych, ale przechodzi się obo-
jętnie obok domów dziecka. 
Mało tego: wychowanków 
tych placówek nie chcemy w 
naszym otoczeniu. Niedaw-
no w TV mieszkańcy małego 
osiedla protestowali przeciw-
ko utworzeniu w ich bloku 
mieszkania „rodzinkowego”, 
w którym wychowankowie 
uczyliby się normalnego życia 
rodzinnego. Oburzona starsza 
pani powiedziała: „Nie życzę 
sobie takiego elementu obok 
siebie”. Arab, Murzyn, Żyd , 
buddysta i inni nie mogą liczyć 
w naszym społeczeństwie na 
serdeczne przyjęcie. 

Przemyślmy to, co powie-
dział franciszkanin de Mello: 
„Jeśli masz wybrać między 
głosem współczującego serca 
a ideologią, zawsze wybierz 
serce. Współczucie nie ma 
ideologii”. 

TERESA ADAMSKA
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Słabo Widzących i Niewido-
mych prężnie działa w naszym 
mieście od 19 lat i mimo trud-
ności lokalowych w pełni reali-
zuje program dydaktyczny, wy-
chowawczy i rewalidacyjny, a 
wyposażone w specjalistyczny 
sprzęt pracownie umożliwiają 
dzieciom z dysfunkcją wzro-
ku zdobycie wszechstronnego 
wykształcenia. Nowoczesna 
edukacja wymaga tworzenia 
nowoczesnych placówek, w 
których każdy uczeń, a szcze-

gólnie uczeń niepełnosprawny, 
znajdzie warunki sprzyjające 
intelektualnemu rozwojowi 
bez względu na rodzaj niepeł-
nosprawności. 

Obecnie w mieście funkcjo-
nuje kilka szkół, do których 
uczęszczają uczniowie niepeł-
nosprawni. Placówki te uloko-
wane są w starych budynkach, 
z nienajlepszą infrastrukturą 
i mimo profesjonalnej kadry 
pedagogicznej nie zapewniają 

odpowiednich warunków do 
nauki i rehabilitacji. Dlatego 
też władze miasta zabiegają o 
pozyskanie większego, wygod-
niejszego lokum, zgodnego z 
wymogami Unii Europejskiej, 
aby poszerzenie oferty eduka-
cyjnej dla uczniów niepełno-
sprawnych stało się na najbliż-
sze lata realne. 

Dzień Otwarty SOSW stał się 
również okazją do bliższego 
poznania miejsca nauki i pracy 
uczniów z dysfunkcją wzroku 
oraz naukowego spotkania na 

Dąbrowa Górnicza
wspiera niepełnosprawnych

temat: „Osoby niepełnosprawne 
i ich edukacja dla przyszłości”, 
w czasie którego nauczyciele, 
specjaliści różnych dziedzin z 
zakresu orientacji przestrzen-
nej, nauki pisma punktowego 
Braille’a, a także muzykotera-
pii, przedstawili różne metody i 
formy pracy z dzieckiem słabo 
widzącym i niewidomym.

MAŁGORZATA 
ROZWADOWSKA

RENATA SZAŁWIŃSKA
WWW.OSWDG.REPUBLIKA.PL

Witaj wiosno

szenia m.in. „Pomocn Dłoń” z 
Pniew. Bal przebiegał w szam-
pańskiej atmosferze, były tańce, 
pląsy i konkursy, które prowa-
dził zawodowy wodzirej. Nie 
zabrakło też lampki szampana 
i przepysznego poczęstunku.

W dowód przyjażni i 5-letniej 
współpracy ze Stowarzysze-
niem „Pomocna Dłoń” dyrek-
tor domu z rąk prezes Danuty 

wyraz. Dom Pomocy Społecz-
nej w Łężeczkach istnieje od 
1996 roku, obecnie przebywa 
w nim 130 mieszkańców.

Domu jest uroczo poło-
żony pośród otaczających 
go lasów, nad przepięknym 
jeziorem Wielkie, nieopodal 
zapierającego dech w pier-
siach tarasu widokowego. Żal 
było rozstawać się z miłymi 
mieszkańcami i z tak czaru-
jącym miejscem. 

 LECH MROCZKOWSKI

Strójwąs odebrał statuetkę, 
która dla mieszkańców DPS 
ma znaczący i symboliczny  F

O
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Krzysztof Bródka, tata Jul-
ki, czeka przed domem. 

Wchodzimy do środka i dalej, 
na piętro. 

– Tu jeszcze korytarz będzie 
robiony. Nigdzie nie może być 
wykładzin, dywanów, bo w nich 
gromadzą się roztocza. Musi 
być sterylnie – mówi tata Julki. 

11 maja Julka skończyła 7 lat. 
Zaczęła się źle czuć na przeło-
mie stycznia i lutego. 

– Już nie była taka żywa jak 
zawsze. Jak tylko się czegoś do-
tknęła, wychodziły jej siniaki. 
Bardzo często łapała infekcje. 
Zrobiliśmy jej badania krwi i jeź-
dziliśmy po lekarzach – opowia-
da tata dziewczynki. – Robiła 
się coraz słabsza. Często bolała 
ją rączka, nóżka, stawy, głowa. 
Miesiąc temu znowu zrobiliśmy 
badania. Okazało się, że coś jest 
nie tak. Lekarz skierował nas do 
szpitala. Po kolejnych badaniach 
od razu kazano nam jechać do 
Poznania. Diagnoza brzmiała: 
białaczka limfoblastyczna. 

Dziewczynkę czeka długo-
trwałe leczenie. Teraz jest w 
trakcie chemioterapii. 

– Julka to silne dziecko – mówi 
Honorata Bródka, mama dziew-
czynki. – Nie podejrzewaliśmy, 
że jest aż tak chora. Pojecha-
liśmy do lekarza ze zwykłym 
przeziębieniem. Bolała ją rącz-
ka w nadgarstku i przy stopie. 

Kiedy przyjmowano dziew-
czynkę do szpitala, lekarka po-
wiedziała, że białaczka jest w 
70-80% wyleczalna. 

– Nie wiadomo, jak będzie 
z Julką. Pewność, że wszystko 
będzie dobrze, lekarze dają do-
piero po pięciu latach. Ale już 
całe życie człowiek będzie pod 
strachem, że wszystko może się 
odnowić – mówi mama. – Moje 
dziecko jest chore. Ale jak się pa-
trzy na inne dzieci, w innych po-
kojach, z różnymi chorobami... 
Tu jest strasznie. Nie potrafiłam 
sobie wyobrazić, że dzieci mogą 
tak cierpieć. Rozumiem – doro-
śli. Już coś przeżyli... Ale za co te 
małe dzieci tak cierpią... 

– Któregoś dnia zapytała, czy 
ma raka. Bo na raka się umiera - 
opowiada ojciec. – Nie wiedzia-
łem, co odpowiedzieć. Powie-
działem, że nie, nie ma raka. Że 

Lasy są pełne tajemnic trud-
nych do poznania, są w nich 

nieprzebrane bogactwa natury, 
lasy są naszymi płucami. Czy 
pamiętamy o tym? Pochłonięci 
pędem codzienności nie umie-
my się zatrzymać, by w lasach 
odpocząć, zaczerpnąć głębszy 
oddech, odkryć coś nowego. 
Ciągle są one dla nas nieroz-
poznane. Jak poznać las, jak 
wykorzystać jego moc, siłę, bo-
gactwo? Można to zrobić uży-
wając różnych zmysłów. 

Z różnych stron docierały do 
nas informacje, że jest takie miej-
sce pośrodku Puszczy Noteckiej, 
gdzie włożono wiele pracy i 
serca, by pomóc niewidomym 
poznać i poczuć las. Nie tylko 
niewidomym. Miejsce to jest do-
stosowane również dla innych 
niepełnosprawnych. Dzięki po-
mocy sponsorów i gwiazdowej 
loterii fantowej, Klub Rodziców 
Dzieci Niewidomych i Słabowi-
dzących z Poznania wyruszył w 
pewien sobotni poranek na pod-
bój leśnych tajemnic. Jedni auto-
karem, inni własnymi autami. 

Spotkaliśmy się w nadleśnic-
twie Sieraków, przy siedzibie 
nadleśnictwa w Bucharzewie, 
z gospodynią Panią Honoratą 
Ogonowską-Chrobrowską. To 
ona miała ponad dwa lata temu 
pomysł utworzenia ścieżki edu-
kacyjnej, gdzie można odkrywać 
tajemnice lasu. Sama wielka pa-
sjonatka lasu, zaraziła Ośrodek 
w Owińskach, a konkretnie Pana 
Marka Jakubowskiego, tyflope-
dagoga, od lat zajmującego się 
tyflografiką, czyli nowoczesnymi 
technologiami, pozwalającymi 
przybliżyć osobom niewidomym 
otaczającą ich rzeczywistość.

Pomyśleli, przystąpili do dzia-
łania, i jest – mogliśmy być, do-
tknąć, poczuć, doświadczyć i 
odkryć. Na dużym, blisko dwu-
hektarowym placu przy siedzibie 
nadleśnictwa, który nazwano 
Leśnym Ogrodem Edukacyjnym 
„Leśna przygoda”, znajdują się 
„zabawki interaktywne” takie 
jak: ścieżka zmysłów, leśna 
skocznia, gra edukacyjna Leśna 
Przygoda z Leszczynkiem, „Le-
śne cymbały”. Trudno wyliczyć 
wszystko, co znajduje się na 
dwóch hektarach. Główną po-
mocą dotykowych eksponatów 
– „leśnych zabawek” są tablice 
informacyjne w piśmie brajla, na 
których znajdują się niezbędne 
„leśne wiadomości”. 

Pani Honorata opowiadała 
nam o tajemnicach lasu, żyją-
cych tu zwierzętach, rosnących 
roślinach i pracy leśników. Do-
wiedzieliśmy się, kim są myśliwi 
i jak ważne są działania przez 
nich podejmowane. Dalej „lekcja 
dendrologii” – mogliśmy pozna-

ma tylko chorą krew. Jak miałam 
jej to powiedzieć... Dorosłemu 
byłoby ciężko powiedzieć. Ale 
ona wiele rzeczy rozumie. Dzie-
ci więcej wiedzą niż dorośli.

Mama powiedziała jej, że bę-
dzie musiała dostawać chemię, 
że będzie się pewnie po niej bar-
dzo źle czuła. Wytłumaczyła, że 
mogą jej wypaść włosy. Zawsze 
miała bardzo piękne, długie, gę-
ste. 

– Mówiłyśmy, że do komunii. 
A po komunii obetniemy... Teraz 
zaczęły jednak wypadać. Obcię-
łam je więc. Miała je do ramion 
– opowiada kobieta. – Płacze, 
że nie chce być łysa. Ale wie, że 
wypadają włosy, rzęsy, brwi. 

Najgorsze są chwile, kiedy 
Julka ma nakłucia. Pobieranie 
szpiku lub płynu rdzeniowego. Z 
kręgosłupa. 

– Potem mówi, że tego nie pa-
mięta, ale w tym momencie tak 
potwornie krzyczy, że choć gabi-
net jest zamknięty, ja jestem za 
taką śluzą, jeszcze za drzwiami, 
słyszę ten krzyk... Trudno to 
znieść... – wyznaje mama.

W maju Julka ma wyjść na kil-
kudniową przepustkę. Wszystko 
zależy od wyników badań. Ale 
jest taka nadzieja. 

– Do tego czasu muszę skoń-
czyć remont. Pomaga mi są-
siad. Sam nie byłbym w stanie 
wszystkiego zrobić... – wyznaje 
tata. – Musiałem zerwać całą 
boazerię. Teraz trzeba wygip-
sować ściany i pomalować je 
farbą lateksową. Jest droga, ale 
musi być taka. Gdyby bowiem 
wyszedł jakiś grzyb, jakaś pleśń, 
od razu je widać i można zmyć. 
Żeby nie dochodziło do infek-
cji. Na podłodze w pokoju Julki 
chciałbym położyć panele. W 
innych pomieszczeniach bę-
dzie linoleum. Nie jestem w sta-
nie tam też położyć paneli. To 
wszystko koszty...

Rodzice zostali już poinfor-
mowali, że kiedy Julka będzie 
przebywać w domu, trzeba bę-
dzie dokładnie stosować się do 
zaleceń lekarzy. 

– Na początku przynajmniej 
trzeba będzie chodzić w ma-
skach... Jesteśmy przerażeni tym 
wszystkim – wyznaje tata. – Nikt 
wcześniej w rodzinie nie choro-

wał na białaczkę. Skąd to się 
wzięło? Julka była zawsze taka 
żywa, bystra... Dobrze się uczy-
ła. Tak się to wszystko zwaliło... 

Potrzebne są gips i farba. I 
pieniądze. Na remont, na dojaz-
dy do szpitala. 

– Julka chciałaby, żebym przy-
jeżdżał codziennie, ale to nie-
możliwe... Żona jest z nią cały 
czas. Ja przygotowuję dom na 
powrót Julki i opiekuję się rocz-
nym synkiem. Pomagają mi bli-
scy: ciocia, dziadkowie, rodzice 
i teściowa. Trzeba kupić siatki w 
okna i rolety. Niestety, wszystko 
kosztuje. Nie wiem, jak dalej bę-
dzie. Musi być dobrze. Innej my-
śli nie dopuszczam... Ordynator 
powiedział, że to bardzo niedo-
bra choroba i kosztowna. Julkę 
czeka bardzo długie leczenie. 
Nieraz płacze. Mówi, że boli. Ale 
że wytrzyma. Dla nas.

Rodzicom trudno się mówi, 
że potrzebują pomocy. 

– Najważniejsze jest zdrowie. 
Gdyby ktoś mógł je Julce przy-
wrócić – mówi mama. – Najważ-
niejszy jest czas. To, by w porę 
zauważyć, że coś się złego dzie-
je. Że dziecko ma siniaki, bóle 
w stawach. I że jest senne, ma 
duszności. Białaczka postępuje 
w zastraszającym tempie. Liczą 
się nie miesiące czy tygodnie, 
ale nieraz godziny. Im bardziej 
choroba jest zaawansowana, 
tym silniejszą chemię dziecko 
musi dostać. Jeśli więc w porę 
zauważymy coś niepokojącego, 
możemy dziecku uratować ży-
cie i oszczędzić cierpienia. Oby 
inni nie musieli przechodzić 
tego, co my. 

ANNA KOPRAS-FIJOŁEK

Ruch Ludzi Dobrej Woli 
dołącza się do apelu
prosząc wszystkich

Ludzi Dobrej Woli o pomoc. 
Pieniądze można wpłacać

na konto:
Bank Spółdzielczy w Jarocinie

nr 22 8427 0009 0015 4178 
3000 0001

z dopiskiem „pomoc dla Julki” 

Pomóżmy 
rodzicom Julki
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Poczuć las

wać gatunki rosnących drzew, 
krzewów i ciekawszych roślin, 
które można spotkać w trak-
cie leśnych wędrówek. Ścieżka 
edukacyjna wygląda jak duży 
plac zabaw. Dzieci najdłużej za-
trzymywały się na „ścieżce zmy-
słów”, po której chodzi się boso, 
rozpoznając szyszki, kasztany, 
igły sosny... Jest paśnik, ambo-
na, lizawka z soli dla zwierząt 
– wszyscy sprawdzali, czy fak-
tycznie jest słona. Była! Gra z 
Leszczynkiem to gra edukacyj-
na, gdzie dzieci mogły „rzucać” 
wielką kostką i na zasadzie gry 
planszowej wędrować po placu 
zabaw do kolejnych punktów, a 
tam wykonywać zadania, któ-
re opisane są pismem Braille’a. 
Są wypchane zwierzęta, które 
można dotknąć, przytulić, po-
czuć, jak miękka jest wiewiórka, 
jak ostry dziób i szpony orła.

Pani Honorata, zainteresowała 
nas też swoją kolejną pasją, jaką 
jest gra na rogu myśliwskim, 

grała świetnie, ale my, mieszczu-
chy, nie bardzo radziliśmy sobie 
z rozpoznawaniem sygnałów 
– czy to jeleń, zając czy sarna… 
Rodzice znaleźli miejsce na wy-
picie kawki, relaks, odpoczynek 
od codzienności. 

Po wiejskim obiedzie i szyb-
kim podwieczorku, podjeżdża-
jąc autokarem do pobliskiego 
leśnictwa Lichwie, zdobyliśmy 
niewielkie, leśne wzniesienie i 
przeciwpożarową wieżę obser-
wacyjną. Wejście, choć nieco 
żmudne, dało poczuć wysokość 
32 metrów i 145 schodków. Nie 
było łatwo. A pod wieżą spo-
tkanie ze Strażą Leśną. Do-
wiedzieliśmy się, że ogień jest 
największym wrogiem lasu. 
Niestety, sprawcą większości 
pożarów lasów jest człowiek, 
jego nieostrożność i bezmyśl-
ność. Dzieci mogły wypróbować 
zupełnie samodzielnie jak gasi 
pożar w zarodku Straż Leśna ze 
swojego specjalnego samochodu 

z zapasem wody. Na pożegnanie 
były upominki od Nadleśnictwa i 
naszych sponsorów. 

Jak było??? Oddajmy głos 
uczestnikom: „Super! Uśmie-
cham się na wspomnienie tego 
dnia”, „Co najbardziej polubiłam 
w Bucharzewie? Wszystko. Nie 
umiem powiedzieć pojedynczo, 
co lubię najbardziej, bo lubię 
wszystko. Po namyśle, to podo-
ba mi się ta „Leśna gra z Lesz-
czynkiem ”, „ Sikawka i wieża, 
na którą się wspinaliśmy były 
najlepsze”. Zmęczeni, trochę 
„ponadgryzani” przez meszki 
zostawiliśmy Puszczę Notecką.

Czy poznaliśmy las? 
Czy las dał nam się poznać?
Jeden dzień to za mało, chyba 

trzeba tu wrócić może na dni 
kilka, bo nasz jeden dzień to jak 
poznany „jeden liść”, a jak mówił 
Tolkien we Władcy Pierścieni 
– „To dopiero jeden liść, a został 
jeszcze cały las.”

KATARZYNA GLEMA

Brajl w lesie.

Stopy na ścieżce zmysłów.

Z panią Honoratą.

Ania czyta.

Ścieżka zmysłów.
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Iza siedziała, ściskając rękę 
swojego męża i modląc 

się, żeby się jeszcze ocknął 
przed śmiercią. Bo już wie-
działa, że umrze. Tyle tylko 
dotarło do niej z rozmowy z 
lekarzem, który powiedział, 
że obrażenia wewnętrzne 
są zbyt rozległe i nie ma 
żadnej nadziei. Nie mogła 
nawet płakać. Chciała tylko, 
żeby Paweł się obudził, żeby 
zdążyła mu powiedzieć, że 
go kochała. 

Ostatnie kilka lat przeży-
li jak obcy ludzie. W jednym 
mieszkaniu, obok siebie, a 
jednak osobno. Każde z nich 
miało mnóstwo pretensji do 
drugiego. Teraz jednak to się 
nie liczyło. Z całych sił ści-
skała więc jego dłoń i powta-
rzała w myślach: „Obudź się, 
obudź się”. A minuty ucieka-
ły... W końcu powieki Pawła 
zatrzepotały raz i drugi, a po-
tem się uniosły. 

– Paweł! – zawołała. 

Spojrzał na nią z wysił-
kiem, przez chwilę wyglądał, 
jakby nie wiedział, kim jest, a 
potem rozejrzał się dookoła. 
Chciał coś powiedzieć. Nie 
zważając na pielęgniarkę, 
Iza zsunęła mu z ust maskę 
tlenową. 

– Gdzie Krystyna – wy-
krztusił z trudem – Daniel, co 
im się stało? 

Znów stracił przytomność. 
Siedziała przy łóżku jak otę-
piała. Krystyna? Daniel? – za-
stanawiała się. Kim oni są? 
Ich córka miała na imię Julia, 
syn Marek. Nie znała nikogo 
o takich imionach. Pomyśla-
ła, że Paweł bredzi. 

– Chłopiec siedzi w dyżur-
ce pielęgniarek – powiedziała 
nagle siostra. – Nic mu nie 
jest, tylko trochę się poobi-
jał. Kobietę przywiozła inna 
karetka. 

– O kim pani mówi? – zdzi-
wiła się Iza. 

– O pasażerach samo-
chodu, który prowadził pani 
mąż. 

Skoro Paweł kogoś wiózł, po-
myślała, że musi zapytać o stan 
tych ludzi i poszła do dyżurki. 
Była prawie pusta. Na kozetce 
pod oknem siedział tylko mały 
chłopczyk o blond włosach, 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

Co ono winne...
może dwuletni. Gdy weszła, 
podniósł na nią wystraszone 
oczy. Oczy jej syna Marka, oczy 
jej męża. Bez słowa odwróciła 
się i wyszła z dyżurki. Wpadła 
na pielęgniarkę. 

– Szuka pani kogoś? 

– Mój mąż miał wypadek. 
Podobno jechały z nim jesz-
cze dwie osoby: chłopiec i 
kobieta. Chciałam dowie-
dzieć się o ich stan zdrowia. 

– Niestety, pasażerka zmar-
ła w drodze do szpitala – po-
wiedziała pielęgniarka. – A 
chłopiec jest tylko poobijany 
i przestraszony. Czy jest pani 
krewną? Chłopiec ma na imię 
Daniel. 

I tu padło nazwisko Izy. 

– Nie... Nie... znam tych 
ludzi – powiedziała i szyb-
ko wróciła do sali męża. To 
niemożliwe, myślała. Ale 
wiedziała, że było możliwe. 
Chłopiec o imieniu Daniel 
miał oczy jej męża i nosił jego 
nazwisko... 

Usiadła na łóżku i odrucho-
wo chwyciła dłoń Pawła. Od 
lat czuła, że mąż ją zdradza. 
Wracał do domu późno, w 
weekendy zawsze miał dużo 
pracy i załatwiania. No i to, że 
tak się odsunął od niej. Czu-
ła, że w jego życiu musi być 
jakaś kobieta. Chociaż często 
mówiła sobie, że ją to nie ob-
chodzi. Łączyły ich już tylko 
mieszkanie i dzieci. Teraz jed-
nak, kiedy dowiedziała się, że 
miał z tą kobietą dziecko... W 
normalnych okolicznościach 
pewnie czułaby się wściekła, 
upokorzona, zdradzona. Ale 
teraz, kiedy Pawła dzieliły od 
śmierci już tylko minuty, czu-
ła jedynie gorycz. Jak mogli 
tak poplątać sobie życie? Jak 
mógł tak długo udawać? Jak 
mogła tego nie dostrzec? 

Iza pomyślała o chłopcu 
w dyżurce. Synu swojego 
męża... Dwulatku, który za 
jednym zamachem stracił 
ojca i matkę. Jak teraz będzie 
wyglądało jego życie? A jak 
jej dzieci poradzą sobie ze 
śmiercią ojca? 

Zaczęła płakać. Sięgnęła 
szybko do torebki po chus-
teczkę, otarła oczy i napotka-
ła prawie całkiem przytomny, 
pytający wzrok Pawła. Iza, 
siląc się na spokój, powie-
działa: 

– Chłopcu nic się nie stało, 
kobieta... jest w ciężkim sta-
nie, ale walczy o życie – skła-
mała. 

Nie mogła zdobyć się na 
wyjawienie prawdy. Paweł 
chciał coś powiedzieć, próbo-
wał podnieść rękę, żeby zdjąć 
maskę, ale nie miał dość siły. 
Uwolniła go od niej. 

– To jest mój syn – wyszep-
tał. – Krystyna jest sama. 

Ciężko łapał powietrze. 

– Pomóż jej, Iza. 

Urwał, dusząc się. Czym 
prędzej nasunęła maskę na 
twarz męża, ale to był koniec, 
Paweł odszedł. Potem otę-
piała siedziała w korytarzu 
szpitalnym. Pielęgniarka zro-
biła jej zastrzyk. Jeszcze kilka 
razy mówiła, że nie jest krew-
ną chłopca... Patrzyli na nią z 
niedowierzaniem, ze współ-
czuciem. Jakaś pielęgniarka 
podała kubek z kawą. 

Czuła, że musi wstać i za-
cząć działać. W domu cze-
kały na nią dzieci, którymi 
opiekowała się siostra. Iza 
zdążyła wezwać ją przed wy-
jazdem do szpitala. Nie wie-
dzieli, co się stało, musiała 
ich zawiadomić. Trzeba było 
zająć się formalnościami. Na 
nic nie miała siły. Nie mogła 
się uwolnić od wspomnie-
nia smutnych oczu chłopca. 
Jego matce już nie była w 
stanie pomóc. A chłopcu? W 
tamtym momencie przede 
wszystkim czuła żal. Ogrom-
ny żal, że Paweł w tych ostat-
nich chwilach myślał o nich. 
Że ani razu nie wspomniał o 
ich dzieciach. Czy tak mało 
dla niego znaczyli? 

Kilka kolejnych dni ciągnę-
ło się jak rok. Pogrzeb, zapła-
kane twarze rodziny. Iza nic 
nikomu nie powiedziała. Julia 
wpadła w histerię na wieść o 
śmierci ojca. Miała czterna-
ście lat i wszystko przyjmo-
wała bardzo emocjonalnie. 
Marek starał się być dzielny. 
Serce się krajało, gdy patrzy-
ła, jak cierpią. 

– Zadziwiająco dobrze zno-
sisz tę tragedię – zauważyła 
siostra. – Nie wiedziałam, że 
jesteś taka silna. 

– Muszę być silna dla dzie-
ci – odparła Iza. 

Nie mogła przecież powie-

dzieć siostrze, że tak napraw-
dę była na Pawła zła. Przecież 
przeżyła z nim szesnaście lat, 
mnóstwo wspaniałych chwil. 
Zanim się między nami po-
psuło, byli naprawdę szczęśli-
wi... Na razie jednak czuła do 
niego żal. Starała się nie my-
śleć o osieroconym chłopcu. 
Na pewno się ktoś nim zajął. 
Przecież ona w końcu miała 
jakichś krewnych, uspakajała 
się. Za każdym razem, kiedy 
przychodził jej na myśl. 

Jednak wspomnienie sie-
dzącego na kozetce przera-
żonego malucha nie dawało 
Izie spokoju. Musiała coś z 
tym zrobić. W szpitalu do-
wiedziała się, że policja za-
brała syna jej męża do domu 
małego dziecka. Wybrała się 
tam. 

– Mieliśmy zamiar z panią 
się skontaktować, ale policja 
przekazała nam, jaka jest sy-
tuacja i postanowiłam trochę 
poczekać – powiedziała kie-
rowniczka. – Matka Daniela 
wychowała się w domu dziec-
ka. Jedyną bliską jej osobą był 
pani mąż, chłopcem teraz nie 
ma się kto zająć. Ja wiem, że 
to trudne pytanie, ale czy nie 
zechciałaby pani zastanowić 
się nad adopcją? 

Iza odmówiła. Wróciła 
do domu oburzona, że ktoś 
mógł nawet o tym pomyśleć. 
Miała zaadoptować syna 
męża z jego związku z ko-
chanką? Co powiedziałaby 
dzieciom? Że tatuś miał też 
inną rodzinę? Nikt nie mógł 
od niej oczekiwać, że weź-
mie do domu to dziecko! 
Przez jeden dzień Iza była 
pewna, że taka decyzja jest 
słuszna. 

Ale potem uświadomiła so-
bie, że chłopiec, który wyglą-
da dokładnie jak jej syn sie-
dem lat temu, będzie dorastał 
w jakimś okropnym sierociń-
cu. Przecież to dziecko zosta-
ło straszliwie doświadczone 
przez los. Nigdy nie miało 
prawdziwej, pełnej rodziny, a 
teraz zostało sierotą. A prze-
cież ma dwójkę rodzeństwa. 
Czy wolno Izie było zamknąć 
oczy na dramat brata jej dzie-
ci? Jak im spojrzy w oczy, kie-
dy pewnego dnia dowiedzą 
się, że odwróciła się od ich 
brata?
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Sam Bóg wód, chmur i 
deszczu przywitał oko 

naszego obiektywu niezbyt 
łaskawą pogodą. „Filantrop 
Naszych Czasów” tym razem 
zapuścił oko w samo serce 
pięknego Gdańska.

W grodzie Neptuna

W centrum grodu Neptuna, 
na terenie dworca PKP i PKS 
bariery architektoniczne dla 
niepełnosprawnych mogą 
być przykładem dla innych 
miast. Co prawda, do luksusu 
jeszcze daleko, ale od czegoś 
trzeba przecież zacząć.

Na teren dworca, od stro-
ny miasta, można wjechać 
za pomocą wind zlokalizo-
wanych w kilku miejscach. 
Teren całego dworca jest tak 
pomyślany, aby osoba niepeł-
nosprawna mogła po nim po-
ruszać się swobodnie. Nie ma 
żadnego problemu, aby prze-
mieścić się z terenu przejść 
podziemnych na wyższe po-

ziomy dworca PKP, na których 
znajdują się butiki i restaura-
cja. Ponadto przejście z tere-
nu dworca PKP na dworzec 
PKS czy do pobliskiej linii 
tramwajowej nie przysparza 
niepełnosprawnym żadnych 
trudności.

Jedynym utrudnieniem, 
z którym borykają się nie-
pełnosprawni nie tylko w 
Gdańsku, ale w większości 
polskich miast, jest brak ba-
rierek umożliwiających po-
ruszającym się, zwłaszcza 
na wózkach, bezpośrednich 
podjazdów na perony.

Bez znaczenia jest fakt, że 
pogoda nie była tym razem 
przychylna dla „Filantropa”. 
Najważniejsze jest, ze Gdańsk 
jest miastem bardzo przyja-
znym dla niepełnosprawnych 
i spokojnie można je odwie-
dzić. Naprawdę warto.

 LECH MROCZKOWSKI 

Lech
Mroczkowski
POZNAŃ
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Gdyby jeszcze w ubiegłym 
roku ktoś mi powie-

dział, ze polubię rysowanie, 
raczej bym mu nie uwierzył. 
Nie wiedziałem jednak, że 
od czasu, gdy zacznę cho-
dzić do mojej obecnej szko-
ły, wiele się w moim życiu 
zmieni. Ta szkoła to Zespół 
Szkół Specjalnych nr 101 w 
Poznaniu. 

Są tu wspaniali nauczycie-
le. Moja pani ma wrażliwą 
duszę. Pokazuje nam piękno 
otaczającego nas świata. I 
oglądam je nie tylko w muze-
ach, gdzie są obrazy i rzeźby, 
ale dostrzegam je w maszy-
nach rolniczych i ekspona-
tach przyrodniczych. Zwie-
dzamy wystawy, poznajemy 
artystów, odnajdujemy pięk-
ne kształty i kolory w drze-
wach, kwiatach, owadach… 
Odnajdujemy i tworzymy. 

Moja pasja

dokończenie ze str. 8
Liczymy na współpracę z 

mediami, by pomogły nam 
popularyzować problematykę 
zespołu Turnera oraz kształ-
tować postawę życzliwości dla 
genotypowej „inności”. 

Członkami stowarzyszenia 
mogą być rodzice i opieku-
nowie dzieci dotkniętych ze-
społem Turnera, dorastające 
dziewczyny (od ukończenia 
16 roku życia) i kobiety z tym 
zespołem oraz inne osoby za-
interesowane działaniem sto-
warzyszenia. 

ANNA WIERZBICKA 

Towarzystwo Aktywiza-
cji Muzyczno-Teatralnej 

Osób Niepełnosprawnych 
w Łodzi zaprasza, od 2 do 
5 września, do udziału w III 
Międzynarodowym Przeglą-
dzie Teatrów Muzycznych.

Organizatorzy ofertę kie-
rują do opiekunów wyróż-
niających się zespołów arty-
stycznych, działających przy 
Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej, Domach Pomocy Spo-
łecznej, Domach Dziennego 
Pobytu, Specjalnych Ośrod-
kach Szkolno-Wychowaw-

czych i w organizacjach po-
zarządowych działających na 
rzecz osób niepełnospraw-
nych, a także indywidualnych 
artystów niepełnosprawnych 
w każdym wieku.  

Więcej informacji wraz z 
regulaminem i kartą udzia-
łu można znaleźć na stronie 
www.tamton.pl. Telefony 
kontaktowe: Sylwia Maszew-
ska – dyrektor festiwalu 600 
295 474, 502 068 703, Ryszard 
Czajka – kierownik technicz-
ny festiwalu 511 465 431, 
przeglad@tamton.pl awa

Niepełnosprawni 
aktorzy na scenie 

Pomóc osobom
z zespołem Turnera

Mój pierwszy rysunek, któ-
ry spodobał się wszystkim (i, 
o dziwo, mnie samemu rów-
nież), powstał w Muzeum 
Rolnictwa i Łowiectwa w 
Szreniawie. Moja pani zachę-
ciła mnie do dalszego two-
rzenia. I tak muzealny bawół 
zapoczątkował całą serię 
zwierząt, które nie tylko rysu-
ję, ale pogłębiam wiadomości 
o nich. Nawet nie wiem, kiedy 
to polubiłem. Uwielbiam ry-
sować ołówkiem, bo choć ma 

szary kolor, to moje zwierzę-
ta nie są smutne. Zobaczcie, 
proszę, sami. Oto efekt mojej 
indywidualnej wystawy. 

 ŁUKASZ KOSTYRA
UCZEŃ KLASY VA

 ZSS NR 101 W POZNANIU

Kontakt
Biuro Stowarzyszenia:

Wielkopolskie
Stowarzyszenie Wsparcia

w Zespole Turnera
Osiedle Pod Lipami 7/34

61-633 Poznań
tel. stacjonarny: 
061 820 14 50

kom:
692 781 464

info@turnersyndrom.
org.pl 

www.turnersyndrom.org.pl
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KAROLINA KASPRZAK

Wiersze
Rzeka

Jak rzeka
Potok twoich myśli
Jak ciepłe słońce
Twoja bliskość
Jak motyl delikatny
Twój dotyk
Wciąż czekam…

Słowa
Wydobyłam

 z głębi oceanu
Słowa

 – jedno, potem drugie
Rozpoczęły taniec ciał
Naszych ust
Połączyły serca
Posklejały dłonie
Rozsypały się
Uciekły zapomniane
Każde w swoją stronę

Emocje
Śmiech i płacz
Głuche łzy
Opadają cicho
Gdzieś tam
Głośny śmiech
Ledwie słyszalny
Niknie w oddali
Bo ktoś płacze

Przyjacielowi
Otwórz mi oczy
Kiedy nie dostrzegam
Najważniejszego  
Gdy moim śmiechem
Chcę zwyciężać

 wszystko
Przytul do swego serca
Bym mogła poczuć

 twój ból
A dłonie zagubione 

złączyć
W jedności i spokoju
Kiedy zatoniesz 

w dolinie
Przepaści

 i tajemniczości życia
Wyciągnę cię z niej
By razem z tobą 

podróżować
Po krętych ścieżkach
Zaufaj mi 
Będę obok ciebie

Mam na imię Angelika 
Prymus, mam 14 lat. W domu 
na mnie mówią ,,Dzien-
dzie”. Lubię czytać, zwłasz-
cza literaturę fantastyczną. 
Uwielbiam Harrego Pottera 
i serię „Wrota Czasu”!!!

Uczę się języków ob-
cych, gram na pianinie i 
organach. Śpiewam także 
w Zespole muzyczno-wo-
kalnym DZIECI PAPY pod 
kierunkiem pana Henia 
Weredy w Szkole w Owiń-
skach koło Poznania, gdzie 
uczęszczam do I kl. Gim-
nazjum. Jest to szkoła dla 
Dzieci Niewidomych. Ja od 
urodzenia nie widzę – mam 
piąty stopień retinopatii 
wcześniaczej. 

Lubię wiele rzeczy, a na-
wet czasem za dużo lubię 
robić na raz. Chętnie śpie-
wam piosenki religijne, lu-
bię grać i rysować. Kocham 
pisać własną twórczość. 
Piszę książki, opowiadania. 
Do wierszy jeszcze nie do-
szłam.

Kiedyś na Little Lentchong 
żyła sobie niezwykła dziew-

czynka o imieniu Liro. Mała 
Liro miała wszystko, czego tyl-
ko zapragnęła: dom, przyjaciół, 
rodzinę, lecz nie miała najważ-
niejszego: zdrowia. Dziew-
czynka była bardzo chora i nikt 
nie umiał jej pomóc. 

Rodzice Małej starali się jak 
mogli, ale żadne lekarstwa, za 
największe pieniądze, nie mo-
gły jej uleczyć. Chociaż była 
bardzo chora, to była niezwy-
kła, ponieważ każdego dnia się 
uśmiechała. Pewnego ranka 
lekarz, który przychodził co-
dziennie i badał Małą, po skoń-
czeniu badania powiedział do 
wszystkich zgormadzonych: 

– Moi kochani. Liro niedługo 
opuści nas na zawsze. Kochaj-
cie ją jak najmocniej potraficie, 
ponieważ potem będzie za 
późno. Kiedyś w pewnym wier-
szu ksiądz Jan Twardowski po-
wiedział: „Śpieszmy się kochać 
ludzi, tak szybko odchodzą. Po-
zostaną po nich buty i telefon 
głuchy”. A ja Wam mówię, że 
pozostaną po niej tylko wspo-
mnienia, smutek, łzy i tęsknota. 
Było też powiedziane, że trzeba 
odejść, aby się spotkać.

Po tych słowach lekarz wy-
szedł, a cała rodzina i przyjacie-
le zostali w miejscu oniemiali. 
W końcu po długim milczeniu 
mama Liro powiedziała: 

– Pan doktor ma rację. Mu-
simy jej teraz dać wszystko, co 
możemy i zapewnić jej dobrą 
atmosferę, aż do końca jej ży-
cia, które będzie tak krótkie.

Wszyscy smutno pokiwali 
głowami i rozeszli się, podczas 
gdy Mała dziewczynka zasta-
nawiała się nad słowami dokto-
ra. „Dlaczego trzeba odejść, aby 
się spotkać? Co to znaczy? Dla-
czego tak musi być”? – pytała w 
myślach samą siebie Mała Liro, 
ale niestety, nikt jej na to pyta-
nie nie udzielił odpowiedzi.

***

Kilka dni później Liro zwoła-
ła wszystkich, a gdy się pojawi-
li, powiedziała:

– Kochani rodzice, przyjacie-
le i wszyscy tutaj zgromadzeni. 
Czuję, że niedługo Was opusz-
czę, dlatego mam prośbę.

Każde słowo wypowiadała 
coraz ciszej. Wszyscy spojrzeli 
na nią pytająco.

Bliska śmierć

– Czy jeśli Was opuszczę, 
będziecie się nadal przyjaźnić 
i kochać? Czy... nigdy... nigdy o 
mnie nie zapomnicie? Proszę... 
Błagam.

Rodzina i przyjaciele spoj-
rzeli na nią, aż Lilu przerwała 
milczenie i powiedziała:

– Spełnimy Twoją prośbę, 
Liro. Będziemy się nadal ko-
chać, przyjaźnić, nigdy o Tobie 
nie zapomnimy i... zawsze...

Nie mogła dokończyć zdania. 
Jej głos się załamał, a po policz-
kach zaczęły płynąć łzy.

– Nie płacz. Proszę Cię – wy-
szeptała cicho Liro. – Dziękuję 
i... Przepraszam Was.

– Za co? – spytała zdziwiona 
mama dziewczynki.

– Za wszystko – odparła 
Mała. – Byłam... Byłam i nadal 
jestem głupia. Ja...

Jednak zdania nie skończyła, 
bo zamknęła oczy, a po policz-
kach zaczęły spływać łzy.

– Liro! Liro! Co się stało? 
Liro! Prosimy... Błagamy... Nie! 
– zaczęli wołać wszyscy prze-
rażeni, klękając przy łóżku 
dziewczynki.

– Liro, Kochanie – powtórzył 
ktoś cicho zdławionym głosem.

Po dłuższej chwili Mała 
dziewczynka, która już była 
bardzo blada, jeszcze na chwil-
kę otworzyła oczy i z trudem 
wypowiadając słowa, wyszep-
tała urywanym głosem:

– Kocham... was... zawsze... 
i... i wszędzie. Jestem... z wami. 
Żegnajcie.

Gdy wypowiedziała te ostat-
nie słowa do zgromadzonych 
przy jej łóżeczku przyjaciół i 
rodziny, zamknęła oczy i życie 
w niej zamarło. Lecz wszyscy 
wiedzieli, że nie do końca, że 
jest jeszcze w Liro iskierka ży-
cia. Mieli rację, bo po raz ostat-
ni otworzyła oczy, spojrzała na 
nich i...

***

Następnego dnia Mała 
dziewczynka Liro odeszła z 
tego świata na zawsze, ale 
rodzina i przyjaciele nie zapo-
mnieli o niej. Tak jak obiecali: 
kochali się, ją też kochali, żyli 
w przyjaźni i pamiętali o Ma-
łej dziewczynce, dzielnie zno-
szącej chorobę, która była tak 
niezwykła.

ANGELIKA PRYMUS
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Jak wiele siły musi być w czło-
wieku, który dźwiga każdy 

kamyk cierpienia? Ile samoza-
parcia, walki o każdy następny 
dzień z ciągłymi przeciwno-
ściami? Małgorzata wielokrot-
nie zadawała sobie to pytanie. 
Mimo że od wielu lat żyła w 
zamkniętym świecie, znała lu-
dzi, których los doświadczył w 
okrutny sposób. 

Z nią również nie obszedł się 
delikatnie. Została sama z we-
wnętrznym bólem i fizyczną nie-
sprawnością. Nikt nie rozumiał, 
co czuje, nie utożsamiał się z jej 
potrzebami i oczekiwaniami. Z 
całego serca dziękowała Bogu 
za to, że przypadkiem na czacie 
internetowym poznała Pawła. W 
ten cholernie depresyjny dzień, 
kiedy nie chciała nikogo wie-
dzieć, chłopak dostarczył jej tyle 
ciepłych, wirtualnych słów. Tak 
bardzo ich potrzebowała, więc 
nie była w stanie wykazać nie-
chęci do podtrzymywania kon-
wersacji.

I stało się… Dzięki danej sobie 
szansie znalazł się ktoś, kto po-
mógł zrozumieć ten świat, ktoś, 
kto choć na chwilę stworzył oazę 
spokoju, nadziei i wiary.

Czy można obdarzyć uczu-
ciem osobę, z którą nigdy nie 
miało się osobistego kontaktu? 
„Miłość nie polega na patrzeniu 
na siebie, ale na spoglądaniu 
w tę samą stronę” – te słowa 

Po czteroletniej kadencji 
zarządu członkowie Klubu 

Honorowych Dawców Krwi 
„Lubonianka” im. Błogosła-
wionego Edmunda Bojanow-
skiego w Luboniu wybrali 25 
kwietnia na walnym zebraniu 
swoje nowe władze. Klub li-
czy około 150 członków. Pod-
czas ostatniej kadencji oddali 
oni ponad 1100 litrów krwi. 

W tym roku odbędą się ob-
chody 15-lecia „Lubonianki”. 
Jest to jeden z najlepiej pra-
cujących klubów honorowych 
dawców krwi w kraju. Na zdję-
ciu nowo wybrani członkowie 
zarządu (od lewej): Zbigniew 
Cybulski, Roman Estkowski, 
Irena Skrzypczak (sekretarz), 
Zbyszko Wojciechowski (wi-
ceprezes) i Jerzy Zieliński (pre-
zes). 

ROBERT WRZESIŃSKI
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Cel w polu widzenia
Małgorzata zapamiętała dosko-
nale od momentu, kiedy po raz 
pierwszy je przeczytała. 

Codzienne rozmowy z Paw-
łem za pośrednictwem Internetu 
bardzo odmieniły jej dotychcza-
sowy sposób postrzegania rze-
czywistości. 

Stała się bardziej uśmiech-
nięta, zadowolona, nauczyła 
cieszyć się z najprostszych rze-
czy, ze wschodzących rankiem 
pierwszych promieni słońca 
i spadających kropli deszczu. 
Wszystko zaczynało mieć sens.

Małgorzata była absolutnie 
szczera i prawdomówna wobec 
Pawła, poza jedną rzeczą – nie 
powiedziała mu o swojej niepeł-
nosprawności, o trudnościach 
związanych z pokonywaniem 
barier, samodzielnym wyjściem 
z domu i pogarszającym się sta-
nem zdrowia. Tak bardzo bała 
się, że go straci! Bała się, że kie-
dy Paweł się dowie, ucieknie, nie 
zostawiając po sobie najmniej-
szego śladu istnienia.

Każdy dzień mijał szybciej, dni 
stawały się coraz krótsze, a po 
pięknej, złotej jesieni nadeszła 
zima, przykrywając wszystko 
dookoła biała pierzyną śniegu. 

W jeden z tych zimowych dni, 
kiedy siedziała w domu w fotelu, 
z książką w ręku, ogrzewały ją 
jak ciepłe iskierki, myśli o Pawle.

Otworzyła książkę „Osobo-
wość Ćmy” Katarzyny Grocholi i 
zaczęła czytać.

„Nie opowiem nikomu o swo-
jej miłości, o tym że mogłabym 
spłonąć gdyby odszedł, że każde 
jego słowo wypełnia pustkę w 
moim sercu, nie składam się z 
niczego, co nie jest nim, wspo-
mnieniem o nim, marzeniem o 
nim…”

Przecież to tylko słowa. Tylko 
wyrażanie myśli zapisanych w 
sercu, nic więcej. Dlaczego się 
tak bardzo boi wypowiedzieć te 
słowa?

Bo one ranią, niszczą, oszu-
kują, wzbudzają nadzieję, a po-
tem kruszą się i rozpadają na 
maleńkie cząstki. Małgorzata 
doskonale wiedziała, jaka siła 
jest w słowach. Znała to uczucie 
zwłaszcza od strony negatyw-
nej. 

Mijały dni i miesiące, a kon-
takt dziewczyny z Pawłem 
przybierał coraz głębszą formę 
relacji. Zadawane przez roz-
mówcę pytania już nie były dla 
Małgorzaty tak proste i konkret-
ne – wymagały szczerych odpo-
wiedzi na tematy zbyt osobiste. 
Zastanawiała się, jak chłopak 
zareaguje na wiadomość o jej 
stanie zdrowia, o konieczności 
pomocy ze strony drugiej oso-
by. Czy będzie gotowy na to, by 
pokochać ją taką, jaka jest? Bez 
względu na wszystko? Takich 
ludzi spotyka się niezwykle 
rzadko. 

To jak szukanie przysłowiowej 
igły w stogu siana. Przez całe ży-
cie pragniemy osoby, która wy-

pełni nasz świat, a mimo to i tak 
jej nie znajdujemy.

Małgorzata była od kilku dni 
w bardzo kłopotliwej sytuacji, 
gdyż Paweł zaproponował spo-
tkanie. Co będzie, jak ją zobaczy 
po raz pierwszy? Mogą być dla 
niego szokiem jej widoczne nie-
sprawności fizyczne, które prze-
szkadzają w codziennym życiu. 
Przecież nie da się tego ukryć!

Nie potrafiła się na niczym 
skupić, myślała tylko o tym, co 
zrobić.

Paweł natomiast był usa-
tysfakcjonowany możliwością 
spotkania się z Małgorzatą. 
Ogromnie się cieszył i zasta-
nawiał, jak wygląda i jaka jest 
jego wirtualna rozmówczyni. 
Czuł, że z każdą chwilą jest mu 
coraz bliższa, że nie jest to już 
tylko zwykła znajomość, którą 
można tak po prostu zakończyć 
definitywnie jednym cięciem 
raz na zawsze. 

Nigdy nie spotkał tak interesu-
jącej osoby. Mimo że miał już kil-
ka kobiet w swoim życiu, żadna 
z nich nie była mu tak bliska. 

Jak wielką siłę ma miłość, że 
nie da się jej odrzucić, kiedy się 
chce i wyprzeć ze świadomości? 
Ona żyje w każdym z nas, roz-
kwita w swoim własnym tempie 
i nie pyta o zgodę na zaprosze-
nie. Jest i koniec. 

Taka jest jej siła. Na jak długo? 
Na dziś, jutro czy na zawsze?

cdn.

Dzielą się życiem
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TATIANA HEYDT
WALDWEG

NIEMCY

Być może wrócę

Żegnaj

Być może na zawsze.

Przepraszam za gorycz

W twoim

 ziemskim raju.

Mnie już w drogę,

Która ścieżką zamgloną

Z maleńkim światłem.

Szukałam

 kwiatu paproci,

Nie zdążyłam,

Ona krótko kwitnie.

Wąchałam róże,

 pytałam:

Gdzie rosną błękitne?

Być może wrócę

W dniu jesiennym, 

Słonecznym 

I podam ci

Kwiat paproci.

***

Chciałabym 

Podarować ci melodię

Tkliwych kwiatów

Wciąż grających

 na nowo.

Melodię, która głaszcze,

Przytula się szczerze

Jak dziecko.

Znów będzie

 witał cię ranek

W barwnym świecie

Twych uczuć.

W oczach twych

Bez jednej chmurki

Noc zniknie tchórzliwie

Na zawsze przegrana.

Aktywizacja zawodowa w 
większości krajów świata, 

w tym także w Polsce, leży w 
obszarze polityki społecznej 
państwa. Stan wiedzy w tym 
zakresie nieustannie ulega 
rozwojowi, podczas gdy stan 
rozwiązań w dziedzinie prawa 
i praktyki społecznej niewiele 
się zmienia w ostatnich latach. 

Uchwała Sejmu RP z 1 sierp-
nia 1997 roku oraz Ustawa z 27 
sierpnia tego samego roku – jako 
kontynuacja Ustawy z 9 maja 
1991 roku – pozostają nadal pod-
stawowymi aktami prawnymi w 
tej dziedzinie w Polsce. Utrzy-
muje się poczucie niestabilności 
wywołane m.in. tym, że Ustawa 
z 1997 roku nowelizowana była 
już 50 razy!

Stopa bezrobocia ogółem, 
a stopa bezrobocia wśród nie-
pełnosprawnych – w latach 
2001-2008 relacje między tymi 
wielkościami w Polsce pogor-
szyły się na niekorzyść osób z 
niepełnosprawnościami. Tylko 
18 % wśród niepełnosprawnych 
w wieku produkcyjnym pracuje 
zarobkowo. Tymczasem w dru-
gim kwartale 2006 roku odsetek 
ten wynosił jeszcze 21%! Najbar-
dziej nie potrafimy sobie pora-
dzić z biernością zawodową.

Z zatrudnieniem osób z nie-
pełnosprawnościami ilościowo 
jesteśmy obecnie w Polsce na 
poziomie lat 70-tych ubiegłego 
stulecia. Trudno to nazywać suk-
cesem. Jednak cóż by się stało, 
gdybyśmy nie mieli na tym polu 
chociażby tylko takich regulacji 
prawnych i towarzyszących im 
działań odpowiednich instytucji 
państwa i organizacji obywa-
telskich, jakie mamy w czasach 
obecnych? Byłaby katastrofa! 

Krajowa Izba Gospodarczo-
-Rehabilitacyjna za kompetent-
ne uznała opinie pracodawców, 
którzy już zatrudniają osoby z 
niepełnosprawnością. Według 
nich, brak aktywności zawodo-
wej wśród niepełnosprawnych 
wynika głównie ze stosunku 

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

państwa do problematyki reha-
bilitacji zawodowej.

Za odpowiedzialne za niski 
wskaźnik zatrudnienia niepeł-
nosprawnych w Polsce praco-
dawcy zatrudniający osoby z 
niepełnosprawnościami uzna-
ją pewne związane z polityką 
społeczną państwa elementy 
otoczenia, w którym działa cha-
rakterystyczny dla naszego kraju 
system aktywizacji i rehabilitacji 
zawodowej. 

Jako na bariery wzrostu li-
czebności niepełnosprawnych 
zatrudnionych, tkwiące w tak 
rozumianym otoczeniu, wska-
zywano takie jego elementy 
jak: złożone procedury wsparcia 
finansowego, brak stabilności 
prawa, brak stabilności wa-
runków wsparcia finansowego, 
skomplikowane zapisy regulacji 
prawnych, wymagania dotyczą-
ce przygotowania obiektów.

Zawiodły zbyt wygórowane w 
ocenie wielu ekonomistów na-
dzieje związane z prywatyzacją. 
Państwo trudno jest wyelimi-
nować z życia gospodarczego 
– mimo gospodarki rynkowej 
globalnego kapitalizmu i świa-
towych tendencji antyetatystycz-
nych (S. Kozyr-Kowalski, Socjo-
logia, społeczeństwo i państwo, 
Wyd. Naukowe UAM 1999, s. 
180). Rośnie znaczenie siły pań-
stwa m.in. jako stabilizatora 
procesów dokonujących się w 
gospodarce. 

Do dziedzin życia zastrze-
żonych dla instytucji państwa 
winny – w jego przekonaniu 
– należeć: obrona, prawo i po-
rządek, ochrona praw własno-
ści, ochrona biednych, ochrona 
zagrożonych wykluczeniem lub 
już wykluczonych. W tej ostat-
niej dziedzinie znajdują się pro-
blemy związane z rehabilitacją 
i integracją społeczną osób z 
niepełnosprawnościami, w tym 
także ich aktywizacją i rehabili-
tacją zawodową. 

ADA to skrót angielskiej na-
zwy ustawy, której przyjęcie w 
USA nastąpiło dokładnie przed 
20 laty – 7 września 1989 roku. 
Wskutek niepełnosprawności 
pracodawcy nie wolno tam od-
mówić obywatelowi zatrudnie-
nia, jeżeli posiada odpowiednie 
kwalifikacje. Ma on też obowią-
zek przystosować mu stanowi-

sko pracy do warunków jego 
stanu sprawności. 

Ustawodawstwo antydyskry-
minacyjne w krajach, w których 
obowiązuje (USA, Argentyna, 
Australia, Kanada), zapewnia 
obywatelowi z niepełnospraw-
nością prawo partycypacji w 
życiu gospodarczym, a jeżeli mu 
się tego odmawia, ma on moż-
liwość dochodzenia swych praw 
w sądzie. 

W państwach Wspólnoty Eu-
ropejskiej zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnościami wspie-
rane jest na ogół przez ustalanie 
wymaganego wskaźnika nie-
pełnosprawnych zatrudnionych 
w ramach rynku pracy danego 
kraju. Ten sposób wspomagania 
zatrudniania niepełnospraw-
nych przyjęło się określać mia-
nem systemu kwotowego.

Kwotowy lub antydyskrymi-
nacyjny może więc być w po-
szczególnych państwach świata 
model rehabilitacji zawodowej. 
System antydyskryminacyjny nie 
wszędzie i nie od razu można 
wprowadzić. Sprawdza się on 
bowiem w krajach o wysokim 
– według Andrzeja Barczyńskie-
go – procencie kapitału społecz-
nego. 

Kapitał społeczny – w rozu-
mieniu dra Barczyńskiego – wy-
soki jest w społeczeństwach o 
odpowiednim poziomie akcep-
towalności norm moralnych i 
regulującej życie społeczne za-
sadzie solidarności społecznej. 
Zasadza się na nim zaufanie lu-
dzi do siebie oraz ich samych w 
stosunku do instytucji państwa. 

W wielu krajach europejskich 
– na przykład w Polsce – brak 
jest ponadto tradycji i instytucji 
dochodzenia należnych praw 
obywatelskich. 

Organizacje grupujące osoby z 
niepełnosprawnościami zdążają 
do oparcia rozwiązań prawnych, 
dotyczących między innymi re-
habilitacji zawodowej, o zasady 
polityki antydyskryminacyjnej. 
Barczyński wyraża obawę, czy 
świadomość zbiorowa w Pol-
sce dojrzała do wprowadzania 
w życie rozwiązań antydyskry-
minacyjnych, albowiem – jak 
powiada – „odejście od systemu 
kwotowego może zakończyć się 
porażką”.

Mniej pracy dla
niepełnosprawnych?
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Fraszki

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

NIESTETY
Polak mądry po szkodzie.
Tak się kiedyś mówiło.
A dzisiaj? Niestety.
Nic się nie zmieniło.

POPRAWA
Dziś jest znacznie lepiej,
Tak nam dziś wmawiają.
Bo przecież do pracy
Nikogo nie zmuszają.

EPITAFIUM
Tu leży
Działacz zawodowy.
Zginął skacząc
Po rozum do głowy.

POSTĘP
My się nie cofamy,
Choć kryzys głęboki.
My się rozłazimy
Jak łajzy na boki.

DEMOKRACJA
Nasz udział w rządzeniu
Do tego się sprowadza,
Że możemy aktywnie
Na wszystko się zgadzać.

KONSEKWENCJE
Zakład zlikwidować,
Nic się nie opłaci.
Za cudzą nieudolność
Znów robotnik płaci.

U STERU
Najlepszy zaprzęg
Nie pomoże,
Kiedy woźnica
Pożal się Boże.

PYTANIE
Komuna upadła,
A bieda doskwiera.
Czyja to zasługa?
Kto nas dziś obdziera?

WCIĄŻ TO SAMO
Zmieniają się rządy
I ustroje zmieniaja,
Lecz zawsze jedni ciągną, 
Drudzy – popędzają. 

TROSKLIWI
Zachód o nas dba,
Mili moi,
Jak farmer o krowę,
Którą doi.

KRYZYS
Nie jest za wesoło,
Gdy zbyt siebie pewna
Przy pustym korycie
Żre się trzoda chlewna.

LEWUS
Zrobił karierę
Błyskawicznie
Mańkut poprawny
Politycznie.

WSPÓLNOTA
Drogi nam się zeszły
I z tej to przyczyny
Będą głębsze dziury
Oraz koleiny.

PUSZYSTOŚĆ
Kobieta 
– Puch marny.
Dmuch w puch 
– I ciężarny.

OSĄDY
Ten, kto dla jednych
Jest bohaterem,
Dla drugich często
Jest mniej niż zerem.

MAGISTERIUM
Nauka poszła w las,
No i szef dąbrowy
Zafundował sobie
Tytuł naukowy.

TRUTEŃ
Taki ciul z ula,
Co ino hula.

BLONDYNKA
Jasne włosów sploty
To jej symbol ciemnoty.

WITALNOŚĆ
Dobry kogut może
Piać o każdej porze
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– Towarzyszu Kowalski, to 
wy? – Kowalski usłyszał w słu-
chawce głos pierwszego sekre-
tarza Komitetu Zakładowego 
towarzysza Góreckiego. Udając, 
że nie poznaje, zapytał: 

_ A z kim mam przyjemność 
rozmawiać? 

– Jak to, nie poznajecie moje-
go głosu – Górecki był niemile 
zaskoczony. – Nawet sprzątacz-
ki go poznają. Dzwonię do was, 
bo chciałbym, aby związek za-
wodowy, do którego i ja należę, 
zajął się współorganizacją, wraz 
z naszą dyrekcją, kiermaszu 
bielizny damskiej. Zadaniem 
związku będzie uniemożliwie-
nie zakupu artykułów naszym 
działaczom Solidarności. Co wy 
na to? 

– To ciekawe – Kowalski starał 
się opanować gniew. – Kiedy ten 
kiermasz ma być? 

– W przyszły czwartek. Zosta-
ło jeszcze osiem dni. 

– Hmm – Kowalski udawał, 
że się zastanawia, a naprawdę 
szukał wyjścia z denerwującej 
go propozycji. Nie znosił, gdy se-
kretarz wtrącał mu się w sprawy 
związkowe. 

– No, co wy na to?! – nalegał 
Górecki. – Mówcie, bo nie mam 
czasu, jadę do Komitetu! 

– Towarzyszu Górecki – Ko-
walskiemu zaświtał niemal na-
poleoński pomysł – nic z tego. 

Nasz związek od jutra zawie-
sza działalność… 

– Jak to? – w głosie Góreckiego 
był strach, zdziwienie i zasko-
czenie. Także bezsilność, bo nie 
mógł wpłynąć na decyzję związ-
ku, który przecież nie ogłaszał 
strajku. 

– Chyba nie wiecie, co robicie! 
Nie wolno wam! – wrzasnął do 
słuchawki. 

– Wolno, towarzyszu sekre-

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

tarzu, związek jest samorządny 
i niezależny. A to, co zamierza-
my, jest formą protestu zamiast 
strajku. 

– Co jest powodem?! 
– Najwcześniej jutro rano wy-

jawimy – Kowalski cieszył się, bo 
pomysł był trafny. 

– Zobaczymy – w głosie Gó-
reckiego brzmiała groźba. – Po-
wiadomię Komitet Łódzki! – Nie 
mogę wam zabronić, choć jeste-
ście członkiem naszego związ-
ku. A to niezbyt 

będzie wyglądało, gdy ktoś we 
własny związek… – Nie dokoń-
czył, bo Górecki rzucił słuchaw-
kę. 

– Pierwsza runda wygrana 
– cieszył się Kowalski. – Jaki był-
by ze mnie związkowiec, gdy-
bym dzielił pracowników. Nawet 
gdyby dziś powiadomił Komitet, 
to oni i tak dopiero jutro zaczną 
działać. Zaraz szesnasta, a jutro 
będzie po herbacie.

*
Dochodziła ósma. Kowalski 

po rozmowach z napotkanymi 
pracownikami wchodził do sie-
dziby związku. W drzwiach nie-
mal zderzył się ze skarbnikiem 
Marią Janicką. 

– Poczekaj – szepnęła. – Czeka 
na ciebie jakiś towarzysz, mówi, 
że z łódzkiego. Niecierpliwy, sie-
dzi około godziny. Coś wiesz o 
tym? 

– Chyba tak. Nie martw się, 
poradzę sobie.

Obok swojego biurka zoba-
czył przedstawiciela Komitetu 
Łódzkiego, tak zwanego opieku-
na związków zawodowych, Je-
rzego Srokę. Poznali się podczas 
wyjazdu łódzkich związkowców 
do Związku Radzieckiego. 

– Cześć Wojtek – odezwał 
się Sroka, wyciągając rękę na 
przywitanie. – Wasz pierwszy 
sekretarz poinformował nas, że 
zawieszacie działalność związ-
kową. Możesz mi to wyjaśnić? 

– To, co powiedziałem Górec-
kiemu, było najrozsądniejszym 
wyjściem z głupiej sytuacji… 

– Jak to? – zdziwił się Sroka. 

– Jak wiesz, zgodnie z uchwa-
loną niedawno ustawą jesteśmy 
związkiem niezależnym i sa-
morządnym. Tymczasem nasz 
pierwszy sekretarz chce, abym w 
kiermaszu dla załogi i emerytów 
uniemożliwił kupno artykułów 
emerytom, którzy należeli do 
Solidarności. Po pierwsze, nie 
może mi tego kazać, po drugie, 
ci ludzie nadal są pracownikami. 
Związek ma działać w interesie 
całej załogi. Głupim działaniem 
stracilibyśmy i tak niezbyt do-
brą opinię. Potwierdzilibyśmy, 
że związek jest na pasku partii. 
Jureczku drogi, czy partia zyska-
łaby, gdyby ludzie się o tym do-
wiedzieli? 

– No tak, pewno masz racje 
– Sroka z zakłopotaniem drapał 
się za uchem. Tylko co z zawie-
szeniem waszej działalności. 
Tego jakoś nie mogę pojąć. 

– Bo to lipa – Kowalski był w 
pełni dobrego humoru. – Wczo-
raj był pierwszy kwietnia. Prima 
aprilis, towarzyszu! 

– Ty masz łeb! Żeby tak wyko-
rzystać obyczaje ludowe. Ale co 
o tym powiedzą w komitecie?... 

– A co mają powiedzieć? Prze-
cież krajem rządzi lud.

Po kilku dniach dyrektora Alby 
i pierwszego sekretarza Górec-
kiego poprosił do swojego gabi-
netu sekretarz propagandy KD.

– Siadajcie, towarzysze. Mam 
do was sprawę. Chodzi mi o 
waszego przewodniczącego 
organizacji związkowej. Jak mu 
tam?... 

– Wojciech Kowalski! Ukarać 
go? – ucieszył się Górecki. 

– Was należałoby ukarać! Czy 
wiecie, co by o nas mówiono, 
gdyby posłuchał waszego pomy-
słu? Na 22 lipca wystąpicie obaj 
o nadanie mu Honorowej Od-
znaki Łodzi z wpisem do księgi 
pamięci. A w wyborach do Rady 
Miasta chcę go widzieć na liście 
kandydatów. 

– Myślałem, że zostanie uka-
rany za robienie sobie jaj z partii 
– odezwał się Górecki, gdy wy-
szli z budynku Komitetu. – A tu 
takie nagrody… 

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Zawieszona
działalność

KRZYSZTOF GALAS
POZNAŃ

***
Asfalt zadeptany
tysiącem 
brudnych butów
zimny zmierzch
zalewa miasto
brutalna agresja
przeczy mocy 
intelektu
krzywdy
krwią zaznaczają
obecność
dżungla wyciąga
giętkie macki
łakoma
kolejnych ofiar  

zaczynasz rozumieć
że za późno
na wianki
rzucane z mostu
w nurt spokojnej
rzeki

gdyby nawet dobroć 
mądrych serc
posłużyła
za drogowskaz
twarda skorupa nocy
zamieni cię
w kamień

Prośba
Mojej córce Agnieszce

Porozmawiaj ze mną
o przyzwyczajeniach
o duszy uwięzionej
w płytkich 
konwenansach
o zwykłym błędzie
w cudzie ornamentu

Zanurzmy się
w przelotnych
rozmyślaniach
mówmy do siebie 
cokolwiek
żeby popielaty
kurz milczenia
stracił władzę
nad istotą pragnień
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– Lafirynda jakaś – zagrzmiał 
dziadek. – A idź sobie, idź, nie 
takie wyrzucałem z łóżka. A wy, 
głupole, co się chachacie. Do ro-
boty, włóczykije, gamonie zatra-
cone! Macie szczęście, że nie je-
stem waszym majstrem, bo bym 
was nauczył respektu.

I tak dostało się biednym 
chłopcom. Potem i majster ich 
zbeształ, a Władkowi nawet 
przyłożył pocięglem. W końcu 
skoczył do dziadka i o mało nie 
doszło do bitki.

– Ojciec mi tu wszystkie klient-
ki wystraszy. Bóg mi świadkiem, 
że gdyby ojciec nie był moim oj-
cem, to…

– A co, może chciałbyś na 
mnie podnieść rękę? Za moje 
dobro?! Żeby nie moja renta, był-
byś już dawno splajtował. Jak ja 
miałem warsztat, było na co pa-
trzeć. Czeladnicy nie nabijali się 
ze swoich majstrów. A ty co? Do-
prowadziłeś do ruiny taki piękny 
warsztat. Nie masz kompletu 
kopyt, brakuje porządnych rasz-
pli i szydeł, a skóry na brandzle, 
co wczoraj przyniosłeś, nadają 
się na buty dla misiów, a nie dla 
ludzi. Co za czasy. Na psy scho-
dzi to wasze szewstwo. 

– To nie czasy Kilińskiego – 
odciął się uspokojony już trochę 
majster, którego rozeźlony dzia-
dek nie chciał nawet słuchać.

– Za mego majstrowania, nim 
poszedłem na wojenkę, to ja 
byłem jak urzędnik. Czeladni-
cy pracowali, a uczniowie, nim 
usiedli przy warsztacie, musieli 
przynajmniej rok popracować w 
kuchni. Był porządek, dyscypli-
na, a teraz… – dziadek zrezygno-
wany machnął ręką i poszedł za 
swój parawan.

Wtedy Madzia, bojąc się, żeby 
sprawa się nie ryła, podeszła do 
dziadka. Trzeba było teraz jakoś 
tę całą sytuację rozładować i za-
łagodzić.

– Widzi dziadziu, co za szel-
ma? I pomyśleć, że sama się na-
praszała. Ale niech się dziadziu 
nie denerwuje. Znajdę dla dzia-
dzia lepszą i ładniejszą niż ta za-
kichana nauczycielka. Może to i 
lepiej, że tak się stało? Takie to 
myślą, że jak rządzą dziećmi w 
szkole, to i w domu też im wol-
no.

– Ty jedna, duszko, jesteś jesz-
cze za mną. Tylko ciebie jedną 
mam na świecie – dziadek zu-

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW Na przełomie 

tysiącleci (3)

pełnie się rozkleił. – Bo ten twój 
ojciec to nerwus i głuptas. Ale 
całe szczęście, że mi się wnucz-
ka udała. 

Dziadek przytulił wnuczkę do 
siebie i rozpłakał się. Madzi zro-
biło się głupio. Teraz zrozumiała, 
że dziadkowi, który tak jej ufa, 
wyrządziła krzywdę. Rozpłakała 
się i ona. Po chwili już było do-
brze. Pomyślała sobie, że jak to 
wszystko opowie swojej kole-
żance Marysi, to będzie ubaw na 
cały miesiąc.

– Zaśpiewaj mi te piosenkę, 
którą śpiewała mi jeszcze twoja 
mama i babcia – poprosił dzia-
dek.

Madzia, chcąc w jakimś stop-
niu naprawić zło, przysiadła się 
do dziadka i zaczęła śpiewać. 
Dziadek położył się na tapczan 
i słuchał. Jej cieniutki i delikatny 
głosik widać działał na niego, 
bo zamknął oczy i trwał jakby w 
półuśpieniu.

Puchowy śniegu tren
w krąg roztaczał swe czary,
słychać dźwięki janczarów,
miasto spowił już sen…

Madzia patrzyła na staruszka, 
na setki zmarszczek przecinają-
cych jego twarz. Jej śpiew jakby 
wygładzał tę mapę rzek. Łago-
dził. Pomyślała sobie, że teraz 
dziadek na pewno wspomina. 
Wraca do przeszłości, do wo-
jennych przygód, a może myśli 
o babci, przecież to była jej pio-
senka.

A wtem do sań podbiega
dziewczyna niosąc bzy.
Do jej łachmanów brzega
przymarzły srebrne skry.
Wyciąga drżące dłonie,
śniegowych płatków rój
i z cicha szept jej wionie:
kup kwiaty, panie mój…

Madzia lubiła tę starą piosen-
kę o biednej dziewczynie. Sama 
też przecież była biedna, chociaż 
głodu nie było, jak to widziała u 
innych. Ale w piosence jest także 
świat bogatych ludzi: baronów, 
książąt, księżniczek, ludzi utytu-

łowanych. Nigdy nie buntowała 
się przeciwko tym podziałom, 
zgodnie z naukami w kościele: 
co cesarskie cesarzowi, a co bo-
skie Bogu. Ale jak każda dziew-
czyna wierzyła w cud, że które-
goś dnia pojawi się jakiś książę z 
bajki i zabierze ją w inny, piękny 
świat. Nie tak, jak w tej piosence, 
w której:

A gdy zabłysnął ranek
i znikła burza krwi,
znudzony już kochanek
dziewczynie wskazał drzwi.
Ubrała swe łachmany,
jak kazał pan i kat
i niby pies wygnany
szlochając poszła w świat. 

Często dziadek zasypiał przy 
niej, gdy mu nuciła różne pio-
senki. Ostatnio robił to coraz 
częściej. Chociaż miał jeszcze 
ochotę do żeniaczki, to przecież 
coraz bardziej szurał nogami, 
zaniedbywał się, niedomagał. 
Już nawet nie przesiadywał z 
innymi przy warsztacie i nie 
opowiadał swoich dziejów z po-
wstania styczniowego, kiedy to 
zaciągnął się do oddziału „Dzieci 
tarnowskich”, z którym przepra-
wiał się przez Wisłę do grup po-
wstańczych.

A słuchali ludzie tych jego 
opowiadań z namaszczeniem i 
podziwem. Jak to przeprawiali 
się nocą przez rzekę w okolicach 
Szczucina i jak już w pierwszej 
bitwie wpadli na doborowe od-
działy armii rosyjskiej. Młodzi, 
niedoświadczeni, nieuzbrojeni 
poszli w rozsypkę i niewielu po-
zostało przy życiu. 

Madzia rozumiała, że to zain-
teresowanie bierze się stąd, że 
to była ostatnia bitwa o Polskę, 
która kiedyś tam miała swoje 
niepodległe państwo. Ale Polska 
była teraz państwem – legendą. 
Odkąd się przecież urodziła – 
wie, że z woli Wszechmogącego 
Galicja znajduje się pod rządami 
panującego cesarza Austrii i Wę-
gier Franciszka Józefa. Ludzie 
powiadali, że choć Polski nie ma, 
to i tak mamy pod tym zaborem 
najlepiej, tak pod względem 
swobody jak i materialnie.

Dziadek opowiadał różne hi-
storie o krajach, które przema-
szerował jako żołnierz wojsk 
austriackich. Największy jednak 
żal do Austrii wywodził się jesz-
cze z czasów tak zwanej rzezi 
galicyjskiej, kiedy to Austria 
właśnie przez swoich emisariu-
szy napuściła chłopów polskich 
na panów. A naopowiadał się 
rozmaitości z tego okresu. 

W jakimś tam majątku był 
pan, który kazał dziewczętom 
wiejskim wchodzić na drzewo 
i kukać. A potem dla rozrywki 
strzelał do nich jak do kaczek, 
śmiejąc się do rozpuku. Ludzie 
pracowali u niego za marne 
grosze, karał okrutnie za byle 
co, a dziewczęta, które miały 
wyjść za mąż, musiały do niego 
przychodzić na pozwolenie. Jak 
mu się która spodobała, to naj-
pierw sam się z nią zabawiał. 
Więc chłopi, jak go dorwali w 
czasie tej wolności, którą im 
Austria dała czasowo, to wzięli 
go zamiast klocka pod piłę ga-
dając: „A rżnijcie go kumie po-
maleńku, bo to był dla naszych 
dziewuch bardo dobry pon”.

Któregoś dnia Madzia poszła 
za parawan obudzić dziad-
ka, który ostatnio coraz dłużej 
drzemał w łóżku. Dziadek jak 
zwykle leżał w ulubionej pozycji 
na wznak. Lekko się uśmiechał 
jak wtedy, gdy mu podśpiewy-
wała swoje i jego piosenki. Na 
wołanie jednak nie reagował, 
więc wzięła go delikatnie za 
nos. Był zimny. Przypuszczalnie 
umarł we śnie. Musiał to być do-
bry sen. 

Kiedy trumnę spuszczono do 
dołu, Madzia zrozumiała, że z 
nią pogrzebane zostały te opo-
wiadania, ta historia, której nie 
zdążył jej przekazać. A nawet 
ta, którą opowiedział, bo ileż 
ona zdąży z tego wszystkiego 
zapamiętać? To tak, jakby od-
szedł w zapomnienie cały dzie-
więtnasty wiek. Przed nią jest 
prawie cały wiek dwudziesty. 
Ale i on się kiedyś skończy, jak 
jego poprzednicy. Ale to jesz-
cze tak daleko, że wydaje się 
nieprawdopodobne i myśl tam 
nawet nie sięga.

cdn.
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Jurka poznałem w piątej klasie 
szkoły podstawowej w Łodzi 

przy ulicy Dziewanny 24. Jest 
to jedyna w całym mieście pla-
cówka, w której uczą się dzieci 
słabo widzące, niewidome, a 
także te, które oprócz wrodzo-
nej wady wzroku są w różnym 
stopniu obciążone upośledze-
niem umysłowym.

Szkoła ta posiada także inter-
nat. Nocowali w nim uczniowie 
spoza Łodzi. Podzielony był na 
dwa skrzydła. W jednym spali 
chłopcy, a w drugim dziewczyn-
ki. Posiadaliśmy również własną 
bibliotekę, a w niej nasze lektury. 
Wypożyczał je nam mąż jednej 
z nauczycielek. Obaj z Jurkiem 
pamiętamy, że tylko on potrafił 
dotrzeć do każdego i wpoić naj-
ważniejsze zasady. 

Nad nami też się nieźle napra-
cował i mam wrażenie, że stąd 
wziął się początek naszej przy-
jaźni. Wprawdzie nie był zbyt 
różowy, lecz patrząc teraz na to 
z perspektywy lat, serdecznie 
się śmiejemy. Ten, kto nie zna 
osobiście mojego najlepszego 
przyjaciela, mógłby zapytać: 
Dlaczego oni się zaprzyjaźni-
li? Otóż dlatego, że Jerzyk jest 
szczery, otwarty, prostolinijny, 
uczciwy i pracowity. 

Znamy się z Jurkiem już szes-
naście lat. Nasza przyjaźń była 
poniekąd przeznaczeniem, gdyż 
nasze charaktery są przeciw-
stawne. Mnie w szkole często 

Od niedawna działa w Po-
znaniu Biuro Bezpłatnych 

Porad Prawnych dla Osób Nie-
pełnosprawnych. Jego dzia-
łalność dofinansowuje Urząd 
Miasta Poznania. Na razie biu-
ro będzie świadczyć usługi do 
końca roku. Jeśli spełni ocze-
kiwania klientów jego działal-
ność zostanie przedłużona. 

Osoby niepełnosprawne, ich 
opiekunowie oraz organizacje 
pozarządowe otrzymają w biu-
rze bezpłatne porady z prawa 
pracy, prawa cywilnego, prawa 
administracyjnego, prawa ubez-
pieczeń społecznych oraz infor-
mację prawną. 

– Nie przewidujemy porad 
związanych z prawem karnym – 
stwierdziła podczas prezentacji 
w Sali Białej Urzędu Miasta Po-
znania Joanna Piotrowiak z WI-
FOON. – Na pewno pomożemy 

Jurek
porównywano do Kmicica, a 
mój druch był i jest niczym anioł. 
Uczył mnie więc panowania nad 
sobą, a w zamian ja go broni-
łem, gdy była taka potrzeba. 
Oczywiście, nasza przyjaźń nie 
ograniczała się do wzajemnej 
ochrony.

Jurek na co dzień przebywał 
we wspomnianym internacie. 
Czasem, gdy mama nie mogła 
zabrać go w piątek do domu, wi-
działem tęsknotę w jego oczach 

trudno dostrzec, że Jurkowi coś 
dolega. Wygląda i zachowuje 
się jak każdy z tysięcy innych lu-
dzi. Ma takie same pragnienia i 
marzenia, a najskrytszym z nich 
jest mieć założoną przez siebie 
rodzinę.

Lecz lata dziecięcej beztroski 
są już dawno, dawno za nami. 
Dorośliśmy, jednak to wcale nie 
przeszkadza, abyśmy zawsze 
razem spędzali wakacje.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI
UCZESTNIK WARSZTATU

 TERAPII ZAJECIOWEJ
„JAŚ I MAŁGOSIA” W ŁODZI

Kontakt
os. Władysława Jagiełły 3

60-688 Poznań 
e-mail : prawo@wifoon.pl

tel.: 061 823 47 91
fax: 061 825 96 97

USŁUGI

POLIGRAFICZNE

KOSZULKI

CZAPECZKI

KUBECZKI

FIRMA 3X: GÓRNA WILDA 73/24A POZNAŃ 
www.3x.poznan.pl    e-mail: a.lewandowska@3x.poznan.pl

�
061-8330-388
+507-227-802

� NISKIE CENY � KRÓTKIE TERMINY � 

w redagowaniu pism, formularzy 
i wypełnianiu dokumentów. 

Poradę można otrzymać 
drogą mailową, listowną, tele-
foniczną, a także osobiście. W 
tym ostatnim przypadku trzeba 
z wyprzedzeniem umówić się w 
siedzibie WIFOON. Pomyślano 
także o kontakcie za pomocą 
języka migowego. Na zaintere-
sowanych czeka radca prawny 
we wtorki w godzinach od 15 do 
18 i w czwartki w godzinach od 
13 do 16. Dużym ułatwieniem są 
aktualności prawne, zamiesz-
czane na stronie www.wifoon.
pl w zakładce Biuro Porad Praw-
nych. awa

Prawnicy doradzą 
bez opłat Z

NADRUKIEM
I

HAFTEM

DŁUGOPISY

I INNE GADŻETY

REKLAMOWE

i pytanie: dlaczego? Więc kiedy 
nadarzyła się sposobność, moi 
rodzice i ja, po rozmowie z wy-
chowawcą i uzyskaniu zgody, 
zabieraliśmy Jerzyka na te dwa 
dni do siebie.

Jurek urodził się we wsi Dą-
browa. Od dziecka jest nie-
pełnosprawny. Jednakże kiedy 
widzę, z jakim poświęceniem 
i oddaniem wypełnia swe co-
dzienne obowiązki, kompletnie 
o tym zapominam. Ponadto 



Z inicjatywy Lecha Mazur-
kiewicza w Nowym Mie-

ście w powiecie średzkim 
zorganizowano 1 maja III 
Wyścig na Wózkach. Wzięły 
w nim udział zarówno ko-
biety jak i mężczyźni. 

Wśród zawodniczek pierw-
sze miejsce zdobyła Małgo-
rzata Kozłowska z Poznania, 
dzielnie dopingowana przez 
swojego synka, drugie – Na-
talia Sienkiewicz z Chodzie-
ży, a trzecie – Anna Freitag z 
Poznania. Natomiast wśród 

III WYŚCIG OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH

W drodze
po zwycięstwo
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mężczyzn zwyciężył Lech 
Jabłoński przed Adamem Ki-
nowskim z Mogilna, Mariu-
szem Malickim z Sulęcina, 
Mariuszem Błaszakiem ze 
Środy i Łukaszem Piechoc-
kim z Poznania. 

Trasa wyścigu wiodła wo-
kół malowniczego Zielonego 
Rynku w Nowym Mieście. 
Zawodom towarzyszył festyn 
dla mieszkańców Nowego 
Miasta i średzkiego powiatu, 
podczas którego wystąpiły 
zespoły El Toro i „Laskowia-

cy” z miejscowego Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz „Jara-
czewioki” z Jaraczewa.

Obecny był między innymi 
starosta średzki Piotr Pie-
karski, który wraz z innymi 
przedstawicielami władz 
powiatu i gminy dekoro-
wał zwycięzców medalami, 
wręczał im puchary i cenne 
upominki. Zrealizowanie III 
Wyścigu na Wózkach było 
możliwe dzięki pomocy licz-
nych sponsorów. 

KAROLINA KASPRZAK

Starosta Piotr Piekarski wręcza puchar zwycięzcy
Lechowi Jabłońskiemu. 

Siedzą od lewej: Łukasz Piechocki, Marcin Błaszak,
Mariusz Malicki, Adam Kinowski i Lech Jabłoński.

Na starcie.

Puchar dla Małgorzaty Kozłowskiej.
Siedzą od lewej: Anna Freitag, Natalia Sienkiewicz

i Małgorzata Kozłowska. 

CZERWIEC 2009STRONA40
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