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LEOKADIA RYŚ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W LISÓWKACH

***
Poznajesz w życiu
Tysiące ludzi,
Lecz nie wszyscy
Swe miejsca znają.
Człowiek człowiekowi
Się znudzi,
Po nim tylko
Wspomnienia zostają.
Ale ja o tobie
Nigdy nie zapomnę.
Nie zapomnę cię wcale.
Bo twoje imię
Głęboko w mym sercu
Wykute jak w skale.

***
Czemu się skarżysz
Na swój los
I dusza w tobie
Cicho łka.
Na głowie srebrzy
Się tobie się włos,
A z oczy płynie
Gorzka łza.
Ja jedna zrozumiem
Twój ból
I w duszy mojej
Odczuwam lęk,
Bo sama jestem
Wśród tych ludzi,
Gdzie raz mi dobrze,
A raz źle.

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Do taktu
Do taktu
wirowało życie
Do taktu
była prawda
Do taktu
rosło drzewo
Do taktu
biło serce
A teraz bez taktu
wszystko gna
I nikt już nie słyszy
jaki boski był ten takt

T

akiego pikniku jak ten
26 maja w Domu Pomocy Społecznej w Lisówach w
Poznańskim Powiecie jeszcze
tutaj nie było. Nigdy nie było
bowiem prawdziwej, łaciatej
krowy, którą można było naprawdę doić, tyle, że zamiast
mleka dawała… wodę. I nigdy
jeszcze nie było tu fascynujących walk sumo. A co do
pogody, to tak piękna, słoneczna i gorąca już się tutaj
na piknikach zdarzała.
Piknik nosił nazwę „Wspierajmy się”, a brali w nim udział
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych w powiecie: a
więc w Dopiewie, Owińskach,
Swarzędzu i Wirach. Przybyli tu licznie wraz ze swoimi
opiekunami i rehabilitantami.
Ich zabawy i konkurencje z
nagrodami, w których brali
udział, dostarczyły wspaniałej
rozrywki także gospodarzom
spotkania, mieszkańcom tutejszego Domu Pomocy Społecznej. Obecni byli m.in. starosta Powiatu Poznańskiego
Jan Grabkowski i jego gość z
Kijowa Tomasz Tomczyk, wicestarosta Ewa Dalc i dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska.
Były zabawne i interesujące
prezentacje warsztatów terapii
zajęciowej: pokaz mody, który
był zarazem pokazem wyrobów krawiecko-rękodzielniczych, pokazy artystyczno-muzyczne, prezentacje plastyczne
i degustacja wyrobów cukierniczych, czyli wszystkiego, co
powstaje w warsztatowych
pracowniach. A potem przyszła kolej na gry, turnieje i
zabawy: chodzące maskotki,
pokaz baniek mydlanych, zabawy zręcznościowe, przeciąganie liny, a także dojenie
wspomnianej już krowy i walki
sumo. Walczyli uczestnicy wymienionych WTZ-tów, którzy
posturą przypominali prawdziwych sumitów dzięki nadmuchiwanym kombinezonom.
Piknik integracyjny w Lisówkach zorganizowany był w
ramach realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie projektu „Pokonać
wykluczenie. Wszechstronna
aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z
terenu Powiatu Poznańskiego”,
współﬁnansowanego
przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego”. mb

PIKNIK W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Radość
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W LISÓWKACH „WSPIERAJMY SIĘ”

w słońcu

FOT. (11X) MARCIN BAJEROWICZ

Piknik integracyjny w Lisówkach otwiera Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski.
Od lewej: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska,
Tomasz Tomczyk, radni Powiatu Poznańskiego Leszek Bernaczyk i Ewa Budzyńska,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Jan Kałuziński.

Byliśmy w Lisówkach
Z

aproszono nas na Piknik
Integracyjny w Lisówkach. Uczestnicy naszych
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach
przygotowali przedstawienie

„Czystość to zdrowie”. Nasza
koleżanka Anita zaśpiewała pięknie piosenkę „Matka”.
Wszyscy byliśmy ładnie ubrani. Zdobyliśmy trzy główne
nagrody za przygotowany

przez nas pokaz mody, pyszne wypieki i pracę plastyczną
na temat integracji. Bawiliśmy
się, tańczyliśmy i klaskaliśmy
w rytm muzyki. Bardzo przeżywaliśmy przedstawienia na

scenie. Były konkursy, gry i
zabawy.
Wracaliśmy z imprezy zadowoleni. Rozmawialiśmy na
różne tematy, na przykład o
miłości. Nie możemy się doczekać kolejnej takiej imprezy.

ADAM WOJCIECHOWSKI
UCZESTNIK WTZ „PAWEŁEK”
W OWIŃSKACH
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WTZ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH
Karolina
Kasprzak

Byliśmy w Kosmosie
U

czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek”
w Owińskach przy tamtejszym kole Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu chętnie biorą udział w
wielu imprezach teatralnych,
wystawach
plastycznych,
konkursach piosenki i innych.
Dzieje się tak w ciągu całego
roku. Wyroby przez nas wyprodukowane wystawiamy w
różnych miejscach na różnego typu wystawach.

Uszyliśmy Kosmitę…

Mamy swoją grupę teatralną,
która swój dorobek artystyczny
prezentuje na festiwalach i w
konkursach. W kwietniu braliśmy udział w Gminnym Festiwalu Teatrzyków Szkolnych w
Szkole Podstawowej w Owińskach. Grupa prezentowała się
tutaj po raz trzeci. Uczestnicy

wykorzystali wszystkie swoje
umiejętności i włożyli w przygotowanie przedstawienia wiele, wiele serca. Doceniła to publiczność i po udanym występie
otrzymaliśmy gromkie brawa.
16 maja uczestniczyliśmy w
kolejnej prezentacji twórczości osób niepełnosprawnych w
Puszczykowie, zorganizowanej
przez tamtejszy Dom Pomocy
Maltańskiej. Była to wystawa
prac plastycznych pod nazwą
„Kosmos”. Mogliśmy popuścić
wodze fantazji – odwiedziliśmy
przestworza, gdzie spotkaliśmy zielonego nieznajomego
i odbyliśmy z nim kosmiczną
podróż. Środkiem lokomocji
był zbudowany przez nas kosmiczny statek.

JOANNA WOJCIECHOWSKA
TERAPEUTKA

I FORUM SPOŁECZNE LUBONIA I AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Zagrożonym
rodzinom z pomocą
D

nia 16 czerwca w Sali Bankietowo-Konferencyjnej
„Lacerta” w Luboniu odbyło się
I Forum Społeczne Lubonia i
aglomeracji poznańskiej.
Zebranych gości przywitali
organizator tego spotkania, prezes Fundacji Pomocy Rodzinie
– Robert Chudzicki i burmistrz
Rafał Marek. Poruszano między
innymi problematykę bezrobocia, agresji w społeczeństwie,
wolontariatu, niepełnosprawności, uzależnień oraz wspierania
przez szkoły rodzin zagrożonych
i rodzicielstwa zastępczego.
Wśród prelegentów znaleźli
się: radna Powiatu- Irena Skrzypczak, kurator sądowy – Dariusz
Sidorski, Małgorzata Pater – doradca zawodowy Human Resources, dr Teresa Charkowska-Smolak – psycholog pracy z Instytutu
Psychologii Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza, Dagmara Żuławska z Powiatowego Urzędu Pracy, Monika Danelska z Departamentu Wdrażania Programu
Regionalnego przy Urzędzie
Marszałkowskim, Joanna Sowiń-

ska – pedagog, Halina Kuterba
– mediator z Polskiego Centrum
Mediacji, Andrzej Tomczak – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta Poznania i Anna Rudawska z Wydziału Oświaty urzędu
Miasta, dyrektor Gimnazjum nr
1 w Luboniu – Anita Plucińska-Mieloch, Elżbieta Bijaczewska
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ireneusz Zygmanowski – prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Wspólna
Droga” w Luboniu, Krzysztof
Rodewald – autor książki „Delﬁn z szaﬁru”, Justyna Adamczak
– mama niepełnosprawnego
Wojtka, Grażyna Leciej – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w
Luboniu, Małgorzata Szajek z

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych
oraz Piotr Woszczyk i Aleksandra Kosowicz z Fundacji Pomocy
Rodzinie. Gościem specjalnym
był Mateusz Ziółko, uczestnik
programu „Mam Talent”, który
swoim wspaniałym koncertem
uświetnił to spotkanie.
Fundacja Pomocy Rodzinie
powstała w kwietniu tego roku.
Jej celem jest niesienie pomocy
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób, jak
również wspieranie wszelkich
form pomocy i inicjatyw zmierzających do aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
i osób powyżej 50 roku życia.

ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Fundacja Pomocy Rodzinie
ul. Warzywna 4, 62-030 Luboń
tel. (061)899-26-45
fundacja@fundacjarodzinie.org.pl
www.fundacjarodzinie.org.pl

POZNAŃ

S

towarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„ROKTAR” obejmujące obszar
gmin Rokietnica i Tarnowo
Podgórne, zorganizowało 6
czerwca na boisku „Orlik 2012”
przy Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi w Napachaniu I
Powiatowy Turniej Koszykówki
Osób Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Poznańskiego.
Celem zmagań sportowych
była integracja młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu
poznańskiego ze środowiskiem
lokalnym, podwyższenie samooceny i poczucia własnej wartości uczestników rozgrywek,
nawiązanie znajomości i przyjaźni pomiędzy osobami niepełnosprawnymi w powiecie oraz
ich opiekunami.
Mistrzostwom Powiatu w
koszykówce dla osób niepełnosprawnych patronowali: Starosta Poznański Jan Grabkowski,
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka i Wójt Gminy
Rokietnica Tadeusz Derech.
Wraz ze zgromadzoną publicznością turniejowym zmaganiom
przyglądali się także: dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Elżbieta Bijaczewska,
przedstawicielka Starostwa Poznańskiego Daria Szaj, Dyrektor
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu Jacek
Welman i kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rokietnicy Rafał Michalski.
Turniej prowadził przyjaciel
„ROKTAR-u” i jednocześnie sekretarz Gminy Rokietnica Leszek
Skrzypiński, a sędziował Adam
Filipionek z kolegium sędziowskiego Wielkopolskiego Związku Koszykówki w Poznaniu.
Zmagania sportowe komentował
Wojciech Brych-Kadziński, nauczyciel wychowania ﬁzycznego
w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu.
Powitała gości i podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie
turnieju Zoﬁa Michałek – prezes
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”.
Po zaciętej walce sportowej,
której towarzyszył doping kibiców, drużyny uplasowały się
następująco: pierwsze miejsce
zdobyła „Koniczynka” – z Sekcji Olimpiad Specjalnych przy
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POWIATOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O puchar
Starosty Poznańskiego
Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie, drugie – „Mustangi I” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Janusza Korczaka w
Poznaniu, trzecie – „Płomień I”
z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu i
czwarte – „Mustangi II” z wymienionego Zespołu Szkół w Poznaniu, które pokonały „Płomień II” z
Napachania, ale dopiero po serii
rzutów osobistych.

łu „Lusowiacy” pod kierunkiem
Krystyny Semby, a później występy grupy teatralnej z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu pod kierunkiem Kingi Cholewy oraz grupy
terapeutycznej Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „ROKTAR” pod kierunkiem Zoﬁi Michałek.

I Powiatowemu Turniejowi
Koszykówki dla Osób Niepełnosprawnych towarzyszyły także
atrakcje artystyczne: na wstępie
znakomity pokaz tańców wielkopolskich w wykonaniu zespo-

Na gości, zawodników i artystów czekała grochówka, słodki
poczęstunek i napoje. Można
było również obejrzeć i zakupić
prace plastyczne podopiecznych
„ROKTAR-u”.
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Najtrudniej
przebaczyć…

K

ażdemu z nas zdarzyło się
zapewne nieraz popełnić
błąd, postąpić niewłaściwie
wobec bliskiej osoby, przyjaciela, kolegi czy współpracownika. „Błądzić jest rzeczą ludzką” – mówi stare przysłowie.
Najważniejsze to umieć się
przyznawać do tego.
Gdy komuś nieświadomie
sprawimy przykrość i zdajemy
sobie w pełni z tego sprawę,
pragniemy przeprosić za swoje
zachowanie. Jaka jest wówczas
reakcja drugiej strony? Niekiedy
ból emocjonalny bywa tak silny,
że trudno jest poprzez jedno
słowo zapomnieć o wszystkim.
Czasami potrzeba na to czasu,
reﬂeksji, przemyśleń, wyciszenia.
Nie od razu możemy od osoby,
na której nam zależy, usłyszeć
„Wybaczam”.
Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością wymagającą często
ogromnej dozy zrozumienia.
Szczególnie w przypadku, kiedy ludzi łączą głębokie związki
emocjonalne. Bo przecież tak
trudno przyjąć do wiadomości,
że ten ukochany człowiek, w
którego tak bardzo wierzyliśmy
i całym sercem pokładaliśmy w
nim nadzieję, rozczarował nas
w jednej rozmowie. Jeszcze trudniej jest uświadomić sobie fakt,
że najbliższa osoba nie dotknęła
naszej czułej strefy z premedytacją. Powiedziała bądź zrobiła coś, czego żałuje. Jak w tym
przypadku reagujemy?
Zamiast mówić „wybaczam”,
mówimy w gniewie „nigdy tobie
tego nie wybaczę”. Krzyczą w
nas emocje i bunt.
„Nie zgadzam, się abyś mnie
tak traktowała, nie zasługuję
na to” – uzasadniamy drugiej
stronie naszą decyzję o „nie
przebaczeniu”. I tak mijają dni,
tygodnie, miesiące, a my unosimy się dumą. Uważamy, że racja
jest wyłącznie po naszej stronie,
że zostaliśmy zranieni i oszukani, że zostały zawiedzione nasze
uczucia. W porządku, mamy
prawo czuć się pokrzywdzonymi, ale najwłaściwsza w tej sytuacji jest szczera, spokojna rozmowa. Warto poczekać, aż miną
destrukcyjne emocje i gniew.
Trzeba dać szansę innym,
ale przede wszystkim samemu
sobie. Usiąść, w spokoju porozmawiać, wysłuchać albo po prostu pomilczeć i nie zapominać
o tym, że najtrudniejsza miłość
– przebaczenie, potrzebuje czasu, aby rozkwitnąć na dobre w
ludzkich sercach.

KAROLINA KASPRZAK
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Mniej oﬁar
na drogach!
N

a stronach internetowych tak
ważnego dla nas wszystkich
Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” (wszystkie namiary poniżej)
możemy przeczytać, że powstało
ono w 1998 roku w związku z
przerażającą statystyką wypadków. Corocznie ginie na polskich
drogach prawie 5.500 osób, a ponad 60.000 zostaje rannych! Jest
to trudny do wyobrażenia ogrom
ludzkich cierpień, tragedii i kalectwa.
Z badań wynika, że główną
przyczyną tej zatrważającej statystyki są sami ludzie, w tym przede
wszystkim ich złe nawyki, lekkomyślność, alkohol, brawura. „Droga i Bezpieczeństwo” ma bogaty
dorobek w działaniach na rzecz
zmiany ludzkiej mentalności, stanowiącej przyczynę setek i tysięcy
ludzkich dramatów.
Jedną z wielu inicjatyw Stowarzyszenia jest trwająca już od 16
czerwca akcja pomocy oﬁarom
wypadków drogowych. Akcja ta
trwać będzie jeszcze do 30 sierpnia
tego roku. Liczymy, że Czytelnicy
„Filantropa” również wezmą udział
w zbiórce na pomoc medyczną,
prawną i psychologiczną osobom
poszkodowanym w wypadkach
drogowych, zgłaszającym się do
Stowarzyszenia. Wystarczy wysłać
sms POMOC pod numer 72 152.
Więcej mówi o tym opublikowana
obok ulotka akcji Stowarzyszenia.
Można też przekazać na jego
konto 1% rozliczenia podatkowego.

Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„DROGA I BEZPIECZEŃSTWO”
ul. Warszawska 39/41, bud. A, pok. 7, 61-028 Poznań
KRS 0000062230, tel./fax 061-879-41-70
www.drogaibezpieczenstwo.org.pl
www.pomagamyrazem.pl

DECYZJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Kara nałożona na
„Betlejemkę”
W

ojewoda wielkopolski
wydał decyzję nakładającą na Ogólnopolską Fundację dla Dzieci Bezdomnych
„Betlejemka” z siedzibą w
Wolsztynie karę pieniężną w
wysokości 10.000 zł.
Powodem wymierzenia kary
było prowadzenie w ramach

Domu Matki i Dziecka „Betelejemka” w Rostarzewie, bez
zezwolenia, placówki zapewniającej całodobową opiekę
osobom w podeszłym wieku,
przewlekle chorym lub niepełnosprawnym.
Kontrola doraźna prowadzona na przełomie lutego i marca

bieżącego roku przez zespół
inspektorów wojewody ujawniła, że mimo braku wpisu do
rejestru wojewody, w placówce
oprócz matek z dziecmi przebywały osoby starsze, z których
jedna była również przewlekle
chora.

TOMASZ STUBE

STRONA

LIPIEC 2009

yjemy w swoim mieście
latami. Codziennie chodzimy tymi samymi ulicami.
A jeśli wyjeżdżamy na wakacje, to daleko, bo tam ładniej,
ciekawiej… Pojęcia to błędne, bo często tuż obok nas,
prawie na wyciągnięcie ręki,
znajdują się tereny tak piękne, że dech zapiera.
W dzisiejszym odcinku
„Znane i nieznane” zabierzemy
Was na wycieczkę do Puszczy
Zielonki. Jest to Park Krajobrazowy położony na północny
wschód od Poznania, między
Murowaną Gośliną, Skokami,
Kiszkowem a Pobiedziskami.
Park Krajobrazowy powstał w
roku 1993 w celu zachowania
największego i najbardziej
zbliżonego do naturalnego
kompleksu leśnego o dużych
wartościach przyrodniczych i
naukowo-dydaktycznych.
Droga z Poznania do celu
naszej podróży jest ciekawa
i urokliwa i też warto się jej
przyjrzeć i zatrzymać na chwilę. Proponujemy więc, aby wycieczkę do Puszczy Zielonki
podzielić na dwa etapy. Pierwszy to tereny dojazdowe na
granicy naszego miasta i drugi – bezpośredni przejazd do
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
Zachęcamy, aby nasz
pierwszy przystanek był w
byłym nadleśnictwie Naramowice. Dojechać można
autobusem miejskim linii 67
do Szkoły Podstawowej nr 60
przy ul. Naramowickiej lub 46,
47 do pętli przy ul. Boranta.
Następnie kierujemy się do ul.
Rubież, przechodząc przez tunel kolejowy skręcamy w drugą ulicę po prawej stronie, od
tego miejsca do leśniczówki
jest około 500 metrów. Możemy też dojechać samochodem. Mieszkańcom tej części
Poznania proponujemy zaś
dłuższy spacerek. Teren jest

Znane i nieznane (2)
NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI

czy porozmawiać z młodymi
dziczkami, które mają nadane
imiona, m.in. Józek, albo z ich
wietnamską mamą. Nie zapomnijcie przy tym o smakołykach dla zwierząt: suchym
chlebie lub warzywach i owocach, za co zwierzęta i gospodarze będą bardzo wdzięczni.
Jadąc dalej, w kierunku celu
naszej podróży, warto zatrzymać się na Morasku, przy
Campusie
Uniwersyteckim.
Dojazd do pętli Pestki, stamtąd 5 minut pieszo.
W rezerwacie Żurawiniec,
oko można nacieszyć przepięknymi krajobrazami lasów
i łąk, pośród których natura
uwiła sobie stawy wodne, po
których pływają dzikie kaczki
i łabędzie. Można też spotkać
żeremia bobrowe.
Spacer do leśniczówki lub
do rezerwatu Żurawiniec to
doskonałe preludium przed
wyprawą do Puszczy Zielonki,
gdzie zapraszamy za miesiąc.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
przyjazny dla osób niepełnosprawnych i nawet wózki inwalidzkie nie powinny mieć
większych problemów. Dla
najmłodszych prócz wspaniałych zwierząt jest też plac zabaw. Cała rodzina może spędzić mile czas, goszcząc się
przy ogromnych, biesiadnych
stołach.
Państwo Ludwik i Łucja
Przybylakowie,
gospodarze
nadleśnictwa, chętnie opowiedzą Wam o „swoim” lesie i
zapoznają z gospodarstwem,
a właściwie jego mieszkańcami. Możemy podziwiać
przepiękne pawie, kicające
wesoło króliki, nakarmić kozy

FOT. (5X) LECH MROCZKOWSKI

Ż
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FOT. ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Z wakacyjnego albumu
Ciekawe rozwiązanie
problemów wózkowiczów
wymyślono w Grecji. Takie
podjazdy, stojące pionowo
wzdłuż ścian budynków,
między sklepami, można
samemu przysunąć do progu
i pokonać go przy niewielkiej
pomocy lub nawet samemu.
Są lekkie, ale stabilne. Ten
widoczny na zdjęciu nie był
jedynym napotkanym przeze
mnie podczas wakacyjnego
zwiedzania. Sfotografowałam
go w mieście Rodos na wyspie
Rodos. Może i u nas warto
wykorzystać ten pomysł?

ALKEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Dzieci zatroszczyły
się o zdrowie mam
P

onad 700 uczniów
z całej Wielkopolski
wzięło udział w konkursie „Bądź zdrowa,
Mamo. Zbadaj się!”.
Dzieci rysowały laurkę
na Dzień Matki w której
prosiły, by mamy poszły
na badania proﬁlaktyczne. Zwyciężyła Marika
Pałka z Kostrzyna, która
narysowała przebraną
za lekarza dziewczynkę z receptą. Laureatka
konkursu zapewnia, że
mama dzięki temu wybrała się do lekarza. Organizatorem konkursu
był Urząd Wojewódzki w
Poznaniu.
Do ścisłego ﬁnału zakwaliﬁkowano 10 prac.
Patronat nad projektem
objęły: minister zdrowia
Ewa Kopacz i minister
edukacji narodowej Katarzyna Hall. W kapitule oceniającej prace zasiadły między innymi posłanka Krystyna Łybacka
i Elżbieta Walkowiak, wielkopolski kurator oświaty. Jury wybierało spośród 700 prac, najlepszych z ponad 10 000 laurek
narysowanych przez dzieci.
Inicjatorkami i koordynatorkami konkursu były wielkopolskie posłanki Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz, Bożena
Szydłowska i Irena Tomaszak-Zesiuk. W spotkaniu ﬁnało-

wym wziął udział wojewoda
Piotr Florek.
Głównym założeniem projektu było zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci z klas
1-3 szkół podstawowych, które
narysowały dla mam laurki na
Dzień Matki, prosząc mamy o
przeprowadzenie badań proﬁlaktycznych. Średnio co 40 minut diagnozowany jest rak piersi
u kolejnej Polki. Z bezpłatnych
badań proﬁlaktycznych, pozwalających na wczesne wykrycie
raka szyjki macicy i raka piersi

korzysta zaledwie niewielki procent kobiet.
Założeniem konkursu
było dotarcie do kobiet
w sposób pośredni , czyli
poprzez prośbę dziecka.
Laurki wykonane przez
dzieci mają nakłonić kobiety do przeprowadzenia
badań proﬁlaktycznych.
Kobiety, których dzieci
są we wczesnym wieku
szkolnym, najczęściej mają
mało czasu dla siebie, dlatego zaniedbują proﬁlaktykę. Prośba dziecka może
uzmysłowić kobietom potrzebę i wagę tych badań.
Drugim celem projektu
jest upowszechnienie idei
badań proﬁlaktycznych u
dzieci. Zdaniem organizatorów projektu taka inicjatywa jest doskonałym
elementem wczesnej edukacji zdrowotnej. Dzieci
zapamiętają przekaz formułowany bezpośrednio do nich,
że badanie proﬁlaktyczne jest
czymś naturalnym, potrzebnym
i koniecznym.
Według danych NFZ i GUS,
co roku w Polsce na raka szyjki
macicy zapada 3.600 kobiet, a
połowa z nich umiera. Rak piersi diagnozowany jest rocznie u
12 tys. kobiet, z czego umiera
5 tys. 30 proc. Polek nigdy nie
miało wykonanej cytologii.

ANNA WIERZBICKA

„P

iśmiennictwo osób niepełnosprawnych bliżej czytelników” – pod takim hasłem
organizowany jest przez Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu i Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” cykl spotkań
literackich. Głównym celem
tego przedsięwzięcia jest prezentacja dorobku twórczego
osób niepełnosprawnych.
Pierwsze spotkanie skupiało
uwagę słuchaczy zgromadzonych w miejscowości Pokrzywna koło Nysy Śląskiej na południu Polski. Drugie odbyło się w
22 maja w hotelu „Maggi” w Rogoźnie, w pięknej Sali konferencyjnej. Na spotkanie z literaturą
osób niepełnosprawnych przybyło około 60 osób z tej miejscowości i Poznania. Problematyka
twórczości osób niepełnosprawnych była im bardzo bliska. Były
też same osoby niepełnosprawne, ich rodziny, przyjaciele oraz
przedstawiciele instytucji gminnych ze starostą obornickim
Gustawem Wańkowiczem, Eweliną Kowalską – kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Bogumiłą Skrętną
– prezesem Towarzystwa Pomocy Dzieciom, Krzysztofem Skrętnym – wizytatorem Kuratorium
Oświaty w Poznaniu i rogozińską pisarką Krystyną Januszewską. Przybył Grzegorz Miężalski
z Grupą Wsparcia z Rogoźna,

W

krótce po spotkaniu w
Rogoźnie, 6 czerwca, kolejne intergracyjne spotkanie
pod hasłem „Piśmiennictwo
osób niepełnosprawnych bliżej
czytelnika” odbyło się w Ośrodku Wczasowym „U Karola” w
Karpicku koło Wolsztyna.
I znowu licznie zgromadzona
publiczność z zainteresowaniem
wysłuchała fragmentów tekstów,
zawartych w książkach wydanych przez Fundację Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop”, które tym razem
interesująco interpretowała Teresa Adamska, członek zespołu
redakcyjnego miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”, wydawanego aktualnie przez Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu.
Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali informacji o piętnastoletniej działalności tego
czasopisma, dzięki której zgromadzono bogate zasoby wartościowych tekstów niepełnosprawnych autorów. Poszerzył te
zbiory znacznie konkurs literacki dla osób niepełnosprawnych
„Moje losy”. Fundacja „Filantrop”
powstała właśnie po to, aby to
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SPOTKANIA Z LITERATURĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prosto do serc czytelników

nauczycielka Iwona Kaniewska
z grupą wolontariuszy, a także
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w pobliskich Wiardunkach, w gminie Ryczywół.
Zgromadzone na sali osoby
przedstawiła psycholog Maria
Stachowiak, a powitała gości
Mirosława Rynowiecka – prezes Wielkopolskiego Związku
Inwalidów Narządu Ruchu. O
miesięczniku „Filantrop Naszych
Czasów” i wydawnictwach Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” mówił

redaktor naczelny i przewodniczący tej organizacji Marcin
Bajerowicz.
Miałam zaszczyt prezentować
fragmenty książek wydanych w
2008 roku przez wspomnianą
fundację: zbioru dwunastu autobiograﬁi osób niepełnosprawnych z całego kraju „Moje Kilimandżaro”, tomiku poetyckiego
Magdy Molendy Słomińskiej
„Teraz zaśpiewa słońce” i zbioru znakomitych fraszek Jerzego
Szulca „Gdyby człowiek był człowiekiem”. „Moje Kilimandżaro”

Swoje wiersze przeczytał także Krzysztof Murkowski z rogozińskiej Grupy Wsparcia, wzruszając publiczność szczerością
swoich wypowiedzi. Na scenie
wystąpił zespół muzyczny z
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wiardunkach.
Przy wspólnym stole uczestnicy spotkania długo jeszcze dzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami na temat piśmiennictwa
osób niepełnosprawnych.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) LESZEK MROCZKOWSKI

Od lewej: Mirosława Rynowiecka, Marcin Bajerowicz,
starosta Gustaw Wańkowicz, Maria Stachowiak
i Krystyna Januszewska, rogozińska pisarka.

to plon konkursu literackiego dla
osób niepełnosprawnych „Moje
Losy”, zorganizowanego w 2006
roku przez redakcję miesięcznika „Filantrop” i Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu
Ruchu. Natomiast Magdalena
Molenda-Słomińska ukazała w
swoim tomiku pełną pogody i
słońca wizję świata, wyrażoną
wspaniałym językiem, bogatym
w odkrywcze metafory. Celne
fraszki Jerzego Szulca wzbudzały salwy śmiechu.

Fragmenty książki „Moje Kilimandżaro” prezentuje uczestnikom
spotkania Karolina Kasprzak.

Odbiorcy
byli usatysfakcjonowani

Nasi odbiorcy byli najwyraźniej
usatysfakcjonowani.

Nasza „reprezentacja” w Karpicku (od lewej):
Adam Wojciechowski z „Pawełka”, Teresa Adamska,
współredaktorka „Filantropa” (czyta fragmenty „Mojego
Kilimandżaro”), Henryk Kubisztal z Drezdenka i Mirosława
Rynowiecka – prezes Wiekopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu.

W spotkaniu uczestniczył
też między innymi Henryk Kubisztal z Drezdenka, jeden z
autorów dwunastu autobiograﬁi, zawartych w książce „Moje
Kilimandżaro” i Adam Wojciechowski, uczestnik Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Pawełek” w
Owińskach, drukujący swoje
teksty w miesięczniku „Filantrop”. mb
FOT. (2X) MARCIN BAJEROWICZ

pisarstwo, w którym osoby niepełnosprawne mówią same o
sobie, wydawać w formie książek i udostępniać całemu społeczeństwu. Są to opowiadania,
autobiograﬁe, wiersze, fraszki,
zdolne zaspokoić gust nawet
najbardziej wybrednych czytelników, a zarazem służą integracji i społecznej rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
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W SALONIE OPEL BOŃKOWSKI W SADACH KOŁO POZNANIA

Dary Serca
d 28 już lat Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot, którego twórcą
i prezesem jest Witold Bońkowski, zawsze przed Dniem
Dziecka i Bożym Narodzeniem
przekazuje bogate dary dzieciom pokrzywdzonym przez
los z całego kraju: wychowankom domów dziecka i osobom
niepełnosprawnym. Także i w
tym roku w sobotę 23 maja, w
salonie Opel Bońkowski w Sadach koło Poznania, stało się
zadość tej wspaniałej i jedynej
w swoim rodzaju tradycji humanitarnej pomocy.
Były dary ufundowane dzięki oﬁarności wielu ludzi dobrej
woli, skupionych wokół Stowarzyszenia: pomoc w sprawach
mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowanków
domów dziecka, sprzęt rehabilitacyjny, do nauki zawodu,
ułatwiający naukę i codzienne
funkcjonowanie niewidomych
i słabo widzących, stymulujący
rozwój i pomagający w nauce.
Pomoc tę otrzymali wychowankowie
Wielofunkcyjnej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włocławku, domów dziecka w Obornikach

FOT. WITOLD DOBROGOWSKI

O

Śląskich, Grotnikach koło
Łodzi, w Bninie koło Poznania, specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych w
Bielawie, Wejherowie, Iławie,
Warszawie, Owińskach, Bydgoszczy, na Śródce w Poznaniu, w Łodzi, Toruniu i Koninie.
Nie zabrakło też darów dla
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu,
Zespołu Placówek Przedszkolno-Szkolnych Przemkowie i
Społecznej Szkoły Specjalnej

Stowarzyszenia „Na Tak” Zakątek, również w Poznaniu.
I tym razem Stowarzyszenie
pomogło także wielu swoim
indywidualnym podopiecznym
z Wielkopolski.
Przekazywaniu darów towarzyszyła, jak zawsze, niezwykle uroczysta i niepowtarzalna
atmosfera. Współtworzyła ją
swoim wzruszającym śpiewem znana artystka Antonina
Krzysztoń z zespołem. mb

Rysunki dziewięcioletniej Magdaleny Klopś, uczennicy Szkoły Podstawowej w Stęszewie.

– Skąd wziął się pomysł organizowania
wyjazdowych
kursów prawa jazdy dla osób
niepełnosprawnych?
– Od kilku lat działa w Poznaniu „Szkoła Auto”, związana
z koncernem samochodowym
Skody, która wpadła na pomysł,
by organizować program doskonalenia techniki jazdy dla osób
niepełnosprawnych pod hasłem
„Przyjazne auto”. Gdy zwrócili się do nas z taką propozycją,
uznaliśmy, że jest to świetny pomysł. Przekonała nas to tego nie
tylko sama idea, ale także sztab
bardzo dobrych instruktorów.
Współpraca okazała się niezwykle owocna. Instruktorzy ze zdumieniem stwierdzili, że osoby
z czterokończynowym porażeniem doskonale radzą sobie za
kierownicą, a nasi podopieczni
nauczyli się lepiej i bezpieczniej
prowadzić swoje pojazdy.
– Czy to profesjonalne szkolenie było inspiracją do dalszych działań?
– Zaczęliśmy się zastanawiać,
co jeszcze możemy zrobić dla
środowiska ludzi niepełnosprawnych. Michał Kopeć, dyrektor „Szkoły Auto”, wspólnie z
nami uznał, że warto zwrócić się
do PFRON-u z propozycją sﬁnansowania kursów prawa jazdy dla
osób z różnymi dysfunkcjami.
Wprawdzie w każdym mieście
są przeróżnie szkoły nauki jazdy
dla niepełnosprawnych, ale nie

C

zęsto brakuje im poczucia wartości, nie potraﬁą
uwierzyć we własne siły. Muszą funkcjonować w świecie
pełnym ograniczeń i trudności. Szukają więc pomocy w
punktach
konsultacyjnych,
stowarzyszeniach i grupach
wsparcia. W pokonywaniu
barier pomaga im także Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Oddział Wielkopolski,
oferując bezpłatne warsztaty,
szkolenia i doradztwo.
W ofercie Oddziału Wielkopolskiego POPON, mieszczącego się przy ulicy Garncarskiej 8, można skorzystać z
projektu „Punkt Poradnictwa
dla Osób Niepełnosprawnych
w Poznaniu”. Obejmuje on zajęcia warsztatowe, prowadzone na terenie zakładów pracy
i organizacji pozarządowych,
porady psychologiczne oraz
wyznaczanie indywidualnych
planów rozwoju zawodowego.
– Projekt przeznaczono dla
osób niepełnosprawnych pracujących i niepracujących, ze
wszystkimi grupami niepeł-
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w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mogli zabrać
się do pracy.
– Jakie dokumenty należy
złożyć, by wziąć udział w kursie?
– Przede wszystkim osoba
niepełnosprawna musi mieć
predyspozycje do zostania
kierowcą. Konieczne jest wypełnienie formularza wniosku
wraz z załącznikiem, które
można pobrać ze strony internetowej PFRON lub w jego oddziale. Po wyliczeniu doﬁnansowania trzeba się zastanowić,
ile pieniędzy trzeba będzie dopłacić z własnej kieszeni. Do tej
pory te dopłaty były niewielkie.
Do wymaganych dokumentów
przyszły kierowca dołącza kserokopię ważnego orzeczenia o
znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności ze
względu na dysfunkcję ruchu,
oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów
brutto, kserokopię zaświadczenia od lekarza potwierdzającego brak przeciwwskazań do
kierowania pojazdami. Wymagane są także zaświadczenie
o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy zarobkowej oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.
Dodatkowe informacje można
uzyskać w Sportowym Stowarzyszeniu Inwalidów „Start” w
Poznaniu, tel. 061 8483-189,
061 8411-059.

Niepełnosprawni
za kierownicą
Z ROMUALDEM SCHMIDTEM, prezesem Sportowego Stowarzyszenia
Inwalidów “Start” w Poznaniu, rozmawia ANNA WIERZBICKA

zawsze spełniają one ich oczekiwania. Nasza koncepcja opierała
się na zupełnie innych zasadach.
Mianowicie postanowiliśmy zorganizować kurs stacjonarny, wybierając odpowiedni ośrodek z
noclegiem i wyżywieniem.
– Czy państwa oferta spotkała się z zainteresowaniem osób
niepełnosprawnych?

– I to bardzo dużym. Zainteresowanych było o wiele więcej
niż miejsc. Szkolenia są organizowane w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym „Wielspin”
w oddalonym od Poznania o 60
kilometrów Wągrowcu. Walorem tego ośrodka jest nie tylko
przystosowanie dla osób niesprawnych ruchowo, ale także
odpowiednie
pomieszczenia
i urządzenia, umożliwiające
uczestnikom pełen komfort.
Organizator zapewnił nowe,
specjalnie oprzyrządowane samochody, zakwaterowanie i
wyżywienie. Kurs trwa dwa tygodnie i kończy się egzaminem.
W razie nie zdania nie trzeba
zwracać doﬁnansowania.
– Pierwsza grupa ma już za
sobą kursowe zmagania. Jak
przebiegały zajęcia?
– W grupie było osiem osób,
którymi opiekowało się trzech
instruktorów. Szkoła zakupiła

specjalnie trzy samochody. Nauka trwała od rana do wieczora.
Dzięki temu nabyte umiejętności szybko się utrwalały. Kursanci mogli korzystać w pełni
z wszystkich możliwości, które
oferował program szkolenia. Pozostali kandydaci na kierowców
wezmą udział w z turnusach zaplanowanych w drugiej połowie
sierpnia i w pierwszych dwóch
tygodniach września.
– Czy planujecie państwo
kolejne takie kursy, czy była to
jedynie jednorazowa akcja?
– Ze względu na to, że zgłosiło
się do nas bardzo dużo zainteresowanych, uznaliśmy, że warto
kontynuować ten pomysł. Tym
razem proponujemy, aby przyszli
uczestnicy indywidualnie zwracali się do PFRON-u o pieniądze.
Mając doﬁnansowanie mogą
przyjść do nas, a my zorganizujemy dla nich profesjonalny kurs.
Jeśli ten zamiar się powiedzie, to

Wśród propozycji tematycznych warsztatów są między
innymi
„Podstawy skutecznej komunikacji”. Osoby biorące udział
w warsztacie zdobędą wiedzę
z zakresu barier komunikacyjnych oraz poznają sposoby ich
eliminacji, tak, aby komunikacja z ludźmi przebiegała bezkonﬂiktowo. Dowiedzą się, dlaczego nie zawsze komunikaty
odczytywane są zgodnie z ich
intencją oraz jak się komunikować, aby być dobrze zrozumianym. Nauczą się aktywnie
słuchać i rozumieć partnera
rozmowy.
– Drugi warsztat obejmie
„Asertywność – jak być w zgodzie ze światem i sobą” – dodaje Anna Skupień. – Ma on

FOT. ANNA WIERZBICKA

Pomogą odszukać
własną drogę
nosprawności, w wieku aktywności zawodowej – mówi
doktor Anna Skupień, dyrektor
Oddziału Wielkopolskiego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
– To właśnie do ich potrzeb dostosowano zakres tematyczny.
Bardzo ważne są także porady psychologiczne, mające na
celu pomóc osobom niepełnosprawnym, odbudować poczucie własnej wartości, pogodzić
się z niepełnosprawnością, a
także przełamać bariery zniechęcenia, bierności zawodowej i społecznej. Porady udzielane są podczas bezpośrednich
spotkań, a więc w punktach
lub w innych miejscach i instytucjach, z których korzystają
osoby niepełnosprawne.

Anna Skupień.
na celu naukę zachowań asertywnych w relacjach z innymi
ludźmi, ułatwiającymi kształtowanie dobrych relacji przy
poszanowaniu praw własnych
i innych. Uczestnicy warsztatu
zdobędą umiejętność wyrażania opinii, ochrony własnej
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przestrzeni,
przyjmowania
opinii ze strony otoczenia i
reagowania na nią. Agnieszka
Telega, psycholog, podpowie
także, jakie są „Sposoby radzenia sobie ze stresem”. Podejmowanie codziennych działań
przez osoby niepełnosprawne
wiąże się z koniecznością pokonywania barier. Kontakty
z innymi ludźmi, staranie się
o pracę, reakcje innych ludzi
na niepełnosprawność nie
zachęcają do uczestnictwa w
życiu społecznym. Uczestnicy
warsztatu dowiedzą się w jaki
sposób radzić sobie w najbardziej stresujących sytuacjach.
Podzielą się doświadczeniami,
sposobami na stres i nauczą się
metod radzenia sobie z nim
– Na pewno niepełnosprawnym spodoba się warsztat
„Optymizm i samoakceptacja”
– twierdzi Anna Skupień. –
Uczestnicy przyjrzą się obszarom swojej satysfakcji, określą
możliwości i zaplanują działania zmierzające do poszerzenia zadowolenia.
dalszy ciąg na str. 32
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lisko 500 uczestników
zgromadziła VI Europejska
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 18 czerwca na Stadionie Lekkoatletycznym TS
Olimpia w Poznaniu, zorganizowana przez Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych „Bratek”
w Poznaniu. Radości bycia razem i zmaganiom sportowym

towarzyszyła wspaniała, słoneczna pogoda.
Osobom niepełnosprawnym
towarzyszyli
wszechobecni
opiekunowie, terapeuci, goście
i organizatorzy, którzy sprawnie poprowadzili zawody. Powitał wszystkich prezes „Bratka”
Zdzisław Bączkiewicz. A po
odegraniu hymnu europejskiego i wciągnięciu ﬂagi na maszt
rozpoczęły się spartakiadowe
konkurencje: bieg na 50 metrów kobiet i 60 metrów mężczyzn, skok w dal z miejsca,
rzut piłeczką palantową, rzut
piłką lekarską, pchnięcie kulą i
slalom biegowy.
Rywalizowały osoby niepełnosprawne z Coventry Mind w
Anglii, podopieczni Lubuskiego Stowarzyszenia Inwalidów
Narządu Ruchu w Zielonej
Górze, Mazowieckiego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Mińsku Mazowieckim, Stowarzyszenia Osób
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VI EUROPEJSKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sportowo,
radośnie i razem

Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego, Środowiskowego Domu
Samopomocy „Pogodni” w Poznaniu. Były też drużyny WTZ-etów w Wągrowcu i „Pawełek”
w Owińskach, Domu Pomocy
Społecznej w Machowinku i
Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
Doroczna i imponująca masowością Europejska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
„Bratka” jest doskonałą okazją
do integracji środowiska osób
niepełnosprawnych, do zawiązywania trwałych przyjaźni i
znajomości. mb
Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu, Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, również w Poznaniu, poznańskich WTZ-etów:
„Śmiałek”, „Amikus”, Fundacji Maltańskiej, „Krzemień” i
„Koniczynka”, poznańskiego

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ
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Od lewej: duszpasterz diecezjalny do spraw osób niepełnosprawnych, wiceprezes zarządu „Bratka” ksiądz Przemysław Konieczny,
Monika Rozmiarek, Ewa Frankowska i Kasia Szczeszak (zwyciężczynie biegu na 50 metrów z WTZ „Pawełek” w Owińskach) oraz
prezes „Bratka” Zdzisław Bączkiewicz.
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uż po raz drugi członkowie
Wielkopolskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego i
ich bliscy mogli spotkać się
z dr Joanną Woyciechowską.
W majową niedzielę licznie
przybyli do poznańskiego
hotelu „Topaz” na konferencję „Jak zdrowo żyć z SM”,
aby osobiście rozmawiać z tą
znakomitą neurolog, która na
co dzień mieszka w Stanach
Zjednoczonych i jest specjalistką od SM-u jakich mało.
Trudno chyba spotkać w
Polsce chorego na tę przewlekłą, jakże trudną w leczeniu
chorobę neurologiczną, który
nie słyszałby o doktor Woyciechowskiej i jej znakomitej
książce „Sobie Moc”. Właśnie
jej drugie wydanie ukazało
się na naszym rynku.
Swego tytułu użyczyła
książka pani doktor niedzielnemu, myślę, że nie ostatniemu, spotkaniu osób dotkniętych tą chorobą. Z uwagą
słuchaliśmy słów znakomitej
lekarki. Nie bano się też zadawania pytań. Te dotyczyły głównie nowych leków i
sposobów leczenia. Tutaj
uczestnicy spotkania rozczarowali się, bo mimo, że próby
i badania wciąż trwają, na
SM nadal nie wynaleziono
żadnego cudownego leku.

i rehabilitacji. O to, niestety,
w naszych polskich realiach,
nadal bardzo trudno. Wśród
krajów Unii Europejskiej Polska jest na szarym końcu, za
nami jest tylko Rumunia.

Sobie moc
DANUTA ŁAWNICZAK
POZNAŃ

Sobie Moc
Nie utopisz płaczem,
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To, jak powiedziała doktor
Woyciechowska, zbyt trudna
i skomplikowana choroba,
aby „załatwić” ją jedną tabletką czy zastrzykiem. Problem jest za bardzo złożony
i wymaga wielowymiarowego, kompleksowego leczenia

Widząc tę statystykę ogarnia nas wstyd i żal, że u nas
nic albo niewiele się robi w
kwestii leczenia SM-u. Czy to
naprawdę takie trudne?
Ja na pytanie nie odpowiem,
ale wszystkich odsyłam do

Nie zadusisz lekiem,
Nie przeminie z czasem
I samo nie pęknie..
Z Panem Świata
zawrzyj zgodę,
CUD-ny wymiar
nadaj dniom,
Zewsząd plusy
czerp na zdrowie
A zbudujesz Sobie Moc

Poznań, 24.05.2009

Autorka artykułu (z lewej) w rozmowie
z dr Joanną Woyciechowską.
uważnej lektury książki doktor Joanny Woyciechowskiej,
bo tam można znaleźć receptę, jak samemu radzić
sobie z SM-em. Mowa tam,
lekarka wszędzie i zawsze to
podkreśla, o przysłowiowym
juz CUD-zie, czyli pracy nad
ciałem, umysłem i duchem.
To jest właśnie ta kompleksowość leczenia, o którą u nas
tak trudno, a o której powinni
pamiętać wszyscy SM-owcy.
Właśnie tego „uczyła” nas
pani doktor na niedzielnym
spotkaniu i o tym zawsze pamiętajmy.

FOT. (2X) LECH MROCZKOWSKI

EWELINA WĘGLEWSKA

Dr Joanna Woyciechowska dedykuje swoją książkę „Sobie moc” podczas konferencji
„Jak zdrowo żyć z SM”.

Cykl wykładów dr Joanny
Woyciechowskiej w Polsce
zorganizowano dzięki wsparciu Belgijskiego Stowarzyszenia SM. Konferencja „Jak
zdrowo żyć z SM” dofinansowana była przez Urząd Miasta
Poznania, a okolicznościowy
tort SOBIE MOC wykonała i
ufundowała firma GLUTENEX
– Andrzej Kawa, Sady koło
Poznania.
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Rajd Merkury 2009
za nami
Po odbyciu próby sprawnościowej załogi ruszyły w
trasę. Turyści (bo tak się o
nas mówi) ruszyli na pierwszy w tym dniu odcinek nocny. Pierwszy etap zakończył
się w pocysterskim Klasztorze Misjonarzy Oblatów
w miejscowości Obra. Po
ciepłym posiłku ruszyliśmy
w dalszą trasę. Późną nocą
meldowaliśmy się na mecie
w Karpicku. Szybko spać, bo
rano ciąg dalszy zawodów. I
znowu ”sprawnościówka” i
w drogę.
W trakcie rajdu zwiedziliśmy m.in. Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,
Skansen Starych Parowozów
w Wolsztynie oraz Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski
również mieszczący się w
Wolsztynie.
Na zakończenie zawodów
krótki test ze znajomości
przepisów ruchu drogowego

FOT. (4X) ANNA SUDOŁ

dniach od 5 do 7
czerwca odbył się w
Wolsztynie zorganizowany
przez Automobil Wielkopolski i Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu
Ruchu rajd samochodowy,
stanowiący eliminacje do
Mistrzostw Polski w kategorii Nawigacji, Turystyki
i Turystyki Osób Niepełnosprawnych, a także eliminacje do Pucharu Europy
Wschodniej.
Zwyczajem
stało się już, że konkurują
między sobą osoby sprawne ruchowo z osobami niepełnosprawnymi.
W tym roku gospodarzem
imprezy był Wolsztyn i powiat wolsztyński. Spotkanie
uczestnicy rajdu wyznaczyli
sobie w miejscowości Karpicko, obrzeżach Wolsztyna.
Baza rajdu znajdowała się w
pięknym ośrodku „U Karola”.
Wszyscy uczestnicy rozlokowani zostali w domkach
kempingowych ośrodków „U
Karola” i „Montana”.
W eskorcie Policji, prowadzeni przez pięknie odrestaurowaną Syrenkę, 40 załóg z Polski, Rumunii, Czech,
Słowacji i Węgier przejechało przez Wolsztyn na targowisko miejskie będące miejscem startu.
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oraz test sprawdzający naszą wiedzę na temat rejonu,
po którym się poruszaliśmy.
Muszę przyznać, że trasy
były trudne, ale wszystkim
uczestnikom
szczęśliwie
udało się wrócić do bazy. PoGospodarze Miasta przywitali nas bardzo ciepło.
Przed rozpoczęciem zmagań
na placu targowiska odbyły
się imprezy towarzyszące,
między innymi pokaz ratownictwa drogowego, efektowny popis zespołu Polody
Performance w wykonaniu
Macieja Polody i Arkadiusza
Dudko oraz występ Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry
Dętej.

tem mieliśmy czas wolny, a
wieczorem odbył się Bal Komandorski, na którym ogłoszono wyniki rajdu i najlepsi
zawodnicy otrzymali piękne
puchary. Pierwsze miejsce
wśród załóg osób niepełnosprawnych zajęły nasze koleżanki Izabela Pietrucha i
Brygida Matczak.
Po wręczeniu pucharów
zostało nam już tylko dobrze
się bawić, muzyka grała,
więc do późna trwały tańce.
Zabawa była przednia. Rano
po śniadaniu i krótkim odpoczynku wyjeżdżaliśmy, umawiając się na następny Rajd
Merkury 2010.

EWA KONIECZNA
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W KLUBIE INTEGRACYJNYM „FILANTROP”

W świecie
zawodów
J

Na początek
– spotkanie poetów
Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

P

Alina i Krzysztof Galasowie.

FOT. MARCIN BAJEROWICZ

racuje już Klub Integracyjny
„Filantrop”, zorganizowany
przez Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządu Ruchu w
jego siedzibie przy ulicy Kraszewskiego 8a w Poznaniu.
Pomysłodawcami
klubowej
działalności i założycielami
są Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”
oraz Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób
Niepełnosprawnych „OZON”.
Otwarty dla wszystkich Klub
animuje wspólne życie towarzyskie, zawieranie znajomości
i przyjaźni, organizuje spotkania przy kawie. Służy tym
wszystkim, którzy potrzebują
bliskości drugich ludzi i wyjścia
z samotności, która tak często
towarzyszy życiu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję,
że każdy znajdzie coś dla siebie
w bogatym programie działalności klubu. Będziemy zapraszać
na spotkania autorskie, wernisaże wystaw, promocje książek
wydawanych przez Fundację
„Filantrop”. Tu można się zaopatrywać w miesięcznik „Filantrop
Naszych Czasów” i książki proponowane przez OZON. Będą
też wieczory dla kobiet (moda,
porady kosmetyczki, stylistki,
fryzjera), spotkania z psychologiem, prawnikiem, doradcą
zawodowym, lekarzem i wiele
innych.
Cały ten program to bynajmniej nie tylko zapowiedzi, bowiem po raz pierwszy już 28
maja, w ostatni czwartek tego
miesiąca, w klubie, przy kawie
i świecach, spotkali się miłośnicy i twórcy poezji z Poznania i
Powiatu Poznańskiego, aby poznać się i przedstawić swój poetycki dorobek. Własne wiersze
czytali: Magdalena Molenda-Słomińska, Danuta Ławniczak,
Karolina Kasprzak, Barbara
Tyszkiewicz, Tina Wieczorek
i Tomasz Ziółkiewicz. Niewidomy twórca Krzysztof Galas,

Na spotkaniu poetów. Od lewej: Danuta Ławniczak, Lesław
Wieczorek, Barbara Tyszkiewicz i Magda Molenda-Słomińska.
autor kilku tomików poetyckich,
swoje wiersze czytał brajlem, a
także, wraz z małżonką, dał znakomity koncert poezji śpiewanej,
akompaniując sobie na gitarze.
Życzliwymi reﬂeksjami na temat
przeczytanych utworów podzielił się z autorami Tomasz Mika,
polonista z Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza.
W ten sposób na pierwszym
spotkaniu literackim w Klubie Integracyjnym „Filantrop” powstał
zawiązek grupy poetyckiej, która spotykać się będzie w każdy
ostatni czwartek miesiąca zawsze o godzinie 17. Zapraszamy
na te wieczory z poezją osoby
niepełnosprawne piszące wiersze, a także wszystkich zainteresowanych.
W życzliwej, przyjaznej atmosferze można będzie prezentować
swoje utwory poetyckie, a także

fragmenty prozy. Klub zamierza także prowadzić warsztaty
literackie i opublikować tom
najlepszych wierszy członków
klubu.
Klub jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 12 do 18. Zawsze
można tu wejść, wypić kawę lub
herbatę, porozmawiać z przyjaciółmi, odpocząć, zawrzeć
nowe znajomości, obejrzeć interesujące książki.
Zapraszamy!
Klub Integracyjny „Filantrop”
ul. Kraszewskiego 8a
(na parterze z podjazdem
dla wózków)
60- 518 Poznań
tel. (061) 821–74-33
501-366-516

15

uż po raz dziewiąty Zespół
Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima przy ulicy Bydgoskiej 4 w Poznaniu zorganizował integracyjny piknik
rodzinny na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego.
W tym roku przedsięwzięcie to nosiło nazwę „W świecie
zawodów”, a jego celem było
przybliżenie dzieciom charakterystyki poszczególnych profesji:
kucharza, krawca, listonosza,
sprzedawcy, malarza i wielu innych.
W festynie uczestniczyli
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 wraz z rodzicami i opiekunami. Dzieci poprzez
występy artystyczne prezentowały prace, jakie wykonują
przedstawiciele różnych zawodów. Można było wziąć udział w
loterii fantowej, a także sprawdzić swoje umiejętności manualne, tworząc wyroby z masy
solnej. Nauczyciele przygotowali
mnóstwo ciekawych atrakcji,
aby wywołać uśmiech na twarzach dzieci.
Największą radość sprawiły
pociechom zabawy taneczne z
rówieśnikami ze szkoły i rodzicami przy piosenkach znanych
zespołów muzycznych. Dzieci
zaśpiewały również swoim rodzicom specjalnie przygotowane piosenki w podziękowaniu
za trud włożony w wychowanie.
Każdy mógł posilić się kiełbasą
z grilla, słodkim poczęstunkiem
i kawą.
Zespół Szkół Specjalnych nr
105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu to placówka o dużych
tradycjach i doświadczeniu w
zakresie edukacji i rewalidacji
dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i
głębokim. Szkoła posiada dogodną lokalizację, co umożliwia
łatwy dojazd uczniom z różnych
stron Poznania. Dzieci uczą się
w przyjaznej, życzliwej atmosferze pod opieką wysoko wykwaliﬁkowanej kadry pedagogicznej.
Zainteresowani rodzice mogą
uzyskać informacje pod adresem:
Zespół Szkół Specjalnych
nr 105
ul. Bydgoska 4
61- 127 Poznań
Tel. (061) 8 77 22 94
e-mail: sekretariat@zss105.
neostrada.pl

KAROLINA KASPRZAK
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a unikatowa impreza pozostanie nam w pamięci na
bardzo długo. Odwiedziliśmy
zorganizowaną w Poznaniu
wystawę rzeźb z piasku. To, co
zobaczyliśmy, przerosło nasze
najśmielsze oczekiwania.
11 wspaniałych rzeźb, a wśród
nich między innymi rzymskie
Colloseum, adaptacja słynnej
rzeźby Michała Anioła „Pieta”,
egipski posąg siedzącego faraona czy postacie z ﬁlmu „Shrek”

P

oznańskie Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało 14 maja
2009 r. piknik integracyjny dla
osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Impreza odbyła
się w malowniczym zakątku
Lasu Dębińskiego, nieopodal
tamtejszej leśniczówki.
Naszym celem było propagowanie idei integracji, jednakże
w dwojakim sensie – zarówno
skierowanej na wyrównywanie
szans i statusu osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach całości społeczeństwa, jak
i na konsolidację samego środowiska osób niepełnosprawnych, by skuteczniej mogło ono
funkcjonować i domagać się należnych sobie praw. Stąd też do
udziału w imprezie zaproszeni
zostali uczestnicy poznańskich
placówek terapeutycznych, m.
in. Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka”, ale
również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 84 oraz mieszkańcy
dzielnicy Dębina. Imprezę swoim naprawdę porywającym występem uświetnił zespół Puszka
Band z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 przy ul. Saperskiej w Poznaniu.

„Zawsze Razem”
na wystawie rzeźb z piasku
zachwyciły nas swoim ogromem
i niezwykłą precyzją wykonania.
Największe wrażenie wywarła
na nas ponad 5 metrowej wysokości kompozycja słynnych
poznańskich budowli: Katedry,
Ratusza i Opery.
Wszystkie te rzeźby były niesamowite, zwłaszcza że to przecież tylko piach i woda.
Jak się dowiedzieliśmy, do
realizacji projektu zaproszono uznanych w Europie i wielokrotnie nagradzanych na
festiwalach rzeźby z piasku,
artystów z Polski, Rosji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. Na
potrzeby imprezy zwieziono
około 500 ton piasku i zakupiono 350 metrów kwadratowych
drewnianej sklejki, wykorzystywanej do skonstruowania odpowiednich szalunków. Praca
nad poszczególnymi rzeźbami
trwała od kilku do kilkunastu
dni.
To była wspaniała wyprawa,
wszystkie prace ogromnie nam
się podobały. Obejrzeliśmy je
dokładnie, zrobiliśmy doku-

mentację fotograﬁczną, podpytaliśmy trochę o technikę wykonania, i teraz sami spróbujemy
stworzyć coś podobnego. Przed
nami wakacyjny wyjazd nad
morze, więc piachu i wody
nam nie zabraknie, a już jutro,
w ramach treningu, opanujemy
osiedlową piaskownicę. Mamy
nadzieję, że miejscowe dzieciaki wykażą się wyrozumiałością,

wszak artyści muszą gdzieś
pracować, a może nawet wypożyczą nam niezbędny do
naszych prac sprzęt w postaci
łopatek i wiaderek.
Pewnie tak wspaniałych prac,
jak na wystawie, nie uda nam się
zrobić, ale jakąś ekstra babeczkę
z pewności ulepimy.

PAWEŁ GROCHOWSKI

FOT. (2X) PAWEŁ GROCHOWSKI
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Wiemy,
jak się integrować!

Nie zabrakło także przedstawicieli instytucji, które od lat
wspierają działania na rzecz
osób niepełnosprawnych intelektualnie w Poznaniu i całym
województwie wielkopolskim.
Byli m.in.: Dorota Potejko – Peł-

nomocnik Prezydenta Poznania
do spraw Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Bijaczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i ks. Stanisław
Wojtaszek – Proboszcz Paraﬁi
pw. Świętej Trójcy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy spośród niemal
150-ciu uczestników naszego
pikniku znalazł dla siebie interesujące zajęcie. Poza ogniskiem
i pieczeniem kiełbasek, które
w ciągu trwania całej imprezy
cieszyło się niesłabnącą popularnością, uczestnicy mogli
także wziąć udział w zawodach
wędkarskich, podchodach i rozgrywkach w bocci. Inni próbowali swoich sił w plenerze fotograﬁcznym.
O integracji mówi się od wielu lat. Mamy nadzieję, że dzięki
wielu inicjatywom organizacji działających na rzecz osób
niepełnosprawnych przestanie
ona być czymś, o czym trzeba
mówić, a stanie się normą społeczną.

ALICJA RYNDA
TOMASZ SKRZYDŁO
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OGÓLNOPOLSKI FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Więcej zdrowia!
N

a Ostrowie Tumskim przy
poznańskiej Katedrze w
niedzielę 31 maja zgromadzili
się mieszkańcy Poznania i okolic wraz z rodzinami z okazji
festynu prozdrowotnego. Impreza zorganizowana została
przez Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
Poznania oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Dzieci i rodzice mogli posłuchać występów artystycznych
w wykonaniu Arki Noego, Duetu
Magnus, Anny Girdziejewskiej,
Grzegorza Floreckiego i Tomasza Kamińskiego oraz Orkiestry
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach informacji
dotyczących zdrowego stylu życia, bezpłatnych badań krwi, pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego, porad z zakresu rehabilitacji
i konsultacji lekarskich udzielały
między innymi: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Wielkopolskie
Centrum Onkologii, Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń
Metabolicznych i Nadciśnienia
Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Proﬁlaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy, Poznańskie
Towarzystwo „Amazonki”, Polski
Związek Logopedów, Fundacja
Dar Szpiku.
Dla najmłodszych przygotowane były konkursy i zabawy
o tematyce zdrowotnej oraz
ogólnej wiedzy o świecie. Dzieci
mogły także dowiedzieć się, jak
postępować w sytuacjach zagrożenia i jak udzielać pierwszej
pomocy.

KAROLINA KASPRZAK

Coś
z niczego (5)
ipiec i sierpień to tradyL
cyjne miesiące wakacyjne.
Każdy, kto tylko może, opuszcza miasto i rusza w Polskę
albo dalej i niech żyje słodkie
lenistwo i wypoczynek. Niepełnosprawni też znają urok
letnich wakacji.
Zazwyczaj przywozimy jakieś pamiątki z wakacji. Czasami dostajemy je od znajomych.
Miło potem w szare, jesienne
dni albo długie zimowe wieczory, oglądając nasze letnie
trofea, wspominać letni czas.
W wakacyjnych odcinkach
„Coś z niczego” podpowiemy,
jak skarby przywiezione z letnich wędrówek, albo prezent
oﬁarowany nam przez znajomych, zamienić w coś, co długo będzie cieszyło nasze serce,
duszę i oczy. A może jakaś
zazdrosna koleżanka zapyta,
gdzie można kupić taki naszyjnik, wisiorek czy bransoletkę?
Kto z nas nie zbierał muszelek na nadmorskich plażach?
Przywoziło się je do domu,
obdarowywało znajomych, a i
samemu dostawało takie prezenty znad morza.
Proponujemy, abyście spróbowali swoich sił jako projektanci i „wytwórcy” muszelkowych ozdób. To naprawdę nie
jest trudne. Wystarczy kilka
muszelek, które zebraliście
na plaży bądź otrzymaliście
od znajomych, którzy właśnie
wrócili z wakacji, żyłka lub
silna nitka, rzemyk, gumka do
nawleczenia naszych skarbów
i do dzieła.
Muszelki nawlekamy według
własnego pomysłu, na żyłkę,
silną nitkę, rzemyk, jeśli chcemy wisiorek, lub gumkę, gdy
zamarzy nam się bransoletka.
Pracy niewiele, a efekt gwarantowany. Spróbujcie!

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
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Znów jesteśmy
razem
Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

J

anusz chodził z Weroniką do
jednej klasy. Przystojny, dobry
uczeń i w dodatku pochodził z
majętnego domu. Weronika,
szara myszka, marzyła o wielkiej miłości. Ale kto by się nią
zainteresował?
Tata zmarł, kiedy miała kilka
lat. Obie z mamą żyły bardzo
skromnie. Czuła się gorsza od
innych, nie miała koleżanek,
bo kto chciałby się przyjaźnić z
kimś takim. Ale i tak była w lepszej sytuacji od Janusza, którego
zawistni koledzy nazywali nadętym bufonem. I chociaż prawie
wszystkie koleżanki, łącznie z
Weroniką, się w nim kochały, to
on nie zwracał na żadną z nich
uwagi.
Zbliżała się studniówka, ale
Weroniki to wcale nie obchodziło, nie zamierzała iść, nie miała
w czym i z kim. Jednak mama
namawiała na bal. Wezmę pożyczkę i kupimy ci sukienkę. Zobaczysz, będziesz zadowolona,
przekonywała. Nadeszła studniówka. Sukienka Weroniki była
naprawdę śliczna.
– Czy mógłbym zatańczyć z
tobą poloneza? – usłyszała czyjś
głos, kiedy tylko weszła na salę.
To był Janusz.
– Ależ ja miałam tańczyć z...
– przerwała Weronika. Zrobiło się jej głupio, bo „partnerem”
miała być koleżanka z innej klasy. Rozejrzała się po sali – oboje
zostali bez pary. Janusz wziął ją
za rękę. Przetańczyli całą noc.
A nad ranem odprowadził ją do
domu i pocałował.
– Od początku szkoły nie wiedziałem, jak się do ciebie zbliżyć.
Teraz, kiedy to zrobiłem, już cię
nie opuszczę – szepnął i mocno
utulił Weronikę w swoich ramionach. Oboje zakochali się po
uszy.
Niestety, ani jego rodzice, ani
jej mama nie akceptowali tego
związku. Spotykali się po kryjomu, wieczorami w parku. To
właśnie tam, na ławce, kochali
się po raz pierwszy. Było niewygodnie, ale cudownie!

Kilka tygodni później źle się
poczuła. Nie wiedziała, dlaczego. Jestem przemęczona, pomyślała, gdy mdłości się nasiliły. Ale
zrobiła test – była w ciąży!
– Nie martw się, jakoś sobie
poradzimy – pocieszał Janusz.
W ich domach rozpętało się
piekło. Zarówno jego ojciec i jej
mama stwierdzili, że przez własna głupotę zmarnowali sobie
życie. Wynajęli obskurną kawalerkę. Maturę, niestety, Weronika
oblała. Janusz zarabiał, udzielając korepetycji. Starczało tylko
na chleb i opłaty. Do tego doszły
problemy zdrowotne. Była niedożywiona i ciągle miała infekcje.
Damian urodził się dwa miesiące za wcześnie. Miał chore
serduszko. Boże, niech przeżyje
– błagała, patrząc na jego maleńkie ciałko. Modlitwy Weroniki
zostały wysłuchane. Dopiero po
trzech miesiącach mogli zabrać
Damiana do domu. Całą noc płakał. Nosili go na zmianę. Zasnął
dopiero, gdy zaczęło świtać. Odtąd było tak już każdej nocy.
– Nie mamy nawet pięć minut
dla siebie – zaczął któregoś wieczoru Janusz.
– Ale Damianek... – Weronika
próbowała coś powiedzieć.
– W kółko zajmujemy się tylko Damiankiem! – przerwał jej.
Wrzeszczał tak głośno, że obudził małego. A dopiero co udało
się go uśpić! Tamtego wieczoru
pokłócili się po raz pierwszy.
– Czy my się jeszcze kochamy? – Weronika zastanawiała
się coraz częściej.
Zbliżały się drugie urodziny
synka. Upiekła biszkopt, włożyła do niego świeczki, dmuchaj,
Damianku, dmuchaj, śmiała się,
gdy czerwony z emocji chłopczyk nadymał małą buźkę. Nie
umiała odmówić, kiedy synek
jeszcze raz chciał gasić świeczki, a potem znowu i znowu...
Nagle zorientowała się, że
twarz synka jest czerwona z
bólu! Jak mogła nie zauważyć,
że on się dusi! – obwiniała się
Weronika, kiedy jechali w karetce do szpitala. Nieprzytomnego Damianka zabrano na salę
operacyjną. Oboje z Januszem
czekali przed drzwiami. Czas
mijał...
– Przykro mi jego serduszko
było zbyt słabe…
Tych słów lekarza nigdy nie

zapomni. Później był pogrzeb i
ogromny ból. Wszędzie widziała uśmiechniętą buźkę synka,
słyszała jego śmiech... Chciała
umrzeć z rozpaczy!
– Nie mogę tak dłużej... – zaczął któregoś dnia Janusz. – Zawsze to Damianek był najważniejszy. Cierpię tak samo jak ty,
ale jestem ci obojętny.
– Nigdy go nie kochałeś i cieszysz się, że nie żyje! – wrzasnęła Weronika.
Janusz w milczeniu spakował swoje rzeczy i wyszedł z
mieszkania. Kilka miesięcy później Weronika znalazła pracę w
kwiaciarni. Chociaż na kilka godzin mogła zapomnieć o swojej
samotności. Po pracy chodziła
na cmentarz. Wiedziała, że Janusz też tam przychodzi, bo
na grobie stały zawsze świeże
kwiaty i palił się znicz.
Zbliżała się pierwsza rocznica
śmierci Damiana. Uwijała się jak
w ukropie, żeby wcześniej wyjść
z pracy. Wynosiła już ostatnie
kwiaty na zaplecze, kiedy usłyszała, że ktoś wszedł. O nie!
Dlaczego niektórzy przychodzą
w ostatniej chwili? Wyszła do
klienta i stanęła jak wryta.
– Ty tutaj? – zapytała groźnie,
chociaż serce waliło jej jak oszalałe.
– Po kwiaty – powiedział Janusz cicho.
– Jakie mam podać? – spytała
obojętnie.
– Najładniejsze. To na grób
synka – powiedział i zaczął płakać. Weronika też. Stali tak przez
dłuższą chwilę. Na szczęście do
sklepu już nikt nie przyszedł.
Później z wiązanką białych
róż pojechali na cmentarz. Nad
grobem Damianka Janusz poprosił o przebaczenie.
– Nic mnie nie cieszy, gdy obok
mnie nie ma ciebie – usłyszała
Weronika.
Zaprosiła Janusza na kolację.
Został na noc... kolejne też spędził u niej.
I w końcu się pobrali. Zrozumieli, że chociaż nie ma już Damianka, wciąż istnieje powód,
żeby ze sobą być. Ich miłość...
Półtora roku później urodziła
się Agatka. Dzięki Bogu, zdrowa
i śliczna! Los nagrodził ich za
wszystko, co przeżyli.

G

imnazjum nr 24 im. Unii
Europejskiej na Ratajach
jest już od kilku inicjatorem
spotkań dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z kilku poznańskich organizacji pozarządowych z uczniami szkoły.
Pomysł jest prosty: gimnazjum i stowarzyszenia wspólnie
ustalają termin spotkania (przypadający najczęściej blisko Mikołajek, Andrzejek, Wielkanocy
i oczywiście karnawału...). Następnie telefonicznie lub mailowo uzgadniany jest program imprezy, którego najważniejszym
przesłaniem jest bycie razem w
jednym miejscu i w jednym czasie, czyli po prostu INTEGRACJA.
Te wspólne spotkania dają też
możliwość prezentacji przygotowanych występów przez wszystkie grupy uczestników (uczniów
i podopiecznych stowarzyszeń),
a potem są albo zawody sportowe, albo szalona zabawa na parkiecie, albo w okresie Gwiazdki
wspólne śpiewanie kolęd i spotkanie z Gwiazdorem.
Dowodem na to, jak ważne
są te spotkania dla wszystkich,
jest to, że żadne super korki na
mieście, epidemia grypy, snieżyca i inne kataklizmy nie spowodowały jeszcze nigdy odwołania
zaplanowanej imprezy.
Ostatnie spotkanie „U Przyjaciół” miało miejsce 30 kwietnia

D

nia 19 maja w fantastycznym miejscu nad brzegiem Warty, nieopodal Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”
w Czerwonaku odbył się III
Integracyjny Plener Artystyczny „Eko - Festyn 2009”.
W plenerze wzięli udział
niepełnosprawni uczestnicy
ośrodków terapii zajęciowej z
Poznania i okolic, uczniowie
lokalnych szkół, a motywem
przewodnim
tegorocznego
spotkania była ekologia.
Na uczestników pleneru czekało mnóstwo atrakcji. Było 6
stoisk plastycznych, na których
mogli stworzyć pod bacznym
okiem terapeutów i wolontariuszy fantastyczne zabawki z
materiałów wtórnych, koszyki
i podstawki z gazet, wspaniałe
bukiety kwiatów, pomalować
ekologiczne torby czy wziąć
udział w budowaniu instalacji
drzewa. Na stoisku edukacji
ekologicznej można się było
dowiedzieć, jak zadbać o ekologię na własnym podwórku.
Były też gry i zabawy sportowo – rekreacyjne. Muzycznie
plener okrasił występ zespołu
„Przystań” z WTZ „Ognik”, a
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Spotkanie „U przyjaciół”

FOT. (3X) PAWEŁ GROCHOWSKI

wana profesjonalnie przez
wolontariuszy gimnazjum
 mecz bocci z udziałem drużyny „START-Żurawinka” – mistrzów Wielkopolski, którzy po
raz kolejni byli niepokonani.
Upominki dla uczestników
spotkania ufundował KKS

z udziałem podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i Dziennego
Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” oraz Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych, Ich
Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Razem” i wyglądało tak:
 Kolejorz Girls” – pokaz chilliderek LECHA Poznań

 występ uczennicy gimnazjum
pięknie śpiewającej Magdy
Strzyżewskiej
 pokaz gry na bębnach grupy
„Żurawinka – Djembe” grającej tym razem rytmy Tuaregów na dużej beczce po oleju,
butlach po wodzie mineralnej i
profesjonalnych bębnach (dali
czadu!)
 sztafeta sportowa przygoto-

„LECH”, a poczęstunek przygotowało Gimnazjum nr 24, gospodyniami spotkania były jak
zawsze panie: Aldona Jeziorska i
Magdalena Sopa – nauczycielki,
które na co dzień są koordynatorkami wolontariatu w gimnazjum.
Dziękujemy i do zobaczenia
już wkrótce!

ANNA J. NOWAK

III INTEGRACYJNY PLENER ARTYSTYCZNY „EKO - FESTYN 2009”

Nad brzegiem Warty
tego, byśmy mogli lepiej zadbać o otaczający nas świat.
Organizatorami festynu były
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
wspólnie z Wielkopolskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury „Sokół” w
Czerwonaku.

literacko – Olga Twardowska
ze stowarzyszenia „Zawsze
Razem”, czytając wiersze o tematyce ekologicznej.
Po dobrej zabawie na uczestników czekały: grochówka,

napoje chłodzące i pyszne
słodkości. Plener dostarczył
wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń, a nabyta wiedza ekologiczna z całą
pewnością przyczyni się do

FOT. (3X) PAWEŁ GROCHOWSKII

PAWEŁ GROCHOWSKI
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10 LAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
RODZINIE W POZNANIU

Wparcie dla
potrzebujących

D

nia 22 maja w Urzędzie
Miasta Poznania odbyła się
uroczystość 10-lecia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Obchodom patronował Prezydent
Poznania Ryszard Grobelny.
Z tej okazji zorganizowano
wystawę prezentującą 10 lat
działalności Ośrodka, na której
przedstawiono pracę z podopiecznymi, osiągnięcia i rozwój
pracowników oraz współpracę z
mediami. Goście mogli obejrzeć
Kronikę, stanowiącą uzupełnienie wystawy, a także wpisać się
do Księgi Pamiątkowej.
Ważnym punktem obchodów
była konferencja „Nowoczesna
praca socjalna w praktyce spo-

łecznej – diagnoza, monitoring,
ewaluacja”, którą otworzył Włodzimierz Kałek – dyrektor MOPR.
W imieniu Miasta Poznania
zgromadzonych powitał zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Jerzy Stępień. Dyrektor W. Kałek
mówił o 10-leciu MOPR, zastępca dyrektora Izabela Synoradzka
wystąpiła z wykładem „Rozwój
pracy socjalnej w MOPR”, pracownik socjalny Michał Remesz
mówił o „Pracy z indywidualnym przypadkiem”, a dr Adam
Czabański – o „Zagrożeniach w
pracy socjalnej”.
W ciągu dziesięciu lat pracy
MOPR zrealizował wiele zadań
z zakresu pomocy społecznej.
Obecnie trwają prace m.in. nad
programami i projektami: „Pomoc Rodzinom z Problemem
Alkoholowym”, „Wsparcie Rodzin Dzieci Przebywających w
Zastępczych Formach Opieki”,
„Pomoc Rodzinom z Problemem Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych”, a także programy wspierające osoby niepełnosprawne, seniorów oraz
bezdomnych i aktywizujące
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym.

MONIKA HARŁOŻYŃSKA
ASYSTENTKA RZECZNIKA PRASOWEGO
MOPR

WIECZÓR AUTORSKI
MAGDALENY MOLENDY-SŁOMIŃSKIEJ

Słoneczna poezja
Z

nakomitych wierszy Magdaleny Molendy – Słomińskiej,
autorki tomiku poetyckiego
„Teraz zaśpiewa słońce” mogli
wysłuchać uczestnicy pleneru artystycznego w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wczasowym
„Wielspin” w Wągrowcu.
Plener w zakresie malarstwa

sztalugowego rzeźby i ceramiki
użytkowej i artystycznej poprowadził Andrzej Grzelachowski
Aga, który również zorganizował wieczór autorski Magdy.
Miałam możliwość recytować
słoneczną poezję oraz dokonać
interpretacji utworów.
Gościnnie wystąpiły obecne
na plenerze Magdalena Krytkowska z Opatówka i Jolanta
Zmyślona, które także zaprezentowały swoje wiersze.
Podczas wieczoru poetyckiego można było nabyć tomik
Magdaleny Molendy – Słomińskiej wraz z autografem autorki.

KAROLINA KASPRZAK

W

sobotę 9 maja było
chłodno i pochmurnie,
jednak w najmniejszym stopniu nie popsuło to humorów
uczestnikom chińskiego festynu w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach,
który się tutaj odbywał tego
właśnie dnia.
Obszerne korytarze i sale
poklasztornego, zabytkowego
budynku swobodnie pomieściły setki rozbawionych dzieci i
ich rodziny. Zresztą z upływem
czasu pogoda się poprawiła i
część zabaw przeniesiono na
klasztorny dziedziniec. Cały
czas kursowała wokół budynku Ośrodka powózka, zaprzężona w parę koni i cały też
czas ustawiała się do niej kolejka dzieci.
Trudno wyliczyć wszystkie
zabawy, konkurencje, pokazy.
Było budowanie chińskiego
muru z kartonów, był punkt

kulinarny z degustacją chińskich potraw i konkursem jedzenia ryżu pałeczkami, były
chińskie latawce, wachlarze,
pismo, smok, a nawet zdobienie kubków i talerzy, czyli
chińskiej porcelany. Zwłaszcza
chłopcom zaimponował pokaz
chińskiej sztuki walki z udziałem osób niewidomych oraz
ćwiczenia tai chi. Każdy mógł
też poznać swój znak zodiaku
w chińskim horoskopie.
Rodziny ochoczo stawały do
licznych konkursów: rzutach
do celu, chodzie na szczudłach, jeździe na rowerach,
pokonywania toru przeszkód,
a nawet do konkursu zwanego stonogą. Były mistrzostwa
Owińsk w ping-pongu, loteria
fantowa przygotowana przez
PZN w Poznaniu, popcorn,
wata cukrowa, grochówka, parada chińskiego smoka i jeszcze wiele, wiele innych atrakcji. mb

LIPIEC 2009

STRONA

21

FESTYN W OŚRODKU DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

FOT. (8X) MARCIN BAJEROWICZ

Wszystko po chińsku
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KONCERT CHARYTATYWNY „ROCK HELP FEST”

W rytmie rocka
utwory, które młodych słuchaczy wprowadziły w energiczny i optymistyczny nastrój.
Po raz kolejny wystąpiła na
koncercie Ania Girdziejewska, studentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Zwłaszcza utwór Joann Jett
„I love rock and roll” w jej
wykonaniu wzbudził lawinę
oklasków.
Nauczycielsko-Uczniowski
Międzyszkolny Experyment

J

ak uwrażliwić młodzież na
ludzkie cierpienie i ból? Jak
zaradzić bójkom i przemocy, której dopuszczają się
coraz młodsze osoby? Przeciwdziała tym zjawiskom
Wielkopolski Oddział Ruchu
Ludzi Dobrej Woli, odwołując się właśnie do społecznej
wrażliwości młodych ludzi.
Przy współpracy z Samorządem Uczniowskim XVII
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Poznaniu 9 czerwca
Ruch zorganizował kolejny już
koncert charytatywny na rzecz
swoich dotkniętych przez los
podopiecznych. Tym razem
spotkaliśmy się w siedzibie
szkoły w atmosferze ostrych
brzmień rocka i w otoczeniu
samej prawie młodzieży, która otwarła swoje serca na tych
najsłabszych, poszukujących
wsparcia ludzi.
Koncert rozpoczął się odśpiewaniem hymnu Ruchu Ludzi Dobrej Woli, dedykowanego wszystkim potrzebującym.
Publiczność przywitała szefowa Ruchu – Lidia Bukowska,
dyrektor szkoły Marek Kordus
i organizator przedsięwzięcia
Paweł Marcyniuk. Wystąpił
zespół Trzy Plus, prezentujący blues-rocka. Zespół obok
utworów Jimiego Hendrixa,
Erica Claptona i Dżemu zagrał
również własne, interesujące

Rockowy czyli grupa Numer
Zero również dała czadu tego
wieczoru. Swoją muzyką w
stylu rockowym, grą na perkusji i gitarze elektrycznej
głośno zaprotestowała przeciwko
niesprawiedliwości,
jaka panuje na świecie.
Specyﬁczną odmianę rocka
– tak zwany garage rock, zainicjował zespół B.S.E, którego skrót tych trzech liter wyraża się w stwierdzeniu: Brak
Sensu Egzystencji. Istnieje
od 2005 roku i ma na swoim
koncie wiele koncertów. W
przedstawianych utworach
muzycznych krytycznie opisuje otaczający świat, korzystając z konwencji punk-rocka.
Przy muzyce rockowej
młodzi widzowie bawili się
świetnie, a występom wykonawców towarzyszyły nieustające owacje. Heavy punk
alternative rock czyli mocna
muzyka rockowa połączona z
punkiem i doprawioną lekką
nutką alternatywy – to specjalność zespołu Undead Penguins, który rozgrzał wszystkich do białości. Gwiazdą

wieczoru był Ray Wilson. Jego
krótki występ oczarował publiczność.
Oprócz atrakcji muzycznych organizatorzy koncertu przygotowali także wiele
innych niespodzianek. Jedną
z nich była możliwość zrobienia sobie zdjęcia z przesympatyczną Pysią – czterometrową samicą pytona
tygrysiego, którą specjalnie
na tę okoliczność przywiózł
Michał Bednarek.
Ponadto uczestnicy mogli
wziąć udział w loterii fantowej, w której nagrodami były
upominki od ﬁrm Zepter i Rodan oraz książki z księgarni
„Dziecko PRL-u” i graﬁki autorstwa uczniów szkół plastycznych.
Partnerem koncertu charytatywnego „Rock Help Fest”
był zespół teatralny „A To My”
działający w Gimnazjum nr
26 we wspomnianym już Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Czecha 59 w
Poznaniu. Tworzą go młodzi,
kreatywni ludzie.
Medialnie patronowali imprezie: „Filantrop Naszych
Czasów”, Radio „Glob”, „Ibis”
i Portal Internetowy „Ezoteryczny Poznań”. Widzowie
mogli czuć się bezpiecznie na
koncercie dzięki pomocy Biura Ochrony „Magielski Patrol”.
Zrealizowanie tego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez pomocy licznych
osób o wielkim sercu, którzy
nie potraﬁą przejść obojętnie
obok człowieka potrzebującego wsparcia. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania za pomoc ﬁrmom:
Chocolissimo, Broker, Rodan,
Księgarni „Dziecko PRL-u”
za udostępnienie publikacji
książkowych, Pawłowi Powstańskiemu i Michałowi
Bednarzowi. Dziękują też rodzicom uczniów Liceum, którzy przygotowali przepyszne
ciasta. Ich sprzedaż zasiliła
dochód z imprezy. Dziękują
wszystkim wspierającym imprezę materialnie i duchowo.
Dochód z koncertu charytatywnego „Rock Help Fest”
został w całości przekazany na leczenie i rehabilitację
podopiecznych Ruchu Ludzi
Dobrej Woli.

KAROLINA KASPRZAK

U

czniowie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 105 w Poznaniu część zajęć przysposobienia do pracy realizują
w Domu Pomocy Społecznej
przy ulicy Konarskiego w Poznaniu. Zajęcia te, zainicjowane wiele lat temu, cieszą
się ciągle bardzo dużym powodzeniem wśród tych młodych ludzi.
Przysposobienie do pracy to
przedmiot obejmujący klasy, do
których uczęszczają osoby z
głębszą niepełnosprawnością
intelektualną. Prace, które realizowane są w DPS, to bardzo
praktyczne sprawdzenie swojej
odpowiedzialności, efektywna
nauka obowiązkowości, możliwość niesienia pomocy, ale i
przyjemność zawierania przez
uczniów przyjaźni z ciekawymi,
mądrymi życiowo ludźmi.
Z wielkim zapałem uczestnicy
zajęć pomagają mieszkańcom
Domu w codziennych zmaganiach z poruszaniem się, samoobsługą. Wożą lub prowadzą ich
na odpowiednie zajęcia, pomagają w zagospodarowywaniu
szafek, stolików. Wspierają w
zajęciach rehabilitacyjnych. Wykonują też różne prace porządkowe, opiekują się zielenią na
terenie Domu i wokół niego.
Pomagają w przygotowaniu
i organizacji zajęć muzycznych
dla mieszkańców Domu. Zajmują się odpowiednim ustawieniem stołów i foteli w świetlicy,

N

ajważniejsze, by znów
uwierzyli w siebie, wyszli z domów i skorzystali z
oferowanych propozycji. Do
tego potrzebne jest nie tylko
przełamanie własnych lęków,
oporu i niechęci, ale także potrzeba funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki projektowi
„Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy” może się
to udać.
Fundacja Polskich Kawalerów
Maltańskich „Pomoc Maltańska”
włączyła się w realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Skierowano go do osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności
ruchowej z terenu całej Polski.
Projekt współﬁnansowany jest
z pieniędzy Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i realizowany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wspólnie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Integracji, Fundacją
Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie „Pomoc Maltańska”
oraz Caritas Polska, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał

STRONA

LIPIEC 2009

UCZNIOWIE POMAGAJĄ W DOMU POMOCY

Być potrzebnym
z różnych powodów rzadko go
opuszcza, stąd kiedy przychodzą uczniowie ZSS nr 105, mają
oni wytęskniony czasem kontakt
ze światem zewnętrznym. Często oczekują uczniów nie tylko
z zadaniami do wykonania, ale
też z chęcią rozmowy.
Kiedy do Domu „wpada” grupa
w niebieskich fartuchach, słyszy
się na korytarzach: „o, młodzież
przyszła”. Mieszkańcy i pracow-

poczęstunkiem. Są bardzo pomocni dla mieszkańców, którzy
z racji wieku lub niepełnosprawności nie zawsze dają sobie
radę z nalaniem kawy, herbaty,
przygotowaniem śpiewnika itp.
Nasi uczniowie biorą też wraz
z mieszkańcami udział w terapii
zajęciowej. Wykonują tam liczne
prace plastyczne oraz kartki urodzinowe dla mieszkańców.
Obecność tych młodych osób

wnosi do domu sporo świeżości.
Mieszkańcy, którzy na początku
do każdej kolejnej grupy podchodzą z dystansem, po jakimś
czasie nabierają przekonania i
czekają na cotygodniową wizytę.
Widać to najbardziej po grupie,
która kontynuuje zajęcia w DPS
już od kilku lat. Zawarte przez te
lata znajomości czy przyjaźnie
kwitną z obustronną korzyścią.
Większość mieszkańców Domu

zapłacić czesne. Górną granicę
wiekową uczestników programu stanowi tak zwany „wiek
produkcyjny”. Projekt już działa
na razie jako roczny pilotaż, ale
zgodnie z założeniami jest przewidziany do 2013 roku. Prowadzimy ciągły nabór, a więc zainteresowani mogą się zgłaszać
przez cały czas.
W ofercie są między innymi
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia podnoszące kwaliﬁkacje, kursy
zawodowe, konsultacje ze spe-

nicy Domu wiedzą, że mogą
liczyć na pomoc, rozmowę,
cierpliwość, uśmiech. Oczywiście okazywana przez uczniów
pomoc jest z racji ich niepełnosprawności bardzo ograniczona, ale zaskakującym jest fakt,
że to właśnie w obliczu osób
starszych, jeszcze mniej sprawnych lub chorych, uruchamia
się umiejętność działań tak odpowiedzialnych, zachowań bardzo obowiązkowych i poczucie
ważności, które daje więcej niż
zwykle chęci i możliwości.
Zajęcia w DPS charakteryzują się tym, że uczniowie muszą
wykazać się niesamowitą samodzielnością. Zadania, jakie
podejmują, wymagają od nich
cierpliwości, wprawy ale i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Uczą się ciągle czegoś
nowego, ale i utrwalają nabyte
umiejętności. Zawsze mogą jednak liczyć na pomoc i wsparcie
pracowników Domu oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia
z ramienia szkoły.
Zarówno dla uczniów naszej
szkoły jak i dla mieszkańców
DPS zajęcia te są źródłem nieocenionej satysfakcji, doświadczenia i zadowolenia. Pozwalają
mieszkańcom Domu na kontakt
z młodymi, życzliwymi ludźmi, a
uczniom na pokazanie, jak wiele
potraﬁą i jaką radość daje im niesienie pomocy.

BEATA LANDSBERG

Maltańczycy
pomogą znaleźć pracę
Ludzki 2007-2013. Z tej oferty
jak najbardziej mogą korzystać
niepełnosprawni z terenu Wielkopolski.
– Wywalczyliśmy udział w
projekcie także dla osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym – mówi Maciej Mankiewicz,
kierownik ośrodka Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w
Poznaniu. – To dla nich szansa,
by mogli skorzystać z oferowanej pomocy. Ta grupa niepełnosprawnych nie zawsze wychodzi
ze swoich domów. Rozwiązaliśmy ten problem w ten sposób,
że nasi pracownicy pojadą do
nich. W projekcie może wziąć
udział niepełnosprawna młodzież od 16 roku życia, kontynuująca naukę. Możemy zakupić
dla nich podręczniki, a także
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cjalistami, wsparcie w kontynuowaniu nauki, szanse na zakup
sprzętu ułatwiającego aktywizację zawodową, możliwość podjęcia stażu zawodowego.
Wsparcia udzielają psycholog, doradca zawodowy oraz
prawnik. Udział w projekcie jest
bezpłatny. Jest on skierowany do
osób z niepełnosprawnością ruchową, których edukacja została
zakończona jakiś czas temu i
aktywizacja zawodowa wymaga
na nowo określenia umiejętności i predyspozycji oraz niezbędnych szkoleń, które umożliwią
podniesienie kwaliﬁkacji i odnalezienie się na rynku pracy.
Drugą grupę stanowią młode
osoby z niepełnosprawnością
ruchową, które będą mogły kontynuować naukę na studiach

lub w szkołach pomaturalnych i
policealnych. Do trzeciej grupy
zalicza się osoby z niepełnosprawnością ruchową, które już
przeszły aktywizację społeczną
i zawodową i są gotowe przy
współpracy psychologa i doradcy zawodowego nauczyć się wykonywania zawodu podczas stażu i podjęcia pracy na otwartym
rynku. Bardzo atrakcyjne są pięciodniowe wyjazdowe warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy,
organizowane dla niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
Poznański ośrodek organizuje
takie zajęcia w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
Wielspin w Puszczykowie.

ANNA WIERZBICKA
Ośrodek Pomocy
ul. Słowackiego 42/1
Poznań
tel. 061 841 14 25
e-mail:
osrodek.poznan1@pomocmaltanska.pl
www:
www.pomocmaltanska.pl
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nia 31 maja pod przewodnictwem
Zarządu
Koła Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym na czele z
prezesem Markiem Perzem
oraz za sprawą wiceprezesa ROKTAR-u, zagorzałego
wędkarza Henryka Wiśniewskiego zorganizowano w
Parku 700-lecia w Tarnowie
Podgórnym zawody wędkarskie dla uczestników zajęć
terapeutycznych Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”.
Wcześniej w tym celu specjalnie wpuszczono do stawu
karpie ze stawów hodowlanych. Przygotowano stanowiska do wędkowania, wędki i
towarzystwo doświadczonego wędkarza. Potem już tylko
trzy godziny pilnego wpatrywania się w spławik, czy
ryba bierze, ciche pogawędki,
spokój i pełen relaks dla rasowych wędkarzy oraz próba
charakteru dla nadaktywnych
na co dzień. Na szczęście pogoda się na ten czas unormowała, nie padało. Przyjechaliśmy z całymi rodzinami. Było
ciepło, a nawet parno.
Jednak na koniec zawodów
już w małym pośpiechu wręczane były medale i upominki. Najpierw Małgosi Mruk,
która samodzielnie wyłowiła
dorodnego karpia, a potem
pozostałym
zawodnikom,
którzy po dekoracji medalami losowali wyłowione karpie przez swoich opiekunów,
członków Koła Wędkarskie-
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KOŁO WĘDKARSKIE W TARNOWIE PODGÓRNYM DLA „ROKTAR-u”

Czy ryba bierze...
go. Pamiątkowemu zdjęciu
towarzyszyła bowiem wielka
granatowa chmura, a odjazd
odbywał się w strugach deszczu. Niektórzy, chroniąc się
w namiocie przed deszczem,
musieli mocno go trzymać,
żeby nie odleciał wraz z wichurą.
Dziękujemy panu Markowi
Perzowi i jego wspaniałym
wędkarzom z Koła Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym za piękną przygodę z
wędkowaniem.
Ze względu na ulewny
deszcz, kałuże i błoto, mimo
wcześniejszych
przygotowań, zorganizowania miejsca
na placu, namiotu, przywiezienia prac przygotowanych
na zajęciach terapeutycznych przez podopiecznych
Stowarzyszenia
„ROKTAR”
zrezygnowaliśmy ze stoiska.
Jeszcze będzie wiele okazji do zaprezentowania się,
na przykład na dożynkach
„U księdza za płotem” w Lusowie (30.08.09), na festynie „Rumpuć” w Rokietnicy
(05.09.09), na Andrzejkach
w Gimnazjum w Napachaniu
(27.11.09). Zapraszamy!

ZOFIA MICHAŁEK
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Teresa
Adamska

Z

aufanie to jedno z najtrudniejszych uczuć. Jesteśmy
społeczeństwem, które cierpi
na nieufność. Według badań
80% Polaków ufa tylko najbliższym, a co piąty Polak deklaruje, że tak naprawdę może
ufać tylko sobie.
To „nieufanie” jest jak epidemia. Codziennie oglądamy
w telewizji, czytamy w prasie,
że trudno dogadać się w sprawie budowy dróg, autostrad,
obiektów przemysłowych. A
co dopiero świat polityki, w
którym niepodzielnie króluje
obłuda, hipokryzja i totalna
nieufność, która przenosi się
na nas. Więc trudno się dziwić, że do urn idzie tak mało
ludzi. Nie ufają. Nie wierzą, że
polityków obchodzi coś poza
własnymi stołkami i władzą.
Aby coś załatwić w urzędzie,
potrzebujemy sterty papierów
opatrzonych pieczęciami, gdy
w USA ustna deklaracja traktowana jest tak samo, jak u nas
urzędowy papier.
Usprawiedliwiamy się, że to
ostrożność, ale badania pokazują, że im mniej ufamy innym,
tym częściej dostrzegamy w
swoim otoczeniu brak osób
życzliwych. Ci, którzy uważają, że należy bliźnich obdarzać
zaufaniem, widzą wokół siebie
więcej serdecznych i przyjaznych ludzi. Zaufanie, serdeczność są to uczucia zwrotne. Jeśli
jestem przyjaźnie nastawiony,
to wiele osób nawet nieznajomych będzie mi okazywać
zaufanie. My Polacy często kierujemy się stereotypami: Cygan
kradnie, Anglik zarozumiały,
Niemiec arogant Rosjanin pijak, Rumun brudny...

„W

zdrowie chcę byś opływała i pomyślność zawsze miała, niech marzenia
się spełniają, szczęście Tobie również dają…” – takimi
słowami przywitali swoje
mamy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„Amikus” na Osiedlu Rusa 6
w Poznaniu.
W tym dniu w Centrum
Kultury Zamek zorganizowana została wystawa prac
plastycznych podopiecznych
„Amikusa” oraz uczestników
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Porozmawiajmy
o zaufaniu
Czytałam kiedyś wspomnienia terapeuty pracującego z
więźniami. Jeden z nich powiedział, że ukradł ponownie
tylko dlatego, ponieważ „jakiego mnie chcecie takiego mnie
macie”. Był na przyjęciu, gdzie
nikt go nie znał. Miła i sympatyczna atmosfera prysła, gdy
ktoś zauważył na jego przedramieniu więzienny tatuaż. Panie
ukradkiem chowały torebki i
dyskretnie odsuwały się. Każdy z nas, gdy obedrze się go z
zaufania, zareaguje podobnie:
niepokojem, agresją, chęcią
zemsty.
Jednak zaufanie nie może być
naiwne. Dzieci z natury są ufne.
Trudno zachować w nich tę ufność, a jednocześnie ostrzec je
przed niebezpieczeństwami.
Gdy rozglądamy się po świecie, zwłaszcza oczami mediów,
gdy słuchamy opowieści znajomych, nabieramy przekonania,
że mamy obowiązek je bronić.
Nie możemy pozwolić, aby z ufnością poszły za człowiekiem,
który ciepłym głosem namawia
kilkulatka na odwiedziny u siebie, bo dostanie prezent.
Także w dorosłym życiu trudno nam budować relacje oparte
na zawierzeniu sobie. Trudno o
zaufanie do sąsiadów, w pracy,
nawet w związkach partnerskich. Prawdziwe zaufanie rodzi się latami. Nabieramy przekonania, że ta druga osoba nas
nie skrzywdzi. Jednak zbytnie
idealizowanie i wygórowane
oczekiwania wobec partnera
wcześniej czy później zostaną
wystawione na próbę. Pamię-

tajmy, że my też nie jesteśmy
święci, my też możemy zranić
drugą stronę. Dorosłe zaufanie to nasz wybór. Kiedyś dwie
najbliższe mi osoby bardzo
mnie zawiodły i skrzywdziły.
Ich przeprosiny nie potraﬁły
zmniejszyć bólu. Dopiero po
latach zrozumiałam, że wybaczając, tak naprawdę pomagam sobie. Jak w modlitwie:
„odpuść nam nasze winy, jako
i my odpuszczamy”.
Odżyłam na nowo, gdy wybaczyłam. Teraz wiem, że bez
dawania (zwłaszcza osobom
bliskim) odnawialnego kredytu
zaufania, nie da się budować
dobrych relacji. Gdy byłam nastolatką, moja mama mówiła:
powiedziałam ci już wszystko
o czyhających na dziewczynę zagrożeniach. Pamiętaj, że
mam do ciebie nieograniczone
zaufanie, więc możesz jechać
na ten biwak. Gdyby jednak
coś się stało, przyjdź od mnie,
to ja, a nie przyjaciółki ci pomogą. Było to skuteczniejsze
od wszystkich zakazów.
Natomiast do samych siebie
powinniśmy mieć ograniczone
zaufanie, bo albo jesteśmy wobec siebie za bardzo krytyczni:
„ja zawsze psuję każdą relację”
albo beztroscy, popadający w
samozadowolenie: „co złego to
oni”. Warto, żeby nasz nieufny
naród przeczytał to, co napisał
franciszkanin ojciec Anthony
de Mello:

Suﬁ Bayazid opowiada
o samym sobie:
Za młodu byłem

rewolucjonistą i moja
modlitwa
wyglądała tak:
Panie, daj mi siły,
żeby zmienić ten świat
W miarę jak stawałem się
dorosły i uświadomiłem
sobie, że minęło mi
pół życia, a nie zdołałem
zmienić ani jednego
człowieka, zmieniłem
moją modlitwę
i zacząłem mówić:
Panie, udziel mi łaski,
by przemienić tych,
którzy się ze mną
kontaktują.
Choćby tylko moją rodzinę
i moich przyjaciół.
Tym się zadowolę.
Teraz kiedy jestem stary
i moje dni są policzone,
zacząłem rozumieć,
jaki byłem głupi.
I moja jedyna modlitwa
jest taka:
Panie udziel mi łaski,
bym sam się zmienił.
Gdybym tak się modlił
od początku,
nie zmarnowałbym życia.
Wszyscy myślą
o zmianie ludzkości.
Prawie nikt nie myśli
o zmianie samego siebie.

WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW WTZ „AMIKUS” W ZAMKU

Bliżej sztuki
Klubu Seniora przy współpracy
z Galerią Debiut. Publiczność
przywitała słowem wstępnym
prezes Stowarzyszenia Elżbieta Suterska, która zachęciła
gości do zwiedzania wystawy.
Motywem przewodnim w
pracach plastycznych była
przyroda i postacie ludzkie.
Zaprezentowane zostały także
rękodzieła malowane na szkle,

obrazy, ramki, kwiaty wykonane rozmaitymi technikami plastycznymi oraz wiele
innych interesujących wyrobów artystycznych.
Warsztat Terapii Zajęciowej „Amikus” prowadzi rehabilitację z zakresu przygotowania do pracy i zatrudnienia
wspomaganego osób niepełnosprawnych. Prowadzi się

też ćwiczenia usprawniające,
które wpływają na podniesienie wydolności organizmu
oraz ogólnej sprawności. W
zajęciach uczestniczy 25 podopiecznych w pięcioosobowych grupach. Ich rehabilitacja odbywa się w odpowiednio
wyposażonych pracowniach.

KAROLINA KASPRZAK
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SYLWETKI

FOT. ANNA WIERZBICKA

Czerpie z życia
dobro

C

hciała mieć dom i go wybudowała. Świetnie prowadzi
samochód, dlatego chętnie bierze udział w rajdach. Nauczyła
się pływać, choć prawie dwa
tygodnie zajęło jej poprawne
kładzenie się na wodzie. Kocha
komputery i zna wszystkie ich
tajemnice. Jeździ konno. Wędruje po górach i uwielbia spacery nad morzem. Robi to, co
lubi, cieszy się życiem i niczego
nie żałuje. Teresa Kaźmierczak,
chora na tak zwanego „stila”
– odmianę zapalenia stawów
powodującego ich niszczenie
– nigdy się nie poddaje.
Tylko czasami ma wszystkiego dość, wtedy się pakuje i
wyjeżdża. Zbiera siły, wycisza,
nabiera dystansu do rzeczywistości i samej siebie. Kocha
morze, pomimo, że urodziła się
w Poznaniu. Trudno się temu
dziwić, bo gdy była dzieckiem,
rodzice wyprowadzili się Rumi
tuż koło Gdyni. Zawsze była
bardzo zdolnym dzieckiem, ale
mając osiem lat po nie wyleczonej anginie zapadła na zapalenie
stawów. Wtedy zaczęła się jej
walka o przetrwanie w społeczeństwie. W tamtych czasach
pojęcie integracji było prawie
nieznane. Pani Teresa zawsze
była inna, a otoczenie o tej inności boleśnie jej przypominało. To był dla niej bardzo trudny
okres w życiu, ale dzięki silnemu
charakterowi, uporowi w dążeniu do celu i wsparciu rodziny
porażki traktowała jako drobne
niepowodzenia i konsekwentne
realizowała swoje marzenia.

– Po dwóch latach od momentu zdiagnozowania choroby jeździłam już na wózku
– wspomina Teresa Kaźmierczak. – Pięć lat spędziłam w
ośrodku w Konstancinie, gdzie
ukończyłam szkołę podstawową, potem poszłam do liceum
wieczorowego, bo do dziennego
nie chcieli mnie przyjąć. Zawsze
pasjonowała mnie cybernetyka i matematyka numeryczna.
Wybrałam więc studia o takim
proﬁlu, ale moje dokumenty nie
zostały przyjęte. Usłyszałam, że
wykształcenie Polaka kosztuje,
a nawet gdy skończę uczelnię,
pożytku ze mnie i tak nie będzie.
To bardzo mnie zabolało. Wtedy
zdecydowałam się na Policealne
Studium Programowania Maszyn Cyfrowych.
Walka z otoczeniem była dla
pani Teresy szkołą życia. Koleżanka, która początkowo bardzo
chciała z nią siedzieć w jednej
ławce, po tygodniu zostawiła ją
samą. Dyrektor liceum za wszelką cenę chciał jej udowodnić, że
się do niczego nie nadaje. Pewnego dnia wywołał ją na środek
klasy i zapytał o zaludnienie w
poszczególnych państwach. To
wydarzenie spowodowało taką
blokadę, że nie mogła wydusić
z siebie słowa. Wówczas postanowiła, że nie pozwoli się więcej
upokarzać.
Chociaż zawsze siedziała
sama na końcu klasy, ignorowano ją i uprzykrzano jej życie, to
z nauką doskonale sobie radziła.
Nie brakowało jej determinacji i
ambicji. Bardzo chciała zdobyć

wykształcenie, bo wiedziała, że
to jest przepustka do lepszego
życia. Najwięcej zyskała kończąc
Technikum Budowy Okrętów,
gdzie kształcono bardzo dobrych fachowców. Tam poznała
świat komputerów.
– Przez piętnaście lat po maturze śniły mi się koszmary
– dodaje Teresa Kaźmierczak.
– Budziłam się z krzykiem w
nocy. Dopiero studium zrekompensowało mi ten trudny czas.
Koledzy z uczelni na zajęcia nosili mnie na krzesełku. Wspólnie
się bawiliśmy, spędzaliśmy czas,
poznawaliśmy tę dobrą stronę
życia. Były też wagary i imprezy
w klubach studenckich. Z dyplomem w kieszeni przyjechałam
do Poznania, wynajęłam pokój
i rozpoczęłam karierę zawodową. Zawsze dobrze zarabiałam,
a ﬁrmy zabiegały o to, by mnie
zatrudnić. Kilkakrotnie zmieniałam pracę, był czas, że nie
miałam jej wcale, ale nigdy nie
traciłam nadziei.
Teresa Kaźmierczak nie znosi alkoholizmu, głupoty, obłudy,
chamstwa, arogancji, obojętności wobec innych ludzi, niedbalstwa i marnotrawstwa. W
ludziach ceni szczerość, fachowość, rzetelność, wiedzę, oddanie, szlachetność.
Choroba powoduje, że pani
Teresa się kurczy. Ma 158 centymetrów wzrostu, nosi 34 rozmiar odzieży, problemem jest
poszukanie
odpowiedniego
obuwia. W sypialni ustawiła maszynę do szycia, bo ciągle musi
skracać, wszywać, przerabiać
swoją garderobę. Kiedyś uwielbiała eleganckie garsonki, teraz woli dzianiny, bo dobrze się
układają.
Z natury jest optymistką. Choć
przeszła 33 zabiegi operacyjne,
stara się zawsze uśmiechać,
przyjmować wszystko, co przynosi życie, z pokorą. Swoją radością zaraża innych. Teraz szczególnie jest to ważne, bowiem od
niedawna prowadzi Klub Towarzysko-Literacki przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Wierzy,
że w życiu czeka ją jeszcze wiele
dobrego

ANNA WIERZBICKA

M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

08.02.09
PROMIENI
I ŚWIEC CZAR
No i znów mamy tydzień z
głowy. Wczoraj było dziewięć
stopni powyżej zera. Cieplutko
w porównaniu do tych minus
dwudziestu, co zaserwował
nam początek stycznia. Wczoraj było słonko i błękit nieba i
do złudzenia pachniało wiosną.
Ptaki świergotały głośniej.
Ludzie pościągali czapki, powychodzili na spacery.
Mówili o wiośnie w windzie,
w sklepie, na chodniku. Tak,
wszyscy już tęsknimy za tą słoneczną aurą, co budzi nas do
życia i wlewa optymizm.
Wczoraj byliśmy na przyjęciu urodzinowym u teściów i w
restauracji . Było sympatycznie
i nastrojowo. Jak dużo daje odpowiednia dekoracja wnętrza.
Czułam się, jakbym przeniosła
się do dziewiętnastowiecznej komnaty, pełnej czarów i
romantyzmu. W rzeczywistości pomieszczenie, w którym
znajduje się owa restauracja,
ma jeszcze z jeden wiek mniej.
To stare kamienice Poznania.
Niesamowita była osiemnastowieczna, goła cegła. Przy blasku świec i nutach starodawnej
muzyki kolacja stała się niczym
królewska.
Zdumiewające, jak małe elementy powiązane umiejętnie
ze sobą potraﬁą odtworzyć
magię dawnych czasów. Jak
promienie dawno wyczekiwanego słońca potraﬁą wzbudzić
tęsknotę za wiosną.

19.02.09
KOT LATAJĄCY,
KOT INTELIGENT
I KOT GWAŁCICIEL
Za oknem wszystko przykryła śnieżna kołdra. Jest bajkowo,
biało i tak powiało magią.
Nic specjalnego się nie dzieje, więc opiszę parę historyjek
o kotach, nawiązując do wczorajszego dnia . A no, wczoraj
był Światowy Dzień Kota. Rewelacja!
Czegoś to ludzie nie wymyślą…
Kot sąsiada to kot latający.
Jest podobny do bajkowego
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Słoneczny blog
Gerﬁlda. Raz po raz skacze sobie z szóstego piętra. Oczywiście na cztery łapy i nic mu nie
jest. Czasem zahaczy o jakiś
balkon i wtedy sąsiad jeden z
drugim przynoszą go właścicielowi. Niekiedy pukają do
mnie i zanim coś powiedzą, to
wskazuję im drzwi obok. Ot,
latający kot bez kasku i bez
spadochronu. Widocznie bawi
go to skakanie.
Z opowieści mojej babci Geni
usłyszałam historię o kocie,
który załatwiał się do muszli
klozetowej i sam potraﬁł otworzyć sobie drzwi, wskakując
łapami na klamkę.
Tego nie widziałam, bo mnie
jeszcze na świat bociek nie
przyniósł, więc mogę tylko
wierzyć rodzince, że tak było
naprawdę.
Ale widziałam na własne
oczy, jak kolejny kot babci
gwałcił mojego psa. Pewnie
wtedy musiał być marzec, bo
w marcu koty mają swoje gody.
Hormony i plemniki zalały
koci mózg, bo zupełnie odbiła
mu szajba. Wbił się pazurami
w mojego psiaka i zaczął go
ujeżdżać. Nieważne, że to było
udo Axa. A biedny Ax z wrażenia nawet nie warknął.

06.03.09
U FRYZJERA…
Byłam u fryzjera i trzy godziny prawie siedziałam jak kura
na jajku, by wysiedzieć inny kolor włosów. Byłam w innym niż
zazwyczaj salonie fryzjerskim
i być może pozostanę przy tym
wyborze. Jest elegancki z miłą
obsługą. Dotychczas nie wiem,
dlaczego lądowałam u fryzjera w stylu a`la komuna. Taki
zapyziały lokal, ciemny, szary i ponury. Estetyka wnętrza
wręcz dołująca. Jeśli właściciel
nie zdecyduje się na zmiany ,
nie zainwestuje i nie pójdzie
z duchem czasu, to niedługo
będzie miał klientów w postaci
duchów.
U fryzjera można się całkiem
ciekawych rzeczy dowiedzieć.
Do głowy by mi nie przyszło,
że teraz dziewczyny w liceach
zarzekają się, że nie wyjdą za
mąż przed „dwudziestką”. Myślałam, że się przesłyszałam,
ale pani fryzjerka reprezentująca owe pokolenie wytłumaczyła mi, że jej koleżanki ślubowały w wieku siedemnastu,

osiemnastu lat, bo musiały.
No, ludzie kochani, czy my się
znowu cofamy do średniowiecza? Owszem, sporadyczne
przypadki były i będą. Ale co
teraz się dzieje wśród nastolatków, to istna plaga seksu.
Pieprzą się jak króliczki. MEN
zastanawia się, czy ma wprowadzić edukację seksualną do
szkół. Ale czy w dobie Internetu, gdzie seks jest dostępny po
naciśnięciu kilku klawiszy, ta
edukacja będzie miała jeszcze
jakąś moc. I czy w ogóle zostało coś jeszcze z podstawowych
wartości w życiu człowieka,
kiedy młodzi mówią, że Bóg to
„Google”, bo wszystko wie….

20.03.09
GDZIE TA WIOSNA…
Oj, chyba wiosna nie nadejdzie tak jak wskazują karty kalendarza. Na dworze tylko dwa
stopnie w plusie, zero zieleni.
Pąki na drzewach i krzewach
pozamykane na trzy spusty.
Szare, bure i ponure mamy
przedwiośnie. W niektórych
rejonach jeszcze sypnie śniegiem. Zima się zawzięła i nie
chce wracać do krainy Andersena.
Nic się nie chce robić. Nawet nie miałam ochoty dziś
gadać z pająkiem, który pełzał
po szybie. Wena też mi chyba
przymarzła, bo słowa sztywne nie chcą się za nic w zdania układać. Nic się nie dzieje. Czekam na oddech wiosny.
Może wraz z nią przyjdzie i radość pisania….

31.03.09
CZARODZIEJSKIE
RÓŻDŻKI
Jest takie powiedzenie: „nie
chwal dnia przed zachodem
słońca”. Ale nie mogę się
oprzeć i już teraz, kiedy jeszcze
słońce wisi na niebie, wydzieram się w duchu: co za cudny
dzień. Nareszcie! Tak długo
wyczekiwane słonko i błękit
nieba dech zapiera (bynajmniej
mnie). W końcu wiosna zrobiła
wejście smoka, że aż trawa się
zazieleniła, a pąki napęczniały dumą, bo zaraz wybuchną
listkami. I znów będzie zielono. Będzie więcej chloroﬁlu i
więcej tlenu. A jak ludzie się
dotlenią to może im nastrój się
poprawi. No właśnie, wyobraźmy sobie, że promienie to takie
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czarodziejskie różdżki, które
uśmiechy nam malują, bo dziś
tak właśnie było.

18.04.09
JEST NIEWINNIE
ZIELONO
Zaraz skończy się kwiecień,
a ja jeszcze nic nie napisałam. Wiosenna aura omotała moje zmysły. Przez prawie
dwa tygodnie było prawie lato.
Przy akompaniamencie błękitu nieba zagrała cała paleta
wiosennych barw. Jest jeszcze
niewinnie zielono. Drzewa i
krzewy wyczarowały kwiatowe broszki. Ptaki odstawiają
swoje tańce godowe. Tudzież
żuczki, mrówki i inne owadowe stworki wypełzły z ukrycia,
by zaczerpnąć życia. No i jak
ja miałam pisać w szarym betonowcu, jak do domu przed
dwudziestą nie chciało się
wracać.
Święta Wielkanocne spędziliśmy w ekspresowym tempie
u moich rodziców. Więc nie
malowałam jajek ani tych z
wrzątku, ani tych z majtekJ Nie
musiałam siać rzeżuchy i wyprowadzać baranka z szafy.
Spotkałam się z rodzinką,
lecz nie było już czasu, by
odwiedzić znajomych. Czas
zdaje się być teraz na wagę
złota. Zabiegani, zalatani, coraz mniej mamy przystanków,
by odetchnąć, by posłuchać
własnych myśli, a co dopiero
drugiego człowieka.
Dziś niebo od rana podlewało ziemię. Teraz potrzeba
deszczu, by wszystko jeszcze
bardziej zazieleniło się i rozkwitło na całego. Jeszcze parę
porannych budzików i obudzi
nas maj. A w maju niech będzie jak w gaju.

22.04.09
PROSTOWANIE
TRAWY
Dzisiaj w pracy rozmawiałam z podopiecznymi o wiośnie, owocach, warzywach,
działce (dla przypomnienia:
pracuję w Warsztatach Terapii). Czasami uczestnicy mają
tak fantastyczne odpowiedzi,
że nikt by na to nie wpadł .
Ala do mnie: dziś tata jedzie
na działkę.
Ja: jedziesz z tatą?
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Ala: nie, bo będzie głośno.
Ja: na działce głośno?
Ala: no, bo tata będzie prostował trawę.
Ja: Co robił?????????????
Ala: prostował trawę.
No i wszystko jasne. Skojarzenie jest rewelacyjne. Nieraz
żałuję, że nie zapisuję tych
sformułowań.

23.04.09
WYSPA
Czy ja mogę zabić mojego
męża teraz czy trochę później?
Przecież faceci są specjalni i
mają pomysły z Kosmosu.
Parę miesięcy temu rozwalił
ścianę między kuchnią a pokojem, by była przestrzeń, a
dziś wymyślił, że w to miejsce
postawi wyspę kuchenną. Normalnie wysiadam. No gdzie w
trzydziestu paru metrach będzie stawiał wyspę. Taaaaak,
niech sobie jeszcze posadzi
palmę na środku pokoju, nasypie piasku, powpuszcza kraby
i inne żaby i będzie miał wyspę
jak cholera.
Chyba mu kupię klocki Lego,
będzie sobie budował, co będzie chciał. A ja pojadę sobie
na Wyspy Bahama i będę miała: słońce, plażę i będę leżała
i się o-p-a-l-a-ła i wszystko w
nosie miała lala, lala, ah ha
haha!

01.05.09
LB.
Znowu mamy maj. Cudnie
kwitnący, zielony, pachnący
bzami i konwaliami maj. Jak
ja kocham ten miesiąc. Dziś
jest jeszcze w duecie błękit na
górze przypięty słoneczną brochą. Ciekawe jakie imię miał
anioł, który szył ten miesiąc.
Maj ma najpiękniejszą suknię.
Za oknem jest rozlana upojna
zieleń.
My zamiast wyjść do lasu, dotlenić się tym świeżym tlenem,
co produkują młode liście, to
mamy LB czyli leżenie bykiem.
W końcu mamy Święto Pracy
J i odpoczywamy sobie na całego. Zrobiłam tylko normalne
śniadanko. W porze obiadu był
deser na gorąco z brzoskwini.
Potem lody dla ochłody. Więc
mamy słodkie leniuchowanie.
Na razie nie obawiamy się, że
nadmiar kalorii skumuluje się
nam na brzuchu. Moje kochanie spala kalorie w pracy, a ja
na siłowni.
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KONKURS PLASTYCZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KALISZU

Uroki Wielkopolski
pełnosprawnych pod nazwą
„Uroki Wielkopolski”.

Praca Ireneusza Peteckiego
z WTZ w Kucharach.

T

radycyjnie już podczas
obchodów Dni Kalisza,
w dniu 9 czerwca w holu
OSRiR w Kaliszu, Fundacja
Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie”,
zorganizowała Imprezę Promującą Dorobek Osób Nie-

B

yła to już czwarta sztafeta, w której udział wzięli
niepełnosprawni sportowcy z
Kalisza.Start sztafety nastąpił 13 maja 2009 w Brukseli w
Belgii, zakończenie 28 maja w
stolicy Księstwa Andorry. Cała
trasa została podzielona na 15
etapów, jeden w Belgii, dwa w
Luxemburgu, dwanaście we
Francji i jeden w Andorze.
Dzień 17 maja był dniem wolnym od biegu i przeznaczonym
na zwiedzanie Paryża. Oﬁcjalny
czas trwania sztafety liczył się
od kolacji 12 maja do śniadania
w dniu 29 maja. Cała trasa sztafety wynosiła 2.220 kilometrów,
z tego trasa biegu wynosiła około 900 kilometrów. Wyznaczona została przez najciekawsze
miejsca Belgii (Bruksela, Water-

Do udziału zgłosiło się
trzydzieści placówek z całej
Wielkopolski, do oceny przedstawiono 103 prace, których
tematem było piękno ziemi
wielkopolskiej.
Organizacja
imprezy możliwa była dzięki
doﬁnansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a patronowali jej: Bronisław Komorowski – Marszałek
Sejmu RP, Marek Woźniak –
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Jarosław
Duda – Pełnomocnik Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych,
Wojciech Skiba – Prezes Zarządu PFRON, oraz Janusz Pęcherz
– Prezydent Miasta Kalisza.
I nagrodę zdobył WTZ w Gizałkach za pracę Leszka Małeckiego, II nagroda przypadła
WTZ w Kaliszu za pracę Iwony
Jopek, a III otrzymał WTZ w

Praca Leszka Małeckiego z WTZ w Gizałkach.
Kucharach za pracę Ireneusza Peteckiego. Wystawa
trwała do dnia 17 czerwca,
dzięki czemu mogło obejrzeć
ją wiele osób – uczniów i studentów kaliskich szkół oraz
wiele innych. Organizatorzy
mają nadzieję, że i podczas

kolejnego Święta Miasta również będą mogli zorganizować imprezę podkreślającą
udział w obchodach Dni Kalisza jego niepełnosprawnych
mieszkańców.

MARIUSZ PATYSIAK

SZTAFETA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biegiem przez Europę
loo), Luxemburga (Mersch), Francji
(Verdun, Paryż, wybrzeże Atlantyku, Cap Ferret - najdłuższa wydma
Europy, Lourdes, groty w Tarascon
sur Ariége i Niaux) i Andorę.
Niepełnosprawni
sportowcy
z Kalisza, z inicjatywy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” już po
raz czwarty biorą udział w tym
spektakularnym przedsięwzięciu, przebiegając wiele tysięcy
kilometrów po różnych częściach
Europy. W sztafecie startują ekipy
z Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii, Węgier i Austrii. W XI Biegu
Sztafetowym udział wzięło 14
niepełnosprawnych sportowców z Kalisza i z Doruchowa.
Udział w sztafecie to dla jej
uczestników nie tylko sportowa
rywalizacja, ale również walka
z własnymi dysfunkcjami i słabościami, to próba pokazania
społeczeństwu, że niepełnosprawność nie dyskwaliﬁkuje
tej grupy społecznej w aktywnym życiu.

MARIUSZ PATYSIAK
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Eunika
Lech
POZNAŃ

P

obyt na turnusie rehabilitacyjnym z niesłyszącymi
wiele mnie nauczył. Jeszcze
wyraźniej zauważałam różnicę pomiędzy naszymi światami. Byli dla siebie wzajemnie troskliwi, wszystko robili
wspólnie. Nikt nie mógł sobie siedzieć w pokoju, bo za
chwilę reszta osób ruszała
do niego, aby zobaczyć, co
się stało.
Zupełnie inaczej było w grupach osób słyszących – każdy
sam organizował sobie czas
wolny poza zabiegami. Ja i Kubuś byliśmy częścią tej grupy.
Zyskałam status głuchej. To
wielki przywilej, jestem jedną
z nich, należę do tej wielkiej
rodziny. Nie zamieniłabym jej
na żadną inną, choć czasem,
jak w każdej rodzinie, zdarzały się i nam niesnaski. Wesołe
sytuacje też były, choć mnie
akurat niektóre trochę ciążyły.
Osoby niesłyszące z wiadomych przyczyn nie pukają
wzajem do siebie do drzwi.
Nie słyszą, więc słowo ,,proszę poczekać” w tej sytuacji
jest zbędne. Więc drzwi od
mojego pokoju się nie zamykały. Bez przerwy ktoś do
mnie wchodził, czasami w sytuacjach, gdzie to było niezbyt
pożądane. Szybko nauczyłam
się zamykać pokój, nawet
będąc w jego środku. To też
przynosiło jednak pewne konsekwencje, bo natychmiast
rozpoczynało się poszukiwanie mojej osoby. Dobrze,
że byliśmy już zaopatrzeni w
telefony komórkowe. Gdy znikałam gdzieś na dłużej, to po
prostu otrzymywałam sms-a
z zapytaniem, co się stało?
Czasami próbowałam gdzieś
z Kubą ,,uciec”, pobyć troszkę
tylko z nim. Mówiłam o tym
grupie, żeby niepotrzebnie
się o nas nie martwili. Brałam
Kubę do wózka, bo jeszcze
szybko się męczył. Na dłuższe
spacery wózek był niezbędny.
Kuba już się nie mieścił do
tego wózka, którego używaliśmy, gdy był mały.
Niesłysząca Ola miała córkę, poruszającą się na wózku
inwalidzkim. Wcześniej jej
córeczka jeździła w specjalnej, dużej spacerówce. Był to
lekki, składany wózek, którym można było wozić dzieci
do 40 kilogramów. Widziała,
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„Z nami tańczyłaś
tylko dwa razy…”
z Krakowa na zabawę. Mieliśmy pójść razem z dziećmi
po kolacji trochę potańczyć.
Pomyślałam, że warto by było
wymknąć się cichaczem, to
będę miała czas tylko dla siebie i trochę sobie od migania
odpocznę.
Po kolacji odczekałam chwilę, pozałatwiałam, co było do
załatwienia i odczekałam jakiś czas, aż wszyscy rozeszli
się do pokoi. Nie mówiąc nic
nikomu, wzięłam Kubusia i
poszłam stronę miejsca, w
którym się umówiliśmy. Po
drodze spotkałam krakowską
grupą i wesoło sobie rozmawialiśmy.
że mój Kuba wyrósł już ze
swojego dziecinnego wózka
i dała mi go w prezencie. Był
naprawdę wielką pomocą,
służył mi dobrych kila lat. Mogłam swobodnie spacerować
z Kubą nawet kilka, kilkanaście kilometrów bez obaw,
że zasłabnie. Ten wózek dał
nam wolność, chodziliśmy
na wszelkie rajdy, wycieczki,
wózek pchało się lekko, więc
nawet nie odczuwałam ciężaru rosnącego Kubusia.
Czasami na turnusie też
chodziliśmy na dłuższe spacery, najczęściej na lody i zakupy, które Kubuś uwielbiał
jak każde dziecko.
Chciał, żeby kupować mu
wszystko. Bywało, że faktycznie musiałam zgodzić się
na coś, bo inaczej wysłuchiwałam litanii, jak to jest nieszczęśliwy i samotny, a jeśli
mu kupię żądaną zabawkę,
to już na pewno będzie najszczęśliwszy na świecie.
Ulegałam tym wykładom
małego człowieczka. Zastanawiałam się czasami, skąd
on bierze takie słownictwo?
,,Uciekając” czasami z Kubą
zawsze ciągałam za sobą
sznureczek oddalonych o
krok osób niesłyszących, którzy niby przypadkiem na nas
wpadali na ulicy i oczywiście
mieli coś ciekawego do powiedzenia.
Pewnego wieczoru zostałam zaproszona przez grupę

Gdy już zdążyliśmy się usadowić, spojrzałam w stronę
drzwi. Po kolei wpadali po sobie niesłyszący. Usiedli sobie
jak gdyby nigdy nic przy innym stoliku, jak gdyby nasze
spotkanie był czystym przypadkiem. Było to oczywiście
niemożliwe, ponieważ ta tawerna była spory kawałek od
ośrodka, w którym przebywaliśmy, nie mogli w takiej liczbie znaleźć się tam przypadkowo. Czułam się jak małolata
uciekająca przed rodzicami.
Postanowiłam się sytuacją
nie przejmować i dobrze się
bawić. Widziałam jednak
dziwny, smutny wzrok z ich
strony. W końcu ktoś nie wytrzymał i powiedział: a z nami
to tańczyłaś tylko dwa razy, a
ze słyszącymi więcej.
Postanowiłam więc, tak jak
to robią osoby niesłyszące,
powiedzieć wszystko wprost i
zapytać, o co chodzi.
Potem żałowałam, że powiedziałam im o swojej potrzebie posiadania czasu tylko
dla siebie. Otóż brak komunikacji powoduje u osób niesłyszących głębokie poczucie
izolacji. Oni chcieliby korzystać z tego wszystkiego, co
my, ale bez tłumacza nie jest
to możliwe. Chodzili więc za
mną, bo wiedzieli, że ja pójdę w ciekawe miejsca i może
coś przy okazji przetłumaczę.
Zrobiło mi się przykro, że byłam taka samolubna. Nie pomyślałam, że taki wyjazd jest
dla nich sposobem poznania

nowych rzeczy, a przebywanie z tłumaczem przez cały
czas to sposób na dostępność
do wszystkiego, czego na co
dzień nie mogą zrozumieć.
Zmieniłam więc nastawienie i postanowiłam, że pokażę im jak najwięcej naszego
świata, szczególnie tego zarezerwowanego tylko dla osób
słyszących. Wymyśliłam, że
będziemy chodzić na wszystkie imprezy organizowane dla
kuracjuszy i będę wszystko
tłumaczyć na język migowy.
Był to świetny pomysł. Tłumaczyłam całe imprezy, piosenki, poruszając się w rytm
muzyki, dzięki czemu niesłyszący wiedzieli, jaki jest takt i
sami mogli tańczyć, rozumiejąc – jak my – tekst piosenek.
Stałam wtedy na scenie, przy
zespołach muzycznych. Myślę, że przede mną nikt tego
wcześniej nie próbował.
Wszyscy byli zachwyceni.
Nawet nie przypuszczałam,
ile to sprawi moim przyjaciołom radości. Miało to jeszcze
dodatkowe korzyści. Osoby z
zewnątrz, obserwując moje
miganie, zaczęły zauważać
wokół siebie niesłyszących.
Tańczyli i bawili się razem z
nimi. Później pytali mnie o
wiele rzeczy, prosili o tłumaczenie prywatnych rozmów.
To była prawdziwa integracja.
Dzięki tym rozmowom mogłam wiele przekazać, obalać
mity i stereotypy istniejące w
naszym środowisku na temat
osób niesłyszących. Widziałam, jak inni uczestnicy turnusów starają się dogadać z
niesłyszącymi, jak się z nimi
witają, klepią po ramieniu,
wymieniają adresami. Dopiero teraz stali się oni pełnymi
uczestnikami, wyszli z izolacji choćby na chwilę, na czas
rwania turnusu i byli pełnowartościowymi osobami.
Postanowiłam, że już zawsze tak będzie. Jak tylko
będę gdzieś wyjeżdżać z nimi,
zawsze będę tłumaczyć, co
tylko się da. Może to jest moja
życiowa misja? Może tak mało
być? Mam być przede wszystkim dla Kubusia, ale może nie
tylko?
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nia 3 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
odbyła się ważna dla społeczności szkolnej uroczystość. W obecności przedstawicieli
Regionalnego
Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis”, który patronuje przedsięwzięciu, Szkole
Podstawowej nr 7 wręczono
Certyﬁkat Szkoły Promującej
Zdrowie.
O ten zaszczytny tytuł
uczniowie i nauczyciele starali się od października 2007
roku organizując zajęcia, konkursy, pogadanki, dyskusje,
wycieczki i różne formy aktywnego spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu.
Hasło „Wyprawa po zdrowie”
towarzyszyło dzieciom w
czasie zająć w szkole i poza
nią. Systematycznie prowadzono konkurs czystości, a
oprócz tego konkursy: „Pij
mleko w szkole”, „Jestem czy-

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Wyprawa
po zdrowie
ściochem”, „Sporty zimowe” i
wiele innych. Zorganizowano
też „Święto Rodziny”, w czasie
którego wszyscy mogli powitać lato na świeżym powietrzu
nad Pogorią, pływając łodziami, jeżdżąc rowerami, rikszami, uczestnicząc w zabawach
z chustą do muzyki Klanzy i
podziwiając uroki okolic Dąbrowy Górniczej.
Przystępując do programu

Uroczystość otrzymania certyﬁkatu.
zorganizowano w Ośrodku
Konkurs Międzyszkolny pod
hasłem „Wyprawa po zdrowie”. Jest to edycja sprawdzająca wiedzę o zdrowym stylu
życia drugoklasistów. W obecnym roku szkolnym wzięli w
nim udział drugoklasiści z siedemnastu dąbrowskich podstawówek.
Największym powodzeniem cieszyło się stoisko z ziołami.

Wspólne gry i zabawy.

Były też wycieczki, zajęcia
w Klubie „Salsa” i Parku Wodnym „Nemo”. Można jeszcze
długo wyliczać, co zrobiono w
szkole dla promocji zdrowia.
W uroczystym ﬁnale uczestniczyli wszyscy uczniowie, a motywem przewodnim spotkania
były zdrowe herbaty. Tak wiec
wszyscy mogli poznać tajemnice świata herbat, a przede
wszystkim ich działania lecznicze. Na stołach królowały
kosze z owocami egzotycznymi, ale były również nasze
wspaniałe jabłka i truskawki.
Uczestnicy oblegali stoiska,
gdzie proponowano ziołowe
herbatki, pyszne kolorowe kanapki i soki. Nie zabrakło też
świeżych oraz suszonych ziół,
które uczniowie rozpoznawali, próbowali i wąchali.
Szkolna

grupa

teatralna

przygotowała spektakl „Żywioły”, który zarówno wykonaniem jak i symboliczną
wymowa zachwycił dorosłych
i dzieci. W takt muzyki uczennice odtworzyły taniec czterech żywiołów: ziemi, ognia,
wody, powietrza, dla których
człowiek jest trucicielem i
wybawcą. Montaż słowny w
wykonaniu młodszych adeptów sztuki aktorskiej dotyczył
szkodliwej działalności ludzi,
którzy zanieczyszczają wodę,
powietrze i ziemię.
Na zakończenie sala zamieniła się w duży piknik, gdzie
poza degustacjami chętni
uczestniczyli w zabawach
zręcznościowych, grach i konkursach.
Certyﬁkat Szkoły Promującej Zdrowie przyznany został Szkole Podstawowej nr 7
na najbliższe dwa lata, więc
wszyscy muszą wykazać się
działaniami
promującymi
zdrowy styl życia i dlatego
„Wyprawa po zdrowie” będzie
trwała nadal.

RENATA SZAŁWIŃSKA
AGNIESZKA
ZYGUŁA-NICIARZ
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zy może mi pan pokazać kabel audio, jack-jack do połączenia laptopa z
mikserem (do transmisji dźwiękowej z komputera na kolumny
głośnikowe poprzez urządzenie miksujące i wzmacniające dźwięki z różnych źródeł –
przyp. autora)?
Pytanie to pada w specjalistycznym markecie ze strony
młodego człowieka z białą laską.
Sprzedawca chętnie podaje
pudełko z poszukiwanym produktem. Klient otwiera plastikowe opakowanie i „ogląda” palcami kabel.
– Poproszę taki, ale lepszej
jakości!
Sprzedawca czerwienieje i
przeprasza:
– Nie chciałem panu sprzedać
nic złego, ten jest po prostu tańszy .
– To ja poproszę ten lepszy,
choć droższy!
Ta sytuacja zdarzyła się w Poznaniu kilka tygodni temu. Kupującym był muzyk, informatyk,
taternik, nauczyciel niewidomych dzieci, od urodzenia niewidzący Łukasz Żelechowski.
Łukasz został zaproszony
do udziału w koncercie z cyklu
„Mimo Wszystko w „Przystani”.
Przyjechał z Krakowa sam, do
tego taszcząc laptopa i bandurę,
ogromny, ukraiński, wielostrunowy instrument podobny do cytry.
Kiedy zaczął ustawiać swoje instrumenty w taki sposób, aby w
trakcie koncertu nic się nie przewróciło – a jest to ważne, ponieważ Łukasz gra przemiennie na
fortepianie i bandurze, pięknie
przy tym śpiewając – okazało
się, że nie ma kabla do połączenia laptopa z mikserem. Łukasz
na laptopie ma nagrane podkłady muzyczne sekcji smyczkowej,
wykonane przez prawdziwych
górali. W odpowiednim momencie, grając na bandurze lub fortepianie, uruchamia komputer i
za pośrednictwem urządzenia
zwanego mikserem słuchacze
słyszą „prawdziwych” górali,
którzy towarzyszą mu w wykonywaniu utworów.
Wszystko to jest strasznie
skomplikowane
technicznie
– jednak efekt artystyczny jest
niesamowity. Łukasz najchętniej
gra i śpiewa przetworzony przez
siebie folklor góralski, a ta muzyka bez smyczków traci swój
artystyczny wymiar. Kiedy jako
organizatorzy koncertu nie wiedzieliśmy, co zrobić, sprawy w
swoje ręce wziął Łukasz. Pojechaliśmy do marketu, w którym
zdarzyła się opisana scena. To

Opowieść o góralu
ze Śląska
jednak jeszcze nie koniec opowieści. Po powrocie ze sklepu
Łukasz wszystko sam połączył,
choć był u nas w klubie po raz
pierwszy. Następnie zrobił nam
szkolenie, jak się takie urządzenia zestawia i dostraja, a godzinę później odbył się fascynujący
koncert z udziałem góralskiej
sekcji smyczkowej z komputera, bez której, zgodnie z wizją
artysty, rzeczywiście zaproponowane utwory byłyby artystycznie
bardzo ubogie.
Łukasz Żelechowski był
uczestnikiem wyprawy podopiecznych Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko” na Klimandżaro i jako jeden z pięciu
uczestników wyprawy zdobył
szczyt. Cała wspinaczka Łukasza była możliwa dzięki temu,
że trzymał się kijków treakingowych, które z drugiej strony
trzymał tanzański przewodnik,
po angielsku informując niewidomego wspinacza o uskokach,
muldach i wykrotach. Pokazując
nam ﬁlm z tej wyprawy, Łukasz
przekazał także jej przesłanie:
– Jeśli ja zdobyłem tak niemożliwy do wyobrażenia sobie
wierzchołek góry – nic nie widząc – to wy, zdrowsi ode mnie,
możecie także osiągnąć wszystko, tylko chciejcie marzyć! Wchodząc na Kilimandżaro wydaje ci
się, że jeszcze chwilę, jeszcze
parę kroków i nie dasz rady, po
prostu musisz się wycofać! Ale

jeśli pokonasz zwątpienie i słabość i zostawiasz na szczycie
biało czerwoną chorągiewkę,
masz uczucie, że pokonałeś
wszystko i wszystko możesz
osiągnąć! Dla tej krótkiej chwili
– ze względu na bardzo trudne
warunki klimatyczne na szczycie można być tylko kilkanaście
minut – warto wykonać ten niewyobrażalny wysiłek.
Wszyscy mieliśmy wtedy miny,
jakbyśmy wstydzili się swoich
przeszłych i obecnych „spraw
których nie da się załatwić”.
Kilka dni później zakupiłem
do naszego klubu takie same
kable , które wcześniej nabył Łukasz. Nie zostawił ich nam, bo,
jak stwierdził, mogą się przydać
na kolejnym koncercie. Ponieważ oczywiście zapomniałem,
jak to wszystko się łączy, postanowiłem zadzwonić do Krakowa
po pomoc. Odebrała małżonka
(gdzieś w tle słyszałem ich gwarzącą córeczkę):
– Łukasza nie ma, jest aktualnie na treningu nurkowania.
Postanowił zrobić licencję nurka
i musi się do przygotować do egzaminu. Ale jak wróci, na pewno
pomoże.
Przypomniałem sobie naszą
rozmowę w Poznaniu, podczas
której wyraziłem swoje zdumienie dla jego znajomości fachowej
wiedzy informatycznej. Łukasz,
trochę jakby zasmucony, rzekł:

Łukasz Żelechowski gra na bandurze.

– Powiedz, jakie ja mam inne
wyjście? Abym mógł konkurować z widzącymi, muszę być
od nich znacznie lepszy, inaczej nikt mnie nie zatrudni. Ale
nie miej złudzeń! Większość
ludzi podobnych do mnie siedzi
zamknięta w swoich mieszkaniach, a ich los bywa nie do
pozazdroszczenia. Ja miałem
szczęście do rodziców i do…
mojego bardzo upartego charakteru. Moje podejście do życia jest takie także dzięki temu,
że miałem szansę zwiedzić nasze Tatry.
Na twarzy Łukasza pojawił się
uśmiech na wspomnienie ukochanych gór.
– Mogę ci szczegółowo opisać w nich wszystkie szlaki.
Wyprawa w góry daje ci szkołę
charakteru i jakoś lepiej rozumiesz swoją sytuację. A poza
tym, kiedy posiedzisz z góralami w karczmie po zejściu z
gór, dowiesz się o życiu takich
mądrości… Wiesz, chociaż
pochodzę ze Śląska, czasami
wydaje mi się, że urodziłem się
góralem”.
Dawno nie byłem w Tatrach,
również przeze mnie ukochanych. Muszę jak najszybciej
zaplanować wyprawę. Ja także
mam parę spraw do przemyślenia.

ROMAN KAWECKI
FOT. MARCIN BAJEROWICZ
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odzina, znajomi, przyjaciele i miłośnicy sztuki przyszli
pod koniec maja na uroczyste
otwarcie wernisażu prac Violetty Kajdanek i Krzysztofa
Zachmoca. Niezwykłe obrazy
można było oglądać w Galerii
„Zielona” przy Środowiskowym
Domu Samopomocy „Zielone
Centrum” w Poznaniu.
Wśród gości byli także klubowicze „Zielonego Centrum”,
Środowiskowego Domu Samopomocy „Fountain House”,
przedstawiciele Poznańskiego
Ośrodka Zdrowia Psychicznego, a także zainteresowani
twórczością osób po kryzysie
psychicznym. Kilka słów do zebranych skierowali autorzy prac
oraz Mariusz Lubka i Mariola
Kalicka.

Na wystawie zaprezentowano jedenaście prac Violetty Kajdanek i dwanaście prac Krzysztofa Zachmoca. Powstały one w
pracowni plastycznej na przestrzeni dwóch lat. Dla Violetty i
Krzysztofa malowanie, tworzenie daje poczucie uspokojenia,
wyciszenia, relaksacji. Często
jest to rodzaj zabawy kolorami, przelanie swoich marzeń i
uczuć na kartkę papieru. Technika, po jaką sięgają, to pastel
sucha w przypadku Krzysztofa
Zachmoca, natomiast Violetta
Kajdanek wybiera akwarelę,

dalszy ciąg ze str. 11
Będzie także praca nad samoakceptacją
uczestników
poprzez „Zarządzanie sobą w
czasie”. Dowiedzą się oni, jak
umiejętnie zaplanować codzienne czynności, wyznaczyć
cele i sukcesywnie je realizować, wykluczać „złodziei” czasu, ustalać priorytety.
Z kolei warsztat „Twórcze
myślenie – trening twórczości”
zakłada rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Zajęcia zorganizowane są w taki
sposób, aby poprzez zabawę
rozwijały kreatywne myślenie. Osoby niepełnosprawne
nauczą się również sztuki
„Rozwiązywania konﬂiktów”.
Agnieszka Telega skoncentruje

W GALERII „ZIELONEJ”

W obrazach
– uczucia i marzenia
pastel olejną, a także pastele
suche. Głównym motywem, jaki
pojawił się w pracach Krzysztofa, to zwierzęta, natomiast Violetta skupiła się na pejzażu.
Jednym z organizatorów wystawy był Mariusz Lubka, członek Zarządu Stowarzyszenia
Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i
Pomóc”. Uczy on języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, oprawia graﬁcznie
kwartalnik „Zielone Światło”,
prowadzi trening budżetowy.
Poza tym pracuje nad doktoratem z paleontologii, czyta literaturę współczesną, fotografuje przyrodę, tworzy graﬁkę
komputerową, słucha muzyki
współczesnej. Interesuje się
ewolucją świadomości i języka.

– Moja praca polegała na
wyborze prac, doborze do nich
passepartu i oprawieniu ich w
ramy – mówi Elżbieta Krupińska, fotograﬁk, absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Po-

znaniu, instruktor w pracowni
plastycznej. Pani Elżbieta uczy
malarstwa, rysunku, fotograﬁi
i graﬁki komputerowej. Jest koordynatorem do spraw integracyjnej galerii sztuki „Zielona” w
ramach, której przygotowuje
wystawy twórczości klubowiczów. Zajęła się również przygotowaniem karteczek z opisem,
która osoba wykonała daną
prace i zamieściła na nich tytuły. We wszystkich czynnościach
organizacyjnych uczestniczyli
FOT. (3X) ANNA WIERZBICKA
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przede wszystkim autorzy wystawianych prac i wolontariusze
z „Zielonego Centrum”.
– Galeria sztuki znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie
Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum – dodaje Elżbieta Krupińska. – To
miejsce prezentowania prac
osób po kryzysie psychicznym,
spotkań i integracji. Galeria ma
także znacznie szerszy zakres
oddziaływania. Jej celem jest
rozbudzanie zainteresowania

problemem osób chorujących
psychicznie. Wystawy są nie
tylko promocją osób niepełnosprawnych, ale wskazują
na ważną cechę, jaką posiada
właśnie sztuka – na jej istnienie ponad wszystkimi podziałami, przede wszystkim ponad
podziałem na ludzi chorych i
zdrowych. Tematyka zależy od
artystów. Czasami jest to przegląd ich dorobku artystycznego,
a niekiedy wybór jednego z ulubionych motywów w twórczości.
W galerii „Zielona” zorganizowano także wystawę rzeźby. Prace powstały w pracowni
rzeźby pod kierunkiem Marioli
Kalickiej w ŚDS „Zielone Centrum”. Są też gobeliny, wykonane w trakcie zajęć WTZ w
Bydgoszczy. W planach jest
wystawa indywidualna Lecha
Berlińskiego pod hasłem „Portrety”.

ANNA WIERZBICKA

Galeria „Zielona”
ul. Garbary 47
61-869 Poznań
tel: 061 8530533
email: galeriazielona@zielonecentrum.org.pl

Pomogą odszukać
własną drogę
się na pokazaniu przyczyn powstawania konﬂiktów, metod
zapobiegania im i rozwiązywania, kiedy już się pojawią.
Organizatorzy warsztatów
pomyśleli również o zajęciach pod hasłem „Rozmowa
kwaliﬁkacyjna”. Podczas tego
warsztatu uczestnicy zdobędą
wiedzę i umiejętności przygotowania się do rozmowy
rekrutacyjnej tak, aby zwięk-

szyć szanse na zdobycie zatrudnienia. Dowiedzą się, z
jakich metod rekrutacji korzystają pracodawcy i jak najlepiej
przygotować się do różnych
rozmów kwaliﬁkacyjnych. Nabędą umiejętność odpowiadania na trudne pytania, radzenia
sobie ze stresem podczas rozmowy, zdobywania informacji
o wynikach naboru.
Na pewno przyda się wiedza

zdobyta podczas warsztatu
„Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych”. Uczestnicy
nauczą się odczytywać oczekiwania pracodawców, przygotowywać dokumenty aplikacyjne, opracowywać życiorysy
zawodowe oraz listy motywacyjne, zachęcające pracodawcę do zaproszenia kandydata
na rozmowę rekrutacyjną

ANNA WIERZBICKA
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szystkie
prace
to hołd oddany
przedmiotowi, który w niezwykły sposób przenika w
podmiot – powiedziała Małgorzata Szaefer z Galerii
„tak”, podczas otwarcia wystawy zatytułowanej „Mam
lekko”. Tym razem artyści
prezentujący swoje prace
potraktowali
przedmioty
jako „towarzyszy” i „umilaczy” życia.
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W GALERII „TAK”

Mam lekko

Bardzo ciekawy efekt artystyczny osiągnęła artystka
Magda Starska w ﬁlmie „Mam
lekko coś”. Pokazała lekkość
obcowania z przedmiotem i
w subtelny sposób ukazała,
jak można przekroczyć cienką linię pomiędzy życiem a

Praca Tadeusza Głowali.

Praca Władysława Szymczyka.

FOT. ARCHIWUM GALERII „TAK”

Praca Romana Rutkowskiego.
sztuką. Sedno działań Magdy Starskiej jest nieuchwytne i zmienne, a abstrakcyjna
rzeczywistość przedmiotów
wnika w otwartą przestrzeń
pełną przeróżnych znaków.
Po raz pierwszy uczestnicy wystawy mieli okazję
oglądać rzeźby Władysława
Szymczyka. Stworzone prze
niego obiekty ożywiają obrazy i tekst. Przykładem jest
książka, oparta na własnoręcznie
skonstruowanym
pulpicie, z której wyłania się
dziewczynka z pejczykiem,
samochód, koń i miś. W tym
przekazie artysta cofnął się
do nostalgicznego świata
dzieciństwa, budząc do życia
ulubione postaci.
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się obrazy Erwina
Sówki, prezentowane pod
wspólnym tytułem „Eros i
Psyche”. Artysta przedstawia
kobietę jako symbol miłości
w przeróżnych wizjach. Najczęściej przybiera ona postać
świętej Barbary, patronki górników. Te „ciągoty” wynikają
z faktu, że Erwin Sówka jak

Praca Erwina Sówki „Ziarno życia”.
szesnastolatek podjął pracę
w kopalni „Wieczorek”. Ukończył dwuletni kurs malarstwa
i rysunku w Katowicach. To
właśnie w kopalni „Wieczorek” zetknął się z Teoﬁlem
Ociepka i Ewaldem Gawlikiem, który wprowadził go do
Grupy Janowskiej. Wówczas
znalazł się pod wpływem kultury starożytnego Wschodu,
co znalazło odzwierciedlenie
w obrazach bogiń wschodnich, bogato przystrojonych
złotem, drogimi kamieniami,
puszystych i zmysłowo pięknych.
Przyglądając się pracom
Pawła Trybalskiego aż trudno
uwierzyć, że artysta jest samoukiem. Techniki nauczył
się studiując samodzielnie

dzieła wielkich mistrzów. Reprezentuje nurt surrealizmu
i malarstwo metaﬁzyczne. W
jego pracach widoczna jest
staranność w każdym detalu
i niezwykła gra świateł. Metafory nawiązują do problemów ekologicznych, oddają
lęk przed zagrożeniem Ziemi
przez cywilizację. Z kolei cykl
prac „Fałdyliery” to wymyślone krajobrazy górskie, pozbawione wszelkich elementów
żywej przyrody.
Różnorodnością zastosowanych w swoich pracach
mediów zaskoczył wszystkich Roman Rutkowski. Artysta w kształt serca wpisał fotograﬁę przyjaciela, otaczając
ją magicznym wianuszkiem
muszli, kwiatów, aniołków,

Praca Pawła Trybalskiego
„Wizyta”.
serduszek. Jednym z ciekawszych przedmiotów jest także lampka z kościotrupami,
przywołująca meksykańskie
ołtarze, gdzie śmierć i życie
dryfują obok siebie. Przedmiot zaskakuje, jest pełen
metafory, budzi mnogość
przeróżnych odczuć.
Moc tych samych symboli
jest bardzo widoczna w obrazach Tadeusza Głowali, który
podnosi mały format laurki
do rangi obrazu. Ale to nie
wszystko, bowiem Głowala
jest twórcą obiektów przestrzennych. Warto zaakcentować chociażby „pogotowie
ratunkowe” z charakterystycznym obrysem pisaka.

ANNA WIERZBICKA
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Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

Dzieci - dzieciom

W

czwartkowe
przedpołudnie, 18 czerwca
świetlica Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących w Poznaniu
zamieniła się w teatr. Wśród
widzów znalazły się maluchy
z Przedszkola nr 26 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od
Niepokalanej Maryi i z Przedszkola nr 53 im. Koszałka
Opałka oraz dzieci z klasy
życia ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Swarzędzu im. Jana
Brzechwy.

Na niewielkiej scenie w świetlicy, oprócz nauczycielek przebranych za Żwirka i Muchomorka występowali uczniowie,
którzy zachwycili wszystkich
swoim talentem aktorskim i
umiejętnościami tanecznymi.
Olbrzymia ilość rekwizytów,
ciekawe stroje małych i dużych
artystów, kolorowa scenograﬁa

i układy choreograﬁczne, a także oprawa muzyczna, to zasługa nie tylko głównej organizatorki, pani Agaty Fąfrowicz, ale
i innych nauczycieli. Justynie
Gronek, Wiesławowi Sommerfeldowi, Lucynie Miszczak, Katarzynie Cygan i Jolancie Górskiej udało się sprawić, że nie
można było się zorientować, że
oklaskiwanymi aktorami były
dzieci z poważnymi wadami
słuchu. Za akompaniament
muzyczny podczas całego programu odpowiadał człowiek
orkiestra Szymon Dziwisz, który przez chwilę stał się dyrygentem i zaprosił publiczność
do fantastycznej zabawy do
muzyki Piotra Czajkowskiego.
Na zakończenie gościnnie wystąpiła Sandra Peatz, siedemnastoletnia uczennica z klasy
życia ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Swarzędzu, która przepięknie zaśpiewała „Zamiast”,
wzruszającą piosenkę z repertuaru Edyty Gepert i „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca” z
repertuaru Eleni. „Dzieci dzieciom” zaserwowały potężną
dawkę muzyki i humoru.

FOT. (6X) JERZY KOT

Główni bohaterowie przedstawienia Żwirek (Elżbieta Moszyk) i Muchomorek (Tatiana
Hylla) wybierali się na wakacje.
Podejmowaniu decyzji, co ze
sobą mają zabrać, towarzyszyły wybuchy śmiechu, bo
na cóż w podróży miotełka do
ścierania kurzy, czy też obraz
na ścianę i kto pakuje się w poszewkę od poduszki? Olbrzymi
aparat telefoniczny z obrotową
tarczą do wykręcania numerów, by było skąd zadzwonić do
mamy, też rozbawił widownię.
Jednak wywołanie uśmiechu
na twarzyczkach dzieci nie
było jedynym celem tej sztuki.
Przy okazji, w zabawowej formie nauczyły się kilku słów w
języku migowym.
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MAMA, JAKĄ PAMIĘTAM (28)
Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

D

oktora nauk medycznych
Bogdana Warpechowskiego przypominam sobie dokładnie. Tak, jak gdybym widział Go
wczoraj. Być może nazywał się
Warpachowski, nie jestem tego
pewien, zaś w Internecie informacji o Nim nie udało mi się
odnaleźć. Na Jego pośmiertny
nekrolog natknąłem się przypadkiem w „Głosie Wielkopolskim” gdzieś w 1996 lub 1997
roku. Zmarł przeżywszy lat 97.
W latach 50. ubiegłego wieku
był mężczyzną po pięćdziesiątce
o włosach szpakowatych i z grubo szklistymi okularami, w mocnej, ciemnej oprawie. Gdy miałem lat od czterech do sześciu,
Mama jeździła do Niego ze mną
w dziecięcym wózku. Ten pediatra i jednocześnie neurolog był
wówczas w Poznaniu lekarzem
dobrze znanym, jako że leczył
także ludzi dorosłych. W latach
siedemdziesiątych leczyli się u
Niego między innymi Szczurkiewiczowie (Tadeusz Szczurkiewicz był wówczas profesorem
socjologii w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Poznaniu).
Doktor Warpechowski z problemem dziecięcej i młodzieńczej niepełnosprawności zaznajomiony był osobiście jako ojciec
intelektualnie
niesprawnego
syna, którym opiekowały się siostry w jednym ze zgromadzeń
zakonnych przy ulicy Garbary w
Poznaniu. Jego pacjentem byłem
w czasie, kiedy chorych maluchów przyjmował w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej,
która bodajże do momentu polskich przemian ustrojowych lat
dziewięćdziesiątych funkcjonowała w Poznaniu w stojącym do
dziś budynku przy ulicy Słowackiego 8/10 (między Roosevelta a
Mickiewicza).
Według wspomnień Mamy,
w poczekalni przed lekarskim
gabinetem doktora Warpechowskiego oczekiwał zawsze prawdziwy tłumek chorych dzieci
– najczęściej w wózkach – wraz
z opiekującymi się nimi matkami. Moją Mamę zawsze cechował optymizm i widzenie świata
pełne radości i wiary w dobrą
przyszłość. Doktorowi zawsze
sporo naopowiadała o tym, jakie
zauważyła u mnie postępy, czyli
co to ja już potraﬁę zrobić, jak ja
ładnie wszystko zjadam z talerza i co w międzyczasie mamie
nabroiłem…
Słuchał tego wszystkiego
z należytą uwagą, wszystko

Strategia doktora
Warpechowskiego

skrzętnie zapisując w wypełnianej właśnie historii choroby. Jego
obiektywne lekarskie widzenia
stanu mojego stanu psychoﬁzycznego było niewątpliwie
dużo mniej optymistyczne aniżeli to, które wynikało z opowiadań mojej Mamy, zawsze pełnej
nadziei i poświęcenia się jedynemu swojemu dziecku.
On przede wszystkim wiedział,
że neurologia mało ma rozeznania w podkorowych strukturach
ludzkiego mózgu. Wiedział również, że występuje u mnie – obok
niedorozwoju ﬁzycznego – także
pewien stan upośledzenia funkcji umysłowych (ściśle zresztą
związany z pewnymi aspektami
niedorozwoju ﬁzycznego, głównie z upośledzoną motoryką).
Podczas jednej z kolejnych u
Niego wizyt mojej Mamy ze mną
doktorowi Warpechowskiemu w
głowie zajaśniała myśl o wyjątkowej doniosłości.
Siedząc za swym lekarskim
biurkiem, doktor swym nieco
ze zmęczenia już ochrypłym
głosem zaczął swoją prawie że
akademicką mowę. „Maćkowi
trzeba wspomagać rozwój kory
mózgowej. Intensywniejszy rozwój kory mózgowej sprawi, że
on stanie się bardziej ciekawy
świata, a tym samym wzrośnie
u niego motywacja do działania.

Zaczną go bardziej interesować
przedmioty znajdujące się w
jego bezpośrednim otoczeniu,
skutkiem czego sam się będzie
mobilizował do tego, żeby chodzić”.
Zdaje mi się, że wykład doktora Warpechowskiego pamiętam
tak, jak gdybym słyszał go wczoraj, mimo że miałem wówczas
chyba co najwyżej pięć lat, choć
oczywiście w całości i w szczegółach mogę go przytoczyć
dzięki temu, że wielokrotnie
wspominaliśmy w rozmowie z
Mamą tamtą pamiętną u Niego
wizytę.
„Jest lekarstwo – ciągnął dalej doktor – w Polsce jeszcze
nie znane prawie zupełnie, ani
jeszcze przez nas jeszcze nie
wytwarzane. Nazywa się kwas
glutaminowy, w skrócie glutaminol. Długotrwałe i systematyczne jego zażywanie pobudza
masowy przyrost komórek kory
mózgowej, przyczyniający się
do rozwoju funkcji intelektualnych człowieka. To jest biały
proszek, który ładuje się w białe,
dwuczęściowe kapsułki, i w nich
podaje się pacjentowi do spożycia. Proszek i kapsułki otrzymuje
się oddzielnie i trzeba samemu
sobie łyżeczką ten proszek do
kapsułek nasypywać”.
Doktor na chwilę przerwał
swoje lekarskie wynurzenia, odszukując w papierach bloczek
z receptowymi blankietami. W
gabinecie zapanowała chwila
milczenia. Mama w skupieniu
czekała na ciąg dalszy lekarskiej
katechezy.
„Ten lek produkują Francuzi.
Do Polski można go ściągnąć
drogą indywidualnego zamówienia poprzez francuską ambasadę w Warszawie. Ja zaraz
wypiszę recepty, a Pani jako
matka napisze w języku francuskim pismo do ambasady z gorącą prośbą o realizację moich
recept. Musimy się uzbroić w
cierpliwość, bo odpowiedź nie
nadejdzie szybko. Ale oni odpiszą Pani na pewno…”.
Poprawił ułożenie okularów
na swoim nosie i pewnym zawodowym drylem wypisał oddzielnie dwie równo brzmiące recepty (dwie, albowiem chodziło
o większą ilość lekarstwa).

„Po kilku miesiącach przyjmowania glutaminolu Maciek może
już zacznie się zmieniać!” – to
mówiąc, położył przed Mamą na
biurku wypisane właśnie recepty. „Dziękuję, Panie Doktorze!”
– wyrzekła Mama w przejęciu,
zabierając recepty z biurka i
uważnie umieszczając je w legitymacji ubezpieczalnianej.
Francuski znała dobrze z
ośmioletniej nauki w gimnazjum sprzed wojny, więc pismo
do ambasady skleciła bez trudu.
Dołączywszy doń recepty, listem
poleconym wysłała je do ambasady w Warszawie, jak doktor
przykazał.
Który to mógł być rok w kalendarzu, dokładnie powiedzieć
nie jestem w stanie, ale był to
najprawdopodobniej rozpoczęty czwarty lub piąty rok mojego życia… Mijały dni, tygodnie,
miesiące… Nawet doktor Warpechowski nie wracał do sprawy podczas kolejnych naszych
u Niego odwiedzin. Aż zbliżyła
się Wigilia Bożego Narodzenia
i już gwiazdorzy dzwonkami
oﬁcjalnie sygnalizowali swoje
doroczne
bożonarodzeniowe
urzędowanie.
I do pokoju weszła Mama,
jak każdego roku o tej porze
oznajmiając mi, że właśnie
przed momentem Święty Mikołaj coś kazał mi doręczyć.
Wśród wielu drobnych, mikołajowych prezentów jeden był
wtedy szczególny – paczka z
Francji! Nadeszła dzień przed
Wigilią. Mama otworzyła paczkę w mojej obecności, używając do tego nożyczek.
Wyłoniły się z niej dwie ﬁrmowe puszki z drobniusieńkim
białym proszkiem kwasu glutaminowego, z dołączoną do tego
większą ilością okrągłych, dwuczęściowych, białych kapsułek.
Nie umiem dziś powiedzieć, ile
i w jaki sposób Mama zapłaciła
za lekarstwo i inne rzeczy zawarte w paczce. Dokładnie już
dziś tego nie pamiętam, ale zapewne mnie w ów wigilijny wieczór mocno uściskała, mówiąc
najprawdopodobniej: „To jest
lekarstwo, które przepisał Tobie
Pan Doktor. Kurację zaczniemy
od jutra!”.
cdn.
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MASS MEDIA
Za ciężkie dewizy
Szkolimy bandziorów
Według najlepszych
Zagranicznych wzorów.

ARYSTOKRATA

Fraszki
METODY

DESPERACJA

W walce o koryto
Ta metoda dominuje:
Kto kogo zakrzyczy,
Kto dotkliwiej opluje.

W obecnej sytuacji
Wykluczyć się nie da,
Że „powstańcie, których
gnębi głód”
Naród znów zaśpiewa.

POCZĄTEK

Wszystkim imponuje:
Ja, szlachcic herbowy!
A naprawdę jego babkę
Zgwałcił karbowy.

Od tamtego czasu
Lata już minęły.
Skończył się stół okrągły,
Kanty się zaczęły.

REFORMY

KPINY?

Nowy etap reform
Do reﬂeksji skłania:
Jakie będą? Może z gumą
Do naciągania?

Weszliśmy do Europy
– Podkreślają stale.
Tak, jakbyśmy dotąd
Żyli za Uralem.

POCIESZENIE
Sytuacja w kraju
Zmieniła się:
Było już niedobrze,
Teraz tylko źle.

BEZKARNOŚĆ
Nieuczciwość, złe wyniki,
Bankructwo. I co z tego?
Płaci społeczeństwo,
Bo nie ma winnego.

PITOLENIE
Jerzy
Szulc

Najbardziej nas złości
Melodia przyszłości.

WARSZAWA

WISIOREK
PATRIOTYZM
Wielkomocarstwową
Agresję idiotów
Powstrzyma jedynie
Arsenał „Patriotów”.

Po zdobyciu cnoty
Szlag traﬁł klejnoty.

BACA
Fachowiec
Od owiec.

Fraszki

DALEKO-WZROCZNOŚĆ

Większe pole
Widzenia ma się,
Gdy but
Na wysokim obcasie.

BIGOS

Z pastelowych aluzji Aleksandra Wołosa.

WYPIEKI
Leży babeczka
Plackiem na plaży,
A piernik na nią
Patrzy i marzy.

NAGROBEK LENIA

Na kucharzu
Psy się wiesza,
Nie wnikając w to,
Kto miesza.

On będzie spokojnie
Tu leżał i leżał,
Bo już się za życia
Do tego przymierzał.

ZAŚLEPIENIE

NOMINACJE

Bywa, że leciwy
Tak łysiną świeci,
Że na ten błysk nawet
Młoda sroka leci.

Wielcy wniebowzięci
Znawcy od kultury
Mogą zrobić gwiazdę
Nawet z czarnej dziury.
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Chwila
Czasem warto
Żyć tylko chwilą
Chwytać za ogon
Nutkę szczęścia
Bo to co było
Nigdy nie powróci
Świat popłynie
W otchłań codzienności
Biegnąc wytrąci z rąk
Dzień wczorajszy
A my już nie tacy sami
Inni już nie my
Zatopieni
W rzece czasu
Poszukiwać będziemy
Jutra…

Modliszka...
do Brukseli!
– Co słychać – spytoł wuja
Teocha Trodynka, co ostatnio
mo kłopoty zes pamiynciom, a
wode zamiost do gorka poliwo
do sitka.
Teoch wzdochnył i odbrynknół onymu:
– Tak ogólnie to słychać, co
ludziska godajom.
Dejma na to Modliszka, tyn,
co robił wew garbulei wew
warsztacie i wydawoł retynta,
a zawsze był napuczony, rej
wodził i basowoł, jestta wew
zwiunzkach. Tero chce zostać
sie europosłem. Godo, że zrobił
to, chocioż robił tamto.
Najgorzyj, że popiyro kiciorzy
wew Gymbarzewie, bo istni drygajom, że wew pierdlu ogłoszom
upadłość. Zaś jeich wygóniom
precz i kto bydzie onych opieroł
i do cóś do zdżarcio. Rzykomo
podpisoł petyncjom. Modliszka mo wisieć na ścianie ulicy

Odyńca (Odonica), którny roz
kiedyś na poczuntku państwa
był dobrym samorzundowcym,
ni mioł radnych, co brali bejmy
i było gut.
Mo tyż propozyncjom, żeby
zrobić metro piunć kilometrów
od Gniyzna zes Łabiszynka do
Śmiotów na Witkowskiyj. Czymu? Bo wiara sie pobudowała
na osadach zes garbulei, a zaś
zes fermentacji jestta metan i bydom mieli energiom naturalnom
zes odwiertu przy chatach. Zaś
drugo nitka metra bydzie doprowadzóno do staryj oczyszczalni na Kokoszkach, gdzie jestta
osadów zes garbulei że ho! ho!
Tam postawiom elektrowniom
na metan za bejmy zes Unii. Zaś
obok Niemiochy zlikwidowały
cołkiym cukrowniom i tam zrobiliby parking pod ziemiom.
Bez to wszystko Rączka i Ajer
zes Cierpiyngów, Skarpyta zes
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Warszwskiyj, a nawet Kundy od
Pachowioka naciungli onygu na
liste do parlamyntu. Istny zadoł
sie jeszczyk i oznajmił, że zes
jynziora Gabla bydom wyrobiać
Gablówke oczyszczanom bez
wąskom pończoche. A jestta
dobro, bo używali jom do ss-koniaków. Zaś tyż nie bydzie robił
wbrew, żeby ludziska mrówy
chodziły zes miechami na plecach i nosiły smród (metan) za
grosze abo eurocynty bez vatu
do swoich kuchynków.
– A co zaś byłoby daliyj? – spytoł Trodynka.
Teoch dokończył:
– Modliszka zatknył binokle
na Kliber, dwa razy zachurchloł
i prawił, co zrobi wew Unii, a co
u sie. Wiaruchna otwarła papy i
wrzasła:
– Modliszka piyrwszy na liście!
Najwiyncyj było słychać tegó
Micha, co mo najciynciejszy głos
i robi u brata. A tyn istny brat
jestta ekersztajerem i podpiro
ściane na Bednarskim Rynku.
Reszte, co bydzie po wyborach, sprawozdom suminnie.

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIYNGI HILLS

WSPOMNIENIE Z PRL-U
Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

– Słuchaj no, Kowalik – zagadnął kierownik zmiany Gawłowski ślusarza naprawiającego
zgrzeblarkę. – Masz natychmiast
zgłosić się do Rady Zakładowej.
– Po co?! – na twarzy Kowalika malowało się zdziwienie.
– Co mogą chcieć? Przecież
składki mam opłacone?
– Nie wiem – odrzekł z lekką
drwiną Gawłowski. – Dzwonili,
że masz przyjść, to idź. Może
chcą ci dać wczasy nagrodowe.
– Tak, wczasy w nagrodę
– w głosie Kowalika słuchać
było strach. – Chyba naganę. Ale
od związku? Już się domyślam,
pewnie te zołzy mnie zakapowały – wymamrotał, po czym
spiesznym krokiem ruszył w
stronę siedziby Rady Zakładowej.
Tam czekał na niego wiceprzewodniczący Wierucki i sekretarz Rady Alina Michalska.
– Siadaj – Wierucki wskazał na
krzesełko obok swojego biurka.
– Wiesz na pewno, w jakiej
sprawie cię poprosiliśmy…
– Nie.

Szklankowstręt
– To już mówię – Wierucki utkwił wzrok w Kowaliku
niczym oﬁcer śledczy milicji.
– Przyszła do nas ze skargą na
ciebie twoja żona…
– A co ja takiego zrobiłem!
– nie wytrzymał Kowalik. – Żeby
zaraz ze skargą, i to do Rady!
– Skarżyła się – mówił spokojnie Wierucki – że ty zbyt często wracasz do domu pijany, a
wczoraj naubliżałeś teściowej,
a nawet popchnąłeś ją na tapczan.
– To się zgadza – przerwał
Kowalik. – Ale to nie było wczoraj, tylko dziś nad ranem.
– Jak to?! – zapytała ostrym
tonem Michalska.
– Już mówię. Tylko proszę,
wysłuchajcie mnie spokojnie.
– Mów, jak było – odrzekł z
tajemniczym uśmiechem Wierucki.
– Czasem się wypije z kolegami – zaczął z pokorą w głosie
Kowalik. Przecież każdy wypije,
chyba że chory. Ale ja nie codziennie. A teściową wiedźmę
popchnąłem i posłałem jej kilka
syberyjskich kwiatów, bo mi taki

numer wycięła, że klękajcie narody. Później obie z pazurami się
na mnie rzuciły.
– O co im poszło? – zapytał łagodnym tonem Wierucki.
– Przecież ty po wódce byłeś zawsze spokojny, nawet nie przeklinałeś. Mów śmiało, jak na
spowiedzi. Chcielibyśmy pomóc
tobie i im.
– Teraz to właściwie chce mi
się śmiać i jeszcze coś – w głosie Kowalika był ni to gniew, ni
rozbawienie. – Wczoraj z kumplami daliśmy do wiwatu po
garach, nawet nie wiem, jak do
domu wróciłem. Obudziłem się,
jak już świtało, o dziwo, rozebrany z ciuchów, ze strasznym pragnieniem. Patrzę, ku ogromnej
radości widzę na nocnym stoliku szklankę z wodą. Anioły nie
kobitki, pomyślałem. Co prawda, byłoby lepsze zimne piwo,
ale woda też dobra. Chwyciłem
szklankę i piję. Po kilku łykach
poczułem, że coś twardego
wpadło mi do ust. Szybko wyjąłem i od razu otrzeźwiałem.
Pognałem do kibla jak mogłem
najszybciej. Tak ze mnie rwało.

– Co to było? – nie wytrzymała Michalska.
– Szczęka teściowej. Przypomniałem sobie, że ona na
noc zawsze wkłada szczękę do
szklanki z wodą.
– I przy twoim łóżku postawiła? – dociekał Wierucki.
– Nie, bo te baby położyły
mnie do łóżka teściowej. Podobno akurat było przygotowane do
spania. Żeby je jasna cholera, nawet gdy w pracy widzę szklanki
kolegów, zaraz pędzę do kibla.
– Dość tego – przerwała Michalska i osłaniając usta dłonią
wybiegła z pokoju. Wierucki
wybuchnął śmiechem, po czym
sięgnął do biurka, wyjął dwie
szklanki i „Mirindę”, nalał obie
do pełna i jedną podał Kowalikowi.
– A żeby cię! – krzyknął Kowalik i osłaniając usta dłonią
wybiegł z pokoju.
– No i niech tak będzie – powiedział z ulgą Wierucki. – Już
po problemie. Właściwie nie dziwię się Kowalikowi. Nie wiem,
jak ja bym postąpił na jego miejscu…
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

P

o śmierci dziadka w domu
zrobiło się smutno i pusto.
Ojciec czeladników pozwalniał
i sam dłubał przy warsztacie.
Klientów przychodziło coraz
mniej. Do tego ojciec się rozpił. Często wychodził z domu i
wracał nocą albo nad ranem.
Madzia do szkoły już dawno
przestała chodzić. Tyle, że się
nauczyła czytać i pisać. Ojciec
uważał, że to jest wystarczająco
dużo. „I tak wyjdziesz za mąż i
będziesz komuś gospodarzyć,
więc lepiej bądź w domu i ucz się
być gospodynią”. I tak od jedenastego roku życia Madzia była
gospodynią u ojca. Gotowała,
prała, sprzątała, robiła zakupy,
a nawet pomagała ojcu w szewstwie. Na przykład przyszyć łatę,
podsunąć pod brandzel i przybić
na kopycie to dla niej była pestka. Ale przy czeladnikach ojciec
nie pozwalał jej na takie prace.
Nie wypadało, aby córka majstra
robiła takie rzeczy. Ale gdy czeladnicy odeszli, ojciec dawał jej
aż za dużo zajęcia przy warsztacie.
Któregoś dnia, gdy na wiosnę próbowała uporządkować
ogródek przed oknem, który
gospodarz domu przydzielił do
mieszkania, jakie u niego wynajmowali, przechodziło ulicą
dwóch żołnierzy. Stanęli obok
przy drewnianym parkaniku i
przygadywali dziewczynie, że
tak się męczy bez dobrej łopaty.
Z początku myślała, że to nie
Polacy i nie odzywała się. Co by
zresztą ludzie powiedzieli, że
rozmawia z Austriakami. Pannie, Polce, to nie uchodziło. Ale
ci dwaj mówili czysto po polsku,
toteż nie oponowała, gdy weszli
do ogrodu i zryli jej bagnetami
całą grządkę. A że zabrudzili
ręce, zaprosiła ich do domu, aby
je wymyli. Byli bardzo grzeczni,
przedstawili się, kim są i skąd
pochodzą. I tak się zaczęła
pierwsza znajomość Madzi z
chłopcem.
Spodobał jej się Janek, ten z
Żywca, który opowiadał, jakie
ma w swoich stronach duże
gospodarstwo i że taka żona
– a widział wzorowy porządek
i czystość w domu – bardzo by
mu się przydała. Ojciec, który
wszedł na to wszystko do domu,
z początku skrzyczał córkę, że
jeszcze za młoda na takie wizyty,
ale gdy bliżej poznał chłopców,
wiele już nie oponował. Dobrze
posażny zięć być może mieścił
się w jego planach, jako że i on

Na przełomie
(4)
tysiącleci
miał swoje na uwadze, a córka
była mu poniekąd przeszkodą.
Madzia początkowo traktowała te wizyty jako bardziej
składane ojcu aniżeli jej. Bywało, że nawet nieprzyzwoicie
wychodziła do koleżanki Marysi, zostawiając ich obu samych.
Z Marysią szła najczęściej do
parku Strzeleckiego, gdzie urządzały sobie „chichy” z kawalerów, którzy próbowali je podrywać. Naturalnie, umawiały się
na randki, zazwyczaj w jedno
miejsce, a potem z okien obserwowały, jak denerwują się ich
podrywacze, nie mogąc doczekać się panny.
Ojciec, któremu przyszły zięć
widocznie przypadł już całkiem
do gustu, strofował córkę, gdy
chciała wyjść na miasto, ale Janek stawał zawsze w jej obronie:
– Ależ niech panna Madzia
sobie idzie, gdzie chce. Jest jeszcze prawie dzieckiem. A my tu
sobie posiedzimy, pogadamy,
wypijemy.
I Madzia wychodziła. Tak,
jakby chciała to robić na złość.
Ale czuła, że robi to coraz niechętniej i że ten chłopak coraz
bardziej jej się podoba. A już
kiedy Marysia, widząc go u niej
w domu, zachwycona była nim
bez reszty, Madzia zrozumiała,
że zazdrość, która się w niej
odezwała, nie jest bez znaczenia.
– Masz takiego przystojnego chłopca i nigdzie z nim nie
wychodzisz, nawet na spacer?
– dziwiła się Marysia.
– Kiedy on mi się tak bardzo
znowu nie podoba. A do tego
jeszcze ten austriacki mundur.
Ludzie pomyślą, że chodzę z
jakimś Niemcem albo Czechem.
Mam się najeść wstydu? Jak tak
bardzo ci się podoba, to go sobie
bierz.
Ale choć Marysia robiła
wszystko, aby Janka poderwać,
a trzeba wiedzieć, że jako starsza była bardziej obdarzona kobiecymi wdziękami – to jednak
chłopak przyjmował jej umizgi
całkowicie obojętnie.
Kiedy 28 czerwca 1914 roku
został zabity w Sarajewie następca tronu arcyksiążę Fran-

ciszek Ferdynand, a w niedługi
czas potem Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, Janka
przez jakiś czas nie było. Madzia
dopiero teraz zrozumiała, jak
bardzo jej brakuje tego chłopca.
Czy to miał być ten wymarzony
królewicz, przebrany w mundur
austriackiego żołnierza, który
zamiast zamku ma dość bogatą
gospodarkę w okolicach Żywca?
Janek pojawił się, gdy już
znaczna część Europy zaangażowała się w wojnę: Niemcy,
Rosja, Francja, Anglia. Nie mógł
przyjść wcześniej ze względu
na pogotowie wojskowe. Już jutro jadą na serbski front. Powiedział, że wobec takiej sytuacji
musi wyjawić to wszystko, czego nie zamierzał że względu na
wiek Madzi. Uklęknął przed nią,
pocałował ją w rękę i zapytał,
czy chce zostać jego narzeczoną. Mówił, że łatwiej mu będzie
tam na froncie, gdzie będzie
walczył za nie swoją sprawę. I że
pragnie walczyć tylko za Polskę.
I chciałby mieć świadomość, że
ma w kraju kogoś najdroższego.
A gdyby miał zginąć, to chciałby
z jej imieniem na ustach. Dodał,
że gdyby coś się z nim stało, w
niczym dziewczyny nie zobowiązuje, bo w gruncie rzeczy
chce jej szczęścia.
Madzia i jej ojciec byli wstrząśnięci oświadczeniem Janka.
Może dlatego, że jutro idzie na
front, gdzie może zginąć.
– Zostawiam was na kilka minut samych – powiedział ojciec,
siląc się, by opanować wzruszenie. – Do niej należy decyzja. Do
niej…
I szybko wyszedł z mieszkania.
Madzia wiedziała, że dzieje
się z nią coś przeogromnego.
Łzy niczym groch ciekły jej po
twarzy i spadały na jego pochyloną głowę. Dlaczego jest jej tak
dobrze w tych łzach, dlaczego
tak słodko przenika ją ciepło
jego rąk? Tak, ona go kocha.
Mówi tak pięknie, jak może niejeden książę. I wszystkie „nie”,
jakie dotychczas tkwiły w niej
przeciwko tej miłości, nagle
przestały istnieć. Jest tylko on
jeden, pierwszy i jedyny. Tak,

zostanie jego narzeczoną. Może
teraz dopiero zdała sobie sprawę, jakie to wielkie uczucie być
kochana i kochać.
Janek nie odrywał głowy od
jej łona, nie patrzył na nią teraz. Trwali tak chwilę w bezruchu. Zrozumiała, dlaczego, gdy
wyczuła ciepłe łzy na swojej
ręce, którą wciąż trzymał przy
ustach.
Uniosła lekko jego głowę i popatrzyła w niebieskie, zaszklone
oczy. Wiedziała, że wstydził się
ujawnić swoją słabość.
– Widzi pani, rozmazałem
się jak szczeniak – powiedział i
podniósł się z klęczek.
Teraz zobaczył, że i ona wylewa strumień łez. Przyciągnął
ją do siebie mocnymi rękami i
całował jej czarne oczy, włosy,
twarz. Potem odsunął ją lekko,
mówiąc cicho:
– Nie wiem, czy mogę, nie
wiem… Powiedz, czy będziesz
na mnie czekać?
– Będę, całe życie… – szepnęła.
I też ucałowała jego mokre
oczy.
– Boże, błogosław tę chwilę
– powiedział jak ksiądz w kościele. Porwał ją na ręce, nosił
po kuchni, zawirował kilka razy
dokoła. Madzia zamknęła oczy.
Zdawało się jej, że jest w wesołym miasteczku na karuzeli. Ale
zdała sobie sprawę, że czas dzieciństwa ma już za sobą, że ciało
jej przechodzą nie znane dotąd
prądy i że on jest tego przyczyną. Nie bardzo wiedziała, kiedy
postawił ją na nogi i przytulił
mocno do siebie, tak, że wyczuła cały przebieg jego mocnego
ciała. Potem ujął jej twarz w
swoje ręce i całował usta lekko i
pieszczotliwie. Była w tym jakaś
niepojęta dla niej słodycz. Lekko
rozchyliła wargi wyczuwając, że
w tym bezwładzie wszystkiego
jest coraz większy urok zbliżenia. Wstydziła się całować go
podobnie, choć podświadomie
pragnęła.
Pukanie do drzwi ostudziło
ich pieszczoty. Odskoczyli od
siebie. Wszedł ojciec, już całkowicie opanowany.
cdn.
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uż po raz dziesiąty w Schronie Kultury Europa spotkali się w sobotę 23 maja
miłośnicy koncertów „Mimo
Wszystko… w Przystani” organizowanych przez Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne
„Przystań” oraz Wielkopolski
Oddział Ruchu Ludzi Dobrej
Woli.
Na ten ostatni koncert w sezonie artystycznym 2008/ 2009
zatytułowany „Niespodziewany
Początek Wakacji” przybyli jak
zwykle widzowie oraz sympatycy dobrej muzyki, zarówno
młodsi jak i starsi. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Koncert zapoczątkował zespół Waldemara Antczaka
znanym utworem „Dolina Pełna Słońca”, będącym znakiem
rozpoznawczym cyklu koncertowego „Mimo Wszystko… w
Przystani”. Wystąpiła na scenie
Ania Sitkiewicz, prezentując
publiczności piosenkę „Chciałbym umrzeć z miłości” grupy
Myslowitz.
Z Warszawy przyjechała
Agata Zakrzewska – niewidoma wokalistka, która śpiewa od
czterech lat. Zdobyła nagrody i
wyróżnienia na Ciechocińskich
Impresjach Artystycznych, na
Festiwalu „Szukamy siebie” w
Kozienicach, Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Art – Bem”,
a także w czasie przeglądów

W SCHRONIE KULTURY EUROPA

Niespodziewany
początek wakacji
w Turku. Również poezja nie
jest jej obca. Gdy uczęszczała do szkoły podstawowej w
Laskach, wydano jej tomik
poetycki. Agata wzruszyła widzów przepięknym, pełnym
ekspresji głosem, zwłaszcza
śpiewając słowa jednej z piosenek „Bo żeby dostrzec piękno i umieć się wzruszyć, pięć
zmysłów to za mało – do tego
trzeba duszy…”. Słuchacze nagrodzili Agatę gorącymi, nie
kończącymi się oklaskami.
Prezentacji muzycznej na
akordeonie dokonał Maciej
Piotr, który także wprowadził
widownię w zachwyt. Artysta
założył duet akordeonowy, z
którym planuje występy jesienią tego roku.
Nie zabrakło również poezji.
Tym razem swoje wiersze zaprezentowała Irena Banaszkiewicz-Niedzielska. Autorka
wydała kilka tomików wierszy,
między innymi „Pisane sercem”
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i „Miłości rzeka”. Zadebiutowała w 1993 roku. Słowa pełne
dobrych uczuć dla ludzi wyrażone w formie pisanej również
wzbudziły podziw słuchaczy.
Wyjątkowo utalentowanym
artystą okazał się też dwudziestoletni Grzegorz Dowgiałło z
Chojnowa. W 2007 roku „wyśpiewał” Statuetkę Zaczarowanego Ptaszka na krakowskim
Rynku prześlicznym duetem z
Kasią Nosowską.
Utwory utrzymane w klimacie lat siedemdziesiątych
wykonała Super Grupa Bluesowa „Margines”. Zespół zagrał
swoje własne utwory, których
sedno mieści się w kilku słowach: życie, miłość, przyjaźń,
muzyka… czyli rock, blues i
rock-and-rool. Swoje malarstwo i rzeźbę zaprezentował
Zbigniew Okopski.
Na zakończenie tego ostatniego w tym sezonie koncer-

tu prezes Janina Stachowiak
wręczyła upominki wakacyjne
dzieciom i wolontariuszom
Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Przystań”.

KAROLINA KASPRZAK
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rzy dobrej pogodzie bawili
się uczestnicy IV Festynu
Rekreacyjnego „Razem Możemy Więcej”, zorganizowanego
przez Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Intelektualnie
i Ruchowo „Klaudynka” w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w
sobotę 20 czerwca.
Oprócz
podopiecznych
„Klaudynki” uczestniczyły w
nim osoby z Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych, swarzędzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka i podopieczni
Domu Pomocy Maltańskiej w
Puszczykowie.
Prezes „Klaudynki” Aneta Szarzyńska powitała zebranych,
m.in. dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu – Elżbietę Bijaczewską. Był także burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.
Imprezę
zorganizowano
dzięki pomocy ﬁnansowej PCPR
w Poznaniu, Urzędu Miejskiego
w Kórniku, Hansa Grohe Sp. z

FESTYN „KLAUDYNKI” W KÓRNIKU

Razem
można więcej
o.o. w Tarnowie Podgórnym,
Banku Spółdzielczego w Kórniku oraz wielu darczynców i
ludzi otwartego serca. Pomogli
też wolontariusze oraz opiekunowie i rodzice podopiecznych
„Klaudynki”.
Elżbieta Bijaczewska życzyła
wszystkim wspaniałej zabawy.
Młodzi ludzie tańczyli, rysowali, malowali twarze. Przebierali
się w papierowe stroje, rzucali
kaloszem do koła i papierowym samolotem przez hula-hop, biegali slalomem pośród
„węży”, przyczepiali „osiołkowi”
ogon. Mogli pogłaskać psa „Romeo” rasy husky, jeździli na koniu imieniem „Aborygen” oraz
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dwiema bryczkami zaprzężonymi w kucyki. Na scenie
wystąpiła wróżka Adela z „Dobrego Teatru” z Poznania. Jako
„ciuchcia” stworzyła z uczestników festynu „pociąg”. Puszczała także banki mydlane.
Podczas imprezy dyrektor
Oddziału Banku Zachodniego
WBK w Kórniku Olga Joźwiak
wręczyła Anecie Szarzyńskiej
czek na 4 tys.zł. na wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Pieniądze te pochodzą z fundacji „Bank dobrych
uśmiechów”. BZ WBK wspiera
„Klaudynkę” już od trzech lat.

Niespodziankę
stanowiło
mini-zoo, przygotowane przez
Jacka Pałasiewicza, prezentującego swoje zbiory, wśród których były m.in. barwne motyle
i niezliczone żuczki. Wystąpili
Filip Drozdowski (gitara elektryczna) i Kamil Nowaczyk (bębenek) z poznańskiego zespołu
BSE.
Na zakończenie festynu jego
uczestnicy zrobili wielki krąg i
zaśpiewali piosenkę „Jaka siła”.
Wszyscy zostali obdarowani
pacynkami wykonanymi przez
podopiecznych „Klaudynki”.

ROBERT WRZESIŃSKI

